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TASUTA

Vastlapäeval sai Pae pargis
tantsu, tralli ja kuklit
Veebruarikuu viimasel nädalavahetusel tähistati Pae pargis ühte
rahvakalendri
armastatumat
püha.

„Iris“ ja „Tšarõ“. Soovijad võtsid
osa erinevatest konkursidest, ürituse
lõpus aga ootas osalejaid traditsiooniline Maslenitsa põletamine.

Laupäeval, 25. veebruaril, toimus Meeleoluka peo korraldanud LasnaLasnamäe Pae pargis lõbus talve mäe Linnaosa Valitsus kostitas oma
ärasaatmine, mis on eri rahvastel külalisi vastlakuklitega.
tuntud kui vastlad või maslenitsa.
„Vastlapäev ei ole rahvus- ega riigiMeeleolukas kava sisaldas nii eesti püha, ometi on see meile väga sükui ka vene rahvatantse- ja muusikat damelähedane, sidudes meid oma
ansamblitelt „Pääsuke“, „Grotesk“, esivanemate tavadega. Vastapäeva

tähistamine digiajastul on omamoodi märk sellest, et meie juured annavad meile endiselt jõudu. Võime
olla igapäevased Skype’i ja internetipanga kasutajad, kuid lihtsed
rõõmud, nagu seda on päikeseline
päev väljas, rammus vastlakukkel
ja lõbus liugulaskmine, teevad meie
meele endiselt soojaks ja annavad
võimaluse veeta üks tore päev koos
oma lähedastega,“ ütles Lasnamäe
linnaosa vanem Maria Jufereva.

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae

vajalik info ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

Sina otsustad, kus on sinu saun
Mida tähendas saun meie esivanemate jaoks?

Meie ajalehe märtsikuu number ilmub vahetult enne naistepäeva. See tähtpäev on kevade, malbuse, ilu, hingetarkuse ja naisele osutatava erilise tähelepanu päev. Õnnitlen südamest kõiki
õrnema soo esindajaid selle suurepärase päeva puhul!
Värsked on veel muljed Maslenitsa peost, mida viimastel aastatel oleme pidanud Pae pargis. Pidustuste käigus said lasnamäelased nautida sisukat meelelahutuskava rahvus- ja estraadi
tantsude ning lauludega, ei puudunud ka konkursid ja traditsiooniline vastapäeva maiustus – vastakuklid. Vana tava järgi
lõppes pidu Maslenitsa põletamisega.
Seoses suure nõudlusega tasuta õigusnõustamise järele korraldas Lasnamäe Linnaosa Valitsus koostöös õigusbürooga „Progressor“ veebruari alguses esimese tasuta õigusseminari. Kahe
tunni jooksul laekus saalist pea 30 küsimust, millele vastas kogenud jurist. Elanikkonna juriidilise kirjaoskuse parendamiseks
otsustasime lisaks indivuduaalsele nõustamisele korraldada regulaarselt ka seminare, kus inimesed saavad praktilisi soovitusi
ühes või teises olukorras toimimise kohta. Järgmine seminar
toimub 23. märtsil kell 16:00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses
aadressil Pallasti 54. Ürituse keskmes on seekord „Korteriühistute probleemid ja nende lahendamise võimalused“.
Kevade alguses on paras aeg valmistuda ette meie kodulinna
suurejooneliseks koristuseks. Ka meie linnaosas toimub samal ajal palju aktsioone ja üritusi, mille peaeesmärgiks on teha
Lasnamägi veelgi puhtamaks ja elamissõbralikumaks. Ees on
arvukad avalikud talgud, sealhuglas ka Lasnamäel korraldatav
ohtlike jäätmete ja oma aja ära elanud kodutehnika kogumisreid (aprillikuus). Teeme üheskoos meie linnaosa puhtamaks ja
atraktiivsemaks!
Märtsikuu on Tallinnas traditsiooniliselt kuu, mil lõpeb ülelinnalise „Hoovid korda!“ taotluste vastuvõtt. Tuletame meelde, et
Tallinn on valmis hüvitama oma eelarvevahenditest kuni 70%
õuealade korrastamise kuludest, kusjuures kolme aasta jooksul
on võimalik saada kuni 40 tuhat eurot.
Märtsikuus tähistab Lasnamäe Ökosaun oma 2. sünnipäeva.
Sünnipäevanädalal 06.-12. märtsini kehtib kõigi sauna külastajatele jaoks erihind, samuti on ees ootamas mitu põnevat üritust.
Ilusat kevadet ja rõõmsat tuju 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 Saun on suletud:
8. märtsil – sanitaarpäev
22. märtsil – sanitaarpäev

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

Märtsikuus tähistame sauna sünnipäeva!
7. märtsil on naistepäeva puhul sissepäaas naistele tasuta (eelregistreerimisel tel 675 0091 või e-posti aadressil
info@lasnamaesaun.ee).!
Laupäeval, 11. märtsil, ootame kõiki Lasnamäe Ökosauna sünnipäevale. Külalisi ootab põnev kava rohkete üllatustega.
2

Leidnud sobiva asukoha elamiseks, püstitati esmalt veeallika
lähedale saun, kuhu asuti esialgu ka elama. Siin raviti ihuhädasi, soojendati vett koduloomade
jaoks, pesti pesu, tegeleti kõikvõimalike kodutöödega.
Kas tänapäeval saab läbi elu
õnne või edu jahtiv inimene leida endale kasvõi ühe päeva nädalas, mil ta laseb kehal puhata
ja hingel puhastuda? Asi ei ole
isegi niivõrd rahas, vaid igapäeva melus, kus on raske leida
aega, et saada näiteks laupäeval
kokku sõprade või lähedastega,
murda läbi ummikute linnast
välja, aegsasti leppida kokku

üürisauna kasutamine või kütta Kutsume kõiki soovijad 11.
oma saunamaja ja seejärel võtta märtsil kell 12:00 tähistama
seal oma 4-5 tundi leili.
meiega seda ilusat tähtpäeva.
Kõigi leilivõtmise huviliste
Piisab, kui Te pühendate tund- jaoks viiakse sel päeval läbi saukaks oma väärtuslikust ajast ja nakunsti aluste töötoad. Naiste
usaldate oma keha kogenud sau- töötuba juhendab spetsiaalselt
nameeste- või naiste hoolsatesse kohale kutsutud Läti külaline,
soojadesse kätesse. Vihtlemine ka mehi ootab õpetlik kava koos
saunavihadega leiliruumis- või erinevate leilivõtmise viiside,
kabiinis, mis võiks olla parem! hammami vahumassaži ja sooVihtlemisseansi järel, saab juba lakoorija näidisseanssidega. Sakartmata oma tervise pärast, muti saab töötoa käigus vastuasuda jälle oma argitegemiste sed saunaga seotud küsimustele.
kallale.
Kõiki sauna külastajaid ootavad
Juba teist aastat tegutseb pealin- külakost, teejoomine, muusika
na suurimas linnaosas elanike ja tantsud!
vajadusi rahuldada püüdev Lasnamäe Ökosaun. Nii hea meel Kutsume kõiki soovijaid meie
on, kui sellel toredal saunal on peole!
sünnipäev!

Linnasauna minnakse vihaga*
Eha Võrk
Tallinna abilinnapea
Esimese uue linnasauna avamisest möödub tänavu kevadel kümme aastat – 2007.
aastal avati Põhja-Tallinnas
Tuulemaa tänava sotsiaalmajutusüksusega
samas
hoones asuv saun.
Viie aasta eest võttis linnavolikogu vastu munitsipaalsaunade programmi ning sellest
peale oleme avanud veel mitu
linnasauna. Eesmärgiks on
samm sammult selleni jõuda,
et hüva leili ja eheda vihtlemise võimalusega avalik saun
oleks lõpuks igas linnaosas.
Praeguseks oleme põhjalikult
rekonstrueerinud kesklinnas
Raua tänaval asuva, 1936.
aastal rajatud, suurte traditsioonidega esindusliku saunahoone. Nõmmele rajasime
endise koolimaja kõrvalhoone
asemele avaliku sauna ja spordisaali, koolimaja peahoonest
saab kevadeks aga linnaosavalitsust ja erinevaid organisatsioone koondav Nõmme
Maja.

deemia tee 30 kerkib järgmise
aasta lõpuks avaliku ja erasektori koostöös avaliku sauna ja
ujulaga spordikompleks.
Arvestades, et saunas käimine on omaette kunst ja lausa
teadus, tuleb inimesi saunamõnusid õigesti nautima õpetada – sel eesmärgil on näiteks
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
sauna sünnipäevakuul nö õpitubasid korraldanud ja teeb
seda tänavugi.
Esimese uue linnasauna avamisest kümne ning munitsipaalsaunade
programmi
vastuvõtmisest viie aasta
möödumise puhul korraldame laupäeval, 1. aprillil Salme
Kultuurikeskuses lausa ülelinnalise saunateemalise tervisepäeva. Märtsikuu jooksul
korraldavad aga üllatustega
laupäevad järgemööda kõik
linnasaunad.

Ühtlasi kutsume linlasi üles
jagama uute linnasaunadega
seotud fotojäädvustusi. Fotod
koos nende juurde käiva selgituse ja autori nimega palume
tuua linnavalitsuse teeninduspunkti (Vabaduse väljak 7, I
korrus) või linnaosavalitsusse. Elektroonselt saab fotosid
Juhindudes linnaosa elanike saata aadressile: saunad@talsoovist, sai nüüdseks kaks aas- linnlv.ee. Fotodest pannakse
tat tegutsenud uus avalik saun kokku näitus, millega saab tutrajatud ka Lasnamäele – esi- vuda Salme Kultuurikeskuses
mesed kliendid pääsesid suu- 1. aprillil toimuval saunateerima linnaosa vastse sauna la- malisel pere tervisepäeval. Fovale tunamullu 25. veebruaril. tosid ei tagastata.
Mustamäele aadressile Aka-

Linnasaunade sünnipäevakuu
•
•
•

11. märts Lasnamäe saunas
aadressil Pae 19
18. märts Nõmme saunas aadressil Valdeku 15
25. märts Raua saunas aadressil Raua 23

Ülelinnaline tervisepäev
1. aprill – Salme Kultuurikeskuses
pere tervisepäev. Kohal tervisemõõtjad, pidupäevakontsert, lastele
kloun ja atraktsioonid. TASUTA!
Saunaviktoriin
Lisaks viiakse läbi ka auhindadega
saunaviktoriin ning loterii, auhinnad loositakse välja Salme Kultuurikeskuses toimuval saunateemalisel pere tervisepäeval.
Küsimused
• Mis oli varem Nõmme saunspordihoone asemel?
• Mis aastal rajati Raua sauna
hoone?
• Mis aastal avati Tuulemaa
saun?
• Mitmendat sünnipäeva tähistab Lasnamäe saun?
• Kas linnasauna leiliruumis tohib naturaalset vihta kasutada?
• Millal kinnitas Tallinna Linnavolikogu munitsipaalsaunade
programmi?
Vastused palume saata kuni 30.
märtsini aadressile: Saunaviktoriin, Tallinna Linnavaraamet, Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
või e-postiga:
saunad@tallinnlv.ee.

*Erinevalt paljudest teistest kümblusasutustest tohib kõigi linnasaunade leiliruumides naturaalseid
vihtasid kasutada
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LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
korteriühistu esindaja !
Märtsis 2017 toimuvad Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse (Pallasti 54) I korruse saalis
järjekordsed korteriühistute infopäevad.
Aeg
27. märts kell 15:00 (vene keeles)
29. märts kell 15:00 (eesti keeles)
Teema
• Heakorrakuu üritused.
• Pandipakendite taaskasutamise lugu

Tondiraba Jäähall kuulub Euroopa parimate hulka
Jaanus Riibe
Linnaosa vanema asetäitja
2014. aastal avati Lasnamäel
Põhjamaade moodsaim spordikeskus Tondiraba Jäähall.
Jäähalli hoone valmis 14 kuuga.
Tondiraba Jäähall on esimene
ehitis suures Tondiraba Spordikeskuse kompleksis. Kolmekorruseline multifunktsionaalne
jäähall koosneb 5840 istekohaga
peaareenist ja kolmest harjutusväljakust. Teatri stiilis kontserdiks saab lisada veel 1780 tooli.
Tondiraba Jäähall valiti hiljuti
Euroopa parimate jäähallide
hulka.
Hoone kuulutati aasta betoonehitiseks 2014.
Peaareeni on võimalik kasutada
iluuisutamise, jäähoki, võrkpalli, käsipalli, iluvõimlemise kui
ka teiste spordialade treeningu-

Pilt: Jaanus Riibe ja laulja Filipp Kirkorov Tondiraba Jäähallis

teks ning võistlusteks. Esinduslik peaareen sobib suurepäraselt
ka kontserdite korraldamiseks,
sest erilist tähelepanu on pööratud nauditava heliakustilise
efekti saavutamiseks. Jäähalli
kahte ülejäänud harjutusväljakut on võimalik kasutada ilu- ja
kiiruisutamiseks ning jäähoki
mängimiseks. Kolmas harjutusväljak on loodud jääkeegli treeninguteks ja võistlusteks.

pordiühendused ja suur parkla.
Jäähall on avatud iga päev varahommikust hilisõhtuni. Uisukoolid ja klubid treenivad seitse
päeva nädalas. Erivajadustega
sportlastele ja külastajatele on
tagatud ligipääs igale korrusele
lifti ja laiade koridoride näol.
Samuti on arvestatud ratastooliga ligipääs ja spetsiaalsed
mugavad alad ka peaareenil,
VIP ruumides ja riietusruumides. Koolidele ja lasteaedadele
toimuvad hommikuti “Uisuhommikud noortele”. Jäähalli
eesmärgiks on tagada tervise-,
harrastus-, võistlusspordi ja kultuuriürituste läbiviimiseks sobiv
keskkond.

Kontserdi korraldamise kohana
on jäähall leidnud kindla koha
teiste kontsertsaalide kõrval
Eestis. Tondirabas on esinenud
väga tuntud artistid, eesotsas
Filipp Kirkorovi, Dima Bilani,
Zemfira, BI-2 ja paljude teistega. Uus ja moderne Tondiraba
Jäähall on ainulaande koht üri- Vastavalt
detailplaneeringule
tuste korraldamiseks. Keskuse kuuluvad spordikeskuse juurde
kasuks räägivad ka sadama ja tulevikus ka hostel ja siseujula.
lennujaama lähedus, head trans-

Sõitjate mugavus eelkõige
Üks Lasnamäe eelis on hea halduskogu liige Rein Vinni.
bussiühendus nii kesklinna Linnaosa vanema asetäitja Jaakui teiste linnaosadega.
nus Riibega on ühiselt arutatud
võimalusi liinide kaasajastamiMeil pole selliseid probleeme, seks, et need arvestaksid parenagu Mustamäel, kus Haabers- mini uute tõmbekeskustega. Nii
ti elanik pääseb bussiga Mus- sündis näiteks plaan pikendada
tamäe Keskusesse hõlpsamalt, 49. liin Ülemiste keskuseni, kus
kui Vilde, Sütiste, Kadaka või lasnamäelased meeleldi ostleEhitajate teel elav mustamäela- mas käivad. Liini pikendamine
ne. Lasnamäe bussiliinid kind- andis lisavõimaluse ka Ülemiste
lustavad linnaosa sisese sujuva Citys tööl käijatele. Rein Vinni
liikluse. Samuti on liinidega ettepanekul tihendas transpor12 ja 13 võimalik sõita Musta- diamet liini väljumissagedust.
mäele ning Haaberstisse ilma Hetkel võib linnaosa sisest
kesklinna läbimata. Liin 49 viib ühendust pidada optimaalseks.
lasnamäelased suviti mugavalt Transpordiametiga on arutatud
Piritale päevitama ja sügisel ka graafiku tihendamist tipptunparkmetsa jalutama. Liin 65 on didel.
aga mõeldud eeskätt linnaosa
siseseks ühenduseks, ent lisaks Lasnamäelased on aktiivsed
toimetab see rännuplaanidega ühistranspordi kasutajad
Lasnamäe elanikud lennujaama.
Samuti on mõlema liiniga liht- Äsja valminud Tallinna elanike
ne sõita Lasnamäelt Ülemiste rahulolu uuring näitab, et LasCitysse, kus arenevad ettevõtted namäel ollakse ühistranspordi
on loonud tuhandeid tasuvaid kasutamisel märksa aktiivsetöökohti.
mad, kui nii mõneski muus linnaosas. Kui Tallinna elanikest
Hea transpordiühendus pole kasutab ühistransporti igapäetekkinud iseenesest
vaselt 38%, siis Lasnamäel on
igapäevaseid
ühistranspordi
Lasnamäe ühistranspordi eden- kasutajaid 42% ning koguni
damisel on palju ära teinud 52% lasnamäelastest nimetab
MRP Liinid OÜ juht ja linnaosa ühistransporti oma peamiseks

liikumisvahendiks. Lasnamäelasi häirivad ühistranspordi
juures kõige enam kõrvalekalded sõiduplaanist, busside suur
täituvus tipptundidel ja vajakajäämised sõidukite puhtuses.
Need on probleemid, mille kõrvaldamisele nii MRP OÜ kui
ka linnaosa valitsus tähelepanu
pööravad.
Loodussõbralikud gaasibussid on transpordi tulevik
Mõne aasta eest tõi MRP 13. ja
49. liinile gaasibussid. Tegemist
oli pilootprojektiga alternatiivkütuse kasutuselevõtuks. Rein
Vinni sõnul lähtus ettevõte projektiga kaasa minnes, vajadusest kaasajastada veeremit ning
toetada keskkonnasõbralikule
tehnikale üleminekut linnaliikluses. MAN Truck & Bus AG
gaasibussid on näidanud end
vastupidavate, säästlike ja loodushoidlikena. Tähtis on sõitjate mugavus, mis uute busside
kasutuselevõtuga jõudis uuele
tasemele. Alternatiivkütusele
üleminekuga kaasnesid kulutused gaasitankla rajamiseks,
ent Rein Vinni leiab, et moodsa
transpordi arendamine Lasnamäel väärib investeeringuid.

Esinejad
• Gennadi Gramberg (Tallinna Keskkonnaamet)
• Kerttu-Liina Urke (Eesti Pandipakend OÜ)
Ootame aktiivset osavõttu!

TALLINNA
TARBIJAÕIGUSTE PÄEV
30. MÄRTS 2017 / 11.00–16.30
OSAVÕTT ON TASUTA
11.00-11.15 Avasõna
Arvo Sarapuu, abilinnapea

11.15-12.15 Elu koerelamus enne ja pärast uue
koeriomandi- ja koeriühistuseaduse jõustumist
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja
Õigusbüroo; Kinnisvarakool

12.15-13.15 „Kaitse end ise!“
Levinumad tarbijaõiguse väärarusaamad
Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

Sünkroontõlge vene keelde

USEESTI RAHV U
OG
RAAMATUK
AL
SA
SUUR
I2
TÕNISMÄG

13.15-13.45 Vaheaeg
13.45-14.45 E-kaubandus läbi tarbija ja
kaupleja silmade
Signe Kõiv, Eesti E-kaubanduse Liit

14.45-15.30 Internetiäri maksustamise ABC
Kadriann Niinepuu, Priit Vao, Maksu- ja Tolliamet

15.30-16.15 Keelud ja piirangud kaupadele
postipakkides / Andreas Sõlg, Maksu- ja Tolliamet

KASULIKUD NÕUANDED TARBIJALE JA KAUPLEJALE | Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

ÜRITUSED VEEBRUARIKUUS
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
8.03 kell 17.30 Naistepäeva kontsert. Esineb TRIO
ROMANSS. Tasuta
11.03 kell 17.00 Olesja Balakireva loomingu juubeliõhtu
“Sa - mu elu!”. Pileti hind 6-11€
17.03 kell 18.00 Kevadkontsert. Esinevad:
mustlastantsuansambel AL Sol. Tutti Studio, Mission4.
koreograafiastuudio Lootos, LK Aplaus. Pilet 5 €
18.03 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika amsamblilt For You.
Pilet 4 €
19.03 kell 17.00 Nukuteater AVŠAR 20. aastat. Tasuta
22.03 kell 19.00 „Kosmos”. Lõbusad lood eestlastest ja
venelastest XXI sajandil. Pilet 10€
23.03 kell 19.00 „Kosmos”. Lõbusad lood eestlastest ja
venelastest XXI sajandil. Pilet 10€
25.03 kell 15.00 Ansambel “Zlatõje Gorõ” kontsert. Pilet
5/7 €
25.03 kell 18.00 Kontsert “Klassikalise muusika pärlid”.
Pilet 6-12€
26.03 kell 17.00 Kontsert “Arno Babadžanjani
laulud”. Laulab Sergei Maasin. Pilet 7 €
29.03 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert. Kavas:
W.A. Mozart. Tasuta.
31.03 kell 18.00 Tallinna Filharmoonia sari „Noorte
Filharmoonia” Hipster ja kunstnik. Tasuta
Näitus
3.03 – 31.03 Sirje Aalde maalide 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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Tule proovi ratastoolicurlingut!

Invaspordi Liidu peasekretär Signe Falkenberg ratastooli curlingut mängimas

Paljude jaoks on ilmselt veel
uudis, et siinsamas Lasnamäel
Tondiraba Jäähallis saab mängida tipptasemel tingimustes ratastoolicurlingut. Tondiraba curlinguhall on tuntud juba kogu

tele! Tule kohale ja võta sõber
kaasa. Oodatud on nii mehed
kui naised. Ratastoolicurlingu
laupäevakul saab juhendaja käe
all tunde kätte, mida curlingumäng tähendab ja kuidas seda
mängida. See on hea võimalus
ise kogeda, miks on curling üks
maailmas kõige kiiremini populaarsust koguv talispordiala.
Täna tegutseb Eestis üks ratastoolicurlingu võistkond, kes on
häid tulemusi näidanud juba
ka rahvusvahelistel võistlustel.
Kõigil, kel on huvi uue spordiala vastu ja kellel on valmisolekut regulaarselt treenida, on võimalus jõuda ratastoolicurlingu
võistkonna liikmeks.

Curlingut saab Tondiraba Jäämaailmas, aga kodusel Lasna- hallis mängida kuni aprilli lõmäel veel mõnevõrra võõras.
puni, siis lõppeb curlingu hooaeg. Ära maga võimalust maha
Igal laupäeval kell 15.00 - 16.30 ja tule curlingut mängima juba
on Tondiraba curlinguhalli uk- sel laupäeval. Kaasa võta hea
sed avatud kõikidele huvilis- tuju ja jäähalli sobilikud riided.

Tallinna Mahtra Põhikooli jaoks
algas aasta tegusalt
Maria Akulistaja
Huvijuht
Tallinna Mahtra Põhikool

Õppeprotsess elavdamiseks ja
õpilaste enesearengu toetamiseks kaasab Tallinna Mahtra Põhikool neid erineva suunitlusega
projektides osalemisesse.

Alates 23. jaanuarist 2017 alustasime koostööd Merivälja kooliga. Meiepoolne projektijuht on
eesti keele õpetaja Leino Lepp.
Leppisime kokku, et iga nädal
võtab kumbki kool vastastikku
vastu 2-3 õpilast. Meie kooli õpilastele on oluline praktiseerida
eesti keelt ning Merivälja kooli
õpilased soovivad täiendada oma
teadmisi vene keeles, samuti on
väga tähtis tutvuda erinevate kultuuridega.

Õpilasvahetus

Noorte moeloojate konkurss

Juba mitmendat aastat on Tallinna Mahtra Põhikooli õpilased
osalenud õpilasvahetusprojektis
VeniVidiVici. Projekt on mõeldud neile noortele, kes soovivad
õppida mõnes teises Eestimaa
koolis. Õpilasvahetuses saab
olla 1 – 2 nädalat, see on piisav
aeg selleks, et luua vahetuskoolis palju uusi tutvusi ning jõuda
hararstada mitmeid tegevusi.
Meie õpilastele on väga oluline
suhelda eesti keeles oma eakaaslastega, sellepärast oleme juba
aastaid vastu võtnud õpilasvahetusprojekti raames nii vene
kui ka eesti õppekeelega koolide
õpilasi.

9. veebruaril toimus Tallinna Kanutiaia Huvikoolis XVIII Tallinna koolide õpilaste moekonkurssi “Sedamoodi 2017” poolfinaal.
Selle aasta teema oli “Alice Imedemaal”.

Talvel võtsid Tallinna Mahtra
Põhikooli õpilased osa mitmest
erinevast projektist.

Projektijuht, tööõpetuse õpetaja
Svetlana Tsabijeva tänab kõiki
suurepäraselt hakkama saanud
disainerkollektsiooni “TeeParty”
loojaid: Anneli Virtsu ja Diana Marineni, Elisa Gromovat
(catwalk ja stilist-jumestaja),
Alina Drjaginat (reklaamklipp),
samuti esmakordselt modellidena esinenud Marika Dvoskinat,
Kristina Ivanovat, Adriana-Magdalina Neifertit, Olesja Avlasen-

Curling otsib talente!
Tule pane ennast proovile!
18. märtsil kell 12.00 kuni 15.00 tutvustab Tondiraba jäähallis
curlingumängu 2014. aasta olümpiavõitja Kaitlyn Lawes. Oodatud on kõik uued curlinguhuvilised - nii koduselt Lasnamäelt
kui kaugemalt. Üritus on osalejatele tasuta.
Curling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed.
Curlingut saavad mängida ka liikumispuudega inimesed. Eestis
saab curlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas
Tondiraba jäähallis. Siinsed tingimused on niivõrd hea kvaliteediga, et Tondiraba jäähallis toimuvad curlingu 2018. aasta
maailmameistrivõistlused. Curlingu hooaeg kestab Eestis mai
lõpuni.
Rohkem infot 18. märtsil Tondiraba jäähallis toimuva ürituse
kohta leiad Facebooki lehelt Curling Eestis.
Curlingut saad mängida tavalise
ratastooliga, muud mänguks vajalikud vahendid saad jäähallist.
Curlingu laupäevaku toimumist
toetab Tallinna linn ja on osalejatele tasuta.

Rohkem infot:
Viljar Villiste
Ratastoolicurlingu võistkonna
kapten
viljar.villiste@gmail.com
5393 2758

Lasnamäe muusikakooli
viiuldajate edu Moskvas
kot, Liana Golõševat ning Nicole Maile Harik
Vinnikovat.
vanemõpetaja
Lasnamäe Muusikakool
Õpi parematelt
Lasnamäe Muusikakoolis tööVeebruar 2017 on Tagasi Koo- tab viiuliõpetaja Kristi Alas,
li karjäärikuu. Tallinna Mahtra kes on oskuslikult ühendanud
põhikool kutsus karjääriteema klassikalise viiulimängu pärikäsitlemiseks ainetundidesse kü- musmuusikaga.
lalisõpetajad.
Selle tulemusena on tekkinud
9. veebruaril kohtusid 8. klasside omanäoline ansambel „Tuuõpilastega Alexander Taranen- leviiul” , kus koos Lasnamäe
ko ja Marina Ranneva Ericsson Muusikakooli ja VHK MuusiEestist, 17. veebruaril vestlesid kakooli õpilastega viljeletakse
9. klassidega Ljudmilla Eljaste ja eesti pärimusmuusikat.
Ksenija Bogdanova Swedrbankist ning 7.klassidega Aleksand- Juba teist aastat järjest on viiura Shelepova OÜ Office in EUst. liansambel „Tuuleviiul” edukalt
esinenud rahvusvahelistel konProjektijuhi, Eesti keele õpetaja kurssidel Venemaal. 2017. aasta
Reet Rummu poolt korraldatud jaanuaris kutsuti ansambel esikohtumiste käigus said õpiased nema Moskvasse V rahvusvaheinfot erinevate ametite ja asu- lisele noorte talentide konkursstuste karjäärivõimaluste kohta. festivalile, mille korraldajaks oli
Külalisõpetajaid kuulati huviga, „MOSGAZ”. Suurejoonelisest
esitati küsimusi ja jäädi vahetun- üritusest võttis osa üle 300 nooniski vestlema.
re muusiku.
Usume, et meie kooli õpilased
teavad nüüd paremini, millest
õpingute jätkamisel ja valikutegemisel lähtuda ja kust leida
rohkem infot põnevate ametite
kohta.

loori teatris ”Vene laul”. „Tuuleviiuli” esinemist mainiti ajalehes „Moskva Õhtuleht”, kus
kirjutati,et eesti laste esinemine
lummas kuulajaid ja eriti meeldis, et lauljad saatsid rahvalaulu
ise viiulitel. Ka galakontserdil
kõlanud tugev aplaus oli selle
tunnistajaks.
Veelkord võis veenduda, et
muusika ei vaja tõlget vaid ta
on kõigile mõistetav olenemate
keelest.

Lasnamäe Muusikakooli viiuliansambel „Tuuleviiul” saavutas laureaadi tiitli ja III koha
ning osales suurejoonelisel galakontserdil 31. jaanuaril, hiljuti
valminud Moskva riiklikus folk-

Lasnamäe muusikakooli ansambel „Tuuleviiul” tänab sponsoreid – Lasnamäe Linnaosa Valitsust, AS Eesti Gaasi ja esimeest
Ants Nooti, Kultuurkapital ja
isiklikult Aleksander Bessedinit, tänu kelledele oli võimalik
osaleda konkurssil ja tutvustada
eesti pärimusmuusikat.

noortekeskused. Kavas on nii linnalaagrid, sportlikud võistlused
kui ka muud põnevat.
Kogu Tallinna koolivaheaja kavaga saab tutvuda Tallinna noortein-

fo lehel www.tallinn.ee/koolivaheaeg, kus tegevused on leitavad
päevade kaupa. Pealinna koolivaheajainfot koondab ning vahendab
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Mida teha ja kuhu minna kevadisel koolivaheajal?
Margit Sellik
Peaspetsialist
Tallinna spordi- ja
noorsooamet
Peatselt algaval kevadvaheajal ootavad pealinna noortekeskused, muuseumid ning
huvikoolid lapsi ja noori osa
võtma põnevast koolivaheajaprogrammist. Tulemas on
linnalaagrid, töötoad, mänguõhtud, spordiüritused ja palju
muud. Kevadvaheaeg kestab
18.–26. märtsini 2017.
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Spordihuvilised lapsed saavad
osa võtta kaasahaaravast Capoeira
Berimba treeningutest. Treeningud toimuvad Pirita Top SPA-s
ning oodatud on lapsed alates 7.
eluaastast. Mängitakse ka muusikapille ja õpitakse portugali keelt.
Lisainfot leiab kodulehelt www.
berimba.ee ning osavõtt treeningutes on koolivaheajal tasuta.

õpilastele mõeldud vahva linnalaager “Kaheksa ühe hoobiga”, mis
leiab aset 21.–24. märtsil. Täpsem info NUKU teatri kodulehelt
www.nuku.ee/laager-kaheksaühe-hoobiga.

Vabaõhumuuseum ootab aga
koolivaheajal lapsi külla koos
peredega. 19. märtsil kl 11 on Vabaõhumuuseumis toimumas lasPealinna muuseumid kutsuvad tehommik koos Pelgulinna folgimärtsivaheajal lapsi arendavates- klubiga. Lisainfot leiab muuseumi
se linnalaagritesse. Nii on juba kodulehelt www.evm.ee.
seitsmendat korda Tallinna vana- 20. märtsil alustavad kevadkoolilinnas toimumas 1.–3. klasside vaheaja programmiga ka Tallinna

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
West-Wind Eakate kodu Kunda
linnas pakub ööpäevaringset
hooldusteenust eakatele.
Info: 56655179

Teostan elektritöid 5097624
Soovin osta kiiresti auto kuni 1000€:
58190200
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215.
Ostan Teie auto. Võib vajada
remonti. Tasu kohe! 58358133

Otsime Eolane Tallinn AS-le

JOOTJAID JA SMA
OPERAATOREID

Pakume suveperioodiks
tööd

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:

TÕSTUKIJUHILE

- tööd graafiku alusel: 2 päeva 7:30-19:30, 2 ööd 19:30-7:30, 4 vaba;
- töö liinil.

Tööülesanded

 Lehtmetalli materjali ja toote laadimine ja riiuldamine

Nõudmised kandidaadile:

elektri– või gaasitõstukitega

- eelnev kogemus jootjana või SMA operaatorina;

Tööks on vajalik TÕSTUKIJUHILUBA!

- hea silmanägemine;
- kohusetundlikkus, kiirus ja täpsus;

Ettevõte pakub

- valmisolek vahetustega tööks.

 Ajutist tööd aprillist juunini 2017
 tööaega esmaspäevast reedeni kahes vahetuses:
7.00-15.30 ja 15.30-00.00
 kaasaegseid töövahendeid ning väga häid olmetingimusi
 töötajate vedu kesklinnast Favorisse ja tagasi

Ettevõte pakub:
- töökohta asukohaga Tallinnas Lasnamäel;
- fikseeritud tunnitasu ja boonust;
- tähtajatut töölepingut;

Lisainfo

-kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda.

Töökoht asub aadressil Maardu, Vana-Narva mnt 30/1
CV palume saata aadressile personal@favor.ee

Lisainfo:
Asukoht: Lasnamäe, Tallinn

Kandideerida saab ainult CV saatmisega!

Töö tüüp: täistööaeg
Võtame ühendust sobivate kandidaatidega.

AS Favor on 1990. aastal asutatud metallitööstusettevõte,
kus töötab üle 200 inimese. Ettevõttes on 3 ärisuunda:
teraslehtmaterjalide müügile spetsialiseerunud CutCenter,
lehtmetalli töötlev ja koostamisteenuseid pakkuv Metaform,
teraskarkassi ning alumiiniumlaepaneele tootev Profiline
Poole oma toodangust ekspordime oma ala juhtivatele
ettevõtetele Euroopa Liidus.

Tööle asumise aeg: aprill 2017
Lisainfot annab: personalijuht
Telefon 6 349 222
Vana-Narva mnt 30/1, Maardu 74114
www.favor.ee

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

REVALIA SELTSKONNATANTSU KURSUSED
MERLE KLANDORFI juhendamisel
neljapäeviti Lindakivi Kultuurikeskuses,
Koorti 22
ALGKURSUS PAARIDELE
al. 02.03. kell 18.00−19.15

ALGKURSUS ÜKSIKUTELE
al. 20.04. kell 20.30−21.45

JÄTKUKURSUS PAARIDELE
al. 02.03. kell 19.15−20.30

PRUUTPAARIDE ALGKURSUS
al. 27.04. kell 18.00−19.15

Laupäeval
19.
novembril
kell 13.00
ＱＸＮ＠ｶ･･｢ｲｵ｡ｲｩｬ
18.
märtsil＠＠＠
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Lindakivi kultuurikeskuses

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

HEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA
Külalised Soomest
ｋｅｌｌ＠ＱＳＺＰＰ

Jagatakse toiduabi pakke

Eratunnid ja harjutusõhtud neljapäeviti.

MEIE LEIAME
OSTJA!

Sissepääs tasuta

Maia Mardo

50 45 679
66 84 700

Aigar Pruul

50 33 460
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

18.03, 08.04, 13.05, 17.06
ＲＰＱＷ＠｡｡ｳｴ｡ｬＺ＠ＱＴＮＰＱＬ＠ＱＸＮＰＲＬ＠ＱＸＮＰＳＬ＠ＰＸＮＰＴＬ＠ＱＳＮＰＵＬ＠
15.07, 12.08, 16.09, 07.10, 11.11, 09.12.
ＱＷＮＰＶＬ＠ＱＵＮＰＷＬ＠ＱＲＮＰＸＬ＠ＱＶＮＰＹＬ＠ＰＷＮＱＰＬ＠ＱＱＮＱＱＬＰＹＮＱＲ＠

INFO ja REGISTREERIMINE:
merle@tkrevalia.ee
515 5826
www.tkrevalia.ee

Jumal on armastus!

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

SUUR LAO
TÜHJENDUSMÜÜK

–20% kuni –40%
OÜ BRENSTOL
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.

OTSIB PUIDUTÖÖLISI
KELLE PEAMISED TÖÖÜLESANDED ON:
Erinevate tööoperatsioonide teostamine puidupinkidel nagu
näiteks materjali sorteerimine, vastuvõtmine, sisseladumine,
kiletamine, komplekteerimine.

ETTEVÕTE PAKUB:
Stabiilset tööd ja hea töö eest väärilist tasu;
Sõbralikku ja toetavat meeskonda ning meeskonnakoolitusi;
Toredaid ühisüritusi ja kaasaegseid töötingimusi;
Ühes vahetuses tööd, E-R, tööpäev alates 7:30 kuni 16:10;
Transporti tööle jõudmiseks ning koju saamiseks.

OLED SUUREPÄRANE KANDIDAAT, KUI:
Tunned huvi töötamise vastu puidutööstusettevõttes;
Sinu eesmärgiks on rakendada ennast parimate
töötulemuste nimel;
Oled korrektne tööprotsesside teostamisel;
Oled kiire õppimis- ja kohanemisvõimega;
Sul on hea pingetaluvus;
Suhtled nii eesti kui vene keeles.

KANDIDEERIMISEKS:
Saada oma CV ja palgasoov e-mailile: Jekaterina@brenstol.ee
Lisainfo telefonilt 58 55 1720 tööpäevadel E-R 7:30-16:10.

Thermory

Thermory

Thermorydesign

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

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!

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

EELK LASNAMÄE PÜHA MARKUSE
KOGUDUS:
teispäeviti kl 18 piiblitund, pühapäeviti kl
17 jumalateenistus. 12.03.2017 kl 15-17
pärastlõuna lastele, kl 17 perejumalateenistus.
18.03.2017 kl 18 Kiviklubi gospeliõhtu (houseband, külaline) Täpsem teave: https://www.
facebook.com/eelk.lasnamae/, 58 004 642

Mahtra Hostel

TÄHISTA OMA TÄHTSAID HETKI
PRIISLE PEORUUMIS, Priisle 10
20-70 kohta
Tasuta parkimine.
Aasta lõpuni ruumi rent TASUTA!
Tellimine ja info tel. 56940175
www.priislepeoruum.ee

SÜNNIPÄEVAD • PULMAD • PEIED • FIRMAPEOD

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

Costasolrent.ee pakub kvaliteetset
puhkusemajutust maalilisel Hispaania
lõunarannikul - Costa del Sol

costasolrent
Costasolrent.com
Costasolrent.com

Korterite ja villade rent
Lennupiletite otsing
Autorent

www.costasolrent.ee

COSTA DEL SOL - Malaga - Torremolinos - Benalmadena - Fuengirola - Marbella - COSTA DEL GOLF

Statistikaamet

Tallinna Maxima kauplused ja
tootmistsehhid pakuvad tööd
järgmistele ametikohtadele:

Statistikaameti missioon on pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infoteenust.
Meie koostööpartnerid on Eesti statistikatarbijad ja andmeesitajad ning rahvusvahelised
organisatsioonid. Teeme statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja
majanduse olukorra ning trendide kohta. Peame oluliseks uuendusi ja arengut.
Andmetöötluse ja registrite osakonna põhiülesanne on koguda ja täpsustada andmeid,
valmistada ette lähteandmeid, arendada andmekogumist ja andmetöötlust ning pidada
ja arendada statistilisi registreid.

Otsime oma kollektiivi

KÜSITLEJAID

Küsitleja tööülesanded:
■ elanike küsitlemine
Nõudmised kandidaadile:
■ keskharidus
■ hea eesti keele oskus,
vene keele oskus suhtlustasandil
■ arvutioskus
■ väga hea suhtlemisoskus
■ kohusetundlikkus
■ tulemustele orienteeritus
■ autojuhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus
Kasuks tuleb:
■ varasem töökogemus küsitleja või müügiesindajana
või muul head läbirääkimisoskust eeldaval töökohal
Omalt poolt pakume:
■ töövahendid – mobiiltelefon ja küsitlusteks sülearvuti
■ töötulemustest sõltuvat tasu
■ sõidukulude hüvitamist küsitluspiirkonnas
■ uuringukoolitusi
■ võimalus töötada osalise tööajaga
■ võimalus osaleda perioodiliste uuringute läbiviimisel

Kandideerimiseks palume esitada CV e-kirjaga aadressil kirly.kask@stat.ee
Lisainfo: Kirly Kask, tel 625 9274

-

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

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

Pange oma raha
teenima!

Kevadnauding

Hoius

7,5%
aastas

Tule ja saa säravaks
nautides Kubija hotell-looduspaa
mõnusaid hoolitsusi!
Pakett ühele inimesele sisaldab:
• Majutus ühele inimesele kaheses toas 2 ööd
• 2 hommiku- ja õhtusööki ning lõunasöök
• Spaa- ja saunakeskuse piiramatu kasutus
• Hommikumantli ja spaasusside kasutus
• Seljamassaaž ürdiõliga 40 min
• Magneesiumisoola jalavann 20 min
• Sügavsoojendav muda-parafiini padi 20 min
• Käimiskeppide ja minigolfi kasutamine
• Reedel ja laupäeval pääsmed Võru ööklubisse
Club Tartu ja Club Capital
• WiFi, parkimine

Hind
alates

95

€

inimene

Paketi hind saabumisega P - N 95€
Paketi hind saabumisega R – L 110€
Pakkumine kehtib kuni 31.05.2017

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

tasuta
lühinumber

1810 | www.ere.ee

