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Heakorrakuu kestab 13. maini
Tänavu korraldatakse Tallinnas 26. korda heakorrakuud,
mille eesmärk on jätkuvalt
lüüa linn läikima ning korrastada oma koduümbrust.

ettevõtted, asumiseltsid, korteri- riühistud. Kokku koguti 10,5t prahist ja autorehvidest Betooni
ühistud ning koolinoored.
segaolmejäätmeid.
tn, Vesse tn, Sõstramäe, Sinimäe
ja Silluse tn äärsed prügilad.
7. aprillil toimus Heakorrakuu Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Skautide abiga on koristatud
avamine Pae pargis, pargiga tellimusel on heakorrakuul lik- Seli metsatukka, Narva mnt äärkülgneval tühermaal. Talgutel videeritud omavolilised prügi- set haljasala, Priisle Maxima taTegemist on pikemaajalise oma- osalesid linnavalitsuse liikmed, lad Liikuri tn äärselt tühermaalt, gust Rahu tee maa-ala ja Kärberi
valitsuse keskkonnakampaania- ametite ning linnaosa töötajad, Paeväljalt ning Ümera 30a kin- tn 60a haljasala.
ga, kus löövad kaasa asutused, skaudid ja ümbruskonna korte- nistult. Samuti on koristatud

Kõnniteedelt on koristatud üle
50 t graniitsõelmeid ja prahti.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus on
aidanud talgulisi talguprügi ja
lehekottide äraveoga.
Talgute ja kevadkoristustöödega
jätkatakse aktiivselt ka maikuus.

Ekskursioon Tallinna linnavolikokku
24. mail kell 18:00
Kavas on tutvumine linnavolikogu struktuuri ja igapäevatööga. Ekskursiooni lõpus on kõik
külalised teretulnud kohvipausile, kus saame vahetada muljeid
mitteformaalses
õhkkonnas.
Linnavolikogu tegevusest räägi-

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae

vad volinikud Aleksandr Zdankevitš ja Julia Timerbulatova.
Erikülaline – riigihalduse minister Mihhail Korb.
Töökeel on vene keel.
Vaba sissepääs (eelregistreerimisel). Info ja registreerimine
tel 5841 0235

vajalik info ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE
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Lasnamäe Muusikakool – talentide sirgumispaik
Erika Jefimova
Direktor
Lasnamäe Muusikakool
Peale pilliõppe pakub muusikakool õpilastele ka üldkultuurilist haridust.

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

Head Lasnamäe elanikud!
Kahjuks peab tõdema, et saabunud kevad ei toonud kauaoodatud head ilma. See aga ei seganud linnaasutusi, kes tänavu
alustasid traditsiooniks saanud heakorrakuu üritustega tavalisest varem. Juba 15. maiks e Tallinna päevaks saame näha,
kuidas linn läigib puhtusest. Kasutades juhust tänan kõiki lasnamäelasi, kes lõid meiega heakorraüritustel kaasa. Samuti
palun kõigil linnaosa elanikelt austada teiste tööd ning säilitada selle töö tulemusi – puhtust ja korda vähemalt terve suve
jooksul. Kui juhtute nägema kuskil sanktsioneerimata prügi
ladustamist või korrastamata alasid, võite alati pöörduda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonda e-posti
aadressil Kristjan.Jarv@tallinnlv.ee. Teie tähelepanekud võetakse tingimata kuulda!
Märtsikuu lõpus toimus kauaoodatud Lasnamäe Tervisemaja avamine. Väga meeldiv, et nüüd on meil kõigil võimalus
kasutada selles majas pakutavaid teenuseid. Tervisemaja avamisega peaks leevenduma ka eriarstidele pääsemise probleem, enam ei ole vaja sõita haigena teise linna otsa ning ka
paranemine peaks edenema kiiremini.
Ilma igasuguse valehäbita räägin teile ka meie edusammudest välissuhete arendamisel. Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
ja linnaosa korteriühistute esindajate ühise Minski külastuse
käigus tutvuti Valgevene pealinna Partisani rajooni elamumajandussüsteemiga. Mul on hea meel, et korteriühistute infopäevade kõrval, mis toimuvad kord kuus, pakkusime neile
ka kogemuste vahetamise võimalust nende Valgevene ametikaaslastega ̶ Partisani rajooni elamumajandusteenistuse ja
korteriühistutega.
Elanikkonna juriidilise kirjaoskuse parendamiseks otsustasime lisaks individuaalsele nõustamisele korraldada regulaarselt ka seminare, kus inimesed saavad praktilisi soovitusi
ühes või teises olukorras toimimise kohta. Järgmine seminar
toimub 18. mail kell 16:00 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses
aadressil Pallasti 54. Ürituse teemaks on seekord „Korteriühistute probleemid ja nende lahendamise võimalused“.
Ette rutates avan teile ka ühe saladuse, mis on seotud 1. juuniga. Sel päeval, mil tähistatakse lastekaitsepäeva, toimub
Lasnamäel suurejooneline lillepidu, mille raames istutakse
Laagna teele terve eraldusrea ulatuses mitmeaastased lilled ja
põõsad. Lähemalt sellest ettevõtmisest saate lugeda tänases
ajalehe numbris.
Soovin teile suve kiiremat saabumist!

