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Lasnamäe Leht

Talvepühade hooaeg Lasna-
mäel lõppes tänavu tradit-
siooniks muutuva maagilise 
tule süütamisega, mille käigus 
põletati kolm tuhat linnaosas 
kogutud oma aja ära elanud 
jõulukuuske.

Unustamatu tuleshow toimus 
juba teist korda tänu valgusfes-
tivali ja Lasnamäe Linnaosa Va-
litsuse koostööle. 

Paevälja platsil, mis on juba tut-
tav paljudele linnaosa elanikele  
linnaosavalitsuse ürituste toimu-

miskohana, korraldasid kunstni-
kud installatsiooni tuleskulptuu-
ridest, kogutud kuuskedest sai 
süütematerjal suure lõkke jaoks.

Oma loomingut näitasid 24. 
jaanuaril kogunenud uudishi-
mulikule publikule tuleartistid. 

Kohalikud Eesti ja Läti fakiirid 
korraldasid võistluse, mille võit-
ja selgus pealtvaatajate aktiivsel 
osavõtul. Sündmusele vastavat 
müstilist meeleolu aitasid luua 
Viljandist kohale tulnud trum-
milööjad.

Tuleskulptuuride põletamine on 
meeliülendav vaatemäng, mis 
toob sooja valgust pimedasse 
põhjamaa talve. Samas aitab 
sündmus vanade jõulukuuskede 
ärakasutamisel kodukohta puh-
tamana hoida ja linnaelanike 
keskkonnateadlikkust tõsta.

Tule ja valguse maagia Lasnamäel

Lasnamäge väisasid külalised Türgist 
Veebruari alguses võõrustas 
Lasnamäe Linnaosa Valitsust 
haridustöötajate delegatsiooni 
Türgi Akcakosa linnast. 

Külaliskäik oli Tallinna Laagna 
Gümnaasiumi ja Türgi Hamiyet 
Sevil Ortaokulu kooli ühispro-
jekti osaks, mille raames otsivad 
mõlema riigi õppejõud võimalusi 
selleks, et muuta hariduslike eri-
vajadustega õpilaste tavakooli-
des õpetamist tulemuslikumaks.

Olles esimest korda elus Tallin-
nas  ja üldse Põhja-Euroopas, 
tundsid Türgi külalised elavat 
huvi mitte ainult koolihariduse 
üksikasjade, vaid ka linnaosa 
arenguplaanide, noorsootöö kor-
raldusliku ja rahalise linna poolt 
toetamise küsimuste ning linna-
osa elu vastu tervikuna. 

Jagades oma reisimuljeid imet-
lesid Türgi õpetajad eriti Las-
namäe õigeusu kirikut, vaimus-

tusega märkisid nad ka meie 
tänavatel valitsevat korda.

„Meil on alati hea meel võtta 
vastu välismaa külalisi ning ja-
gada nendega kogemusi ja ideid. 
Lasnamäe Linnaosa Valitsus on 
avatud rahvusvahelistele kon-
taktidele ja sidemetele,“ nende 
sõnadega võttis Türgi delegat-
siooni vastu Lasnamäe linnaosa 
vanem Maria Jufereva.  

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
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Möödunud aastal külastasid 
päästjad enam kui 16 tuhandet 
kodu üle Eesti. Ka sel aastal on 
plaanis jõuda külla vähemalt 
15 tuhandele perele. 

Suurem osa traagiliselt lõppenud 
tulekahjusid juhtuvad just kodu-
des, sest inimesed sageli ei mär-
kagi tuleohtlikke olukordi oma 
elamises ja ei oska ka õnnetuse 
juhtumisel midagi ette võtta. 

Sel aastal tulevad Lasnamäe 
kodusid nõustama Lasnamäe, 
Pirita ja Kesklinna komandode 
päästjad, kes alustavad inimeste 
elupaiga vaatlusega juba enne 
majja või korterisse jõudmist. 
Vaadatakse, milline on päästea-
uto ligipääs majale, jälgitakse, et 
prügikast ja puuriit oleksid ma-
jast piisavalt kaugel, hinnatakse 
korstna välist seisukorda ja pal-
ju muudki. Kortermajades vaa-
dataks kriitilise pilguga üle ka 
trepikojad, et üleliigsed esemed 
häda korral evakuatsiooni ei ta-
kistaks.

Uuritakse, milline on küttekolde 
ja selle ümbruse olukord. Kas 
elamises on suitsuandur ja kui 
seda ei ole, on päästjad abiks 
selle paigaldamisel. Päästjate 
varustuses on selleks puhuks 
olemas suitsuandurid, mis pai-
galdatakse inimestele tasuta.

Kodukülastuse eesmärk ei ole 
kedagi trahvida või karistada, 
vaid lihtsalt nõustada kõrvalseis-
ja pilgu läbi. Külas käivad nii 
kutselised kui ka vabatahtlikud 

päästjad, kes on saanud vastava 
koolituse. Kodukülastusi tehak-
se nii tööpäevadel kui ka näda-
lavahetustel. Kellele oleks vaja 
külla minna, selgitatakse välja 
koostöös kohalike omavalitsuste 
ning põhimõtteliselt kõigi abiga, 
kes on valmis infot jagama.

