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Rahvastikuregistri andmeil elas 1. augusti seisuga Lasnamäel 119 319 inimest. Võrreldes juulikuuga vähenes elanike arv 39 inimese võrra.

Lasnamäe Leht

Jaapani kultuuri 
meistriklass 
Lasnamäe nõlval
Laupäeval, 29. juulil kohtusid 
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse hu-
viringide liikmed külalistega 
tõusva päikese maalt.

Juba teist korda Lasnamäge kü-
lastanud Jaapani mittetulundus-
liku organisatsiooni Nichiro So-
kokai delegatsiooni koosseisus 

olid peamiselt 60-70aastased 
kultuurihuvilised. 

Külalised tutvustasid Lasnamäe 
Sotsiaalkeskuse ringides käiva-
tele elanikele Jaapani lilleseade-
kunsti ikebanat ja paberivoltimi-
se tehnikat origamit. 

Külalistele esines sotsiaalkeskuse 
tantsurühm Pihlakobar. Taaskoh-
tumist tähistati teelaua taga, kust 
ei puudunud ka mõlemale riigile 
iseloomulikud suupisted. Kohtu-
mine lõppes traditsioonilise Jaa-
pani ringtantsu Bon Odori’ga, 
kus eksootilisi tantsusamme said 
proovida ka Lasnamäe eakad.
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26. augustil toimub Tallinnas 
Kalevi Spordihallis algusega 
kell 12:00 laste ja noorte va-
baaja mess No Vaata. Päeva 
tulevad juhtima Tanja Mih-
hailova ja Kristel Aaslaid, kes 
messi lõppedes annavad ühis-
kontserdi.

• Messil on väljas üle 60 
Tallinna spordiklubi ja huvi-
ringi.

• Kohapeal on võimalik osa 
võtta näidistreeningutest 
ning nautida etteasteid.

• Esimesed 200 külastajat 
saavad kingituseks Premia 
jäätise.

• Väikestele lastele mänguala 
koos atraktsioonidega.

• Terve päeva vältel toimuvad 
loosimised.

• Kõigi külastajate vahel 
loositakase Sportlandi poolt  
maastikuratas Bottecchia 
106.

 
Osalemine kõigile TASUTA!

Loe lähemalt Tallinna noortein-
fo Facebooki lehelt!
 
Üritust korraldab Tallinna Spor-
di- ja Noorsooamet. Toetavad 
Sportland ja Premia.

Tule vali endale hobi või aktiivne tegevus 
algavaks kooliaastaks! 

„Kaheksa siidbrokaati“ – 
iidne qigong praktika!

LINNAOSAVANEMA VEERG

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

Piletihinnad ja lahtiolekuajad 
(august):
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

Piletihinnad ja lahtiolekuajad 
(september): 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat 
ja pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat 
ja pensionärid: 5 eurot 12:00 - 22:00 

Lasnamäe Saun on suletud:
20.08 - riigipüha  
13.09 – sanitaarpäev 
27.09 –sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Tere, head Lasnamäe elanikud!

Loete neid ridu  meie linnaosa ilmselt kõige tähtsama päe-
va eel. Tänavu toimub Lasnamäe Päev Lauluväljakul juba 
viiendat korda! Kutsun kõiki linnaosa elanikke ja külalisi 27. 
augustil toredale ja meeliköitvale peole, mille  sisukas prog-
ramm ei jäta kedagi külmaks. 

Sünnipäevadel tavatsetakse heita pilk minevikku analüüsi-
maks tehtut ja saavutatut. 

Suve teine pool kujunes soojaks ja sündmusterohkeks. Juuli-
kuu keskel uuendati Paasiku tn 7/ Katleri tn 6 sotsiaalmajade 
kõrval oleva kõnnitee kate. Lõpusirgel on Tallinna Suur-Pae 
Lasteaia juurde viiva tee rajamine . Mahukaim ehitusprojekt 
on Laagna asumi sisekvartali- ning kõnniteede taastusre-
mont, mis eelduste kohaselt peaks lõppema juba septembri-
kuu alguseks. 