Piletihinnad:
E–N kell 11–21 (juunis kell 11-20)
hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat
ja pensionärid: 3 eurot kell 11–16
R–P kell 10–22 (juuni kell 12-22)
hind 6,5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat
ja pensionärid: 5 eurot kell 10–22
Lasnamäe Saun on suletud:
10.05 – sanitaarpäev
24.05 – sanitaarpäev
04.06 – riigipüha
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Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2
Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Lasnamäe Muusikakooli õpilaste head taset näitavad saavutused vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Märtsikuus
toimus vabariiklik konkurss
„Parim noor instrumentalist
2017“, kus auhinnakarikad anti
meie kooli parimatele:
• klaveri erialal – Anita Koševaja III koht,
• metsasarve erialal – Evelyn
Tukkev III koht,
• oreli erialal – Evelin Širai
II koht ja Gloria Spivak III
koht,
• vaskpillide erialal - Uku
Maitsalu II koht ja Raimo
Pindus III koht.
2.-4. aprillil 2017 a. toimus
Daugavpilsis 15. rahvusvaheline akordionistide konkurss
“Naujene 2017”. Kokku osales
konkursil 124 noort akordionisti 13 riigist. Taissia Karsakova
(I klass) ja Artur Kuznetsov (II
klass) Lasnamäe Muusikakoolist saavutasid kumbki oma klasside kategoorias II koha. Nende
õpetaja on Aivi Tilk.

30.märtsil, 2017. a. viibis koolis Ameerika muusik Timothy
James Robinson. T. J. Robinson
on tegev tromboonimängijana
rock-bandides „Miss Velvet“ ja
„Blue Wolves“, millega astus
üles ka Tallinn Music Week’i
raames. Lasnamäe Muusikakoolis andis ta madalate vaskpillide
õpilastele tunde, musitseerides
nendega koos ning õhtupoole toimus kooli noorteorkestri
proov, kus Robinson dirigeeris
ka mitmeid teoseid. Selline huvitav workshop oli kooli õpilastele väga innustav ja peale
muusika õppimise arendati ka
omavahel suheldes inglise keele
oskusi.

Lasnamäe Muusikakoolis korraldatakse peale pilliõppe ka
õpilaste üldkultuurilist arendamist koolis toimuvatel tuntud
muusikute kontsertide ning igaaastaste õppereiside kaudu heliloojatega seotud elu-ja tegevuskohtadesse.
Lasnamäe Muusikakoolis toimub õppetöö 20 erialal peale
tunde üldhariduskoolis. Õpilased omandavad seitsme aasta
jooksul muusikalise põhihariduse, et soovi korral jätkata õpinguid kõrgema astme muusikaõppeasutustes. Meie lõpetajad
õpivad Georg Otsa nimelises
Tallinna Muusikakoolis ja Eesti
Muusika-ja Teatriakadeemias.

Tallinna laste ja noorte lillepidu
muudab Laagna tee kaunimaks
Tallinna Keskkonnaamet koostöös teiste linna ametite ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega
korraldavad lastekaitsepäeval,
1. juunil 2017, Lasnamäel Tallinna laste ja noorte lillepeo.

Mullu toimus lillepidu Mustamäel Sõpruse puiesteel. 2017.
aastal istutavad kooliõpilased lilli aga Laagna tee liiklussaartele.
Istutusala on 4 150 m2 ja see jaotub 38 peenraks.

Rohelise pealinna raames väljatöötatud kontseptsiooni „Roheline tuiksoon“ rakendamisel muudetakse linnas elurikkamaks 16
km seni muruga haljastatud ja
osaliselt haljastamata liiklussaared peamistel linna tuiksoontel:
Sõpruse puiesteel, Laagna teel,
Paldiski maanteel ja Pirita teel.

Tänavu oodatakse lillepeole ligi
800 osalejat 13 õppeasutustest,
neile lisanduvad vabatahtlikud
linnaasutustest.
Lillepeo pidulik avamine toimub
1. juunil kell 10.45 Mustakivi silla kesklinna poolsel alal. Istutustöö kestab kuni kella 12.30-ni.