Vahel võib juhtuda, et kodukü-

lastus jääb pooleli, kuna pääst-
jatele tuleb väljakutse. Säärasel 
juhul võetakse inimesega hiljem 
uuesti ühendust ja jätkatakse 
sealt, kust pooleli jäi. 

Kui soovite küsida lisainfot kü-
lastuste kohta, siis Lasnamäe 
komandopealik Priit Jõgisoo on 
valmis teie küsimustele vastama. 

Päästjad tulevad taas Lasnamäe kodusid nõustamaLINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!

Eelkõige tahaksin ma tänada kõiki, kes vastasid meie üleskut-
sele osaleda küsitluses, mille raames selgitame välja elanike 
arvamuse  linnaosa elu erinevate tahkude ja linnaosavalitsuse 
tegevuse kohta. Ankeedileht asjakohaste küsimustega oli aval-
datud eelmises ajalehe numbris ning nüüdseks saame väita, et 
huvi küsitluses osalemise vastu on üpris suur ning teie hinnan-
gud ja mis peamine kommentaarid ning ettepanekud on selge 
märk soovist võtta osa meie linnaosa arengust.

Esmase analüüsi põhjal on linnaosaelanike suuremateks mu-
rekohtadeks autode parkimine, ühiskondliku korra hoidmine 
avalikes kohtades ning info õigeaegne kättesaadavus  Lasna-
mäel toimuvatest üritustest. Tuletan meelde, et küsitlus jätkub 
ning teil on võimalus saata meile oma hinnanguid ja ettepane-
kuid märtsikuu lõpuni. Lähitulevikus saab valmis ka elektroo-
niline küsitlusleht, mille leiate meie ametlikul veebilehel või 
Facebooki lehel. 

Tehkem koos oma linnaosa paremaks ja ilusamaks! 

Kalendri järgi on talv seekord tavalisest pikem, kuid isegi ilma 
vingerpusse arvestades on tunda, et soojad ajad ei lase end kaua 
oodata. Kevad  on juba õhus ning linnaosavõimude ja eriti kom-
munaalteenistuste jaoks tähendab see aasta kõige tegusama aja 
saabumist. Linn valmistub täie hooga koristus- ja ehitusperioo-
diks ning need paikapidavad ended on Lasnamäel juba näha. 

Nii on lõpuks alanud Majaka tänava rekonstrueerimise järje-
kordne etapp. Rekonstrueerimistööd katkestati töövõtjate vaid-
luste tõttu, mis olid seotud konkursi tulemustega. Õnneks on 
kõik küsimused nüüdseks lahendatud ning vajalikud load saa-
nud ehitajad on asunud ehitama tehnovõrke. Praegu jätkatakse 
vana asfaldi freesimisega, sellele järgneb kommunikatsioonide 
väljaehitamine. Enne suve algab teekatte, kõnniteede ja parki-
miskohtade rekonstrueerimine.

Veebruaris täitus aasta Lasnamäe munitsipaalsauna ehitamisest. 
Seda populaarseks osutunud ajaveetmiskohta võib pidada mär-
giks hästi toimivast dialoogist elanike ja linnavõimude vahel. 
Tuletan meelde, et programmi „Positiivne Tallinn 2014-2018“ 
raames märkisid paljud lasnamäelased, et linnaosas võiks olla 
oma saun. Sünnipäevaüritused möödusid igati meeleolukalt, 
puudust ei olnud ei eripakkumistest ega kingitustest ja üllatus-
test. Õnnitlen selle sündmuse puhul kõiki leili ja viha fänne, 
meie saunale soovin aga jätkuvat edu!
 
Lõpetuseks kasutan juhust ja tuletan meelde, et Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus  viib läbi fotokonkursi. Ootame teie pilte huvita-
vate, ilusate, ebatavaliste ja ainulaadsete Lasnamäe objektide ja 
maastikega. Parimateks tunnustatud fotode autorid saavad au-
hindu, nende loometööd avaldame aga meie ajalehes ja teistes 
infoallikates.

Soovin kõigile kiiremat kevade, soojade ilmade ja päikese saa-
bumist!

Maria Jufereva,
Lasnamäe linnaosa vanem

Tasuta perekonnaõiguse alane õigusabi 

Danil Lipatov
Progressor Õigusbüroo 
jurist/partner

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
ja Progressor Õigusbüroo OÜ 
jätkavad ühist projekti, mille 
raames saavad kõik linnaosa 
elanikud õigusnõustajatelt ta-
suta professionaalset õigusabi 
päevakajalistes perekonnaõigu-
sega seonduvates küsimustes. 
Pöörame teie tähelepanu sellele, 
et perekonnaõiguse küsimuste 
alla ei kuulu pärimisega seotud 
küsimused.

Õigusbüroo spetsialistid nõus-

tavad abivajajaid igal teisel 
esmaspäeval 10.00-14.00 Las-
namäe Linnaosa Valitsuses aad-
ressil Pallasti tn 54. Järgmised 
vabad kohad on saadaval 16. ja 
30. mail ning 13. juunil toimu-
vatele konsultatsioonidele.