Augustikuu esimestel kuupäevadel  toimus Pae pargis täna-
vaspordi võistlus Pull-Up Jam 2017. Kavas olid lõuatõm-
bed, kätekõverdused põrandalt ning nurga hoidmine kangil. 
Vaatamata  tagasihoidlikule reklaamile kujunes üritus igati 
rahvarohkeks. See näitab, et tänavaspordivõistlused on just 
see, mida meie linnaosa vajab. Lähikuudel valmib Lasnamäel 
mitu tänavaspordi rajatist.

Suvi on lõppemas  ja aeg on  soovida kõigile head õppeaasta 
algust. Usun, et uus kooliaasta toob palju uusi teadmisi, ko-
gemusi ja võimalusi. Mis on kõige peamisem – hoidke end ja 
oma lähedasi. Peale pikka koolivaheaega korrake lastele üle 
ohutu liiklemise põhitõed ja olge neile eeskujuks nende jär-
gimisel! Kuna meil on veel jäänud paar nädalat suvist ilma, 
kutsun Teid üles võtma neist viimast. Tulge 27. augustil Las-
namäe Päevale puhkama ja end positiivse energiaga laadima.
Sügiseks on meil palju huvitavaid plaane ja kavatsusi, kuid 
nendest räägin juba järgmises lehes.

Kohtumiseni Lauluväljakul!

Peaauhinnaks jalgratas.
Toetavad

• lasteala
    • loosimised
        • kingitused

• lasteala
    • loosimised
        • kingitused

Üritust korraldab 

Laste ja noorte 
vabaaja mess
26.08 • 12–17
Kalevi 
spordihallis

Laste ja noorte 
vabaaja mess
26.08 • 12–17
Kalevi 
spordihallis

Septembrikuus pakub Lasna-
mäe Linnaosa Valitsus linna-
osa elanikele tasuta võimalust 
proovida qigongi – iidset Hii-
na tervendamissüsteemi.

Sergei Belov
projekti juhendaja

Qigong tähendab otsetõlkes 
hingamise- või elujõu tööd või 
-harjutusi. Inimene peab oska-
ma lõdvestuda, võimaldamaks 
lihastel, kõõlustel ja mõistusel 
rahuneda, mis omakorda aitab 
kehal liikuda talle algupäraselt 
omasel moel. „Kaheksa siidbro-
kaadi“ tehnika hingamisharjutu-
si edastati põlvest põlve joonis-
tatuna kangatükkidel, nii jõudsid 
need läbi sajandite tänapäevani. 
Võimas tervendav efekt paneb 
kroonilised haigused taanduma 
ning täidab teid lisaenergiaga!

Rääkides endast ja sellest, kui 
kaua olen tegelenud ja kus olen 
õppinud qigongi, siis juba lap-

sepõlves tundsin “tõmmet” 
Idamaa tervendamissüsteemide 
poole. Alguses olid need judo 
ja karate, hiljem lisandus neile 
wushu. Lõpetanud spordiüli-
kooli Moskvas, asusin õppima 
taijit, qigongi ning meditatsioo-
ni. Õppimise ning harjutamise-
ga tegelen tänase päevani. Äsja 
tulin Hiina Wudang mägedest, 
kus täiustasin oma tervendamis- 
ning kungfu tehnikaid. Kuigi 
aastatega inimene ei noorene, 
on tema füüsiline vorm pea täie-
likult tema enda kätes. Head 
harjumused on õpitavad üsna 
kiiresti, vaja on ainult alustada!

Treeningud toimuvad septemb-
rikuu jooksul kord nädalas 
(hommikul ja õhtul) Kultuuri-
keskuses Lindakivi. Kohtade 
arv on piiratud, seega soovita-
tav on ette registreerida telefonil 
5558 5221.

Lisainfo: www.taichi.ee/lasna-
mae-1709.

Sügisel hakkab Punane 
tn 69 paiknevas endises 
koolihoones tegutsema 
Tallinna Tondiraba Hu-
vikool. Avatav huvikool 
pakub õppimisvõimalusi 

kuni 1200 lapsele. 

