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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. septembri seisuga Lasnamäel 119 237 inimest. Võrreldes augustikuuga suurenes elanike arv 114 inimese võrra.

Lasnamäe Leht
Augustikuu viimasel püha-
päeval toimus Tallinna Lau-
luväljakul Lasnamäe Päev.

Neljandat aastat järjest toimu-
vat üritust võib juba täie õi-
gusega nimetada rahvapeoks, 
ühendab ju see linnaosa elanik-
ke ja külalisi vaatamata nende 
muusikamaitsele, vanusele ja 
sissetuleku suurusele. Lasna-
mäe loominguliste kollektii-

vide kõrval esinesid tänavu 
Lasnamäe Päeval Väikeste 
Lõõtspillide Ühing, laulja Art-
jom Savitski, ansambel Мэй 
Дэй, noor lauljanna Nicole-
Mari, Tallinna Tuletõrjeühingu 
Puhkpilliorkester ning DJ Max 
Mihaljoff. Õhtu krooniks oli 
Vene bändi Car-Man esinemi-
ne. Lasnamäe tõi kokku üle 2 
tuhande inimese.

„On ütlemata tore näha , et Las-
namäe Päev kogus nii arvukat, 
ja mis on veelgi tähtsam, – eri-
nevat publikut. Ilm ei vedanud 
meid alt, hakkajamad peolised 
veetsid siin peaaegu poole pü-
hapäevast – kodu lähedal, to-
redas seltskonnas ning sütitava 
muusika saatel. Loodan näha 
kõiki taas Lasnamäe Päeval 
2017,“ ütles Lasnamäe linna-
osa vanem Maria Jufereva.

Lasnamäe Päev ühendas linnaosa elanikke

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

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
otsib aktiivseid elanikke!

Kallid Lasnamäe elanikud!
Käes on aeg öelda oma sõna!

Lasnamäe Linnaosa Valitsus soovib tänada linnaosa 
arengusse, heaollu ja välisilmesse enam panustanud 

elanikke!
Kui teie lähedaste või tuttavate seas on inimene, 
kelle panust linnaosa arengusse te tahaksite esile 
tõsta, andke meile sellest teada e-posti aadressil 

viktoria.panova@tallinnlv.ee!
Pakutud kandidaatide hulgast selgitatakse välja 
parimad tegijad, kellele antakse aumärk . Nende 
nimed ja lood avaldatakse meedias 2017. aasta 

alguses. 
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Sügisest on linn muutmas jäät-
meveokorraldust Lasnamäel. 

Üleminek korraldatud jäätme-
veole uue süsteemi alusel toimub 
kahes etapis:

• Alates 1. novembrist al-
gab korraldatud jäätmevedu 
Laagna-Todiraba nr 11 ja 
Priisle-Mustakivi piirkon-
nas nr 12 vedu tavamahutite 
(v.a süvakogumismahutid) ja 
suurjäätmete osas. 

• 
• Alates 1. märtsist 2017 algab 

vedu Pae-Ülemiste piirkon-
nas nr 10 ja Lasnamäe süva-
kogumismahutite osas. 

Klientidel tuleb sõlmida lepin-
gud linna hallatava asutuse Tal-
linna Jäätmekeskusega. Korral-
datud jäätmeveo rakendumisest 
saadik ei ole teistel ettevõtetel 
enam õigust Lasnamäel jäätmeid 
vedada ning senine kehtiv jäät-
meveoleping lõpeb automaatselt.

Tallinna Jäätmekeskusega saab 
jäätmeveolepingu sõlmida 15. 
septembrist  01. novembrini 
2016. Leping tuleb sõlmida se-
gaolmejäätmete, biolaguneva-
te jäätmete, paberi ja kartongi 
ning suurjäätmete äraveoks. 
Kui jäätmemahuti on renditud, 
siis saab jätkata senist rendile-
pingut, kuid jäätmemahuteid 
rendib ka Tallinna Jäätmekes-
kus. Lihtsaim viis lepingut 
sõlmida on e-prügi iseteenin-
duskeskkonnas www.prugi.
ee  või täita lepingu sõlmimise 
taotluse vorm ja saata e-posti 
aadressile info@prugi.ee. Tee-
nuste hinnakirjad ja lepingu 
tüüptingimused leiate kodule-
helt www.prugi.ee. Lepingut 
saab sõlmida ka Tallinna Jäät-
mekeskuses kohapeal aadressil 
Sadama tänav 17. Jäätmema-
huti tühjendamiseks vajalikud 
võtmed, puldid, telefoninumb-
rid jms tuleb üle anda Tallinna 
Jäätmekeskusele.

Tallinna Jäätmekeskus (Sadama 
17) on avatud: 
E kell 8.15-18-00
T, K, N kell 8.15-17.00 
R kell 8.15-16.00.

Kogu Lasnamäe linnaosas ra-
kendub liigiti kogumise kohus-
tus, nõutav on biolagunevate 
jäätmete ning paberi ja karton-
gi jäätmete eraldi kogumine ja 
nende jaoks eraldi mahutite pai-
galdamine neil, kellel seda veel 
ei ole. Konteinerite puhtuse 
eesmärgil paigaldatakse biojäät-
mete mahutitesse biolagunevad 
vooderduskotid. 

Edaspidi lähevad kõik jäätmed 
taaskasutusse. Segaolmejäät-
metest toodetakse jäätmekütust, 
mida omakorda kasutatakse 
tsemendi tootmiseks. Biolagu-
nevad jäätmed kompostitakse, 
paber- ja kartong töödeldakse 
ümber, suurjäätmete osas toi-
mub järelsortimine.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
ja õigusbüroo Progressor ühine 
sotsiaalne projekt osutus väga 
nõutavaks. Tulles vastu elanike 
soovidele jätkavad õigusbüroo 
Progressor juristid alates ok-
toobrist nõustamist perekonna-, 
pärimis-, ja võlaõiguse teema-
del.

Nõustamine toimub eelneva 
registreerimise alusel alates 
03.10.2016 esmaspäeviti kell 
10:00–14:00 Lasnamäe Linna-
osa Valitsuse hoones aadressil 
Pallasti 54.
Täiendav info ja registreerimine 
e-posti aadressil  info@progres-
sor.ee või telefonil  (+372)5625 
7714.

Lasnamäel algab taas korraldatud jäätmevedu

Õigusnõustamine Lasnamäe Linnaosa Valitsuses

LINNAOSAVANEMA VEERG

Tere, lugupeetud Lasnamäe elanikud!

Õnnitlen teid veelkord meie linnaosa sünnipäeva puhul, mida 
tähistasime üheskoos 28. augustil Tallinna Lauluväljakul. Sün-
nipäevaõhtu kujunes tõeliseks rahvapeoks, tänan kõiki, kes olid 
kohale tulnud. 

Septembri alguses ei saa üle ega ümber uue kooliaasta algusest.  
Õnnitlen kõiki lapsi ja nende vanemaid selle olulise sündmuse 
puhul! Teid on ootamas väga vastutusrikas aeg, seetõttu soovin, 
et koolitee kujuneks igati edukaks ning tooks rõõmu uute tead-
miste omandamisest.

Tasub märkida, et augusti lõpus selgusid sotsioloogilise küsitlu-
se tulemused, mille käigus uuriti, kuivõrd on Tallinna elanikud 
rahul munitsipaalasutuste tööga. Tehtud kokkuvõtete  kohaselt 
leidis 75 % lasnamäelastest, et meie linnaosavalitsus saab oma 
kohustustega hästi hakkama. 

Mul isiklikult on äärmiselt hea meel, et teie, kallid sõbrad, 
hindasite kõrgelt minu tegevust linnaosavanema ametipostil. 
Küsitluse andmetel andsid 30% Lasnamäe elanikest mulle kõr-
geima hinde, mis osutus ühlasi ka parimaks hinnanguks kõigi 
Tallinna linnaosavanemate seas. Varsti möödub minu ametisse-
astumisest aasta ning teie hinnang on omamoodi kinnituseks, 
et olen valinud õiged tegevussuunad ja prioriteedid. Edaspidi 
püüan veelgi rohkem õigustada teie usaldust ning teha kõik mi-
nust oleneva, et meie linnaosa jätkaks kiiret arenemist ja muu-
tuks veelgi paremaks, ilusamaks ning populaarsemaks ning 
seda mitte ainult Tallinna, vaid ka kogu Eesti elanike seas. 

Olete kindlasti märganud, et Lasnamäe kasvab ja laieneb, siia 
ehitatakse uusi maju ja taristuid. Augustis alustasime linna esi-
mese õpetajatele mõeldud munitsipaalelamu ehitusega. Uus-
linna tänaval kerkivas majas on 70 korterit, mis antakse üürile 
neile lasteaedade ja koolide pedagoogidele, kellel ei ole oma 
elamispinda. Selle otsusega Tallinna võimud kinnitavad linna-
le vajalike spetsialistide toetamise sotsiaalse programmi jätka-
mist.

Soovin teile ilusat ja saavutusterohket sügist ning toredat uut 
kooliaastat!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja !

Sügisest alustab Lasnamäe Linnaosa Valitsus taas korteriühistute infopäevadega.

26. septembril kell 15:00 toimub infopäev vene keeles (Kultuurikeskus Lindakivi, 
J. Koorti 22)

29. septembril kell 15.00 toimub infopäev eesti keeles (Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (Pallasti 
54)  I korruse saal)

Päevakord:

1. Linnaosavanem Maria Jufereva tervitus

2. Korraldatud jäätmevedu Lasnamäel alates 1. novembrist 2016. Esinejad: Tallinna 
Jäätmekeskus, Tallinna Keskkonnaamet

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Lasnamäe Ökosaun on osutunud populaarseks

Skautide lipkond “Siil” 
tähistab oma 20. sünnipäeva!

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

Ajavahemikul 01.–30. september 
on piletihind kõigile õpilastele ja 
üliõpilastele ISIC kaardi 
esitamisel 3 eurot.

Saun on suletud:
07. september – sanitaarpäev
21. september – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Jaanus Riibe
Linnaosa vanema asetäitja

Lasnamäe saun on tegutsenud 
juba kaugelt üle aasta ja hea 
meel on tõdeda, et saun on 
osutunud populaarseks. 

Iga päev käib saunas keskmiselt 
60 inimest. Lasnamäe sauna va-
jalikkus tuli välja ajal, mil ko-
gusime inimestelt mõtteid Las-
namäe positiivsesse programmi. 
Inimesed said öelda, mida nad 
tahavad linnaosas näha ja mis 
peaks saama tehtud. Ühe idee-
na toodi välja asjaolu, et linna-
osa territooriumil puudus seni 
kaasaegne avalik saunakomp-
leks. Idee lülitati programmi 

„Positiivne Tallinn 2014-2018“, 
linnajuhid võtsid inimeste ar-
vamust kuulda ja juba 2015. 
aasta veebruaris uus saun ka 
avati. Varasemalt oli Tallinna 
Linnavolikogu võtnud linnas 
vastu toetava otsuse „Tallinna 
linna munitsipaalsaunade prog-
rammi“ kohta. Tegelikult avati 
aga esimene saun Tallinnas juba 
1310. aastal. 

Lasnamäe saun on oluline ka 
Pae pargis tervisespordiharras-
tajatele, kes said juurde kor-
ralikud pesemisvõimalused. 
Kes sauna ei taha, siis neile on 
avatud tunnidušš. Kogu sauna-
kompleks on kohandatud piira-
tud liikumisvõimega inimestele, 

see tähendab avaraid sissepääse 
riietus-, WC- ja ka saunaruumi-
desse.

Lasnamäe saun kannab nimetust 
„ökosaun“, mis propageerib ja 
edendab ehedat saunakultuuri. 
Saunas ei piirduta ainult sauna-
teenuse pakkumisega, vaid sau-
natraditsioone ja õpetusi jagab 
kohapeal ka saunamees. Saun 
on ju inimese tervise alus ja kui 
sul on võimalus käia saunas, siis 
on sinu ihu ja hing terved. 

Uues kompleksis on eraldi 
meeste-ja naistesaun ning tun-
nidušš. Pärast korraliku leili on 
aga suurepärane võimalus min-
na mugavate istepinkidega va-
rustatud suletud väliterrassile, 
kuhu pääseb otse pesemisruu-
mist – tõeliselt õige koht, kus 
lasta kehal lõõgastuda ja hinga-
ta värsket õhku. Pesemisruum 
on varustatud duššide, istepin-
kide ja veekraanidega. Karasta-
tud inimestele on aga pakkuda 
ekstreemdušši. Saunaruumide 
põrandad on alati mõnusalt soo-
jad ning ei tekki kunagi ohtu, et 
saunakülastajad võivad külme-
tuda. Oma riideid saab iga sau-
naline hoida oma riietuskapis. 

Saunas tegutsevad ka kohvik 
ja küünestuudio. Kohvikus on 
suurepärane võimalus kinnitada 
keha ja juua jahedaid karastus-
jooke või nautida kuuma teed. 

Ootame kõiki meie saunateenu-
seid proovima!

Nende aastate jooksul on lip-
konnas tegutsenud rohkem kui 
400 skauti. „Siili“ skaudid said 
osaleda arvukates skaudilaag-
rites Eestis ja välismaal: üle-
maailmses suurlaagris Taanis,  
Šveitsi, Tšehhi, Leedu ja Val-
gevene laagrites, samuti Eesti 
ja Vene suurlaagrites. Lipkond 
on korraldanud 38 linna- ja tel-
klaagrit skautidele ja Tallinna 

õpilastele, millest on osa võtnud 
Läti, Leedu, Venemaa ja Eesti 
skaudid. Eesti kevadistel ja tal-
vistel skautide võistlustel võitsid 
Siilid kokku rohkem kui 45 au-
hinda. Tahaksime saada kokku 
ja meenutada möödunud aastate 
eredamaid ja meeldejäävamaid 
sündmusi ja tegevusi. Juubeli 
tähistamisele on oodatud kõik 
meie lipkonna praegused ja en-

dised skaudid ning loomulikult 
ka „Siilide“ sõbrad. Tähistamine 
toimub 1. oktoobril kell 16.00 
Tallinna Läänemere Gümnaa-
siumis aadressil Vormsi 3. 

Lisainfo:
Tel 5198 8998
Svetlana Logussova 
(lipkonna juht) 

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

AJAKAVA
10.09 kell 19.00    Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 4 €
11.09 kell 13.00    Vanavanemate päeva kontsert. 
Esinevad: laste laulustuudio Nupukesed,                                  
Mission4, LK Aplaus, Tip-Top klubi, Sound Music 
kitarristuudio. Tasuta
01.10 kell 18.00  KVN mängud. Pilet 3-4 €
02.10 kell 18.00    Anna Melody tantsu-ja iluvõimlemise 
Spordikooli 10.                              sünnipäeva kontsert. 
Tasuta
 
Näitus:
01.09 – 13.09    Sergei Trofimovi fotonäitus „Lasnamäe 
muuseum”
15.09 – 30.09    MTÜ Kultuuriselts “Pritšudje” maalide- ja 
tarbeklaasi näitus
    

Alates 01.märtsist 2016. aastast kuni 2018.aasta veebruari lõ-
puni teostab Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus Euroo-
pa Sotsiaalfondi rahastatavat projekti. 

Kutsume projektis osalema kuni 30 aastaseid mittetöötavaid 
noori, kes on osalise/ mittetäieliku või algharidusega, soovi-
vad saada eriala ja leida tööd. 

Projekti raames toimub tööklubi, kus pakume:
• psühholoogilist nõustamist/rühmatreeninguid;
• individuaalset psühholoogi, juristi ja karjäärinõustamist;  
• eesti keele kursuseid.

Pakume koolitusi noortele, kes soovivad täiendada olemasole-
vat eriala või omandada uut eriala, sealhulgas  ka algõpetust 
ettevõtlusest.

Lähiajal on algamas koolitused üldehituse, koka, pagari ja las-
teaia õpetajate abide  ning teiste erialade omandamiseks.

Koolituse läbimisel pakume kuuajalist praktikat valitud erialal 
ja abi töö leidmisel. 

Osalejatele makstakse stipendiumit, vajadusel tasuta las-
tehoid. Kõik teenused on tasuta. Õppekeel on vene keel.

Võta meiega ühendust, et saada projekti kohta rohkem infor-
matsiooni tööpäeviti kell 10:00 –14:00 telefoninumbritel 635 
2566, 5555 0397 või e-posti aadressil sici@infonet.ee.

Osalemiseks palume täita avaldus-ankeet

Kutsume Teid projektis osalema!

www.sici.ee
Vilisuu 7, Tallinn

Tule 
tööle! 
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Harrastajate jalgpalli meistri-
võistlused Grandliiga lähenevad 
lõpule. Kaks vooru enne lõppu 
on kujunenud huvitav olukord, 
mille puhul on isegi võimalik, et 
päevakorrale tuleb  niinimetatud 
„kuldne mäng“.

Vastavalt Grandliiga reeglitele 
toimub see täiendav mäng juhul, 
kui esimesele-teisele kohale tul-
nud võistkonnad koguvad võrd-
se arvu punkte. 

„Me rakendasime seda uuendust, 
et anda taseme poolest võrdsete-
le vastastele sama punktide arvu 
korral võimalus selgitada välja 
tugevam täiendavas omavaheli-
ses mängus“ – selgitab Grand-
liiga peakorraldaja Ramil Rjaza-
pov. „Mulle tundub, et see lisab 
kogu võistlusele veel täienda-
valt intriigi. Kuigi kogu turniiri-
de kuueaastase ajaloo jooksul ei 
ole veel kordagi tulnud „kuldset 
mängu“ pidada“.

Ent sel hooajal võivad võistkon-
nad teha ajalugu. Praegu juhivad 
tabelit 34 punktiga Cosmos ja 
Baltika. Nende järel kolmandal 
ja neljandal kohal paiknevad 
Cosmos Seniors ja GZ jäävad 
maha üksnes väikese vahega. 

Grandliiga, Grandliiga-2 ja Tal-
linna minijalgpalli karikavõist-
luste uudiseid saab jälgida vee-

bilehtedel www.sem.ee ja www.
minijalgpall.ee. 

Grandliigas säilib intriig kuni lõpuni

Keskkonnasõbraliku liikumise 
kuu Tallinnas toimub 1. – 30. 
septembrini 2016. Kampaania 
eesmärgiks on suurendada ela-
nike keskkonna- ja liiklemis-
alast teadlikkust. 

Koostöös eri ametite, linnaosa-
valitsuste ja teiste koostööpart-
neritega soovitakse  luua linnas 
meeldiv ja ohutu keskkond, kus 
saab säästvalt liikuda ja suuren-
dada tänavatel liikumise tur-
valisust, eelkõige silmas pida-
des lapsi ja noori, propageerida 
keskkonnasäästlike ja CO2 null-
emissiooniga liiklusvahendite 
kasutamist ja keskkonnasõbrali-
ke liikumisviiside eeliseid. Kam-

paania vältel propageeritakse 
linna ühissõidukite kasutamist 
ja auto kasutamise vähendamist 
ning keskkonnasõbraliku liiku-
mise viiside nagu jalgsi käimine, 
jalgrattasõit jms väärtustamist.

Kuu jooksul toimub linnas üle 60 
liikumisega seotud üritust.

Kuu tippsündmuseks on autova-
ba päev, mis tänavu  toimub 18.  
septembril kell 10–16 Lasnamäel 
Pae tänaval. Autovabal päeval 
suletakse Pae tänava Peterburi 
mnt ja Punase tänava vaheline 
lõik autoliiklusele ning tänav 
hõivatakse jalakäijate poolt. Pae 
tänaval antakse start iga-aasta-

sele populaarsele orienteerumis-
võistlusele ühistranspordiga ning 
samuti toimub tänaval palju eri-
nevaid võistlusi lastele ning tut-
vuda saab turul pakutavate too-
detega. Autovabal päeval saab 
osa võtta ajaloomatkast, mis viib 
huvilised Jaak Juske juhtimisel 
Sikupilli asumisse ning jalgrat-
taretkest, mis toimub Lasnamäe 
linnaosas arhitektuuriajaloolase 
Mihkel Karu juhtimisel. Autova-
ba päeva lõpus toimub Jaak Joala 
laulude kontserti Artjom Savits-
ki ja Norman Salumäe esitluses 
koos Tomi Rahula bändiga.

Täpsem teave:  www.tallinn.ee/
liikumiskuu. 

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu tippsündmus 
toimub Lasnamäel 

Kuidas uue olukorraga 
turvaliselt hakkama saada

Esmakordselt kooli mineva 
lapse jaoks muutub tema se-
nine päevakava, harjumuspä-
rane liikumistrajektoor, kesk-
kond, lisandub hulgaliselt uusi 
kohustusi. 

Lisaks sellele, et laps hakkab 
omandama uusi akadeemilisi 
teadmisi ja sotsiaalseid oskusi, 
on tähtsal kohal ka teadmised 
turvalisusest ja ohutusest.

Kui laps hakkab iseseisvalt koo-
lis käima, on vajalik temaga eel-
nevalt kodu-kooli teekond mitu 
korda läbi jalutada. Tehke seda 
kohustustest vabal ajal, et poleks 
põhjust kiirustamiseks ja oleks 
aega juhtida lapse tähelepanu 
liikluskorraldusele. Arutage ette 
jäävate liiklusmärkide tähendusi 
ja olulisust, seletage liiklusree-
geid ja nende eiramise tagajär-
gi, laske lapsel ka endal kaasa 
mõelda ja rääkida. 

Tänapäeva koolilapsel on raa-
matute-vihikute seas ka mo-
biiltelefon ja vahel ka rahakott 
taskuraha või õpilaspiletiga. 
On oluline lapsele selgeks teha, 
millistel juhtudel ja millal võib 
ja peab telefoni kasutada. Oluli-
ne on üle rääkida see, et ei ole 
arukas käia tänaval telefon käes, 

sest väärtusliku esemega väike-
laps tõmbab pahalaste tähele-
panu ja ahvatleb vargaid. Kõik 
isiklikud ja väärtuslikud esemed 
peaksid olema lapse kotis kind-
las sahtlis ning kott pideva lapse 
järelevalve all ka kooli territoo-
riumil viibides.

Kooliteel, nii tänavatel kui ka 
ühistranspordis, puutub kooli-
jüts kokku suure hulga võõraste 
inimestega. Selleks, et mudilane 
jõuaks turvaliselt tundidesse ja 
tagasi koju, on vaja selgeks teha, 
et võõraste inimestega tasub olla 
ettevaatlik ning kindlasti ei to-
hiks võõraga kaasa minna. 

Lapsevanem peab hoolitsema 
ka selle eest, et verivärske koo-
liõpilane teaks, kuidas koduväli-
ses keskkonnas toime tulla ele-
mentaarsete olukordadega, mis 
võivad koolis või tänaval ees 
oodata ning oskaks ka vajadusel 
abi küsida. 

Kindlasti on iga laps indivi-
duaalne ning koolialgus mõjub 
kõikidele erinevalt. Kõige pa-
remini tunnevad lapse vajadusi 
nende lähedased, kes suudavad 
teha vajalikke ettevalmistusi 
uueks eluetapiks  ning maanda-
da turvariske.
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SAHADŽA JOOGA
metateadus ja meditatiivne praktika. 

J. Koorti 22, Kultuurikeskus Lindakivi, 
alates 10. september, laupäeviti, kl. 12.00. 

Sissepääs on vaba. Tel: 5512624 http://
ee.SahajaYoga-TLL.eu

Groma Security OÜ pakub tööd 
turvatöötajatele Tallinna ja Viimsi 

toidukauplustes.Info telefonil 566874177

OÜ ATKO Liinid pakub tööd 
bussijuhtidele. Info tel: 6272713 või 

55585632

Mahtra Hostel

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

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

SINU ÕNNESTUNUD 
KINNISVARATEHING!

Soovite müüa kinnisvara – koos 
leiame parima lahenduse

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

AS Hoolekandeteenused on 100% riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb pea üle kogu Eesti. Täna osutame teenust ca 2400-le 
psüühilise erivajadusega inimesele ja pakume tööd ligi 1000-le töötajale.  
 

AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu asub Valkla külas Kuusalu vallas Harjumaal, kus osutame ööpäevaringse 
erihooldusteenust kohtumääruse alusel ligi 100-le psüühilise erivajadusega kliendile, meil töötab ligi 70 töötajat. 
 

Valkla Kodu võtab tööle  

TEGEVUSJUHENDAJAID 
kes toetavad klientide igapäevast elu ja aitavad korraldada nii huvi- kui praktilisi tegevusi.  

Peamised ülesanded: 
- kliendi igapäevaelu toimetulekuoskuste arendamine ja vahetu juhendamine, töösarnastele tegevustele 
suunamine ja juhendamine läbi kahepoolse ja konstruktiivse suhtlemise; 
- klientide järelevalve tegevuste käigus; 
- hooldustoimingud vastavalt vajadusele – sõltuvalt kliendigrupist, kellega töötatakse;  
- dokumenteerimine ja aruandlus; 
- kliendi perekonnaga suhtlus. 
  
Töö toimub päevastes (kell 08:00 – 20:00) ning öistes (kell 20:00 – 08:00) vahetustes graafiku alusel, vahetuse 
pikkus on 12 tundi. Töö on liikuv, aktiivne ning suhtlusrohke. 
 
Ootame meile kandideerijatelt: 
- vähemalt keskharidust (eelistame sotsiaalalast haridust ja/või töökogemust);  
- tähelepanelikkust enda ümbritseva suhtes ja empaatiavõimet, leidlikkust ja tahet erinevate olukordade 
lahendamiseks;  
- tasakaalukust meeskondlikuks koostööks; 
- suutlikkust innustada tuge vajavaid inimesi ja järjepidevust nendega töötamisel; 
- arvuti kasutamise oskust; 
- eesti keele valdamist heal tasemel, vene keele oskust suhtlustasemel;  
- tugevat õppimis- ja arenemistahet. 
  
Töö eeldab kõrget pingetaluvust ja head füüsilist tervist. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja kehtiva 
kriminaalkaristuse puudumine. 
  
Ettevõte pakub:  
- võimalust oma töö kaudu muuta tuge vajavate inimeste elukvaliteeti selleks kohandatud keskkonnas ja pidevalt 
arenevas, kaasaegses suurettevõttes;  
- väljaõpet ja tuge töösse sisseelamisel ning hilisemaid erialaseid täiendkoolitusi; 
- lisapuhkust 7 päeva aastas; 
- tasuta transporti Tallinn-Valkla-Tallinn suunal (peatused – bussijaam ja Mustakivi);
- soodsat toitlustamist töökohal; 
- toredat, missioonitundlikku meeskonda ja ettevõtte ühisüritusi. 
 
Ühendust võtame vaid sobivate kandidaatidega. Tööle võtame nii tähtajatu kui ka tähtajalise töölepinguga. 
 
Palun saada oma CV e-postiga natalia.guljavina@hoolekandeteenused.ee, märgusõnaks “Valkla 
tegevusjuhendaja”, www.tootukassa.ee või www.cvkeskus.ee kaudu. Lisainfot saab tööpäeviti tel 5340 4704. 

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

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

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

Kui soovid anda panust meie igapäevase elukeskkonna 
turvalisemaks muutmisel, siis ootame Sind kandideerima 
kaubanduskeskuses asuvale töökohale

TURVATÖÖTAJAKS
Turvatöötajana kaubandusobjektil on Sinu ülesandeks 
ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval 
objektil turvalisus. Turvatöötajana satud erinevatesse 
olukordadesse ja annad omapoolse panuse nende 
lahendamiseks. Olgu selleks õigusrikkuja kinnipidamine, 
müügisaalis kadunud lapse otsimine või ostja abistamine 
ootamatu tervisehäire korral.

Ootame Sind liituma meie 
meeskonnaga kui:
•	 tunned huvi turvavaldkonna vastu
•	 oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata
•	 räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 

keeletaseme tunnistust

Omalt poolt pakume Sulle:
•	 ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, 

vastavalt seadusele ületundide ja riigipühadel 
töötamise tasustamist jne)

•	 brutopalka alates 600 EURi kuus
•	 võimalust teenida tulemustasu
•	 paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
•	 karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja 

leidmaks uusi väljakutseid
•	 sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi
•	 vajadusel majutust meie ühiselamusG4S on maailma suurim 

turvateenuste pakkuja, kes 
tegutseb 120 riigis ja kuuel 

mandril. Oma 620 000 
töötajaga on G4S maailma 

suurim erasektori tööandja. 
Organisatsioon palkab parimaid 
inimesi, arendab ja inspireerib 
neid, et luua koos turvalisemat 

maailma meile kõigile. 

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri 
läbi on-line keskkonna või saada enda CV aadressile 
personal@ee.g4s.com märgusõnaga „turvatöötaja 
kaubanduskeskuses“. Lisainfo saamiseks võid tulla ka 
meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 või 
helistada telefonil 6511 787, 13322 Oleme avatud tööpäeviti 
9.00-17.00. 

Komplekteerija
Kontroller

C-kategooria autojuht

Lisainfo e-mailil: personal.ee@sanitex.eu 
Telefonil: +372 6226 363

Seoses töömahu suurenemisega 
otsime oma meeskonda:
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ATENÄIT
ERIPAKKUMINE!  

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

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN

Keskus, II korrusMustakivi 1, Mahtra Lasnamäel – 

Õismäel – Õismäe tee 107a, Järveotsa Keskus, II korrus
Kesklinnas – Norde Centrum (Rimi vastas)Lootsi 7,

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

TERE TULEMAST! 

RIIDED
- 30 %

KÕIK 
KARDINAD

–20% kuni –40%

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

UUS KAUP! 
ODAVAIM EESTIS!

REGISTREERU TASUTA PROOVITREENINGULE 

WWW.DANCEACT.EE

UUED BAILATINO RÜHMADALUSTAVAD 5. SEPTEMBRIL

TERVE ELU
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Atlantis H2O veepargis 
saad terve septembrikuu lõbutseda 

nii kaua kui süda lustib!

Eesti suurim veekeskus, Viimsi SPA saunakeskus ja 
Viimsi Kino ootavad Sind. Tule kasvõi terve perega! 

www.aquapark.ee                www.viimsikino.ee               www.spatallinn.ee

Atlantis H2O veepargis 
maailma kõige fannim 

sünnipäevapidu - 
sünnipäevapaketid koos 

toitlustusega alates 
13,80 €/inimene.

Viimsi Kino – 4 saali, 
2D 3D ja 5D, TASUTA 

parkimine!
Kavas uued 5D seiklused 

"Robin Hood" ja "Jaht 
Metsikus Läänes"

Viimsi SPA 
Lastekeskuses uus 

ZOO-kohvik väikeloomadega 
ja suur valik 

sünnipäevapakette!



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

Puhkusepakett

Puhka kauni  
Võrumaa looduse ja ilusa  
männimetsa keskel!

Pakett ühele sisaldab:

•	Majutus	kahekohalises	toas	1	öö
•	 Hommikusöök	buffet-lauas
•	 2	erinevat	hoolitsust	valikust	
•	 Spaa-	ja	saunakeskuse	kasutus	
•	 Õhtusöök	hotelli	restoranis
•	 R-L	tasuta	pääse	ööklubisse	

Männiku	43A,	Võru		•		Tel	+	372	50	45	745	
info@kubija.ee		•		www.kubija.ee

Pakettide täielik valik ja  
eripakkumised www.kubija.ee

Hind 
alates39€

Monika Murumets
56 691 060
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!

Costa del Sol asub Hispaania 
lõunaranniku autonoomses 
piirkonnas Andaluusias, mille 
pealinnaks on keskaegne Se-
villa. Suuruselt teine linn on 
Malaga, kus asub Andaluusia 
suurim lennujaam ning kau-
nis vanalinn.

Costa del Sol on läbi aegade 
olnud turistide meelispaik. Klii-
ma on puhkuseks igati sobilik 

- üle 300 päiksepaistelise päe-
va aastas ning 160 km pikkune 
liivarannik. Külastajate jaoks 
on olemas hulgaliselt ajaveet-
miskohti: restorane, baare, ka 
sportimisvõimalusi ning erine-
vaid lõbustus- ja huviparke. Po-
pulaarne ajaviide turistide seas 
on golf, mille harrastamiseks 
pakub Costa del Sol rohkelt 
võimalusi.

Costa del Solis asuvad turis-
mikeskus Fuengirola,  kauni-
te vaadetega Torremolinos ja 
Benalmadena, mida ühendab 
suurepärane rannapromenaad, 
kuulus Marbella ning maaliline 
Mijas. Kohalikest sadamatest 
tasuks esile tõsta uut Malaga sa-
damat, Puerto Marina-t Benal-
madenas ning Puerto Banus’i 
jahisadamat Marbellas, kus toi-
mub ka vilgas ööelu.

Veel asuvad läheduses kaunid 
linnakesed nagu Ronda, Cordo-
ba, Nerja, Granada, surfipara-
diis Tarifa ja Euroopa üks vani-
maid linnu Cadiz -  igaüks oma 
eripära, ajaloo ning vaatamis-
väärsustega. Päevaste ekskur-
sioonide kaugusesse jäävad ka 
Suurbritanniale kuuluv Gibral-
tar, kus asub kuulus ning kõigu-
tamatu Gibraltari kaljumägi ja 
Aafrika mandril asuv eksooti-

line Maroko, kuhu pääseb vaid 
pooletunnise praamisõiduga.

Costa del Sol sobib hästi nii pe-
repuhkuseks, aktiivseks puhku-
seks kui ka ööelu nautimiseks.

Costasolrent.ee pakub kvali-
teetset puhkusemajutust His-
paania lõunarannikul Costa 
del Sol´is . Kui soovite veeta 
oma puhkuse Torremolinoses, 
Benalmadenas, Fuergirolas, 
Mijas´es, Marbellas, Estepo-
nas või Manilvas, siis meie 
poolt pakutavate korterite 
ja villade seast leiate endale 
kindlasti sobiva. Meil on suur 
valik kortereid ja villasid eri-
nevale maitsele, erinevas suu-
ruses ja erineva hinnataseme 
juures, et kõik saaksid leida 
mugava puhkusemajutuse 
oma vajadustest ja võimalus-

test lähtuvalt. Tutvuge meie 
valikuga ja broneerige endale 
aegsasti unustamatu puhkus 
maalilisel Hispaania lõuna-
rannikul. Päikseline puhkus 
ootab Teid Costa del Sol´is!

Küsimuste korral võtke julgesti 
ühendust. Aitame Teil leida so-
bivaima 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


