Rahvastikuregistri andmeil elas 1. detsembri seisuga Lasnamäel 119 340 inimest. Võrreldes novembrikuuga vähenes elanike arv 61 inimese võrra.
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Talvine meelespea
linnaosa elanikele
ja kinnistuomanikele
Lumekoristus ja libedustõrje
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va kandevõimega ja tasane ning
talvel lumest ja jääst puhastatud.
Libedusest lahti saamiseks on
puistematerjalidena lubatud kasutada sõelmeid, sõelutud või
purustatud kruusa ja killustikku,
spetsiaalset kauplustes müüdavat jääsulatajat ning erandina
liiva.

Kinnistuga külgnevatel kõnniteedel, mis asuvad kinnistu või
ehitise ja sõidutee vahel, on kohustatud heakorratöid tegema
kinnistuomanikud. Kõnniteed
peavad olema lumest puhtad ja
libedustõrje tehtud hommikul
kella seitsmeks, kuid vajadusel
tuleb seda teha päevas mitu kor- Tallinna linna heakorra eeskiri
da.
näeb ette, et kinnistu või ehitise
omanik on kohustatud kõrvalKõnniteelt kokkukogutavat lund dama ehitiselt lume, jääpurikad,
võib kühveldada kõnnitee ser- varisemisohtlikud kivid, plaadid
va, jalakäijatele tuleb jätta 1,1 jms ning tagama tööde ajal tämeetri laiune käiguruum ning naval ja kõnniteel ohutu liiklejätta lumehunnikute vahele tee, mise, piirates tööde teostamise
kust vesi sula saabudes kanali- koha ajutise piirdeaiaga. Piirsatsioonikaevudesse saaks joos- deaia paigaldamine ei vabasta
ta. Kui see pole võimalik, tuleb samas jääpurikate eemaldamise
kõnnitee lumi paigutada oma kohustusest.
kinnistule, sõiduteele seda loopida ei tohi. Ligipääsutee jäät- Et katustelt jääpurikate ja lume
memahutitele peab olema piisa- eemaldamine loetakse avariitöö-

deks, pole tarvis selleks linnalt
eraldi luba küsida. Samas võiks
töödest teada anda linna abitelefonile 1345, et oleks ülevaade,
kus on jalakäijate liikumine raskendatud.

Jõulukuuski ei tohi panna prügikasti ei tervelt ega tükeldatult.
Jõulukuuskede maja prügikonteineri kõrvale panek ning nende äravedu tuleb kindlasti kokku
Lumekoristustööde üle valva- leppida oma jäätmevedajaga.
vad linnaosade heakorraspetsialistid. MUPO kontrollib lisaks Vajadusel võib korteriühistu
majaomanikele ka tänavapuhas- jõulukuuskede jaoks tellida jäättuse firmade tööd. Mupo ootab mekäitlejalt ka suurema ajutise
teateid purikatest või hooldama- konteineri.
ta tänavatest telefonil 14410.
Juhime kinnistuomanike tähele- Tänavapuhastus – kes mida
panu veel kinnistul kasvavatele teeb?
puudele. Lume raskuse all võivad puud murduda ja eriti oht- Kommunaalamet organiseerib
likud on männid, mille okstele ühistranspordi liiklusega seotud
koguneb lund rohkem.
tänavate sõidu – ja kõnniteede
puhastuse. Linnaosavalitsus telJõulukuused
lib puhastustöid kõigil ülejäänud oma haldusterritooriumil
Tasuta saab vanu jõulukuuski olevatel tänavatel. Lume ja libetuua selleks loodud ajutistesse ko- dusetõrjetööd toimuvad vasta-

Head kaaslinlased!
mise aeg, aga ennekõike just
enesega dialoogi pidamise aeg.
Praegu on õige aeg tempo
maha võtta ja pöörata rohkem
tähelepanu oma lähedastele.
Iga hetk, iga sõna täis pühendumust on hindamatud. Meie
kõigi tundemaailm vajab head
sõna, inimliku soojuse ja läheduse lummavat mõju meie hinJõuluaeg on jälle käes. Aasta- gele ja südamele.
ring saab märkamatult täis.
On ootuste aeg.
On soovide soovimise aeg.
Tõeline jõulurõõm on jagatud
Ma ei esita teile täna kokkuvõ- rõõm. Oleme pühade ajal lahke
tet lõppevast aastast – ei rapor- käe ja hella südamega. Enesesteeri saavutustest ega kritiseeri setõmbunud ja kinnine eestlavajakajäämisi. Oleme jõudnud ne muutub avatuks, rõõmsaks
jõuluaega, mõtlemise ja mõtes- ja heldeks. Jagagem oma jõutamise aega. Jõuluaeg on ikka luande nendega, kel kasin piolnud ja on kokkuvõtete tege- dulaud. Veelgi tähtsam on aga

gumispunktidesse ajavahemikus
02.–20.01.2017.
Ajutiste
kogumispunktide
asukohad:
1. Majaka ja Lasnamäe tn nurk
(Majaka 3 esine haljasala)
2. Pae 48a esine haljasala
3. Võru 16 juures olev haljasala
4. Vikerlase 13 tagune haljasala (Kahu tn)
5. Katleri asumis Grossi poe ja
kooli staadioni vaheline haljasala
6. Läänemere tee 8 esine haljasala
7. Läänemere tee 19 juures
olev haljasala
8. Kivila tn ääres, Kivila 34
vastas olev haljasala
9. Mustakivi Konsum, Mahtra
9 ees olev haljasala
10. Ümera Maxima ja Grossi
poe vaheline haljasala
11. Kalevipoja 10 esine haljasala (Vikerlase tn pool)

jagada nii oma ligimeste kui
kõigi kaasinimestega sisemisi
ja vaimseid väärtusi.
Linn ja tema kodanikkond
on lahutamatud. Annan, head
kaaslinlased, teile Tallinna
linnavalitsuse nimel vaid ühe
jõululubaduse – me teeme kõik
selleks, et Tallinn oleks linn,
kus on hea elada.
Soovin teile Tallinna Rae nimel
rahulikke jõule ja õnnerikast
uut aastat!
Taavi Aas
Tallinna abilinnapea
linnapea ülesannetes