Huviringid 2017/18 õppe-
aastal:

• Disain ja käsitöö 
• Keraamika ja skulptuur
• Disain ja rõivaste mo-

delleerimine
• Floristika ja lilledisain
• Joonistamine ja maali-

mine 
• Fotograafia
• Loodusuurijad
• Veeb ja programmeeri-

mine
• Legokonstrueerimine ja 

robototehnika
• Puiduõpetus
• Mööbli restaureerimine
• Automudelism
• Telekids – laste filmi-

stuudio
• Beebikool
• Logorütmika 
• ABC kool
• IKT loodusteadustes
• Põnevad eksperimendid
• Male
• Kulinaariakool
• Tants

Eelregistreerimine ja info:
http://www.tallinn.ee/est/
tondirabahk/
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HOOVIKULTUURI PÄEV 9. septembril lisaks toimub:
12.00-15.00
Kogukondliku linnaaianduse
töötuba - teadmiste vahetamine ja
ühispeenra rajamine MTÜ Rabarber
juhendamisel
15.00-17.0015.00-17.00
Jagamismajanduse töötuba -
jätkusuutlik ressursside jagamine
keskkonnaekspert Kristjan Piirimäega

Sündmusi toetab Briti Nõukogu
Lisainfo: www.lasnaidee.ee
ja www.facebook.com/lasnaidee 
Kontakt: +372 5110290; lasnaidee@gmail.com 

Lasnamäel tegutseb MTÜ Lasnaidee, kes on võtnud
enda südameasjaks elanikega üheskoos parandada
siinset elukeskkonda, muuta seda huvitavamaks ja
inimsõbralikumaks!

Kogukonna elavdamiseks ja lasnamäelaste koostööle
ärgitamiseks korraldab MTÜ Lasnaidee septembris
meeleolukaid tasuta üritusi ja töötubasid.meeleolukaid tasuta üritusi ja töötubasid.
Võta pere, sõber ja naaber kaasa ning tule naudi
Lasnamäe melu!

Tallinn maksab esmakordselt kooli minevatele 
lastele 320 eurot toetust

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

Jaanus Riibe 
linnaosa vanema asetäitja

Uus kooliaasta on kohe algamas, 
see tähendab peredele ja lastele 
palju uusi väljakutseid ja ette-
võtmisi. Paljud Lasnamäe lapsed 
osalesid sel suvel mitmetes tege-
vustes, mida toetas ka linnaosa. 

Suvi tõi lastele palju huvitavat

Lapsed lõid kaasa laagrites ja 
õpilasmaleva töös. Eesti Õpilas-
maleva Lasnamäe rühmas osales 
20 noort vanuses 13-15 aastast, 
töötades haljastus- ja heakorra-
töödel linnaosa territooriumil.

Juulikuu lõpus puhkas 30 Lasna-
mäe last linnaosavalitsuse poolt 
toetatud noortelaagris ja augusti-
kuu esimestel päevadel 23 noort 
lasnamäelast Lastekaitseliidu 
Päikeselaagris. Mõlemad laagrid 
toimusid Remnikul.

Vähekindlustatud lastega pere-

konnad käisid 17. augustil Eesti 
Punase Risti ja Forum Cinemas 
AS poolt korraldatud kampaa-
nia „Ranits 2017“ raames Coca-
Cola Plaza kinos koguperefilmi 
vaatamas. Üritusel jagati lastele 
koolitarvetega täidetud ranitsaid. 
Kokku oli üritusele kutsutud 90 
1. – 5. klassi last.  

Siiski tähendab uus kooliaasta 
ka mitmeid kulutusi, mis parata-
matult kooliga kaasnevad. See-
tõttu maksab Tallinna linn esma-
kordselt kooliminevatele lastele 
toetust summas 320 eurot.

