Rahvastikuregistri andmeil elas 1. jaanuari seisuga Lasnamäel 119 180 inimest. Võrreldes detsembrikuuga vähenes elanike arv 160 inimese võrra.
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Aktiivsed Lasnamäe
elanikud said auhindu
2. detsembril toimus Kultuurikeskuses Lindakivi
traditsiooniks saanud Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
tänuüritus, kus kohtusime linnaosa korteriühistute ja koostööpartneritega.

TASUTA

LASNAMÄE
LINNAOSA
VA L I T S U S
kutsub:

ettepanekute seast valisime välja viis
inimest, kes saidki esimesteks „aktiivse
Lasnamäe elaniku auhinna“ saajateks:
• Lidia Ossipova (Afganistanis langenute mälestusmärgi korrashoidmine)
• Valentin Trifonov (uppuja päästmine)
• Vladimir Ovtšinnikov (Tallinna
Lasnamäe Mehaanikakooli ümbruse korrashoidmine)
• Lea Kiik (Kärberi 48/50 korteriÜritusel anti esimest korda välja ka Lasühistu eeskujulik majandamine)
namäe aktiivse elaniku auhinnad.
• Vladimir Smagarinskij (Pae 49 korteriühistu eeskujulik majandamine).
„Aktiivse Lasnamäe elaniku auhind“ on
kutsutud ellu selleks, et juhtida tähele- „Täname kõiki, kes vastasid Lasnamäe
panu tavalisele inimesele, kes teeb meie Lehes ilmunud üleskutsele ja jagasid
linnaosa atraktiivsemaks ja elamissõb- oma mõtteid selle kohta, kes väärivad
ralikumaks – kas vabatahtlikuna või „Lasnamäe aktiivse elaniku“ nimetust.
oma tööd tehes.
Loodan, et konkurss muutub traditsiooniliseks ja saame tunnustada aktiivseid
Üleskutse konkursil osalemiseks aval- linnaosa elanikke ka edaspidi,“ ütles
dasime Lasnamäe Lehes, laekunud linnaosa vanem Maria Jufereva.

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae

vajalik info ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE
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Tallinna koolinoored võtsid mõõtu
rammumehe võistlusel

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tanel Renter
sporditöö koordineerija
Kuristiku Gümnaasium

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

Ilusat 2017. aastat teile, head Lasnamäe elanikud!
Loodan, et jõulu- ja vana-aastaõhtu pidustused tõid teile palju
unustamatuid elamusi. Saabunud aasta lubab tulla korraga põnev ja keeruline. Linnaosavalitsuse jaoks saab sellest aastast
omamoodi ametieksam – oktoobrikuus toimuvatel kohalike
omavalitsuste valimistel on kõigil Lasnamäe elanikel võimalus anda hinnang nii minu kui ka terve linnaosavalitsuse tööle. Omal poolt luban, et teeme kõik endast oleneva, et meie
linnaosas oleks mugav ja turvaline elada. Oleme alati valmis
teid ära kuulama ning ootame teie ettepanekuid lahendamata
probleemide kohta.
Möödunud aastal valmis meie linnaosas palju suurejoonelisi
projekte. Neist kõige olulisemate hulgas on Majaka tänava rekonstrueerimine, multifunktsionaalse Tondiloo pargi valmimine, Lummu ja Loitsu tänavate sisekvartaliteede remont, uhke
Tallinki tennisekeskuse ehitamine jne.

15. detsembril toimus Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis iga-aastane rammumehe
võistlus, kus omaloominguliste kavadega esinesid erinevate Tallinna koolide õpilased.
Rammumeeste alade vahel astusid ülesse ja näitasid oma
tantsulist liikuvust, fantaasiat ja
loomingulisust 6.- 12. kl rühmad.
Rammumehe võistlustel osales 10 võistlejat erinevatest
Tallinna koolidest – Kuristiku
Gümnaasiumist,
Läänemere
Gümnaasiumist,
Pirita Majandusgümnaasiumist, Laagna
Gümnaasiumist, Õismäe Vene
Lütseumist, Teeninduskoolist
ja Nõmme Gümnaasiumist.

Murumets ning Eesti Tõstes- •
pordiliidu juhatuse liige Erik
Kuningas.
•
Kümme
gümnaasiumi/põhikooli noormeest asusid võistlustulle järgmistel aladel: 70
- kilogrammise kangi rinnalt
surumine maksimum korduste
arvu peale; 60 kg algraskusega
„Arm lifting“; 16 kg kohvri ees
hoidmine ja 200 kg raskusega
„meremehekõnd“.

