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Lasnamäe Leht

Juulis autasustas Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus jaanuari lõ-
pus väljakuulutatud fotokon-
kursi võidutööde autoreid.

Kolm parimat pilti valis välja 
konkursi žürii, mille koosseisu 
kuulusid fotograafid Olga Ma-
kina ja Aleksandr Guzhov ning 
linnaosavalitsuse esindaja Anna 
Melnikova. Hinnangu andmi-

sel lähtusid žürii liikmed tööde 
vastavusest konkursi pealkirja-
le, autori oskusest näha ja näi-
data ilusat ja huvitavat pilti ning 
tööde tehnilisest küljest (valgus, 
värvilahendus, pildi ülesehitus). 

Oma lemmiku konkursil osa-
levate piltide seas valis ka Las-
namäe linnaosa vanem Maria 
Jufereva.

Juuli keskel kohtusid konkursi 
võitjad linnaosavanemaga, kes 
andis neile üle auhinnad.

Lähiajal korraldatakse linna-
osavalitsuse 1. korrusel mini-
väljapanek konkursile laekunud 
töödest, aasta lõpus aga anna-
me välja kalendri, mida ehtivad 
kõige eredamad ja huvitavamad 
konkursitööd.

Linnaosavalitsus kuulutas välja 
fotokonkursi „Lasnamäe uus nägu“ võitjad

I koht. Autor Vitaly Turtšin

 II koht. Autor Anna Dudartšuk

III koht. Autor: Alina Velena

Linnaosavanema eriauhind. Autor – Meeri-Mall Aul. 
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Suveilmad toovad inimestele 
hulgaliselt rõõmu ning kut-
suvad aega veetma väljaspool 
kodu. Olenemata aastaajast 
on aga oluline meeles pidada 
ohutust ning olla tähelepane-
lik, sest päikese kuumus võib 
olla tõsine ohuallikas mitte ai-
nult rannas ja päevitades. 

Igal aastal laekub häirekesku-
sesse väljakutseid, mille sisuks 
on päikese kätte pargitud sõi-
dukitesse jäetud lapsed või ko-
duloomad. Kuna Eesti suved on 
tihti jahedad ja puhub jahutav 
tuuleiil, võib see tekitada petliku 
tunde, et last või looma autosse 
jätta on ohutu. 

Tegelikult kuumeneb sõiduk 
päikese käes väga kiiresti ning 
pargitud auto salongi tempera-
tuur võib kasvada mitmekord-
selt. Selline sõiduk muutub lap-
se või looma jaoks eluohtlikuks 
minutitega. Kõige kiiremini 
kasvab salongi kuumus esime-
se kümne minuti jooksul autos 
tekkiva kasvuhoone efekti tõttu. 
Kahjuks ei aita selle vastu ka 
praokile jäetud aken. 

Ekspertide andmetel piisab 15 
minutist, et kuumas autosalon-
gis viibimine muutuks imikule 
või väikelapsele eluohtlikuks, 
tekitades pöördumatuid aju- ja 
kopsukahjustusi. Kui imiku või 
väikselapse keha ülekuumeneb 
40 kraadini, hakkavad siseorga-

nid oma talitust lõpetama. 41,7 
kraadi juures saabub surm. 

Ohu välistamiseks tuleks pida-
da kinni reeglist, et imikuid ja 
väikelapsi ei tohi mingil juhul 
pargitud sõidukisse järelevalve-
ta jätta. Seda ka siis kui päike 
parajasti ei paista, kui auto on 
pargitud varju või kui plaanitud 
eemalviibimine on lühike. Ka 
kõige lühemaks plaanitud poes-
käigu ajal võib ette tulla oota-
matusi, mis pikendavad algselt 
plaanitud eemalviibimise aega 
ning alati on võimalus, et pilve 
taga peitunud päike võib uuesti 
välja tulla.  

Sama reegel kehtib ka lem-

mikloomade puhul. Ekslikult 
arvatakse, et loomad taluvad 
kuumust inimestest paremini. 
Paljude lemmikloomade jaoks 
võib kehatemperatuuri mõne-
kraadine tõus olla eluohtlik ning 
põhjustada piinarikka surma. 