Esmakordselt kooli mineva 
lapse toetus 

Toetus määratakse lapse vane-
male, eestkostjale või hooldajale 
tingimusel, et vähemalt üks lap-
se vanematest on rahvastikure-
gistri andmetel elanud Tallinnas 
vähemalt aasta vahetult enne 
lapse kooliminekut ning laps 
on rahvastikuregistri andme-

ÜRITUSED AUGUST-SEPTEMBER
Kultuurikeskus Lindakivi 
Koorti 22, tel 646 2411 
www.lindakivi.ee

AJAKAVA
26.08 kell 19:00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 4 eurot
09.09 kell 19:00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You. 
Pilet 5 eurot
10.09 kell 15:00 Vanavanemate päeva kontsert. Esinevad 
kultuurikeskuse kollektiivid. Tasuta

NÄITUS:
23.08 - 24.09 “Eesti 100 Soome 100. Klaasinäitus Põhjala 
võlumaailmast“. Daisy Järva, Katrin Stalde ja Diana Dubase 
erakogudest.

Traditsioonilised 
teekohtumised

08. septembril (R)
Kultuurikeskuses Lindakivi.

Lisainfo tel 645 7704, 
5302 3918

tel Tallinna elanik, elab toetuse 
taotlejaga ühel aadressil ning on 
arvatud Tallinna kooli õpilaste 
nimekirja.

Toetus makstakse kahes osas: 
esimene osa ehk 50% lapse koo-
liminekul ja teine osa  juunikuus 
2018 pärast esimese klassi lõpe-
tamist. Kui kõik eespool toodud 
tingimused on täidetud ja and-
med (näiteks konto number) ei 
ole muutunud, siis toetuse teise 
osa väljamaksmine toimub au-
tomaatselt pärast esimese klassi 
lõpetamist ja uut taotlust esitama 
ei pea (väljamaksmine toimub 
tavaliselt juuni jooksul).

Taotlusi võetakse vastu kolme 
kuu jooksul alates õppeaasta al-
gusest (septembris, oktoobris ja 
novembris) ning toetuse taotle-
miseks tuleb esitada taotlus kas:
• alates 11. septembrist Tallin-

na iseteeninduskeskkonnas 
http://taotlen.tallinn.ee/;

• allkirjastades taotluse digi-
taalselt ning edastades selle 
Lasnamäe Linnaosa Valitsu-
se sotsiaalhoolekande osa-
konna e-postile liana.petro-
va@tallinnlv.ee või nadezda.
vestung@tallinnlv.ee või

• täites ja allkirjastades taotlu-
se paberkandjal ning saates 
selle postiga Lasnamäe Lin-
naosa Valitsuse sotsiaalhoo-
lekande osakonnale aadressil 
Pallasti 54, Tallinn.

Kellel ei ole võimalik kasutada 
eespool toodud võimalusi, siis 
taotluse saab esitada veel Las-
namäe Linnaosa Valitsuse sot-
siaalhoolekande osakonna sot-
siaaltoetuste talituses aadressil 
Punane tn 48A Vastuvõtt: esmas-
päeval kell 9.00 - 12.00 ja 14.00 
- 17.30, teisipäeval ja neljapäe-
val kell 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 
16.30. Info telefonil 645 7770.



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

KALLUR.EE
50 12 123

LIIV
MULD
KILLUSTIK

TELLI
NETIST

KOORMAD  1-20 TONNI

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

Viimsi Peetri Pizza ( Randvere 
tee 9 ) võtab tööle nobeda , 

kliendisõbraliku pizzameister- 
klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe 

kohapeal.  Tööleasumise aeg september- 
oktoober. Töösoov palume saata: sirli@

tehnovorm.ee, info tel: 56 635 651. 
Täiskohaga või osalise tööajaga.

Lasnamäel asuv KÜ otsib kahte osalise 
koormusega majahoidjat. 

Tööobjekt: 5-korruseline elamu ja selle 
juurde kuuluv maa-ala (17 tundi nädalas). 

Töötunni brutotasu – 3,70 eurot. 
Lisainfo E-R kell 09.00-11.30

 tel 636 6535. 

Ostan Teie auto. Võib vajada remonti. 
Tasu kohe! 58358133

 

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 
 hindab töötajate panust. 
 
