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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. aprilli seisuga Lasnamäel 119 219 inimest. Võrreldes märtsikuuga suurenes elanike arv 64 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

Lasnamäel avati uudne 
tervisekeskus

Viie looma mängud

Märtsikuu eelviimasel päeval 
avati aadressil Linnamäe tee 
3 muntifunktsionaalne Lasna-
mäe Tervisemaja.

Äsja valminud keskus koosneb 
kahest hoonest. Juba praegu 
saab kasutada pere- ja ham-
baarstide teenuseid, avatud on 
mitmed kauplused. Eriarstid 
alustavad teenuse pakkumise-
ga lähiajal, peagi saab kasutada 
ka teisi tervisemajas pakutavaid 

võimalusi (taastusraviteenused 
basseiniga, uuringud, päevaki-
rurgia). Spordiklubi MyFitness 
avab uksed augustikuus.

„Kuna nüüd on paljud diagnos-
tika ja rehabilitatsiooniteenu-
sed kättesaadavad Lasnamäe 
elanikele kohapeal, siis ei pea 
enam inimesed haigena sõitma 
teise linna otsa ja saavad kiire-
mini terveks. Sellest võidab aga 
ühiskond tervikuna, sest terved 

inimsed suudavad tulemusliku-
malt pühenduda nii tööle kui ka 
oma perele ja lähedastele,“– üt-
les Lasnamäe linnaosa vanem 
Maria Jufereva.

Alates 01. aprillist peatuvad 
Lasnamäe Tervisekeskuse juu-
res Mustakivi teel paiknevas 
uues Linnamäe tee bussipeatu-
ses liinide nr 12, 31, 60 ja 65 
autobussid.

Unikaalne tervise taastamise 
süsteem, mille lõi iidses Hiinas 
keisri õuearst Hua Tuo.

Kuidas parandada liigeste ja 
siseorganite tööd ning koguda 
energiat?

Viis looma (nagu ka viis algele-
menti) on väga erinevad – tugev 
ja raevukas tiiger, kes suundub 
jahile, nõtke hirv, osav ahvike.. 
. Igaüks leiab nendes harjutus-
tes selle, millest just temal va-
jaka jääb.

Treeningud hakkavad toimu-
ma Kultuurikeskuses Lindakivi 

kaks korda nädalas (1 kuu),  tei-
sipäeviti ja reedeti algusega kell 
10.00 ja kell 18.30 ning Musta-
kivi keskuses (kell 12.00). Pro-
jekt on korraldatud koostöös 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse-
ga Tallinna Sotsiaal- ja Tervis-
hoiuameti toetusel.

Lasnamäe elanikele vanuses 20-
80 on treeningutest osavõtt tasuta!

Gruppi pääsemiseks tuleb regist-
reeruda telefonil 5558 5221. Ta-
suta kohtade arv on piiratud. 

Lisainformatsioon: 
www.taichi.ee
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Kirjanduslik külalistetuba on 
Pae Gümnaasiumi visiitkaart. 
Tänavu toimus üritus uues 
kuues, Asja Kotljari mõistuju-
tu „Minu südame maja“ aine-
tel.

Mõistujutu keskmes on ilus al-
legooria – iga inimene peab elu 
jooksul ehitama Oma südame 
maja, kuhu ei tohi lasta härra-
seid Pettust, Reetlikkust, Üks-
kõiksust, Hirmu, Kurjust ega 
Kalkust, vastupidisel juhul on 
oht saada nende orjaks. Noored 
(7-11 klasside) näitlejad näita-
sid, kuivõrd oluline on toita oma 
hinge inimlike väärtustega: rõõ-
mu, usu, headuse ning kaastund-
likkusega.

Kirjanduslikku külalistetuba 
võib täie õigusega pidada õpi-
laste iseseisvuse ja küpsuse tun-
nuseks, tegid nad ju kõike algu-
sest peale ise: valisid tundeid ja 
emotsioone peegeldava muusi-
ka, näitasid Südame maja külali-
si nii laval kui ka pildis, järgides 
oma intuitsiooni ja fantaasiat.

Kirjanduslikku külalistetuba 
esitlesid  vene keele ja kirjan-
duse õpetajad Tatjana Timofeje-
va, Tamara Prokofjeva ja Larisa 
Lipovskaja. Näitlejatena olid 
laval Anna Malkova, Valeria 
Potšinok, Juri Vihterpal, Violet-
ta Burlatšenko, Georgi Korol, 
ettelugejatena Andrei Pankra-
tov, Sebastian Andrejev, Maria 
Pazekova, Maksim Dzekalo, Je-

lizaveta Jepifanova ja Angelina 
Drozd. Muusikalise kujundami-
se eest vastutasid Irina Prokof-
jeva, Karina Nefjodova, Daria 
Kondratenkova ja Jekaterina 
Zagodõrenko. Lavakunudus sai 
teoks tänu  Darja Beljaeva, Je-
katerina Savtšuki, Anna Korol-
jova, Emma Tubenšljaki ja Ali-
na Kirnu tööle.

30. aprill 2017
Kogumisringide ajagraafikud:

10.00-10.15 Katleri 5 esisel platsil
10.35-10.55 Läänemere tee 66 ja 72 vahelisel platsil
11.15-11.35 Ümera 54 ees
11.50-12.05 Kärberi 4 ees
12.25-12.40 Virbi 20 juures
13.00-13.20 Punane 63 ja 65 esisel asfaldiplatsil
13.40-14.00 Pallasti 30a parkla (Asunduse bussipeatuse juures)

Tasuta vastuvõtmisele kuuluvad: 

Ohtlikud jäätmed: vanad akud ja patareid, õlijäätmed (kuni 20 l inimese kohta), aegunud 
ravimid (kuni 2 kg inimese kohta), värvi- ja lakijäätmed (kuni 10 l inimese kohta), aiandusmür-
gid, väetiste jäägid, foto- ja muud olmekemikaalid (kuni 10 l inimese kohta), elavhõbedajäät-
med, sh päevavalguslambid (kuni 10 tk inimese kohta).
Kodutehnika: suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, 
väikesed kodumasinad (tolmuimejad, rösterid, föönid, kohviveskid, triikraud jne), IT seadmed 
(arvutid, monitorid, printerid), raadiod, videokaamerad, videomagnetofonid, televiisorid jne.

Reidi korraldavad Tallinna Keskkonnaamet ja Kesto OÜ.

Kirjanduslik külalistetuba 
Tallinna Pae Gümnaasiumis

Projekt „Tegus algus!“ annab huvitava elukutse!

OHTLIKE JÄÄTMETE 
JA VANA KODUTEHNIKA KOGUMISREID

LINNAOSAVANEMA VEERG

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Piletihinnad:
E–N kell 11:00–21:00 hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja pensionärid: 
3 eurot 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:
12.04 – sanitaarpäev 
14.04 – suur reede 
16.04 – 1. ülestõusmispüha 
26.04 – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Käes on aprillikuu, mis tähendab, et kevad on juba jõudnud 
rõõmustada meid esimeste soojade päikesekiirtega. Kahjuks 
on tulnud päevavalgele ka iga-aastased probleemid teeaukude 
ja ebaseaduslike prügilatega. Kevadel alustab Lasnamäe Lin-
naosa Valitsus traditsiooniks saanud heakorraüritustega, mille 
jooksul korrastatakse linnale kuuluvad alad. Kuigi teeme kõik 
endast oleneva, on kurb vaadata, et mõnikord ei hooli inimesed 
ise oma majade ümbrusest. Visates prügi selleks mitte ettenäh-
tud kohta või viies seda metsa, käitutakse vastutustundetult nii 
enda, looduse kui ka kaaskodanike suhtes. 

Ja nüüd teede olukorra juurde. Teed saavad korda – käivitatud 
on asfalditehas, tööle hakkasid ka teetööliste brigaadid. Tasub 
mainida, et esimesed asfaldi partiid suunatakse Lasnamäe pea-
magistraalide – Laagna ja Juhan Smuuli teede – parandamiseks. 
Esimese etapi jooksul e 15. maini käib teede remont peamiselt 
tihe liiklusega magistraalidel ning ühistransporditeedel. Järk-
järgult tehakse korda ka hõredama liiklusega kvartalisisesed 
teed.

Oma töös arvestab Lasnamäe Linnaosa Valitsus alati linnaosa 
elanike soovidega. Kevade hakul käivitus programm „Positiiv-
ne Tallinn 2018-2022“, mille raames on Lasnamäe elanikud 
juba esitanud üle 200 idee linnaosa arendamiseks. Arvamuste 
kogumiseks on linnaosavalitsuses ja kõigis hallatavates asu-
tustes paigaldatud ideede kogumiskastid. Igaüks, kel on mi-
dagi öelda, kel on ideed ja ettepanekud, on oodatud neid ja-
gama isegi siis, kui esmapilgul tunduvad need ebaharilike ja 
teostamatutena. Nii saame me vahetult teada, mis kitsaskohad 
vajavad kiiremat lahendamist. Just teie toel saame teha meie 
linnaosa veelgi elamissõbralikumaks! Teie arvamus on meie 
jaoks väga oluline! Oma ettepanekute esitamiseks on teil mitu 
võimalust. Võite jätta täidetud küsitluslehe kogumiskasti, saata 
oma ettepanekud e-posti aadressile lasnamae@tallinnlv.ee või 
täita spetsiaalne vorm meie kodulehel. Programmi „Positiivne 
Tallinn“ vahetulemustest aga räägin teile kahel seminaril, mis 
toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoone I korruse saalis 
24. ja 26. aprillil algusega kell 15.00.

Oma pöördumise lõpetuseks tuletan meelde, et Lasnamäe on 
sportlikuim linnaosa ja me hoolitseme selle eest, et nii oleks 
see ka edaspidi. Kevadel toimub Pae pargis traditsiooniline ke-
pikõnni ürituste sari. Samuti jätkuvad tasuta Taiji treeningud. 
Alates maikuust pakume jooksusõpradele võimalust tõhustada 
oma treeninguid tasuta ühistreeningutel. Kutsun kõiki üles roh-
kem liikuma vabas õhus, sest Lasnamäel on kõik tingimused 
aktiivse elustiili harrastamiseks.

Päikeselist kevadet!

Käesoleval kevadel on paar-
ikümnel noorel inimesel võima-
lus võtta vastu põnev väljakut-
se: alustada tasuta õpingutega, 
omandada elukutse ning asuda 
meelepärasele tööle teeninduse 
või toitlustuse valdkonnas. Olu-
line, et oled vanuses  16 – 29 
aastat, käesoleval hetkel sa ei õpi 
ega tööta, ent omad kas põhi-, 
gümnaasiumi või kutseharidust.  
Peamine aga, et sa tõesti soovid 
end edaspidiselt siduda teenindu-
se või toitlustuse valdkonnaga. 
Seega  osalemine antud projektis 
võib olla just sinu võimalus!

Tallinna Erateeninduskool kor-
raldab projekti „ Tegus algus!“ 
raames vastuvõtu tasuta õppe-

kohtadele järgmistel õppekava-
del: 
• pagar-kondiiter,
• toitlustustöö korraldaja

Keskmiselt kuus kuud kestva 
õppe ajal pakutakse õppijatele  
erialast ettevalmistust, erialast 
keeleõpet (kas vene või eesti 
keel), individuaalset nõustamist. 
Põhirõhk antud õppes on ettevõ-
tetes toimuval tööpraktikal, või-
maldab kinnistada teoreetilistes 
tundides õpitut ning omandada 
praktilisi oskusi ja töövõtteid. 
Tööpraktikale järgneb etteval-
mistus kutseeksamiks, sest just 
kutsetunnistuse olemasolu annab 
konkurentsieelise meelepärase 
töö leidmisel. 

Võimalik registreeruda õppetöö-
le nii elektrooniliselt aadressil 
http://www.tetkool.ee/tegus-al-
gus/ kui ka  isiklikult kohale tul-
les (aadressil Sõle 3).

Lisainfot projekti kohta saab e-
posti aadressil info@tetkool.
ee või telefonil 648 1001 ja 512 
1193.

Projekti rahastatakse Euroopa 
Sotsiaalfondi toetusel summas 
298 235, 08 eurot. Projekti kestus 
on 01.08.2016 – 31.07.2018.                                                                        
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01. septembrist 2017 hakkab Punane tn 69 
paiknevas endises koolihoones tegutsema 
Tallinna Tondiraba Huvikool. 
Avatav huvikool pakub õppimisvõimalusi 
kuni 1200 lapsele. 
Juba praegu on võimalik panna oma lapsi 
kirja huviringidesse 2017/18 õppeaastaks.

Info huviringide kohta ja eelregistreerimine:
http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

Lasnamäel jagatakse ligi 500 perele toiduabi

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

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa 
korteriühistu esindaja !

Aprillis 2017 toimuvad Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse (Pallasti 54) I korruse saalis 
järjekordsed korteriühistute infopäevad. 

Aeg 
24. aprill kell 15:00 (vene keeles)
26. aprill kell 15:00 (eesti keeles) 

Teema 
„Lasnamäe Positiivse Programmi 2014–2018“ tulemuste 
tutvustamine. Arutame seni tehtut ja räägime sellest, kuidas 
korteriühistud saavad programmi raames oma ettepanekuid 
edastada. 

Esinejad 
Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosa vanem
Jaanus Riibe, linnaosa vanema asetäitja

Infopäeva lõpus ootab korteriühistute esindajaid 
tänuüritus! 

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa 
vanema asetäitja

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
ja Eesti Toidupank koostöös 
Sotsiaalministeeriumiga jagab 
kevadel taas Euroopa abifondi 
toiduabi. 

Toiduabi jagamine toimub 
kindlate nimekirjade alusel. 
2017. aasta nimekirjas on 487 
peret, kellele jaotatakse 1107 
toidupakki. Linnaosavalitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonna 
sotsiaaltoetuste talituse spetsia-
listid ise teavitavad märtsi - ja 
aprillikuu jooksul kõiki neid 
perekondi, kellel on toiduabile 
õigus. 

2017. aasta esimene toiduabi 
jagamine toimub aprillis, siis 
saavad toiduabi tänavu jaanua-
ris või veebruaris toimetuleku-
toetuse või vajaduspõhise pere-
toetuse taotlejad ning kodutute 
öömajades viibinud elukohata 
inimesed.  

Õigus toiduabile on järgmistel isi-
kutel: 
• toimetulekutoetuse saajad; 
• toimetulekutoetuse taotlejad, 

kes küll oma sissetuleku tõt-
tu oleksid õigustatud saama 
toimetulekutoetust, kuid kelle 
kohta on kohalik omavalitsus 
teinud otsuse toetust mitte 
maksta; 

• toimetulekutoetuse taotlejad, 
kelle sissetulek pärast tasu-
misele kuuluvate eluaseme-
kulude maha arvamist (keh-
testatud piirmäärade ulatuses) 
ületab kuni 15% ulatuses keh-
testatud toimetulekupiiri; 

• varjupaigateenust (kodutute 
öömaja) kasutavad inimesed; 

• vajaduspõhise peretoetuse 
saajad. 

Toiduabi saamise kriteeriumid 
on üle Eesti kõigile võrdsed. Toi-
duabi saajal peab olema kaasas 
isikut tõendav dokument või all-
kirjastatud volitus. Kaubale järgi 
tulles pidage palun kinni päevast 
ja osutatud kellaajast. Erivajadus-
tega inimestele ning neile, kes ei 
saa pikaajalise haiguse tõttu toi-

dule järgi tulla, tuuakse see koju. 
Kõige lihtsamini saab inimene in-
fot toiduabi jagamise kohta oma 
sotsiaaltöötajalt.

Uuest abifondist jagatav toiduabi 
on mitmekesisem kui varasema-
tel aastatel. Toidupakist leiab ta-
tart, riisi, pudruhelbeid, suhkrut, 
rapsiõli, aga ka liha- ja kalakon-
serve, rosinaid, šokolaadi ja pur-
gisuppi. Et toiduained oleksid 
võimalikult värsked, hangitakse 
need iga kord vahetult enne jaga-
misperioodi. 

Toiduabi saaja peaks arvestama, 
et toiduabikomplekt ühe pere-
liikme kohta kaalub ligi 13 ki-
logrammi ning seepärast tasub 
kaasa võtta vähemalt kaks vas-
tupidavat kandekotti. Kui komp-
lekte on mitu, siis komplektide 
kaupa saab neid välja võtta ka 
mitmel korral. 
 
Lisainfo lehelt: https://www.
sm.ee/et/toiduabi-jagamine-0.

Infot toiduabi jagamise kohta 
saab telefonil 645 7770. 

ÜRITUSED APRILLIKUUS

SOTSIAALKESKUS

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

AJAKAVA

8.04 kell 19.00    Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt 
Ragnar&Co bänd. Pilet 4 € 
9.04 kell 14.00     Rahvusvaheline Baltimaade laste - ja 
noorte festival „Jürikuu”.   Pilet 5 € 
12.04 kell 18.00    Klassikalise muusika kontsert.  
Kavas: W.A. Mozart. Sissepääs tasuta 
15.04 kell 10.00  Kassiklubi SELENA TIGER 
rahvusvaheline kassinäitus. Piletid 1,50–5 € 
16.04 kell 10.00  Kassiklubi SELENA TIGER 
rahvusvaheline kassinäitus. Piletid 1,50–5 € 
21.04 kell 18.30    Koreograafiastuudio Lootos 
kevadkontsert „Kui kaunis on see maailm”. Pilet 3 € 
28.04 kell 18.00    Tantsupäeva kontsert. Pilet 5 € 
29.04 kell 17.00    IV Rahvusvaheline festival “Balti 
šansoon”. Esinevad lauljad Eestist, Lätist, Venemaalt ja 
Rootsist.  Pilet 10 € 
30.04 kell 13.00   Rahvusvaheline konkurss „Narva 
kevad”. Sissepääs tasuta

Näitus

3.04 – 17.04   Näitus-müük „Vääriskividest aed”

Laupäeval, 22. aprillil tähis-
tab Riigikogu 98. sünnipäeva 
lahtiste uste päevaga. 

Üritus algab kontserdiga rõdult 
ning Riigikogu esimehe Eiki 
Nestori tervitussõnadega. Ko-
hal on Laste Vabariik tegelustu-
badega ning selle suve noored 
laulu- ja tantsupeolised tutvus-
tavad pidu. Kõigil huvilistel on 
võimalus osaleda ekskursiooni-

del Toompea lossis ja Riigikogu 
hoones ning tutvuda parlamendi 
tööga. Fraktsioonides saab koh-
tuda saadikutega ja infotunnis 
esitada küsimusi valitsuse liik-
metele. 

Sel päeval pääseb ka Pika Her-
manni torni. 

Konverentsisaalis saab peale 
lõunat kaasa elada traditsioo-

nilisele mälumängule koolide 
ja Riigikogu võistkonna vahel. 
Kaasa on võimalik mõelda ka 
põnevale laulupeoteemalisele 
debatile. Päeva jääb lõpetamata 
ETV Laulustuudio mudilaskoor. 
Sissepääs, üritused ja tegevused 
on tasuta!  

Kõik on oodatud Riigikokku 
kell 11–16.

Lahtiste uste päev Riigikogus

Lasnamäe Sotsiaalkeskus
Killustiku 16

11. – 13.04  Ülestõusmispühade teemaline käsitöönäitus 
(Lasnamäe Sotsiaalkeskuse käsitööringid)

19.04– 05.05  Galina   Borissova ja Nadežda Koroljuki 
maalide näitus „Kevad“

21.04 kell  14.00  Pirita Sotsiaalkeskuse ansambid „Sirjelind“ 
ja „Sirjelind Trio“, solist Jukka Klami.  Juhendaja Sirje 
Merelaid.
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Positiivne Tallinn tuleb taas: ootame ideid ja ettepanekuid
Lasnamäel taaskäivitus ideede kogumine muut-
maks meie linnaosa kaasaegsemaks ja elamissõbra-
likumaks.

Järgnevalt toome teieni kümme ideed, mis olid välja 
käidud „Positiivne Tallinn 2014–2018“ kaasamispro-
jekti raames  ja mis said lähiaastatel ka teoks. 

1. Idee: ehitada juurde uued lasteaiad, et lasteaiakoht 
oleks tagatud kõigile soovijatele. Tulemus: Tallin-
na Kihnu Lasteaed avati 2013. aasta sügisel.

2. Idee:leida võimalus tasuta klassikalise muusika 
kontsertide korraldamiseks Kultuurikeskuses Lin-
dakivi. Tulemus: tasuta klassikalise muusika kont-
serdid toimuvad Kultuurikeskuses Lindakivi alates 
2015. a sügisest. Järgmised kontserdid toimuvad 
12. aprillil ja 17. mail.

3. Idee: kvaliteetse hariduse tagamiseks tuleks toe-
tada munitsipaalkoolide ja lasteaedade õpetajaid 
Tulemus: õpetajate eluasemeprobleemide leeven-
damiseks ehitatakse Lasnamäele 75 korteriga Õpe-
tajate Kodu, mis valmib 2017. a sügisel.

4. Idee: linnaossa tuleb rajada saun, millega tagatak-
se kvaliteetne ja kaasaegne saunateenus kodulin-
naosas. Tulemus: Lasnamäe Ökosaun avati 2015. 
aasta kevadel. 

5. Idee: elanike turvalisuse tagamiseks tuleb arenda-
da tänavavalgustust ja luua juurde vaba aja veetmi-
se võimalusi vabas õhus.  Tulemus: elanike turvali-
sus ja liikumistingimused Lasnamäel on paranenud 
valgustatud kergliiklusteede rajamisega Tondira-
ba Jäähalli ja Katleri asumi vahelisele tühermaale 
(2014. aastal) ning Priisle teele (Narva mnt - Lää-
nemere tee lõigul 2015. aastal). Lisaks lõpetatakse 
2017. aasta kevadel 2,4 km pikkuse kergliikustee 
ehitus Tondiraba parki.

6. Idee: linnaosa rohealade korrastamiseks ja ela-
nike jalutamisvõimaluste parandamiseks tu-
leb kujundada Tondiloo haljasala ümber par-
giks, kus keskne element oleks kergliiklustee.  
Tulemus: 2016. a valmis Tondiloo haljasala kor-
rastamise viimane etapp. 2017. aastal alustatakse 
Priisle pargi korrastamise I etapi töödega.  Lähiaas-
tatel ehitab arendaja välja Tondiloo pargi Ussimäe 
tee poolse osa koos pargialaga külgneva Ussimäe 
tee kergliiklustee lõigu.

7. Idee: jätkata tuleb Lasnamäe teedevõrgu korras-
tamist. Tulemus: Majaka tn rekonstrueerimistööd 

lõpetati 2016. a suvel. Lisaks teostati 2016. a Lum-
mu tn ja Loitsu tn taastusremonttööd. 2017. aasta 
kevadel ehitatakse välja kaks ühistranspordipeatust 
Võidujooksu tn Maxima XX juurde.

8. Idee: amortiseerunud Punase tn asfaltkate tuleb 
asendada uuega ja paigaldada uued liikluskorral-
dusvahendid. Tulemus: Punase tn  taastusremont 
lõpetati 2016. a sügisel.

9. Idee: elanike arvu kasvuga tuleb tõsta ka vabaaja 
veetmise võimaluste kvaliteeti ning kättesaadavust.  
Tulemus: vaba aja veetmise võimalused peredele 
suurenesid Paasiku tn 3 suure ja multifunktsionaal-
se peremänguväljaku valmimisega 2015. aastal.

10. Idee: linnaosa elanikud soovivad peredele vaba aja 
veetmise kohta linnaosas. Tulemus: Tondiraba Jää-
hall avati 2014. a suvel. 

Ka sel aastal on kõigil linnaosa elanikel võimalus ja-
gada oma ideid Lasnamäe tuleviku kohta. Seekord on 
programmi nimeks “Positiivne Tallinn 2018-2022”. Et-
tepanekute esitamiseks täitke palun allpool olev küsit-
lusleht ja jätke see kogumiskasti. 

Oma ettepaneku võite saata ka meie kodulehe kau-
du (vt rubriiki Hetkel oluline). 

:

Ваши идеи и предложения о том,
linnaosa
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Mahtra Hostel

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

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

Seoses töömahu kasvuga ja uue lao avamisega, otsime oma meeskonda

laotöötajaid : kaubavastuvõtjaid, kaubaväljastajaid, 
  komplekteerijaid, transporttöötajaid.

 
Ootame Sind kandideerima, kui:
• sul on varasem töökogemus laos; 
• sa oled kohusetundlik, aus ja täpne;
• oled valmis füüsiliseks tööks (raskuste tõstmine)

Ettevõte pakub:
• karjäärivõimalust;
• tasuta transporti Tallinna ja Maardu piires;
• tähtajatut töölepingut;
• ühiseid üritusi;
• konkurentsivõimelist töötasu; 

Töö 8-tunnilistes vahetustes esmaspäevast reedeni (sh ka öised vahetused).

Töökoht asub aadressil Nuudi tee 18, Jõelähtme.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile personal@logistikapluss.ee.
Lisainfo: 57 704 003  Marina Rodina 
* Võtame ühendust ainult sobivate kandidaatidega.

Logistika Pluss OÜ on üks suuremaid 
logistikateenuse pakkujaid Eestis. Meie 
missiooniks on tagada mugavad ja 
kvaliteetsed logistika- ja tootmislahendused 
igale kliendile. Oleme vastutustundlik ettevõte 
ja lugupeetud tööandja, hoolides nii 
keskkonnast kui ka oma töötajatest.

                                                    

Järva Tarbijate Ühistu kuulub Coop Eesti Keskühistusse. 
Meie tegevused ulatuvad aastasse 1911.

Järva Tarbijate Ühistu on jaekaubandusettevõte, kellele kuulub 42 kauplust üle 
Eesti. Me anname tööd 700 töötajale.

Oled rõõmsameelne ja töökas ning 
Sulle meeldib suhelda?

Linnamäe Konsumi (Linnamäe tee 3, Lasnamäe)

uues meeskonnas saavad tööd

VANEMMÜÜJA (VAHETUSE VANEM)
MÜÜJAD

TRANSPORDITÖÖLINE

Omalt poolt pakume uut ja meeldivat töökeskkonda; pikaajalist ja kindlat 
töösuhet, paindlikku töögraafikut; tööalast väljaõpet ja koolitusi; sõbralikku 
ja toetavat meeskonda; töötamine töögraafiku alusel vahetustes kaupluse 
lahtiolekuaegadel 

Lisainfo 
tööle asumine kokkuleppel 
kandideerimine 27.aprillini

Kui Sa tundsid, et soovid osa saada uue kaupluse sünniloost, siis see pakkumine 
on just Sulle. Kandideerimiseks saada oma CV aadressile personal@jarvaty.ee
märgusõnaga „Linnamäe Konsum“. Küsimuste korral helista 53024400, kaupluse 
juhataja Ulvi Lehtma või 3850395, personalijuht Ivi Juknaite.

Ühendust võetakse vaid väljavalitud kandidaatidega.

Aprillikuu 
eripakkumine: 
maailma parim 

sardell „Maidla“- 
20% kilohinnaga 

3.50!

Sigwar on Lasnamäel kohal! 
Uus müügikoht avatud Linnamäe tee 17/19.  
Tuntud ja tunnustatud klassikalised maitsed 
perefirmast Ida-Virumaalt!

Pakume
Värsket sea-,veise-ja lambaliha šašlõkki, 
marinaadis liha, ehedaid lepasuitsuseid 
vorste, sinke, sealihakonservi ja 
maksapasteeti.

Olete lahkesti oodatud: 
E-R   9.00-19.00
L       9.00-18.00
P     10.00-17.00

KOHTUME SIGWARIS! 
www.sigwar.ee

                                      
                                     

20-70 kohta
Tasuta parkimine.

Aasta lõpuni ruumi rent TASUTA!

Tellimine ja info tel. 56940175
 www.priislepeoruum.ee

SÜNNIPÄEVAD • PULMAD • PEIED • FIRMAPEOD

TÄHISTA OMA TÄHTSAID HETKI 
PRIISLE PEORUUMIS, Priisle 10

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist
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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

KAUPLUSTES MEIE TEID OOTAME 

KARDINAASJATUNDJA – 
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

TERE TULEMAST! 

RIIDED
- 30 %

SUUR LAO
TÜHJENDUSMÜÜK

–20% kuni –40%

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

UUS KAUP! 
ODAVAIM EESTIS!

 

 
 

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

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

 

Seoses mahu suurenemisega saavad tööd: 
	

KOKK	
KÖÖGITÖÖLINE	

 
Nõudmised kandidaadile  

§ keskeriharidus 
§ kiirus, täpsus, korrektsus 
§ rutiinitaluvus 

 
Ettevõte pakub  

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

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

 
Töökoht asub Tallinnas Lasnamäel. Tööle asumise aeg: Koheselt  
CV saata aadressile  personal@kulinaariatoit.ee  
või Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619. Kontakttelefon: 6 024 842 

Tahad liituda meie meeskonnaga, siis saada enda CV aadressile
personal@ee.g4s.com märgusõnaga “Lennundusjulgestus”.

Lisainfot saad küsida telefonilt 651 1787 või e-maili teel.

Tule tööle

LENNUNDUS-
JULGESTAJAKS

ja anna enda panus, et Eesti 
Euroopa Liidu eesistumine õnnestuks!
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Linaseemnepudrud  
„Hudeika” ja „Bogatõrskaja”400g 

Shampoonid seeriast  
„Aktiivne mumio“ 300ml

Biopalsam „Zhabii Kamen” 50 gr

Menocare tabletid 60tk

Librederm Hüaluroonhappega  
kreem kätele 75ml

AE vitamiinid Forte kapslites 20tk

Lasnamäe Centrum’is avati uus 
Looduse Abi tervisepood kogu perele

Aprillis on tervele reale toodetele sooduspakkumine

Looduse Abi (varasema nimega „Lavka  
Žizni“) on alguse saanud 1997 aastal ja 
praegusel hetkel kuulub kauplusteketti 
kokku rohkem kui 20 kauplust, millest 10 
asuvad Tallinnas. Paljud Lasnamäe elani-
kud teavad hästi ja külastavad Looduse Abi 
kauplust J.Smuuli tee kaubanduskeskuses, 
aga nüüd on võimalik omandada tervisele 
kasulikke tooteid ka uues Lasnamäe Cent-
rum (Mustakivi tee 13) avatud kaupluses.

Looduse Abi pakub tõepoolest ainulaad-
set valikut kaupu tervise ja ilu tarbeks, mis 
sisaldab rohkem kui 2000 nimetust. Siin 
leiate tooteid täisväärtuslikuks (funktsio-
naalseks) toitumiseks – pudrud, toidukliid 
ja kiudained, kissellid, toidulisandid, jahud 
ja jahusegud seemnetest ja pähklitest, loo-
duslikud külmpressitud taimeõlid – lina-
seemnetest, seedripähklitest, astelpajust, 
kõrvitsa seemnetest jt., taimed ja teesegud, 
mahe-, vegan- ja ayurveda tooted, kuid ka 
looduslikku ja hooldavat kosmeetikat, ee-
terlikke õlisid, massaaživahendeid, aplikaa-
toreid ja palju muud.

Te hoolite oma tervisest? Te tahate õigesti toituda? Siis külastage meid ja te leiate endale 
ja oma lähedastele palju kasulikku ja huvitavat! Rohkem infot meie kaupluste ja kaupade 

kohta võite leida meie kodulehelt
www.looduseabi.ee

Meie telefon: 58 191 506 (tööpäevadel  08:30 - 16:30)

KUNI
-30%

3.90€   3.12€

3.90€   3.32€

3.70€   3.33€

9.90€   7.43€

7.25€   5.08€

2.80€   1.96€

Thermory Thermory Thermorydesign
WWW.THERMORY.COM

Saha tee 25, Loo, Harjumaa

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

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

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

PAKUME SULLE:
    Tööd tootmises – puidutöölise ja 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.

KANDIDEERIMISEKS:
    Saada oma CV ja palgasoov e-mailile: Jekaterina@brenstol.ee
    Lisainfo telefonilt 58 55 1720 tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni.

OTSID UUT TÖÖD?
Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes  

Brenstol OÜ! 

Excellence in Wood

Miks just nüüd alustada ühistu loomisega?
Kui korteriühistut 1. jaanuariks 2018 loodud pole, siis moodustatak-
se see seaduse alusel automaatselt. Kui omanikud soovivad ise 
korraldada elamu majandamist, oleks mõistlik moodustada ühistu 
enne 2018. aastat. Kuna taolised protsessid võtavad alati oodatust 
rohkem aega, siis on mõistlik juba täna sellele mõelda. Tugev ühistu, 
mis on võimeline investeerima ja millel on tublid koostööpartnerid, 
tõstab Sinu kinnisvara väärtust. Oluline on teada, et KredExi korter-
elamutele mõeldud toetusi pakutakse ainult korteriühistutele. 

Millest alustada?
Piisab vaid ühe korteriomaniku initsiatiivist, et kutsuda kokku ühistu 
asutamise koosolek. Ühistu asutamine peab toimuma enamuse 
otsuse alusel, kellele kuulub üle 50% korteriomandite pinnast.   
Omanikke on kõige lihtsam teavitada trepikoja stendile või postkasti 
pandava kutse abil. Kui on olemas e-maili aadressid, võiks info ka 
sinna saata. Kutsele tuleks märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja 
koht, koosoleku kokkukutsumise põhjus ning päevakord.  Koosolekul 
tuleb valida ka juhatus, vastu võtta põhikiri ning teha avaldus mitte-
tulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.  Koosolekul võiks 
kaardistada ka majaelanike huvid ja otsustada, kas juhatus hakkab 
ise korteriühistut majandama või ostetakse teenus sisse. Kui majas 

leidub aktiivseid omanikke, kes oleks valmis ühistule vajalikku 
teenust osutama, tasuks seda kindlasti kaaluda. Küsimus ongi 
eelkõige kulude suuruses ja selles kui mugavat teenust soovitakse.

Kuidas valida teenusepakkujaid? 
Ühistu asutamisel võiks kaardistada kõik vajalikud  teenused ja 
seejärel võtta hinnapakkumised. Mõnda teenusepakkujat saab 
valida. Näiteks panga puhul, kus avatakse ühistule arve, tasub enne 
pangakonto avamist uurida, millisel nendest on olemas terviklik 
lahendus kõikide ühistule vajalike finantsteenuste tarvis.  Mõistlik 
on valida pank, kus arveldab enamik omanikke, sest nii on pangasise-
sed tehingud kiiremad ja soodsamad. Hinnapäringute alusel on 
samuti võimalik leida  elektrimüüja ja raamatupidaja, kuid tarbevesi 
ja soojusenergia tuleb reeglina osta samadelt  ettevõtetelt, kust 
seda siiani tehti. Peale ühistu asutamist tuleb teha uued lepingud, 
koostada  majanduskava, samuti otsustada vajalikud halduse, 
hoolduse ja kodukorra küsimused. Tasuks eelnevalt läbi mõelda ka 
ühistu juhatuse liikmete ülesanded ja omavaheline töökorraldus. 
Korteriühistu loomine nõuab tööd, kuid selle hilisem majandamine 
on väärtuslik nii Sulle kui ka Sinu kinnisvarale. Seega loo korteriühis-
tu oma visiooni järgi ja ära lase seda automaatselt luua.

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu teenuse tingimustega www.swedbank.ee/business, 
vajadusel konsulteeri pangatöötajaga.

Kui vastasid pealkirjas olevale küsimusele eitavalt, siis on viimane aeg sellele mõtlema 
hakata. 2018. aasta alguses jõustub uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mis 
näeb ette, et igas kortermajas peab olema moodustatud korteriühistu. 

Korteriomanik, kas
Sinu majas on ühistu?

Janis Pugri,
Swedbanki korteriühistu
valdkonnajuht
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  06.04.—16.04.2017

–25%

  06.04.—16.04.2017  06.04.—09.04.2017

ÕUN GOLDEN
I klass, 1 kg

 079
(1.49)

Rakvere 
SEAPRAAD 
KLASSIKALINE 
1 kg 

 329
(4.19)

Valio 
EESTI JUUST
viilutatud 
500 g (5.38/kg) 

 269
(3.89)

Tallegg 
BROILERI 
POOLKOIVAD 
jogurti-tilli 
800 g (2.99/kg) 

239
(3.65) 

Jacobs 
Krönung Golden Edition 
MASINAKOHV 
500 g (7.78/kg) 

389
(6.69)

Eesti Pagar 
ŠOKOLAADIKOOK 
250 g (7.96/kg) 

 199
(2.99)

Rakvere 
PELMEENID 
SUITSULIHAGA 
400 g (2.48/kg)

 099
(1.45)

Gran Castillo Selection 
Moscato-Viura Blue 
KPN VEIN 11% 
3 l (3.00/l) 

899

Old Captain 
RUMM 37,5% 
700 ml (17.00/l) 

1190
Kapten Grant 
SUURED 
TUUNIKALA TÜKID 
soolvees; õlis 
185 g (6.97/kg) 

129
(1.79)

Bosch 
KAPSELKOHVIMASIN 
Tassimo VIVY Lemon 
TAS1256 1300 W
Võimalik ühe nupuvajutusega 
valmistada üle 40 erineva joogi 
(sõltuvalt kapslist), automaatne 
puhastus pärast iga tassi 
valmistamist, joogi 
kanguse reguleerimine, 
0,7 l veeanum, kompaktne suurus 

4795 

Tähelepanu! Tegem
ist on alkoholiga. A

lkohol võib kahjustada Teie tervist.

Mänguasjad 
ja lauamängud

–25%
(keraamilised ja klaasist)

LAUANÕUD

  Parimad pakkumised!

06.04 - 16.0406.04 - 16.04

Kaunis Koti  
VOODIPESU-
KOMPLEKT 
tekikott 
150 x 210 cm 
ja padjapüür 
50 x 60 cm

995
(16.95)

LASTE SANDAALID
suurused: 25-36
värvivalik 

995
(15.95)

MEESTE T-SÄRK
M-XXXL 
värvivalik 

395
(7.95)

9595

9595


