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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. mai seisuga Lasnamäel 118 936 inimest. Võrreldes aprillikuuga suurenes elanike arv 40 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

14. mail toimus Lasnamäe Pae 
pargis esimene linnaosavalit-
suse poolt korraldatud rahva-
jooks.

Jooksus ja erinevatel treeningu-
tel osales vaatamata vihmasaju-
le üle 100 inimese. Tervisliku 
eluviisi kummardajad võisid 
harrastada kepikõndi, Hiina ter-
visevõimlemist Tai-Chid ning 
osaleda teistel  jooksu- ja võim-
lemistreeningutel parimate My 

Fitnessi treenerite juhendami-
sel. 

“Pae park on väga sobiv paik  
jooksu harrastamiseks, pakku-
des oma tõusude ja käänakute-
ga nii silmailu kui ka piisavalt 
koormust,“ sõnas Lasnamäe lin-
naosa vanem, kes samuti osales 
rahvajooksul. 

Kõik rahvajooksus osalejad 
said mälestuseks diplomid ning 

meened. Treeningutel osaleja-
te vahel loositi välja auhinnad. 
Esimese Pae pargi rahvajooksu 
võitjateks tulid Lasnamäe elani-
kud Sergei Rjabõškin ja Jelena 
Pjatkova. 

Nii osalejad kui ka korraldajad 
jäid üritusega väga rahule. Lin-
naosavanema Maria Jufereva 
sõnul  saab Pae pargi rahvajook-
sust kindlasti tore traditsioon.

Esimene Pae pargi rahvajooks 
möödus edukalt

Sõprus Peterburiga tugevneb

28. aprillil külastas Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse delegatsioon 
eesotsas linnaosa vanema Maria 
Juferevaga Sankt-Peterburgi 
eesmärgiga sõlmida sõprussuh-
ted Neevalinna Moskva rajoo-
niga.

Pooled tutvusid teineteise tegevu-

sega, kohtumise tulemusel jõuti 
kokkuleppele edasise koostöö 
suhtes. Samuti lepiti kokku suve 
lõpus aset leidev Moskva rajooni 
juhtkonna vastuvisiit Lasnamäele.

Lasnamäe linnaosa vanem Ma-
ria Jufereva tõdes, et tema jaoks 
on väga meeldiv jätkata Tallinna 

Linnavalitsuse poolt ellu kutsutud 
„rahvadiplomaatia“ traditsiooni. 
Tallinna ja Peterburi linnade vahel 
on sõlmitud koostöö raamleping 
ning Lasnamäe kavatseb seda 
koostööd tugevdada, sõlmides 
sõprussuhted ühega suurimatest 
ja majanduslikult arenenumatest 
Neevalinna rajoonidest.

Moskva rajooni territooriumil 
elab üle 350 000 elaniku, tegutse-
vad mitmed suured rahvusvahe-
lised tootmisettevõtted ning rah-
vusvaheline Pulkovo lennujaam, 
mis on viimastel aastatel muu-
tunud üheks Euroopa suurimaks 
sõlmlennujaamaks.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria 
Jufereva on veendunud, et ka Las-
namäel on Peterburi külalistele 
nende vastuvisiidi ajal nii mõn-
dagi pakkuda ja Tallinna suurim 
linnaosa suudab neid igas mõttes 
üllatada.

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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Tallinna linnapea Edgar Savi-
saar koos Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitjate Oksana Jala-
ka ja Jaanus Riibega külastas 6. 
mail Tallinna Laagna Gümnaa-
siumi, kus esietendus muusikal 
„Põial-Liisi“.

Kooli muusikaõpetaja Lii Leit-
maa eestvedamisel valmis suu-
repärane etendus, kus osales üle 

40  1.-6.kl õpilase. Lavastuse 
kunstnik on kunstiõpetaja Eve 
Ader, esinejate kostüümid val-
misid lastevanemate kätetööna.

Edgar Savisaar tänas noori näit-
lejaid ja juhendajat toreda ela-
muse eest ning soovi edu edasi-
seks teatritegevuseks. Linnapea 
andis intervjuu koolilehe La-
Hing peatoimetajale.

Tatiana Bondarenko
muusikaõpetaja 
Lasnamäe Gümnaasium

13. aprillil toimus Lasnamäe 
Gümnaasiumis kohtumine lau-
lude ja sõnade autori Anne Er-
mastiga. 

„Projekti idee sündis, kui güm-
naasium soetas keelekümb-
lusklasside jaoks (eestikeelne 
õpe) Anne laulukogumikud,“ 
rääkis muusikaõpetaja ja loo-
mingulise kohtumise korraldaja 
Tatiana Bondarenko.

2.a, 3.a, 4.a ja 5.a klassi õpila-
sed laulsid kooli orkestri saatel 
Anne Ermasti laule eesti keeles 
ning lugesid tema luuletusi.

Üllatuseks sai noore helilooja 

Eleonore Anastassia Ussanovi 
esinemine, kes esitas klaveril 
oma loomingut. 