Tagatud on nii eesti- kui vene-
keelne tasuta õigusalane nõus-
tamine. Lisainfo ning registree-
rimine toimub e-posti aadressi 
info@progressor.ee või telefoni 
5625 7714 teel.

MEELDETULETUS
Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17.10.2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis 
olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra“ punktist 13 ja Tallinna 

Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks 
Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6 on eluruumi üürimist taotlevate 

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

tetäitmisel kustutatakse taotleja eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe linnaosas eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel 
olevaid isikuid pöörduda hiljemalt 31.03.2016 Lasnamäe Linnaosa Valitsusse aadressil Pallasti tn 
54 (vastuvõtt E 15-18 ja N 10-12) või täita andmete kinnitamise vorm, mis asub Tallinna kodule-
heküljel aadressil www.tallinn.ee struktuuri Lasnamäe linnaosa, „Tallinna teine elamuehitusprog-

ramm“  või „Linnaosa asustamata eluruumid“ all ning seejärel saata e-posti vastavale spetsialistile.

Isiklikult linnaosavalitsusse tulles palume pöörduda järgmiste spetsialistide poole:
Riina Koppel, tuba 214, Riina.Koppel@tallinnlv.ee, telefon 645 7705 

(munitsipaaleluruumid ja Tallinna linnale vajalikud töötajad);
Kristi Kelder-Eha, tuba 228, Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee, telefon 645 7795 (noored pered);
Kaja Merilaine, tuba 110, Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee, telefon 645 7754 (sotsiaaleluruumid).

Linnaosa Hoonetulekahjud Tules hukkunud 
Kesklinn 59 1
Kristiine 25 -

Lasnamäe 79 1
Mustamäe 27 -
Nõmme 37 -

Pirita 26 4

Põhja-Tallinn 96 4

Haabersti 31 -

Sündmused veebruaris ja märtsis
22.–28. veebruar – sissepääs kõigile 3 eurot
08. märts – tasuta sissepääs naistele
21.–26. märts – sissepääs kõigile 3 eurot

Lasnamäe Saun on suletud:
23. veebruar – sanitaarpäev
24.veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev 
09. ja 23. märts – sanitaarpäev
25. märts – suur reede
27. märts – esimene ülestõusmispüha

Tööaeg:
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 

Tallinna linnaosade hoonetulekahjude ja hukkunute arv 2015



3

Veebruar 2016

Olen parlamendis tööl vähem 
kui aasta, ning selle aja jook-
sul olen pidanud mitu korda 
enda käest küsima, kas me 
elame topeltstandartidega või 
ikkagi õigusriigis? 

Kõik panid tähele viimast skan-
daali PPA krediitkaardi ümber, 
kui selle juht ostis endale kõr-
vaklapid väärtusega 300 eurot 
(ametlikult  oli tal sel ajal puh-
kusel) ning saapaid väärtusega 
400 eurot. Raha tagasimaksmi-
sega ja aruandluse koostamisega 
viivitati mitu kuud. Ja nüüd ku-
jutame  ette, et sarnane  olukord 
tekib mõnes Tallinna linnaosas 
(tänaseks ükski linnaosa krediit-
kaarte ei kasuta). Olen kindel, 
et kära oleks väga kõva. Sellest 
küsimus, miks ei kaasne valit-
susasutustes finantsdistsipliini 
rikkumisega  vastutus? Ja see on 
ainult killuke  informatsioonist, 
mida ühiskonnale teada antakse 
…

Sama lugu  Riigikogu eelmises 
koosseisus 40 häältega vastu 
võetud kooseluseadusega, mis 
lõhestas ühiskonda. Tänaseks 

on selge, et sellel eelnõul ei ole 
parlamendisaalis vajaliku hääl-
tearvu. See tähendab, et eelnõu 
algatajad on vähemuses, kuid 
intriigide ja manipulatsioonide 
abil üritatakse eelnõu läbi suru-
da. Teerulliga üle sõites seaduse 
vastuvõtmisel ei ole  mingit pist-
mist demokraatia põhimõtetega.  

Samas jäävad lahendamata kü-
simused, mis on tõesti olulised 
inimeste jaoks, nagu üle-ees-
tiline tööpuuduse kasv, tervis-
hoiusüsteemi krahh (pikad jär-
jekorrad, arstide puudus, eriti 
maakohtades), hindade kasv 
ja vaesuses elevate laste arvu 
suurenemine. Need probleemid 
jätavad aga valitsuse liikmeid 
külmaks. 

Näiteks minu poolt algatatud  
seaduseelnõu, mis puudutab 
eluasemelaenu tagastamist, oli 
õiguskomisjoni otsusega taga-
si lükatud. Infoks – komisjoni 
tööd juhib Heljo Pikhov, sot-
siaaldemokraat. Antud seadus-
eelnõu eesmärgiks oli võimal-
dada laenusaajal valida kahe 
laenulepingu tüübi vahel. Üks 
neist võimaldaks maksejõuetuse 
juhul tagastada pangale ostetud 
kinnisvara  ning jääda sel moel 
vabaks kõikidest kohustustest.  

