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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. oktoobri seisuga Lasnamäel 119 363 inimest. Võrreldes septembrikuuga suurenes elanike arv 126 inimese võrra.

Lasnamäe Leht
Laupäeval, 24. septembril toi-
mus Lasnamäe uuemas – alles 
septembris avatud Tondiloo 
pargis Lasnamäe Perepäev. 

Üritusest võttis osa ligikaudu 
600 külalist. Päevakava sisse 
mahtusid nii rahvastepalli turniir 
kui ka  kepikõnnitreening, teate- 
ja orienteerumisvõistlused, rat-
sutamine ja palju muud. 

“Tänavu oleme muutnud pere-
päeva kontseptsiooni, otsustades 
pakkuda peredele rohkem ühis-
tegevust ja palju lõbusaid sport-

likke mänge ning teisi meelela-
hutuslikke ettevõtmisi. Perepäev 
õnnestus 100%, mis tähendab, et 
korraldame sarnaseid üritusi ka 
edaspidi,” ütles Lasnamäe linna-
osa vanem Maria Jufereva. 

„Täname kõiki osalejaid ja küla-
lisi, õhkkond oli väga meeldiv ja 
sõbralik! Ilma teieta ei saaks sel-
list üritust toimuda!”  lisas Las-
namäe linnaosa vanema asetäitja 
Oksana Jalakas. 

Ürituse läbiviimist toetas Tallin-
na Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tondiloo pargis toimus Lasnamäe Perepäev 

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn 
Telefon: 645 7700
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

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
otsib aktiivseid elanikke!

Kallid Lasnamäe elanikud!
Käes on aeg öelda oma sõna!

Lasnamäe Linnaosa Valitsus soovib tänada linnaosa 
arengusse, heaollu ja välisilmesse enam panustanud 

elanikke!
Kui teie lähedaste või tuttavate seas on inimene, kelle 

panust linnaosa arengusse te tahaksite esile tõsta, 
andke meile sellest teada e-posti aadressil 

viktoria.panova@tallinnlv.ee!
Pakutud kandidaatide hulgast selgitatakse välja parimad 
tegijad, kellele antakse aumärk . Nende nimed ja lood 

avaldatakse meedias 2017. aasta alguses. 
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Tallinna Keskkonnaamet ju-
hib tähelepanu, et veelindude 
toitmine ei ole mõistlik.

Igal talvel kerkib mure veelin-
dude pärast, kes on lõuna poole 
rändamisest loobunud. Probleem 
esineb peamiselt linnades ja asu-
lates, kus inimesed on harjunud 
veelindudele lisatoitu viima. 
Looduses on ette nähtud nii, et 
temperatuurilangus ja toidunap-
pus käivitavad lindude rändeins-
tinkti. See on evolutsiooniliselt 
välja kujunenud ning ellujäämi-
seks vajalik kohastumus. Lisa-
toitmisega seab inimene lindude-
le ökoloogilise lõksu muutes nad 
lisatoidust sõltuvaks, eksitades 
tavapärast instinkti ja nõrgenda-
des looduse seaduspärasid. 

Veelindude looduslikku toidu-
baasi kuuluvad peamiselt vee-
selgrootud, putukad ning taimes-
tik. Inimese poolt pakutavatest 
saiatoodetest ei saa linnud vaja-
likke vitamiine ja mineraale - see 
põhjustab ainevahetushäireid, 
mis pikema aja jooksul pärsib 
nende lennuvõimekust ning si-

gimisedukust. Nõrgestatud ning 
kolooniatesse kogunenud lindu-
de hulgas tõuseb risk haigestuda 
mitmesugustesse nakkushaigus-
tesse. Haiged linnud võivad lä-
hedase kontakti korral ohustada 
ka inimesi.
Lasnamäel ning kesklinna piir-
konnas on probleemseteks koh-

tadeks Pae järv, Kadrioru park 
ning Russalka mälestussamba 
äärne merekallas. Palume koda-
nikel veelinde mitte toita ning 
vajadusel ka teistele sellekohast 
tähelepanu juhtida. Veelindude 
endi heaolu nimel tuleb võimal-
dada neil looduslike instinktide 
toel käituda.