 
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 31.08.2017 aadressil personal@favor.ee

 

 
Boomerang Distribution OÜ tegutseb alates 2003. aastast. Oleme üks suurim 
reklaam- materjalide ja erinevate kaupade pakendamise teenuse pakkuja 
Skandinaavias ja Baltikumis.  
 
Areneme ja laieneme kiiresti ning seoses töömahu suurenemisega ootame 
oma kollektiiviga liituma 

 
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: cv@boomerang.ee 
Telefon: 668 1305 
Aadress: Aasa tee 1, Loo alevik 
Koduleht: www.boomerang.ee 

KOMPLEKTEERIJA 

TAGASTUSTE 
KÄSITLEJA 

LAOTÖÖLINE 

Breketisüsteem on kompleks, mis koosneb kaa-
rest ja hammastele kinnituvatest elementidest. 
Just breketikaar ühendab kõik elemendid üht-
seks tervikuks.

Millal breketid leiutati?
Esimesed breketid ilmusid 20. sajandi alguses. 
Nende leiutaja oli ameerika ortodont Edward 
Angle. Tol ajal oli breketite konstruktsioon koh-
makas ja ebamugav, kuid areng oli kiire ning 
breketite välimus muutus ajaga palju esteetilise-
maks. Tänapäeval toodetakse breketeid ja kaari 
äärmiselt tugevast nikli ja titaani sulamist. Nik-
kel ja titaan (mis on hüpoallergiline materjal) 
võimaldasid muuta breketisüsteemiga ravimise 
palju efektiivsemaks ja ohutumaks.
Breketite liigid:
Hammastel paiknemise järgi:
• vestibulaarsed (fikseeritakse hamba välis-

küljele),
• lingvaalsed (fikseeritakse hamba sisekülje-

le).

Kasutatava materjali järgi:
• metallist,
• plastmassist,
• keraamilised,
• kombineeritud.
Breketikaare breketil fikseerimise järgi:
• klassikalised (ligatuuride abil),
• iseligeeruvad (ligatuurid puuduvad).
Süsteemide erinevused:
• klassikalises süsteemis kinnitatakse kaar 

iga breketi külge eraldi ligatuuriga; liga-
tuurid vahetatakse iga paari nädala tagant 
välja, kuna need nõrgenevad ega hoia bre-
ketikaart enam nii hästi breketi küljes kinni, 
aeglustades hammaste liikumist, mis oma-
korda pikendab ravi kestust.

• iseligeeruvate breketite puhul kohtub pat-
sient arstiga harvem, kord kuu jooksul. 
Kaare asendamine toimub kaks korda kii-
remini, kuna igal breketil on lukk, mis käib 
kiiresti ja kergesti kinni ja lahti, fikseerides 
kaare kindlalt breketi külge ning tagades sel 

viisil süsteemi stabiilse ja lakkamatu toimi-
mise.

Breketisüsteemi rakendatakse järgmistel 
juhtudel:
• üksikute hammaste anomaalne paiknemine,
• hambakaare vormi anomaalia,
• hambumuse anomaalia,
• retineerunud (ehk peetunud) hammaste väl-

ja viimine hambakaarele,
• suukoopa ettevalmistamine proteesimiseks,
• näo esteetika parandamine, külgvaate kor-

rektsioon.

Mis vanuses tasub alustada ortodontilist ravi 
breketisüsteemiga?
Breketid fikseeritakse jäävhammastele, seega 
pärast piimahammaste asendumist jäävham-
mastega (umbes 12–13-aastaselt). Pärast seda 
vanusepiiranguid pole.

Kas breketisüsteemi kandmine on valus?
Breketite fikseerimine on täiesti valutu protsess; 
pärast seda võivad tekkida ebameeldivad aistin-
gud hammustamise ajal, kuid see läheb esimese 
kolme päeva jooksul üle. Esimese nädala jook-

sul harjub patsient süsteemi kandmisega.

Tasub meeles pidada, et ortodontiline ravi on va-
batahtlik ega ole üldjuhul seotud eluliste näitaja-
tega (hingamine), vaid on suunatud optimaalse 
funktsionaalse ja esteetilise seisundi tagamisele 
ning patsiendi elukvaliteedi parandamisele.
Breketeid kantakse 1,5–2 aastat, ravi tulemu-
seks on aga terve ja ilus naeratus kogu eluks!

Dr Aleksandra Kantarovskaja
Ortodont

OÜ Enteabor
Maardu Hambaravi
Haigla 2, Maardu
Tel. 6060867, 56252507
www.maarduhambaravi.eu 

OÜ ABCdent
P. Pinna 19, Tallinn
Tel. 6381606, 56685864
www.abcdent.eu

                    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

12 Augustil16 Septembril

2017 aastal:

.

.

16. Septembril

2017. aastal:2017a.: 7.10, 11.11, 9,12.

Mis on breketid või breketisüsteem?



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

Quality for life

AS Otto Bock Estonia on tootmisettevõte, mis kuulub rahvusvahelisse üle 6000 töötajaga Otto Bock gruppi peakorteriga 
Saksamaal. Tallinna tehases toimub  ortopeediliste tugi- ja soojendussidemete tootmine.

Punane 72 / Kuuli 8, Tallinn 
Registreerimine proovitööle ja lisainfo tel 680 1034, 5696 1034

SAAD VÄHEMA TÖÖ EEST SUUREMA PALGA JA 
TURVALISELT KOJU!

Eeldame ja pakume Sulle pikaajalist töösuhet alalise töölepinguga. 

Tööaeg osaline, õhtuses vahetuses (7 tundi, 16.00–23.30).

Töötasu tunnitasu alusel.  Näiteks teeniksid õhtuses vahetuses 
147 töötunniga keskmiselt 800 €/kuus (bruto). 

Sobime sulle, kui oled distsiplineeritud, positiivse hoiakuga, teed tööd kiiresti  ja kvaliteetselt, oled 
õmblustöö kogemusega tööstuslikel masinatel ja saad tööülesannetest aru eesti keeles.

Sobime sulle, kui hindad väga head töökeskkonda  tänapäevaste töö- ja olmeruumidega, häid 
suhteid töökohal ja tööandja soodustusi (tasuta tee/kohv puhkepausil, spordi- ja tervisekulude 
kompensatsioon, sh hambaravi ja massaaž jm). 

Helista meile tel 680 1034, 5696 1034 ja lepime kokku tööga tutvumise aja!

Asume Tallinnas Lasnamäel Punane 72 / Kuuli 8 
Vaata lisaks www.ottobock.com ja www.rehband.com

Seoses töömahu suurenemisega ootame tööle

ÕMBLEJAID

 

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!  
 

 

AS Via 3L on 2001. aastal tegevust alustanud logistikateenuseid 
pakkuv ettevõte, mille klientideks on toidu- ja 
esmatarbekaupade tootjad, maaletoojad, hulgi- ja jaemüüjad, 
kes vajavad kaupade jaotusega seotud logistikateenuseid. Via 
3L’i kohta leiab rohkem infot aadressilt www.via3l.ee 

AS VIA 3L OTSIB OMA MEESKONDA

LAO ABITÖÖLIST
Peamiseks tööülesandeks on kaubaaluste transportimine, 
kiletamine, kaupade sorteerimine vastavalt nõuetele.

ETIKETTIJA
Peamiseks tööülesandeks on toodete varustamine etikettidega.
 Tasumine toimub tükitöö alusel.
Töö asub Punane tn 42, ladu 35.
Tööaeg E-R, kell 8:00-16:30.

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile maret.lilleorg@via3l.ee,  
rohkem infot saad küsida telefonil 6802 378.