Teine minu poolt algatatud init-
siatiiv puudutas emapalga välja-
maksmist. Nimelt selle sidumist  
lapsega perearsti juures käimi-
sega. Jutt käib eelkõige riski-
gruppi kuuluvatest perekonda-
dest.  Hoolivad  ja mõistlikud  
vanemad kindlasti tegelevad 

perearsti küsimusega ise ilma 
mingisuguse mõju avaldamise-
ta lastekaitsespetsialistide pool, 
kindlasti käivad iseseisvalt arsti 
juures vastuvõtul, eriti lapse esi-
mese poole aasta –  lapse jaoks 
kriitilise aja –jooksul. Kahjuks 
on ka teise tüübi vanemaid, kes 
ei pea vajalikuks arstiga konsul-
teerimist. Hea, kui see juhtub 
perekonnas, kus on juba ole-
mas vanem laps ehk siis lapse-
vanematel on laste kasvatamise 
kogemus. Märksa hullem on 
olukord siis,  kui tegemist on 
esimese lapsega, eriti kui lap-
sevanema  inetu käitumine on 
põhjustatud alkoholilembusest 
või narkosõltuvusest. Eelnõu 
vastased rääkisid ainult sellest, 
et riskigruppi  kuuluva ema va-
nemlike õiguste äravõtmine  ei 
lahenda probleemi lapse jaoks. 
Nende väitel saab ema selle 
raha abil vähemalt tagada lapse-
le kasvõi midagi eluks vajalikku 
. Lähtudes oma linnaosavane-
ma töökogemusest julgen seada 
seda argumenti kahtluse alla . 
Kahjuks sageli  osutub  pea-
miseks motivaatoriks  just oht 
kaotada rahalist toetust. Tahak-
sin veelkord rõhutada, et eelnõu 
eesmärgiks oli ennetada ohtlik-
ke olukordi, kus laps jääb ilma 
arstiabita. 

Lugupeetud lasnamäelased, ju-
hul, kui Teil on küsimusi või 
probleeme, mille lahendamise-
le võin kaasa aidata, kirjutage 
minu e-postile olga.ivanova@
riigikogu.ee või jätke oma kon-
taktandmed keskfraktsiooni 
sekretärile telefonil 631 6637.

Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu 
huviringidesse ja stuudiotesse 

2015/16 õppeaastal.

• Inglise keel (koolieelikud, 1.-2. kl., 3.-4 l., 5.-6. kl., 7.-9 kl.)
• Inglise keel  täiskasvanutele
• Hispaania keel (õpilased, täiskasvanud)
• Tantsustuudio (10.-13. a.)
• Estraadilaul (7.-26. a.)
• Male (5-12 a.)
• Matemaatika (4-8 kl., ettevalmistus 
      põhikooli eksamiks 9 klass, 10-12 klass)
• Käsitöö
• Looming 
• Floristika

Registreerimine ja täiendav info
telefonidel 632 8814, 5556 7784, 

e-post: lasnamae@noortekeskus.ee

Linn maksab pensionilisa ja suurperedele 
toetust, eakatele tagatakse soodustused

Jaanus Riibe 
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja

Tallinna linn maksab oma pen-
sionäridele kord aastas pensio-
nilisa. Nii ka sel aastal! Pensio-
nilisa koosneb sünnipäevakuul 
makstavast toetusest 76,70 eurot 
ja soodustustest. 

2016. aastal on Tallinna linnal 
pensionilisa soodustuse pakku-
misel kuus  koostööpartnerit:

1) Pharma Holding OÜ (Süda-
meapteek) rakendab soodustust 
-10% kõigilt apteegis müüda-

vatelt kaupadelt, v.a soodusret-
septiga müüdavatelt ravimitelt, 
kuid mitte rohkem kui 5 euro 
ulatuses kalendrikuus (60 eurot 
kalendriaastas). Tel 605 1789. 

2) Euroapteek OÜ (soodustuste 
tingimused samad, mis Pharma 
Holding OÜ-l). Tel 667 5031.

3) Fortuna Optika OÜ pakub 
pensionilisa saajatele prillide os-
tul sooduspakette maksumusega 
29, 45, 79 ja 95 eurot. Lisaks 
kõigile ülejäänud kaupadele ja 
teenustele soodustus -15% igalt 
ostult. Fortuna Optika prillipood 
asub Solarise Keskuses, Estonia 
pst. 9, tel 614 00 47. 

4) BCA Autoekspert OÜ annab 
soodustust pensionilisa saajale, 
kes on kantud auto registreeri-
mis-tunnistusele auto omani-
kuna või vastutava kasutajana. 
Soodustus -10% rakendub auto 
kere- ja värvitööde, hooldus- ja 
remonditööde ning autorendi ja 
puksiirabi teenuse hinnale. BCA 
Autoekspert annab soodustusi 
Tallinna teenindustes Telliskivi 
57D ja Pae 28, tel 6 157 987.