Liiklus (v.a liinibussidele) suletakse piki Laagna teed Gonsiori tn ristmikust kuni Kärberi tn
ristmikuni ajavahemikul 10.0014.00. Tallinna liinibusside liiklus jätkub piirkiirusega 30 km/t,
igas suunas eraldatakse selleks
otstarbeks üks parempoolne sõidurada. Liiklejate teavitamiseks
pannakse ajutised liiklusmärgid
ja plakatid Laagna tee sildadele.
Korraldajad loodavad autoliiklejate mõistvale suhtumisele ja
soovitavad vältida Laagna tee
piirkonda 1. juunil ajavahemikul
10-14.

Ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid
säilivad vaid üksikutes Olerexi tanklates
Ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid säilivad vaid üksikutes Olerexi tanklates

2005. aastal sõlmisid Tallinna
linn ja Lukoil koostöölepingu,
mille tulemusel said elanikud
viia ohtlikud jäätmed Lukoili tanklates asuvatesse ohtlike
jäätmete kogumispunktidesse.
Tänaseks on Lukoilist saanud
Olerex ning kahjuks ei soovi
uus ettevõte koostööd enam jätkata. Seoses lepingu ülesütlemisega on linn sunnitud punktid
sulgema.
Jätkuvalt on elanikel võimalik ohtlikud jäätmed ära anda
jäätmejaamades ning alternatiiviks suletud punktidele kavatseb

linn korraldada ka täiendavaid dumajapidamises tekkinud järgohtlike jäätmete kogumisringe. misi ohtlikke jäätmeid: patareid
ja akud; päevavalguslambid (sh
Hea uudis on, et Lasnamäe Kes- säästulambid); vanaõlid, õlifiltkuse (Pae 76), Keskturu (Las- rid, õlised kaltsud; jaepakendis
tekodu 11b), Haabersti Rimi värvi-, laki-, liimi- ja lahustijää(Haabersti 1) ja Pirita Selveri gid; kemikaalid ja puhastusva(Rummu tee 2) parklates asu- hendid; kraadiklaasid ja muud
vad kogumispunktid säilisid elavhõbedat sisaldavad jäätmed;
ning nendesse saab oma ohtlik- taimekaitsevahendid ja pestitsiike jäätmeid tasuta üle anda ka did; fotograafiajäätmed; meditedaspidi. Samuti ei ole muu- siinijäätmed; ohtlike jäätmete
tunud kogumispunktide lahti- pakendid. Kõik kogumiskohad
olekuajad – laupäeviti ja püha- on mõeldud eelkõige kodumapäeviti 10.00-15.00 ning lisaks japidamises tekkinud ohtlike
suvisel perioodil, 1. maist kuni jäätmete üleandmiseks. Asutu30. septembrini, ka kolmapäevi- sed ja ettevõtjad peavad ohtlike
ti 14.00-19.00.
jäätmete üleandmiseks sõlmima
ohtlike jäätmete käitlejaga eralNii kogumispunktidesse kui di lepingu.
jäätmejaamadesse saab tuua ko-
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Igal lapsel on õigus õnnelikule tulevikule

1. 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.

Jaanus Riibe
Linnaosa vanema asetäitja
1. juunil tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele
ning lastekaitse tähtsusele.
Üheks Lasnamäe Linnaosa Valitsuse prioriteediks on Lasnamäe lastele turvalise ja arengut
soosiva keskkonna loomine ja
vaba aja arendav sisustamine.
Päevakeskuse teenus
Hätta sattunud laps võib saada
abi kahes keskuses:
•

Lasnamäe Sotsiaalkeskuses, mis pakub laste päevakeskuse teenust (Martsa
2). Lastele leitakse päevast
rakendust, toetatakse lapsi
ja vanemaid laste käitumis-

Koostööprojekt
„Eesti – tuhandete
saarte maa“
29. märtsil toimus Kultuurikeskuses Lindakivi Tallinna Linnamäe Lasteaia, Tallinna Kihnu
Lasteaia, Tallinna Loitsu Lasteaia ja Tallinna Muhu Lasteaia
ühisprojekti „Eesti- tuhandete
saarte maa“ lõpuüritus.
2016. a septembris alanud projekti põhieesmärk oli tutvustada lastele erinevaid Eesti saari, saarte
loodust, vaatamisäärsusi ja traditsioonide.
Lasteaedade vahel jaotati ära neli
suuremat Eesti saart: Kihnu, Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu. Iga lasteaed koostas tegevuskava oma
saare tundmaõppimiseks, ürituste
läbiviimiseks ning õppekäikude
korraldamiseks. Kogu projekti tegevus kajastati blogis, mille aadress on leitav projektis osalenud
lasteaedade koduleheküljel.
Kultuurikeskuses Lindakivi toimunud lõpuüritusel vahetasid
lasteaiad projekti raames saadud
kogemusi. Lisaks esinesid lapsed
suurel laval laulude ja tantsudega
ning tunti rõõmu ja uhkust, et elatakse Eestimaal.