Võistlused ise olid igati rammumeeste võistluste moodi – nii
oma alade valikult kui ka kohtunike koosseisult. Kohtunikeks
olid Eesti Professionaalsete
Rammumeeste Ühingu liikmed
– Euroopa meister Meelis Peil,
2009. a rammumeeste maailma Parimateks
karikasarja üldvõitja Andrus osutusid:

•

I koht: Andri Eric Külaviir
(Nõmme Gümnaasium)
II koht: Semjon Ahmatov
(Tallinna Teeninduskool)
III koht: Georg Kovzarov
(Laagna Gümnaasium)

Suur tänu Lasnamäe Linnaosa
Valitsusele, Eesti Professionaalsete Rammumeeste Ühingule,
Kuristiku Gümnaasiumi juhtkonnale, Grainz, GymLecole ning
kõigile osavõtjatele, esinejatele,
võistlejatele, kohtunikele, kooli
rammumeesteks tehnikameeskonnale, peaorganisaatoritele ning pealtvaatajatele.

Meeldiv on märkida, et Lasnamäe jaoks tuleb 2017. aasta eelmisest veelgi tegusam. Eelarves on ette nähtud paljude lasnamäelaste jaoks üsna oluliste objektide rahastamine. Neist mahukaim on ehk aadressil Läänemere tee 31 asuva koolihoone
täielik renoveerimine. Värskenduskuuri läbinud hoones asub
edaspidi linna esimene munitsipaalgümnaasium. Juba sügisel
aga võtab uued elanikud vastu haridustöötajate munitsipaalmaja.
Lasnamäge peetakse üheks linna sportlikumaks linnaosaks
– noorte rõõmuks ehitatakse Tondiloo pargis street workout
väljakud. Peale seda on kavandatud investeeringud spordiväljakute ehitamiseks aadressil M. Härma 14. Samuti on eraldatud rahastus Priisle pargi ja Tondiraba huvikooli ehitamiseks
aadressil Punane 69. Otse loomulikult saab sellesse nimekirja
lisada ka palju mahult väiksemaid objekte, millega hakkame
sel aastal tegelema.
Iga aastaga saab Lasnamäe veelgi atraktiivsemaks linnaosaks,
kus elanikel on võimalik leida uusi töökohti, saada haridust,
veeta aktiivselt vaba aega ning tasuta harrastada sporti. Meie
eesmärk on muuta armsaks saanud linnaosa pealinna kõige
kaasaegsemaks, multifunktsionaalsemaks ning mugavamaks
elupaigaks.
Lõpetuseks kutsun teid kõiki meeleolukale kuuselõke ja tuleskulptuuride festivalile, mis toimub 22. jaanuaril kell 18:00 Paeväljal.
Tegusat ja edukat aastat meile kõigile!

Piletihinnad:
E–N kell 11:00–21:00 hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid:
3 eurot 11:00–16:00
R–P kell 10:00–22:00 hind 6,5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid:
5 eurot kell 10:00–22:00
Lasnamäe Ökosaun
Lasnamäe Saun on suletud:
25. jaanuaril – sanitaarpäev
8. veebruaril – sanitaarpäev
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Pae 19/2
Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Vabad kohad sõimeealistele lastele Tuule Lasteaias
Tuule Lasteaias on põnev elu, Õppetegevustes
kasutatakse
toredad õpetajad ja sõbrali- palju õues- ja külastusõpet.
kud lapsed.
Kokatädid valmistavad lasteaia
köögis maitsvat ja tervislikku
Igas rühmas tegelevad lastega toitu.
kaks rühmaõpetajat, liikumis- ja
muusikaõpetaja.
Kui Teie või Teie sõprade pere
lapsed sooviksid käia just selli-

ses lasteaias, siis olete teretulnud! Oodatud on igast rahvusest
ja erineva kõnekeelega lapsed.
Info http://www.tallinn.ee/est/
tuule/
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Muudatused sotsiaalvaldkonnas 2017. aastast
suurus on 115 eurot aastas.
Selleks, et saada üksi elava pensionäri toetust peab inimene vastama järgmistele tingimustele:
• olema vanaduspensionieas;
• elama üksi rahvastikuregistri
andmetel perioodil 1. aprill
kuni 30. september;
• toetuse saaja vanaduspension peab olema väiksem kui
470 eurot (1,2 kordne Eesti
keskmine vanaduspension).