Kohtumise ajal suhtlesid lapsed 
vabalt Anne ja Margus Ermasti-
ga (fonogrammid), esitasid neile 
küsimusi. Helilooja rääkis oma 
loomingust, kuidas ta on jõud-
nud oma elukutseni, kus õppis 

muusikat ning mängis lastele 
oma laulu kevadest.

Ürituse lõpus võtsid õpilased 
külalistelt mälestuseks auto-
grammid. 

Tahaks, et selline olekski integ-
ratsioon – soe, hingeline, avatud 
ja sõbralik. 

Laagna Gümnaasiumis 
esietendus muusikal „Pöial-Liisi“

Lasnamäe Gümnaasiumis toimus kohtumine 
helilooja Anne Ermastiga

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, austatud Lasnamäe elanikud!

Tänavune kevad ja varajased soojad ilmad pakkusid meile kõi-
gile palju rõõmuhetki – tänu sellele alustasid kogu linn ja otse 
loomulikult ka Lasnamägi traditsioonilise heakorrakuu raames 
korraldatava kevadkoristusega tavapärasest varem. Tallinna 
päevaks, 15. maiks, säras pealinn puhtusest. Tahan siinkohal 
tänada kõiki südikaid Lasnamäe elanikke, kes liitusid linna-
osavalitsuse poolt korraldatud talgutega. Mitme päeva jooksul 
suutsime üheskoos koguda ja ära viia 105 tonni prügi erineva-
telt haljasaladelt ja korrastada Katleri staadioni. Lähitulevikus 
kavandatakse seda staadioni rekonstrueerida ning juba järgmi-
sel aastal läheb see sportlaste kasutusse.

Palun kõiki lasnamäelasi austada teiste inimeste tehtud tööd ja 
hinnata meie loodust ning säilitada saavutatud korda ja puh-
tust vähemalt suve jooksul. Kui te juhtute aga nägema sankt-
sioneerimata prügilat või korrastamata territooriumit, pöörduge 
julgelt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakon-
da e-posti aadressil vello.karu@tallinnlv.ee. Reageerime teie 
pöördumistele võimalikult operatiivselt!

Ilus ilm aitab kaasa ka sportimisele vabas õhus. Tänavu keva-
del on Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldanud meie parkides 
mitu erinevate treeningute sarja. Nii sai kogenud juhendajate 
käe all iga nädal täiesti tasuta harrastada kepikõndi ning Hiina 
tervisevõimlemist Tai-Chi. Need treeningud jätkuvad kindlasti 
ka sügisel.

Edukalt läks ka meie esimene spordi- ja tervise perepäev – Pae 
pargi rahvajooks. Isegi vihmasadu ei saanud takistuseks tõe-
listele tervisliku eluviisi entusiastidele! Kõik osalejad, keda 
kogunes üle 100 inimese, said proovida erinevad spordialasid, 
võtta osa rahvajooksust ning üleüldse tunda rõõmu kevadest 
ja liikumisest. Õnnelikumad neist said ka väärtuslikke auhindu 
linnaosavalitsuselt ja meie partneritelt. 

Võltshäbita saab rääkida ka Lasnamäe Linnaosa Valitsuse edu-
sammudest rahvusvaheliste suhete arendamisel. Meie delegat-
sioon külastas Peterburi, kus me kirjutasime alla kavatsuste 
protokolli, milles leppisime kokku arendada sõprussidemeid 
Peterburi Moskva rajooniga – ühega  suurimatest ja majandus-
likult arenenumatest Neevalinna rajoonidest. Ees on ootamas 
suhete sõlmimine ja arendamine Minski linnaga, kuhu meie 
esindajad kavatsevad suunduda juba lähitulevikus.

Soovin teile ilusat saabuvat suve, edu ning puhkust!

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 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:
08. juuni – sanitaarpäev
23.-24. juuni – riigipühad
30. juuni – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Lasnamäe Noortekeskuse 
linnalaagri vahetused 2016. 

aastal:

3. vahetus – 13. – 17. juuni
4. vahetus – 27. juuni – 2. juuli 
5. vahetus – 4. – 9. juuli
6. vahetus – 15. – 19. august
7. vahetus – 22. – 27. august

Registreerimine ja lisainfo telefonidel 
632 8814, 5556 7784 
ning e-posti aadressil 
lasnamäe@noortekeskus.ee

Armas Hellase koori 
vilistlane ja sõber!

27. mail algusega kell 17.30 toimub Mustamäe 
Laste Loomingu Majas (E. Vilde tee 54) suur 
30. aastapäevale pühendatud juubeliüritus.

Õhtu jooksul saavad kõik külalised osa ühest 
mõnusast meenutusretkest, mida ilmestavad 
laulud, pildid ja videod. 

Lisainfot sündmuse kohta saab aadressil peadi-
rigent@hellas.ee.

Tule ka ja tähistame koos! 
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Olga Ivanova
Riigikogu liige

Kevad on toonud kaasa päi-
kese ja ilusa ilma, mis teeb 
meele rõõmsamaks ja  tuju pa-
remaks. Kahjuks ei saa sama 
öelda Eestis toimuvate poliiti-
liste sündmuste kohta. 

Kõik, mis viimasel ajal jutuks 
tuleb, alates pagulasprobleemi-
dest ja lõpetades haldusrefor-
miga, on üsna masendav. Hiljuti 
oli suurim opositsioonierakond 
sunnitud  korraldama ööistungi, 
mis oli otseselt seotud valitsu-
se poolt pakutud haldusreformi 
eelnõuga. Miks oli see vajalik? 
Päris mitmel põhjusel. Valit-
suskoalitsiooni poolt Riigikogu 
menetlusse toodud haldusrefor-
mi seadus tähendab tegelikku-
ses vaid kohalike omavalitsuste 
mehhaanilist liitmist. Eesti aga 
vajab sisulist haldusreformi nii 
riigi- kui ka kohalikul tasandil.  
Arstiabi, ühistranspordi, sot-
siaalabi ja hariduse korralda-

mine, piirkondade arendamine, 
töökohtade loomine, maaelu 
toetamine – need on reaalselt 
eksisteerivad probleemid ja 
väljakutsed, mille lahendamist 
ootab Eesti inimene riigilt ja ko-
halikult omavalitsuselt. Antud 
eelnõu nende küsimuste lahen-
damisele kaasa ei aita. Sisuta ja 
mõtteta haldusreform aga sure-
tab elu maal.

Selle suvehooaja kõige aruta-
tavamaks poliitiliseks sündmu-
seks kahtlemata saavad  augustis 
toimuvad presidendivalimised. 
Täna  räägitakse mitteametli-
kult neljast kandidaadist. Kaks 
neist on otseselt reformierakon-
na liikmed, ülejäänud kaks on 
või on olnud Reformi valitsuse 
ministrid. Kas see ei tee kokku 
liiga palju kandidaate ühest era-
konnast?

Siin on meil tegemist mitme 
huvitava asjaoluga. On teada, 
et nii Siim Kallas kui Marina 
Kaljurand moodustasid oma 
meeskonnad, kes teevad nende 
heaks tööd. Kallas tuli välja ka 
oma uue raamatuga, kus paljas-
tab kõik need põhjused, mille 
pärast ta loobus võitlusest pea-
ministri koha eest, istus lennu-
kisse ning lendas Brüsselisse 
tagasi. Peamine põhjus seisneb 
selles, et Kallas tahtis ajada 
oma poliitikat. Hakkas rääkima 
sellest, et eestlaste ja venelas-
te vastandamine ei ole mõistlik 
lähenemine ja Euroopas seda ei 

mõisteta. Talle vastati: „Kui sel-
list juttu räägime, kaotame eest-
laste hääled, aga ei võida ühtki 
venelaste häält. Meil on vaja 
pigem eestlastele selgeks teha, 
et meie kaitseme neid venelaste 
eest.“ Hakkas rääkima sellest, et 
kogu Euroopa libiseb ettevõtlu-
sest eemale ja vaja on välja tulla 
tõeliste ettevõtluse innustamise 
abinõuetega. Vastati: „Ettevõt-
jaid on vähe. Nad toetavad meid 
niikuinii. Me peame inimestele 
raha lubama, siis hääletavad nad 
meie poolt.“ Päris kindlasti ei ol-
nud nende väljaütlemistega nõus  
arvestatavalt suur hulk reformi-
erakondlasi, kes põhimõtteliselt 
seisidki toona  Kallase vastu 
suunatud räpase meediakampaa-
nia taga.  Seega Kallase võima-
lused ei ole sugugi suured, seda 
enam, et kõik valitsusparteid ee-
listaksid valida presidendi just 
Riigikogus, et mitte anda Mart 
Helmele võimalust koguda vali-
jate poolehoidu.

Meie aga oleme alati seisnud 
selle eest, et presidendi peab va-
lima Eesti rahvas. Alles siis me 
võiksime rääkida, et presidendil 
on olemas tugev rahva mandaat 
ning ühes sellega ka usaldus rah-
va silmis. 

Kindlasti vajab Eesti parimat 
presidendi,  sellist, kes ei käiks 
naaberriigis plaate keerutamas, 
vaid oleks südamega oma rahva-
ga, elaks kaasa ja teeks ka tege-
likult  rahva heaks tööd.  

Prioriteet on laste kaitsmine 
ja neile võimaluste loomine

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja

1.juunil tähistatakse rahvus-
vahelist lastekaitsepäeva, mil-
le mõte on juhtida ühiskonna 
tähelepanu laste heaolule ja 
õigustele. 

Esmakordselt kuulutati laste-
kaitsepäev välja ülemaailmsel 
laste heaolu konverentsil 1925. 
aastal. Järjekindlalt hakati seda 
kindlal päeval tähistama 1954. 
aastast. Lapsed on meie tulevik, 
seda mida teeme meie täna, kan-
navad lapsed edasi homme, elu 
mõte on järjepidevuse ja tradit-
sioonide edasi kandmine. Lapsi 

tuleb kaitsta ja selle nimel teeme 
linnaosas iga päev tööd. 

Lasnamäe linnaosas on loodud 
lastele turvaline ja arengut soo-
dustav kasvukeskkond, palju 
on renoveeritud ja rajatud uusi 
mänguväljakuid, linnaosas on 
kaks lastepäevakeskust, noor-
tekeskus, kultuurikeskus ning 
erinevad spordihallid. Näiteks 
asuvad Lasnamäel kokku viis 
peremänguväljakut: Vormsi 5, 
Kivila 3h, Liikuri 58, Paepark 
(Paepargi 9/Pallasti 56) ja Paa-
siku 3. Paasiku 3 asuv peremän-
guväljak on kõige uuem ja kaas-
aegsem. Sel suvel planeeritakse 
selle juurde rajada ka tualett. 
Lasnamäe linnaosa lastele on 

ehitatud kokku 73 mänguvälja-
kut. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
prioriteediks on linnaosa lastele 
vaba aja sisustamiseks võimaluste 
loomine ja arendamine. Igal lapsel 
on õigus õnnelikule ja täisväärtus-
likule lapsepõlvele. Linnaosa või-
maldab omalt poolt sotsiaalmajan-
duslike raskustega perede lastele 
osalemist suvelaagrites, malevas 
ning erinevatel kultuuriüritustel. 

Lastekaitsepäeva tähistab linna-
osas suurejooneliselt Lasnamäe 
Centrum, kus sel aastal toimub 
üritus 28. mail. Lasnamäe Cent-
rum asub aadressil Mustakivi 
tee 13.

Eesti vajab parimat presidenti, 
kes oleks südamega oma rahvaga

Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu
huviringidesse ja stuudiotesse

2016/17 õppeaastal

Üldareng:
Ettevalmistus kooliks (lapsed 
vanuses 4–6)
Logopeed 
Matemaatika (4.-8. kl, ettevalmistus põhikooli eksamiks, 9. kl, 
10.-12. kl)
Arvuti (2.–6. kl)

Keeled:
Eesti keel (koolieelikud, 1.-2. kl, 3.-4 kl, 5.-6. kl, 7.-9 kl)
Eesti keel (B1 ja B2 taseme eksamiks ettevalmistamine)
Inglise keel (koolieelikud, 1.-2. kl, 3.-4 kl, 5.-6. kl, 7.-9 kl.)
Inglise keel täiskasvanutele
Hispaania keel (õpilased, täiskasvanud)

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

Sport:
Jooga 
Capoeira 
Male (lapsed vanuses 5–13)

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

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

AJAKAVA

20.05 kell 19.00  Etendus „Kosmos“ Lõbusad lood eestlastest 
ja venelastest XXI sajandil. Mängivad Tallinna Linnateatri ja 
Vene Teatri näitlejad. Piletid 10 € Piletilevis ja sularaha eest 
enne algust kohapeal. Lisainfo:kosmos@lindakivi.ee
22.05 kell 16.00  Kontsert „Kõigile neile, kes armastavad 
lõõtspilli”. Lõbus meelelahutuslik programm: slaavi 
rahvalaulud ja meloodiad, koos laulmine, muusikalised 
mängud, mõistatused, konkursid. Kontserti juhib Nikolai 
švets. Pilet 5/3 €
22.05 kell 18.00  Tuntud helilooja Mikael Tariverdijevi 
mälestusõhtu “Ma soovin kõigile head”. Pilet 7/5€
28.05 kell 11.30  Laste laulustuudio “Nupukesed” kontsert. 
Pilet 3 €       
01.06 kell 18.00  Laulu – ja tantsukollektiivide konkursi 
“Lindakivi talent” galakontsert. Pilet 3 €
03.06 kell 18.30  Agneta Tantsukooli hooaja lõpukontsert. 
Pilet 3 €                                    
04.06 kell 12.00  Loomingukeskus Aplaus kontsert. Tasuta
04.06 kell 16.00  Tantsustuudio X-Generation kontsert. Pilet 
5 €
09.06 kell 19.00 Claudia Ševtšenko flamencotantsu stuudio 
25. aastapäeva kontsert. Pileti hind eelmüügist 10 €, 
kohapealt 15 €
11.06 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 4 €
16.06 kell 18.00  Loeng “Detektiiv Agatha Christie´st Tatjana 
Ustinovani” (vene keeles). Lektor Boris Tuch. Tasuta

NÄITUS
04.05 – 30.05  Kunstnik Viktoria Vaderi juubelinäitus
08.06 – 21.06  Kunstnik Vladimir Plaksa näitus “Kuhu töö 
mind viis, seal ma maalisin”

LASNAMÄE SOTSIAALKESKUS Killustiku 16

AJAKAVA

05.-31.05 Galina Borissova maalide näitus
11.06 Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kollektiivid esinevad 
11.06–12.06 Eesti Vabaõhumuuseumis toimuvatel XXI 
memme-taadi päevadel

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse laste päevakeskus (Katleri 2a) 
on puhkuse tõttu suletud 4. juulist kuni 31. juulini 2016.



4

Mai 2016

Ära lase end pügada!

Mida tehakse Lasnamäe Muusikakoolis?

Bert Põder
Vladislav Grigorjev

Eestis tegutsevad pahatahtli-
kud inimesed, kes raha välja 
petmise eesmärgil eksitavad 
oma ohvreid ning kallutavad 
neid soetama kaupa või soo-
ritama tehinguid, tekitades 
kannatanutele suuri rahalisi 
kahjusid. 

Politsei- ja Piirivalveameti and-
metel  registreeriti mullu 828 
kelmuse juhtumit, mille kogu-
kahju ulatus 2 660 494 euroni. 
Keskmiselt saab politsei viis 
teadet päevas selle kohta, et ku-
sagil on keegi petta saanud.

Ebaausate kavatsustega inime-
sed kasutavad erinevaid või-
malusi selleks, et kergeuskli-
kelt raha välja petta, seda nii 
e-keskkonnas, telefoni teel kui 
ka tänaval. Pole harv juhus, kui 
inimestele lähenetakse kaupluse 
parklas või tänaval ning paku-
takse kallihinnalist köögiteh-
nikat, ehteid või muud kaupa, 
mis oma hinda üldjuhul väärt ei 
ole. Leidub ka neid, kes küsivad 
annetusi mõne organisatsioo-
ni või liidu nimel, aga jätavad 
korjatud annetused hoopis enda 
taskusse. Suuremate teede ääres 
teesklevad osad, et on õnnetus-

se sattunud ja vajavad abi, üld-
juhul küsivad heasüdamlikkelt 
möödujatelt raha või pakuvad 
raha vastu väidetavalt hinnalisi 
esemeid. 

Kortermajades on levinud olu-
kord, kus ennast ehitusfirmade 
esindajateks nimetavad inime-
sed käivad korterist korteris-
se ning küsivad elanikelt raha 
maja või trepikoja remontööde 
läbiviimiseks. Kinnitades seal-
juures, et ehitusööd on koos-
kõlastatud korteriühistuga. 
Kergeusklikud elanikud teevad 
makseid aimamata, et tegemist 
on tavaliste kelmidega, kes raha 
saades jäljetult kaovad.

Petuskeeme on väga erinevaid 
ning ohvriks võib langeda iga-
üks, kes ahvatlevast pakkumi-
sest kiiresti kinni haarab ning 
ei näe vaeva, et asja põhjaliku-
malt uurida. Selleks, et ennast 
kaitsta, tuleks sellistesse täna-
vapakkumistesse suhtuda väga 
kriitiliselt ning infot mitmest 
kohast üle kontrollida. Tõsiasi 
on see, et kergemini satuvad 
petturite huviorbiiti inimesed, 
kes ei ole ühiskonnas toimuvast 
aegsasti ja tõeselt informeeri-
tud, tihtipeale on nendeks meie 
ühiskonnas nn väärikas vanuses 
elanikud. 

Aastaid konstaablitena tööta-
nud artikli autorid Bert Põder ja 
Vladislav Grigorjev teevad oma 
piirkonnas aktiivset teavitustööd 
ja suhtlevad just eakate inimes-
tega, et neid erinevatest ohtudest 
hoiatada. Tavapäraseks on ku-
junenud ka inimestega tänaval 
suhtlemine. Otsene kontakt teki-
tab politseinikus kindlustunnet, 
et vajalik info jõudis inimeseni.

Piirkonnakonstaablid panevad 
südamele, et tänaval tasub olla 
skeptiline müügimeeste ja muu-
de pealetükkivate tundmatute 
inimeste suhtes. Kriitiliselt peab 
suhtuma erinevatesse kuulutus-
tesse ja reklaamidesse, kus luba-
takse liigselt odavaid tooteid või 
teenuseid. Koduust on mõistlik 
avada ainult tuttavatele ja ooda-
tud külalistele ning vältida kõik-
võimalikke sularahatehinguid 
tundmatute ja kahtlust tekitavate 
isikutega. 

Politsei palub inimestel anda 
teada pettustega seotud juhtumi-
test, sest iga infokild on oluline. 
Nii saab ebaausate kavatsuste-
ga pettureid kiiremini tabada ja 
nende teod peatada, et vältida 
uute inimeste ohvriks langemist. 

Vaata lisa www.ostatargalt.ee!

Maile Harik
Lasnamäe muusikakooli 
direktor

Tallinnas  tegutseb kolm mu-
nitsipaalmuusikakooli: Tal-
linna, Nõmme ja Lasnamäe 
Muusikakool. 

Need koolid tegutsevad Tallin-
na linna poolt rahastatud peara-
ha ja väikese osa lastevanemate 
makstud tasust. Kõigis kolmes 
koolis on ühesugune õppekava 
ja õpilased saavad neis koolides 
ettevalmistuse, mis võimaldab 
jätkata õppimist professionaal-
seteks muusikuteks. 

Muusikakoolis õppimine eeldab 
peale lapse musikaalsuse ka pere 
toetust. Muusikakooli õppeprog-
ramm ei  koosne ainult tundi-
dest, vaid tähtis osa on esine-
mistel, festivalidel osalemistel, 
kontsertidel ja konkurssidel, mis 
kõik toimuvad reeglina pärast 
õppetööd, tihti ka puhkepäeva-
del, nagu artistidel ikka. Õpilas-
te avalikud esinemised on nende 
õpitu väljundiks.

Kontserdid ja konkursid

Lasnamäe Muusikakooli 16. te-
gevusaastal on Lasnamäe Muu-
sikakooli õpilased omandatud 
oskusi esitanud väga paljudel 

erinevatel üritustel ja kontserti-
del.

Muusikakooli suursündmuseks 
on rahvusvahelise noorte pianis-
tide konkursi „Lustlik klaver“ 
korraldamine. Konkursil on osa-
lenud noored Leedust, Valge-
venest ja Soomest.  Sellist kon-
kurssi korraldati juba kolmandat 
korda ja huvi selle konkursi 
vastu on nii suur, et kahjuks tuli 
juba piirata konkursist osavõtja-
te arvu. 

Üheks Lasnamäe Muusikakoo-
li traditsiooniks on korraldada 
iga-aastane heategevuskontsert 
Tallinna Metodisti kirikus, kus 
esinevad kooli puhkpilli- ja süm-
fooniaorkestrid, paljud erine-
vad ansamblid ja solistid. Kuna 
muusikakoolis saab õppida ka 
orelimängu, siis kaunistab neid 
kontserte alati orelimuusika. An-
netused aga antakse fondi „Mär-
ka ja aita“. 

Klaveriõpilased osalesid edukalt 
vabariiklikul konkursil „Eesti 
kõla“, kus Maria Harkina saavu-
tas I koha ja Maria Arošjus sai 
diplomi. 

Vabariigi aastapäeva tähistatakse 
alati kontserdiga Rahvusooper 
Estonia Talveaias, kus esinevad 
kõikide erialade tublimad õppu-
rid ja publik saab teada huvita-
vaid fakte muusikaajaloost.

Palju esinemisi on viiuliansamb-
lil Tuuleviiul, kes on oma kunsti 
esitanud Kanadas Lääne ranniku 
ESTO päevadel, äsja saabuti lau-
reaadi tiitliga rahvusvaheliselt 
konkursilt Pihkvast. Väga meel-
dejäävad päevad olid väikestel 
viiuldajatel Londonis, kus esine-
ti 130 riigist pärit viiuldajatega 
Albert Halli kontserdisaalis.

Igas päevas on midagi uut

Muusikakooli õpilased õpivad 
uutel ja väga kvaliteetsetel pilli-
del ning tänu kolmele saalile toi-
mub ka koolisiseselt palju kont-
serte. Õpetajad valmistavad ette 
loeng-kontserte, kus muusika, 
sõna ja videopiltide abil saavad 
õpilased teadmisi  heliloojatest.

Lasnamäe Muusikakoolis pan-
nakse suurt rõhku õppurite üld-
muusikalisele kasvatamisele, 
selleks korraldatakse professio-
naalsete muusikute kontserte, 

õpetajad korraldavad õpilastele  
kontsertide ja muusikaetendus-
te ühiskülastusi ning igal aastal 
toimuvad õppereisid välismaale, 
tutvumaks eri rahvuste muusika-
kultuuriga. 

Sel kevadel toimus õppereis 
Itaaliasse G. Verdi tegevusega 
seotud paikadesse, Veronas vaa-
dati G. Bizet ooperit „Carmen“. 

Lasnamäe Muusikakooli õpila-
sed korraldavad igal aastal tasu-
ta kontserte Lasnamäe elanikele, 
nii toimub  23. mail kell 17:00 
muusikakooli õues  traditsiooni-
line õuekontsert, kus vabas õhus 
saab nautida muusikat.

Ka sel kevadel ootame muusi-
kakooli uusi väikeseid musi-
kaalseid lapsi, kes saavad valida 
omale lemmikpilli 20 erineva 
pilli hulgast, mida saab muusi-
kakoolis  õppida. 

31. mail ja 1. juunil kella 14.00 
– 18.00 ootame uusi õpilasi 
konsultatsioonidele ning 2. ja 
3. juunil katsetele.

Täpsemat infot saab 
www.muusika.tln.edu.ee.

MISA nõustamiskeskuse tasuta infotunnid
MISA nõustaja jagab teavet Eesti kodakondsuse ja elamisloa 
taotlemise, eesti keele õppimise ning praktika võimaluste, 
avalike teenuste kättesaadavuse ja sotsiaalteenuste  ning 
-toetuste kohta. 
7. juunil (T) kell 17.00 – 18.00, Paepealse raamatukogus 
(aadressil P. Pinna 8)
8. juunil (K) kell 16.00 – 17.00,  Laagna raamatukogus 
(aadressil Võru 11).
Küsi teavet helistades tasuta nõustamiskeskuse infotelefonil 
800999.           

LASNAMÄE VAEGKUULJATE TERVISE- JA 
TEABEPÄEVAD

kolmapäeval 25.05.2016 kell 12:00

• 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 nende tellimine

• Samuti selgitame kuulmispuudega töötutele, sealhulgas 
kurtidele töö saamise võimalusi.

PAREMA TEENINDAMISE TAGAMISEKS PALUME   
ETTEREGISTREERIDA!

Kohtume Lasnamäe Sotsiaalkeskuses 25 (Killustiku 16). 
Info: 621 8998.

Lasnamäelt bussid 50, 55, 58 Pae peatusesse, Kesklinnast 
trammid 2 ja 4 Majaka põik peatusesse.

Teabepäeva korraldavad: Lasnamäe Sotsiaalkeskus 
(www.lsk.ee) ja Kadrimardi OÜ (www.kadrimardi.ee).

Rehabilitatsiooni ja taastusravi keskus kutsub 
kõiki, kes vajavad taastusravi või tervisliku

seisundi säilitamise ja ennetamise protseduure. 
Kvaliteetsete teenuste osutamise eest vastutavad kogenud, füsioterapeudid, 

massöörid, logopeedid ja psühholoogid.

Mahtra,48  /  Tel 5300 5289   /  www.borasymed.com

Tallinna Keskraamatukogu lugejail 
on ligipääs ESTLEX paketile 
"Eesti õigusaktid vene keeles". 
Lisainfo raamatukoguhoidjalt!

PAKETT SISALDAB:
• väljaandes "Pravovõje Aktõ Estonii" (PAE) avaldatud 
 mitteametlikke tõlkeid
• tellitavaid tõlkeid seaduste, seadustike ning tähtsamate 
 Vabariigi Valitsuse ja ministrite määruste kohta
• Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul 
 eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988.

В содержание юридического 
пакета 

«Эстонские правовые акты 
на русском языке» входят:
 Издание «Правовые акты Эстонии» (PAE) 
 с неофициальным переводом;

 Сделанные по заказу переводы законов ;

 Наиболее важные юридические акты.



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

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Soovite müüa kinnisvara – koos 
leiame parima lahenduse

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

Barona Eesti OÜ otsib kiiresti 
Tallinna elektroonika komponentide 

jootjaid.
Vajalik elektroonika jootmise oskus/
töökogemus. Lisa info: Lauri Laur 
56223006, lauri.laur@barona.ee  

www.barona.ee
 

Barona Eesti OÜ otsib kiiresti 
Tallinna elektroonika tehnikut.

Vajalik eelnev  töökogemus antud alal. 
Lisa info: Lauri Laur 56223006, 

lauri.laur@barona.ee  
www.barona.ee  

 
Barona Eesti OÜ otsib kiiresti Jürisse 

ômblejaid. Pakume motiveerivat 
boonussüsteemi ning tasuta lõunasööki. 

Samuti on meil transport ettevõttesse 
ning tagasi. Lisa info: Lauri Laur 

56223006, 
lauri.laur@barona.ee  

www.barona.ee

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

Rahvusvaheline turvaettevõte 
SECURITAS EESTI AS pakub tööd 

TURVATÖÖTAJATELE 
erinevatel kaubandusobjektidel Tallinnas

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

Lisainfo ning kandideerimine: 

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

OÜ ATKO Liinid pakub tööd 
bussijuhtidele. 

Info tel: 6272713 või 55585632

RÕDU KORDA!Katan rõdupõranda 
terrassilauaga 5042037



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

Logistika Pluss OÜ on suurimaid 
laopidajaid Eestis, kes pakub erinevaid 
logistika- ja tootmisteenuseid 
rahvusvahelistele tööstus-elektroonika 
suurkontsernidele, toidu-, joogi- ja 
esmatarbekaupade tootjatele ning 
maaletoojatele.

Seoses töömahu kasvuga otsime oma meeskonda

Tööülesanneteks on laos komponentide pakkimine, komplekteerimine,  siltide  
välja printimine, pakitud toodete ettevalmistamine väljastamiseks. 
Kui Sa oled kohusetundlik, aus ja täpne, siis see töö on just Sinu jaoks. 

Me pakume sulle:
• Töötasu kuus kätte (neto) 485 € kuni 650 €; 
• Ametialast väljaõpet ja lisakoolitusi;
• Karjäärivõimalusi;
• Häid töötingimusi ja sõbralikku kollektiivi;
• Vahetustega tööd (А 07:30-19:30; В 19:30-07:30); 
• Kaasaegset ja turvalist töökeskkonda;
• Tasuta transporti Tallinna ja Maardu piires;
• Lõunasööki Tööandja kulul. 

NB! Töö sobib hästi nii meestele kui naistele. 

Töökoht asub Välja tee 1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Saada CV aadressile personal@logistikapluss.ee 
www.logistikapluss.ee

Täpsem info - 5770 4003 Marina Rodina, personalispetsialist

PAKKIJAID/
KOMPLEKTEERIJAID

Naudi kevadet 
terve ja kaunina!

MAGNEESIUM KÜÜNESEEN

Magneesium kontrollib lihaskontraktsioone. 
Vitamiin B6 on vajalik energia tootmiseks töötavates lihastes. Pliiats küünte seennakkuste raviks.

MAGNEX 375MG + VITAMIIN B6 N60
MAGNEX 375MG+B6 N200 EXCILOR KÜÜNEPLIIATS 

400 KASUTUSKORDA

-20% -20%
NAHAHOOLDUS

NUMIS MED PÄEVAKREEM 
UREA 5% 50 ML

-30%

Euroapteegid Lasnamäel asuvad: Pae 76, Ümera tee 3, P. Pinna 21, Smuuli tee 9, Paepargi 57; Linnamäe tee 57; Altmetsa tee 1, Muuga • Pakkumise kehtivad kuni 31.05 • Vaata kõiki pakkumisi www.euroapteek.ee

Valik tooteid 
AITÄH kaardiga 

kuni -40%

                      Laupäeval 18. juunil kell 13.00Laupäeval 18. juunil 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!

Toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüüja AS 
Kaupmees & KO kutsub Tallinnas Lasnamäel tööle

KOMPLEKTEERIJAID
Tööaeg on graafiku alusel ning töötasu suurus 
sõltub õppeperioodi järel tükitöö mahust.

Töö ka külmkambris.

Suvekuudel võimalus töötada osalise tööajaga.

Võta julgelt ühendust, kui omad:
•	 head eesti keele oskust
•	 füüsilist vastupidavust
•	 täpsust ja korrektsust

Sind ootab sõbralik kollektiiv ja väljaõpe!

Oma CV palgasooviga palume saata aadressil 
personal@kaupmees.ee. Samuti on Sul võimalus täita 
tööle-asumise ankeet meie kauplustes infotöötaja 
juures või koduleheküljel www.kaupmees.ee 
rubriigis „Liitu meeskonnaga“.

www.kaupmees.ee
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Tee tööd,
mis laseb sul
vabalt elada!

Vajadusel koht G4Si mugavas Tallinna ühiselamus
Ei mingit 9-17 rügamist, 

tööta graafiku alusel Väärt 
töökogemus

www.g4s.ee/karjaar

Kui sinu jaoks on oluline, et töö oleks lahe ja tööandja 
tuntud, siis tule ja ühine meie turvameeskonnaga!

Ära enam pikalt mõtle ja saada enda CV e-posti aadressil personal@ee.g4s.com 
ja saa sel suvel väärt töökogemus rahvusvahelises ettevõttes. 

19+alates 19. eluaastast

SAHADŽA JOOGA

metateadus ja enesearengu 
meditatiivne praktika. J. Koorti 
22, Kultuurikeskus Lindakivi, 
juunis laupäeviti, algusega kl. 

12.00. Sissepääs on vaba. 
Tel: 5512624 http://

ee.SahajaYoga-TLL.eu

Mahtra Hostel

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

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

olla osaline maitsvate jäätiste valmistamisel. Sinu ülesandeks on tootmisliinidel erinevate 
operatsioonide teostamine; pakendamine; etikettimine; tootmise abitööde tegemine.

Kas Sa oled kunagi unistanud tööst jäätisevabrikus? Et Sinu töö rõõmustab 
nii Sind kui tuhandeid ja tuhandeid suuri ja väikeseid jäätisesõpru? Siin on 
Sinu võimalus,

Sind iseloomustab: 

• kohusetundlikkus, positiivsus
ja usaldusväärsus

• valmisolek töötamiseks öistes vahetustes

• eelnev töökogemus tootmises (tuleb kasuks), 
soovitav on tervisetõendi olemasolu.

Sind ootab:

• magus töö jäätisetööstuses

• kaasaegne töökeskkond ja
sõbralik kollektiiv

• mitmekülgne töö arenevas tootmisettevõttes

• tasuta transport Tallinna kesklinnast Viljandi 
mnt 26 ja tagasi kesklinna.

Lisainfo:  töö on tähtajaline
ning töötasu 530-610 € bruto kuus.

PANTONE
872 C

1995. aastal asutatud AS Balbiino on üks suurimaid jäätisetootjaid Eestis, kelle hõrgud jäätised on tehtud 

puhtast kodumaisest koorest. AS Balbiino kuulub NG Investeeringute gruppi ja on 100% Eesti kapitalil 

põhinev. Lisaks jäätise tootmisele tegeleb Balbiino ka külmutatud kauba maaletoomise ja müügiga. 

Balbiino on külmavaldkonna ekspert ning pakub külm- ja jahekauba logistikateenust.

www.balbiino.ee

(tähtajaline) Tartus ja Pärnus,

CV palume saata AS-i Balbiino 
personalijuhi e-postile
personal@balbiino.ee

või helistada telefonil 6515914
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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
Kesklinnas – Norde Centrum (Rimi vastas)Lootsi 7,

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!