raskuste ületamisel, toimetuleku omandamisel ja kooliprobleemide lahendamisel.
Reeglina suunab lapse teenusele linnaosavalitsuse lastekaitsetöötaja. Lisainfo tel
621 2206.
•

linnaosa võimaldab omalt poolt
sotsiaalmajanduslike raskustega
perede lastele soodustuusikuid
suvelaagritesse. Laagrid on suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele ühiskonnas,
pakkudes sotsiaalselt haavatavate perede lastele programmi
nende igakülgse arengu ning
sotsialiseerumise toetamiseks
suvisel koolivaheajal väljaspool
linnaruumi. “Heureka” laagris
osaleb 40 last ja Päikeselaagris
19 last Lasnamäelt.

Lasnamäe
Lastekeskuses
(Ümera tn 46), mis pakub
päevakeskuse teenust ja võimalust viibida lastekeskuses
viis ööpäeva nädalas. Lastele antakse abi koduülesannete täitmisel ja vaba aja
sisustamist, psühholoogilist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
abi ja nõustamist. Lisainfo ja SA Õpilasmaleva koostööna
tel 635 6828.
korraldatakse sel aastal Lasnamäel õpilasmaleva rühm, kes
Õpilasmalev ja suvelaagrid
põhiliselt hakkab tegelema heakorratöödega Pae pargis. Rühma
MTÜ Lastekaitse Liit korraldab suurus on 20 inimest. Meie kausel aastal noortele suvelaag- du registreeriti sellesse rühma
ri „Heureka“ ja Päikeselaagri 10 sotsiaalmajanduslike raskusRemniku õppe- ja puhkekes- tega perede last.
kuses Ida-Virumaal. Lasnamäe

31. mai – 4. juuni 2017

36.TALLINNA
VANALINNA
PÄEVAD
AVAKONTSERT
31.05.2017 kl 20
Raekoja plats

HANS EK – DANCE MUSIC SYMPHONY

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri liikmete rokkbänd Peep Show

Eelmüügi piletid Piletilevis:
Kadri Voorand – Maarja Nuut –
Greete Gross – Nele-Liis Vaiksoo/
Olav Ehala jpm
Programm leitav vanalinnapaevad.ee

• Disain ja käsitöö
• Keraamika ja skulptuur
• Disain ja rõivaste modelleerimine
• Floristika ja lilledisain
• Joonistamine ja maalimine
• Fotograafi
• Loodusuurijad
• Veeb ja programmeerimine
• Legokonstrueerimine ja robototehnika
• Puiduõpetus
• Mööbli restaureerimine
• Automudelism
• Telekids laste filmistuudio
• Beebikool
• Logorütmika
• ABC kool
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• Male
• Kulinaariakool
• Tants
Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

ÜRITUSED APRILLIKUUS
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
12.05 kell 18.00 Emadepäeva kontsert. Sissepääs tasuta
13.05 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt
Black&White. Pilet 4 €
14.05 kell 19.30 Free Flow Studio contemporary
kevadkontsert. Pilet 5 €
15.05 kell 19.00 “Kosmos”. Lõbusad lood eestlastest ja
venelastest XXI sajandil. Pilet 10 €
16.05 kell 19.00 “Kosmos”. Lõbusad lood eestlastest ja
venelastest XXI sajandil. Pilet 10€
17.05 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert. Kavas:
W.A. Mozart. Tasuta
19.05 kell 19.00 „Sakala laululapsed – 8 aastat”, kontsert.
Sissepääs tasuta
25.05 kell 18.00 “Arabesk”, kontsert. Pilet 5 €
31.05 kell 11.00 „Ennenägematu film”, rahvusvaheline
lühifilmide festival. Sissepääs tasuta
2.06 kell 19.00 Tantsustuudio Mission4 aastalõpu
kontsert. Pilet 5 €
3.06 kell 11.30 Spordiklubi NORD kontsert. Pilet 5 €
4.06 kell 18.30 Tantsustuudio D.R.E.A.M Studio
kevadkontsert. Pilet 7 €
5.06 kell 18.00 Vene Noorsooteatri lastestuudio etendus.
Sissepääs tasuta
6.06 kell 19.00 “Tere, suvi”, MTÜ Kultuurikeskus
Diapasoon kontsert. Pilet 7 €
10.06 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.
Pilet 4 €
11.06 kell 19.30 “Romansi tagasitulek”, kontsert.
Pilet 6-12 €
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

3

Mai 2017

Õpetame kõik lapsed ujuma!

Paar sõna riigieelarvest

veeõnnetustes kaotanud oma
elu 415 inimest, kellest 28 olid
kuni 18-aastased lapsed.