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



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

REVALIA SELTSKONNATANTSU
KURSUSED
MERLE KLANDORFI juhendamisel
neljapäeviti Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22

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

ALGKURSUS TÄISKASVANUTELE 
al. 07.09. kell 18.30-19.45

JÄTKUKURSUS
kell 19.45-21.00

HARJUTUSTUNNID
kell 19.45-21.00

ERATUNNID

SEADED 
PRUUTPAARIDELE

REVALIA SELTSKONNATANTSU

neljapäeviti Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22

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



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

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 %

KARDINAD ja
KANGAD

–20% kuni –40%

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

UUS KAUP! 
ODAVAIM EESTIS!

www.facebook.com/vavarskardinad

Mahtra Hostel

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

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

AS Utilitas Tallinn varustab soojusega kahte kolmandikku pealinnast ning Maardu linna. Ettevõte 
haldab 438-kilomeetrist kaugküttevõrku, kolme suurt katlamaja ja 14 väikekatlamaja. Utilitas Tallinn 

teenindab ning varustab soojusega 3873 hoonet.

AS Utilitas Tallinn võtab tööle

soojusvõrgu lukksepa
Töö kirjeldus:
•   soojusvõrgu kambrite, torustiku ja 
     armatuuri hooldamine
•   kompensaatorite, õhutite, drenaaž-
     armatuuri, tugede ja ehitus-
     konstruktsioonide teenindamine

Kandidaadilt eeldame:
•   eelnev erialane töökogemus
•   hea tehniline taip
•   meeskonnatöö oskus
•   eesti ja/või vene keele oskus suhtlus-
     tasandil

Kasuks tuleb:
•   vastav erialaharidus 
•   B-kategooria juhilubade olemasolu

Ettevõte pakub:
•   väljaõpet tööprotsessi käigus
•   kaasaegset töökeskkonda
•   stabiilset töökohta Eesti suurimas 
     soojusettevõttes
•   töötasu brutosummas 5€/tunnis,   
     hiljem vastavalt oskustele ja  
     teadmistele 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

CV ning  kaaskiri  palume  saata  
23. septembriks 2017 aadressile 
galina.dengub@utilitas.ee. 

AS Utilitas Tallinn
Punane 36, 13619 Tallinn
Täiendav info 610 7554

www.utilitas.ee

,,Lõpuks ometi pääsenud!’’ 
4. september 12:00.

Filmi juhatab sisse Ameerika talendisaates 
‘’America’s Got Talent’’ osalenud eesti 

akrobaat Vello Vaher!
,

,Ruut’’ 18. september 12:00.
Filmi juhatab sisse Tallinna Kunstihoone 

kuraator Siim Preiman.

Enne filmi pakume kõikidele külastajatele 
kino poolt kohvi, teed ja küpsiseid ning 
loosime välja kino Sõprus kinkepileteid. 
Seenioridele kehtib sõbrahind 3€ ning 
templikaardiga on iga 6. seanss tasuta!



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

Sinu põhitööks on klientide rõõmsameelne ja asjatundlik teenindamine nii müü-
gisaalis, teenindusletis kui kassas, kaupade vastuvõtt, väljapanek ja müügisaali 
korrashoid. 
          
Eeldame, et Sa oled:
• vähemalt täisealine
• koostöövalmis meeskonnamängija
• aktiivne ja hea suhtleja
• aus, täpne ja kohusetundlik

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

Pakume tööd
MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJALE  
HARJUMAAL JÜRI KONSUMIS

Pakume Sulle:
• korralikku töötasu alates 750.-
• parajalt pinget
• professionaalset ja toetavat mees-

konda
• põnevat ja vaheldusrikast tööd

Asukohaga:	Tallinna	mnt	34	ARUKÜLA	alevik

Seoses	tootmismahtude	suurenemisega

Vajame	oma	kollektiivi	Puidupingi	operaatoreid	ja	abitöölisi

* töötamine	sisetingimustes
* väga	heal	tasemel	ja	kaasaegseid	töötingimusi
* enesearengu	ja	koolitamise	võimalust
* stabiilset	töökohta
* stabiilset	töötasu

NB! Töö	sobib	ka	naistele

* tehniline	taiplikkus * kohusetundlikkus
* kohusetundlikkus * töökus,	ausus
* täpsus,	ausus * valmisolek	vahetustega	tööks
* valmisolek	vahetustega	tööks

5138134 OÜ	Kehra	Puutööstus

alar@kehrawood.com 	Tallinna	mnt	34,	Aruküla
www.kehrawood.com Raasiku	vald	Harjumaa	75201	Eesti

Omalt	poolt	pakume:

Lisainfo: Kontakt:

Sobivalt	puidupingi	operaatorilt	eeldame: Sobivalt	abitööliselt	eeldame:

Tööle	asumise	aeg: KOHE

COSTA 
DEL SOL

Costa del Sol asub Hispaania 
lõunaranniku autonoomses 
piirkonnas Andaluusias, mille 
pealinnaks on keskaegne Se-
villa. Suuruselt teine linn on 
Malaga, kus asub Andaluusia 
suurim lennujaam ning kau-
nis vanalinn.

Costa del Sol on läbi aegade ol-
nud turistide meelispaik. Kliima 
on puhkuseks igati sobilik - üle 
300 päiksepaistelise päeva aas-
tas ning 160 km pikkune liiva-
rannik. Külastajate jaoks on ole-
mas hulgaliselt ajaveetmiskohti: 
restorane, baare, ka sportimis-
võimalusi ning erinevaid lõbus-

tus- ja huviparke. Populaarne 
ajaviide turistide seas on golf, 
mille harrastamiseks pakub 
Costa del Sol rohkelt võimalusi.

Costa del Solis asuvad turismi-
keskus Fuengirola,  kaunite vaa-
detega Torremolinos ja Benal-
madena, mida ühendab suure-
pärane rannapromenaad, kuulus 
Marbella ning maaliline Mijas. 
Kohalikest sadamatest tasuks 
esile tõsta uut Malaga sadamat, 
Puerto Marina-t Benalmadenas 
ning Puerto Banus’i jahisada-
mat Marbellas, kus toimub ka 
vilgas ööelu.

Veel asuvad läheduses kaunid 
linnakesed nagu Ronda, Cordo-
ba, Nerja, Granada, surfiparadiis 
Tarifa ja Euroopa üks vanimaid 
linnu Cadiz -  igaüks oma eripä-
ra, ajaloo ning vaatamisväärsus-
tega. Päevaste ekskursioonide 
kaugusesse jäävad ka Suurbri-
tanniale kuuluv Gibraltar, kus 
asub kuulus ning kõigutamatu 
Gibraltari kaljumägi ja Aafrika 
mandril asuv eksootiline Maro-
ko, kuhu pääseb vaid pooletun-
nise praamisõiduga.

Costa del Sol sobib hästi nii pe-
repuhkuseks, aktiivseks puhku-
seks kui ka ööelu nautimiseks.

Costa Sol Rent pakub kvali-
teetset puhkusemajutust His-
paania lõunarannikul Costa 
del Sol´is . Kui soovite veeta 
oma puhkuse Torremolinoses, 
Benalmadenas, Fuergirolas, 
Mijas´es, Marbellas, Estepo-
nas või Manilvas, siis meie 
poolt pakutavate korterite 
ja villade seast leiate endale 
kindlasti sobiva. Meil on suur 
valik kortereid ja villasid eri-
nevale maitsele, erinevas suu-
ruses ja erineva hinnataseme 
juures, et kõik saaksid leida 
mugava puhkusemajutuse 
oma vajadustest ja võimalus-
test lähtuvalt. Tutvuge meie 

valikuga ja broneerige endale 
aegsasti unustamatu puhkus 
maalilisel Hispaania lõuna-
rannikul. Päikseline puhkus 
ootab Teid Costa del Sol´is!

Küsimuste korral võtke julgesti 
ühendust. Aitame Teil leida so-
bivaima lahenduse unustamatu 
puhkuse veetmiseks. Meiega 
saab suhelda eesti keeles!

Costa Sol Rent
Telefon: (+34) 633 493 690 
Skype: costasolrent 
info@costasolrent.com
Facebook: costasolrent

w w w. c o s t a s o l r e n t . c o m


