Rahvastikuregistri andmeil elas 1. septembri seisuga Lasnamäel 119 402 inimest. Võrreldes augustikuuga suurenes elanike arv 83 inimese võrra.
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TASUTA

Anne Veski ja CHI-LLI
„tõmbasid rahva käima“
Pühapäeval, 27. augustil tähistas Tallinna suurim linnaosa
oma järjekordset sünnipäeva.
Hea tava kohaselt toimus meeleolukas kogupereüritus Tallinna Lauluväljakul.

Lasnamäe Päeva festival meelitas kohale ligi 30 tuhat inimest.
„Täna valitses Lauluväljakul
kordumatu atmosfäär. Mul on
väga hea meel, et Lasnamäe
Päev meelitas kohale nii palju
külalisi. Palju õnne, Lasnamäe!“
Õhtu „naelteks“ olid seekord lisas linnaosavanem Maria Jufepalavalt armastatud Anne Veski reva.
ning Venemaa bänd CHI-LLI.

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae

vajalik info ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

Head Lasnamäe Lehe lugejad!
Septembrikuu kujunes tänavu igati sündmusterohkeks. Lisaks sellele, et lõpetasime paljude oluliste objektide ehitamise, jõudsime vaadata ka kaugemasse tulevikku ja kavandada
nii mõndagi põnevat.
Üks olulisemaid objekte, mis sügisepoolsel suvel Lasnamäel
valmis, on aadressil Läänemere 31 asuv uus õppehoone Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumiklassidele. Õnnitlen pedagooge, õpilasi ja nende vanemaid uue ja kaasaegse koolihoone valmimise puhul!
Teederemondi teema on sõltumata aastaajast alati oluline.
Selle valguses teatan, et septembriks jõudsime remontida
paarkümmend sisekvartaliteed ning lõpetada ka mitu mahukat projekti – Laagna asumi teede remont, Paepargi bussipeatuse väljaehitamine ja Suur-Pae lasteaia sissesõidutee
rajamine.
Septembris sõlmisid Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja Riia Ida
regiooni valitsus koostööleppe, mille raames on kavas rajada meie linnaosas Riia aiake. Kava järgi kaunistaksid aiakest
näiteks Riiale iseloomulikud laternad, pingid, kellad ja loomulikult ka Läti pealinna sümbol – kuke kuju. Riia aiake on
plaanis rajada Kultuurikeskuse Lindakivi tagusele platsile.
Soovin Teile edukat ja sooja sügist ja tuletan meelde, et kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad juba 15. oktoobril!

XI Rahvusvaheline Balti konverents Tallinnas
„Pere. Laps. Kool. Milles on ühenduse mõte?“
Eesti, Läti, Leedu
20.-22. oktoober 2017
Konverentsile on oodatud koolieelsete lasteasutuste ning
koolide juhid, pedagoogid, lapsevanemad ja kõik huvilised.
Aktuaalsed küsimused: lapsevanemate uute rollide
mõtestamine, pedagoogide roll kaasaja laste arengul; kuidas
vältida sügavaid vastuolusid õpetamise ja kasvatamise
protsessis; kaasaja lapsed ja tehnoloogia, kuidas muuta
tunni sisu arendades väärtusi; kuidas saavutada positiivset
koostööd lastega; kuidas vältida pereväärtuste kriisi jms.

Tuleohutus kõrgeluhoonetes jätab soovida
Kas elanikud ja korteriühistud Lihtsad lahendused
teavad, mida saavad nad teha
selleks, et muuta oma kodu tu- Esialgu keerulisena tunduva
leohutuks?
teema lahendus elanikele on
tegelikult lihtne. Üks oluliseTeet Piile
maid punkte on majas teadlikJuhataja
kuse tõstmine – kuidas käituda
Harjumaa päästepiirkond
ohu korral, kuhu helistada, kuidas evakueeruda jne. Siinjuures
Viimaste kuude jooksul on ma- ongi oluline evakuatsioonisailmasündmuste ja ka Tallinnas keemide olemasolu ning nende
toimunud põlengute valguses mõistmine.
taaskord päevakorda tõusnud
kõrgeluhoonete tuleohutus.
Alati on abi olukordade läbimängimisest – miks mitte järgmisel
Paraku aga selgub järelevalve ühistu koosolekul teha keset
ning kodunõustamiste käigus, et tuliseid vaidlusi paus, et käia
soovida jätavad nii maja üldiste üheskoos läbi evakuatsioonikui ka korterite enda tuleohu- tee ning teha vajadusel märkusi
tusnõuete täitmised.
vajalikest muudatusest tee ohutumaks muutmiseks. Läbimäng
Suurimad murekohad
on seda olulisem, kui majas on
vanureid, puudega inimesi või
Täna on üheks suurimaks probl- väikelapsi.
eemiks just nõukogude ajal ehitatud kõrghooned. Ajal, mil need Oluline on ka korterist kiire
ehitati, lähtuti tolleaegsetest väljasaamine. Selleks, et paaninormidest, mis aga erinevad kaolukorras ei peaks hakkama
väga paljuski tänastest nõuetest. võtmeid otsima ning ei korTihtipeale puuduvad seal näi- duks üks eelmise aasta kurveteks
tuletõkkesektsioonid, maid sündmusi, kus Linnamäe
suitsu levik hoones ei ole prog- teel hukkus tulekahju tagajärjel
noositav ning hoone sisesed kolm inimest, kellest kaks olid
voolikusüsteemid ja kuivtorus- lapsed, oleks mõistlik panna
tikud ei ole sageli kasutatavad. ustele seestpoolt nö liblikaga
avatavad uksed – sellisel juhul
Probleemiks
on
ka on kiire pääsemisvõimalus tagevakuatsiooniskeemide puudu- atud.
mine või evakuatsiooniteedele
pandud takistused nii kori- Õige parkimise roll
dorides kui ka korterites sees.
Üheks murekohaks on näiteks Lasnamäe päästekomando peaprügikogujad, kes tihti täidavad lik Priit Jõgisoo tunnistas, et
oma korteri süttivate mater- probleeme kõrgeluhoonetega
jalidega ning tulekahju korral on. Üheks suuremaks murekovõivad nad lihtsalt lõksu jääda. haks peab ta aga parkimis-

korraldust. „Enamik inimesi
pargib oma masinad nii, et läbi
mahub teine sõiduauto. Küll aga
tuleks arvestada ka sellega, et
maja ees mahuks liikuma päästeauto, mille jaoks võiks arvestada umbes 3,5 meetrit. Kuna
õnnetusi juhtub ka õhtul ja öösel, tuleks koju jõudes parkida
sõiduki nii, et päästeautol oleks
võimalik majale läheneda ning
võimalikult kiiresti kustutustöödele asuda. Liiga täis ja tihedalt maja lähedale pargitud
autode tõttu võib abi viibida,”
lisas Jõgisoo.
Kohalike elanike kutsume üles
oma küsimuste ja muredega
pöörduma kohaliku komando
poole. Lasnamäe komandopealiku Priit Jõgisoo saab kätte
telefoninumbril 628 7490 ja eposti teel priit.jogisoo@rescue.
ee .
Päästeamet soovib panna
kõigile inimestele südamele,
et suitsuandur päästab elusid!
Palju õnnetusi juhtub ajal,
mil kas inimesed magavad või
ei viibi kodus ning just sellisel
juhul võib põlengu varajasele
avastamisele kaasa aidata
suitsuanduri signaal.
Lasnamäe
linnaosavalitsus korraldab tuleohutuse
teemalised infopäevad 25.
septembril kell 15:00 (vene
keeles) ja 27. septembril kell
15:00 (eesti keeles).

Töölaat erivajadustega inimestele
Eesti Töötukassa ja Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskus
korraldavad 5. oktoobril töömessi erivajadustega inimestele.
Töölaat on avatud üritus, kuhu
on oodatud kõik erivajadusega
inimesed, kes soovivad tööandjatega otse suhelda, tööturul pakutavate võimalustega tutvuda
ja endale sobiva töö leida.

Tavapärasest mõnevõrra erinev
töömess toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, Tallinn).
Messil tutvustavad tööandjad
oma ettevõtet ja vabu ametikohti lähemalt ning külastajatel
on võimalus ettevõttes tehtavat tööd ka kohapeal proovida.
Näiteks toitlustusettevõte laseb
kandidaatidel smuutisid teha

või salatit hakkida. Kinnisvarahooldust pakkuv ettevõte laseb
huvilistel
puhastusteenindaja
töövahenditega katsetada, kuidas see töö neile sobida võiks.
Lisaks tööandjate ja potentsiaalsete kandidaatide kokkuviimisele tutvustatakse Töölaadal töötukassa tööandjatele mõeldud
teenusteid ning Astangu keskuse
olemust.

Aeg ja koht:
20. oktoober Tallinna Pae Gümnaasiumi aula, Pae 5
21.-22. oktoober
Lindakivi Kultuurikeskus, Koorti 23
Korraldajad:
• Tallinna Pae Gümnaasium
• Eesti Humaanse Pedagoogika Avalik Keskus
Toetajad:
• Tallinna Linnavalitsus
• Tallinna Haridusamet
• Lasnamäe Linnaosa Valitsus
• Rahvusvaheline Humaanse Pedagoogika Keskus
• Rahvusvaheline Ühiskondlik Liikumine „Vanemlik
Hool“
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Lisainfo: www.pae.tln.edu.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja !
Oktoobris 2017 toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse saalis
järjekordsed korteriühistute infopäevad.

Kontaktisikud:
Izabella Riitsaar, tel +372 553 3787
Marina Baranjuk, tel +372 526 3517

Aeg: 23. oktoobril kell 15:00 (vene keeles) / 25. oktoobril kell 15:00 (eesti keeles)
Esineja: Riina Läll, Menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor, Tallinna
Munitsipaalpolitsei Amet
Ootame aktiivset osavõttu!
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Lasnamäel jätkub toidupakkide jagamine

Jaanus Riibe
linnaosa vanema asetäitja

on 130 eurot kuus esimese pereliikme ja lapse kohta, perekonna
teise ja iga järgmise täisealise
Novembris algab taas Euroo- liikme toimetulekupiir on 80%
pa toiduabi jagamine, Tallinna perekonna esimese liikme toilinn aga toetab toimetuleku- metulekupiirist, ehk 104 eurot).
raskustes lapsi koolitoetusega.
Lisainfo Sotsiaalministeeriumi
Lasnamäe elanike jaoks on toi- koduleheküljel
https://www.
duabi eriti tähtis. Senine taga- sm.ee/et
siside jagatud toiduabile on olnud positiivne, paljud inimesed Euroopa abifondi toiduabi jaon väga tänulikud. Püüame ka gamine on toimunud ka varem.
edaspidi toetada abivajajaid.
Näiteks 2016. aasta aprillis ja
novembris jagati 871 perele
Euroopa abifondi toiduabi ja- kokku 1994 toidupakki. Selle
gamine jätkub
aasta aprillikuus said abi 487 peret, kes viisid koju kokku 1107
2017. aasta novembris toimub toidupakki. See on märkimistaas Euroopa abifondi toidu- väärne kogus toiduabi!
pakkide jagamine, mida korraldab Eesti Toidupank koostöös Toimetulekuraskustes lastele
Sotsiaalministeeriumi ja koha- koolitoetus
like omavalitsustega. Toiduabi
jagatakse kindlate nimekirjade Sügis ongi juba käes ja lapsed
alusel ning kõiki, kellel on toi- taas koolis, millega kaasneb aladuabile õigus, teavitakse sellest ti palju kulutusi koolitarbetele.
oktoobri ja novembrikuu jook- Seoses sellega Tallinna linn toesul.
tab lapsi kooliminekutoetusega
summas 32 eurot.
Toiduabile on õigus augustis
või septembris toimetulekutoe- Toetuse saamise tingimus on, et
tust ja vajaduspõhist peretoetust pere on saanud toimetulekutoesaanud inimestel ning neil, kelle tust jooksval kalendriaastal ning
sissetulek pärast eluasemeku- et laps ei ole esmakordselt koolude maha arvamist ületab kuni li mineva lapse toetust saanud.
15% ulatuses kehtestatud toi- Toetust määratakse elukoha
metulekupiiri (toimetulekupiir järgses linnaosa valitsuses reeg-

lina isikutele, kelle perekonna
kolme eelneva kuu keskmine
netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast
palga alammäärast (470 eurot)
ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast
palga alammäärast (376 eurot).
Toetust määratakse üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni
19-aastasele õpilasele ning seda
on õigus taotleda novembri lõpuni.
Supiabi Lasnamäel
Suveperioodil on supiköögi abivajadus Lasnamäe puudust kannatavate elanike hulgas väiksem,
seetõttu pakkusime suvekuudel
toimetulekuks toidupakke. Alates 02.10.2017 abistab Lasnamäe linnaosa abivajajaid taas
supiköögi supiga. 21. septembril andsime Lasnamäe Linnaosa
Valitsuses inimestele kätte oktoobrikuu supitalongid.
Koostöös Punase Risti supiköögiga aitame samuti raskustesse
sattunud Lasnamäe elanikke.
Ka Punase Risti oktoobrikuu
supitalongid andsime inimestele
kätte 21. septembril Lasnamäe
Linnaosa Valitsuses.
Küsimuste korral soovitan pöörduda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talitusse
aadressil Punane tn 48A. Vastuvõtuajad: esmaspäeval 9.0012.00 ja 14.00-17.30, teisipäeval ja neljapäeval 9.00-12.00 ja
14.00-16.30. Teenindatakse eelregistreerimise alusel. Infot ja
registreerida ennast vastuvõtule
saab telefonil 645 7770.

OTSID UUT
HUVIRINGI
VÕI TRENNI?
TUTVU ALGAVA
ÕPPEAASTA
HUVIRINGIDEGA
TALLINN.EE/NOVAATA
Huviteatmikust leiab põnevaid
tegevusi ja sporditreeninguid
alanud õppeaastaks
Hobidega tegelemine on ühtaegu
ju arendav, kuid samal ajal ka lõbus viis, et koolivälist aega sisukalt
veeta. Nüüd on suur osa huvitegevuse infost mugavalt leitav Tallinna huvitegevuse veebiteatmikus,
kus ringitegevusi ja spordiharrastusi jagub igale maitsele ning eri
vanuses lastele ja noortele.
Mahukast huviteatmikust leiab
infot pealinna huvikoolide, muuseumide ning spordiklubide kohta
ning esindatud on ligi 300 huviringi ja sporditreeningut Tallinnas.

Huvikoolid ja tegevused on teatmikus kergelt leitavad huvialade
kaupa. Nii leiab sealt kunsti- ja käsitööringe, muusika- ja lauluringe
ning tantsutreeninguid, samuti ringitegevusi üldkultuuri ja tehnika
aladelt. Suures valikus on esindatud ka eri spordialade harrastused.
Tutvuge alanud õppeaasta huviringide ja treeningutega Tallinna
noorteinfo veebilehel www.tallinn.
ee/novaata.
Teatmiku koostas ja huvitegevuse infot vahendab Tallinna spordi- ja noorsooamet.
Teatmik on nii eesti kui ka vene
keeles.

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
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:
27.09 –sanitaarpäev
11.10 – sanitaarpäev
25.10 – sanitaarpäev

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2
Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

ÜRITUSED AUGUST-SEPTEMBER

Lasnamäe Lastekeskuse
mõõduka hinnaga
huviringid ja
keelteklubid
7–17-aastastele lastele
Huviringid:
• Tantsustuudio
• Teatristuudio
• Kunst
• Käsitöö
• Kokandus
• Sport
• Psühholoogia
• Infotehnoloogia
Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keeles
• Inglise keeles
• Prantsuse keeles
Ümera 46 (eraldi sissepääs)
Bussid: 7, 13, 35, 50, 56, 65,
67 (Seli peatus)
www.llk.tln.edu.ee
Info ja registreerimine:
Tel 635 6828, 635 7030,
551 1977
E-post:
juhataja@llk.tln.edu.ee

Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
30. 09 kell 18.00 VI Rahvusvaheline estraadilauljate
konkurss Laagna Laul 2017.
Osalevad professionaalsed esinejad Itaaliast, Saksamalt,
Bulgaariast, Poolast, Leedust, Lätist, Eestist,Valgevenest,
Venemaalt, Ukrainast, Moldovast, Kasahstanist, Armeeniast,
Gruusiast, Iisraelist, Kuubalt. Tasuta kutseid saab
Kultuurikeskusest Lindakivi.
04.10 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert.
Kavas: L.V. Beethoven. Sissepääs tasuta
7.10 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.
Pilet 5 €
8.10 kell 12.00 Tantsu- ja laulukollektiivide
konkurss “Lindakivi talent”. Pilet 2 €
8.10 kell 16.00 Rahvamuusikaansambel Zlatõje Gorõ
kontsert. Pilet 5 €
11.10 kell 18.00 Klassikalise muusika kontsert.
Kavas: L.V. Beethoven. Sissepääs tasuta
14.10 kell 16.00 Loominguline kohtumine Igor
Jermakoviga. Programmis: Gennadi ja Jelena Meleško filmi
“Rõõmuga ja lootusega...” esilinastus, ansambel “IRIS“, LK
Aplaus solistid. Tasuta.
20.10 kell 18.00 Sügiskontsert. Esinevad kultuurikeskuse
laulu-ja tantsukollektiivid. Pilet 5 €
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
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Valijakaart

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise ja võlanõustamise teenust.
Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ja
sotsiaalsele toimetulekule, õpetades inimesi oma rahalisi ressursse oskuslikult kasutama ja
võlgadesse sattumist ennetama.
Majandusnõustamise sisuks on isiku tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine ning oskusliku
majandamise ja võlgade vältimise õpetamine.
Ootame majandusnõustamise teenusele Tallinna elanikke, kes soovivad saada õpetust selle kohta,
kuidas väikese sissetulekuga paremini hakkama saada.
Majandusnõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel
-Tuulemaa 6
-Mahtra 44
Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere
toimetulekuvõimet.
Võlanõustamise sisuks on nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ja
abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega ning abistamine dokumentide koostamisel ja
taotluste esitamisel.
Võlanõustamine on nõustav teenus, materiaalselt abi ei anta.
Võlanõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel
-Tuulemaa 6
-Akadeemia 34
-Mahtra 44
-Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega inimestel)

Kokkuleppel tulevad nõustajad teie asutusse gruppe nõustama, sh rääkima oskuslikust
majandamisest ja võlgade ennetamisest ning sellest, kuidas võlgade tekkimisel toimida.
Nii majandusnõustamine kui võlanõustamine on Tallinna elanikele tasuta.

Info ja registreerimine:
tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886
e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee
Täiendav info: http://www.swcenter.ee/teenused
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Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha
aadressile valijakaart. Kui isiku
@eesti.ee e-posti aadress on suunatud igapäevaselt kasutatavale
e-posti aadressile, saadetakse
valijale e-valijakaart e-postkasti
ning sellisel juhul paberil valijakaarti valijale ei edastata. Valijakaart saadetakse valijale hiljemalt
20. päeval enne valimispäeva.

Kodus hääletamise taotlus
peab sisaldama:
• valija nime;
• valija isikukoodi;
• valija aadressi;
• valija sidevahendi numbrit;
• kodus hääletamise põhjust.

Taotluses tuleb märkida kodus
hääletamise taotlemise põhjus.
Näiteks:
• terviseseisund
Valijakaart on vaid informatiivse • kõrge iga
sisuga, seda ei ole vaja valimis- • rasked teeolud
jaoskonda kaasa võtta. Valija- • transpordivõimaluste puudukaardil on andmed hääletamise
mine
aja ja koha kohta ning jaoskonnakomisjoni telefoninumber. Vali- Kui jaoskonnakomisjon leiab, et
jakaardi kättesaamine kinnitab, et taotlus ei ole põhjendatud, teaviisik on kantud valijate nimekirja. tab ta Teid taotluse rahuldamata
jätmise asjaoludest.
Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva ei ole valijakaarti Kodus hääletamist korraldavad
saanud või kelle valijakaardile vähemalt kaks jaoskonnakomiskantud andmetes on vigu, võib joni liiget, kes saabuvad Teie asupöörduda avaldusega linnaosa kohta. Te annate hääletamissedeli
valitsuse poole selgituse saami- saamise kohta allkirja kodus hääseks või vigade parandamiseks. letavate valijate nimekirja allkirOma elukohaandmeid saate kont- jalahtrisse. Pärast hääletamisserollida ka kodanikuportaalis htt- deli täitmist murrate sedeli kokku
ps://www.eesti.ee/. Täpsem teave ning lasete selle hääletamiskasti.
telefoni teel 645 773, 645 7733,
645 7943, Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse rahvastikuregistri ja Leia oma
klienditeeninduse osakond.

Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või
muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus.

valimisjaoskond
kaardilt

Siseministeerium tellis 2017.
aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks oma infotehnoloogia- ja arenduskeskuselt
valimiste kaardirakenduse. See
Kodus hääletamiseks peate esita- võimaldab igal valijal leida oma
ma elukohajärgsele linnaosavalit- valimisjaoskond kaardilt, kui isik
susele või jaoskonnakomisjonile teab oma rahvastikuregistrijärgvalimispäeval kuni kella 14.00-ni set elukoha aadressi.
kirjaliku taotluse. Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka Oma valimisjaoskonna leidmitelefoni teel elukohajärgsele jaos- seks mine lehele https://valimikonnakomisjonile valimispäeval sed.rahvastikuregister.ee/. Siseskella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaos- ta oma rahvastikuregistrijärgne
konnakomisjoni telefoninumbri elukoha aadress (maja täpsusega)
leiate oma valijakaardilt.
ja vajuta enterile.
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Hääletamisinfo
Kes saab hääletada?
Tallinna Linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus valimispäeval 16-aastaseks saanud:
•

Hääletamisõigus puudub isikul,
kes on:
•

Eesti kodanikul, kelle püsiv
elukoht Eesti rahvastikure- •
gistri andmetel 15. septembri 2017 seisuga asub Tallinna linnas;

valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
kohtu poolt süüdi mõistetud
kuriteos ja kannab vanglakaristust.

linnaosavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
eelhääletamist korraldavale
jaoskonnakomisjonile. Seejärel viivad vähemalt kaks
jaoskonnakomisjoni liiget
läbi
hääletusprotseduuri
hääletada soovinu taotletud •
asukohas.

•

Euroopa Liidu kodanikul, Eelhääletamine
kelle püsiv elukoht Eesti
Hääletamine
rahvastikuregistri andmetel • Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval vali- • Valija hääletab selles vali15. septembri 2017 seisuga
jal, kes selle eelhääletamise
misjaoskonnas, mille valiasub Tallinna linnas;
päeval on vähemalt 16-aasjate nimekirja ta on kantud.
tane.
• välismaalasel, kelle püsiv
• Hääletussedeli saab valija
elukoht Eesti rahvastikujaoskonnakomisjonilt isikut
registri andmetel 15. sep- • Valijal on eelhääletamise
päevadel võimalik hääletatõendava dokumendi alusel.
tembri 2017 seisuga asub
da väljaspool oma elukoIsikut tõendav dokument on
Tallinna linnas ning kes elab
hajärgset valimisjaoskonda
riigiasutuse poolt väljaantud
Eestis pikaajalise elaniku
omavalitsuste poolt määradokument, millel on kasuta- •
elamisloa või alalise elamistud valimisjaoskondades.
ja nimi, sünniaeg või isikuõiguse alusel.
kood ja foto või näokujutis
ja allkiri või allkirjakujutis.
Välismaalane on kohaliku oma- • Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääIsiku tõendamiseks sobivad
valitsuse volikogu valimise sealetada sooviv valija tervitraditsiooniliselt isikutunduse mõttes isik, kes ei ole Eesti
seseisundi või muu mõjuva
nistus ehk ID-kaart, Eesti
ega muu Euroopa Liidu liikpõhjuse tõttu ei saa hääletakodaniku pass, aga ka näimesriigi kodanik, näiteks Vene
da valimisjaoskonnas asuteks diplomaatiline pass,
Föderatsiooni kodanik või ka
vas hääletamisruumis, võib
meremehe teenistusraamat,
kodakondsuseta isik, kes elab
ta kuni 11. oktoobrini 2017
meresõidutunnistus. Valija
Eestis pikaajalise elaniku elakella 14ni esitada kirjaliku
võib oma isikut tõendada ka
misloa või alalise elamisõiguse
taotluse oma asukohas häämuu dokumendiga, kui doalusel.
letamiseks asukohajärgsele
kument on kehtestatud sea-

duse või selle alusel antud
õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto
või näokujutis ja allkiri või
allkirjakujutis ning see on
kehtiv.
•

ta hääletamissedelile tehakse valija juuresolekul märge
«tagastatud» ja sedelit hääletamistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.
Pärast hääletussedeli täitmist murrab hääletaja selle
kokku ja viib jaoskonnakomisjoni liikmele, kes märgistab hääletussedeli pitsatiga.

Hääletussedeli täidab valija
hääletuskabiinis üksi ja iseseisvalt. Kui see ei ole füüsilise puude tõttu võimalik,
võib teda aidata tema palvel
ja juuresolekul teine vali- • Valija laseb hääletussedeja, kuid mitte tema elukoli valimiskasti ise. Kui see
hajärgse valimisringkonna
ei ole füüsilise puude tõttu
kandidaat. Hääletamissedevõimalik, võib teda aidata
lile kirjutab valija selleks
teine valija.
ettenähtud kohta ühe kandidaadi
registreerimisnumbri, kelle poolt ta hää- E-hääletamine
letab.
• Elektrooniline hääletamine
Kui valija rikub hääletussevõimaldab valijal hääletada
deli või avastab, et sedel on
selleks
valimisjaoskonda
defektiga, on tal võimalus
minemata. Elektrooniline
rikutud sedel uuega asenhääletamine algab 5. okdada. Valija peab rikutud
toobril 2017 kell 9 ja kestab
hääletamissedeli jaoskonnaööpäevaringselt kuni 11. okkomisjonile tagastama. Kui
toobri 2017 kella 18ni. Täpvalija on hääletamissedelile
sem teave elektroonilise
juba märkinud oma valimishääletamise kohta on kätotsustuse, kriipsutab ta selle
tesaadav aadressilt http://
enne sedeli jaoskonnakowww.valimised.ee/ .
misjonile tagastamist läbi
nii, et otsustus ei ole loetav.
Valija tagastatud kasutama-

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset jaoskonda
Tallinna linnavolikogu valimine toimub 15.
oktoober 2017 kell 9-20.00. Valimispäeval,
15. oktoobril saab hääletada üksnes oma
elukohajärgses valimisjaoskonnas ning
teatud juhtudel ka kodus. Valijad, kelle elukoha andmed Tallinnas on kantud rahvastikuregistrisse linnaosa täpsusega, saavad
hääletada valimisjaoskonnas nr 29, Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Pallasti tn 54.

Eelhääletamine

• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al Mare
kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102;
• valimisjaoskond nr 14 –Solarise keskus,
Estonia pst 9;
• valimisjaoskond nr 15 – Tallinna
Linnavalitsus, Vabaduse väljak 7;
• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine
keskus, Endla tn 45;

• valimisjaoskond nr 29 – Lasnamäe
5.-8. oktoobrini 2017 kella 12-20 saab sõlLinnaosa Valitsus, Pallasti tn 54;
tumata valija elukohast eelhääletada üheksas väljaspool oma elukohajärgset valimist • valimisjaoskond nr 31 – Paepargi
Maxima XX, Paepargi tn 57;
korraldavas valimisjaoskonnas:
• valimisjaoskond nr 32 – Smuuli
• valimisjaoskond nr 7 – Rocca al Mare
Maxima XX, J. Smuuli tee 9;
kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102;
• valimisjaoskond nr 14 – Solarise
keskus, Estonia pst 9;

• valimisjaoskond nr 38 – Lasnamäe
Centrum, Mustakivi tee 13;

• valimisjaoskond nr 20 – Kristiine
keskus, Endla tn 45;

• valimisjaoskond nr 40 – Ümera keskus,
Laagna tee 80;

• valimisjaoskond nr 32 – Smuuli
Maxima XX, J. Smuuli tee 9;

• valimisjaoskond nr 44 – Linnamäe
Maxima XXX, Linnamäe tee 57;

• valimisjaoskond nr 38 – Lasnamäe
Centrum, Mustakivi tee 13;

• valimisjaoskond nr 45 – Läänemere
keskus, Läänemere tee 30;

• valimisjaoskond nr 44 – Linnamäe
Maxima XXX, Linnamäe tee 57;

• valimisjaoskond nr 48 – Mustamäe
keskus, A. H. Tammsaare tee 104a;

• valimisjaoskond nr 52 – Magistrali
keskus, Sõpruse pst 201;

• valimisjaoskond nr 52 – Magistrali
keskus, Sõpruse pst 201;

• valimisjaoskond nr 59 – Järve keskus,
Pärnu mnt 238;

• valimisjaoskond nr 59 – Järve keskus,
Pärnu mnt 238;

• valimisjaoskond nr 79 – Stroomi
keskus, Tuulemaa tn 20.

• valimisjaoskond nr 60 – Nõmme
Kultuurikeskus, Turu plats 2;

09.-11. oktoobrini 2015 kella 12-20 saab • valimisjaoskond nr 73 – Pirita Linnaosa
Valitsus, Kloostri tee 6;
eelhääletada Tallinnas kõigis 87 elukohajärgses valimisjaoskonnas ning sõltumata
valija elukohast 19 väljaspool oma eluko- • valimisjaoskond nr 79 – Stroomi
keskus, Tuulemaa tn 20;
hajärgset valimist korraldavas valimisjaoskonnas:
• valimisjaoskond nr 82 – Põhja-Tallinna
Valitsus, Niine tn 2.
• valimisjaoskond nr 6 – Haabersti
Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109a;
5
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Maakonnakeskuse valimisjaoskonnad

Jaoskonnad on avatud eelvalimiste ajal 05.–11. oktoobril kl 12-20 ja valimispäeval,
15. oktoobril kl 9-20

Jaoskonnad on avatud eelvalimiste ajal 09.–11. oktoobril
kl 12-20 ja valimispäeval, 15. oktoobril kl 9-20

Valimisjaoskond nr 32

Valimisjaoskond nr 38

Valimisjaoskond nr 44

Valimisjaoskond nr 26

Valimisjaoskond nr 27

Smuuli Maxima XX,
J. Smuuli tee 9
Tel 5887 5309

Lasnamäe Centrum,
Mustakivi tee 13
Tel 5887 5398

Linnamäe Maxima XXX,
Linnamäe tee 57
Tel 5887 5451

Tallinna Teeninduskool,
Majaka tn 2
Telefon 5887 5266

Lasnamäe Spordikompleks,
Pae tn 1
Tel 5887 5286

Väljaspool elukohta hääletamist
korraldavad jaoskonnad

Jaoskonnad on avatud eelvalimiste ajal 09.–11. oktoobril
kl 12-20 ja valimispäeval, 15. oktoobril kl 9-20

Valimisjaoskond nr 29

Valimisjaoskond nr 31

Lasnamäe Linnaosa Valitsus,
Pallasti tn 54
Tel 5887 5292

Paepargi Maxima XX,
Paepargi tn 57
Tel 5887 5296

Valimisjaoskond nr 32

Valimisjaoskond nr 38

Smuuli Maxima XX,
J. Smuuli tee 9
Tel 5887 5309

Lasnamäe Centrum,
Mustakivi tee 13
Tel 5887 5398

Valimisjaoskond nr 40

Valimisjaoskond nr 44

Ümera keskus,
Laagna tee 80
Tel 5887 5408

Linnamäe Maxima XXX,
Linnamäe tee 57
Tel 5887 5451

Valimisjaoskond nr 45
Läänemere keskus,
Läänemere tee 30
Tel 5887 5461

Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta
taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine
toimub ainult valimispäeval, s.o 15. oktoobril 2017.
Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija hiljemalt 15. oktoobril 2017 kell 14 elukohajärgsele Tallinna linnaosavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse või helistab valimispäeval kella 9-14ni
jaoskonnakomisjonile (telefoninumber valijakaardil) ja
esitab kodus hääletamise taotlemise põhjuse.
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Elukohajärgsed valimisjaoskonnad
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NB! Lasnamäe linnaosas Tallinna Paekaare Gümnaasiumis (Punane tn 17) asunud jaoskonna uus asukoht on Lasnamäe
Gümnaasium (Pae tn 59) ning Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis (Linnamäe tee 10) asunud valimisjaoskond viiakse üle
Linnamäe Maxima XXX (Linnamäe tee 57).

Valimisjaoskond nr 28

Valimisjaoskond nr 30

Valimisjaoskond nr 33

Valimisjaoskond nr 34

Valimisjaoskond nr 35

Valimisjaoskond nr 36

Tallinna Pae Gümnaasium,
Pae tn 5
Tel 5887 5289

Lasnamäe Gümnaasium,
Pae tn 59
Tel 5887 5294

Kultuurikeskus Lindakivi, J.
Koorti tn 22
Tel 5887 5313

Tallinna Laagna Gümnaasium,
Vikerlase tn 16
Tel 5887 5329

Tallinna Laagna Gümnaasium,
Vikerlase tn 16
Tel 5887 5329

Lasnamäe Vene Gümnaasium,
J. Koorti tn 23
Tel 5887 5352

Valimisjaoskond nr 37
Tallinna Täiskasvanute
Gümnaasium,
Martsa tn 2
Tel 5887 5360

Valimisjaoskond nr 39
Tallinna Mahtra Põhikool,
Mahtra tn 60
Tel 5887 5399

Valimisjaoskond nr 41
Tallinna Kuristiku
Gümnaasium,
K. Kärberi tn 9
Tel 5887 5429

Valimisjaoskond nr 42
Tallinna Kuristiku
Gümnaasium,
K. Kärberi tn 9    
Tel 5887 5441

Valimisjaoskond nr 43
Tallinna Linnamäe Vene
Lütseum,
Linnamäe tee 10
Tel 5887 5443

Valimisjaoskond nr 46
Tallinna Läänemere
Gümnaasium, Vormsi tn 3
Tel 5887 5463
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KANDIDAADID

Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit
nr 173 VIKTORIA LADÕNSKAJA
nr 174 KALLE MUULI
nr 175 TIIT MATSULEVITŠ
nr 176 ANDREI VÕSSOVEN
nr 177 JEKATERINA RIKKAS
nr 178 RAIVO OLMET
nr 179 RAUL KRUUSA
nr 180 JEVGENI GARMAŠ
nr 181 LEHTE JÕEMAA
nr 182 VLADISLAV MAŠINSKI
nr 183 KAI KIKAS
nr 184 MARETTA VAINUMÄE
nr 185 JELIZAVETA TOMINGAS
nr 186 LEONILLA ZAVERJUHHA

Valimisliit Metroolinn
nr 273 ARTJOM DEMIDOV
nr 274 DANIL IVANSKOI
nr 275 JEGOR SEVASTJANOV
nr 276 JAAN SEROV

Eesti Keskerakond
nr 457 MIHHAIL KÕLVART
nr 458 KALLE KLANDORF
nr 459 MARIA JUFEREVA
nr 460 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN
nr 461 RUSLANA VEBER
nr 462 LEONID MIHHAILOV
nr 463 JAANUS RIIBE
nr 464 ANTS PILVING
nr 465 NELLI PRIVALOVA
nr 466 DENISS PRESNETSOV
nr 467 PEETER JÄRVELAID
nr 468 IGOR JERMAKOV
nr 469 SERGEI PTŠJOLKIN
nr 470 ALEKSANDR ZDANKEVITŠ
nr 471 ELMAR-JOHANNES TRUU
nr 472 RAINO LIBLIK
nr 473 ELENA GLEBOVA
nr 474 MARIKA JUUSE
nr 475 VJATŠESLAV PRUSSAKOV
nr 476 KARINE OGANESJAN
nr 477 VALERI KISLITSÕN
nr 478 ROSTISLAV TROŠKOV
nr 479 ALEKSANDER BESSEDIN
nr 480 REIN VINNI
nr 481 VADIM KRISSAN
nr 482 JEVGENIJA KUKK
nr 483 ALEKSANDR GALAHHOV
nr 484 SERGEI MAASIN
nr 485 IZABELLA RIITSAAR
nr 486 VIKTORIA BOGDANOVA
nr 487 EDUARD KOROTIN
nr 488 JURI ANDEVEI
nr 489 SVETLANA MELEHHOVAMAASIN

nr 490 GALINA TIMONINA
nr 491 IRENA VALGE
nr 492 ALEKSANDRA PAVLOVA
nr 493 AADU JÕGIAAS
nr 494 JULIA TROFIMOVA
nr 495 SERGEI NOVIKOV
nr 496 AARE-AIN RANNIT
nr 497 JEKATERINA MAIZIK
nr 498 DAISY JÄRVA
nr 499 LAURI BERG
nr 500 VIKTORIA SOOSAAR
nr 501 LUULE PEHTER
nr 502 ALJONA SUHHOMLINOVA
nr 503 PAVEL AFANASJEV
nr 504 MIHHAIL KARDAŠ
nr 505 MARIANNA OTSA
nr 506 SERGEI RJABÕŠKIN
nr 507 ANDRES KOLDRE
nr 508 RAINER NURME
nr 509 ELINA TOLMATŠOVA
nr 510 DANILA KUZNETSOV
nr 511 ANDRES JAAKMAN
nr 512 JURI VOLKOV
nr 513 ALIISI LOKOTAR
nr 514 GÜLNARA VALS
nr 515 SERGEI SEMITKIN
nr 516 ANASTASIJA
ŽERDETSKAJA
nr 517 INGA ŠORIKOVA
nr 518 TERESA KIPPER
nr 519 LILY KURM
nr 520 ANNA MIKKONEN
nr 521 LARISSA SAVANKOVA
nr 522 TATJANA GORDEJEVA
nr 523 ANDREI PEKARSKI
nr 524 VJATŠESLAV
BOTŠKARJOV
nr 525 JEKATERINA PANOVA
nr 526 MIHHAIL HASARDŽI
nr 527 GRIGORI-KAZIMIR
SELIVERSTOV
nr 528 RADDA ŠUSTROV
nr 529 ANDREI JEPIŠEV
nr 530 MARIA BARANJUK
nr 531 DMITRI TIHHOMIROV
nr 532 DINA VERTSINSKAJA
nr 533 IRINA MAMADŽANOVA
nr 534 LARISSA LJAUGODENE
nr 535 STANISLAV LOMUNOV
nr 536 ALEKSANDR SAVITSKI
nr 537 ANNE LUISKA
nr 538 ANNA METSGER
nr 539 ALEKSEI KRAIZMER

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
nr 869 KERSTI KRACHT
nr 870 ORHAN OKTAIN
nr 871 DANIEL LIBMAN
nr 872 MAARIKA PÄHKLEMÄE
nr 873 KALLE ALJAS
nr 874 JUHAN KOBIN
nr 875 PIRET KOLLO
nr 876 VEIKO KRASS
nr 877 AIRI HARK
nr 878 ANDRES LOOK
nr 879 MARGUS MÄEOTS
nr 880 AVE NURMBEK
nr 881 SLAVIK JANSON
nr 882 ILMAR PÕLLUMÄGI
nr 883 KENNO REMMEL
nr 884 ERIK SAALISTE
nr 885 ERIK SHER
nr 886 JÜRI HARK
nr 887 GUNNAR TOROP
nr 888 BENNO ORG
nr 889 RAUL ÖPIK

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 981 EIKI NESTOR
nr 982 ANASTASSIA
KOVALENKO
nr 983 ANDREI HVOSTOV
nr 984 ANNELA OJASTE
nr 985 KRISTA LAPINA
nr 986 MAKSIM NIKOLAJEV
nr 987 KRISTEN KANARIK
nr 988 IMBI MASING
nr 989 SVETLANA ADAMSON
nr 990 IRMA KIVILO
nr 991 LAUR KIIK
nr 992 VAIKE SARNET
nr 993 VALDO TÕNISSOO
nr 994 SIRJE REBANE
nr 995 KATRIN LUGINA
nr 996 MILLA KURVITS
nr 997 DENISS KOKORIN

Erakond Eestimaa Rohelised
nr 1399 OLEV-ANDRES TINN
nr 1400 ELEONORA LOGINOVA
nr 1401 TIMUR SAGITOV
nr 1402 HELINA TILK
nr 1403 ALEKSANDER POTOTSKI
nr 1404 MARIKA MÄGI
nr 1405 JÜRI-JOONAS KEREM
nr 1406 JANNE KAJU
nr 1407 STEN KURIS
nr 1408 MAARJA KÄSK
nr 1409 GERT HÄUSLER
nr 1410 REET HÄRMAT
nr 1411 RON LUVIŠTŠUK
nr 1412 LJUDMILLA REKUN
nr 1413 PAVEL KRÕLATOV
nr 1414 ANNE VETIK

Eesti Reformierakond

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1212 KEIT PENTUSROSIMANNUS
nr 1213 DENISS BORODITŠ
nr 1214 EEVE KIVI
nr 1215 TOOMAS VIKS
nr 1216 VIRA KONÕK
nr 1217 TIIT SOORM
nr 1218 GALINA KRUUSMÄGI
nr 1219 RAGNAR PIKKEL
nr 1220 NATALJA LAKATOŠ
nr 1221 JANEK KAPPER
nr 1222 AVE IRVAL
nr 1223 MIKO MERELAHT
nr 1224 LARISSA KARPOVA
nr 1225 ÜLO SIIBAK
nr 1226 GEORG AHER

nr 1477 MARIA KALJUSTE
nr 1478 ROMAN KOGAN
nr 1479 MEELIS ADAMSON
nr 1480 ALEKSEI TUVI
nr 1481 VADIM ŠAPTŠENKO

Valimisliit Eesti
Ellujäämisliikumine
nr 1505 RAIVO ORGUSAAR
Üksikkandidaadid

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

Savisaare Valimisliit ja Tegus
Tallinn

nr 1305 VLADIMIR ŠARÕI
nr 1306 MARGIT ADORF
nr 1307 MART MUTSO
nr 1308 MAIVE VIHTMAA
nr 1309 CHRISTINA LÄÄN
nr 1310 OLGA TIMOFEJEVA
nr 1311 JÜRI PÕDERMAA
nr 1312 ALLAR VIIK

nr 1097 EDGAR SAVISAAR
nr 1098 OLGA IVANOVA
nr 1099 MAARIS LAINE
nr 1100 JURI BELJAJEV
nr 1101 ANNA ŽINKOVSKAJA
nr 1102 MIHHAIL TŠAPLÕGIN
nr 1103 JAAN VAHAR
nr 1104 DMITRI DEMTŠENKO
nr 1105 DMITRI KAPELIN
nr 1106 JELENA VARIK
nr 1107 MARJANA LEND

Valimisliit Hääled - international
and local voices for the prosperous
future of Tallinn/rahvusvahelised
ja kohalikud hääled Tallinna õitsva
tuleviku jaoks
nr 1365 DANIEL JAMES COLL

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
nr 792 MSTISLAV RUSAKOV
nr 793 OLEG NAZMUTDINOV
nr 794 RAFAEL KAMAŠIN
nr 795 VERONIKA HRAPKO
nr 796 IVAN ANIKEJEV
nr 797 EDUARD BAGLAJEV
nr 798 IRINA NAIMARK
nr 799 SERGEI FURŠTATOV
nr 800 ANDREI BASSOV
nr 801 ANASTASSIA
NIKOLAJEVA
nr 802 ALJONKA BORISSOVA
nr 803 VLADIMIR KRUTŠININ
nr 804 ANNA KOPNINA
nr 805 ERIK HANTSOM

nr 1108 IGOR SEDAŠEV
nr 1109 HEIKI VEIDEBAUM
nr 1110 KONSTANTIN
GRIGORENKO
nr 1111 ALEKSANDR
TSINGISSER
nr 1112 ANDREI SOROKIN
nr 1113 JEVGENI ŠTŠASLÕVÕI
nr 1114 EDMUND EISMEL
nr 1115 ANDREI VOROBJOV
nr 1116 NATALJA SAHHAROVA
nr 1117 RADA GRUZDEVA
nr 1118 SANNA AUTIO
nr 1119 VALERI KONOVALOV
nr 1120 RAISSA ZERKALINA
nr 1121 TATJANA FLIGINSKIHH
nr 1122 ANDREI POZDNJAKOV
nr 1123 ALISSA AIT
nr 1124 DENIS AKSJONOV
nr 1126 ALEKSEI TŠIRKOV
nr 1128 SERGEI SVJATUŠENKO
nr 1129 VLADLEN ŽITIN
nr 1130 VLADIMIR MASLOV
nr 1131 OLGA SMIRNOVA

nr 1515 ALMAR GLUŠTŠENKO
nr 1519 RAMID NIFTALIJEV
nr 1520 JEVGENI SOOTS

Lasnamäe linnaosa Halduskogu käesolev koosseis lõpetas tegevuse
Elmar-Johannes Truu
esimees
Lasnamäe linnaosa Halduskogu

olek ei jäänud ära puuduliku
kvoorumi tõttu. Samas tahan
avaldada tänu ka kõigile Lasnamäe Linnaosa Valitsuse töötajatele, kes andsid oma panuse
halduskogu komisjonide ja kogu
halduskogu töö koordineerimisel. Eriline tänu kuulub halduskogu sekretärile Angelica Laevale ja asendamatule kultuuri -ja
noorsootööosakonna juhatajale
Eve Annusele!

19. septembril toimus selle
koosseisu halduskogu viimane
koosolek, kus teiste küsimuste
seas arutati koolihariduse ümberkujundamise küsimusi Lasnamäel. Kuna kevadel linna
volikogu muutis Tallinna põhimäärust, siis peale 15. oktoobril
toimuvaid valimisi alustab uues
koosseisus tööd linnaosakogu.
Nelja aasta jooksul oleme halduskogus ära kuulanud kõigi
Tehes kokkuvõtet lõpetanud Lasnamäe koolide ja lasteaedaLasnamäe linnaosa halduskogu de arengukavad. Neid kuulates
tööst, tahan tunnustada käesole- ja vaagides võisime rahuliku
vat koosseisu, sest ükski koos- südamega tunnistada, et meie
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laste ja lapselaste õpetamine ja
kasvatamine on heades ning
hoolitsevates kätes! Tahan siinjuures tänada koolide ja lasteaedade juhtkondi läbimõeldud ja
sisukate arengukavade eest!
Halduskogus oli nelja aasta
jooksul palju teemasid, mis puudutasid Lasnamäe arengut ja
lasnamäelaste elu-olu. Nendeks
olid detailplaneeringud uusehituste kohta, parkimistemaatika,
laste mänguväljakud, heakord
jne. Siinjuures tahan tunnustavalt ära märkida halduskogu komisjonide tööd ja tänada komisjonide esimehi.

Esimesena toon esile halduskogu esimehe asetäitja ning kultuuri -ja hariduskomisjoni esimehe Ruslana Veberi head tööd.
Tema töökoormus oli kõige suurem, kuid kõik eelnõud jõudsid
halduskogusse õigel ajal.
Vara- ja majanduskomisjoni on
aastaid edukalt juhtinud Vjatšeslav Prussakov ja selle komisjoni
läbivad kõik linnaosa arenduste
ja ehituste küsimused.

Troškov. Toon näiteks, kuidas
juunis vaatas komisjon üle laste
mänguväljakud, fikseeris vead
ja kolme päeva jooksul linna
keskkonnaamet parandas kõik
puudused.
Sotsiaal -ja tervishoiukomisjoni
tööd juhtis Marika Juuse ja revisjonikomisjoni Imbi Masing.

15. oktoobril on kõigil lasnamäelastel võimalik valida kandidaat linna volikogusse ja ühtEsimesed neli aastat tööd on lasi ka linnaosakogusse.
seljataga uuel komisjonil – korrakaitsekomisjonil. Komisjo- Tee õige ja hea valik!
ni vedas hästi endine kogenud
korrakaitsetöötaja
Rostislav

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

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 215.
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, ka
koos hoonetega. Vajadusel
lahkumõõtmine. Hinnapakkumine paari
tööpäeva jooksul. Tel 5080065
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee

OÜ Holgersson otsib
puhastusteenindajaid uude
spordikeskusesse Lasnamäel. Pakkuda
on tööd nii päevasele kui õhtusele
ajale. Täpsem infotel: 5020274

Mahtra Hostel

OÜ ATKO Liinid pakub tööd
bussijuhtidele. Info tel: 6272713 või
55585632
LASNAMÄE HEA SÕNUMI
KRISTLIKU KOGUDUSE
JUMALATEENISTUS
PÜHAPÄEVITI KL.15.00 LINDAKIVI
KULTUURIKESKUSE 2.KR. SAALIS!
Securitas
on turvavaldkonna
HEA MUUSIKA,
ÕPETUS JA
teadmiste liider. Kõikjal
väikestest VAHVA
NÕUSTAMINE.
LASTELE
kauplustest
lennujaamadeni
tagavad
TEGEVUS.
SOOVIJATELE
TOIDUABI.
TASUTA.
meie 295
000 töötajat Teie
turvalisust.
TERETULEMAST KÕIGILE!

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

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 kvalifikatsioon.
Pakume: vahetustega töögraafikut 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.
SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 50 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule meie Tallinna ja Harjumaa kauplustesse tööle

Septembris

KLIENDIKAARDIGA*

*Kliendikaardi saab vormistada kaupluses kohapeal TASUTA
E-poes kogu kaup kõigile -55%
Kuressaare kauplus remondiks suletud

TALLINN
Pärnu mnt. 558a
ESINDUSPOOD
KANGADZUNGEL XXL Tel: +372 6003443
TALLINN, Tartu mnt.35 E-R 10-20, L-P 10-18
TALLINN
Tel. 372 6213105
Mustamäe tee 12
E-L 10-19
Tel: +372 6562869
P 10-15
E-R 9-19, L-P 9-18

PÄRNU
Karja 6
Tel: +372 4431460
E-R 9-18, L 9-15
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
HAAPSALU
Jaama 9
Tel: +372 4737034
T-R 10-18, L 10-15

TALLINN-OUTLET
Tartu mnt. 35,
-75%
2.korrus
E-R 10-18, L 10-17
HAAPSALU-OUTLET
Lihula mnt. 3
Tel: +372 4778200 -75%
T-R 10-18, L 10-15

•
•
•
•
•
•
•
•

TEENINDAJAKS
TEENINDUSJUHIKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
KALAMEISTRIKS
LIHAMEISTRIKS
PAGARIKS
TRANSPORTTÖÖLISEKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee või täida kohataotlusankeet kodulehel.
Lisainfo saamiseks helista 667 3785
või 5343 5337, Kristi Aasa.

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

Seoses uue
tootmishoone
valmimisega
otsib Lunden Food
oma meeskonda:

•
•
•
•
•
•

Kokkasid
Abikokkasid
Köögi abitöölisi
Võileibade valmistajaid
Toodete pakkijaid
Valmistoodangu komplekteerijaid

Ettevõte pakub: tähtajatut töölepingut; maitsvaid lõunaid, transporti
tööle ja tagasi (Tallinn, Maardu). Väljaõpe kohapeal.
Lisainfo: E-R 9:00-14:00 Tеl: 501 1869
Vibeliku tee 21e, Loo alevik, Jõelähtme, Harjumaa
Või saatke oma CV e-mailile: marina.rodina@lunden.ee

Kodu looduse
rüpes!
Avarad terrassid
imeilusa vaatega
metsatukale!
www.piritajoepark.ee

Elje Hinno

+372 502 7070

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

Bailatino - iseendale
kingitud aeg!
“Sa võid alustada hilja, näha välja teistmoodi kui kõik ülejäänud, olla ebakindel –
ja ikka õnnestuda,” on tantsimise kohta öelnud Misty Copeland, USA üks edukamaid
balletiartiste.
Täpselt nii võib öelda ka DanceAct Tantsustuudio ja bailatino tantsustiili kohta –
iga trenn seal on aeg iseendale, mis annab
suurepärase füüsilise vormi kõrval ka just
selle nii vajaliku emotsionaalse laengu ning
lisaenergia igasse päeva. Ükskõik, kui vähe
või palju inimene enne bailatinoga alustamist tantsuga on kokku puutunud, edu ei
jää kellelgi tulemata. Trenn-trennilt ja aastaaastalt oskad rohkem, paranevad vorm ning
koordinatsioon ja enne kui märkad, seisad
koos teiste esinejatega juba laval, nautimas
tuledesära ja seda suurepärast emotsiooni
tantsust endast. Ainus soov on veel rohkem
avastada, veel rohkem edasi areneda.

Olen käinud bailatino trennis aastaid ja ei
vahetaks seda millegi vastu. DanceActis ei
ole sa treeneri jaoks lihtsalt üks anonüümne
tegelane, vaid ta tunneb sinu arengu vastu
siirast huvi. Stuudio särab kohale jõudes
alati tuledes, ruume täidavad kirglikud
Ladina-Ameerika rütmid ning koridorid on
täis trenni ootavaid innukaid inimesi. Mida
kindlamalt tunned, et oled leidnud selle õige
ala, seda lihtsam on ka pika tööpäeva lõpus
või läbi halli vihmasaju leida endas tahtejõudu regulaarseks trennis käimiseks.
Bailatino trenni lõpus on alati tunne, et
oled enda heaks midagi vajalikku teinud,
töömured unustanud, mõtte lendama lasknud ja end lihtsalt vabaks tantsinud. Tihti juhtub sedagi, et veel koduteel mõnda
trennis kõlanud laulurida ümisen või tantsusamme harjutan.
Evelin Ojamets, elustiili- ja moeblogija
www.nordicfashionistalifestyle.com
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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

BRIL

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

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

www.facebook.com/vavarskardinad

KARDINAD ja
KANGAD

–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!

POLE PÄRIS
SINU TEEMA?
Vali uus Starmani TV
ja leia kiirelt oma lemmikud
ﬁlmi-, spordi- või lastemaailmast!
Telli starman.ee või helista 1770