Indrek Saar
Kultuuriminister
Hüppa sügavasse vette, uju
100 meetrit rinnuli, sukeldu
ja too käega põhjast ese, püsi
paigal puhates ja asendeid
vahetades kolm minutit, uju
seejärel 100 meetrit selili asendis ja välju veest. Varsti on
see selge igal lapsel. Viimase
seitsme aasta jooksul on Eestis

li riikliku õppekava liikumisõpetuse ainekavas. Ujumisoskuse saavutamiseks on ettenähtud
kuni 40 tundi ning tunnis võib
Päästeameti 2015. a uuringust ühe treeneri käe all korraga õpselgus, et 62% 7-18-aastaste las- pida kuni 12 last.
tega perede esindajatest hindab
oma laste ujumisoskust keh- Valitsuskoalitsioon on ujumisvaks. Neljandik lastest ei oska õppe rahastamise suurendamiselle uuringu järgi üldse ujuda.
seks aastas arvestanud täiendaSelleks, et olukorda muuta, on valt 1 mln eurot alates 2018.
Eesti Ujumisliit ja Päästeamet aastast. Kokku üle 1,2 miljo2015. aastal koostanud metoo- ni euro suunatakse kohalikele
dilise õppematerjali ja alustanud omavalitsustele ning see võiujumistreenerite
koolitamist maldab katta ujulate kasutamise
uuendatud metoodika kohaselt. kulud, lisaks toetada transporti
Uus metoodika võimaldab õpi- ja tasuda ujumistunni täiendavalasel mängulise tegevuse kaudu te läbiviijate tööjõukulud.
omandada mitmekülgsed oskused vees ja veekogude läheduses Haridus- ja Teadusministeeriutoime tulla ning ületada veega mile on esitatud uuendatud õpiseotud hirmud ning veest rõõmu tulemuste kirjeldus ja ujumise
tunda. Ujumine aitab kaasa sel- algõpetuse programmi eelnõu.
lele, et noored väärtustaksid ter- See sobib hästi ministeeriumi
vislikku eluviisi elustiili osana. plaaniga kujundada kogu keVeebruari keskpaigas kiitis halise kasvatuse õpe ümber liivalitsus heaks Kultuuriminis- kumisõpetuseks ja anda seeläbi
teeriumi esitatud ja mitme mi- õpilastele vajalikud teadmised
nisteeriumi koostöös valminud ning motivatsioon liikumisharujumise algõppe reformi. Selle rastustega tegeleda.
eesmärk on vähendada uppumissurmasid ja õpetada kõik Ja veel. Sissejuhatuses kirjeldaEesti lapsed ujuma.
tud testi soovitan läbi proovida
ka täiskasvanuil. Kui hätta jääte,
Tänaseks on uue moetoodika tuleks tõsiselt mõelda oma ujujärgi koolitatud kokku üle 560 misoskuse parandamise peale.
inimese, kelle hulgason ujumist- Eestis peaks iga inimene oskareenerid, juhendajad ja õpetajad. ma ujuda, oleme ju ikkagi meTuleval aastal uueneb ujumise reriik ja enam kui tuhande siseõpitulemuste kirjeldus põhikoo- veekoguga maa.

Lasnamäel ehitatakse vabaõhu spordikompleks
mised terviseriskid seisnevad
korrapäratus või ükskülgses
toitumises, väheses liikuvuses
ning ebaproportsionaaselt pikast ajast, mida noored veedavad arvuti taga. Hinnanguliselt
32,5% Eesti täiskasvanutest
on ülekaalulised, sama probleem kimbutab üha enam ka
kasvava põlvkonna esindajaid.
Hiljutise uuringu andmetel liiguvad Eesti lapsed isegi vähem
kui täiskasvanud, kusjuures
neid õpilasi, kes liiguvad vähem kui tund aega päevas, on
tervelt 80%. Sageli kurdavad
lapsed ja teismelised peavalu,
väsimuse ja magamatuse üle.
Suurenenud on emotsionaalse
seisundi ja psüühilise tervisega
seonduvate arstile pöördumiste
arv. Need on selged märgid selle kohta, et meie laste tervisega
ei ole kõik korras.

Ruslana Veber
Tallinna Linnavolikogu liige
Aadressil M. Härma 14 kerkib multifunktsionaalne ja kõigile avatud spordikompleks.
Pealinna abiturientide iga-aastase tervisekontrolli tulemused
näitavad, et terveks võib pidada vaid iga neljandat neist. Pea4

