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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. juuni seisuga Lasnamäel 119 012 inimest. Võrreldes maikuuga suurenes elanike arv 76 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

28. mail toimus Raadiku 8 mu-
nitsipaalmajade elurajoonis 
esimene üritus sarjast „Saame 
tuttavaks!“.

Üritus sündis tänu soovile hõl-
bustada Raadiku 8 elanike teine-
teisega tutvumist, liita neid ning 
süvendada neis üheperetunnet 
– kuna tegemist on munitsipaal-
majadega, siis vahetevahel juh-

tub, et mõni üürnikest ei osutu 
ausameelseks ja vastutustundli-
kuks.

Teineteisega tutvumine algas 
sellest, et Raadiku 8 eri vanuses 
elanikke brigaadid panid käed 
külge territooriumi korrastami-
sele, istutades 10 puud ning kau-
nistades majaesised lillepeenrad 
värskete lilledega. Ajatööde lõp-

pemisel said kõik kinnitada keha 
sooja supiga ning veeta lõbusat 
aega teineteisega suheldes.

Üritust külastas Tallinna abi-
linnapea Eha Võrk, Lasnamäe 
linnaosa vanem Maria Jufere-
va ning välisinvestorite grupp, 
kes said mullu selle kinnisvara 
(3000 korterit) omanikeks. 

Raadiku elurajoonis pandi 
alus heale traditsioonile

Õigusnõustamine jätkub septembris

Danil Lipatov
Jurist, õigusbüroo 
Progressor juhataja
 
Juunikuus lõpeb Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse ning õigus-
büroo Progressor korraldatud 
ühise sotsiaalse projekti esi-
mene osa.

Mullu detsembris alanud projek-
ti raames on Lasnamäe elanikel 
võimalus saada linnaosavalit-
suse ruumides tasuta professio-
naalse õigusnõu kogenud juris-
tidelt.

Seitsme kuu jooksul käis nõus-
tamisel 109 inimest. Sagedase-
mateks pöördumiste teemadeks 
olid perekonnaõiguse (78 pöör-
dumist), pärimise (21 pöördu-
mist), võlanõudmise (6 pöördu-
mist) ja kohtuotsuste täitmisega 
(4 pöördumist) seotud küsimu-
sed. Enamik küsimusi leidsid la-
henduse otseselt konsultatsiooni 
käigus, kui abivajaja sai nõusta-
jalt üksikasjalikud juhised eda-
siseks tegevuseks. Mõnel juhul 

tekkis vajadus täiendava projek-
tivälise õigusabi järele.

Projektipõhine tasuta õigusabi 
osutamine jätkub 2016. aasta 
septembrikuust. Nõustamise tin-
gimused, ajad ja koht jäävad sa-
madeks – õigusbüroo Progressor 
spetsialistid võtavad Lasnamäe 
elanikke vastu eelregistreerimi-
sel esmaspäeviti ajavahemikul 
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.

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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31. mail külastas Tallinna lin-
napea Edgar Savisaar Las-
namäel Punane 48a aadressil 
asuvat Tallinna Linnapoodi.

31. mail tähistas Tallinna linna-
pea Edgar Savisaar enda sünni-
päeva Lasnamäel asuvas Tallin-
na Linnapoes (LIPOs), kus ta 
koos Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitja Oksana Jalakase ja Rii-
gikogu liikme Olga Ivanovaga 
müüjaametit proovis. 

Sünnipäevalapse käest osteti 
palju juur- ja puuvilju ning kõik 
soovijad said isiklikult linnapead 
sünnipäeva puhul õnnitleda. Üle 
kahe  aasta tegutsenud LIPO 
loodi tallinlaste elujärje edenda-
miseks ning selle eesmärk ei ole 
konkureerida suurte kaubandus-
kettidega, vaid tagada linlastele 
kõige odavam ostukorv.