5) BestEst Invest OÜ (Rehvi-
kaubamaja) annab soodustust 
pensionilisa saajale, kes on 
kantud auto registreerimistun-

nistusele auto omanikuna või 
vastutava kasutajana. Soodus-
tus rehvide müügihinnast -5%,  
rehvivahetustööde hinnast -20% 
ja autovaruosade müügihinnast 
-30%. Rehvikaubamaja annab 
soodustusi Tallinna kaupluses ja 
teeninduses aadressil Peterburi 
tee 46, tel 6 13 9713.

6) Infotark AS (Büroomaailm) 
rakendab soodustust -5% hin-
nast kõigilt poes müüdavatelt 
kaupadelt (kontoritarbed, bü-
rootehnika ja  kulumaterjalid 
ning büroomööbel), v.a  soodus-
hinnaga müüdavatelt toodetelt, 
teenustelt ja kinkekaartidelt. Tel 
600 5100.

Suurperedele toetus

Tallinna linn maksab Eesti Va-
bariigi aastapäevaks peredele, 
kus on kolm ja enam alaealist 
last, toetust. Toetust on õigus 
taotleda perel, kelle eelneva kol-
me kuu keskmine netosissetulek 
esimese pereliikme kohta on 
väiksem kehtivast töötasu alam-
määrast (430 eurot) ja iga järg-
mise pereliikme kohta väiksem 
kui 80% sellest (344 eurot). Toe-
tust on õigus taotleda kolme kuu 
jooksul, ehk 24. maini. Toetuse 
suurus on 35 eurot lapse kohta.

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!

Hea tallinlane!

Lasnamäe Noortekeskuse 
linnalaagri vahetused 2016 aastal: 

1.  vahetus   –  21 - 25 märts
2.  vahetus   –   6  -  11 juuni
3.  vahetus  –   13 - 17 juuni 
4.  vahetus  –   27 – 2 juuli 
5.  vahetus  –   4 - 9 juuli
6.  vahetus  –   15 -19 august 
7.  vahetus  –   22 - 27 august 

Registreerimine ja lisainfo 
telefonidel 6328814, 55567784, 

samuti ka e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee

TULEVASED ÜRITUSED
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 632 1062, 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
27.veebruaril kell 18.00 KVN mängud. Pilet 3-4 eurot.
6.märtsil kell 15.00 Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ 
kontsert. Pilet 5–7 eurot.
5.märtsil kell 18.00 KVN mängud. Pilet 3–4 eurot.
8.märtsil kell 18.00 Naistepäeva kontsert “Lilled Sinule”. 
Esinevad: Nikolai Shvets karmoškal, tantsustuudio Terpsichore, 
laste laulustuudio Nupukesed, Noorteteater “Art-Grotesk”, Tai-
Chi Klubi, mustlastantsuansambel AL SOL. Tasuta.
9. märtsil kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert, kavas 
Chopin. Klaveril Vladimir Ignatov. Tasuta.
10.märtsil kell 18.00 Vene ajaloo ja kultuuri loengute sari (vene 
keeles): “Hõbedane sajand” 1.osa. Lektor Boris Tuch. Tasuta
12.märtsil kell 18.00 KVN mängud. Pilet 3–4 eurot. 
12.märtsil kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 4 eurot. 
19.märtsil kell 12.00 Laulu- ja tantsukollektiivide 
talendikonkurss “Lindakivi talent”. Pilet 3 eurot. 
 
Näitus:  
9.02 – 28.02   Fotonäitus “Roheline õu”

Igal isikul, kelle arvates on Tal-
linna linna ametiasutuses rikutud 
tema põhiseaduslikke õigusi ja 
vabadusi ehk koheldud teda hea 
halduse tava vastaselt (nt kes on 
kogenud võimu kuritarvitamist, 
kellele on viivitatud vastamisega 
või jäetud vastamata, antud puu-
dulikku või tegelikkusele mit-
tevastavat teavet jms) on õigus 
pöörduda suuliselt või kirjalikult 
linna ombudsmani  poole. 

Pöördumised on tasuta.

Linna ombudsmani büroo 
e-posti aadress on: 
ombudsman [ät] tallinnlv.ee.

Vastuvõtuajad on:   

E 14.00 – 17.00
T 10.00 – 12.00
K 14.00 – 18.00
N 10.00 – 12.00
R 10.00 – 12.00

Linna ombudsmani abi telefonil 
6 943 292 saab kokku leppida ka 
teistes vastuvõtuaegades.

Tallinna linna ombudsman  
Jüri Kaljuvee     
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Lasteraamat „Pisike puu“ on 
Eesti riigi kingitus kõigile Eestis 
aastatel 2015−2016 sündinud ja 

sündivatele lastele. Raamatus on 
50 luuletust-juttu nii meie klas-
sikast kui ka uuemast lastekir-
jandusest. Raamatu koostas ja 
andis välja Eesti Lastekirjandu-
se Keskus.
 
Tallinlased, kelle laps on sün-
dinud või sünnib aastatel 
2015−2016, saavad kinkeraa-
matu kätte Tallinna Keskraama-
tukogu teenindusosakondadest 
ja haruraamatukogudest. 

Alates jaanuarist on lapsevane-
mad  oodatud kord kuus toimu-
vasse väikelaste raamatukogu-
tundi, kus raamatukoguhoidjad 
tutvustavad nippe, kuidas teki-
tada lapses huvi lugemise vastu. 