Selleks, et aidata linnaosa elanikel ära hoida tõsisemate tervisehäirete tekkimist, kinnitas
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet aadressil M. Härma 14
asuva spordikompleksi renoveerimise programmi. Oluline on märkida, et rajatava
spordikomplakesi kõrval asub
Lasnamäe Vene Gümnaasium.
Tõtt öeldes võeti selle objekti
renoveerimine ette juba 2007.
aastal, kuid kahe aasta pärast
tööd peatati. Nüüdseks pöördus amet oma ammuse projekti juurde tagasi ning juba selle
aasta septimbrikuus on oodata

rekonstrueerimise esimese etapi lõpetamist.
Selle käigus ehitatakse välja:
• suur kunstmuruga jalgpalliväljak;
• neli miniväljakut harjutamiseks kuni seitsmeliikmelistele meeskondadele;
• 130 m pikkune jooksurada;
• kaks kaugushüppe rada;
• kuulitõuke ring;
• kolm korvapalliväljakut;
• võimlemislinnak;
• rulluisurada jpm.
Samuti uuendatakse rekonstrueerimistööde käigus valgustus, paigaldatakse uued
tribüünid, paigaldatakse kuivendussüsteem.
Usun, et suureks rõõmuks nii
lastele kui ka täiskasvanutele
saab ka uisuplats, mis valmib
talve alguses. Selleks ehitatakse jalgpalliväljaku kunstkatte alla külmutamissüsteem ja
suurtele pingetele vastupidav
isolatsioonikiht
Gümnaasiumi õpilastele on
spordikompleks kasutada kuni
lõunani, peale lõunat saabub
spordiklubide kord ning õhtul
on väljak avatud kõigile soovijatele.

tegevusvaldkonnaks on ja jääb
ilmselt tervishoid. Eriarstiabi
järjekorrad, Haigekassas valitsev pidev vahendite puudujääk
ning selle tulemusena diagnostika- ja ravivõimaluste puudus.
Rääkimata sellest, et enam kui
2000 Eesti arsti töötas 2015.
aastal välismaal. Niisis võeti
eelarvestrateegia raames vastu põhimõtteline otsus eraldada arstiabi parandamiseks
järgneva nelja aasta jooksul
tervishoiule 215 miljonit eurot lisaraha. Kui lisada sinna
juurde sotsiaalmaksu laekumisest saadav summa, siis kokku suunatakse Eesti meditsiini
kvaliteedi tõstmisele 551 mln
eurot. Isegi meditsiinitöötajad
nentisid, et sellest piisab patsientide usu taastamiseks meditsiinisüsteemi. Kokkuvõttes
viis see üleriigilisest streigist
loobumiseni.

Olga Ivanova
Riigikogu liige
Aprillikuu lõpus kinnitas
koalitsioon eelarvestrateegia
aastateks 2018-2021. Sellega püstitatud eesmärgid on
tõepoolest muljetavaldavad:
vähendada arstijärjekordi,
elavdada majandust ning parandada inimeste hakkamasaamist.

Veel üks aastaid ignoreeritud
teema on elanikkonna heaolu.
Juba järgmisest aastat tõuseb
tulumaksuvaba tulu praegusest
170 eurost 500 euroni. Muudatuse tulemusel jääb kuni 1200
eurot teenivale inimesele kätte
tänasega võrreldes kuus kuni
62 eurot ja aastas kuni 744 eurot rohkem. Meie arvates saab
majanduslikust edust rääkida
alles siis, kui suurem osa elanikkonnas ei pea enam lugema
kuu lõpus sente ja saab paremini planeerida oma elu. Noored
pered saavad omakorda planeerida kolmanda lapse sündi
–alates juulist saavad 3-6 last
kasvatavad pered 300 eurot lisaraha aastas. Kui peres on 7 ja
rohkem last maksab riik täiendavalt 400 eurot aastas. Võttes
arvesse, et mullu sündis meie
riigis üle 13 900 lapse ja see
näitaja ei muutu juba aastaid –
on võimalus, et ka siin saame
olukorda parandada.

Juba kümmekond aastas valitseb majanduses seisak, transiitja eksportsektorid hääbuvad,
paljudes linnades humanitaarabi korras jagatava toiduabi
saamiseks moodustuvad siiamaani järjekorrad. 2015. aastal
elas suhtelises vaesuses (sissetulek alla 429 euro) 21,3% elanikkonnast. Absoluutses vaesuses (sissetulek alla 201 euro)
pidi kuidagi hakkama saama
3,9% inimestest. Vahe jõukate
ja vaeste sissetulekute vahel oli Häid asju, mille nimel mina ja
peaaegu 5,7-kordne!
teisedki iga päev tööd teevad,
on tulemas mitmeid ja kõigest
Juba koalitsiooniläbirääkimis- kirjutada pole võimalik. Kui
te käigus leppis valitsev kol- teil on küsimusi või ettepanemik kokku nende valupunktide kuid, ootan neid ikka e-posti
osas, mida tuli esmajärjekorras aadressile olga.ivanova@riigilahendada. Murettekitavaimaks kogu.ee. Ilusat kevade jätku!