Märgates last või lemmikloo-
ma suletud sõidukis päikeselisel 
päeval, peab sellest viivitamatult 
teatama hädaabinumbrile 112. 
Kui näed, et loom või laps on 
päikese kätte jäetud autos juba 
teadvuse kaotanud või teadvust 
kaotamas, auto uksed on lukus 
ja omanikku ei paista, võib elu 
päästmiseks ka auto küljeakna 
lõhkuda. Aga enne muud helista 
ikka häirekeskusesse!

Keili Kõlves 
Ravimite ja meditsiiniseadme-
te talituse juht 
Eesti Haigekassa

Tulenevalt oma valikust on ini-
mestel võimalik  ainuüksi ühe 
ravimi pealt säästa kümneid 
eurosid aastas.

Sama toimeainega ning samal 
kujul (tabletid, siirup vm) ravi-
meid on Eestis müügil erineva-
telt ravimitootjatelt. Seejuures 
vastavad need kõik ühesugustele 
nõuetele ning erinevus patsien-
di jaoks seisneb peamiselt hin-
nas. Üldistatult võib öelda, et 
eelkõige kulgeb hinnaerinevus 
originaalravimite ja geneeriliste 
ravimite vahel. 

Soodsam hind ei tähenda keh-
vemat ravimit

Originaalravim tähendab, et ra-
vimitootja on toonud turule uud-
se ravimi. Geneerilised ravimid 
on originaali koopiad, millel on 
tõendatult sama toime ja ohutus. 
Kuna uudsele ravimile müügiloa 
saamiseks eelneb kulukas kliini-
liste uuringute periood, on origi-
naali omanikul mõne aasta vältel 

ainuõigus ravimit toota ja müüa. 
Seda nimetatakse patendiajaks. 

Geneeriliste ravimite tootjad 
saavad alustada ravimi tootmist 
ja turustamist pärast ravimi pa-
tendiaja lõppu, ilma et peaks 
kordama algselt tehtud uurin-
guid. Nii on justkui pool teed 
käidud ja sellest tulenevalt saab 
ravimit turustada madalama hin-
naga. 

Erinevus ravimi hinnas kuju-
neb ostja jaoks ravimifirmade 
kehtestatud hinnast. Haigekassa 
hüvitab ravimite kulu kindlus-
tatutele kuni piirihinnani. Kui 
patsient soovib osta ravimit, mil-
le hind on piirhinnast kõrgem, 
tuleb tal kehtiva piirhinna ja ra-
vimi müügihinna vahe ise katta. 
Piirhinnad kehtestatakse sama 
toimeaine ja manustamisviisiga 
ravimite grupile, mis kantakse 
soodusravimite loetellu. Loete-
lu uuendatakse regulaarselt kord 
kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 
1. juulil ja 1. oktoobril) ning sa-
maaegselt võivad muutuda ka 
ravimite piirhinnad. Ravim, mis 
näiteks juuni lõpus on patsiendi-
le soodsaim, ei pruugi seda juuli 
algusest enam olla. Seega tasub 
iga ostu juures küsida apteekrilt 
nõu soodsaima pakendi kohta.

Küsi apteekrilt soodsaimat ra-
vimit

Üldjuhul kirjutab arst retseptile 
toimeaine nimetuse. Sel juhul 
on apteekril kohustus pakkuda 

ostjale sobivate ravimite hulgast 
soodsaimat. Kuigi üldiselt on 
määratud toimeaine piires erine-
vate ravimpreparaatide vaheta-
mine ohutu, ei saa välistada, et 
arst peab meditsiinilistel põhjus-
tel retsepti koostama pakendipõ-
hiselt ehk retseptile kirjutatakse 
konkreetse tootja kindla prepa-
raadi nimetus. Sel juhul peab 
arst patsienti teavitama ravimi 
asendamise võimalusest ja tingi-
mustest. Kui ravim ei ole asen-
datav, tuleb patsienti teavitada 
asendamise keelamisest ja selle 
põhjusest.

Riigiportaalis www.eesti.ee on 
igaühel võimalik hõlpsalt veen-
duda, kas retsept kirjutati välja 
toimeainepõhiselt ja kas ostetud 
ravim kuulus hinnalt soodsama-
te hulka. 
• Oma retsepte saab vaadata 

riigiportaali retseptikeskuses 
(E-teenused → Kodanikule 
→ Tervis ja tervisekaitse → 
Retseptid). 

