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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. juuli seisuga Lasnamäel 119 358 inimest. Võrreldes juunikuuga suurenes elanike arv 11 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

Suurejooneline 
jaanituli Paeväljal
Reedel, 23. juunil toimus Las-
namäel meeleolukas jaaniõh-
tu.

Sarnaselt eelmistele aastatele 
oli peo toimumiskohaks Pae-
välja. Kella üheni öösel kestnud 
kontserdil esinesid ansamb-
lid Zlatõje Gorõ, Tšarõ, As-
Sa, Olavi Otepalu bänd ning  

Tricky Jay. Õhtu päädis jaani-
lõkke süütamisega. 

“Mul on hea meel, et tänavu 
kogunes Paeväljale rohkem kui 
6000 linlast! Tänan kõiki esi-
nejaid suurepärase kontserdi ja 
külalisi sooja vastuvõtu eest,” 
ütles Lasnamäe linnaosa vanem 
Maria Jufereva.
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Väheteada, kuid sellegipoo-
lest huvipakkuvaid ja intri-
geerivaid fakte Lasnamäest.

Josef Kats
koduuurija

Aleksandr Zdankevits
Tallinna Linnavolikogu liige

Lasnamäest, erinevalt mistahes 
teisest pealinna linnaosast, on 
kombeks rääkida peamiselt ole-
viku vormis.

Enamuse pealinna elanike elu-
paigana tuntud Lasnamäe mine-
vik tuleb jutuks vaid harval ju-
hul, peamiselt Jüriöö Ülestõusu 
mälestusmärgi juures muistsete 
eestlaste vastuhaku järjekordsel 
aastapäeval.

Siiski ei ole Lasnamäe – endine 
Laksberg – pelgalt hilisnõuko-
gude paneelelamute labürint. 
See on ajaloorikas linnaosa, 
mille kujunemise vastu võiks 
tunda huvi igaüks, mitte ainult 
kohalik elanik. Selle paekivist  
alusele rajatakse Tallinna tule-
vikku – selle linna tulevikku, 
milles elavate linlaste elulugu 
on tihtipeale lühem kui pidevalt 
kasvava ja areneva uuselamute 
linnaosa oma.

Uudsuse traditsioon

Kui kogu Tallinna häll asub 
Toompeal, siis kaasaegse, meile 
kõigile tuntud ja harjumuspära-
seks saanud linna sünnipaik on 
kindlasti Lasnamäe. Seda põh-
jusel, et tüüpprojekti järgi ehita-
mist ning vabaplaneeringut on 
Eestis esmakordselt rakendatud 
just siin linnaosas.

Aastal 1791 andis Venemaa 
keiser Paul I korralduse: viivi-
tamatult alustada Revalis „Uue 
linna“ – eelkõige siinse garni-
soni reameeste ning ohvitseride 
asula – ehitamist.

Uuendusi leidus siin tõepoolest 
küllaga – kasarmud, köögid-

„Uuslinnakust“ kaasaegse linnaosani: 
Lasnamäe eile, täna ja homme

LINNAOSAVANEMA VEERG

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Piletihinnad (augustikuu):
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:
09.08 – sanitaarpäev 
20.08 – riigipüha 
23.08 – sanitaarpäev 

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

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Tere, head Lasnamäe elanikud!

Vaatamata sellele, et suvi on täies hoos, võin kinnitada täie 
kindlusega, et puhkuste hooaeg ei mõjuta mingil juhul linna-
osa valitsuse ega ühegi linnateenistuse tööd . Kõik projektid 
lõpetatakse tähtajaks. Lõpuni on jõudmas ehitustööd Tondir-
aba Huvikoolis. Aadressil Punane 69 asuv kool avab uksed 
oktoobrikuus. Värskelt loodud õppeasutus pakub õppevõi-
malusi pea 1200 lapsele. Samasse hoonesse kolib ka Lasna-
mäe Noortekeskus.  

Ilma mingisuguse valehäbita tasub märkida ka Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse edusamme välissuhete edendamisel. Juu-
nikuus toimunud Riia külastuse käigus tutvusid linnaosa va-
litsuse esindajad Läti pealinna Ida piirkonna valitsuse tööga 
ning arutasid elamu- ja kommunaalmajanduse küsimusi ning 
pagulaste vastuvõtuga seotud probleeme. Koostööleping 
kahe kohaliku omavalitsusasutuse vahel sõlmitakse lähikuu-
del.

Rõõm on näha, et linnaosa heakorda panustavad ka kooliõpi-
lased, kes asusid juunikuu lõpus tööle õpilasmalevas. Kahe 
nädala jooksul tegelesid Lasnamäe teismelised erinevate hal-
jastus- ja heakorratöödega Pae pargis. Osalemine õpilasmale-
va tegevuses on väärtuslik kogemus, mis ühes küljest annab 
iseseisva töö oskuse ning teisest küljest aitab kaasa sotsiaalse 
kompetentsuse kujunemisele.

Kuigi linnaosa leht ilmub vaid kord kuus, saab päevakaja-
list informatsiooni Lasnamäel toimuvast ka sotsiaalvõrgus-
tikust. Aastaga on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ametliku 
Facebooki lehekülje jälgijate arv kasvanud enam kui kolm 
korda. Muuhulgas näitab see, et kiire info kättesaadavus on 
muutunud  elanike jaoks üha olulisemaks. Lasnamäe Linna-
osa Valitsus tänab usalduse eest ja kutsub linnaosa elanikke 
üles panema „like“ ja jälgima  linnaosa uudiseid liitudes meie 
Facebook lehega.

Ilusat suve!

sööklad, pesumaja ning laat-
saret ehitati teineteise kõrvale 
poolringina, kuid nii, et hooned 
asuksid eraldi. Akendest ava-
nev merevaade  lõi hinge kinni: 
Peetri maja kõrval asuva järsa-
ku kõrguselt Revali lahe suunal.

Esialgselt oli plaanis majutada 
„Uus linnas“ keskeltläbi küm-
me tuhat hinge: peaaegu sama 
palju, kui oli toona elanikke 
Tallinna keskaegsete müüride 
keskel, ehk palju rohkem kui 
mistahes teises Eesti linnas.

Soov täita isevalitseja käsk 
võimalikult kiirelt , määraski 
algatuse huku: hooned ehitati 
kiirustades, ilma vundamen-
dita, otse Lasnamäe peakivile. 
Elamud osutusid  niisketeks  ja 
kõledateks.   

XIX sajandi keskpaigaks oli 
enamus hoonetest kroonumees-
te poolt maha jäetud. Ilma va-
jaliku järelevalveta hakkasid 
ehitised vananema ja lagunema. 
Ainus, mis on säilinud tänase 
päevani, on üksainus ohvitseri-
de kasarmu. Ja seegi varemetes.     

Mis on aga rohkem oluline 
– sellest ajast on jäänud järgi 
Uuslinna tänava nimi. Tänapäe-
val asub siin kaasaegne elamu-
kompleks. Lõpetamisjärgus on 
Õpetajate Maja – linnale kuulu-
va ning Tallinna koolide ja las-
teaedade õpetajate jaoks mõel-
dud kortermaja ehitus.

Spordi hüppelaud

Lasnamäe rollist eesti spordi 
ajaloos meenutab kasvõi Või-
dujooksu tänava ja silla nimi. 
Kunagi asus nende ümbruses 
linna esimene hipodroom.

Samuti tasub meenutada, et 
linna esimene jalgpallivõistlus 

toimus tulevase Lasnamäe ter-
ritooriumil asuval tühermaal. 

Vähesed on teadlikud sellest, 
et ka talvespordialadehälliks  
kujunes Lasnamägi. Või, kui 
soovite, siis suusahüppetramp-
liiniks, sest vaat selline esimene 
taoline ehitis rajati just Lasna-
mäe kaldapealsele. 

1940. aasta sügisel pöördusid 
kohalikud noored  rahvakomis-
sariaadi poole palvega aida-
ta kaasa suusaspordi arengule 
vabariigi pealinnas. Uus võim 
pidas spordiala strateegiliseks 
ning vastus oli positiivne.

Novembri keskel eraldati linna 
täitevkomitee määrusega suu-
saspordi arendamiseks tuhat 
kaheksasada ruutmeetrit  Las-
namäe nõlval maad ning veel 
pea viis tuhat „ruutu“ Kuristi-
ku tänava lähedal – ning juba 
veebruarikuuks oli suusahüppe-
mägi kasutusvalmis.

Miks koliti sõjajärgsetel aastatel 
suusabaas ümber Lasnamäelt 
Nõmmele, jääb praegu Tallinna 
spordi uurijatele avastada. Sel-
ge on aga see, et sporditradit-
sioone Lasnamäel nii kergelt ei 
unustata.

Mõni aasta tagasi avati linna-
osas Tallinna Tondiraba Jäähall, 
mis pani alguse jääspordi aren-
gule Tallinnas ning sai ühtlasi 
ka linna keskseimaks spordi- ja 
kontserdilavaks.

Tallinna võimude lähiaastate 
spordiga seotud plaanides on 
olümpiastandartidele vasta-
va ujula ehitus ning Lasnamäe 
Spordikompleksi rekonstrueeri-
mine.

Kui Te ei ole töötanud viimased 12 kuud ja Teid huvitavad:
• elu kvaliteedi tõus suhtlemise ja arutelude kaudu;
• väljapääsu leidmine «ummikseisudest»;
• oma kasutamata ressursside avastamine;
• väliste võimaluste kasutamine; 
• 21. sajandi pädevuste omandamine või aktualiseerimine;
• individuaalne juhendamine – mentorlus; 
• enda realiseerimine isiklikus ja sotsiaalses ning tööelus,

siis olete teretulnud ühinema MTÜ TKK USALDUS projekti-
ga “Töö liidab tegijaid”. ESF kaasrahastatud  projekti eesmärk 
on  leida osalejate ressursside tõhusam rakendamine kaasaeg-
sel tööturul. 
Kõik teenused on osalejatele tasuta. Koolitustegevused toimu-
vad põhiliselt vene keeles. Võimalus on harjutada igapäevast 
eesti keelt. Tegusamatele makstakse koolitustel ja tööpraktikal 
osalemise eest stipendiumi. 

Huvi korral helistage või tulge kohale, koos leiame sobivaima 
lahenduse! 
Tel 5300 2824
Pae 19/1
Tööpäevadel kell 10 -16.
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30. Kuristiku laulu- ja tantsupidu „Meil on…“

Eakaid tuleb rohkem toetada Lasnamäe medalistid 2017

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

Väärikas eas inimesi tuleb 
toetada nii aktiivsete tegevus-
te pakkumisega kui ka mate-
riaalselt.

Jaanus Riibe
linnaosa vanema asetäitja

10. juunil osalesin Eesti Vaba-
õhumuuseumis XXII Mem-
me-Taadi päevadel, kus toimus 
rongkäik, kontsert ja pidasin 
linnaosa nimel tervituskõne. 
Tahan siinkohal tänada kõi-
ki Lasnamäe eakaid, kes ikka 
hoiavad aktiivselt elus kultuuri-
lisi väärtuseid, mida edasi anda 
ja õpetada uutele põlvkondade-
le. Mulle tundub, et aktiivsete 
tegevuste pakkumine eakatele 
on oluline, kuid sama tähtis on 
ka materiaalne toetus. 

Pensionilisa tuleks tõsta

Leian, et Tallinna eakate pen-
sionilisa tuleb tõsta 100 eurole. 
Pensionilisa on oluline, sest aitab 
kompenseerida viimastel aastatel 
toimunud kiiret hinnatõusu, eel-
kõige toiduainete ja muude kau-
pade puhul. Leian, et tähtis on 
otsustamisel arvestada sellega, et 
kõigi ühiskonna liikmete toime-
tulek ja heaolu oleksid tagatud.

Eakatele huviringid ja teenu-
sed

Lasnamäe Sotsiaalkeskus pakub 
igapäevast tegevust ja teenuseid. 
Keskus osutab päevakeskusetee-
nust ja koduteenuseid. Keskuse 
tegevuse eesmärk on Lasnamäe 
linnaosa eakate, puuetega ini-

meste, lastega perede ja teiste 
abivajajate toimetuleku soodus-
tamiseks ja säilitamiseks sot-
siaalteenuste osutamine. 

Muuhulgas on pakutavad tee-
nused järgmised: duši ja sauna 
kasutamise võimalus, pesu pese-
mine, internetipunkt, raamatuko-
gu, juuksur, maniküür, pediküür, 
massaaž, vererõhu mõõtmine, 
erinevad huvialaringid, arvuti- ja 
keeleõpe. Lisaks teenustele ja hu-
vialaringidele korraldatakse mit-
mesuguseid üritusi.

Esimesel poolaastal tegutses päe-
vakeskuses 40 huviringi, kust 
võttis osa 333 inimest. Paljud 
neist osalevad mitme huviringi 
töös. Arvutiõppes osales 47 ea-
kat.

Jaanuarist kuni juunini toimus 
eakate päevakeskuses 53 erine-
vat väiksemat või suuremat üri-
tust. Päevakeskusesse pöördus 
erinevatel põhjusel 1428 inimest. 
Keskmine külastajate arv päevas 
oli 168. Mai lõpu seisuga  suunati 
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kodu-
teenusele 277 klienti. Kodutee-
nusele suunamiseks on vaja esi-
tada taotlus  Lasnamäe linnaosa 
sotsiaalhoolekande osakonnale.

Raino Liblik 
direktor
Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Neljapäev, 25. mai. Ühe tava-
lise kodaniku jaoks üks täiesti 
tavaline päev. Kuid mitte siin, 
Lasnamäel. Juba hommikust 
saati käis Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumi juures askel-
damine ja oli ka põhjust – 30. 
korda toimus Kuristiku lau-
lu- ja tantsupidu, kandes see-
kord alapealkirja „Meil on…“  
Ning tõesti, meil oli pakkuda 
nii mõndagi:

• Meil olid suurepärased lau-
lukoorid Sirje Vasmann-Pe-
rendi, Kristi Toomra ja Sirle 
Truu juhendamisel. Kuulda 
võis laule nii laulupeo re-
pertuaarist kui ka tänapäeva 
uusi ja vanu hitte.

• Meil oli bänd, kes neid kol-
lektiive Sirje Vasmann-Pe-
rendi juhendamisel väsima-
tult saatis.

• Meil olid rahvatantsurüh-
mad, kelle triibulised seeli-
kud moodustasid kooliõuele 
vahvaid mustreid ning poiste 
uhke jalalöök, mis maa müt-
suma pani. Nende juhenda-
jad Andres-Aare Tooming ja 
Kalev Järvela.

• Meil oli liiklusring ja eesku-
julikud jalgratturid, kes Vei-
nika Lemsalu hoolsa pilgu 
all liikluseeskirju ka pealt-
vaatajatele tutvustasid.

• Meil oli robootika ja roboo-
tikud, keda juhendas Kertu 
Pildre. Arvatavasti polnud 
teil aimugi, et ka puuvilja-
dega on võimalik muusikat 
teha. 

• Meil olid võrkpallurid, käsi-
pallurid ja maadlejad, keda 

treenivad Evely Pajula, 
Mihkel-Matteus Luik ja Ta-
nel Renter, et üheskoos saa-
da osavamaks, tervemaks ja 
tugevamaks.

• Meil olid külas sõbrad Tal-
linna Kivila Lasteaiast, Tal-
linna Merekalda Koolist, 
Tallinna Laagna Gümnaa-
siumist, Tallinna Läänemere 
Gümnaasiumist ning Estee-
tika- ja Tantsukoolist, sest 
koos on toredam.

• Meie õhtut juhtis 10. klassi 
õpilane Kenet Paurmann, lu-
gedes Priit Ratassepa tekste.

• Meil olid tublid õpilased 
multimeediaringist, et kogu 
üritus oleks meenutamiseks 
olemas ka 100 aasta pärast. 
Nende juhendaja on Aivar 
Metsaveer.

• Meie peol oli reklaam ja see 
kajastus meedias tänu Piret 
Eerole.

• Meil oli õpilastööde näitus, 
mille eest hoolitsesid Heli 
Malve, Agnes Kruusmägi ja 
algklasside õpetajad.

• Meil oli loterii, mida korral-

das hoolekogu.
• Meil oli laat, et kosutada 

meeli maitsvate küpsetiste 
ja kuuma joogiga. Selle eest 
tänu õpilasesindusele, Ku-
ristiku Sööklale ja loomuli-
kult tublidele lastevanema-
tele.

• Meil olid toetajad, et muuta 
pidu veel paremaks – aitäh, 
Tallinna Kuristiku Güm-
naasium, Tallinna Haridus-
amet, Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus, Kuristiku Söökla ja 
Lahe Roos.

• Meie pidu lõi rekordeid, sest 
mitte kunagi varem pole ol-
nud nii palju pealtvaatajaid.

Kuristiku kevadine traditsioon 
kestab edasi. Meil on selleks 
soodne pinnas ning seda näitab 
ka meie koolimajast XII noorte 
laulu- ja tantsupeole pääsenud 
kollektiivide arv – 12. Kõik nad 
on valmis pakkuma teile uusi 
elamusi järgmisel, 31. Kuristiku 
laulu- ja tantsupeol. Kohtumise-
ni!

KULDMEDALID:  
    
Gabriela Cetvergaite  
Lasnamäe Gümnaasium

Julia Guljar   
Lasnamäe Gümnaasium

Mikhail Polomoshnov  
Lasnamäe Gümnaasium

Angelina Sahno  
Lasnamäe Gümnaasium

Tatjana Tšaban   
Lasnamäe Gümnaasium

Ksenia Gontšarova  
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Jemilia Tarassova  
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Elina Rõžkova   
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Lisette Põld
Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Aleksandra Trofimova 
Tallinna Laagna Gümnaasium

Maria Ivantšenko  
Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

Maria Raiskaja  
Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

Linda Hmelevskaja  
Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

Amata Žukova 
Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

Elina Antonova
Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

Svetlana Senkevitš
Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

Kaur Kurvits
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Jelizaveta Lenina
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Roosika Kann 
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Hendrik Sein 
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Kadi Deklan
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

HÕBEMEDALID:

Antonina Golubtšikova  
Lasnamäe Gümnaasium

Roman Mazantsev   
Lasnamäe Gümnaasium

Kristina Ižik    
Lasnamäe Gümnaasium

Alina Tarassenko  
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Dina Fahrutdinova  
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Jekaterina Maslennikova 
Lasnamäe Vene Gümnaasium

Kariina Adamberg
Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Natalia Homenko
Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Anne-Ly Kvade
Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Daniela Dontševski  
Tallinna Laagna Gümnaasium

Diana Neago   
Tallinna Laagna Gümnasasium

Polina Gladkova  
Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

Artjom Bahtejev
Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

Vladimir Logatšev 
Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

Anna Ovtšarova 
Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

Anna Koroljova  
Tallinna Pae Gümnaasium

Mai Püss 
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Siiri Saarestik  
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Evelyn Kungla  
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Madis Uibo 
Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium    
 



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

                    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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2017. aastal:

12.08, 16.09, 07.10, 11.11, 09.12

12.08, 16.09, 07.10, 11.11, 09.12

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

Mahtra Hostel

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

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

KALLUR.EE
50 12 123

LIIV
MULD
KILLUSTIK

TELLI
NETIST

KOORMAD  1-20 TONNI

Boomerang Distribution OÜ tegutseb alates 
2003. aastast. Oleme üks suurim e-
kaubanduse logistika teenuste pakkuja  
Skandinaavias ja Baltikumis. Seoses töömahu 
suurenemisega kutsume tööle  
  

TAGASTUSTE  
KÄSITLEJAID, PAKKIJAID 

 
Töö kirjeldus: 
 

 Erinevate toodete (riideesemed, jalanõud, 
kosmeetika, ehted jne.) kvaliteedikontroll,  
pakkimine ja markeerimine 

 Toodete tagastuse vormistamine 
arvutiprogrammis 
 
Edukaks tööks on vajalik: 
 

 Kiirus, täpsus, korrektsus 
 Hea füüsiline vastupidavus (töö seistes) 
 Soov õppida ja areneda 

 
Hea, kui Sul on: 
 

 Eelnev töökogemus tootmises  
 Arvuti kasutamise oskus 

 
Meie poolt: 
 

 Põhjalik väljaõpe ja juhendamine 
 Avarad valged ja mugavad tööruumid 
 Töötasu vastavalt tulemustele (tükitasu, peale 

väljaõpet keskmiselt 500-650EUR kuus, parimatel 
veelgi rohkem) 

 Mitmekesine ja tähelepanu nõudev töö kiiresti 
arenevas internetikaubanduse valdkonnas 

 Tasuta transport Tallinnast tööle ja tagasi  
 
Tööaeg esmaspäevast reedeni 8.00–16.30 

 
 
Võta meiega julgesti ühendust 
– hea meelega jagame lisainfot 
ja tutvustame ettevõtet 
lähemalt!  
 
 
   E-mail: kristel@boomerang.ee  
   Telefon: 5552 2453 Ly 
  5627 2252 Kristel 
  Aadress:       Aasa tee 1, Loo alevik, 

Jõelähtme vald 
   Koduleht: www.boomerang.ee 

Sinu põhitööks on klientide rõõmsameelne ja asjatundlik teenindamine nii müügi-
saalis, teenindusletis kui kassas, kaupade vastuvõtt, väljapanek ja müügisaali korras-
hoid, vahetuse vanemal lisaks müüjate töö korraldamine, kaupade tellimine ja aru-
andlus. 

Saada oma CV ja sooviavaldus aadressile keskus@harjuty.ee või kandideeri 
tööportaali kaudu. Lisainfo Jüri Konsumi juhatajalt või telefonil 669 9807.

Eeldame, et Sa oled:
• vähemalt täisealine
• koostöövalmis meeskonnamängija
• aktiivne ja hea suhtleja
• aus, täpne ja kohusetundlik

Pakume Sulle:
• korralikku töötasu
• parajalt pinget
• professionaalset ja toetavat 

meeskonda
• põnevat ja vaheldusrikast tööd

Pakume tööd 
VAHETUSE VANEMALE ja MÜÜJALE  
JÜRI KONSUMIS

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

Autode kokkuost, igas tehnilises seisus, 
registrist kustutamine. Töötame 7 päeva 

nädalas. Tel. 58238310

OÜ ATKO Liinid pakub tööd 
bussijuhtidele. 

Info tel: 6272713 või 55585632

SKP Invest OÜ ostab metsamaad, ka 
koos hoonetega. Vajadusel

lahkumõõtmine. Hinnapakkumine paari 
tööpäeva jooksul. Tel 5080065

info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee”

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



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

 

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!  
 

 

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

Puhka kauni  
Võrumaa looduse ja ilusa  
männimetsa keskel!

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

Pakettide täielik valik ja  
eripakkumised www.kubija.ee

TerVis puhTAsT
loodusesT!

• hotell
• spaa- ja saunakeskus
• spaahoolitsused
• restoran
• Nõupidamine
• unekliinik 
• haanjamehe Talu

Puhkusepakett 
alates45€



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

KANGADZUNGEL XXL
TALLINN, Tartu mnt.35
Tel. 372 6213105
E-L 10-19 P 10-15

TALLINN
Mustamäe tee 12
Tel: +372 6562869
E-R 9-19, L-P 9-18

HAAPSALU
Jaama 9
Tel: +372 4737034
T-R 10-18, L 10-15

TARTU
Turu 14
Tel: +372 7352277
E-R 10-20, L-P 10-18

KURESSAARE
Kihelkonna mnt. 3
Tel: +372 6215786
E-L 10-18

TALLINN
Pärnu mnt. 558a
Tel: +372 6003443
E-R 10-20,L-P 10-18

PÄRNU
Karja 6
Tel: +372 4431460
E-R 9-18, L 9-15

HAAPSALU-OUTLET
Lihula mnt. 3
Tel: +372 4778200
T-R 10-18, L 10-15

TALLINN-OUTLET
Tartu mnt. 35,
II korrus
E-R 10-18, L 10-17

-75%

-75%

KOGU KAUP
NB! 29.-30.07.2017 on kõik 

Kangadzungli kauplused suletud!

JUULIS  TUULUTAME RIIULEID!
Viimast korda sel aastal!

E-poes samuti KÕIK -60%
Kuressaare kaupluses remondieelne TÜHJENDUSMÜÜK, kogu kaup -70%
Mustamäe kaupluses remondieelne TÜHJENDUSMÜÜK, kogu kaup -70% kuni 27.07.2017 (k.a.)

4.–17. juuli 2017

Esmaspäeval, 

       10. juulil

Esmaspäeval, 

       10. juulil

-30%

-30%

Müslid ja helbed

Deodorandid

-20%

-25%

Kommipakid

Beebipüreed ja -mahlad

Esmaspäeval, 

       10. juulil

Esmaspäeval, 

       10. juulil

SELVERI

Pakkumised kehtivad, kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus.  