Väikelaste eest hoolitsemisest 
ja tervena kasvamisest räägivad 
arst-residendid. Raamatukogus 
on võimalik tutvuda raamatute-
ga ja ajakirjadega, mis räägivad 
lapse arengust, laste kasvatami-
sest, tervislikust toitumisest jne.

Raamatukogutunnis saavad 
need lapsevanemad, kes ei ole 
raamatut kätte saanud, ka las-
teraamatu „Pisike puu”. Kutse 
raamatukogutunnis osalemiseks 
ja info kinkeraamatu kättesaa-
mise kohta on imiku hoolduspa-
kis, mis antakse Tallinna elani-
keregistris olevale vastsündinu 
vanemale sünnitusmajast lahku-
misel.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
AVATUD USTE PÄEV

4. märtsil kell 10.00–14.00
(Astangu 27, Tallinn)

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on Eestis ainulaadne 
keskus, mis aitab tööealistel erivajadusega inimestel läbi eri-
nevate õppimisvõimaluste (sealhulgas kutsehariduse) ja reha-
bilitatsiooni arendada oma teadmisi, oskusi ning tegevus- ja 

töövõimet. 

Avatud uste päeva kava on leitav kodulehelt: 
http://www.astangu.ee/. 

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine 
telefonil 687 7287 või kodulehel.

Kinkeraamat  kõigile Tallinnas aastatel 
2015−2016 sündinud ja sündivatele lastele

Tallinna tarbijaõiguste päev

KÜ – renoveerimine, remont ja ehitustööd

Teisipäeval, 5.aprillil kell 11 
– 16 toimub Eesti Rahvusraa-
matukogus (Tõnismägi 2) VIII 
tarbijaõiguste päev, millega 
Tallinn tähistab ülemaailm-
set tarbija õiguste päeva. See-
kordne teemadevalik pakub 
kasulikke teadmisi nii tarbija-
tele kui kauplejatele.

Tööõiguse teemal räägitak-
se tähtajalisest, tähtajatust ja 
suulisest töölepingust, käsun-
duslepingust, proovipäevast ja 
katseajast. Ettekandes perekon-
naseisu mõjust kinnisvaratehin-
gutele,  varasuhetele ja pärimi-
sele keskendub jurist ühis- ja 
lahusvarale, vara juurdekasvu 
tasaarvestusele, abieluvarale-
pingule, seaduse- ja testamendi-
järgsele pärimisele ning pärand-
vara jagamisele.

Maksu- ja Tolliamet tutvustab 
madala sissetulekuga töötavale 
isikule tulevikus teostatavat iga-
aastast tagasimakset, mis raken-
dub aastast 2017, lisaks antakse 
lühiülevaade töötamise registri 
senisest tegevusest ja jagatakse 
maksude alast teavet.

Tarbijakaitseameti esindaja rää-
gib tarbijate õigustest ja toob 

näiteid ebaausate kauple-
misvõtete kasutamisest. 
Muuhulgas selgitatakse, 
et kui ostetud asjal ilmneb 
kahe aasta jooksul varja-
tud puudus või muu lepin-
gutingimustele mittevas-
tavus, siis annab eelkõige 
seadus, mitte müügigaran-
tii, tarbijale õiguse preten-
sioonidega kaupleja poole 
pöörduda. Tutvustatakse 

ka millised uuendused on tule-
kul tarbijakaebuste kohtuvälisel 
lahendamisel.

Küsimused  ettekandjatele on 
oodatud aadressile tarbijain-
fo@tallinnlv.ee või telefonil 
640 4232.

Osavõtt on tasuta. Sünkroontõl-
ge vene keelde.

1. Korteriühistu  üldkoos-
olek kus võetakse vastu 
otsus planeeritavate tööde 
kohta (vormistatakse pa-
berkandjal).

2. Ehitusprojekt planeerita-
vate tööde kirjeldusega, 
kahes eksemplaris,.

3. Ehitusprojekt, ehitusteatis 
ja korteriühistu üldkoos-
oleku otsus esitada Tal-
linna Linnaplaneerimise 
Ametile.

4. Kinnitamine Linnaplanee-
rimise Ameti poolt.

Lähtuvalt Lasnamäe elamuala-
de üldplaneeringus (kehtestatud 
Tallinna Linnavolikogu otsuse-
ga nr 238  21.10.2010) toodud 
nõuetest on ehitusluba vajalik 
juhul kui on tegemist olemasole-
va ehitise laiendamisega, juur-

de- külge- peale- või allaehita-
misega.

Alljärgnevalt esitame väljavõt-
ted Lasnamäe elamualade üld-
planeeringust:
• Rõdusid võib sulgeda ainult 

raamideta täisklaassüsteeme 
kasutades. 

• Rõdude korteritega kokku 
ehitamine algse piirdetarin-
dite muutmise või eemalda-
misega on keelatud.

Kooskõlastamata ümberehi-
tus korteriomaniku poolt

Juhul kui on teostatud kooskõ-
lastama korteri ümberehitus sõl-
tub kõik teostatud töödest.