• Konkreetse pakendi vali-
kul on näha arsti põhjendus, 
miks just selle tootja konk-
reetne ravim oli inimesele 
antud juhul vajalik (Andmed 
arsti juures → Asendamatu-
se põhjendus). 

Juba välja ostetud retseptide 
puhul saab vaadata, kas ostetud 
ravim kuulus soodsamasse grup-
pi või oli ruumi kokkuhoiule. 
Kindlasti tasub igaühel ka ise ra-
vimite kirjutamise ja väljastami-
se protsessis aktiivselt osaleda.

Laste ja lemmikloomade autosse jätmine on ohtlik

Ravimite valimisel tasub olla aktiive 

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, austatud Lasnamäe elanikud!
Kasutades juhust õnnitlen teid tõelise suveilma saabumise pu-
hul. Omalt poolt aga tahaksin kinnitada, et puhkuste hooaeg ei 
mõjuta vähimalgi määral linnaosavalitsuse ega erinevate linna-
teenistuste tegevust.

Sõites ise pidevalt autoga Lasnamäel, saan ma suurepäraselt  
aru neist inimestest, kes ei ole linnaosa teede seisukorraga ra-
hul. Paraku suuremahulisemad projektid sõltuvad suures osas 
ka rahastamisest, omavalitsuste tulubaas aga ei ole siiamaani 
taastatud kriisieelsele tasemele, ei edene teede remonditööd nii 
kiiresti nagu tahaks. Samas võib olla kindel, et järk-järgult te-
hakse kõik taastamist vajavad teed ikkagi korda!

Juuli lõpuks on kavas lõpetada kauaoodatud Majaka tänava 
rekonstrueerimine. Remonditööd on kestnud pea kaks aastat. 
Viimase rekonstrueerimisetapi jooksul vahetasime välja tehno-
võrgud, tänavavalgustus ja teekatend ning paigaldasime uued 
liikluskorraldusvahendid. Pärast teetööde lõppu on kavas  istu-
tada 53 pärnapuud. Lõpuks saab terve asum võimaluse naasta 
oma tavapärase ja rahulikuma elu juurde.

31. juuliks lõpetatakse  jalgpalliväljaku kunstmuru paigaldami-
ne  Lasnamäe Spordikompleksis. Tänu sellele saab seal korral-
dada  tulevikus ka rahvusvahelisi võistlusi. Uuendatud jalgpal-
liväljaku avamine  toimub 8. augustil.

Septembrikuus teostatakse mõned väiksemad, kuid elanike 
jaoks olulised taristu muudatused. Võidujooksu tänaval Maxi-
ma XX hüpermarketi lähedal rajatakse kaks  uut bussipeatust. 
Nende praegune  asukoht ja  jalakäijate liikluskorraldus sattusid 
kriitika alla. Suur-Pae lasteaia (Punane tn 29 ) juurde  rajatakse 
uus sissesõidutee ja parkla. Selle üle rõõmustavad  nii lasteaia 
töötajad kui ka lastevanemad.

18. augustil lõpeb Tondiloo (Kivila) pargi järjekordne arendu-
setapp. Selle raames korrastatakse aadressil Linnamäe tee 28 
ligi 6 ha suurune ala.

Nagu näete, saab suvel meie linnaosas valmis lausa mitu suu-
remahulist projekti. Loodan, et remonditööd ei seganud teid 
suvepuhkust nautimast. Olen kindel, et kordatehtud tänavad ja 
muud linnaalad aitavad kaasa sellele, et me kõik tunneme veel-
gi rohkem uhkust Lasnamäe üle! 

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 kell 11:00–16:00

R–P kell 12:00–22:00 hind  6,5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat 
ja pensionärid: 5 eurot kell 10:00–22:00

Lasnamäe Saun on suletud:
10.08 – sanitaarpäev 
20.08 – riigipüha, taasiseseisvumispäev 
24.08 – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee
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Iga nädal  toimuvad Infoneti 
staadionil harrastajate jalgpal-
liturniiride mängud – Grand-
liiga, Grandliiga-2 ja Tallinna 
Karikavõistlused minijalgpal-
lis.  

Peamiseks  neist on  Grandlii-
ga, kus 10 võistkonda selgitavad 
enda seast parimat. Juba mõned 
voorud enne turniiri lõppu on 
selge, kes pretendeerib medali-
tele. Eesotsas on võistkonnad, 
keda peeti favoriitideks juba 
enne hooaja algust. Võistkond 
Cosmos koosneb samanimeli-
se klubi mängijatest, kes võitsid 
möödunud hooajal Eesti meist-
rivõistlused futsalis. Võistkond 
Cosmos Seniors on harrastajate 
turniiride kauaaegne osaleja ja ka 
Grandliiga valitsev meister (tõsi, 
mullu  võisteldi hoopis Tondi 
nime all). Baltika on üks nime-
kamateist  võistkondi, lisaks on 
selle koosseisus nimesid, mis on 
hästi teada kõigile jalgpallisõpra-
dele . Piisab nimetamast kasvõi 
Andrei Stepanovit, kes veel mõ-
ned aastad tagasi oli Eesti koon-
dise keskkaitsja. Tundub, et see 
kolmik on praegu ka peamised 
pretendendid võidukohtadele, 
ehkki lootust medalitele ei ole 
kaotanud ka eelmise aasta Super-
karika võitnud võistkond Doker 
ning võistkond GZ. 

Minijalgpalli uudiseid saab 
jälgida veebilehtedel www.
sem.ee ja www.minijalgpall.ee. 
Sissepääs staadionile on kõigile 
huvilistele tasuta.

Harrastajate jalgpallivõistlused lähenevad lõpule 

Inimeste toimetuleku tagamiseks vajame 
sotsiaalsemat poliitikat ja uut valitsust

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.

Kutsume uude TV3 tele-
saatesse osalema vene rah-
vusest linnas elavaid pere-
kondi.  Oluline on, et neil 
endil poleks praegu maa-
kodu/suvilat ega ka varem 
olnud võimalust puutuda 
kokku tõelise Eesti maa-
eluga. Ehks siis otsime vene 
inimesi, kes on elanud oma 
elu peamiselt venekeelses 
inforuumis ja kellel pole 
olnud otseseid kontakte ko-
haliku eestimaise eluoluga 
ja  kelle suved on möödu-
nud alati linnas, venekeel-
ses keskkonnas.

Kandideerimistingimused

Saatesse võivad kandideeri-
da perekonnad kus on ema /
isa või ka ainult ema või isa, 
kuid neil peaks olema vähe-
malt kaks last vanuses 15–
27. Lapsed peaksid olema 
võimelised suhtlema ka eesti 
keeles, kuid vanemad võivad 
olla ka puhtalt venekeelsed.  
Oluline on, et saatesse kandi-
deerijad oleksid avatud, tem-
peramentsed ja julged ning 
uudishimulikud inimesed.

Maaliline Hiiumaa

Saates osalejatel avaneb 
võimalus veeta augustikuus 
kümme päeva Hiiumaal asu-
vas Eesti talus. Majapidami-
ne asub osaliselt mererannas, 
looduslikult kaunis kohas ja 
siin on kõike, mis maaeluga 
kokku käib, põlde, hobuseid, 

muid loomi, väike külakes-
kus jne.

Saatesse pääseb kolm pere-
konda. Talus ootavad neid 
mitmed maaeluga seotud 
väljakutsed. Nendega hakka-
masaamine ja omavaheline 
võistlemine ongi saate põhi-
line sisu. Ülesandeid jagab 
ja sooritusi hindab talus elav 
pererahvas. Kuid loomulikult 
jääb aega ka puhtaks suvita-
miseks ja kohalike inimeste 
ja vaatamisväärsustega tutvu-
miseks. Saatesarja lõpus sel-
gub, milline linnaperekond 
sai ülesannetega kõige pare-
mini hakkama ja mida saates 
osalejad juurde õppisid ning 
kui palju saates osalemine 
nende maailmapilti muutis.

Unustamatu seiklus

Elutingimused on sparta-
likud, täpselt sellised nagu 
ühes keskmises eesti talus 
olema peavad. Hiiumaa ma-
japidamine ei kuulu rikaste 
ja väga hästi hakkamasaava-
te talude hulka. See on täiesti 
harilik maaelamine, tavali-
sest küll pisut suurem.

„Kas tunned maad“ on suu-
repärane võimalus kahe ko-
gukonna lähendamiseks ja 
saates osalejatele unustamatu 
elamus kogu eluks.

Täiendav info ja registreeri-
mine: Mirjam Matiisen, tel 
553 2681.

Telesaade „Kas tunned maad?“

Jaanus Riibe 
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja

Kiired muudatused meie ühis-
konnas on aastate jooksul hal-
vendanud vähekindlustatud 
inimeste toimetulekut. 

Toimetuleku raskuste tekkimisel 
on riigi kohustus tagada inimesele 
vajalik sissetulek sotsiaalabi vor-
mis. Paraku inimeste jaoks oluli-
sed küsimused, alates soodsatest 
elamispindadest kuni ühekordsete 
eakate toetusteni välja, on seni ol-
nud peamiselt linna eest vedada. 

Toetuste summad kasvavad

Aastatel 2013-2015 on linnaeel-
arvest makstud sotsiaaltoetuste 
rahuldatud taotluste arv ja sum-
mad üldjuhul näidanud suurene-
mise tendentsi. Kasvanud on nii 
universaaltoetused, näiteks pen-
sionilisa, puudega lapse toetus, 
sünnitoetus, esmakordselt kooli 
mineva lapse toetus, kui ka sisse-

tulekust sõltuvad toetused lastele, 
tööealistele ja vanaduspensioni 
ealistele isikutele.

Eakaid inimesi peab rohkem 
toetama

Pensionid on liiga väikesed ja 
paljud tunnevad, et nende elu 
jooksul antud panust ei väärtus-
tata. Miks on see nii kujunenud? 
Selle taga on tegelikult selged 
poliitilised otsused, kuhu ja miks 
paigutatakse raha. On selge valik, 
kas “matta raha” Estonian Airi või 
investeerida see eakatesse. Riigile 
on siinkohal heaks eeskujuks Tal-
linna linn, kes panustab eakate 
inimeste toetamisse. Tallinn mak-
sab oma pensionäridele kord aas-
tas sünnipäevakuul 76,70-eurose 
pensionilisa, mis on oluline panus 
leevendamaks riigi poolt eestvee-
tavat hinnatõusu. 

Toidupakid tagavad toimetule-
ku

Aprillis toimus Lasnamäel taas 

Euroopa abifondi toidupakkide 
jagamine, mida korraldas Eesti 
Toidupank koostöös Sotsiaalmi-
nisteeriumi ja kohalike omavalit-
sustega. 

Tallinna linna poliitika on sot-
siaalsete probleemide ennetamine 
ja toimetuleku tagamine kõigile 
inimestele, just seetõttu on linn 
varem ka ise oma eelarvest ost-
nud ja jaganud toidupakke. Näi-
teks 2014 – 2015 aastal jaotati 
linnaosas keskmiselt mitusada 
toidupakki kuus.

Pakkide kõrval on tähtis abi ka 
supiköögi töö korraldamine. Ta-
longide alusel toitlustati eelmisel 
aastal Pae 19 asuvas supiköögis  
vähekindlustatud kliente 4 252 
korral. Igal nädalal jagatakse 35 
Toidupanga abipakki. 

Kõik märgid näitavad, et  Ees-
ti vajab sotsiaalsemat poliitikat 
ja valitsust. Me ei tohi lähtuda 
külmalt eelarve ridadest, vaid 
nägema selle taga inimest. Vaja 
on teha riiklikul tasemel rohkem 
reaalseid otsuseid, mis parenda-
vad inimeste toimetulekut ja vas-
tavad tegelikele vajadustele. 

Riik peab samuti hakkama võitle-
ma vaesuse vastu! 



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

Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele Tallinna ja Viimsi 

toidukauplustes.Info telefonil 
566874177

OÜ ATKO Liinid pakub tööd 
bussijuhtidele. 

Info tel: 6272713 või 55585632

RÕDU KORDA!Katan rõdupõranda 
terrassilauaga 5042037

KORTERITE REMONT. Kogenud 
ehitaja teostab siseviimistlus-, elektri- 
ja sanitaartehnika töid kvaliteetselt ja 

soodsalt. www.armavit.ee. 
Tel. 58382508

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

Tallinnas ja Harjumaal.Tel.55547291

Costa Sol Rent pakub kvaliteetset 
puhkusemajutust maalilisel 

Hispaania lõunarannikul
WWW.COSTASOLRENT.EE

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

Oled huvitatud tööst meie juures?
Selleks vajad vaid ausust, meeskonnatöö kogemust ja soovi hästi töötada.

Unustada ei tohiks ka kliendisõbralikkust.
Nüüd, kus pitsat saab osta väga paljudest kohtadest, soovime silma paista

heast küljest. Selleks, et klient tagasi tuleks, on oluline kõik – alates
sisse astumisest kuni toidu serveerimiseni. Oleme konkurentidest paremad,

sest klient tuleb meile tagasi meeldivate elamuste tõttu.

Vajame uusi töötajaid, kes muudaksid meeskonna veelgi paremaks!
Kui sul on huvi, küsi, kuidas meiega ühineda.

Meeskonna ja klientidega suhtlemisel kasutame 3 keelt: eesti, vene, inglise.
Saada e-mail oma kogemuste ja/või eluloo kirjeldusega:

meiepizza@hotmail.com

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Soovite müüa kinnisvara – koos 
leiame parima lahenduse

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

AS OG ELEKTRA
TALLINNA KAUPLUSTESSE
VÕETAKSE TÖÖLE:

Kontaktisik:

Toivo Murakas 
personalijuht 
tel: 5334 0040

VANEMTEENINDAJA
KASSAPIDAJA
LETITEENINDAJA
TRANSPORTTÖÖLINE

Meie juures ootavad Sind:
�   asjalik väljaõpe
� konkurentsivõimeline palk
� võimalus oma ideid ellu viia
� tõsta enda konkurentsivõimet 
� liikuda karjääriredelil edasi

Täpsem info vabadest ametikohtadest 
www.ogelektra.ee.
Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV 
e-posti aadressile personal@ogelektra.ee.
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Hinnas on
• prilliraamid
• peegeldusvastase 

kattega prilliklaasid*
• TASUTA nägemise 

kontroll ja prillide 
valmistamine

*Clear Lens 1,56 HMC+EMI 
sph +5.0...-6.0 cyl kuni 1.0

Kärberi 20, Kärberi keskus
Avatud E-P 10-20 / Tel. 6 464 505
info@normanoptika.ee
www.normanoptika.ee

Prillid  69€

Let’s Start 
Talking
Kutsume kõiki soovijaid inglise keele  kursustele 
“Let’s Start Talking” , kus õpetajateks on 
kanadalased. Õpetunde korraldatakse 
printsiipiga “üks õpilane-üks õpetaja” 
inglisekeelse vestluste kaudu. 

Registreerimine toimub 26 ja 27 juulil kell 18,30 
aadressil
Asunduse 2, Tallinn. Kursused on tasuta.
Vestluste aluseks kasutakse ka piibli tekste.

Kultuuri-Ja Heategevus Keskus TFL
info: keskustfl@gmail.com,
tel: 55 641 241, 55 638 504

Manpoweri kliendiks on Ericsson Eesti AS Tallinna tehas.  

Võtame tööle 
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.
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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!

Eesti parim selvepesula!

Boomerang Distribution OÜ tegutseb alates 
2003. aastast. Oleme üks suurim e-
kaubanduse logistika teenuste pakkuja  
Skandinaavias ja Baltikumis. Seoses töömahu 
suurenemisega kutsume tööle  
  

TAGASTUSTE  
KÄSITLEJAID, PAKKIJAID 

 
Töö kirjeldus: 
 

 Erinevate toodete (riideesemed, jalanõud, 
kosmeetika, ehted jne.) kvaliteedikontroll,  
pakkimine ja markeerimine 

 Toodete tagastuse vormistamine 
arvutiprogrammis 
 
Edukaks tööks on vajalik: 
 

 Kiirus, täpsus, korrektsus 
 Hea füüsiline vastupidavus (töö seistes) 
 Soov õppida ja areneda 

 
Hea, kui Sul on: 
 

 Eelnev töökogemus tootmises  
 Arvuti kasutamise oskus 

 
Meie poolt: 
 

 Põhjalik väljaõpe ja juhendamine 
 Avarad valged ja mugavad tööruumid 
 Töötasu vastavalt tulemustele (tükitasu, peale 

väljaõpet keskmiselt 500-650EUR kuus, parimatel 
veelgi rohkem) 

 Mitmekesine ja tähelepanu nõudev töö kiiresti 
arenevas internetikaubanduse valdkonnas 

 Tasuta transport Tallinnast tööle ja tagasi  
 
Tööaeg esmaspäevast reedeni 8.00–16.30 

 
 
Võta meiega julgesti ühendust 
– hea meelega jagame lisainfot 
ja tutvustame ettevõtet 
lähemalt!  
 