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae

valt tänavapuhastuse lepingutes
kehtestatud talvistele marsruutidele. Esimeses järjekorras puhastatakse lumest kõrgema seisunditasemega teed, kus liigub
ühistransport.
Lasnamäe linnaosa siseteed
kuuluvad talvise nõutava seisunditaseme järgi teise puhastuskategooriasse, kus lume- ja
libedusetõrjetööd peavad saama
tehtud kaheksa tunni jooksul
peale saju lõppemist.
Kvartalisisestel teedel on lume
koristamisel aastaid olnud kõige
suuremaks takistuseks majade
esisel alal parkivad autod. Seetõttu palutakse kvartalisiseste
piirkondade elanikel olla hoolikad ning võimalusel parkida sõiduk selliselt, et see ei takistaks
lumetõrjetöid. Lumesahkade töö
ajaks tuleks võimalusel parkida
sõiduk ümber juba puhastatud
tänavaosale.
Kinnistuomanikel tuleb kvartalisisestel teedel tagada võimalus teepuhastuseks lumesahaga – tõkised haljasala kaitseks,
prügiurnid, lillepotid ja muud
teisaldatavad väikevormid tuleb
paigutada nii, et need ei segaks
lumesaha tööd.
Lund kvartalisisestelt teedelt
välja ei veeta (ainult kohtades,
kus kuhjatud lumehanged piiravad nähtavust ja on muutunud
ohtlikuks liikluses.
Tasub teada
Telefonil 1345 saab teatada Tallinna tänavatest, kus lumi on
ettenähtud ajal koristamata või
libedatõrje tegemata.

Head Lasnamäe
inimesed!
Taaskord on üks aasta
jõudmas lõpusirgele ning
saabumas uus. Soovin teile
rahulikku ja südamlikku
jõuluaega ning meeleolukat
aastavahetust. Loodan, et uus
aasta toob meile kõigile palju
õnnelikke hetki, rohkesti
kordaminekuid, hoolivust ja
hingerahu.
Jüri Ratas

vajalik info ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Julge olla silmapaistev!
•

•

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

•

Tere, kallid Lasnamäe elanikud!
Praegu, kui Lasnamäel tänavatel põlevad juba jõulutuled ning
seisavad jõulukuused, tahan ma õnnitleda teid saabuvate pühade puhul ning soovida, et järgmine aasta tooks teile soovide
täitumise ja probleemide lahendamise. 2017. aastasse vaatame
suure optimismi ja ootusärevusega, sest uus aasta on esimene
üle hulga aja, kui Keskerakond, kelle esindajaks olen ka mina,
saab lõpuks alustada oma programmi elluviimisega, olles riigis
valitseva koalitsiooni eesotsas.
Lasnamäel möödus see aasta hoogsa arengu märgi all. Ellu
on viidud rida suuremahulisi teedeehitusprojekte: peale pikka
remondiperioodi avati lõpuks Majaka tänav, Ülemistes algas
trammitunneli ja Lennujaama viiva trammiliini ehitus. Paljud
tänavad said uue asfaltkatte, samuti oleme lähemalt tegelenud
sisekvartaliteede ja kõnniteedega.
Mitmekesisemaks on muutunud ka puhkuse- ja vaba aja veetmise võimalused Lasnamäel. Möödunud suvel lõppesid Tondiloo pargi ehituse teise etapi tööd. Järgmisel aastal kavandatakse
lisaks olemasolevatele väljakutele ja spordivahenditele ehitada siia ka trenažöörid street-workoutiga tegelemiseks.
Linnaosavalitsuse erilise tähelepanu all oli tänavu ka sporditegevuse edendamine – jätkasime tasuta kepikõnni treeningutega
läbiviimist ning alustasime jooksutreeningutega ning hommikuvõimlemisega. Kevadel toimus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoone vahetus läheduses esimest korda Pae pargi rahvajooks. Suvel aga saime kaasa elada ajaloo esimesele Lasnamäe
ja Maardu spordiolümpiale.
Aasta kokkuvõtet tehes ei saa üle ega ümber kultuuriüritustest, mis on osa meie sotsiaalpoliitikast. Oleme veendunud, et
linnaosa juhtkond on kohustatud andma inimestele võimaluse oma vabaajategevuste mitmesisistamiseks. Sellepärast on
enamus meie kontserte prii sissepääsuga. Aasta sündmuseks on
siin kindlasti kümneid tuhandeid külastajaid kogunud Lasnamäe Päev, mis pakkus meelepärast meelelahutust igas vanuses
osalejale. Järgmiseks aastaks on meil varuks teisigi meeldivaid
üllatusi, seega ootame teid kõiki taas eelseisva suve lõpus Lauluväljakule.
Hoogsalt arenesid ka meie rahvusvahelised sidemed – ei ole ka
imestada, sest Lasnamäel elavad mitme erineva rahvuse esindajad. 2016. aastal sõlmis linnaosavalitsus sõprussidemed Peterburi linna Moskva rajooni ja Minski linna Partisani rajooniga.

Gerli Grünberg
Maanteeamet
Tõenäoliselt on paljud jalakäijad pimedas liikudes imestanud, miks autojuhid neid ei
näe.
Eri suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri kõrval on viimastel aastatel lisandunud palju uuenduslikke lahendusi, mis pakuvad
iseseisvalt või koos klassikalise
helkuriga pimeda ajal liikudes
tõhusat kaitset. Võime kindlalt
väita, et valik on lai ning igaühe jaoks on olemas sobiv toode. Kindlasti peab aga arvestama, et kõigil toodetel ei pruugi
kehtivat sertifikaati olla. Kuigi
kasutatud materjal võib vastata
tehnilistele nõudmistele, ei ole
väiketootja jaoks alati põhjendatud taotleda aja- ja ressursimahukat CE-märgistust. Teisalt
kuluvad helkurribadega rõivad
ja helkur-sprey´ga üle pihustatud esemed kasutamise käigus
ning nende peegeldavad omadused aja jooksul kahjustuvad.
Helkurribadega väliriiete keskmiseks „elueaks“ peetakse kuni
25 pesukorda.
Liiklusohutuse seisukohalt on
kõik uudsed lisavahendid enda
märgatavuse suurendamiseks
aga väga soositud. Ülekäigu-

Häid lähenevaid pühi teile!
2

•
rajal, kõnniteel või bussitaskus
oodates, aga ka maanteel teed
ületades ei paista vaid ühele
kehapoolele kinnitatud reflektor sõidukijuhile piisavat hästi
ning tal ei jää aega ohuolukorrale adekvaatselt reageerida.
Sestap on soovituslik kanda korraga mitmeid eri funktsiooniga
valgustpeegeldavaid
tooteid,
millest üks peaks olema serti- •
fitseeritud. Toome välja neist
kõige põnevamad, mis sobivad
nii noorele kui vanale, tervisesportlasele kui ka pühapäevajalutajale.
10 ägedat võimalust olla silmapaistev
• Helkuraerosool on mugav
pihustatav vahend jalgrattaraamile, lapsevankri ratas- •
tele, rõivastele, jalatsitele,
seljakotile ja kiivrile. Arvestada tuleb, et helkurspreikiht ei püsi igavesti, seetõttu
peab esemeid regulaarselt
aerosooliga värskendama.
• Laetav helkur koosneb •
plastmassist helkurist ja silikoonist kestast, mis helendab peale loodusliku või
tehisliku valguse käes laadimist. Sobib eriti keskkonda, •
kus on kehv või olematu tänavavalgustus. Mugav pai-

Inglipuu kampaania Lasnamäel

Tõeliseks läbimurdeks integratsiooni vallas võin nimetada ka
linnaosavalitsuse algatusel avatud keelekohvikuid. Nende populaarsus Lasnamäe elanike seas näitab selgelt, et linnaosas on
sarnastest üritustest ammu puudus. Ka tuleval aastal jätkame
keeleõppega .
Samuti on meil 2017. aastaks suured plaanid, mis puudutavad erinevaid linnamajanduse valdkondi. Nende hulgas on nii
objektide ehitamine kui ka parkide ja rattateede võrgustiku
arendamine. Järgmise aasta olulisemaks sündmuseks on vast
oktoobrikuus toimuvad kohaliku omavalitsuste volikogu valimised. Esimest korda võivad neis osaleda ka noored alates
16-eluaastast. Kutsun noori ja nende vanemaid pöörama lähimatel kuudel rohkem tähelepanu linnaosavalitsuse tegemistele, saamaks aru sellest, kuidas on võimalik mõjutada otsuste
vastuvõtmist. Meil on alati hea meel teie ettepanekute ja ideede
üle, oleme valmis kohtumisteks, arutamisteks ja koostööks.

Foto: Laura Arum-Lääts

galda riiete, selja- või koolikoti külge.
Rattasusside katted on enamasti neoontoonis, et tagada
hea silmapaistvus. Lisaks
sellele kaitsevad jalanõusid
ka pori ja mustuse eest ning
tagavad lisasoojuse.
Helendav seljakotikate on
erksat värvi ja kaetud valgustpeegeldavate ribadega,
mis tagavad pimedal ajal
nähtavuse kuni 100 m kaugusele. Veekindel materjal
kaitseb koti sisu ka vihma
eest!
Helkurtraksid on saadaval
eri lõigete ja disainiga. Sobivad nii tervisesportlasele,
jalg- kui ka mootorratturile.
Efekti tagavad neoonvärv ja
helkurribad. Elastne vöö aitab enda kehakuju järgi suuruse parajaks timmida.
Helkurlõngast ja -niidist
tooteid saab osta valmiskujul, kuid käsitööhuvilise
jaoks on olemas ka spetsiaalne helkurniiti sisaldav
helkurlõng. Saadaval on ka
helkurniit, mida saab koos
meelepärase lõngaga mütsidesse, sallidesse ja kinnastesse kududa, kasutada heegeldamiseks ja tikkimiseks.
Helkurkleebiseid on eri
kuju ja suurusega, kuid eelistada võiks CE-märgistusega variante. Need tagavad hea nähtavuse nii rõiva
selja- kui ka esiosale ja eri
kõrgustele paigutatult. Uudse lahendusena pakutakse
helkivaid helkurkangast kujundeid, mida saab riietele
triikrauaga kinnitada.
Helkurteip on tugeva liimiga peegeldav 3M materjal,
mida saab sobivasse suurusesse lõigates kasutada igal
pinnal. Eriti lihtne on selle
abil oma käimiskepid silmapaistvaks teipida.
Helkurpulgad jalgratta kodaratele on efektsed, lihtsalt
paigaldatavad sertifitseeritud pulgad, mis helgivad
360 kraadi.
LED jalanõud on led-ribadest tallaga, mida on saadaval nii lastele kui ka suurtele.

Lasnamäel saab Maxima
„Inglipuu“ kampaania raames kinke teha vähekindlustatud peredes elavatele lastele
veel Linnamäe ja Ümera tn
Maximates.
Smuuli tänava Maxima kliendid olid väga kärmed Inglipuu
soove täitma ja said oma kingid
kogutud vaid paari päevaga. Ühtekokku saab „Inglipuu“ kam-

paania abil kingi 128 Lasnamäe „Inglipuu“ temaatikaga kottilast ja üle Eesti 1300 last. Kinke desse ning toimetame kohalike
saab teha kuni 19. detsembrini. sotsiaaltöötajate abiga jõulude- ja aastavahetuse perioodil
“Suur tänu igaühele, kes on juba lasteni,“ selgitas Maxima Eesti
ingliks hakanud – meile kingi- avalike suhete juht Katja Ljutuse ära toonud. Loodame, et bobratets. “Need kingisoovid,
sama hea meelega teevad hea- mis Eesti elanike seast oma ingteo nii need, kes on juba kingi- lit ei leia, täidab meie jaekett ja
soovi täitmiseks valinud, kui ka ükski laps jõulukingita ei jää,“
need, kes alles kaaluvad ingliks kinnitas ta.
hakkamist,“ ütles Maxima Eesti
peadirektor Vygintas Šapokas
Igaühel on veel üks võimalus
aidata headusel edeneda. “Tee
Kingi tegemiseks tuleks min- selfi, kuidas sa inglipuult pärit
na Maximasse, võtta inglipuult kingisoovi täitsid ning postita
mõne lapse kingisoov, osta see Facebooki viitega #inglipuu.
soovitud ese ükskõik millisest Elus on pigem nii, et mina aikauplusest ning tuua see tagasi tan sind ja sina aitad omakorda
samasse Maximasse hiljemalt kedagi teist – just sellisel viisil
19. detsembril.
jätkub headuse ahel,“ kutsus
üles Inglipuu kingikampaania
“Seejärel pakime kõik kingid patroon Gerli Padar.
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Toetuste väljamakseid on tehtud
4,5 miljoni euro ulatuses

Lasnamäe Noortekeskus jätkab
vastuvõttu huviringidesse
ja stuudiotesse
2016/17 õppeaastal
Üldareng:
• Ettevalmistus kooliks
(lapsed vanuses 4–5, 6
aastat)
• Logopeed
• Sportlikud mängud ja harjutused palliga (3–5 aastat)
Keeled:
• Eesti keel (5.-6. kl, B2 tasemeeksamiks
ettevalmistamine)
• Inglise keel (koolieelikud, 7.-8., 9. kl)
• Inglise keel täiskasvanutele
• Hispaania keel täiskasvanutele

Jaanus Riibe
linnaosavanema asetäitja
Lasnamäe linnaosa valitsuse
sotsiaalhoolekande osakonna
soov on ennetada toimetuleku raskuseid.
Kahjuks on meil linnaosas jätkuvalt palju inimesi, kes vajavad abi ja tuge. Kuna käes
on kokkuvõtete aeg, siis võib
öelda, et 2016. aastal on Lasnamäe linnaosa sotsiaalhoolekanne teinud väljamakseid umbes
4,5 mln euro ulatuses. Rahuldatud taotluste arv aastas kasvab
ja prognoosi kohaselt ulatub
see 60 000 taotluseni. Eelpool

on arvesse võetud nii linnaosa-, ma sotsiaaltöötajate ja ostjate
riigi- kui ka linnaeelarvest tu- kaasabiga kingitusi jõuludeks
levad toetused.
ja aastavahetuseks lastele nendest peredest, kus vanematel ei
Lähenevate pühade puhul ei jätku raha laste kingisoovide
unusta sotsiaalhoolekande osa- täitmiseks.
kond ära kõige haavatavamat
sihtgruppi. Lasnamäe Linnaosa Möödunud aastal õnnestus meil
Valitsus on hoolitsenud selle teie kaasabiga täita kokku 1300
eest, et ka neid, ajutiselt elu lapse kingisoovid. Selleks, et
hammasrataste vahele sattunud ka tänavu saaksime rõõmustainimesi, ootaks korralik jõulu- da koos teiega taas samapalju
praad ja ka kogukas kingikott lapsi, vajame teie kaasabi ja
toiduainetega.
selleks saate panustada kampaaniasse Maxima poodides
Ka sel aastal toimub kampaa- soetades inglipuul olevaid soonia „Inglipuu“, mis täidab laste ve. Ükski jõulusoov ei jää täitsoovid. Juba seitsmendat aas- mata!
tat järjest kogub jaekett Maxi-

Uude aastasse uue valitsusega

Olga Ivanova
Riigikogu liige
23. novembril sai ametisse uus
Vabariigi Valitsus, mis koosneb Keskerakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaa ja Res
Publica Liidu esindajatest.
Paar päeva enne toimus koalitsioonilepingu allakirjutamine,
kus on kirjas kõik olulised punktid, mida uus valitsus hakkab
ellu viima.
Peab tunnistama, et kirja on pandud väga olulised asjad, aga on
ka palju puudu. Arusaadav on, et
nende 10 aasta jooksul, kui Eesti Keskerakond on olnud opositsioonis, oleme lubanud valijatele päris palju. Ja kindlasti on
meie soov kõiki neid lubadusi
ka täita, samas iga koalitsioonilepe taga on alati kompromisside leidmine.

vad meie elu kahe järgmise aasta
jooksul. Üks suurimaid küsimusi on − mis saab meie majandusest, teiste sõnadega, kuidas
seda elavdada? Selleks on koalitsioonil mitu punkti, olulisim
neist on vast tulumaksureform.
See näeb ette madalat ja keskmist palka saavate inimeste tulumaksu vähendamist läbi maksuvaba tulu tõstmise kuni 500
euroni. Inimesed, kes teenivad
üle 2100 euro kuus, kaotavad
natukene oma sissetulekust.
Muudatused rahastamises
Teine väga oluline punkt on kohalike omavalitsuste finantseerimise taastamine. See tähendab,
et linnad ja vallad saavad rohkem raha kohaliku elu korraldamiseks, lisaks tulevad vahendid
suuremateks investeeringuteks
nagu teede ehitus või haridus- ja
vabaajaobjektide rekonstrueerimine. Lisarahastust saavad ka
kohalikud transpordikeskused,
mis tähendab tasuta ühistranspordi tekkimist maakonnavahelistel liinidel.

Kindlasti tasub mainida ka
põllumajandussektorit,
kuhu
suunatakse väga palju raha, et
toetada meie põllumehi. Positiivseid muutusi on oodata ka
haridusvaldkonnas, sest koalitsioonilepingu järgi on plaanis
Seega tahaksingi tutvustada an- tõsta 2019. aastaks õpetajate
tud lepingut ja rääkida täpsemalt palgad kuni 120%ni keskmisest
nendest punktidest, mis mõjuta- palgast.

Kompromissid integratsiooni
küsimustes
Mis puudutab integratsiooni
sh vene gümnaasiumi ja kodakonduse küsimusi, siis siin oli
kompromissi leidmine ülikeeruline. Vene gümnaasiumide
küsimust lahendatakse niiviisi,
et käivitatakse pilootprogramm,
millega lubatakse pedagoogiliselt põhjendatud paindlikkust
keele ja aineõppe teostamisel,
tingimusel, et gümnaasiumilõpetajad saavutavad kuue aasta
jooksul eesti keele C1-taseme.
Kodakondsuse osas on leppes
kirjas, et võimaldatakse taotluse
alusel saada Eesti kodakondsust
naturalisatsiooni korras Eestis
sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle vanemad (halli passi
omanikud või kolmandate riikide kodanikud) elasid Eestis püsivalt enne 20.08.1991. nendele, kes soovivad õppida keelt ja
pärast sooritada kodakondsuse
eksamit, pakutakse sõlmida lepingut, mille kohaselt pakub riik
tasuta keele kursusi.
Kokkuvõtteks
Nagu näha, ees on meid ootamas kaks väga põnevat aastat,
mis võivad muuta Eesti elu paremaks. Siiralt loodan, et Tallinna linna ja eriti Lasnamäe jaoks
saab uus aasta olema edukas ja
õnnelik. Soovin ka kõikidele
Lasnamäe elanikele häid pühi ja
ilusat uut 2017. aastat!

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.
Piletide hinnad:
E-N - 11.00:21.00, 5€
Lapsed (6-17.a) ja pensionärid:
11:00 – 16:00, 3€
R-P - 10:00 – 22:00, 6,5€
Lapsed (6-17.a) ja pensionärid:
10:00 – 22:00, 5€
Lühendatud tööpäev:
23 detsember 10:00–18:00
31 detsember 10:00–16:00
Saun on kinni:
7 detsembril – sanitaarpäev
21 detsembril – sanitaarpäev
24–26 detsembril – riigipüha

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2
Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

ÜRITUSED DETSEMBRIS
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
16.12 kell 18.00 Jõulukontsert. Esinevad: meesansambel
„Vanaisad”, naisansambel „Miraaz”, orkester „Liivabänd”,
laste laulustuudio „Nupukesed”, koreograafiastuudio
„Lootos”, Spordiklubi Nord tantsijad, Tantsukool Agneta.
Pilet 5 €
17.12 kell 18.00 Muusikal „Shrek Show”. Pilet 7 €
18.12 kell 13.00 Muusikal „Shrek Show”. Pilet 7 €
18.12 kell 18.00 The Way To Dance jõulukontsert. Pilet 5 €
20.12 kell 18.00 Laste laulustuudio „Nupukesed” kontsert
„Jõulutähed”. Pilet 3 €, lastele kuni 13 aastat tasuta
22.12 kell 18.00 Kontsert „Vene tähed Eestis”. Pilet 6-10 €
28.12 kell 18.00 Tip-Top klubi jõulukontsert. Pilet 5 €
29.12 kell 18.00 Kultuurikeskus „Diapasoon” uusaasta
kontsert. Pilet 7 €
NÄITUS
5.12 – 31.12 Kunstistuudio Valeris näitus
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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Detsembris avab Lasnamäel uksed linna suurim tennise- ja spordikeskus
Tallinna suurim tennise- ja spordikeskus tipptasemel tennise- ja
sulgpalliväljakute ning Tallinna
mahukaima, 650-ruutmeetrise
jõusaaliga, avatakse külastajatele 19. detsembril.
Lasnamäel, Osmussaare teel
valmivas Tallink Tennisekeskuses avatakse kokku 14 sisetenniseväljakut, 10 sulgpalliväljakut,
3 rühmatreeningusaali ning suur
jõusaal. Tuleva aasta suveks
valmivad keskuse ette veel kaks
kõva- ja neli kunstliivakattega
tennise välisväljakut.
Rühmatreeningutega alustatakse uues keskuses 2. jaanuaril
ning klientidele pakutakse üle
10 erineva treeningprogrammi,
mis sobivad igas eas ja füüsilises vormis huvilistele. Tallink
Fitnessi treeneriteks on teiste
hulgas Eesti ühed väljapaistvamad fitnessistaarid Egle EllerNabi ja Riina Suhhotskaja.
“Uut tennisekeskust on ammu
oodanud nii professionaalid kui
harrastussportlased üle Eesti.
Kutsume kõiki Lasnamäe ja lähima naabruskonna elanikke
meie uut keskust uudistama juba
esimesel avamispäeval ning
usume, et Tallink Fitnessi kinke- või klubikaart on selle aasta
parim jõulukink endale ja oma

Tallinna suurimas tennisekeskuses avatakse 14 sisetenniseväljakut, 10 sulgpalliväljakut,
3 rühmatreeningusaali ning suur jõusaal.

lähedastele. Kõikidele jaanuari
lõpuni liitujatele pakume lisaks
soodushindadega Tallinki laevareise,” sõnas Tallink Tennisekeskuse juht ja tennisetreener
Märten Tamla.

luse tennise kandepinda Eestis oluliselt laiendada. “Ruumipuudus ega väljakurendi hind ei
saa enam olla põhjuseks tennist
mitte harrastada,” ütles Pant.
Lisaks tenniseväljaku rendile
hakkab Tallink TennisekeskuEesti Tennise Liidu presidendi ses töötama tennisekool ning
ja ASi Tallink Grupp nõukogu keskuse ruumidesse kolib Eesti
esimehe Enn Pandi sõnul annab Tenniseliit.
uue keskuse valmimine võima-

Tallink Tennisekeskusse pääseb Osmussaare teelt, kesklinnast ja Selist sõidab iga 15
tagant otse maja ette buss number 35, peatuse nimi on Tondi raba. Majaka tänavalt ja
Selist viib sinna buss number 50.

MTÜ Jalg Alla tegevusest

Tähelepanu, endised Danske Banki kliendid!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Palume kõigil pensionilisa
saajatel, kes on sulgenud oma
pangakontod Danske Bangas,
sisestada oma uus kontonumber Tallinna toetuste iseteeninduses https://taotlen.tallinn.ee/
või pöörduda hiljemalt oma sünnikuul Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna toetuste talitusse (Punane
tänav 48A) ja anda teada oma
uus pangakonto number.

soetamiseks. Lõime selleks kodulehekülje
www.jalgalla.ee
ning asusime tegutsema. KolOlles üks MTÜ Jalg Alla asu- me kuuga kogusime kokku pea
tajatest, soovin tänada kõiki 27 000 eurot. Tänu kõikidele
inimesi, kes toetasid Edgar Sa- toetajatele sai meie üks eesmärvisaart talle uue jala soetami- kidest täidetud.
sel. 24. novembril sai Edgar
Savisaare unistus teoks ning Mis puudutab MTÜ Jalg Alla
tänu Soome spetsialistidele sai edasist tegevust, siis see jätkub.
ta teha esimesed sammud oma Inimesed, kes soovivad aidauuel jalal. Nüüd ootab teda ees ta ka teisi abivajajaid, kes on
pikk teekond, kus ta õpib uuesti õnnetuse või mingil muul põhkäima. Soovin Edgar Savisaare- jusel kaotanud oma jäseme või
le jõudu ja jaksu! Samuti tänan jäsemed, saavad seda edaspidi
veelkord kõiki toetajaid, kes toe- teha meie MTÜ Jalg Alla kautasid MTÜd Jalg Alla.
du, kirjutades maksekorralduse
selgituseks täpsustuseks, et sooMittetulundusühing Jalg Alla vitakse aidata teisi abivajajaid.
mõte sündis mõni aeg tagasi, Küsimuste korral saab kirjutada
kui minu poole hakati pöörduma MTÜ Jalg Alla e-postii aadressiküsimusega, kuidas saaks aidata le mtyjalgalla@gmail.com.
Edgar Savisaart. Sellest hetkest
sündiski mõte hakata koguma Aitame üheskoos!
raha Edgar Savisaarele uue jala

Nii saame tagada, et toetuse väljamaksmine detsembris 2016 ja
2017. aastal toimub sujuvalt ja
viperusteta.

toetuste talitusse Punane 48A
hiljemalt 1 kuu enne lapse aastaseks saamist sünnitoetuse saajatel ning hiljemalt mais 2017 esmakordselt kooli mineva lapse
Samuti palume sünnitoetuse ja toetuse saajatel.
esmakordselt kooli mineva lapse toetuse 1. osa kättesaanutel, Vastuvõtt Punane tänav 48A toikes on sulgenud oma pangakon- mub esmaspäeviti kell 9–-12 ja
tod Danske Bangas, sisestada 14-17.30 ning teisipäeviti ja neloma uus kontonumber Tallinna japäeviti kell 9-12 ja 14-16.30.
toetuste iseteeninduses https://
taotlen.tallinn.ee/ või pöörduda

Jõuluks uude koju
EELK Lasnamäe kogudus on (0-korrus, eraldi sissepääs).
linnaosa elanikele olnud kättesaadav juba ligi kaks aastat. Jaanuari teisest poolest hakkavad toimuma igapühaSeni on käidud koos teisi- päevased
jumalateenistupäeviti Lindakivi keskuses, sed, jätkuvad teisipäevased
kuid paaritunnisest ühiste- palvused-piiblitunnid, kord
gevusest koguduse arenguks kuus korraldame muusikaõhja kasvuks ei piisa. Seetõttu tu. Ajapikku lisandub teisigi
alustame alates detsembrist tegevusi, millest ootame osa
oma igapäevast toimetamist saama kõiki Lasnamäe elaüüriruumides aadressil Pae 21 nikke.

Esimesed võimalused tutvuda
Lasnamäe koguduse uue kojaga on 20.12.2016 kl 18 toimuval sisseõnnistamise tseremoonial ning 24.12.2016 kell
16 toimuval jõuluteenistusel.
Täiendav teave: https://www.
facebook.com/eelk.lasnamae/; margus.sardis@eesti.
ee; 5800 6462.

LASNAMÄE VAEGKUULJATE JA KURTIDE NÕUSTAMISPÄEV
kolmapäeval 14.12.2016 kell 12:00

•
•

Nõu ja abi vajalike abivahendite valikul ning tellimisel
Kuulmispuudega tööotsijate (sh kurtidele) töö saamise ja töö juures abivahendite kasutamise
tingimuste ja võimaluste tutvustamine

Parema teenindamise tagamiseks palume ette registreerida
telefoninumbril 511 5340 (Kaarel)!
Kohtume Lasnamäe Sotsiaalkeskuses 25 (Killustiku 16). Lasnamäelt bussid 50, 55, 58 Pae
peatusesse, Kesklinnast trammid 2 ja 4 Majaka põik peatusesse. Info: 511 5340
4
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OÜ Holgersson otsib koristajaid Lasnamäel.
Töö hommikuti või õhtuti. Palk 3,50€/h
bruto. Täpsem info tel: 5020274.
Ostan Teie auto. Võib vajada remonti.
Tasu kohe! 58358133
Tööd saab tubli koristaja ja toateenija
Ülemiste Hotellis. Töö on vahetustega.
Info 60 32 604 и 53 451 559
Ettevõte pakub tööd C-kategooria ja CEkategooria autojuhtidele. Nõutav eelnev
töökogemus ja C-kategooria või CEkategooria. CV saata e-mailile
toiduveod@toiduveod.ee, telefon 6119200.

Pärnamäe keskus

Pärnamäe keskus on käesoleva aasta juunis avatud uus
kaubanduskeskus, asukohaks
Pärnamäe tee 4a, Viimsi vald.
Kas teadsite, et värsket suitsutatud tuuri saab Tallinnas ainult Leoki kalapoest, mis asub
Pärnamäe keskuses? Iga päev
on poes saadaval värske ja
kodumaine Eestis kasvatatud
kala.

Kas tunnete äsja ahjust võetud
leiva lõhna? Aromaatset vanaaegsete retseptide järgi küpsetatud leiba on võimalik soetada
kauplusest „Muhu leib“. Alkoholipood „ONWine“ näeb küll
kallis välja, kuid tegelikult leiab
siit igaüks oma maitsele ja hinnaklassile vastavaid jooke. Erilist tähelepanu väärib prantsuse,
hispaania ning Itaalia veinivalik.
Juba mitmendat korda pakuvad
meile oma toodangut Eesti talutootjad. See on nii hea maitsega, kuna on tehtud armastuse
ja hoolega. Talutootjad ei ürita
tootmismahtu suurendada, kuna
pealmine rõhk on kvaliteedil.
Väga populaarsed on eestlaste hulgas kodused soolatatud
ja marineeritud saadused. Eriti populaarne on marineeritud
presidendi kilu. Viimasel laadal
müüdi seda üle ühe tonni. Laadalistele pakutakse erinevas valikus küüslaugu tooteid, erineva
maitsega mett, moose, siirupeid
ning naturaalseid mahlu - see
on vaid killuke osa pakutavast

toodangust. Samuti pakuvad
talutootjad meie keskuses naturaalseid vorstitooted, suitsutatud pardifileed, mida saab ainult
Vana - Torokese talutootjalt.
Kogu assortimenti saab proovida ja soetada Pärnamäe keskusest.
Pärnamäe laadapäevad on muutunud traditsioonilisteks ja neid
korraldatakse kord kuus. Jõululaat algab meie keskuses juba 16.
detsembril ja kestab kuu lõpuni.
Meie keskusest leiate 4-erinevat kiirtoidurestorani, kus saate maitsta Jaapani, Hiina, Tai,
India, Gruusia ja Itaalia kööki.
Lastel on võimalus lõbusalt aega
veeta lastemängutoas. Laias
valikus meelepäraseid tooteid
ootavad laadalisi ees. Külastage
meid kindlasti, et saada osa parimatest toodetest ja maitsetest.

Ettevõte pakub tööd veoauto
remondilukksepale, veoauto elektrikule
ja veoauto keevitaja-remondilukksepale.
Nõutav eelnev töökogemus või erialane
haridus. CV saata e-mailile
toiduveod@toiduveod.ee, telefon 5234316.
OÜ ATKO Liinid pakub tööd bussijuhtidele.
Info tel: 6272713 või 55585632
TASUTA JÕULUKONTSERT!
LAULAB “JUHHEI” LASTEKOOR
ÜLLATUSED.
17. dets. kl. 18.00
Lindakivi Kultuurikeskuse tantsusaalis
(Koorti 22)
Korraldab: MTÜ Hea Sõnum

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

SINU ÕNNESTUNUD
KINNISVARATEHING!

Mahtra Hostel

Soovite müüa kinnisvara – koos
leiame parima lahenduse

VIRVE ROOTS
56 909 344
virve@ever.ee

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828, 6 345 433
www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp

LASNAMÄE LUTERLIK JÕULUJUMALATEENISTUS KOGUDUSE UUES ASUKOHAS
24.12.2016 kell 16.00 toimub EELK Lasnamäe koguduse jõulujumalateenistus koguduse
uutes ruumides aadressil Pae 21.
Info koguduse kohta endiselt: https://www.facebook.com/eelk.lasnamae/,
margus.sardis@eesti.ee, tel 5800 4642.

Eesti Mee Ühistu korraldab
Kultuurikeskuses LINDAKIVI
( J.Koorti 22)

JÕULUKUU MEEMÜÜK
17. detsembril kella 10-18,
müük toimub 1. korruse fuajees

TÜ Eesti Mee Ühistu liikmed on aktiivselt
tegutsevad mesinikud. Neid saab usaldada!
Lisaks on müügil mitmesugused
meesaadused, nagu kärjemesi, õietolm, suir
ja taruvaik, ning mesinduse kõrvaltoodang,
näiteks kodukali ja mahetatar.

Meil saab tööd

KONSTRUKTOR-TEHNOLOOG

Eestimaa mesi on bioaktiivne ja unikaalne.
Mee kvaliteedi tagab usaldusväärne mesinik
– läbi professionaalse kompetentsi saame
seda tagada.
Info tel 501 1312 / info@estonianhoney.com

Laupäeval 14. jaanuaril kell 13.00

Lindakivi kultuurikeskuses

HEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA
Külalised Soomest
Jagatakse toiduabi pakke
Sissepääs tasuta

Jumal on armastus!

Sinu tööks on CAD ja CAM tarkvara abil tehnoloogia loomine lehetöötlus- ja
koostamisseadmetele, tootmise omahinna arvutamine, sh standardaegade, detailide
materjalikulu ning teiste omahinna kujunemist mõjutavate tegurite määramine,
arvutamine ja nende korrigeerimine infosüsteemis Axapta, standardprotseduuride
loomine töökeskustele ning tootmises kasutatava tehnilise dokumentatsiooni
korrashoid, täiendamine ja kaasajastamine.
Ootame Sinult tahet töötada teravat silma ja detailitäpsust nõudval ametikohal,
valmisolekut nii rutiinseteks tööülesanneteks kui ka Sinu tehnilistele teadmistele
väljakutseid esitavateks kliendikeskseteks lahendusteks.
Lisaks eeldame Sinult tehnilist haridust ja töökogemust tootmisettevõttes
tehnoloogi, joonestaja või konstruktorina. Kasuks tuleb eesti ja vene keele oskus B1
tasemel ning AXAPTA kasutamise kogemus.
Jagame Sinuga oma professionaalseid teadmisi ja aastatepikkuseid kogemusi.
Pakume arendavat tööd kiiresti arenevas ja eesmärgile orienteeritud meeskonnas,
Töökoht asub aadressil Vana-Narva mnt 30/1.
Kandideerimiseks saada oma CV 16. detsembriks personal@favor.ee
Lisainfo telefonil 6 349 222.
Vaata ka meie kodulehekülge www.favor.ee

AS Favor on 1990. aastal asutatud metallitööstusettevõte, kus töötab 200 inimest. Ettevõttes on 3 ärisuunda:
Eesti suurim ja moodsaima tehnoloogiaga terasemüügikeskus CutCenter, õhukesest lehtmetallist
komponentide ja koostude valmistamisega tegelev Metaform ning teraskarkassi ja alumiiniumlaepaneele
tootev Profiline. 50% toodangust ekspordime oma ala juhtivatele ettevõtetele Euroopa Liidus. Meie klientide
hulgas on auto-, raudtee- ja meditsiinitööstused, telekommunikatsiooni- ja energiavahendus-ettevõtted, samuti
ehitusmaterjalide tootjad ja müüjad.

匀唀唀刀 吀䄀䰀䰀䤀一一䄀 䨀픀唀䰀唀䰀䄀䄀吀
䨀甀戀愀 猀攀氀氀攀氀 渀搀愀氀愀瘀愀栀攀琀甀猀攀氀

㘀ⴀ㠀 䐀䔀吀匀䔀䴀䈀䔀刀 䰀䄀唀䰀唀嘀쐀䰀䨀䄀䬀唀䰀
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Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee

Lugupeetud Lasnamäe elanikud!
Alates novembrikuust võtab meie
kliinikus vastu ortodont.

Kõik
tavahinnaga
pesukomplektid

Kutsume konsultatsioonile nii lapsi
kui ka täiskasvanuid. Informatsioon
ja hambaarstile registreerimine
telefonil 638 1606, 56 685 864.

KARDINAASJATUNDJA –
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST
UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

KÕIK
KARDINAD

–20% kuni –40%
RIIDED

UUS KAUP!
ODAVAIM EESTIS!

- 30 %

-15%

Lugupeetud kolleegid ja
patsiendid! Meie kliinikus tehakse
stomatoloogilist 3D diag-nostikat.
Kolleegidele – suunamiskirja
diagnostikaks saab välja printida
meie koduleheküljelt
www.abcdent.eu
Hambakliinik ABCdent,
P. Pinna 19, Tallinn.

Kaupluse aadress:
Linnamäe tee 57,
Maxima keskus

Pakkumine kehtib
12.12-18.12.16

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

ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE SOODUSTUS 10% OSTUST!

UUED SALLID 5 €

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN
OOTAME TEID MEIE KAUPLUSTES
Lasnamäel – Mahtra 1, Mustakivi Keskus, II korrus
Õismäel – Õismäe tee 107a, Järveotsa Keskus, II korrus
Kesklinnas – Ahtri 9 , Norde Centrum ( Rimi kassade vastas )

TERE TULEMAST!

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

OTSID UUT TÖÖD?
Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes
Brenstol OÜ!
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.
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.

Thermory

Thermory

Excellence in Wood

Thermorydesign

WWW.THERMORY.COM
Saha tee 25, Loo, Harjumaa
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Reklaami tellimine: tel 602 7774, 5645 4308 e-post: info@lasnamaeleht.ee
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Tee oma lähedastele väärt kingitus! Küsi rohkem infot klienditeenindajalt.

ÜLIKIIRE
INTERNET!

Proovi juba täna!
» Külasta meid Lasnamäe Centrumis!

500
Mbit/s