1. Linnaplaneerimise Ameti 
ehituskontrolli osakond.

2. Kontrolli käigus tuvastatak-
se kas on tegemist rikkumi-
sega.

Igat juhtumit vaadeldakse eral-
di.

Täiendavat informatsiooni saab 
vaadata meie koduleheküljel, 
kus võib muuhulgas tutvuda  
väljavõtetega ehitusseadusest 
ning laadida alla ehitusteatise 
avaldust.

Lasnamäe Vormsi tänav laiendati kahesuunaliseks
Vormsi tänava laiendus maksis 
üle 73 000 euro. Tee-ehitust fi-
nantseeris Selveri jaekett, sest 
uus liikluskorraldus muutis au-
tojuhtide teekonna Narva maan-
teel Läänemere Selverisse mu-
gavamaks ja ohutumaks. 

Tänu Vormsi tänava laienda-
misele on see nüüd kahesuuna-
line ja tänavast edelasse jääva 
elamukvartali parkimiskohtade 
puudus sai samuti lahenduse. 
Lisaks jõuab Narva maanteelt 
Läänemere Selverisse nüüd ot-
seteed mööda ning autojuhid 

ei pea elumajade vahelist teed 
mööda Läänemere Selverisse 
ringi sõitma.
Tänava laienduse ja parkimis-
kohtade ehitajaks oli Viamer 
Grupp OÜ. Projektijuhtimist ja 
omanikujärelevalve teenust osu-
tas Teede Projektijuhtimise AS.

Lasnamäe vaegkuuljate 
tervise- ja teabepäev

kolmapäeval 02.03.2016
Kuulmisohutus ja kuulmislangus heaolu ühiskonnas

Tervisest ja kuulmislanguse uuematest põhjustest
Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud 

signaliseerimise- ja häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus
Proovimine, vajadusel ja soovi korral tellimine

Teabepäeva korraldavad:
Lasnamäe sotsiaalkeskus    www.lsk.ee 
Kadrimardi OÜ   www.kadrimardi.ee

Kohtume: 
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses algusega kell 12.00

Killustiku 16, Tallinn 11414
Info: 511 5340, 621 8998
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Pisiremont 5 euro eest. Vahetan lühtri, 
rosetti, riiulit, karniisi. Käin poes, viin 
ära, kuulan ära, aitan. Tel. 53585901

Vajame kesklinnas asuvasse 
kontorisse täis ja osalise tööajaga 

müügikonsultante. Töö sobib 
ka pensioniealistele ja osalise 

töövõimega inimestele.Nõutav hea 
suhtlemisoskus.

Info telefonidel:55569029,6266470
OSTAN SÕIDUAUTO KUNI 

1000EUR TEL:58190200

Majaka Pandimaja Tallinn, Majaka 35 
Avatud E-R 9-19, L 10-15 

Laenud pandi vastu.
Intress alates 5% kuus. 

Ostame kulda hind kuni 31,00 eur/gr
Kulla ost-Müük. Pantvara müük. 
Tel.55511139 www.incassor24.ee 
FB:incassor.pandimaja (RAAMIS)

TURVATÖÖTAJAKS
Turvatöötajana on Sinu ülesandeks tagada valvataval objektil turvalisus ja puutumatus.

Teed ringkäike territooriumil ja tagad sujuva läbipääsurežiimi toimimise.

•	 tunned huvi turvavaldkonna vastu

•	oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata

•	räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt 
B-2 keeletaseme tunnistust , kasuks tuleb vene ja inglise 
keele oskus suhtlustasandil

•	 turvatöötaja kvalifikatsioon annab eelise

Ootame Sind liituma meie meeskonnaga kui:

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi on-line keskkonna või saada enda CV 
aadressile personal@ee.g4s.com märgusõnaga „tööstusobjekti turvatöötaja“.   Lisainfo saamiseks võid 

tulla ka meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 või helistada telefonil 6511 787, 13322. 
Oleme avatud tööpäeviti 9.00-17.00.

Kui soovid tagada turvalisust ühel suurimal tööstuspargi kompleksis, mis kuulub 
juhtivasse tehnoloogiagruppi ABB, siis ootame Sind kandideerima Harjumaal 

Jüris asuvale objektile

SUUR ÕMBLUSMASINATE JA 
OVERLOKKIDE NÄITUSMÜÜK 

05.märtsil 
Lindakivi Kultuurikeskuses 

kell 12.00 - 16.00
 

Müügil uued ja kasutatud 
masinad. Garantii kõigile. 

Tood oma vana masina meile, 
saad hinnasoodustust!

Hinnad alates 70€
Samas ka õmblusmasinate 

remont ja hooldus.
  

Info 50 10 743
www.omblusmasinad.ee

            LaupäevalLaupäeval 12.märts kell 13.00 12.märts kell 13.00

  HEA SÕNUMHEA SÕNUM

Külalised SoomestKülalised Soomest
  

  Kohale saab bussiga Kohale saab bussiga 

            number 18, 14, 10, 27    number 18, 14, 10, 27    

                    Peatus “Pärnu maantee”       Peatus “Pärnu maantee”       

Jagatakse toidupakkeJagatakse toidupakke

Evangeelses kogudusesEvangeelses koguduses

Pärnu mnt 457aPärnu mnt 457a

MUUSIKAGAMUUSIKAGA
KOOSKOOS
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Võimalik osta ilusa kinkekaardina, mis kehtib kuus kuud.
Broneerimine spa@spatallinn.ee või telefonil 6061160

Romantiline päev
Tallinn Viimsi SPA-s

Pakett kahele koos duaalmassaaži, ürdivanni ning 
pokaali vahuveiniga kampaaniahinnaga            kahele58 €

Romantiline päev
Tallinn Viimsi SPA-s

Manpoweri kliendiks on Ericsson Eesti AS Tallinna tehas.
Võtame tööle 

MONTEERIJAID ja KOMPLEKTEERIJAID

Pakume kindlat sissetulekut (töö graafiku alusel: 4 tööl, 4 vaba, sh öövahetused, 
väljaõpe ja tasuta lõuna kohapeal), turvalist töökeskkonda ja toetavat meeskonda 
ning võimalust ettevõttesiseseks arenguks. 

Helista 630 6500, saada oma CV kandideeri@manpower.ee 
või tule kohale Manpoweri kontorisse - Estonia pst 1, IV korrus B-sissekäik.

Tondiraba jäähallis 
5. ja 6. märtsil

Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi lisainfo www.dogshow.ee

Piletid: pensionärid ja lapsed 1 euro
täiskasvanud 3 eurot, perepilet 5 eurot 

Näitus algab kell 10, lõpeb ca kell 16

KOERTE-
NÄITUS

KÕIKIDE TÕUGUDE
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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

KARDINAD 
JA KANGAD
•  UUS KAUP !
•  LAOTUULUTUS ! 
Märgitud eriti 
punase värviga
- 20 % - 40 % !

RIIDED
•  - 30 % !

Puhkusepakett

Puhka kauni  
Võrumaa looduse ja ilusa  
männimetsa keskel!

Pakett ühele sisaldab:

•	Majutus	kahekohalises	toas	1	öö
•	 Hommikusöök	buffet-lauas
•	 2	erinevat	hoolitsust	valikust	
•	 Spaa-	ja	saunakeskuse	kasutus	
•	 Õhtusöök	hotelli	restoranis
•	 R-L	tasuta	pääse	ööklubisse	

Männiku	43A,	Võru		•		Tel	+	372	50	45	745	
info@kubija.ee		•		www.kubija.ee

Pakettide täielik valik ja  
eripakkumised www.kubija.ee

Hind 
alates39€

Mahtra Hostel

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

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

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist
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SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Konsultatsioon ja
müügieelne hinnang

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

Kas Sulle meeldivad multikad?
Kas armastad joonistada?
Siis on see võistlus just sinu jaoks!

Kõik osalejad saavad Starmani DigiTV 
lastepaketi järgmise kuu lõpuni 
TASUTA!

Kolm parimat saavad tahvli!

"Minu lemmik
 multikakangelane!"

JOONISTUS-
VÕISTLUS

Joonista oma lemmik multikategelasest pilt  ja too oma joonistus 
Starmani Lasnamäe Centrumi esindusse! Võitjad selguvad 
rahvahääletusel, mis toimub Starmani Fabekooki lehel
facebook.com/starman.ee 

Lisaküsimustele korral palun kirjuta meile aadressil: 
joonistusvoistlus@starman.ee

Kutsume Sind osalema 
laste joonistusvõitlusele, 
mis toimub
15.02 – 28.02.2016.

Kristjan Palusalu Spordiklubi
Ujumiskursused lastele ja 
nootele Lasnamäel 
(eesti ja vene keeles)
 
         

ÕPI SUVEKS UJUMA !
Oodatud on lapsed vanuses :
I grupp 5-6   aastase – algkursus
II grupp  7-8  a astased – algkursus
III grupp   9-10  aastased
IV grupp  11-19aastased
 
Info ja registreerimine :
GSM 5092127   info@palusaluklubi.ee
www.palusaluklubi.ee

Küsi pakkumist:
Kert Johanson

kert@foodproff.ee
+372 56 450 480
www.foodproff.ee 

Pulmapeod
Vastuvõtud
Tähtpäevad 

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume
argipäevadel soodsa

hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või peied

meie hubases kohvikus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Korraldage Teile oluline sündmus -
sünnipäev, kokkutulek või muu oluline

tähtpäev meie hubases kohvikus.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus (Koorti 22)
pakume ka argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade-
liha-, kala- ning pastaroogasid.

Lindakivi Kultuurikeskuse kohvikus pakume argipäevadel soodsa
hinnaga maitsvaid päevapraade.

Iga päev erinevad kodused
liha-, kala- ning pastaroad.

Korraldage teile oluline sündmus - sünnipäev, kokkutulek või
peied - meie värviküllases kohvikus, kus on maitsev toit

ja sõbralik teeindus.
Pakume ka catering-teenust.

Võtke meiega ühendust:
tel. 56 450 480

kert@foodproff.ee
www.foodproff.ee

Teie piduliku laua katab
hõrgutavate roogadega

catering@foodproff.ee
tel. 56 450 480

www.foodproff.ee