 
   E-mail: kristel@boomerang.ee  
   Telefon: 5552 2453 Ly 
  5627 2252 Kristel 
  Aadress:       Aasa tee 1, Loo alevik, 

Jõelähtme vald 
   Koduleht: www.boomerang.ee 
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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€

Parimad hinnad SELVERIS
Pakkumised kehtivad: Punases, Kärberi, Mustakivi, Läänemere Selveris 23.07 – 31.08

Toodetud Eestis. Piltidel on illustreeriv tähendus. Pakkumised kehtivad 23.07 – 31.08.2016 või kuni kaupa jätkub.
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Athena, 
valik šokolaadikompvekke 
Kalev, 435 g, 9,86/kg

Arbuus
kg

Kala- ja lihakonservid
(Allahindlus ei laiene juba soodushinnaga 
toodetele)

Maksapasteet 
Selveri Köök, 
180 g, 4,39/kg

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! 
Alkohol võib kahjustada teie tervist!

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! 
Alkohol võib kahjustada teie tervist!

Traditsonnaja 40%
Zeljonaja Marka, 
50 cl, 13,98/L

Liköör 
Vana Tallinn 40%
Liviko, 20 cl, 19,95/L

Liköör 
Vana Tallinn 45%
Liviko, 50 cl, 17,98/L

Kohupiim rosinatega, 
Magus kohupiim vanilliga, 
Kohupiim 5%
Tere, 200 g, 2,45/kg

169
399 57%

Juust Atleet Originaal 26%
Valio Atleet, 500 g, 3,38/kg

Harju Tarbijate Ühistu 
võtab konkursi korras tööle 

KAUPLUSE JUHATAJA 
JA VAHETUSE VANEMA 
Meriväljal asuvasse Miiduranna Konsumisse. 
Nõutav on eelnev töö- ja juhtimiskogemus jaekaubanduses.
Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, korralikku töötasu, 
kaasaegseid töötingimusi.

Sooviavalduse koos CV-ga 
palume saata hiljemalt 21.08.2016.a. e-postile keskus@harjuty.ee.

JALGPALL, LÕBU, KÕIGILE!
JALGPALL, LÕBU,

 KÕIGILE!
Päevane laager
Kõigile 2004 – 2009 sündinud lastele
Nike särk, püksid ja põlvikud
Ekskursioonipäev A. Le Coq Arenal
Eelnev kogemus jalgpallis pole oluline

Hind – 75 €

Fo
to

: G
er

tru
d 

Al
at

ar
e

SOOVIN OSTA 
ALEKSANDER 
PILARI 
AKVARELLE. 
Vaata fotodelt tema 
signatuuri näidised. Maksan õiglase hinna 
sõltuvalt teose- ja raami seisukorrast. 
aleksanderpilar@gmail.com, 
tel 5895 3116.
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AJAMASIN –  
TELESAATED 
OODAKU! 

Telli helistades 1770 
või tule Starmani 
esindusse Lasnamäe 
Centrumis!

Naudi suve sajaga, 
sest Starmani Ajamasinaga 
saad vaadata saateid kuni 
80 telekanalilt 8 päeva tagasi!

Mahtra Hostel

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

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

                      Laupäeval 13. augustil kell 13.00Laupäeval 13. augustil 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!

Meil on sulle töö tootmises
Töö graa�ku alusel 2 päeva/2 ööd/4 vaba 
Palk alates 500 eur kätte 
Helista või tule: 
Narva mnt 7-339B (III trepikoda, 
III korrus) E-R 09:00-17:00
5551 1612/5555 4646

Tule sõbraga avatud uste päevale 
01.08.2016 ja 08.08.2016

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist