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema
asetäitja
2017. aastal jõustub rida sotsiaalvaldkonna muudatusi.
Järgnevalt annan neist lühikese
ülevaate.
Tallinna linna sissetulekust
sõltuvad toetused
Tulenevalt alampalga tõusust
tõuseb 2017. aastal ka Tallinna linna sissetulekust sõltuvate
toetuste taotlemise sissetulekute
piir. Toetusi on edaspidi õigustatud taotlema isikud, kelle perekonna netosissetulek esimese
pereliikme kohta on väiksem
kehtivast töötasu alammäärast,
mis on 2017. aastal 470 eurot
kuus ja iga järgmise pereliikme
kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast (376
eurot) kuus.
Juhtkoera pidamise toetus
Tallinna linna poolt alates 2017.
aastast makstav juhtkoera pidamise toetust määratakse nägemisfunktsiooni häirega isikule
järgmistel tingimustel:
•
•
•

ta on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik;
Sotsiaalkindlustusamet on
tuvastanud tal raske või sügava puude;
ta kasutab igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera.

Toetust makstakse ühe kalendriaasta jooksul alates toetuse taotluse esitamisest üks kord kvartalis toetuse ühes neljandikus
määras.
Vajaduspõhine peretoetus
Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir 2017.
aastal perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele
perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197 eurot kuus ning igale
alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,2 eurot kuus.
Toimetulekutoetus
Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir
2017. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimese-

le liikmele 130 eurot kuus. Ka
perekonna iga alaealise liikme
toimetulekupiir on 2017. aastal
130 eurot kuus. Perekonna teise
ja iga järgmise täisealise liikme
toimetulekupiir on 104 eurot
kuus.

Üksi elava pensionäri toetus
makstakse Sotsiaalkindlustusameti poolt välja üks kord aastas
ja esimene toetuse väljamakse
toimub 2017. aasta oktoobris.
Toetuse maksmisel ei arvestata
kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta ning
talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.

Vastuvõtuajad

Veel üks hea uudis on, et riiklikuks pensionikindlustuseks on
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse eelarves ette nähtud 1,67 milsotsiaalhoolekande
osakonna jardit eurot. Keskmine vanadusteenistuste vastuvõtuajad jää- pension tõuseb 5 protsenti (20
vad samaks: esmaspäeval kell euro võrra 416 eurole) ning jääb
9.00 – 12.00 ja 14.00 - 17.30, maksuvabaks.
teisipäeval ja neljapäeval kell
9.00 -12.00 ja 14.00 - 16.30. Li- Riik tõstab alates 01.07.2017
saks eeltoodule tuletan meelde, kolme ja enama lapsega pereet Lasnamäe Linnaosa Valitsu- de toetuse 300 eurole kuus ning
se sotsiaalhoolekande osakonna seitsme ja enama lapsega perede
toetuste talituses on alates 2016. toetuse 400 eurole kuus.
augustist uus klienditeeninduse
süsteem, mis võimaldab elani- Lisainfo
kel broneerida endale sobiv aeg
ja vältida järjekordi. Sobilik Kellel on küsimusi, kas ja milpöördumise kellaaeg ja kuu- liseid toetusi ta on õigustatud
päev on võimalik registreerida taotlema ja millistel tingimustel 645 7770.
tel, siis soovitan pöörduda otse
Lasnamäe Linnaosa ValitsuRiiklikud toetused
se sotsiaalhoolekande osakonna poole ning küsida infot
Üksi elavad pensionärid hakka- telefonil 645 7785.
vad saama riigilt toetust, mille
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu
esindaja ! Jaanuaris 2017 toimuvad korteriühistute infopäevad neljal korral.
Infopäevad 10. jäätmeveopiirkonna (Majaka-Pae-PunanePaekaare-Liikuri) korteriühistutele
Aeg
16. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
18. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)
Teema
Lasnamäe korraldatud jäätmevedu alates 1. veebruarist 2017
Esinejad
Tallinna Jäätmekeskuse ja Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid
Infopäevad kõigile korteriühistutele
Aeg
23. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
25. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)
Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused „Hoovid
korda“, „Fassaadid korda“ ja „Roheline õu“
Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ametnikud Diana Buchmann ja
Kristjan Järv
Korteriühistute infopäevade toimumiskoht on endiselt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) 1. korruse saal.
Ootame aktiivset osavõttu!

Lasnamäe Noortekeskus jätkab
vastuvõttu huviringidesse
ja stuudiotesse
2017 õppeaastal
Üldareng:
• Ettevalmistus kooliks
(lapsed vanuses 4–5, 6
aastat)
• Logopeed
• Sportlikud mängud ja harjutused palliga (3–5
aastat)
• Robootika (7-12 aastat)
Keeled:
• Eesti keel (5.-6. kl, B2 tasemeeksamiks
ettevalmistamine)
• Inglise keel (koolieelikud, 7.-8., 9. kl)
• Inglise keel täiskasvanutele
Loomingulised tegevused:
• Käsitöö (lapsed vanuses 7–12)
• Looming (lapsed vanuses 4-5)
• 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.

ÜRITUSED JAANUARI- JA VEEBRUARIKUUS
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
13.01 kell 18.00 Stuudio Meksvideo 20. aasta
juubel. Tasuta
14.01 kell 15.30 Muusikaline programm “Tuul
peopesadel”. Idamaised rütmid, klassikaline india tants… ja
spontaanne meditatsioon. Tasuta.
14.01 kell 18.00 Lauluteater „Perekrjostok”. Autorilaulude
kontsert „Et mäletataks...” Pilet 5-8 €
14.01 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.
Pilet 4 €
20.01 kell 19.00 Taani -Vene Teater “Dialog”
(Kopenhaagen) Aleksei Arbuzov “Vanamoeline komöödia”.
Piletid Piletilevist ja kultuurikeskusest Lindakivi 10 €
21.01 kell 14.00 Kontsert. Muusikateater Sakala
Laululapsed. Tasuta
26.01 kell 19.00 “Kosmos”. Lõbusad lood eestlastest ja
venelastest XXI sajandil. Mängivad Tallinna Linnateatri
ja Vene Teatri näitlejad. Pilet 10 € Info ja grupitellimused
alates 10 piletist kosmos@lindakivi.ee. Piletid müügil
Piletilevis ja kultuurikeskuses Lindakivi.
11.02 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.
Pilet 4 €
14.02 kell 18.00 Sõbrapäeva kontsert. Esinevad laulu-ja
tantsukollektiivid. Pilet 5 €
NÄITUS
4.01 – 31.01 Iurie Goga maalide näitus-müük
“Retrospectiva”. Sissepääs 5 €
2.02 - 13.02 Daisy Järva isiknäitus “Visioone elust
enesest”.
16.02 – 29.02 Vadim Berezini maalide näitus.
Sissepääs 50 senti
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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Fotokonkurss
„Aastaring Tallinnas 2016“

Lasnamäe Muusikakool esindab
Lasnamäed rahvusvaheliselt

Erika Jefimova
direktor
Lasnamäe Muusikakool
Möödunud aastal täienes Lasnamäe Muusikakooli kasvandike esinemispagas mitme rahvusvahelise kogemuse võrra.

sika konkursist. Tulemuseks III
koht vabakavas ning peapreemia
Hiina muusika parima esituse
eest.
Meie muusikakooli folk-viiuliansamblil „Tuuleviiul“ (juhendaja õpetaja Kristi Alas,
keda tema suurepärase töö eest
tunnustas Eesti Kultuurkapitali
Helikunsti Sihtkapital sel aastal auväärse pedagoogi tunnustuspreemiaga) oli au osaleda
Poolas 1-2. oktoobril toimunud
rahvusvahelisel festivalil “Male
Mazurki”, kus kokku anti 7 eesti
pärimusmuusika teemalist kontserti .

1. augustil, kui Lasnamäe Linnaosa Valitsust külastas Jaapani delegatsioon, esinesid neile kandlemängija Emilia Niilo ja tema
õpetaja Virve Tali. Meie kooli
6. klassi õpilane Anita Koševaja osales rahvusvahelisel noorte
pianistide konkursil “Draakon”
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis 17. augustil ,
kus sai esitada nii vabalt valitud Samuti osales Lasnamäe Muukava kui võtta osa Hiina muu- sikakooli
ansambel “Tuule-

viiul” rahvusvahelisel ansamblite konkurss-festivalil “Мосгаз
зажигает огни”, mis toimus
17.-19. novembril juba viiendat korda. Konkursi toetajaks
on Moskva linna Haridusamet,
Kultuuriamet ning linnapea avalike suhete osakond. Viiuliansambel “Tuuleviiul” võtab osa
konkursi folk-muusika kategoorias. Soovime oma osavõtmisega
konkursil pöörata vene publiku
tähelepanu eesti kultuurile ning
samuti tahame anda noortele
muusikutele võimaluse osaleda rahvusvahelisel konkursil.
Suureks toetajaks sai antud reisi korraldamisel AS Eesti Gaas
eesotsas juhatuse esimehe Ants
Nootiga ja Eesti Kultuurkapitali
rahvakunsti sihtkapital.

Tallinna
Kommunaalamet
korraldab kuni 22. jaanuarini Komisjon valib välja parima
2017 veebipõhise fotokonkursi võistlustöö ning rahva lemmik
„Aastaring Tallinnas 2016“.
selgub avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.
Konkursi eesmärgiks on leida
Tallinna linnast uusi ja huvita- Konkursile saab iga osaleja üles
vaid fotosid, mis jäädvustaksid laadida kuni 4 fotot. Fotod ei
linnas aset leidnud sündmusi, pea omavahel moodustama terinimeste tegevusi ja linnapildi vikut, neid võib lisada ühekaumuutumist eri aastaaegadel.
pa. Tööde esitamise lõpptähtaeg
15. jaanuar 2017.
Konkursil osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on jääd- Konkursile esitatud töid hindab
vustatud 2016. aasta jooksul ja kommunaalameti juhataja käsk2017. aasta jaanuaris. Konkursi kirjaga kinnitatud komisjon, kes
tingimustega saab tutvuda kon- valib välja võidutöö ja 10 ärakursi kodulehel http://fotokon- märkimist väärivat tööd. Rahva
kurss.tallinn.ee/.
lemmik selgub avaliku hääletuse
tulemusena konkursi kodulehel.
Konkursile saab võistlustöid Komisjoni poolt väljavalitud
esitada alates kuni 15. jaanuarini võidutöö autor saab auhin2017.
naks peegelkaamera Nikon
D3400+18-55mm VR Kit Black.
Kõik tööd, mis vastavad kon- Toode toetab SNAP BRIDGE
kursi tingimustele avalikusta- ehk otseühendust nutiseadmega.
takse 16. jaanuaril 2017
Avaliku hääletuse parima töö
autor saab auhinnaks Nikon 8
Avalik hääletamine toimub 16. GB mälukaardi ja fotoalbumi.
jaanuarist kuni 22. jaanuarini
2017 konkursi kodulehel.
Head pildistamist!

Ohutut talve nii liigeldes kui mängides
Talvised jalutuskäigud toovad lastele alati palju rõõmu.
Jekaterina Ingovatova
noorsoopolitseinik
Vladislav Grigorjev
piirkonnapolitseinik
Juba sügisest oodatakse esimest lund, et teha lumememme, pidada lumesõda ja kelgutada. Talviste meelelahutustega
kaasnevad ohutusreeglid, mida
lapsevanemad saavad ise eeskuju näidates täita ja pidevalt
lastele meelde tuletada.
•

•
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Sõidutee ääres lumesõja
pidamine ei ole hea mõte.
Auto esiklaasi tabanud lumepall võib põhjustada
liiklusõnnetuse. Soovitage
lumesõjas lastel kasutada
pehmeid, mitte jäise koorikuga ja jäätunud lumetükkidest valmistatud lumepalle ning mitte sihtida pea •
piirkonda.
Sõiduteele ei joosta uisapäisa. Sageli laps näeb, et
auto läheneb ja nii püütakse
mööda lipata, kuid libedal
teel ei jõua juht peatuda,
sest auto pidurdusteekond •
on pikem. Sõiduteed tuleb

ületada eranditult jalakäijate ülekäigurajalt.
Valige turvaline mängukoht. Lumehanged, mis
paiknevad näiteks majade
akende all või trepikodade juures, võivad ohtlikud
olla, sest kunagi ei või teada, mida varjab kohev lumi.
Juhtige tähelepanu majakatustelt alla rippuvatele

jääpurikatele ja lumekuhjatistele – selgitage, miks
need on ohtlikud ja miks
peab sellistest kohtadest
ringiga mööduma. Selgitage, et mingil juhul ei tohi
siseneda piirdega ümbritsetud aladele. Kuuldes •
kõnniteel liikudes ülevalt
kahtlast müra – ärge peatuge, tõstke pead ega vaadake, mis juhtus. Võimalik, et
see on lume või jääpanga

liikumine. Sel juhul soovitame hoone juurest eemale
jooksmise asemel ennast
võimalikult kiiresti vastu
seina suruda, kus katuseräästas oleks kaitsevarjuks.
Õpetage lastele, et jäätunud
kõnniteel tuleb käia väikeste sammudega, astudes
täistallale. Jälgige, et tallad
oleksid reljeefsed –siis libiseb lumel ja jääl vähem.

Head lapsevanemad! Me peame alati meeles pidama, et
teadliku käitumise kujunemine
on pikaajaline protsess. Täna
käib laps igal pool ema käest
kinni hoides, aga homme ta
saab iseseisvaks. Paljude ohtude ennetamine sõltub meie
enda eeskujust, laste tähelepanelikkusest ja neile turvalise
keskkonna loomisest!

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
Ostan Teie auto. Võib vajada
remonti. Tasu kohe! 58358133
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215

Laupäeval 19.
novembril kell 13.00
14. jaanuaril

“LASNAMÄE HEA SÕNUMI
KRISTLIKU KOGUDUSE”
JUMALATEENISTUSED
IGAL PÜHAPÄEVAL
KL.15.00 LINDAKIVI
KULTUURIKESKUSE 2 KRS
SAALIS
(KOORTI 22). LASTELE SAMAL
AJAL PÕNEV TEGEVUS
ÕPPEKLASSIS.
SOOVIJATELE TOIDUABI.
TERETULEMAST!

Lindakivi kultuurikeskuses

HEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA
Külalised Soomest
Jagatakse toiduabi pakke
Sissepääs tasuta
2017 aastal: 14.01, 18.02, 18.03, 08.04, 13.05,
17.06, 15.07, 12.08, 16.09, 07.10, 11.11,09.12

Jumal on armastus!

SUUR VALIK PROFESIONAALSEID ILUTOOTEID,
TARVIKUID JA SALONGISISUSTUS
HairLine kauplus/ladu
avatud uues kohas:
Peterburi tee 34/4, Tallinn
E-R kl. 9.00-17.00

Mini sirgendaja
Mach Mini
10.- eur

HairLine kauplus:
Rotermanni tn. 8, Tallinn
E-R kl. 9.00-19.00
L 11.00-17.00; P 11.00-15.00

Föön Ultron Slim Proline
1600W (4 värvi)
26.- eur

E-pood: www.hairline.ee

HairLine kauplused Eestis juba 20 aastat!

Otsime Eolane Tallinn AS-le

JOOTJAID JA SMA
OPERAATOREID
Finesta Baltic OÜ tegeleb personalialaste konsultatsioonide pakkumisega, personaliotsingu ja tööjõurendiga. Finesta
alustas personalialaste teenuste pakkumisega Eestis 2008. aastal. Tänaseks oleme kasvanud üheks suuremaks
personaliteenuseid pakkuvaks ettevõtteks kohalikul turul.

Töö kirjeldus:
- tööd graafiku alusel: 2 päeva 7:30-19:30, 2 ööd 19:30-7:30, 4 vaba;
- töö liinil.
Nõudmised kandidaadile:
- eelnev kogemus jootjana või SMA operaatorina;
- hea silmanägemine;
- kohusetundlikkus, kiirus ja täpsus;
- valmisolek vahetustega tööks.
Ettevõte pakub:
- töökohta asukohaga Tallinnas Lasnamäel;
- fikseeritud tunnitasu ja boonust;
- tähtajatut töölepingut;
-kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda.
Lisainfo:
Asukoht: Lasnamäe, Tallinn
Töö tüüp: täistööaeg
Võtame ühendust sobivate kandidaatidega.

Kandideerimiseks palume saata oma CV. Heidi Lind 56 911 330
www.finesta.ee

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

Mahtra Hostel
Külastage meie toiduautot
Mustakivi keskuse kõrval (Mahtra 1)
Pakume grillitud kana, seakooti,
värsket friikartulit, erinevaid
kastmeid.
Oleme avatud T-P 12.00-20.00

Võtame vastu tellimusi ka
tel. teel 56771748
www.fritto.ee
Leiad meid ka FB-st

Müügile on tulnud 2017 aasta suveks valmiv “B” energiamärgisega
ridaelamu Jõelähtme vallas, Liivamäe külas! Hinnas 4000 euro eest
köök. Külastage kodulehekeülge www.lookodu.eu.
Hinnad 170 000-175 000 eurot.

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

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist

Kontaktid: Quale Holding OÜ, Martin Mõtus,
55631651, qualeholding@outlook.com

SUUR
ALLAHINDLUS

Abakhani kangakauplustes Tallinnas,
Tartus, Pärnus ja Narvas

27.12- 31.01
SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 47 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 oma uude avatavasse TÄHESAJU SELVERISSE

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
PAGAREID
TRANSPORDITÖÖLISI
PUHASTUSTEENINDAJAID
Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate
ootuste kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee.
Kui soovid meie perega liituda, siis palun saada oma CV
personal@selver.ee või täida kohataotlusankeet kodulehel.
Lisainfo saamiseks palun helista
telefonil 667 3785 või 5343 5337,
Kristi Aasa.

Kuni

70

www.abakhan.ee

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

Tallinna Maxima kauplused ja
tootmistsehhid pakuvad tööd
järgmistele ametikohtadele:
-

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

PAKUME SULLE:

Tööd tootmises – puidutöölise, operaatori abi, teritaja,
höövlioperaatori ametikohal.
Stabiilset tööd ja hea töö eest väärilist tasu.
Väljaõpet ja toetavaid juhte.
Sõbralikku ja toetavat meeskonda ning meeskonnakoolitusi.
Toredaid ühisüritusi ja kaasaegseid töötingimusi.
Pakume tööd nii ühes kui kahes vahetuses.
Transpordivõimalust Tallinnast ja Maardust.

VAHETUSE VANEMA ASETÄITJA
MÜÜJA-KASSAPIDAJA
LETITEENINDAJA
KOKK
KORISTAJA
NÕUDEPESIJA

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

Ettevõte garanteerib:
- stabiilset palka
- paindlik töögraafik
- tasuta lõunasööke
- erinevaid motivatsioonipakette
- tööalaseid tasuta koolitusi

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.

Tule ise , kutsu kaasa oma sõbrad ja saad iga
kutsutud sõbra eest preemiaks 60 eurot/brutos!

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

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

tasuta!

Täispakett

39
€ / kuu

Thermory

Thermory

Excellence in Wood
Thermorydesign

WWW.THERMORY.COM
Saha tee 25, Loo, Harjumaa

Päevapakett

25
€ / kuu

AVAMISPAKKUMINE!
Kui liitud enne jaanuari lõppu
Tallink Fitnessi täispaketiga (39 €), saad kaasa
eriti soodsa Tallinki reisipakkumise — päevapilet
või ühesuunareis Helsingisse kõigest 18 €.
• Reisi broneerimine kuni 28.02.2017
• Reisimine kuni 9.04.2017

Uus ja moodsaim spordiklubi Lasnamäel
ootab treenima Sind ning Sinu lähedasi!
Tallink Tennisekeskuse uues spordiklubis on avar
650 m2 jõusaal ning 3 stuudiot rühmatreeninguteks.
Tallink Tennisekeskuse treenerid on linna parimad –
kõik oma ala tipud: Egle Eller-Nabi, Riina Suhotskaja,
Kristina Nuut, Anu Ruutu, Peeter Karask, Matti Berg jpt.

Klubi on avatud E–R 7–23, L–P 9–21.
Tallink Tennisekeskus asub aadressil Punane tn 76,
sissepääs Osmussaare teelt.

Avamispakkumine kehtib
jaanuari lõpuni.

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

Pange oma raha
teenima!

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

KÕIK
KARDINAD

Hoius

9%
aastas

–20% kuni –40%
RIIDED

UUS KAUP!
ODAVAIM EESTIS!

- 30 %

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

TERE TULEMAST!

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Pakume teenust oma
liikmeskonnale kooskõlas hoiu- ja laenuühistu seadusega.
Täpsemate tingimustega tutvumiseks pöörduge meie
kodulehele või konsulteerige spetsialistiga.

Fikseeritud intressimäär kõigile hoiustele!
tasuta
lühinumber

1810 | www.ere.ee

UUS PAKETT:
LASTE VALIK+

Võta vaheaega vabalt – 13 lastekanalit
koos videolaenutusega uues paketis.
starman.ee