19. – 23. septembril toimus 
Leedus esimene kohtumine 
projekti “Laste tervise paran-
damine läbi S. Kneippi filosoo-
fia viie elemendi – vee, liiku-
mise, ravimtaimede, hingelise 
tasakaalu ja tervisliku dieedi 
– ühendamise” raames. 

Projekti koordinaatoriks on Tal-
linna Arbu Lasteaed eesotsas 
selle direktori Alvina Maasiku-
ga.

Projekti eesmärgiks on õpetada 
lastele tervisliku eluviisi oskusi 
läbi S. Kneippi filosoofia, mis 
sisaldab endas veeprotseduure, 
ravimtaimi, liikumist, tervislik-
ku toitumist ja hingelist tasa-
kaalu. Kohtumisel rääkisid Lee-
du, Läti, Soome, Taani, Islandi 
ja Eesti esindajad oma maade 
kommetest ja traditsioonidest 
ning jagasid oma lasteaedades 
rakendatava tervisliku eluviisi 
õpetuse kogemusi.

Treening-seminaril said osalised 
täpsema info laste ja täiskasva-
nute tervendamisest S. Kneippi 
metoodika järgi. Leedu partne-
rid, kes on juba aasta aega töö-
tanud selle metoodika järgi, ja-
gasid oma kogemusi, rääkides 
muuhulgas sellest,  kuidas in-
tegreerida metoodikat õppeprot-
sessi ja luua sobivad tingimused 
tööks lastega tingimusi.

Kõik osalejad lahkusid kohtu-
miselt positiivsete emotsioonide 
ja motivatsiooniga edaspidiseks 
tööks. Ootame huviga järgmist 
kohtumist, mis toimub 2016. 

aasta detsembris Taanis. 

Täpsem info projekti kohta: 
h t tp : / /5elementsofkneipp.
blogspot.com 

Miks ei tohi toita veelinde

Tallinna Arbu Lasteaias algas NordPlus Junior projektLINNAOSAVANEMA VEERG

Ilusat hingekuud teile, sõbrad!
Saabunud sügis on tegus ja kõige erinevaid ettevõtmisi täis aas-
taaeg. Ka Lasnamäel on toimumas palju uut ja huvitavat.

24. septembril leidis uuenenud Tondiloo pargis aset meie tra-
ditsiooniline perepäev. Vaatamata halvale ilmale möödus päev 
suurepäraselt, kohal oli igas vanuses sportikke ja rõõmsaid osa-
lisi. Eriti täname Siili lipkonna skaute, kes vabatahtlikena löö-
vad kaasa meie ettevõtmistes.

Selle aasta Lasnamäe sügist võib täie õigusega nimetada tava-
pärasest sportlikumaks. Oktoobrist toimub Pae pargis tööpäe-
viti kell 7:00 hommikuvõimlemine, millest saab osa võtta iga 
soovija. Kolmapäeviti kell 18:00 kutsume tasuta jooksutreenin-
gutele ning kuu kahel esimesel neljapäeval (6. ja 13. oktoober) 
kell 17:30 kepikõnni treeningutele.

Äärmiselt hea uudis, ja seda mitte ainult vene keelt emakee-
lena kõnelevate elanike jaoks, on see, et Lasnamäel tekib taas 
võimalus õppida tasuta eesti keelt. Keelekohvikute projekt on 
ellu kutsutud linnaosavalitsuse ja Integratsiooni ja Migratsioo-
ni Sihtasutuse Meie Inimesed koostöös. Oktoobrikuu jooksul 
toimub kokku 18 kohtumist, mis leiavad aset Kultuurikeskuse 
Lindakivi ja Lasnamäe Lastekeskuse ruumides. Keelekohvik 
ei ole tavaline eesti keele tund, pigem on tegemist keeleõppe 
toetamise ja praktikaga. Keeleõppijad saavad suurendada oma 
sõnavara ja veeta koos teistega kasulikult aega. Samuti aitavad 
keelekohvikud ületada kramplikkust, mis tihtipeale segab eesti 
keeles suhtlemist. Kokku tulevad nii algajate kui ja edasijõud-
nute keeleõppijate grupid. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus jätkab ka välissuhete arendamist. 
Oktoobrikuu alguses külastas Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
delegatsioon Minski linna arutamaks koostööleppe tingimusi 
Valgevene pealinna Partisani rajooniga. Tegemist oli vastuvi-
siidiga, sest möödunud suvel võtsime meie Partisani rajooni 
juhtkonna delegatsiooni linnaosavalitsuses vastu ja leppisime 
kokku edasise koostöö jätkamises. Meie linnaosa jaoks on suh-
ted teiste riikidega oluline kultuuri- ja sotsiaalpoliitika osa ja 
kavatseme neid ka edaspidi arendada.

Viljakat ja edukat sügist teile, lugupeetud Lasnamäe elanikud!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Piletihinnad:
E–N kell 11:00–21:00 hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid: 
3 eurot kell 11:00–16:00

R–P kell 10:00–22:00 hind  6,5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat 
ja pensionärid: 5 eurot kell 10:00–22:00

Lasnamäe Saun on suletud:
11. oktoober – sanitaarpäev
26. oktoober – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
ja õigusbüroo Progressor ühine 
sotsiaalne projekt osutus väga 
nõutavaks. Tulles vastu elanike 
soovidele jätkavad õigusbüroo 
Progressor juristid alates ok-
toobrist nõustamist perekonna-, 
pärimis-, ja võlaõiguse teema-
del.

Nõustamine toimub eelneva 
registreerimise alusel alates 
03.10.2016 esmaspäeviti kell 
10:00–14:00 Lasnamäe Linna-
osa Valitsuse hoones aadressil 
Pallasti 54.
Täiendav info ja registreerimine 
e-posti aadressil  info@progres-
sor.ee või telefonil  (+372)5625 
7714.

Õigusnõustamine Lasnamäe Linnaosa Valitsuses
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Abivajajatele tuleb pakkuda 
kiiremat ja kvaliteetsemat teenust

Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu
huviringidesse ja stuudiotesse

2016/17 õppeaastal

Üldareng:
• Ettevalmistus kooliks (lapsed 

vanuses 4–5, 6 aastat)
• Logopeed

Keeled:
• Eesti keel (5.-6. kl, B2 tasemeeksamiks ettevalmistamine)
• Inglise keel (koolieelikud, 7.-8., 9. kl)
• Inglise keel täiskasvanutele
• Hispaania keel täiskasvanutele

Loomingulised tegevused:
• Käsitöö (lapsed vanuses 7–12)
• Joonistamine (lapsed vanuses 6–9)
• Looming (lapsed vanuses 4-5)
• Lilleseadekunst (lapsed vanuses 7–15)
• Ajalooline rekonstruktsioon (lapsed vanuses 7–16)
• Estraadilaul (lapsed ja noored vanuses 6–26)

Registreerimine ja täiendav info telefonidel 632 8814, 5556 
7784 ning e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee.Jaanus Riibe

linnaosa vanema asetäitja

Traditsiooniliselt toob sügis 
endaga kaasa mitmeid üm-
berkorraldusi ja ka sotsiaal-
valdkonnas on töö täie hooga 
taas käima läinud. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakon-
na toetuste talitus alustas ala-
tes augustist üleminekut uuele 
klienditeeninduse süsteemile, 
mille eesmärk on vähendada 
järjekordi ja läbi selle pakkuda 
abivajajatele kiiremat ja kvali-
teetsemat teenust. Uus töökor-
raldus võimaldab elanikel bro-
neerida just endale sobiv aeg 
ja vältida järjekordi. Üleminek 
toimub järk-järgult ja nagu iga 
uue asjaga ikka tuleb ülemi-
neku käigus välja kitsaskohti. 
Sellest tulenevalt palun Teilt 
mõistvat suhtumist ja ootan ka 
tagasisidet teeninduse osas.

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse 
huviringid ja teenused

Lasnamäe Sotsiaalkeskuses 
alustasid taas tööd huvialarin-

gid. Praegu tegutseb keskuses 
11 inglise keele ringi, 3 eesti 
keele ringi, 3 saksa keele rin-
gi. Tööd on alustanud 2 käsi-
tööringi, 7 võimlemisrühma, 
2 seenioritantsurühma ja loo-
muliku liikumise ring. Veel on 
sotsiaalkeskusel naisansambel 
ja lauluring. Koos käib suht-
lemisring ja oktoobris alustab 
aiandusring. Alanud on taas ka 
arvutiõpe. Kord kuus toimub 
vaegkuuljate infotund.

11. oktoobril toimub sotsiaal-
keskuses üks sügise suurema-
test üritustest – rahvusvahelise 
eakate päeva tähistamine. Ea-
katele annavad kontserdi Karl 
Madis ja tema poeg Carl-Philip 
Madis. 15. Novembril on kavas 
tähistada mardi- ja kadripäeva. 
Kontserdil esinevad Sirje ja 
Rein Kurg. 20. oktoobrist kuni 
30. novembrini on sotsiaalkes-
kuses avatud Galina Borissova 
maalide näitus.

Lisaks huvitegevusele ja üri-
tustele saab keskuses kasutada 
mitmeid teenuseid (pesupese-
mine, dušš, saun, lugemissaal 
ja raamatute laenutus, iluteenu-

sed, vererõhu mõõtmine). Kes 
tunneb rohkem huvi Lasnamäe 
sotsiaalkeskuse tegemiste vas-
tu, võivad ühendust võtta tele-
fonidel 621 8998 ja 5301 0410. 
Infot leiab ka: www.lsk.ee.

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse las-
te päevakeskuse (Katleri 2a 
) teenuse raames  pakutakse 
lastele päevast rakendust, toe-
tatakse lapsi ja vanemaid laste 
käitumisraskuste ületamisel, 
toimetuleku omandamisel ja 
kooliprobleemide lahenda-
misel. Reeglina suunab lapse 
teenusele linnaosavalitsuse las-
tekaitsetöötaja. Suunajaks aga 
võib olla ka kool, initsiatiiv 
võib tulla ka lapselt või lapse-
vanemalt.

Lastel on võimalus saada nõus-
tamist ja toetamist, õpiabi, süüa 
sooja toitu, arendada käelist 
tegevust, osaleda väljasõitudel 
ja ekskursioonidel, mängida 
erinevaid mänge – lauamänge, 
osavusmänge, kasutada spor-
disaali, suhelda teiste lastega, 
kuulata muusikat, vaadata te-
lerit ja kasutada arvutit. Las-
te selle sügise üritustest võib 
märkida kunstipäeva (07.10), 
filmipäeva (14.10), oktoobris 
sündinud laste sünnipäevapidu 
(24.10), ekskursiooni Polli loo-
maaeda (26.10), smuutide val-
mistamist (27.10) ja Hallowee-
ni tähistamist (28.10).

Lasnamäe Lastekeskus täht-
sustab sügisande

Lasnamäe Lastekeskus (Üme-
ra tn 46) korraldab lastele 10. 
oktoobril ürituse “Sügis võõ-
rustab. Aedviljad ja puuviljad 
laual”. Selle raames kaunista-
takse lastekeskust sügisvilja-
dega, käiakse Lasnamäe Põhi-
koolis käsitöö näitusel, samuti 
korraldatakse konkursse, vikto-
riini ja kokandustunde. Lisaks 
toimub väike teatrietendus, kus 
esinevad lastekeskuse lapsed. 

TULEVASED ÜRITUSED
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
6.10 kell 19.00 Trio “Trilogia” (Venemaa) kontsert. Vene 
poeetide (Tsvetajeva, Mandelštam jt) luule kitarrimuusika 
saatel. Pilet 10 €

7.10 kell 17.00 Stuudio Meksvideo 20. aasta juubel. Tasuta

8.10 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar & 
Co bänd. Pilet 4 €

9.10 kell 15.00 Sügiskontsert (rahvamuusika ansambel 
Zlatõje Gorõ, mustlastantsu ansambel AL SOL jpt.). Pilet 5 €

15., 16.10 kell 10.00 – 17.00 Kassiklubi Selena Tiger 
rahvusvaheline kassinäitus. Perepilet 1.50 – 5 €. Info: www.
selenatiger.ee

19.10 kell 19.00 “Kosmos” – lõbusad lood eestlastest ja 
venelastest. Pilet 10 € Piletilevist ja Kultuurikeskusest 
Lindakivi.

20.10 kell 19.00 “Kosmos” 

21.10 kell 19.00 “Kosmos” 

22.10 kell 19.00 Pille Roosi juubelikontsert. Piletid 
Piletilevist 10 –15 €. Info: pillejuubel@gmail.com

23.10 kell 16.00  Heategevuskontsert “Südamete soojus”. 
Pilet 5 €

29.10 kell 18.00 KVN mängud . Pilet 3 – 4 €

30.10 kell 18.00 Free Flow Studio tänukontsert. Tasuta

5.11 kell 18.00 KVN mängud. Pilet 3 – 4 €

Keelekohvikud oktoobris
Teisipäev (11. , 18. ja 25. oktoober)

Lindakivi Kultuurikeskus (J. Koorti 22)
10:00 – „A“, algajad
18:00 – „B“, algajad kogemusega

Lasnamäe Lastekeskus (J. Koorti 22)
10:00 – „B“, algajad kogemusega
18:00 – „A“, algajad

Neljapäev (13., 20. ja 27. oktoober)

Lindakivi Kultuurikeskus (Ümera 46)
18:00 – „C“, edasijõudnud

Lasnamäe Lastekeskus (Ümera 46)
10:00 – „C“, edasijõudnud
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1. Kas Te peate sihtotstarbekaks ainult kiirabile teadaoleva üldise telefoninumbri või üld-
võtme loomist, mis oleks kasutatav järgmistes olukordades:

Maja territooriumi piiravate ja kiirabiautode sissesõidu takistavate väravate (tõkkepuude) avami-
ne? 
 Jah  Ei  Ei oska öelda

Kõigi majade peaukse lukkude  avamine kiirabi meeskonna poolt hõlbustamaks sissepääsu? 
 Jah  Ei   Ei oska öelda

Kui olete vastu, siis miks?

 Tehniliselt võimatu

 Telefoninumber või üldvõti võib sattuda kolmandate isikute kätte

 See läheks palju maksma

 Ei näe, kes võtaks selle korraldamise linnas enda peale

 Ei soovi põhjendada

2. Kas olete nõus, et igas majas tuleb luua võimalus lastevankrite hoiustamiseks ja liikumi-
seks lähtudes maja konstruktsiooni erisustest? 
 Jah   Ei

Kas te kiidaksite heaks järgmised lahendused?

a) Luua liftita majades, kus esimese korruse all asuvad keldrid, keldrite ruumi vähendamise 
arvelt igas trepikojas eraldi hoidla lastevankrite ja jalgrataste jaoks 
 Jah  Ei

b) Majades, kus on olemas liftid, mis alustavad liikumist 0-tasemest kõrgemal, paigaldada 
allkorruse trepimademes spetsiaalsed seadmed lastevankrite liftini tõstmiseks 
 Jah  Ei

c) Paigaldada igas majas reelingud lastevankritega liikumiseks ning seadmed, mis fikseeriks 
sissepääsuuksed lahtises olekus, et lihtsustada lastevankrite käsitlemist 
  Jah  Ei

d) Seal, kus ei ole võimalik paigaldada lastevankrite hoidlat 1. korrusel – ehitada majade 
kõrval spetsiaalsed vankrimajakesed. Seda tingimusel, et vankrite ja jalgrataste alalhoid 
oleks tagatud ja majakesed kaunistaksid ümbrust (tänu lastemänguväljakuga sobivusele 
jne) 
 Jah  Ei

e) Kas olete nõus osalema mainitud projektide teostamise kulude finantseerimisel tingimu-
sel, et 50% summast oleks kaetud korteriühistu arvelt ja 50% kuludest linna arvelt (näi-
teks „Hoovid korda“ programmi raames); 
 Jah  Ei

Kui Teil on olemas muud ettepanekud, siis millised?

Hea Lasnamäe elanik!

Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja MTÜ Balti 
elamumajanduse ja –poliitika instituut kut-
suvad Teid üles jagama oma arvamust  mit-
me korteriühistute tegevust puudutava küsi-
muse kohta.  Otsuste langetamiseks peame 
teadma, kuidas Lasnamäe elanikud nendes-
se küsimustesse suhtuvad.

Oleme teile väga tänulikud, kui hiljemalt 
31. oktoobriks toote või saadate postiga täi-
detud küsimustiku Lasnamäe Linnaosa Va-
litsusele aadressil Pallasti 54, 11413 Tallinn. 
Postikulu pärast pole vaja muretseda, vastus 
on juba makstud.
Ankeeti on võimalik täita ka meie kodulehe-
küljel aadressil 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/.
 
Lugupidamisega
Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem
maria.jufereva@tallinnlv.ee

Lasnamäe Leht SAAJA
TASUB

POSTI-
KULU

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Pallasti 54, 11413 Tallinn

Teie kontaktandmed: 

Nimi:

E-posti aadress:

Telefon: 

Vanus:

Luba nr 1952

Maailmas ainulaadne
uunikumbusside näitus

3.-6. NOVEMBRIL 2016
NOBLESSNERI VALUKOJAS

Tule ja saa tuttavaks - neliteistkümmend ajastutruud 
MAANTEEDE KUNINGAT läbi kaheksa aastakümne!

NÄITUS ON KÕIGILE

TASUTA!03.11.2016 kell 11.00 - 17.00
04.- 06.11.2016 kell 11.00 - 19.00

WWW.FACEBOOK.COM/EESTIBUSSIAJALOOSELTS
WWW.TIMELESS.EELÄHEMALT:

Lugupeetud korteriühistu- või 
ühisuse esindaja!
Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub täismahus korteriomandi- ja 
korteriühistuseadus, mis toob endaga kaasa palju muudatusi korte-
riühistute tegevuses.

Seoses sellega olete oodatud 12. oktoobril kell 18.00 Kultuurikes-
kuses Lindakivi toimuvale konverentsile „Korteriühistute elu peale 
uue seaduse rakendumist: põhilised muudatused ja uued reeglid“.

AJAKAVA

17.30 Registreerimine

18.00 Konverentsi avamine. Olga Ivanova, Riigikogu liige, Korte-
riühistute toetusrühma esimees

18.10 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse uued reeglid ja põhi-
lised muudatused. Marina Suhnjova, õigusteaduse magister, jurist

18.45 Uue seaduse rakendumine praktikas, Notarite Koja esindaja 

19.00 Küsimustele vastamine. Raimo Jõgeva (Eesti Korteriühistute 
Liidu nõukoja liige), Marina Suhnjova, notar, Olga Ivanova. 
Küsimused palume saata eelnevalt e-posti aadressile 
olga.ivanova@riigikogu.ee 

20.00 Konverentsi lõpetamine 

Registreerimine: olga.ivanova@riigikogu.ee, 
tel 5373 5766, või maaris.laine@tallinnlv.ee  

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldab 
1. novembril 2016. a. algusega kell 14.00
Lindakivi Kultuurikeskuse suures saalis

Lasnamäe arengukonverentsi.

Ettekannete teemad puudutavad Lasnamäe olevikku 
ja tulevikku, sealhulgas liikluskorralduse ja parkimise 
perspektiivseid arenguid.

Oodatud on korteriühistute esindajad ning kõik Lasnamäe 
käekäigu vastu huvi tundjad.
Ettekanded toimuvad põhiosas eesti keeles.
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Otsime C-E kat.autojuhti euroopa 
sisetööks .53797330 Karl

Massaaži kabinet “Zdrava” Hinnad 
alates 8 EUR Soodustused 

Tel 58455410 www.tervis.one

OÜ ATKO Liinid pakub tööd 
bussijuhtidele. 

Info tel: 6272713 või 55585632

EELK LASNAMÄE PÜHA 
MARKUSE KOGUDUS: 

piiblitunnid, palvused, hingehoid. 
Teisipäeviti kl 18 Lindakivi 

Kultuurikeskuse II k. 
Muul ajal: 58004642, 

https://www.facebook.com/eelk.
lasnamae/, margus.sardis@eesti.ee. 

Ettevõte võtab tööle C- kategooria 
autojuhi. Nõutav eelnev töökogemus 
ja C-kategooria. CV saata e-mailile 

toiduveod@toiduveod.ee, info 
telefonil 56208005 E-R 8:00-16:30.

Pakume tööd linnaliini bussijuhtidele.
Töö paindliku graafiku alusel.

Info 58191033, 58191029, 6720400

Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele Tallinna ja Viimsi 

toidukauplustes.
Info telefonil 566874177

KÜ KIVILA 42 pakub tööd 
majahoidjale. 

Info tel.55938518, 5629290

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

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 alates 600 EURi kuus
•	 võimalust teenida tulemustasu
•	 paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
•	 karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja 

leidmaks uusi väljakutseid
•	 sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi
•	 vajadusel majutust meie ühiselamusG4S on maailma suurim 

turvateenuste pakkuja, kes 
tegutseb 120 riigis ja kuuel 

mandril. Oma 620 000 
töötajaga on G4S maailma 

suurim erasektori tööandja. 
Organisatsioon palkab parimaid 
inimesi, arendab ja inspireerib 
neid, et luua koos turvalisemat 

maailma meile kõigile. 

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri 
läbi on-line keskkonna või saada enda CV aadressile 
personal@ee.g4s.com märgusõnaga „turvatöötaja 
kaubanduskeskuses“. Lisainfo saamiseks võid tulla ka 
meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 või 
helistada telefonil 6511 787, 13322 Oleme avatud tööpäeviti 
9.00-17.00. 

Jeti jäähall 

Pakutav töökoht: KORISTAJA
Jeti jäähalli kompleksi kuuluvad peale jääväljakute ka riietusruumid, 

eesruumiga saun, uisulaenutus ning duširuumid. Pakutav töökoht 
on hooajaline. Töö algab novembris ja kestab kuni veebruari lõpuni. 

Sobivalt kandidaadilt eeldame varasemat kogemust, valmisolekut 
tööks ja meeskonnatöö mõistmist. Pakume paindliku tööaega.

Asukoht: Jeti jäähall, Suur-Sõjamäe 14B

Palume oma kandideerimise soovist 
teatada telefonil: 5624 6739 või info@jeti.ee

Lisainfo ja küsimuste korral palun võtke ühendust.

Pressiteade
Favor AS uue tootmis- ja büroohoone nurgakivi pidulik 
asetamine Loovälja Tehnopargis.

Neljapäeval, 22.septembril toimus Favor AS`i uue tootmis- ja büroohoone 
nurgakivi pidulik asetamine. Uus büroo- ja tootmishoone rajatakse Maru 
Ehitus AS`i arendatavasse Loovälja Tehnopark´i, mis asub Peterburi mnt 
ääres, Jõelähtme vallas Harjumaal.

Nurgakivi asetamisel osalesid Favor AS (üürnik),  Maru Ehitus AS 
(arendaja-projekteerija-ehitaja), Swedbank AS (kaasfinantseerija), Ain Koit 
AB (arhitekt), Jõelähtme Vallavalitsus (kohalik omavalitsus), Telora-E AS 
(omanikujärelevalve) jt seotud ettevõtete ja asutuste esindajad.

2017. aasta suveks valmib Loovälja Tehnopargis Favor AS kaasaegne büroo 
ja lehtmetalli töötlemise tehas, mille netopindala on 13 400 m2. Loovälja 
Tehnopargi arendajaks-projekteerijaks-ehitajaks on Maru Ehitus AS.
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ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!  

SELLE REKLAAMI ET JALE SOODUSTUS 10% OSTUST!
UUED SALLID 5 €

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN

Keskus, II korrusMustakivi 1, Mahtra Lasnamäel – 
Õismäel – Õismäe tee 107a, Järveotsa Keskus, II korrus

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

TERE TULEMAST! 

RIIDED
- 30 %

KÕIK 
KARDINAD

–20% kuni –40%

KARDINAD, KANGAD, KODUTEKSTIILID, KÕIK 
KÄSITÖÖ JAOKS, MOERIIDED JA AKSESSUAARID

UUS KAUP! 
ODAVAIM EESTIS!

Thermory Thermory Thermorydesign
WWW.THERMORY.COM

Saha tee 25, Loo, Harjumaa

OÜ Brenstol on Eesti kapitalil põhinev edukas puidutööstusettevõte, mis tegutseb aastast 1997.  
Ettevõtte tooteportfelli esindab enam kui 50-s riigis üle maailma bränd Thermory, kuhu kuuluvad 
termotöödeldud täispuidust terrassi-, voodri- ja põrandalauad ning saunamaterjal. Ettevõtte  
peakontor asub Tallinnas ning tootmiskompleks Harjumaal. Grupis töötab ca 250 inimest.  

2015.aasta konsolideeritud käive moodustas  
27 miljonit eurot, millest 98% moodustas eksport.  

Olulisemad sihtriigid on Soome, Saksamaa, 
USA, Austria ja Norra.

PAKUME SULLE:
    Tööd tootmises – tootmistöölise või tõstukijuhi ametikohal.
    Tootmistöölisele töötasu alates 600 eurot kuus.
    Väljaõpet ja toetavaid juhte.
    Tööd ühes vahetuses.
    Transpordivõimalust Tallinnast ja Maardust.

KANDIDEERIMISEKS:
    Saada oma CV ja palgasoov e-mailile: hele@brenstol.ee
    Lisainfo telefonilt 52 13 627 tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni.

OTSID UUT TÖÖD?
Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes  

Brenstol OÜ! 

Excellence in Wood

 

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:  www.maxima.ee  või 
Saatke CV: personal@maxima.ee    
Info telefonil: +372 5556 6372, +372 5556 6239 
 

 

   Tallinna Maxima  kauplused ja                        
tootmistsehhid pakuvad tööd 
järgmistele ametikohtadele: 

 
 
 

 

- VAHETUSE VANEMA ASETÄITJA 
- MÜÜJA-KASSAPIDAJA 
- LETITEENINDAJA 
- KOKK 
- KORISTAJA 
- NÕUDEPESIJA 

 
    Ettevõte garanteerib:              

- stabiilset palka 
- paindlik töögraafik 
- tasuta lõunasööke 
- erinevaid motivatsioonipakette 
- tööalaseid tasuta koolitusi 
 
Tule ise , kutsu kaasa  oma sõbrad ja saad iga  
kutsutud sõbra eest preemiaks  60 eurot/brutos!  
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Rahvusvaheline turvaettevõte 
SECURITAS EESTI AS pakub tööd 

TURVATÖÖTAJATELE 
erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel Tallinnas, Keilas,  Tabasalus, Jüris

 
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 – värbaja-assistent Margarita Kiisa
E-post: personal@securitas.ee
www.securitas.ee

Everyday heroes. Every day.

Säästad 3-toalise 
korteri kütt ekuludelt 
kuni 300 eurot aastas!*

*võrreldes vana majaga samas piirkonnas

KLIENDIPÄEV 
8.10 KELL  11-14

ÜMERA 28
Soodsad korterid madalate kütt ekuludega!

www.umera28.ee

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, eesti 
keele oskust suhtlustasandil
   
CV palume saata e-posti aadressile  
personal@ragnsells.com
 kuni 17.10.2016.a. märgusõna 
„Autojuht“

LASNAMÄE HEA SÕNUMI KOGUDUS
JUMALATEENISTUS IGAL 
PÜHAPÄEVAL KL.15.00

HEA MUUSIKA, NÕUSTAMINE, 
PRAKTILINE ABI

LASTELE PÕNEV TEGEVUS. Tasuta.
Lindakivi Kultuurikeskuse 2. korruse 

saalis (Koorti 22) 
OLED OODATUD!

Autoremont
Sõiduautod veoautod värvitööd 

rehvitööd
Peterburi tee 38/10 tel.6840226

www.pettompluss.ee
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Anton Novikov
53 737 111  

Sinu usaldusväärne  
kinnisvaramaakler Lasnamäel
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MyFitness Lasnamäe 
Virbi ja Kärberi –
kodule lähedal
Liitu klubiga juba täna ja saad TASUTA kingitusena 
kaasa MyFitness spordikoti!

Virbi 12, Tallinn 13629
Kärberi 20, Tallinn 13919

                      Laupäeval 8. oktoobril kell 13.00Laupäeval 8. oktoobril 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!

Mahtra Hostel

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

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

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Soovite müüa kinnisvara – koos 
leiame parima lahenduse

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee