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
korteriühistu esindaja !
Mais 2017 toimuvad Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse (Pallasti 54) I korruse saalis
järjekordsed korteriühistute infopäevad.
Aeg
29. mail kell 15:00 (vene keeles)
31. mail kell 15:00 (eesti keeles)
Teema
Kohanduse lahendused ja võimalused kortermajade
ligipääsetavuse suurendamiseks
Esinejad
Mare Naaber, Astangu Kohanduste ja Abivahendite
Teabekeskuse juhataja
Ootame aktiivset osavõttu!

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

TOYOTA JA MERCEDESE kokkuost.
Ostame Toyota, Mercedes marki
sõidukeid,võib ka pakkuda muid marke
sõidukeid. 55678016
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, ka
koos hoonetega. Vajadusel
lahkumõõtmine. Hinnapakkumine paari
tööpäeva jooksul. Tel 5080065
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee
Pesumaja Viimsis ( bussi 1A lõpppeatus)
pakub tööd mees- ja naistöötajatele. Töö
ühes vahetuses, töötasu kokkuleppel.
Info tel: 50 18 413 OÜ Puhteks

Pakkuda tööd Lasnamäe
puhastusteenindajale kontori ning
üldpindadele Tööaeg: osaline tööaeg,
E-R või P-N, õhtusel ajal.
Töötasu ja muu kohta küsi lisainfot:
6228 591 või personal@tphooldus.ee“

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist

Teostan elektritöid 5097624

Mahtra Hostel

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215.
OÜ ATKO Liinid pakub tööd bussijuhtidele.
Info tel: 6272713 või 55585632

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

MEIE LEIAME
OSTJA!

Laupäeval
19.
novembril
kell 13.00
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Lindakivi kultuurikeskuses

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

HEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA
Vivian Vulf

56 679 289
66 84 700

Merit Kiirats

50 59 122
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Külalised Soomest
ｋｅｌｌ＠ＱＳＺＰＰ

Jagatakse toiduabi pakke
Sissepääs tasuta
2017 aastal:
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.
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Jumal on armastus!

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 48 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame LÄÄNEMERE, MUSTAKIVI, PIRITA ja
PUNASESSE SELVERISSE tööle

TEENINDAJAID
(kassa, lett, saal)

INFOLETI TEENINDAJAID
PUHASTUSTEENINDAJAID
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti
aadressile personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 48 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame oma uude 2017. a juunis avatavasse
SEPAPAJA SELVERISSE tööle

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
PAGAR-TEENINDAJAID
TRANSPORDITÖÖLISI
Aadress: Sepapaja 2, Ülemiste City
Kauplus avatud E–R 7.00–20.00, L 9.00–17.00, P–suletud

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337,
Kristi Aasa.

Kui soovid meiega liituda, siis palun saada oma CV kaupluse
juhatajale Erki.Koho@selver.ee. Kandideerida saad ka
kodulehel www.selver.ee/vabad-ametikohad või täites
kohataotlusankeedi Peetri Selveri infoletis. Lisainfo saamiseks
palun helista telefonil 5322 5052, Erki Koho.

Tule ja teeme koos kõige paremat poodi!

Tule ja teeme koos kõige paremat poodi!

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

Tule tööle

LENNUNDUSS
K
A
J
A
T
S
E
G
L
JU
ja anna enda panus, et Eesti

Euroopa Liidu eesistumine õnnestuks!

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.

Tallinna Maxima kauplused ja
tootmistsehhid pakuvad tööd
järgmistele ametikohtadele:
-

VAHETUSE VANEMA ASETÄITJA
MÜÜJA-KASSAPIDAJA
LETITEENINDAJA
KOKK
KORISTAJA
NÕUDEPESIJA

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

Tule ise , kutsu kaasa oma sõbrad ja saad iga
kutsutud sõbra eest preemiaks 60 eurot/brutos!
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee või
Saatke CV: personal@maxima.ee
Info telefonil: +372 5556 6372, +372 5556 6239

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

SUUR LAO
TÜHJENDUSMÜÜK

–20% kuni –40%
RIIDED

UUS KAUP!
ODAVAIM EESTIS!

- 30 %

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

ERIPAKKUMINE!

SELLE REKLAAMI ETTENÄITAJALE SOODUSTUS 10% OSTUST!

UUED SALLID 5 €

UUS JA SUUREM KARDINANÄITUS –
KARDINATE ÕMBLEMINE JA DISAIN
OOTAME TEID MEIE KAUPLUSTES
Lasnamäel – Mahtra 1, Mustakivi Keskus, II korrus
Õismäel – Õismäe tee 107a, Järveotsa Keskus, II korrus

TERE TULEMAST!

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

AVATUD SIGWARI
LIHAPOOD
Lasnamäe Minimarketis
Linnamäe tee 17/19!

Pakume:
• värsket sea-, veise- ja lambaliha
• suitsuvorste ja -sinke
• grillvorste
• šašlõkki
19.mail
avame uue
Lihapoe
Balti Jaama
Turul!

E-R 9.00-19.00
L 9.00-18.00
P 10.00-17.00
KOHTUME SIGWARIS!

ÜMERA 28

Madalat
küttekul e
udeg
3-toalise a
d
korterid

KliEndipäEv
18.05
kell 16-18
Suured ja imelikud on Sinu teod!
Kutsume Lasnamäe elanikud võtta osa Sankt-Peterburgi koori kontserdist
pühapäeval 14-l mail Oleviste kirikus kell 17,00. Kontserdis samuti osalevad Oleviste
ja Tallinna Betaania vene koguduse koorid.
Kontsert on tasuta.

www.umera28.ee

Tervitame Sind oma meeskonda,

VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR,
KLIENDITEENINDAJA (RESTORAN/BAAR),
PORTJEE, KOKK, NÕUDEPESIJA, TOATEENIJA,
VOODITEGIJA
Tallink Hotels on Eesti suurim hotellikett. Hotelliketti kuulub neli hotelli Tallinnas - Tallink City Hotel,
Tallink Spa & Conference Hotel, Tallink Express Hotel ja Pirita SPA Hotell ning üks hotell Riia kesklinnas
- Tallink Hotel Riga. Igal aastal peatub meie hotellides kokku üle 300 000 külalise, kellele me pakume
meeldejäävaid ja kordumatuid hetki ning kirkaid emotsioone.

Omalt poolt pakume
• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd rahvusvahelises ettevõttes
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• ettevõttesiseseid soodustusi
Kui tunned, et just Sina võiksid kuuluda meie professionaalsesse ja töökasse meeskonda, siis kandideeri
tööotsinguportaali või Tallinki kodulehekülje kaudu http://www.tallink.ee/et/toopakkumised.
Kandideerimise soovist võid teada anda ka meiliaadressile cv@tallink.ee märksõnaga „hotell suvi“.
Lisainfo telefonil 640 9817 või 640 9984

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

Let’s Start
Talking

Kutsume kõiki soovijaid inglise keele kursustele
,,Let,s Start Talking,, , kus õpetajateks on
ameeriklased. Õpetunde korraldatakse printsiipiga
,, üks õpilane-üks õpetaja,, inglisekeelse vestluste
kaudu. Vestluste aluseks kasutakse ka piibli tekste.

Telli reklaam Lasnamäe Lehes!
Reklaam
1/48 lk 69 x 30 mm, hind 25 €
1/32 lk 69 x 46 mm, hind  41 €
1/24 lk 69 x 64 mm, hind 70 €
*lisandub 20%km
Tellimine: Tel: 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee
Skype: lasnamaeleht
www.lasnamaeleht.ee

Nõudepesija
Tootmistöötajaid

Firma pakub stabiilseid töösuhteid,
transporti, sõbralikku kollektiivi.
Väljaõpe kohapeal.
Lisainfo: E-R: 09:00-14:00
Tеl: 58 205 868, 55 953 800
Loo, Harjumaa

Registreerimine toimub 24-l mail kell 18,30 aadressil
Asunduse 2, Tallinn.
Kursused on tasuta.

LASNAMÄE HEA SÕNUMI KRISTLIKU KOGUDUSE JUMALATEENISTUS igal pühapäeval KL.15.00 Lindakivi
Kultuurikeskuse 2 korruse saalis. Lastele
samal ajal vahva tund teises ruumis, soovijatele toiduabi.

Kultuuri-ja Heategevus Keskus TFL
info: keskustfl@gmail.com tel: 55 638 504, 55 641 241

HKScan Estonia AS otsib enda
meeskonda operaator-lukkseppa Lool
asuvasse söödatehasesse.
Peamised tööülesanded:
•
tehase seadmete käivitamine arvutist;
•
seadmete töö jälgimine;
•
seadmete remont.
Meie ootused:
•
tehniline taip, loogiline mõtlemine
•
kohusetundlikkus ja ausus
•
suhtlustasandil eesti ja vene keele
oskus.
Töö toimub kolmes vahetuses:
07.00-15.00; 15.00-23.00; 23.00-07.00.
Pakume väljaõpet kohapeal ja vajadusel
autokompensatsiooni.
Kandideeri esimesel võimalusel, ära oota!
Kontakt: personalikonsultant Janeli Mänd,
e-post: Janeli.Mand@hkscan.com,
telefon: +3726107092

Kihuta internetis kiirusega kuni 500 Mbit/s
kõikjal Starmani võrgus!

» Külasta meid
Lasnamäe Centrumis!

Seoses tootmise laiendamisega
toiduainetetööstuse ettevõtte
kutsub tööle:

