
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht     November 2016, Nr. 11 (184)          TASUTA

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae    vajalik info   ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. novembri seisuga Lasnamäel 119 401 inimest. Võrreldes oktoobrikuuga suurenes elanike arv 38 inimese võrra.

Lasnamäe Leht
Oktoobri alguses viibis Las-
namäe Linnaosa Valitsuse 
delegatsioon sõprusvisiidiga 
Minski linna Partisanski ra-
joonis. 

„Peamine visiidi eesmärk oli 
vahetada kogemusi ja leida uusi 
koostöövõimalusi. Meil on pal-
ju ühist ja seetõttu on vastasti-
kune kogemuste vahetamine 
väga sisukas ja edasiviiv,» ütles 

Lasnamäe linnaosa vanem Ma-
ria Jufereva.

Minski linna Partisanski rajoo-
ni territooriumil elab 97,9 tuhat 
inimest, mis on 5,1% Valgeve-
ne pealinna elanikest. Sarnaselt 
Lasnamäele on Partisanski ra-
jooni näol tegemist linna suu-
rima tööstuspiirkonnaga, siin 
asub ka tuntud Minski traktori-
tehas.

Sõprusvisiidi käigus kohtus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
delegatsioon Partisanski ra-
jooni administratsiooniga ja 
külastas muuhulgas linna aja-
loomuuseumi, ettevõtlusinku-
baatorit, Minski traktoritehast, 
ekstreemspordiparki, kohalik-
ku haiglat ja Olümpiareservi 
Noorte Tennisekooli. 

Lasnamäe esindajad 
külastasid Minski linna
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Taavi Aas
Tallinna abilinnapea

Tööde lõppemisel valmib Tal-
linnas esimene muutsuunaga 
sõidurada.

Lähiajal alustab linn Gonsiori 
tänava rekonstrueerimist. Selle 
tulemusena peab vähenema au-
tode arv kesklinnas, mis ühtlasi  
loob Tallinna südalinnas mu-
gavama ja liiklejasõbralikuma 
keskkonna, millest võidavad 
ka jalakäijad ja jalgrattasõitjad. 
Peale rekonstrueerimistöid pa-
renevad oluliselt ka ühistrans-
pordi võimalused.

Gonsiori tänavast saab Eesti 
esimene muutsuunaga tänav.  
Kolmest sõidurajast kaks on 
ühistranspordirajad; keskmine, 
muutsuunaliiklusega rada on 

mõeldud sõidukitele – päeva 
esimesel poolel liiguvad sõidu-
kid kesklinna suunas ning peale 
lõunat Lasnamäe suunas. Liik-
lussuuna reguleerimine muut-
suunaga sõidurajal toimub sõl-
tuvalt vastavas suunas liikuvate 
autode arvust.

Novembris kuulutatakse välja 
konkurss ehitaja leidmiseks. 
Hange korraldatakse peale 
projekti kinnitamist, ehitusloa 
saamist ning dokumentatsiooni 
kooskõlastamist. Rekonstruee-
rimine kestab ligikaudu 6-7 
kuud.

Esmalt ehitatakse välja  parem-
poolne pööre Türnpu tänavalt 
Tartu maanteele. Ehitustööde 
ajaks muutub liiklus Kunderi 
tänaval kahesuunaliseks. 

Rekonstrueeritava Maneeži tn 
ja Laagna tee vahelise lõigu 
pikkus on ligikaudu 1400 m. 
Rekonstrueerimistööd toimu-
vad ka Laagna tee 300 m pikku-
sel lõigul ja Türnpu tänaval lõi-
gul, mille pikkus on ca 210 m. 
Kunderi tänaval rajatakse kerg-
liiklustee pikkusega ca 900 m. 
Kokku rekonstrueeritakse ligi-
kaudu 2,01 km sõiduteed ja ehi-
tatakse kõnni- ja jalgrattateed, 
mille kogupikkus on ca 4,86 m. 

Rekonstrueerimistööde ajal toi-
mub Gonsiori tänavat läbivate 
busside liiklus täies mahus, va-
jadusel suunatakse bussid üm-
ber kõrvaltänavatele. 