„Linnapoes on pidevalt müügil 
34 toodet turu kõige madalamate 

hindadega ja veel ligemale 600 
eri toodet, mida müüakse turu-
hinnaga. Kutsun kõiki inime-
si üles külastama Lasnamäel 
asuvat Linnapoodi, jälgima 
sooduskampaaniaid ning tule-
ma  Hinnavõidupäevale, mil 
peamisi toidukaupu saab osta 
linna kõige odavamate hinda-
dega,“ sõnas  Lasnamäe linna-
osa vanema asetäitja Oksana 
Jalakas. 

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitja 

Osalesin 27. mail Murtud 
Rukkilille Ühingu (MRÜ) ko-
gunemisel Jüriöö pargis, kus 
tehti ettepaneku lisada kalend-
risse Eesti kodu tähtpäev, mida 
võiks hakata tähistama igal 
aastal 23. mail.

Üritusest võtsid osa ka Lasna-
mäe Laagna Gümnaasiumi õpi-
lased, kes olid varem kirjutanud 
samal teemal esseesid. MRÜ esi-
mees Enno Uibo andis kirjaliku 

pöördumise üle justiitsminister 
Urmas Reinsalule.

Kodu on eestlaste jaoks oluline 
– kuni 19. sajandi teise poole-
ni polnud meie rahval võima-
lus eluaset ja selle ümber olevat 
maad omada. Alles 1816. aasta 
23. mail allkirjastas Aleksander 
I talurahvaseaduse, mis lõpetas 
eestlaste pärisorjuse. Kuigi ta-
lude päriseksostmine algas alles 
19. sajandi teisel poolel peale 
1849. ja 1856. aastate täiendatud 
talurahvaseaduste väljakuulu-
tamist (mis kuulutasid talunike 
poolt kasutatava maa talumaaks 

ning lubasid seda päriseks osta), 
on 23. mail ometigi kõigele selle-
le aluse panev tähendus. Me kõik 
teame, kui palju kodusid hävines 
II Maailmasõja sündmuste käi-
gus ja ka küüditamiste tagajärjel 
1941. ja 1949. aastal. 

Tänane olukord, kus Eestist lah-
kutakse välismaale eesmärgiga 
leida sealt tasuvamat tööd, lõhub 
samuti meie kodusid ja peresid. 
Olgugi, et sageli on põhjuseks 
võimetus kodumaalt mistahes 
elatusallikat leida, tuleb siiski rõ-
huda oma kodumaa ja kodu täht-
susele, et mitte kaotada siit esi-
algu ajutiselt lahkujaid jäädavalt.

Üritusel osales ka peapiiskop 
Urmas Viilmaa, kes samuti pidas 
kodu päeva tähistamist vajali-
kuks ja avaldas lootust, et järg-
misel aastal võime kodupäeva 
selles samas kohas juba ametli-
kult tähistada.

Murtud Rukkilille Ühing on rep-
resseerituid ja küüditamisohv-
reid ühendav organisatsioon, mis 
on korraldanud üle Eesti konve-
rentse, represseeritute kokkutu-
lekuid ja tervisepäevi, avanud 
mälestuspaiku.

LIPO suvehooaja avas üllatusmüüja

Jüriöö pargis tehti ettepanek 
hakata tähistama Eesti Kodu päeva

LINNAOSAVANEMA VEERG

Head saabunud suve teile!
Jah, sõbrad, nüüd saab tõepoolest väita, et kauaoodatud suvi on 
lõpuks kohal – nii kalendri ja tähtede järgi kui ka rahvausku-
muste kohaselt. Õnnitlen teid selle puhul ning ka saabuva (või 
juba toimunud – see sõltub sellest, millal te neid ridu loete) 
jaanipäeva puhul!

Vaatamata juulikuu e suvepuhkuste kõrghooaja saabumisele ei 
lõpe Lasnamäel vilgas töötegevus. Järgmisel kuul valmistume 
lõpetama viimase aja üht suurimat projekti – Majaka tänava 
rekonstrueerimist. Peale suuremahulisi remonditöid saab see 
ala mugavaks, kaasaegseks ning ilusaks, siin valmivad nii par-
kimiskohad, jalakäijate- ja jalgrattateed kui ka pärnade allee, 
mida istutakse elanike soovile vastu tulles.

Veel kuu aega tagasi ei uskunud seda keegi, kuid 2016. aas-
ta juulikuus leidub Lasnamäel peale pea sajaaastast vahet jälle 
üks odrapõld. Esimene linna odrapõld uusimas ajaloos istutati 
Pallasti tänava silla trepile Kunstiakadeemia magistrantide ins-
tallatsiooni raames.

Üleüldse võiks levinud arvamus Lasnamäest kui betoondžung-
list juba ajalukku kaduda. Meie linnaosas on rohkem parke, kui 
kustahes Tallinna linnas ning me jätkame tööd nende paremaks 
muutmisel. Üheks parimaks näiteks on siin Tondiloo pargi 
arenduse teine etapp, mille käigus valmivad eri vanuses lastele 
mõeldud mänguplatsid ning trenažöörid täiskasvanutele. See ei 
ole veel kõik – üsna pea leidub Tondiloo pargis ka kaks koerte 
jalutamisplatsi, piknikukoht ning kaks veekraani. Pargi põhi-
teedel paigaldatakse üles valgustus, samuti istutatakse pargis 
223 leht- ja 104 okaspuud ning palju lehtpõõsaid.

Meie linnaosa muutub ilusamaks, ja mis on tähtsaim, ka turva-
lisemaks. Tänu Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ja politsei koos-
tööle suurenes abipolitseinike arv poole aastaga 30 inimese 
võrra. Vabatahtlikud panustasid heakorra kaitsesse enam kui 
1000 tundi omast vabast ajast. 15. juulil korraldame linnaosas 
esmakordselt tänuürituse märkimaks nende vaprate inimeste 
panust meie elukeskkonna paremaks muutmisesse. Kasutades 
juhust tänan ka mina neid kõigi Lasnamäe elanike nimelt!  

Roheline, kaasaegne, tempokas ja turvaline – just sellisel Las-
namäel tahaks elada ja töötada!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Piletihinnad:
E–N kell 11:00–20:00 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

Ajavahemikul 01.–29. juuli 
on Lasnamäe Saun suletud 
(suvepuhkus).

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

23. juunil algusega kell 16.00 toimub Jüriöö pargis võidupüha tähistamise 
tseremoonia. Üles on rivistatud Vahipataljoni auvahtkond, peetakse 

pidulikke kõnesid, süüdatakse vabaduselõke ja ürituse lõpus pakutakse 
kõigile tasuta sõdurisuppi.
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Iga-aastane suve suursünd-
mus, Tallinna Merepäevad, on 
peatselt kohal. 

Juba 15.-17. juulini oodatak-
se kõiki huvilisi Tallinna nel-
ja sadamasse, et üheskoos pi-
dada maha üks suur mere- ja 
perepidu. Tegevusi leidub nii 
Lennusadamas, Vanasadamas, 
Noblessneri sadamas kui ka es-
makordselt Pirita jahisadamas. 

Külastajaid ootavad suurejoo-
nelised kontserdid, meresõidud, 
ajaloolised töötoad, lastealad 
ja palju muud. Ühe peaesineja-
na astub merepäevadel lavale 
Ewert and The Two Dragons, 
kes annab kontserdi otse mere 

ääres. Programmi lisab kahtle-
mata põnevust ka juba tradit-
siooniks saanud Öölaulupidu 
ning selle aasta uuendusena on 
kogu kruiisikai ala mattunud 
Viikingite alla. Merepäevade 
esimene päev toob aga suure 
mereparaadi koos avakontserdi-
ga, lavale tulevad ka Metsatöll 

ja Siiri Sisask. Loomulikult on 
merepäevadel kohal ja külasta-
jatele avatud kaunid laevad Ees-
tist ja välismaalt. 

Detailse programmiga saab tut-
vutda www.tallinnamerepaevad.
ee veebilehel. 

Ees on ootamas „helge“ tulevik! 

Ruslana Veber
õppejõud, 
Tallinna Linnavolikogu liige 

Täpselt 60 aastat tagasi aval-
datud E. M. Remarque ro-
maanis “Must obelisk” leidub 
järgmine fraas: „Lubage, et 
selgitame teile veel kord lühi-
dalt, mis aeg praegu on. Põhi-
mõtted, mille järgi on teid kas-
vatatud, on õilsad, kuid täna 
viivad need prankrotti.“ 

See tuli mulle meelde seoses 
meie, eriti venekeelse, hariduse-
ga. Mistahes ministriga seondub 
selles vallas reform, mistahes 
reformiga – nurjumine. Nii vii-
sidki meie ministrid ja nende re-

formid vene hariduse praktiliselt 
pankroti äärele.

Kõik need aastad teostati “re-
formid” puhtalt praktilistel kaa-
lutlustel, pööramata tähelepanu 
sellele, kuivõrd kasulikud need 
tegelikkuses osutavad või mis 
tulemuseni viivad. Järjekordse 
tagasilöögi korral hakkab pea-
le aga ametnikepoolne numb-
ritega mängimine, mis justkui 
näitavad, et  olukord näitab pa-
ranemise märke, vene koolide 
kasvandikud omandavad eesti 
keelt aina edukamalt ning ees on 
ootamas täielik üleminek – Läti 
nakkaval eeskujul – eestikeelse-
le õppele.

Tagasi reaalsusesse tõid meie 
haridusametnikke Majandus-
liku Koostöö ja Arengu Orga-
nisatsiooni analüütikud, kelle 
hinnangul ei saa vene koolide 
vilistlased täiel määral konku-
reerida oma eesti eakaaslaste-
ga sel põhjusel, et vene koolid 
jäävad oma tasemelt maha eesti 
koolidest. Samas Haridusminis-
teerium kinnitas pikki aastaid 
avalikkusele, et vene koolide 
üleviimine eesti õppekeelele 
näitab riigi hoolt nende samade 
venelaste konkurentsivõimest! 
Ja nüüd selline obadus Euroo-
past! Kuidas siin mitte mee-

nutada Remarque sõnu. Meie 
haridussüsteem osutuski pank-
rotiks! Nagu tavaliselt, kukku-
sid ametnikud halama, et kõik 
probleemid on üles puhutud ja 
käib olukorra dramatiseerimine.  
Eeskujuks toodi isegi vene õpi-
laste edusammud matemaatikas 
– alal, kus nad edastavad oma 
eestlastest eakaaslasi.

Bluff kuubis! Sest samal ajal 
küpseb ministrikabinettide vai-
kuses plaan algatada lähiaastail, 
näiteks Tallinnas vene kooli-
de sulgemise protsessi. Põhjus 
on siin enam kui labane: neis 
koolides  lihtsalt ei jätku enam 
õpilasi. Sel põhjusel soovib mi-
nisteerium luua riiklikud güm-
naasiumid Harjumaal, neist Tal-
linnasse kõigest viis! On selge, 
et paljud vene koolide vilistlased 
ei satu  nende õnneseente sekka, 
kes pääsevad gümnaasiumihari-
duse omandamisele. Jätkata oma 
kooliteed eesti gümnaasiumides 
ei õnnestu neil nagunii! Tuhan-
dete vene teismeliste osaks jää-
vad ainult tehnikakoolid, kuna 
surve ministeeriumi ja isiklikult 
Jürgen Ligi poolt on jäik ja jär-
jekindel. Reformierakond aga 
aitab oma ministril võidukalt 
seda alatut projekti läbi suruda! 
Ei ole enam kaugel see aeg, kuid 
meid lihtsalt pannakse fakti ette. 

Tallinna Merepäevad kutsuvad osalema

MEDALISTID 2016

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)
• Nukkude valmistamine

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

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

Lasnamäe Noortekeskuse eestvedamisel toimub 30. juulist 
07. augustini väljasõit sanatooriumisse (Valgevene). 
Registreerimine telefonil 5556 7784 või e-posti aadressil 
lasnamae@noortekeskus.ee.

TULEVASED ÜRITUSED

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

Näitus: 
8.06 – 21.06  Kunstnik Vladimir Plaksa näitus “Kuhu töö 
mind viis, seal ma maalisin”.

