
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht     Juuni 2017, Nr. 6 (191), tiraaž: 60 000          TASUTA

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae    vajalik info   ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. juuni seisuga Lasnamäel 119 347 inimest. Võrreldes maikuuga suurenes elanike arv 15 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

Suur jooksusõprade pidu Pae pargis
Kolmapäeval, 24. mail toimus 
Pae pargis enneolematult rah-
varohke spordisündmus. 

Teist aastat järjest aset leidnud 
Pae pargi rahvajooks tõi seekord 
kohale ligi 300 inimest. 

Jõukohast tegemist leidus kõigile 
sõltumata vanusest ja füüsilisest 
vormist. Lisaks ajavõtuga jooksu-
le said liikumissõbrad kaasa lüüa 
ajavõtuta jooksus ning kepikõnni- 
ja Tai Chi treeningutes. Nooremad 
spordiharrastajad said proovida 

oma jõudu lastejooksul, mängida 
jalgpalli ja hüpata batuudil.

Ajavõtuga jooksu (distants 4,8 
km) võitjaks tuli Sergei Rjabõš-
kin, kellest ühtlasi sai kahekord-
ne Pae pargi rahvajooksu võitja. 
Naiste seas kerkis võitjaks Alla 
Kedrova. Naisjuunioride arvestu-
ses tuli esimeseks Margaret Tart-
ter, meesjuunioride seas Antot Za-
porožets. Veteranide kuldkarika 
viis koju Vladimir Frolov. Jooksul 
osales ka tuntud maratoonar Ro-
man Fosti. 

“Sel aastal toimus Pae pargi 
rahvajooks juba teist korda ja 
üritus igati õnnestus, ilmaga ve-
das ja kohale tuli ligi 300 osa-
lejat. Kindlasti pakume linnaosa 
elanikele sportlikke üritusi ka 
edaspidi,“ sõnas ka ise täispika 
jooksudistantsi läbinud Lasna-
mäe linnaosa vanem Maria Ju-
fereva.

Pae pargi rahvajooks korraldati 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse, 
spordiklubi Stamina ja spordi-
klubi  Sparta koostöös.

23. juunil algusega 
kell 15.00 toimub 
Jüriöö pargis 
võidupüha tähistamise 
tseremoonia. 
Üles on rivistatud 
Vahipataljoni 
auvahtkond, 
peetakse pidulikke 
kõnesid, süüdatakse 
vabaduselõke ja ürituse 
lõpus pakutakse kõigile 
tasuta sõdurisuppi.
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Triinu Orumaa
Pirita Majandusgümnaasiumi
arendusjuht

Neljandat aastat kasutavad 
koolid kiusamise ennetami-
seks Taanist pärit teaduspõ-
hist metoodikat „Kiusamisest 
vabaks!“. 

Eesti lasteaiad alustasid sama 
metoodikaga juba 2010. aastal, 
seega on tegemist laste haridus-
tee erinevaid astmeid ühendava 
lähenemisega. Õpetajatele käe-
päraste ja lapsi köitvate vahen-
dite  ja tegevuste abil luuakse 
ja hoitakse klassides positiivset 
käitumiskultuuri, õpitakse sal-
livust, hoolivust, austust ja jul-
gust. Tallinnas on metoodikaga 
tänaseks liitunud juba 22 kooli, 
sealhulgas Lasnamäe linnaosast 
viis kooli – Lasnamäe Vene 
Gümnaasium, Tallinna Ku-
ristiku Gümnaasium, Tallinna 
Laagna Gümnaasium, Tallinna 
Mahtra Põhikool ja Tallinna Pae 
Gümnaasium.

Aprillis toimus Pirita Majandus-
gümnaasiumi eestvedamisel ja 

Lastekaitse Liidu toetusel me-
toodika infopäev. Kutsutud olid 
kõikide Tallinna koolide esinda-
jad, Lasnamäe linnaosast osales 
üritusel Tallinna Pae Gümnaa-
siumi sotsiaaltöötaja Maria Vol-
kov.

Päeva jooksul  räägiti „Kiusami-
sest vaba lasteaed ja kool“ prog-
rammi rakendumisest Tallinna 
koolides, tutvustati viimaste 
uurimuste tulemusi, vahenda-
ti koolide parimaid praktikaid 

ning seati sihte tulevikuks. 
Päeva lõpetas Lastekaitse Lii-
du juhataja Tõnu Poopuu, kes 
innustas koole kasutama tööks 
kiusamisteemadega Sõber Karu 
kui „Kiusamisest vabaks!“ me-
toodika sümboli tuge. 

Järgmised baaskoolitused prog-
rammiga liituda soovivatele 
koolidele toimuvad 12.-16. juu-
nil. Uuest õppeaastast laieneb 
metoodikat kasutavate koolide 
ring eelduslikult 10 võrra. 

Kiusamist ennetava metoodikaga 
on liitunud viis Lasnamäe kooli

Laste suve sisustamine

Treeni koos Lasnamäe Noortekeskusega!

LINNAOSAVANEMA VEERG

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Piletihinnad (juunikuu):
E–N kell 11-20 hind 5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot kell 11–16

R–P kell 12-22 hind 6,5 eurot
Lapsed vanuses 6–17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot kell 12–22

Lasnamäe Saun on suletud: 
14.06 – sanitaarpäev 
23.06 – riigipüha 
24.06 – riigipüha 
30.06 – sanitaarpäev

NB! Ajavahemikul 01.–28.07 on Lasnamäe Ökosaun suletud!

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Head Lasnamäe elanikud!
 
Kogu südamest õnnitlen kõiki kooliõpilasi, nende vanemaid 
ning Lasnamäe koolide ja gümnaasiumide pedagooge kooli-
aasta lõpu puhul. Abiturientidele soovin edu sisseastumisek-
samitel, suhtuge kõrgkooli ning oma tulevase ameti valikusse  
vastutustundlikult!  
 
Ees ootab suve meeleolukaim pidu – Jaanipäev.  Kasutades 
juhust kutsun kõiki Lasnamäe elanikke ja külalisi jaanipeole, 
mis traditsiooniliselt toimub Paeväljal. Üritus algab juba kell 
20:00. Hoolikalt läbimõeldud kava ei lase kellelegi igavust 
tunda. Süütame koos linna suurima lõkke!

Ei ole mingi saladus, et Lasnamäe on pealinna sportlikuim 
linnaosa. Selle tõestuseks toimus mai lõpus juba teist korda 
Pae pargi rahvajooks. Üritus kujunes igati meeleolukaks,  hea 
ilm meelitas kohale ligi 300 spordisõpra. Elanike rõõmuks 
jätkame spordiürituste korraldamisega ka tulevikus.
 
Meie linnaosa muutub aina kaunimaks ja rohelisemaks. Las-
tekaitsepäeval, 1. juunil, toimus Lasnamäe tuiksoonel – Laag-
na teel – suurejooneline Tallinna laste ja noorte lillepidu. Lil-
lede istutamisel Laagna tee liiklussaartel osales enam kui 800 
rohenäppu, neist ligi 600 kooliõpilast Lasnamäe ja Kesklinna 
koolidest, samuti õpetajad ning vabatahtlikud linnaasutustest. 
Peo käigus istutati ligi 3,5 tuhat roosi ning enam kui 15 000 
teisi lilleliike. Lähiajal lisanduvad lilledele ka mitmeaastased 
põõsad.
 
Lasnamäge ei ole enam ammu põhjust nimetada betoond-
žungliks. Linnaosas on välja ehitatud viis suurepärast mul-
tifunktsionaalset parki, tulekul on ka kuues. Suvel algab 
Maxima XXX poe taga Priisle pargi ehitus, millele on linna-
eelarves eraldatud 300 tuhat eurot. Pargi loomise ajalugu on 
küllaltki ainulaadne. Nimelt enam kui aasta tagasi pöördusid 
linnaosavalitsusesse LasnaIdee aktivistid ideega luua Las-
namäel uus roheline ala. Sõna otseses mõttes nakatasid nad 
meid oma entusiasmiga. Koostöös linnaosavalitsusega kor-
raldati kohtumised kohalike elanikega, kus igaüks sai jagada 
oma mõtted selle kohta, mida ta tahab oma maja naabruses 
näha. Projekti järgi tuleb seegi park multifunktsionaalne, mis 
tähendab, et haljastuse ja pargipinkide kõrval leiab sealt ka 
laste- ja spordiväljakuid ning kogunisti vabaõhulava.
 
Kutsun teid üles varuma kannatust – ehitustööd on parata-
matult seotud teatud ebamugavustega. Kuid kui kõik saab lõ-
puks valmis, on meil topelt põhjust rõõmustamiseks!
 
Sooja suve ja ilusat puhkust teile!

Kätte jõuab aeg, mil lastel on 
koolikohustustest vabadus. 

Mari Kaljuste, 
Kaire Arukaevu
Ida-Harju politseijaoskonna
noorsoopolitseinikud

Paljudele vanematele on suve 
näol tegemist keerulise ajaga 
– kuhu last panna; millisesse 
laagrisse teda saata; millega laps 
tegeleb; milliseid üritusi koos 
väisata ja mis peamine, millised 
on rahalised võimalused. Tihti-
peale on lapsed suveks vanava-
nemate juurde maale saadetud, 
kuid tänapäeval käivad paljud 
vanaemad ja vanaisad tööd. Siis 
tekibki küsimus, mida nüüd las-
tega teha? 

Vanemad saavad kohalike oma-
valitsuste kodulehtedelt ja noor-
tekeskustest uurida, mis plaanid 
ja üritused kavas on, millised 

on oma linnaosa noortekeskus-
te ettevõtmised suveks. Samuti 
leiab väga palju kasulikku infot 
noorte vaba aja veetmise või-
maluste kohta aadressilt huvi.
tallinn.ee. Tallinnas on piisavalt  
avalikke kohti, kus lapsed saa-
vad julgelt kaasa lüüa ja endale 
tegevust leida, näiteks mängu-
väljakud ja rannad. Mänguvälja-
kud igas vanuses lastele asuvad 
Lasnamäel Liikuri mänguvälja-
kul, kesklinnas Politseipargis ja 
vanalinnas Tornide väljaku alal,  
Kalamaja pargis ning Stroo-
mi rannas. Suplust nautida ja 
ennast vette kasta saab Pirita 
rannas, Kakumäel ja Harku jär-
ve ääres.

Kuna noortel on suvel vaba aega 
piisavalt, soovitaks vanematel 
korralikult läbi mõelda lapsele 
kindlad tegevused ja miks mit-
te ka kodused kohustused. Va-
nemad peaksid lastele piisavalt 

tähelepanu pöörama ja nende 
tegevuste vastu huvi tundma. 
Liigne vabadus võib tekitada 
noorel tunde, et tema tegevused 
ei huvita kedagi.

Kindlasti proovige oma lastele 
leida tegevusi ja linnalaagreid 
või muid vahvaid igapäevaseid 
toimetusi, mis hoiavad lapsed 
aktiivsetena ning ei lase tekkida 
kiusatust korraldada midagi mu-
rettekitavat.
 
Paratamatult peavad suve jook-
sul lapsed ka üksi kodus aega 
veetma. Siinkohal saavad vane-
mad rääkida lastele ohutusest nii 
kodus, kui väljaspool seda. Põhi-
tõdedeks on ikka see, et liikluses 
tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ja 
tähelepanelik. Mänguväljakutel, 
parkides, mängutubades, rannas 
ja mujal avalikus kohas viibides 
tuleb oma asjadel silm peal hoi-
da, et ei jäädaks neist ilma.   

Lasnamäe Noortekeskus kut-
sub kõiki soovijaid tasuta St-
reet Workout treeningutele.
 
Street Workout on uudne ning 
kiiresti populaarsust koguv 
spordiala, kus põhitreeningva-
hendina kasutatakse oma keha-
raskust. Seda innovaatilist spor-
diala on võimalik harrastada nii 
spordiväljakutel kui ka siseruu-
mides.

Tasuta Street Workout treenin-
gud toimuvad Lasnamäel Pae 
pargis Any Given Sunday pro-
jekti raames. Trennid toimuvad 
pühapäeviti algusega kell 15:00.
Lasnamäe Noortekeskuse ju-
hataja, Eesti Tänavaspordi Fö-

deratsiooni president Danila 
Kuznetsov on kindel, et alustada 
sporditegemisega ei ole kunagi 
hilja. 

„Eelkõige on trennid 
mõeldud Lasnamäe 
noortele, aga loomuli-
kult ootame kõiki soo-
vijaid,“ ütles Kuznet-
sov, “sest tänavasport 
ei ole pelgalt üks viis 
hea füüsilise vormi 
saavutamiseks, vaid 
ka võimalus veeta oma 
vaba aega kasulikult ja 
rõõmsalt”. 

Treeninguid korral-
dab Lasnamäe Noor-

tekeskus koostöös Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse, Eesti Tä-
navaspordi Föderatsiooniga ja 
KENGURU.PRO esindajaga 
Eestis. 

Metoodika sümbol Sõber Karu jälgib, et kõigil oleks hea olla.
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1. septembrist 2017 hakkab 
Punane tn 69 paiknevas endises 
koolihoones tegutsema Tallinna 
Tondiraba Huvikool. Avatav hu-
vikool pakub õppimisvõimalusi 
kuni 1200 lapsele. 

Juba praegu on võimalik panna 
oma lapsi kirja huviringidesse 
2017/18 õppeaastaks.

• Disain ja käsitöö
• Fotograafia
• Veeb ja programmeerimine
• Legokonstrueerimine ja robototehnika
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• ja palju muud...

Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

Teade 16-17 aastaste noorte teovõime 
piiramise kohta valimisõiguse osas

Aktuaalset sotsiaalhookande 
osakonna tööst suveajal

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

Maikuust alatest võtavad 
Raadiku piirkonna lastekait-
se spetsialistid elanikke vastu 
uuel aadressil.

Jaanus Riibe
Lasnamäe linnaosa vanema 
asetäitja

Kevade lõpp tõi kaasa mõned 
muudatused sotsiaalhoolekande 
osakonna töös, sealhulgas uued 
võimalused lapsehoiuteenuse 
taotlemisel ja Raadiku piirkonda 
teenindavate lastekaitse spetsia-
listide kolimise uude kohta.  

Lapsehoiuteenuse taotlemine 
alates 1. maist

Lapsehoiuteenuse hüvitist 
makstakse lapse vanemale, lap-
se eestkostjale või lapse hoolda-
jale (hooldamise lepingu alusel), 
kelle rahvastikuregistrijärgne 
elukoht on Tallinn. Hooldaja, 
kellel on lapse perekonnas hool-

damise leping sõlmitud Tallinna 
linnaga ja kellele Tallinna linn 
maksab lapse perekonnas hool-
damise eest toetust, ei pea rah-
vastikuregistri järgi olema Tal-
linna linna elanik. 

Hüvitist makstakse tingimusel, 
et: 
• lapse, kelle jaoks lapsehoiu-

teenust ostetakse, rahvasti-
kuregistrijärgne elukoht on 
Tallinn; 

• laps, kelle jaoks lapsehoiu-
teenust ostetakse, ei ole kan-
tud ühegi munitsipaallaste-
aia või eralasteaia nimekirja.

Alates 1. maist 2017 tuleb lap-
sehoiuteenuse hüvitise taotlemi-
seks esitada taotlus kas:
• allkirjastades taotluse digi-

taalselt ning edastades selle 
koos vajalike dokumentide-
ga Lasnamäe Linnaosa Va-
litsuse sotsiaalhoolekande 
osakonna e-postile nadezda.
vestung@tallinnlv.ee; 

• täites ja allkirjastades taot-
luse paberkandjal ning tuues 
selle isiklikult koos vajalike 
dokumentidega Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse sotsiaal-
toetuste talitusse.

Esmakordselt kooli mineva 
lapse toetuse teise osa välja-
maksmine

Lapse vanemale, eestkostjale 
või hooldajale, kellele 2016 sü-

gisel oli esmakordselt kooli 
mineva lapse toetus määratud, 
kantakse peale 15. juunit 2017 
taotleja näidatud pangakontole 
teine osa toetusest tingimusel, 
et toetuse taotleja ja laps on 
rahvastikuregistri andmetel 
katkematult olnud Tallinna 
linna elanikud ning laps õpib 
Tallinna koolis.

Kellel on küsimusi, kas ja 
milliseid toetusi ta on õigus-
tatud taotlema ja millistel tin-
gimustel, soovitan pöörduda 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonna 
sotsiaaltoetuste talitusse aad-
ressil Punane tn 48A. Vastu-
võtuajad: esmaspäeval kell 
9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, 
teisipäeval ja neljapäeval kell 
9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30. 
Teenindatakse eelregistreeri-
mise alusel. Sobilik pöördu-
mise kellaaeg ja kuupäev on 
võimalik kokku leppida tel 
645 7770.

Raadiku piirkonna lastekait-
se spetsialistide vastuvõtt 

Alates 02.05.2017 asuvad 
Raadiku piirkonna lastekaitse 
spetsialistid Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuses aadressil 
Pallasti 54, kabinetid 112 ja 
114, vastuvõtuajad esmaspäe-
val 9.00-12.00 ja 14.00-17.30 
ja neljapäeval 9.00-12.00 ja 
14.00-16.30.

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

AJAKAVA
16.06 kell 18.00 “Suvele sülle”, kontsert. Pilet 5 € 
17.06 kell 19.00 “Arte Flamenco 20”, flamencoetendus. 
Pilet 10 – 20 € 
 
NÄITUS: 
19.05 – 30.06 Vene Kunstnike Ühenduse näitus 

Lahtiolekuajad 1. juuli – 27. august k.a
E, T, N 15.00 – 21.00 
K, R suletud 
N kell 15.00 – 21.00 
L 12.00 – 18.00 
P 10.00 – 14.00
NB! 20. augustil on kultuurikeskus suletud.

Selle aasta 15. oktoobril toi-
muvatel kohaliku omavalit-
suse volikogu valimistel on 
seadusemuudatustega esi-
mest korda antud valimisõi-
gus 16–17-aastastele noorte-
le. 

Nagu täiskasvanudki, peab ka 
alaealine valija saama aru hää-
letamise tähendusest ja mõist-
ma oma teo tagajärgi. Kui 
noor ei ole oma vaimse arengu 
tõttu selleks suuteline, tuleb 
tema vanemal või eestkostjal 
taodelda niisuguse noore teo-
võimetuks tunnistamist vali-
misõiguse osas. Selleks tuleb 
lapsevanemal või eestkostjal 
esitada noore elukohajärgsele 

kohtule vastav avaldus.
Kui kohus otsustab alaealise 
valimisõigust piirata, ei kanta 
teda valijate nimekirja ja ta ei 
saa kohaliku omavalitsuse vo-
likogu valimisel 15. oktoobril 
2017 hääletada. Vajaduse kor-
ral saab nendes küsimustes 
nõu küsida linnaosa valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakon-
nalt.
 
Kohtu kontaktandmed: 

Harju Maakohus Kentmanni 
13, 15158 Tallinn, tel 620 0122,  
e-post menetlusdokumentide 
saatmiseks hmkkentmanni.
menetlus@kohus.ee.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonna 
kontaktid:
• Leili Vaikmaa – sotsiaalhoo-

lekande osakonna sotsiaaltee-
nuste talituse juhataja, tel 645 
7756, e-post: leili.vaikmaa@
tallinnlv.ee;

• Piret Liivla, sotsiaalhoolekan-
de osakonna sotsiaalteenuste 
talituse vanemspetsialist, tel 
645 7736, e-post: piret.liiv-
la@tallinnlv.ee;

• Kristiina Keerd, sotsiaalhoo-
lekande osakonna lastekaitse 
talituse lastekaitse vanems-
petsialist, tel 645 7757, e-post: 
kristiina.keerd@tallinnlv.ee.
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Haapsalu Tšaikovski festival, esmakordselt! 

Hoia ennast! Hoia kinni!

Meil siin väikeses Eestis ja 
veel väiksemas Haapsalus on 
rääkida üks erakordne muusi-
kaline lugu. 

Kunagi, kui tollal veel noor Pjotr 
Tšaikovski veetis koos oma 
kaasmaalastega tavapärast su-
vepuhkust Haapsalu kuurordis, 
ei osanud sellele keegi erilist 
tähtsust omistada. See, et Vene 
ja eriti Peterburi koorekiht Eesti 
kuurortides suvitas oli üsna iga-
päevane. Täna oleme küll har-
junud, et Haapsalu promenaadil 
on Tšaikovski pink ja oleme uh-
ked helilooja kuulsas Kuuendas 
sümfoonias kõlava Eesti rahva-
viisi katke üle. Kuid kummalisel 
kombel pole Tšaikovski seosed 
Haapsaluga siiani muusikalist 
väljundit leidnud. 

Selleks saab nüüd sel suvel es-
makordselt korraldatav klassi-
kalise muusika suursündmus 
Haapsalu Tšaikovski Festival. 
Esimene festival on peagi Teie 
ees,  juba sel suvel 28. juunist 1 
juulini.  

Peakülaliseks on Novaja Ope-
ra

Festivali peakülaliseks on täna-
se Vene muusikaelu üks tipp-
tegijaid Moskva teater Novaja 
Opera, mis eestlastele tuntud 
eelkõige selle poolest, et pikka 
aega oli teatri muusikajuhiks 
maestro Eri Klas. 

Haapsallu toob Novaja Opera  
helilooja  kõige viimasema  oo-
peri “Jolanta”. Muinasjutuline ja 
kaunis lugu pimedast kuninga-
tütrest Jolantast kes saab esma-
kordselt nägijaks teda vallanud 

armastuse tõttu. Üldsegi mitte 
õnnetu lugu, nagu seda tihti ette 
kujutatakse ning harukordne 
kõigi ooperite seas ka seetõttu, 
et ooperis pole ühtki negatiivset 
tegelast. On ainult Jolanta, teda 
ümbritsevad inimesed, kes kõik 
talle head soovivad ja pimedus, 
millest ta ise peab võitu saama.

Ooperit juhatab Haapsalus teatri 
praegune muusikajuht britt Jan 
Lathan Koenig, kelle sõnul on 
oluline, et „Jolantat“ ei tohiks 
väga tänapäevaseks lavastada. 
Seal on väga oluline et säiliks 
kogu loo muinasjutulisuse maa-
gia.  „Ma arvan et Jolanta sobib 
Haapsalu lossihoovi väga hästi, 
see on just selline vabaõhu oo-
per, kus suurem osa tegevus-
tikust toimub väljas ja lossis, 
võrreldes näiteks „Jevgeni One-
giniga“, mis on oma olemuselt 
üsna tubane lugu.” kinitab Koe-
nig.  Lisaks „Jolanta“ lavasta-
tud kontsertettekandele Novaja 
Opera orkestri poolt esitatav 
ülejäänud festivali suurte kont-
sertide kava tuntuim, mida Tšai-

kovski loomingust leida.  Esi-
mene  klaverikontsert, solistiks 
parim, mida Eestil välja panna 
– kunagine Moskva Tšaikovski 
konkursi võitja Kalle Randalu 
ning loomulikult 6. sümfoonia. 
Teos, mida helilooja ise endale 
kõige südamelähedasemaks pi-
das. 

Tasuta balletiõhtu

Tšaikovski festivalile lisab era-
kordsust ka Haapsalu vaiksel 
siselahel, Väikesel Viigil toimuv 
erakordne balletietendus „Lui-
ged“, mis on Eesti Rahvusbal-
leti ja selle juhi Toomas Eduri 
nägemus Tšaikovski „Luikede 
järvest“. Suurejoonelise ja pub-
liku jaoks tasuta balletiõhtu lava 
ehitatakse keset lahte otse vette 
ning tantsijad saabuvad lavale 
väikese aurikuga, mille nimeks 
„Kallis Mari“. Omamoodi süm-
boolne on ju seegi, sest sama-
nimeline eesti rahvaviis oli see, 
mida Tšaikovski oma 6. süm-
foonias kasutas.

Leonid Mihhailov,
Tallinna Linnavolikogu liige,  
Tallinna Linnatranspordi akt-
siaseltsi arendusdirektor

Teist aastat järjest korraldab 
Politsei- ja Piirivalveamet 
koos Tallinna Linnatranspor-
di aktsiaseltsiga ennetavat 
kampaaniat „Hoia ennast! 
Hoia kinni!”. 

Sellega seoses ilmusid autobus-
sidesse, trollibussidesse ja tram-
midesse vastavasisulised sildid, 
mis tuletavad meelde vajadust 
hoida transpordivahendis kinni 
käsipuust.
Igal aastal saab Tallinna ühis-
kondlikus transpordis kukkumi-
se tõttu kannatada üle 50 sõitja. 
Ligikaudu 75% kannatada saa-
nutest on üle 50 aasta vanad, 
ligikaudu 10% on alla 25 aasta 
vanad, 92% kukkunutest on nai-
sed. Nii et on, mille üle järele 
mõelda.

Kõige rohkem kukkumisi tu-
leb ette autobussides (80%), 
järgnevad trollibussid (14%) ja 
trammid (6%). Aga kui võrrelda 
neid näitajaid autobusside, trol-
libusside ja trammide arvuga, 
siis tuleb tunnistada: kõik lin-
natranspordi liigid on sõitjatele, 

kes käsipuust sõidu ajal kinni ei 
hoia, ühtemoodi ohtlikud.

Territoriaalselt jaguneb tervist 
kahjustavate kukkumiste sage-
dus järgmiselt: Kesklinn – 36%, 
Lasnamägi – 17%, Mustamägi 
– 12%, Haabersti – 11%, Põh-
ja-Tallinn – 9%, Kristiine – 9%, 
Nõmme – 4%, Piirita – 2%. Kui 
aga võtta arvesse linnaosade ela-
nike arvu, siis selles reas näeb 
kõige halvem välja Kesklinn 
ning kõige paremad on Lasna-
mäe ja Nõmme. On huvitav, et 
talvisel ajal on kukkumiste arv 
väiksem. Ilmselt teevad liiklejad 
libedal teel vähem riskantseid 
manöövreid ja äkkpidurdusi.

Mis järelduse võime teha, pida-
des silmas kõike ülalmainitut? 
Kõige rohkem riskivad Tallinna 
ühistranspordis end käsipuudest 
mitte kinni hoidvad üle 50 aas-
ta vanused naised, kes sõidavad 
Kesklinnas suvisel ajal.

Ühistranspordi juhtide sõnutsi 
segavad neil sujuvalt liikuda tä-
navaliikluses osalejate ootama-
tud manöövrid ja pidurdamised. 
Mõnikord tuleb avarii või otsa-
sõidu vältimiseks paratamatult 
järsult pidurdada. Muret teevad 
juhtidele ka jalakäijate regu-

leerimata ülekäigukohad, eriti 
ööpäeva pimedal ajal. Ka on 
mitmesuguseid jalakäijaid, nad 
sõidavad ruladega, tõukerataste-
ga, neil on käes mobiiltelefonid, 
mis hõivavad kogu nende tähe-
lepanu.

Kui me sõidame oma auto või 
taksoga, aga ka linnadevaheli-
se liini autobussiga, siis peame 
kõik kinnitama turvavöö. Linna 
ühistranspordis ei ole seda vaja 
teha. Kuid ka sõitjad ei tohiks 
muretud olla. Kui te ei istu, siis 
hoidke tingimata käsipuust kin-
ni! Olukord liikluses võib muu-
tuda ootamatult. Kõigil, kes osa-
levad tänavaliikluses: juhtidel, 
sõitjatel ja jalakäijatel tuleks 
suhtuda lugupidavalt ja tähele-
panelikult üksteisesse ja pidada 
meeles võimalikke riske.

ÜLE 300 
SUVISE LASTE- 
JA NOORTELAAGRI 
NING ÜRITUSE
TALLINN.EE/SUVEKALENDER

 TALLINNA NOORTEINFO

SUURIM 
LASTE JA 
NOORTE 
SUVE-
KALENDER
2017
KALENDER

Botaanikaaed 
kutsub suvel külla!
17. juuni             
Ekskursioon “Sõnajalad” 

21. juuni ja 27. juuni  
Lõhnade öö

22.-23. august 
Roosipäevad

Täpsem info 
botaanikaaed.ee
ja facebookis.

Kasvuhooned 11-18
Avamaa 10-20 
Avatud iga päev!
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KUUMAD HINNAD 
JAANIPÄEVAKS!

GRILLSÖE MÜÜK OTSE 
TOOTJALT.

SUPER HIND! 
RESTORANI KVALITEET.
JAE-  ja HULGIMÜÜK

5 kg (35 l )-3,60 €
8 kg (56 l)- 4,90 €

Müügil pikniku VARUSTUS
Asukoht:  Punane 56A, 

Lasnamäe, Tallinn
Silt: Poderi Kinnisvara AS 

(1 korrus)
TELEFON :   +37258529262
MÜÜGIAJAD :  9.30 – 16.30 

TÖÖPÄEVADEL

                    Laupäeval 19. novembril kell 13.00Laupäeval 19. novembril kell 13.00

HEA SÕNUMHEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA KOOS MUUSIKAGA 

Külalised SoomestKülalised Soomest

Jagatakse toiduabi pakkeJagatakse toiduabi pakke

Sissepääs tasutaSissepääs tasuta

Lindakivi kultuurikeskusesLindakivi kultuurikeskuses

Jumal on armastus!Jumal on armastus!
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18.03, 08.04, 13.05, 17.06
15.07, 12.08, 16.09, 07.10, 11.11, 09.12.

17 Juunil

2017 aastal: 15.07, 12.08, 16.09, 07.10, 11.11, 09.12.2017 aastal:
15.07, 12.08, 16.09, 7.10, 11.11, 9.12

 

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 ja 
teraskarkassi ning alumiiniumlaepaneele tootev Profiline. 

Üle poole oma toodangust ekspordime oma ala juhtivatele ettevõtetele Euroopa Liidus. 
 

 
Lisainfo: personalijuht Tel: 6 349 222     Loovälja tee 11, Jõelähtme vald, 742074 Harjumaa. www.favor.ee 

 
Pakume tööd     
Lehtmetallist konstruktsioonide  
KOOSTAJALE 
 

Tööülesanded 
 Erineva keerukusastmega lehtmetallist toodete koostamine 
 Tootmisdokumentatsiooni korrektne täitmine 
 
 
Ootame kandidaadilt 
 valmisolekut töötada täistööajaga, 
 toodete koostamise kogemust tehniliste jooniste põhjal või lukksepa haridust, 
 täpsust ja hoolikust töösse suhtumisel. 
 
 

Lubame, et oleme sinu kindel partner, 
 kes hoolib oma töötajatest, 
 arendab töötajaid ja 
 oskab hinnata Sinu tööpanust. 
 
 
Tööle asumise aeg: kokkuleppel    
Töökoht asub Harjumaal, Jõelähtme vallas, Loovälja tee 11, 
Töövahetused E-R 7.00-15.30 ja 15.30-00.00  
Pakume oma töötajatele tasuta transporti Tallinna kesklinnast tööle ja tagasi. 
CV-sid ootame kuni 22.06.2017 aadressil personal@favor.ee

 

Seoses uue tootmishoone 
valmimisega otsib Lunden Food 

oma meeskonda:

Kokk
Abikokk

Köögi abitöölisi
Võileibade valmistajaid

Toodete pakkija
Valmistoodangu komplekteerija

Ettevõte pakub  stabiilseid töösuhteid, 
konkurentsivõimelist palka, töötransporti. 

Väljaõpe kohapeal.

Lisainfo: E-R 9:00-14:00 Tеl: 58 205 868   
Loo, Harjumaa

PS! Võite saata ka Cv e-mailile: 
tootmine@lunden.ee

Securitas on turvavaldkonna
teadmiste liider. Kõikjal väikestest 
kauplustest lennujaamadeni tagavad 
meie 295 000 töötajat Teie turvalisust.

Rahvusvaheline turvaettevõte 
SECURITAS EESTI AS pakub tööd 

TURVATÖÖTAJATELE 
erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel Tallinnas, Viimsis, Tabasalus, Jüris ja Sakus

 
Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil.
Nõutav: vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus (min A2), 
kohtulikult karistamata. Kasuks tuleb turvatöötaja kvali�katsioon.
Pakume: vahetustega töögraa�kut ja paindlikku tööaega, sportimissoodustust, tasuta kutse- ja 
täiendusõpet (siduvusaeg 12 kuud),  tasuta vormiriietust;  arenemis- ja karjäärivõimalusi, 
maksame sünnitoetusi ning jõulude ajal peame meeles ka teie pisiperet, lisaks maksame iga tööle 
soovitatud sõbra eest soovitajatasu kuni 200 €.

Lisainfo ning kandideerimine:
Suur-Sõjamäe 46, Tallinn
Tel: 613 9273, E-post: personal@securitas.ee
www.securitas.ee

Everyday heroes. Every day.

Käesolevaga pakume 
tööd Muuga sadamas.

Töösisu:
1. Kakao ubade kottide laadimine 

laeva trümmis, vastavalt 
tehnoloogiale (väljaõppe 
kohapeal).

2. Kvalifikatsiooni olemasolul 
signaliseerija ja troppija töö.

3. Kvalifikatsiooni olemasolul 
laadurijuhi töö.

Töötajaga sõlmime töövõtulepingu 
(max aeg 1 kuu), töö eest tasustamine 
toimub tehtud tükitöö hinna alusel.
Töö toimub ööpäeva ringselt.

NB! Täpsema informatsiooni 
saamiseks pöörduda tel 517 4178

Tööd saab tubli koristaja ja 
toateenija Ülemiste Hotellis.  

Töö on vahetustega.  
Info 60 32 604 ja 53 451 559

SKP Invest OÜ ostab metsamaad, 
ka koos hoonetega. Vajadusel 

lahkumõõtmine. Hinnapakkumine paari 
tööpäeva jooksul. Tel 5080065 

info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee”

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215.

Viimsi Lasteaiad pakub tööd alates 
augustist õpetaja assistendile, õpetaja 
abile ning maja perenaisele.Vajalik 
eelnev töökogemus lasteaias.CV ja 

sooviavaldus saata:  
mirje@viimsilasteaiad.ee

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

55585632

SA EELK Tallinna diakooniahaigla 
otsib oma sõbralikku meeskonda 

kohusetundlikku ja usaldusväärset 
hooldajat, et osutada kvaliteetset 

hooldusabi meie patsientidele. Töö on 
graafiku alusel. Ootame Sind meile 

tööle! Kontakt: Anu Varep tel 553 6236,  
st@diakooniahaigla.ee

C-ja E kat.juht saab tööd, täis- või osalise 
tööajaga.Kontakt 53797330 Karl

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist
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Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:  www.maxima.ee  või 
Saatke CV: personal@maxima.ee    
Info telefonil: +372 5556 6372, +372 5556 6239 
 

 

   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!  
 

 

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

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.

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!

www.facebook.com/vavarskardinad

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.

OTSID UUT TÖÖD?
Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes 

Brenstol OÜ! 

PAKUME SULLE:
 Tööd tootmises – puidutöölise, operaatori abi, teritaja, 

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

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



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

Mahtra Hostel

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

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

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. 

Osavõtjatel palun tulla tööpäevadel 10.00-18.00 
aadressile Asundus 2, Tallinn. 
Kursused on tasuta.

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

OPTIKA+REMONT
on avatud uuel aadressil

Kopli 27, kab 217
(endine Balti jaama turg)

Info 5671 3397 Valeri

KALLUR.EE
50 12 123

LIIV
MULD
KILLUSTIK

TELLI
NETIST

KOORMAD  1-20 TONNI

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

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.



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

VABAD TÖÖKOHAD 
HOTELL
PORTJEE
ÖÖADMINISTRAATOR
TOATEENIJA
KORISTAJA
RESTORANI NÕUDEPESIJA

SAUNAKESKUS JA SPA18+
ADMINISTRAATOR
BAARIDAAM/BAARMAN
MASSÖÖR

LASTEKESKUS
ADMINISTRAATOR-LAPSEHOIDJA

Vaata lähemalt ja kandideeri juba täna:
www.spatallinn.ee/vabad-tookohad
Saada oma CV ja motivatsioonikiri:
personal@spatallinn.ee

SPA Tours OÜ
Randvere tee 11, Viimsi
www.spatallinn.ee
Tel +372 606 1001