Ühistranspordiga liiklemise 
edendamise eesmärgil rajatak-
se Torupilli Selveri juurde ka 
„Pargi ja reisi“ parkla 173 par-
kimiskohaga, kuhu autooma-
nikud saavad tasuta jätta oma 
sõidukid ning jätkata teed kesk-
linna ühistranspordiga. Kasu-
tajasõbralikkuse eesmärgil on 
kavas rajada ka uued bussipea-
tused.

Muuhulgas eeldab Gonsiori tä-
nava rekonstrueerimine ka uue 
valgustuse − LED valgustite 
paigaldamist, aga ka tehnovõr-
kude ümbertõstmist ja rajamist. 
Haljastuse uuendamiseks istu-
tatakse piirkonda 96 uut puud.

Jaanus Riibe
linnaosa vanema asetäitja

Eesti Toidupank koostöös 
Sotsiaalministeeriumi ja Las-
namäe Linnaosa Valitsusega 
jagas käesoleval sügisel Eu-
roopa abifondi toiduabi. 

Toiduabi on õigus saada inimes-
tel, kes 2016. aasta augustis või 
septembris said toimetulekutoe-
tust või vajaduspõhist peretoe-
tust või kelle sissetulek pärast 
eluasemekulude tasumist ületas 
sel perioodil toimetulekupiiri 
15% ulatuses. Lasnamäe Linna-
osa Valitsuse sotsiaalhoolekan-
de osakonna toetuste talituse 
spetsialistid teavitasid oktoob-
rikuu jooksul kõiki perekondi, 
kellel on sellele abile õigus. 

Lasnamäe linnaosa elanikele 
jagati Euroopa abifondi toidu-
abi 1. ja 2. novembril Lasna-
mäe Turu kalamajas. Kokku 
jagati 898 toidupakki 377 pere-
le. Lasnamäe linnaosa juhtkond 
käis samuti abiks toidupakkide 
jagamisel, jälgides, et kõik toi-
muks tõrgeteta.

Üks toiduabi komplekt  kaalub 
15 kg ning sisaldab: 3 pakki ta-
tart, 1 pakki jahu, 1 pakki riisi, 1 
pakki rosinaid, 2 rapsiõli pude-
lit, 2 pakki suhkrut, 4 veiseliha-
konservi, 4 kanalihakonservi, 6 
sprotikonservi, 2 purgisuppi, 2 
šokolaadi, 1 pakki müslit ja 2 
kohvipakki. 

Toiduabi saajate seas  on nii 
noori peresid kui ka eakaid ini-

mesi. Umbes pooled toiduabi 
saajatest on üksikud inimesed 
ja ülejäänud kahe- või enama-
liikmelised pered. Toidupakki-
de sisuga on abisaajad valdavalt 
rahule jäänud, eriti tänulikud 
ollakse konservsuppide üle, 
mida saab kergesti valmistada 
ja kohe süüa. 

Toiduabi jagamise eesmärk on 
juhtida tähelepanu  toidupuu-
duse, toidu raiskamise, kodu-
tuse ja materiaalses puuduses 
elavate laste probleemidele. 
Soovime, et meie linnaosa ela-
nikel oleks neid muresid või-
malikult vähe.

Lisainfo: https://www.sm.ee/et/
toiduabi-jagamine-0

Gonsiori tänava rekonstrueerimisest

Lasnamäel jagati  898 toiduabi pakkiLINNAOSAVANEMA VEERG

Austatud Lasnamäe elanikud!
Kui hoiate käes seda ajalehe numbrit, on Keskerakonna esime-
he valimiste tulemused juba teada. Esimeheks sai Jüri Ratas. 
Kinnitan teile, et kohalikul tasandil jääb olukord stabiilseks. 
Lasnamäe Linnaosa Valitsus teeb endiselt kõik endast oleneva, 
et teil, head sõbrad, oleks hea ja mugav elada meie linnaosas. 
Ka edaspidi loodame teie toetusele, et koos arendada meie ühist 
elukeskkonda.

Oktoobri lõpus pandi Lasnamäel punkt Loitsu ja Lummu tä-
navate taastusremondile. Korda sai tänavalõik pindalaga ca 
13 000 m2. Tööde käigus freesiti olemasolev sõidu- ja kõnni-
teede asfaltkate ning paigaldati uus ülekate. Värske väljanäge-
mise sai ka sissesõit Laagna teelt J. Koorti tänavale. Siseteede 
korrastamise kõrval pöörame me jätkuvalt tähelepanu ka ühis-
transpordivõrgu arendamisele, sh uute ja mugavamate bussi-
peatuste paigaldamisele. Sellised peatused valmisid Paepargi 
tänaval Võidujooksu silla kõrval ning Linnamäe teel Maxima 
hüpermarketi vahetus läheduses.

Järgmisel aastal saavad noored alates 16 eluaastast esmakord-
selt hääletada kohalikel valimistel. Samas on noortel juba nüüd 
võimalus näidata end ja rääkida oma soovidest – pöörduge 
linnaosavalitsusesse, otse minu poole – olen kindel, et leiame 
ühise keele ning arutame võimalusi teie plaanide elluviimiseks. 
Mina ja minu asetäitja Jaanus Riibe alustasime noorte eelistuste 
ja vajaduste analüüsi ning loodame, et vanemad, kogenumad 
sugulased ning sõbrad samuti juhivad teie tähelepanu ühiskon-
naelus osalemise olulisusele. 

Meie tegevuse tähtsaks osaks on ka ettevõtlusaktiivsuse toe-
tamine ja arendamine linnaosas. Äritegevuse mõttes on Las-
namäel küllaltki palju pakkuda – siin on nii vabu pindu kui ka 
mugavaid transpordiühendusi ning kvalifitseeritud tööjõudu, 
kes elab siinsamas. 1. novembril toimus juba traditsiooniseks 
saanud arengukonverents, millest võtsid osa ka ettevõttete 
esindajad. Linnaosavalitsuse juhtkond külastab regulaarselt 
erinevaid ettevõtteid eesmärgiga tutvuda nende plaanide ja va-
jadustega. Oktoobris käisime Lasnamäel asuvas Omniva (endi-
se Eesti Posti) peakontoris. Siin töötab ligikaudu 500 inimest, 
kellest enamik elab Lasnamäel.

Linnaosavalitsus jätkab meie elanikele õigusabi osutamist. Ok-
toobri lõpus toimus linnaosavalitsuse hoones koostöös Eesti 
Juristide Liiduga korraldatud Õigusapteek. Novembris jätku-
vad Progressor Õigusbüroo spetsialistide tasuta õigusnõusta-
mised. Tasuta õigusnõu saab küsida nii eesti kui ka vene keeles.

Teie linnaosa vanem Maria Jufereva

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

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

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

Lasnamäe Saun on suletud:
09. november – sanitaarpäev
23. november – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee
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Hoidkem oma raudruunasid! Lasnamäe Noortekeskus jätkab vastuvõttu
huviringidesse ja stuudiotesse

2016/17 õppeaastal

Üldareng:
• Ettevalmistus kooliks (lapsed 

vanuses 4–5, 6 aastat)
• Logopeed

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

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

Registreerimine ja täiendav info 
telefonidel 632 8814, 5556 7784 

ning e-posti aadressil lasnamae@noortekeskus.ee.

Vladislav Grigorjev 
Veronika Jänes 
Dei Stein
Piirkonnapolitseinikud

Sõidukite vastu suunatud 
vandaalitsemine kogub tuure.

Puhkuste periood on läbi ning 
alanud on rutiinne igapäevaelu. 
Politseile laekunud avalduste 
järgi täheldame, et autode lõh-
kumised ja neist vargused olid, 
on ja jäävad oluliseks mureko-
haks nende omanikele. 

Siinkohal tooks välja põhilised 
asjaolud, mis tekitavad varaste 
suuremat huvi ja tähelepanu:
• Päevasel ajal autosse jäetud 

asjad on ohus. Ainult het-
keks autosse jäetud asjad 
meelitavad ligi vargaid ning 
autos olnud varast ilma-
jäämiseks piisab umbes 7-9 
sekundit. 

• Toonklaasid ei peleta vargaid 
minema. Kasutatakse eri-
nevaid viise avastamaks 
sõidukis olevaid asju, nt pi-
iludes läbi toonimata esik-
laasi jne

• Iminapaga klaasile pai-
gutatud eseme peitmine 
kindalaekasse ei hoia vargad 
eemal.  Aknaklaasile jäänud 
seadme jälg tekitab varastes 
uudishimu.

Piirkonnapolitseinikena tähel-
dame suurenevat sõidukite vastu 
suunatud vandaalitsemist. Suur 
osa autode kahjustamisi toimu-
vad kortermajades hoovides, 
kus ei ole eriti parkimiskohti. 
Nõukogude ajal ehitatud kort-
ermajade juurde ei planeeritudki 
parkimiskohti, kuna ei osatud 
ette näha tänast sõidukiterohket 
elu. Praegu käib Metsiku Lääne 
kombel võitlus endale meeldi-
vama parkimiskoha pärast, mille 
käigus lõhutakse autode rehvid, 
peeglid, kriimustatakse auto 
keret jne. Meie peame seda hoo-
visõjaks. Lõhkujad on teadli-
kud ümbruskonnas puuduvatest 
valvekaameratest ning suure 
tõenäosusega jääb nende isik 
tundmatuks. 

Kuna enamus sõidukite rikkumi-
si ja lõhkumisi toimub kohtades, 
kus puudub videovalve, siis 

võimaluse korral palume pai-
galdada oma majade parkimis-
kohtade juurde valvekaamerad. 
Ühiselt panustades on kaamer-
ate paigaldus oluliselt odavam 
kui üksikisikuna oma auto re-
mont kinni maksta. Siinkohal 
võrdleme: valvekaamera ost ja 
paigaldus võib maksta ca 1000 
eurot, auto värvimine kuni 3000 
eurot ja neli rehvi 300–500 eu-
rot. Paigaldades valvekaamerad 
soovitame lisada ka valgustuse-
ga liikumisandurid, sest vastasel 
korral ei pruugi pimedal ajal olla 
valvekaamerast näha, millal au-
tot rikuti ja kes seda tegi.

Kokkuvõtteks soovitame:
• Ärge jätke väärtuslikke asju 

autos nähtavale kohale
• Paigaldage ühiselt majade 

parkimiskohtade juurde 
valvekaamerad koos valgus-
tusega liikumisanduritega

• Olge tähelepanelikud, 
jälgimaks ümbruskonnas to-
imuvat ning teavitage sellest 
politseid

Rahulikku sügist!

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

   
AJAKAVA
 
11.11 kell 18.30  Stuudio „Lootos” kontsert „Palju õnne!” 
Pilet 3 € 
12.11 kell 19.00  Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For YOU. 
Pilet 4 € 
13.11 kell 13.00  Isadepäeva kontsert. Meesansambel 
“Vanaisad”, koreograafiastuudio “Lootos”, laste laulutuudio 
“Nupukesed”, stuudio “Svetlait” solistid, Sound Music 
kitarristuudio. Tasuta.                                            
15.11 kell 19.00  “Kosmos”–lõbusad lood eestlastest ja 
venelastest XXI sajandil. Pilet 10 €                                
16.11 kell 19.00  “Kosmos”.  Pilet 10 € 
19.11 kell 17.00  Kontsert „Sõprade ringis”. Jevgeni 
Kunevitš, Slava Isetski, Erich Krieger, 
Natalija Mettus, Andrei Markus, Albert Stepanjan, 
showteater Jagori. Pilet 10 €    
20.11 kell 15.00 Ansambel „Zlatõje Gorõ“ 20. 
juubelikontsert “Meie armastatud laulud”. Kontserdil osaleb 
Eduard Toman. Pilet 5-7 €  
25.11 kell 17.00 Tantsufestival VI ERT 
(estraaditantsude ja rahvaste tantsude soolo- ja                                              
duoetteasted). Pilet 3 €*     
26.11 kell 13.00 Tantsufestival VI ERT (estraaditantsud 
vanuseklassides „mudilased“                                         ja 
7-11 aastat). Pilet 5 €* 
26.11 kell 17.00 Tantsufestival VI ERT (estraaditantsud 
vanuseklassis 11-15 ja 
segavanuseklassis). Pilet 5 €* 
27.11 kell 12.00 Tantsufestival VI ERT (rahvaste tantsude 
kõik vanuseklassid). Pilet 5 €* 
27. 11 kell 17.00 Tantsufestival VI ERT (estraaditantsud 
vanuseklassides 15-19 ja „täiskasvanud“). Pilet 5 €* 
 
NÄITUS 

01.–30.11 Valeri Smirnovi personaalnäitus

*26. ja 27. novembril müüakse ka päevapileteid hinnaga 
8 €, millega on tagatud pääse vastava päeva mõlemale 
kontserdile  

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja !
28. ja 30. novembril algusega kell 15.00 toimuvad Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse saalis (Pallasti 54) korteriühistute infopäevad. 
28. novembril toimuva infopäeva töökeeleks on vene keel ja 30. novembril 
toimuva päeva töökeeleks eesti keel.

Päevakord:

1. Linnaosavanem Maria Jufereva tervitus

2. „Lasnamäe suurpaneelelamute rõdupiirete kinnistuselementide rekonstrueerimine ja  võima-
like ohuolukordade ennetamine seoses rõdu-lodžade piiretega“ (Tallinna Tehnikaülikooli 
emeriitprofessor Karl Õiger,  Tehnilise Järelvale Ameti spetsialistid Ahto Tuuling ja Val-
mond Mikli) 

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



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

Costasolrent.ee pakub kvaliteetset puhkusemajutust Hispaania lõunaran-
nikul Costa del Sol´is . Kui soovite veeta oma puhkuse Torremolinoses, 
Benalmadenas, Fuergirolas, Mijas´es, Marbellas, Esteponas või Manilvas, 
siis meie poolt pakutavate korterite ja villade seast leiate endale kindlasti 
sobiva. Meil on suur valik kortereid ja villasid erinevale maitsele, erine-
vas suuruses ja erineva hinnataseme juures, et kõik saaksid leida muga-
va puhkusemajutuse oma vajadustest ja võimalustest lähtuvalt. Tutvuge 
meie valikuga ja broneerige en-
dale aegsasti unustamatu puhkus 
maalilisel Hispaania lõunaranni-
kul. Päikseline puhkus ootab Teid 
Costa del Sol´is!

Küsimuste korral võtke julgesti 
ühendust. Aitame Teil leida sobivai-
ma lahenduse unustamatu puhkuse 
veetmiseks. Meiega saab suhelda 
eesti keeles!

Costa Sol Rent

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

www.costasolrent.ee
Facebook: costasolrent

COSTA DEL SOL

www.costasolrent.ee

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 46 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2400 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame 2017. aasta kevadel avatavasse 
uude TÄHESAJU SELVERISSE tööle

TEENINDUSJUHTE
KAUBAKATEGOORIAJUHTE

(kauba tellijaid)

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. 

Kui soovid meie perega liituda, siis palun saada oma CV kuni 
20. novembrini 2016 k.a personal@selver.ee  

või täida kohataotlusankeet kodulehel. 

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

NB! Võtame ühendust vaid välja 
valitud kandidaatidega.

Thermory Thermory Thermorydesign
WWW.THERMORY.COM

Saha tee 25, Loo, Harjumaa

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

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

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

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

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

OTSID UUT TÖÖD?
Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes  

Brenstol OÜ! 

Excellence in Wood

 

 
 

Kulinaaria OÜ on juhtiv Eestimaine toidutööstusettevõte, mis valmistab laias valikus maitsvaid 
valmistoite, salateid, magustoite, kondiitri- ja peolauatooteid.Lisaks pakub Gurmee Catering 

peokorralduse täisteenust. Tootmine asub Tallinnas ja annab tööd ligi 300 inimesele.          
Selveri Köök ja Gurmee Catering on Kulinaaria OÜ kaubamärgid.  

 

Seoses mahu suurenemisega saab tööd: 

KOKK-KOKAABI	
 

 

Nõudmised kandidaadile  
§ keskeriharidus 
§ kiirus, täpsus, korrektsus 
§ rutiinitaluvus 

 

Ettevõte pakub  

§ sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda 
§ tööd organisatsioonis, kus väärtustatakse inimest ja tema tööd 
§ kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas töökeskkonnas 
§ erialast täiendkoolitust 
§ Partnerkaardi lisasoodustust 
§ Liitumise võimalust Spordiseltsiga, saad tasuta kui ka 

soodustingimustel sportimisvõimalusi 
§ tublile töötajale lisaks palgale ka lisatasu 
§ kolmel korral päevas söögivõimalust 

 
Töökoht asub Tallinnas, tööle asumise aeg: Kokkuleppel 
CV saata aadressile  margit.sarrap@kulinaariatoit.ee  
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619.  
Kontakttelefon: 6 024 842 



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

EELK LASNAMÄE PÜHA MARKUSE 
KOGUDUS: piiblitunnid, palvused, 

hingehoid. Teisipäeviti kl 18 Lindakivi 
Kultuurikeskuse II k. 
Muul ajal: 58004642, 

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

Pakume tööd linnaliini bussijuhtidele.
Töö paindliku graafiku alusel.

Info 58191033, 58191029, 6720400
 

 Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele Tallinna ja Viimsi 

toidukauplustes.Info telefonil 
566874177

 
OÜ ATKO Liinid pakub tööd 

bussijuhtidele. 
Info tel: 6272713 või 55585632

 
Diplomeeritud masseerija pakub 

massaazi teenused. 
Info tel. 55649229. Valeri

 
 Õmblusmasinate remont. 
Tel. 5516633. Rosmann

LENNUNDUSJULGESTUSE 
TÖÖTAJAID,

•	oled	vähemalt	19-aastane	ja	
kohtulikult	karistamata

•	räägid	eesti	keelt	emakeelena	või	
omad	vähemalt	B-2	keeletaseme	tunnistust

•	valdad	inglise	keelt	suhtlustasemel

•	omad	keskharidust	ja	Eesti	Kodakondsust	

•	ausaid	töösuhteid	(õigeaegseid	palgamakseid,	vastavalt	
seadusele	ületundide	ja	riigipühadel	töötamise	
tasustamist	jne)

•	võimalust	teenida	tulemustasu

•	paindlikku	ja	osalise	tööajaga	töötamise	võimalust

•	karjäärivõimalusi	liikumaks	kõrgemale	ametikohale	ja	
leidmaks	uusi	väljakutseid

•	 	sportimisvõimalusi	läbi	G4S	Spordiklubi

•	erialaseid	koolitusi	ja	tööks	vajalikku	väljaõpet

•	 transporti	öisel	ajal	objektile	ja	koju

•	vajadusel	majutust	meie	ühiselamus

Ootame Sind liituma meie meeskonnaga kui:

Omalt poolt pakume Sulle:

Kui	soovid	liituda	meie	meeskonnaga,	siis	saada	enda	CV	aadressile	
personal@ee.g4s.com	märgusõnaga	„Lennundusjulgestus“.

Lisainfo	saamiseks	võid	tulla	ka	meie	värbamiskeskusesse	aadressil	
Paldiski	mnt	80	või	helistada	telefonil	651	1787	või	13322.

G4S on juhtiv turvateenuseid 
pakkuv rahvusvaheline kontsern, 

mis tegutseb rohkem kui 100 riigis 
üle maailma. Eestis anname tööd ligi 

2600 inimesele. Meie eesmärk on olla 
hinnatuim turvalahenduste pakkuja.

AS	G4S	Eesti,	turvalahenduste	pakkuja
Tallinna	lennujaamas,	kutsub	oma	meeskonda

kes	teostavad	lennueelset	julgestuskontrolli	ning	seisavad	
lennujaama	turvalisuse	ja	kaitse	eest.

AS Hoolekandeteenused haldab ca 2400 psüühilise erivajadusega kliendi elukeskkonda ja
on tööandja ligi 920 inimesele.

Võtame tööle TEGEVUSJUHENDAJAID Harjumaale ja Tallinnasse

Tegevusjuhendajad toetavad kliendi igapäevaelu tema tavapärastes toimingutes, õpetavad
töötegevusi ja suunavad teda aktiviseerivatesse tegevusetesse, suhtlevad nii kliendi kui
tema perekonnaga.

Tingimused kandideerimiseks:
*omad vähemalt keskharidust ja oled valmis vahetuks tööks inimestega;
*valdad eesti keelt ja oskad töötada arvutiga;
*oled sõbralik, järjepidev, tasakaalukas, kohusetundlik, väga hea suhtleja ja oskad töötada 
meeskonnas;
*oled õppimisvõimeline ja hea füüsilise tervisega.

Pakume: AS Hoolekandteenused on jõudsalt arenev suurorganisatsioon, kus töötamine ise
on igapäevane õppimine ja eneseareng. Meie töötajad saavad vajaliku tervisekontrolli,
hüvitame tervisesporti, toetame oluliste perekondlike sündmuste puhul, pakume
lisapuhkust, õpetame oma töötajad välja.

Töökoht asub Harjumaal: Valkla Kodu (Kuusalu vald), Vääne-Viti Kodu (Harku vald),
Kehra Kodu (Anija vald). Töötamine päevastes (kell 8–20) ning öistes (kell 20–8) vahetustes
graafiku alusel.

Töökoht asub Tallinnas: Lasnamäe piirkond, Haabersti piirkond. Töötamine E-R, 8 tundi
päevas või graafiku alusel E-P kell 8.00 – 20.00.

Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine.

Palume saata oma CV e-posti aadressile personal@hoolekandeteenused.ee.
Täpsem info telefonil 5340 4704 ja 5645 4298.

Võtame ühendust kandidaatidega, keda oleme otsustanud kutsuda vestlusele.

Tööpakkumistega saad täiendavalt tutvuda meie kodulehel, CVKeskuses ja Töötukassas.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

Tegusam elu – sellest mõtteviisist juhindume 
iga päev, kui loome klientidele võimalusi aktiivseks 
ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

 

Seoses töömahtude kasvuga otsime oma ettevõttesse

TRÜKIKOTTA TOOTMISTÖÖLISI
kelle tööülesandeks on pooltoodangu köiteseadmele panemine, valmistoodangu vastu võtmine, 

pakkimine, ladustamine ning ajalehtede- ja ajakirjade insertimine

Soovijatel palume kandideerida 
saata oma CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile personal@printall.ee hiljemalt 11.12.2016

AS Printall asub Tallinnas – Lasnamäel, Tala tänav  4
Lisainfo telefonil 669 8435

sobiv kandidaat:

on kiire, kohusetundlik, täpne 
ja soovib töötada vahetustega sh öisel ajal 
( vahetused sõltuvalt seadmest 12tunnised 

ja 8tunnised)

omalt poolt pakume:

ettevõttesisest väljaõpet 
stabiilset töökohta edukas ettevõttes  
ausaid töösuhteid  
sõbralikku töökollektiivi 
kaasaegset töökeskkonda 
töötulemustest sõltuvat töötasu 
öisel ajal transporti ettevõtte kulul

Mahtra Hostel

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

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



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

 

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

 

   Tallinna Maxima  kauplused ja                        
tootmistsehhid pakuvad tööd 
järgmistele ametikohtadele: 

 
 
 

 

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

 
    Ettevõte garanteerib:              

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

 

Vivian Vulf
56 679 289
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

   
 

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

pilet 3€
soolo- ja duotantsud

kontsert 5€/päevapilet 8€
estraaditantsud: 
mudilased, 7-11 - aastased

estraaditantsud: 
1111-15-aastased 
ja segavanuseklass

kontsert 5€/päevapilet 8€
rahvaste tantsud

estraaditantsud: 
15-19 ja täiskasvanud

pilet 3€
soolo- ja duotantsud

kontsert 5€/päevapilet 8€
estraaditantsud: 
mudilased, 7-11 - aastased

estraaditantsud: 
1111-15-aastased 
ja segavanuseklass

kontsert 5€/päevapilet 8€
rahvaste tantsud

estraaditantsud: 
15-19 ja täiskasvanud

25.11.2016
kell 17:00

26.11.2016
kell 13:00

kell 17:00

27.11.2016
kkell 12:00

kell 17:00

25.11.2016
kell 17:00

26.11.2016
kell 13:00

kell 17:00

27.11.2016
kkell 12:00

kell 17:00

Lindakivi Kultuurikeskuses
25.-27. november 2016

ERTFESTIVAL.EE

www.regionaalhaigla.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla  
pakub tööd

HOOLDAJATELE

Saada oma CV  
personaliotsing@regionaalhaigla.ee  

või kandideeri CV Keskuses.
Tule tööle Regionaalhaiglasse!

Sütiste tee 19, Tallinn

• väljaõpe kohapeal
• vajalik eesti keele oskus ja valmisolek 

vahetustega tööks
• tunnitasu alates 3.50–3.70e (bruto)

AS Express Post pakub tööd

JALGSI LEHEKANDJATELE ja 
AUTOGA VANEMLEHEKANDJATELE

Töö sisu on ajakirjanduslike väljaannete 
ning muude postitusmaterjalide 
varahommikune (algusega kell 
3.30) kanne 6 päeval nädalas (E-L). 
Lehekandjad töötavad osalise tööajaga 
ja vanemlehekandjad täistööajaga. 
Vanemlehekandjad asendavad erinevate 
piirkondades (ka jalgsi) lehekandjaid ning 
õpetavad välja uusi lehekandjaid.

Lehekandja töötasu on 3.80 eurot tund + 
reklaamikande tasud. Vanemlehekandjale 
maksame kuupalka. Vanemlehekandjal 
on vajalik isikliku auto olemasolu, mille 
kasutamise kulud kompenseerime.
Oma soovist palume teada anda 
telefonil 617 7700 või 
personal@expresspost.ee

Kolmapäevast pühapäevani, 9.-13.11 
Ümera keskuses (Ümera 3, Tallinn) 

puuvillase voodipesu 
SOODUSMÜÜK! 

www.votex.ee



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

20-70 kohta
Tasuta parkimine.

Aasta lõpuni ruumi rent TASUTA!

Tellimine ja info tel. 56940175
 www.priislepeoruum.ee

SÜNNIPÄEVAD • PULMAD • PEIED • FIRMAPEOD

TÄHISTA OMA TÄHTSAID HETKI 
PRIISLE PEORUUMIS, Priisle 10

                      Laupäeval 19. novembril kell 13.00Laupäeval 19. novembril 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!

SUUR ÕMBLUSMASINATE JA 
OVERLOKKIDE NÄITUSMÜÜK 

18.novembril
Lindakivi Kultuurikeskuses 

kell 12.00 - 16.00
 

Müügil uued ja kasutatud masinad. 
Garantii kõigile. 

TOOD OMA VANA MASINA 
MEILE, SAAD UUE VÕI 

KASUTATUD MASINA OSTULT 
HINNASOODUST KUNI 50€
Samas ka õmblusmasinate 

remont ja hooldus.
  

Info 50 10 743
www.omblusmasinad.ee

Maitsvad singid ja eelküpsetatud praed A-Vorstilt

Ehtsate eestimaiste maitsetega Alavere Lihameistrite eelküpsetatud praed 
sobivad nii argi- kui pidupäevalauale.

Eelküpsetatud praed valmivad ahjus 
lihtsalt ja kiirelt – vaid poole tunniga.

Jõulud lähenevad suure hooga ja ettenägelikum kokkaja hakkab juba 
varakult mõtlema sellele, kuidas kiiresti ja mugavalt jõulupraadi valmistada.



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

ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!  

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

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN

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

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

TERE TULEMAST! 

RIIDED
- 30 %

KÕIK 
KARDINAD

–20% kuni –40%

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

UUS KAUP! 
ODAVAIM EESTIS!

ÜLIKIIRE 
INTERNET! Mbit/s

500

Proovi juba täna!

» Külasta meid Lasnamäe Centrumis!