Suvised lahtiolekuajad:
Peamaja (Koorti 22)
01. juuli – 28. august  E-R kell 16–21, L kell 12–18, 
P kell 10-20 
Huviringide Maja (Kalevipoja 10)
25. juuni – 29. august E-R kell 15-21, L, P suletud.

LASNAMÄE VAEGKUULJATE
TERVISE- JA TEABEPÄEVAD

teisipäeval 21.06.2016 kell 12:00

• Kuulmisohutus ja kuulmislangus heaolu ühiskonnas 
• Tervisest ja kuulmislanguse uuematest põhjustest
• Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused vajalikud sig-

naliseerimise- ja häireseadmed kasutamiseks tööl ja kodus
• Proovimine, vajadusel ja soovi korral 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).

Lasnamäe Gümnaasium

Kuldmedal
Daniel Kerge  
Vladimir Šulžik
Hõbemedal
Vladimir Dudakov
Liina Savtšik
    

Lasnamäe Vene Gümnaasium 

Kuldmedal 
Elina Parkassevitš
Hõbemedal
Jekaterina Grudina

Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

Kuldmedal 
Kärte Pärend
Hõbemedal 
Elisabet Šorina  

Tallinna Laagna 
Gümnaasium 

Kuldmedal 
Jana Sarnavskaja 

Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

Kuldmedal
German Levenets 
Tatjana Razguljajeva 
Andrei Sadovoi
Hõbemedal
Vladislava Kutukova  
Jekaterina Netšajeva  
Karina Novikova   
Anton Palmov   
    

Tallinna Läänemere 
Gümnaasium  

Kuldmedal 
Arseni Bogoljubov   
Jelena Forsby  
Hõbemedal 
Orkhan Aliyev  
Natalja Artamonova  
Alexander Jakobson  

Kristina Nilina  
Nikita Petrov 
Aleksei Poltoratski   
Renat Roždestvenski

Tallinna Pae Gümnaasium
Kuldmedal 
Anžela Arzumanjan  
Anna Bõstrjakova  
Hõbemedal
Alina Stepanenko   
Roman Tsõpov 
 

Tallinna Sikupilli Keskkool
Kuldmedal   
Karmen Kalamees   
    

Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium 

Kuldmedal 
Rasmus Gross  
Marily Kütt   
Hõbemedal
Heidi Parkkanen

Lasnamäe Sotsiaalkeskus (Killustiku 16 ja Katleri 2a) 
on suletud 4. juulist kuni 31. juulini 2016.



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

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. 
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Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele Tallinna ja Viimsi 

toidukauplustes. Info telefonil 
566874177

Barona Eesti OÜ pakub tööd 
tootmistöölisele Rae vallas. Pakume 

head palka ning transporti ettevõttesse 
ja tagasi. Lisa info: Lauri Laur 

56223001, lauri.laur@barona.ee   
www.barona.ee

Pakume tööd kohusetundlikule  
puhastusteenindajale  Lasnamäe 
piirkonnas. Kontakt: 55513231, 

58189918.

Lõikan hekki, trimmeriga pika heina 
niitmine, saetöö aias, võsalõikus 

Tallinnas ja Harjumaal.Tel.55547291

LIIV, KILLUSTIK, MULD 
kohaleveoga. Tel. 5079362

OÜ ATKO Liinid pakub tööd 
bussijuhtidele. 

Info tel: 6272713 või 55585632

RÕDU KORDA!Katan rõdupõranda 
terrassilauaga 5042037

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

Juuni- ja juulikuus

esmaspäevast neljapäevani 
kuni 28.07.2016.

Iga päev

Keskkonnaamet teatab tööstusheite seaduse § 34 lõike 3 alusel, 
et on valminud ettevõtte AuraGen OÜ (registrikood 12059866) 
keskkonnakompleksloa eelnõu. Keskkonnakompleksluba antakse Väo 
reservkatlamaja koostootmisjaamale. Jaam rajatakse Tallinnasse aadressile 
Tooma tn 14/Väomurru tn 1 (katastriüksuse nr 78403:313:0005). 
Jaam hakkab tootma elektrienergiat ning varustama Tallinna linna 
soojusenergiaga. Põletusseadmeteks on biokütusel töötavad restkoldega 
katlad võimsusega kuni 87 MWth. Jaam töötab ööpäevaringselt kokku kuni 
8500 tundi aastas. Põhikütuseks on hakkpuit, lisaks põletatakse ka turvast.
Loa eelnõuga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-
Rapla regiooni Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn (tel 
674 4800, e-post harju@keskkonnaamet.ee). Loa eelnõu ning sellega 
seotud dokumendid on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti 
dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Manpoweri kliendiks on Ericsson Eesti AS Tallinna tehas.  

Võtame tööle suveks või püsivalt 
MONTEERIJAID ja KOMPLEKTEERIJAID
Pakume kindlat sissetulekut (töö graafiku alusel, 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 esmaspäevast reedeni 09:00-17:00 Manpoweri 
kontorisse - Estonia pst 1, IV korrus, B-sissekäik.

Soovitakse üürida korterit omanikult. 
56 120 211

klienditeenindajaid

Vaheldusrikast tööd
Toredaid meeskonnaüritusi
Motiveerivat palgasüsteemi

Omalt poolt pakume: Saada CV ja motivatsioonikiri
 hiljemalt 01.07

katriin@uuskasutus.ee
www.uuskasutus.ee

 

Meeldiv klienditeenindus
Annetatud kaupade sorteerimine
Kaupade väljapanek ja saali korrashoid

Tööülesanded:

Otsime juulis Punasel tänaval avatavasse 
Uuskasutuskeskusesse 

Costa Sol Rent 
pakub kvaliteetset 
puhkusemajutust 
maalilisel Hispaania 
lõunarannikul

WWW.COSTASOLRENT.EE
Costa Sol Rent

Tel. (+34) 633 493 690
E-mail: info@costasolrent.com
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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!
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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.

Sinimäe 16 Residence
Soodsaim Lasnamäel

bonava.ee

Hind al.
64 900 €

                      Laupäeval 9. juulil kell 13.00Laupäeval 9. juulil 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!

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset 
puhkusemajutust maalilisel Hispaania 

lõunarannikul - Costa del Sol

- Korterite ja villade rent
- Lennupiletite otsing

WWW.COSTASOLRENT.EE
Suhtleme eesti keeles!

Costa Sol Rent
Tel. (+34) 633 493 690

E-mail: info@costasolrent.com
Skype: costasolrent

Facebook: Costa Sol Rent
Instagram: Costasolrent.com
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TALLINN: Kesklinn: Narva mnt 2, Tartu mnt 49, Vabaduse väljak 10; Põhja-Tallinn: Kopli 35B, Telliskivi 61; Mustamäe linnaosa: Sütiste tee 28, Vilde tee 75/77, Sõpruse pst 171, Kiili 16; Kristiine 
linnaosa: Nõmme tee 23, Mustamäe tee 12; Lasnamäe linnaosa: Pae 76, Ümera tee 3, P. Pinna 21, Smuuli tee 9, Paepargi 57; Linnamäe tee 57; Õismäe linnaosa: Õismäe tee 88, Õismäe tee 46; 
Nõmme linnaosa: Valdeku 114, Pärnu mnt 390B, Pärnu mnt 238 (Järve Keskuse Apteek); VIIMSI: Pargi tee 22; MAARDU: Altmetsa tee 1; TARTU: Tuglase 19, Anne 57, Ilmatsalu 11, Kalda tee 32, 
Piparmündi 1 (Vahi küla); PÄRNU: Riia mnt 131; NARVA: Tallinna mnt 30B, Kreenholmi 52, Pähklimäe 6A, Mõisa 8; SILLAMÄE: Viru pst. 35; KOHTLA-JÄRVE: Keskallee 12, Puru tee 77; 
KEHRA: Kose mnt. 7; TÕRVA: Tamme 2; RÄPINA: Pargi tänav 1; KURESSAARE: Tallinna tn. 64; TAMSALU: Koidu 16; SAUE: Ladva 1.

UUS APTEEK!   RAPLA: Tallinna mnt 50.

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Soovite müüa kinnisvara – koos 
leiame parima lahenduse

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

Mahtra Hostel

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

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


