Rahvastikuregistri andmeil elas 1. oktoobri seisuga Lasnamäel 119 408 inimest. Võrreldes septembrikuuga suurenes elanike arv 6 inimese võrra.
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Sportlik ja lõbus
perepäev Tondiloo
pargis
Laupäeval, 23. septembril toimus Tondiloo pargis lustakas
Lasnamäe Perepäev.

ning mängida lauamänge. Päeva
tõmbenumbriks kujunes kilegrafiti tegemine.

Üritusest võttis osa ligi 500 külalist. Põnevaid ja sportlikke ettevõtmisi leidus igas vanuses osalejale: MyFitness ja spordiklubi
Meuhua viisid läbi näidistreeninguid, toimusid jooga- ja kepikõnnitrennid ning teatevõistlused. Väikesed külalised lahutasid
meelt näomaalija telgis, batuudil
hüpates ja ponidega ratsutades.
Huvilistel oli võimalik maalida

“Lasnamäe Perepäev toimus
Tondiloo pargis juba teist aastat järjest. Perepäeva mõte on
pakkuda rohkem ühistegevust ja
palju lõbusaid sportlikke mänge
ning meelelahutuslikke ettevõtmisi ja konkursse kogu perele.
Kindlasti pakume sarnaseid üritusi ka tulevikus,” rõhutas Lasnamäe linnaosa vanem Maria
Jufereva.

Ümera Kaubanduskeskus tähistab juubelit!
Lasnamäe näol on tegemist Tallinna suurima linnaosaga. Iseenesestmõistetavalt ei saa see hakkama kaasaegseteta kaubanduskeskusteta, kus elanikud saaksid teha praktiliselt kõik sisseostud ühe
katuse all.
Ümera asumis on selline Lasnamäe elanike poolt armastatud kaubanduskeskus olemas, selleks on
Ümera Keskus.
Oktoobrikuus tähistab keskus oma 5. sünnipäeva.
Lasnamäe Linnaosa Valitsus õnnitleb juubeli puhul ning soovib keskusele pikki tegutsemisaastaid,
rahulolevaid kliente ning edu uute projektide käivitamisel.
Tuult purjedesse ja edaspidiseid kordaminekuid!

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem

Lasnamäe Noortekeskus kolis uude majja
Reedel, 6. oktoobril avas uksed Huvikooliga.
uuenenud Lasnamäe Noorte„Ühiskonna seisukohast on väga
keskus.
oluline võimaldada noortel tegeVarem Kahu tänaval asunud leda erinevate hobidega ja seda
Lasnamäe Noortekeskus tegut- kaasaaegsetes tingimustes. Kutseb nüüd aadressil Punane tn sun üles kõiki Lasnamäe noori
69 paiknevas endises koolihoo- tulema tutvuma noortekeskuse
nes. Vahepeal läbis hoone põh- võimalustega. Usun, et iga noor
jaliku renoveerimiskuuri. Ehi- leiab siit endale meelepärase tetustööde käigus uuendati kõik gevuse,“ ütles Lasnamäe linnaamortiseerunud tehnovõrgud, osa vanem Maria Jufereva.
energiatõhususe tagamiseks soojustati välisfassaad ja katus, paigaldati sundventilatsioonisüsteem, uuendati haljastus ja rajati
parklad.
Ehitustööde maksumuseks oli
3,6 miljonit eurot, ehitustöid
teostas Nordlin Ehitus OÜ. Linnaosa noortekeskus asub samas
hoones vastavatud Tondiraba

Head Lasnamäe elanikud!
Tahan kõigepealt tänada teid kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalemise eest. Olete valjendanud oma kodanikupositsiooni laskmata käest võimalust valida oma esindaja
Tallinnas.

Lasnamäel on avatud uus tänavaspordi väljak

Võin kinnitada, et töö Tallinna ja meie suurepärase linnaosa
paremaks muutmise suunal jätkub varem kavandatu järgi.
Lähima nelja aasta jooksul on meid ees ootamas suured teod,
mis muudavad Lasnamäe linnaosa veelgi mugavamaks ja
elusõbralikuks.

Kõigil spordisõpradel on põhjust rõõmustada – oktoobri alguses avati Katleri staadionil
uus Kenguru Pro tänavaspordi väljak.

Suurimad projektid on kahtlemata ujula, Riia aiakese, Priisle
pargi ja uute spordiväljakute ning parkimismajade väljaehitamine, samuti Laagna tee sildade remont. Paljud neist projektidest on algatatud just teie ettepanekute põhjal.

Väljaku avamisel läbisid sinna paigaldatud spordiseadmed
korraliku katsumuse: toimus
tugevamate atleetide näidisesinemine ja meistriklass ning

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on juba alustanud ettevalmistusi
talveperioodiks. Kommunaalteenistused on valmis võitlema
lume ja kiilasjääga, mis teatavasti võivad „üllatada“ meid
juba oktoobrikuu lõpus.

harrastajate võistlus lõuatõmmetes ja kätekõverdustes. “Meil
on väga hea meel, et Lasnamäel
ehitatakse palju uusi tänavaspordiobjekte”, − sõnas Eesti Tänavaspordi Föderatsiooni juhataja
Danila Kuznetsov. − “See pakub
linnaosa elanikele uusi sportimisvõimalusi ning võimaldab
meil korraldada rohkem avatud
treeninguid ja võistlusi.”

Eelseisvat talve on põhjust oodata nii väikestel kui ka suurtel
linnaosa elanikel, sest pimedal aastaajal ootavad meid mitmed põnevad kultuurisündmused. Sellepärast jälgige meie
ajalehes ja Facebooki lehel ilmuvat infot ja lööge kaasa põnevates üritustes!

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
korteriühistu esindaja !
Oktoobris ja novembris 2017 toimuvad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54)
I korruse saalis järjekordsed korteriühistute
infopäevad.
Oktoober
23. oktoober kell 15:00 (vene keeles)
29. oktoober kell 15:00 (eesti keeles)

Esinejad
Šahrijar Abdullajev, Riina Läll,
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti vaneminspektorid

November
27. november kell 15:00 (vene keeles)
29. november kell 15:00 (eesti keeles)

Esinejad
Maija Suls,
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, teenusehaldur

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 10:00 - 22:00
Lasnamäe Saun on suletud:
25.10 – sanitaarpäev
08.11 – sanitaarpäev
22.11 – sanitaarpäev
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Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2
Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Head põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad!
Põhikooli 9. klasside ja gümnaasiumi 12. klasside õpilaste
edukaks põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks pakub
Tallinna Linnavalitsus võimalust osaleda kord nädalas matemaatika konsultatsioonides,
mis aitavad valmistuda matemaatika riigieksamiteks.
Konsultatsioon 12. klasside õpilastele hakkab toimuma Tallinna
Kuristiku Gümnaasiumis aadressil Kärberi 9 kabinetis A-324
esmaspäeviti algusega kell
15:15. Esimene konsultatsioon
toimub 30. oktoobril kell 15:15.

ressil Kärberi 9 kabinetis A-340
neljapäeviti algusega kell 15:00.
Esimene konsultatsioon toimub
2. novembril 2017.a. kell 15:00.
Plaanitavate tundide peamiseks
eesmärgiks on anda õpilastele
lisa võimalus täiendavaks õppeks eesmärgiga sooritada edukalt matemaatika riigieksam.
Tundidesse on oodatud ka need,
kes soovivad minna edasi õppima või lihtsalt vajavad lisaabi matemaatikas. Õpe on
mõeldud ainult 9. ja 12. klasside
õpilastele.

Erinevalt ülikoolide või kesklinna koolide juures tegutsevatest
koolituskeskustes toimuvatest
kursustest on see õpe kõigile
Lasnamäe koolide ja Lasnamäel
elavatele õpilastele täiesti tasuta
ning seda toetab Tallinna Linnavalitsus. Õpe toimub eesti keeles.
Õpetajateks on tunnustatud vanempedagoogid Annela Valdi ja
Valentina Tsirihhova.
Osalemiseks registreeri ennast
siin: http://bit.ly/1yH257Z
Grupis osalejate arv on piiratud!

Õppeaeg on koolinädalatel 2
Konsultatsioon 9. klasside õpi- akadeemilist tundi korraga kuni Täpsem informatsioon lisaks
lastele hakkab toimuma Tallinna aprilli (gümnaasium) ja mai (põ- kuristiku@kuristiku.ee või 621
Kuristiku Gümnaasiumis aad- hikool) lõpuni 2018 .
5215.
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Toimetulekutoetuse süsteem
muutub senisest paindlikumaks

Edaspidi saab toimetulekutoe- 2.
tust taotleda kogu kuu vältel.
Jaanus Riibe
Linnaosa vanema asetäitja

3.

Järgmisest aastast jõustuvad mitu
olulist toimetulekutoetuse süsteemi muudatust. Mul on hea meel,
et planeeritud uuendused muudavad senist süsteemi taotlejate jaoks
paindlikumaks ja on eriti märki- 4.
misväärne, et riik püüab inimesi
tööturule tagasi saamisel igakülgselt toetada.
Toimetuleku süsteemi muudatused
Toimetulekutoetuse süsteemi planeeritud peamised muudatused
alates 2018. aasta jaanuarist on
järgmised:
1. Tööle asumisel ei arvata toimetulekutoetuse taotlemisel

5.

esimese kahe kuu jooksul inimese töötasu sissetulekute hulka ja neli järgnevat kuud arvatakse töötasust 50 %. See on
mõeldud neile, kellele määrati
toetust kaks kuud järjest ilma
töötasu arvestamata ning antud
sätet on võimalik rakendada
kahe aasta jooksul vaid ühel
korral. Seni inimeste töötasu
loeti sissetulekuks ilma eespool toodud eranditeta;
Õpilaste teenitud töötasu (nt
koolivaheajal) ei arvata edaspidi toimetulekutoetuse arvestamisel perekonna sissetulekute hulka;
Edaspidi saab toimetulekutoetust taotleda kogu kuu vältel.
Seni on toimetulekutoetuse
taotlust jooksva kuu eest olnud
võimalik esitada vaid 20. kuupäevani;
Toimetulekupiir tõuseb seniselt 130 eurolt 140 euroni
kuus. Senisest vajaduspõhisest
peretoetusest loobutakse, aga
selle asemel tõuseb laste puhul
toimetulekupiir seniselt 130
eurolt 168 euroni kuus;
Edaspidi arvatakse lapsetoetused täies ulatuses perekonna sissetulekute hulka. Seni
ei arvatud sissetulekute hulka
perehüvitiste seaduse alusel
makstud kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro

ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta.
Info pensionilisa saajatele: eriline tähelepanu Danske panga
klientidele
Tihti tuleb ette olukordi, kus pangakontonumber muutub või inimene läheb ühest pangast üle teise. Kahjuks selliseid andmeid ei
oma Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talituse spetsialistid
ja pensionilisa taotlustel ei muutu
saaja kontonumber automaatselt.
Seoses sellega palun kõiki, kellel
kontonumber või pank on muutunud ning kes saavad pensionilisa,
enne järgmist sünnipäevakuud,
kas muuta oma andmeid Tallinna iseteeninduskeskkonnas http://
taotlen.tallinn.ee/ või esitada sotsiaaltoetuste talitusse uus taotlus
parandatud panga rekvisiitidega.
Küsimuste korral soovitan pöörduda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna
sotsiaaltoetuste talitusse aadressil
Punane tn 48A. Vastuvõtuajad:
esmaspäeval 9:00-12:00 ja 14:0017:30, teisipäeval ja neljapäeval
9:00-12:00 ja 14:00-16:30. Teenindatakse eelregistreerimise alusel.
Infot ja registreerida ennast vastuvõtule saab telefonil 645 7770.

7. november 2017
on aeg muutusteks!
Tule töö- ja karjäärimessile,
mis toimub Tallinnas, Kultuurikatlas just 07.11.2017 kell
11:00-17:00.
Merle Haug
juhtivkonsultant (tööandjad)
Eesti Töötukassa
Positiivset muutust Sinu ellu aitame tuua läbi uute kontaktide,
põnevate esinejate, tarmukate
edulugude, väärikate tööandjate,
tuleviku arenguvisioonide ning
analüüsivate töötubade.
Messile on oodatud kõik inimesed, kes otsivad hetkel tööd või
soovivad mingit muutust oma
karjääris. Muutused on evolutsiooni osa. Me kas läheme kaasa, häälestume ümber ja püüame
muutustuulte edust osa saada
või siis mitte. Juhul kui mitte,
siis millele me loodame? Vähenenud töövõime, vajalik keeleoskus, Sinu noorus või vanus on
Sinu eripärad, aga nad ei saa olla
põhjused, miks peaksid kõrvale
jääma.

kaubandus-, teenindus-, ja avaliku halduse ettevõtted. Pakutakse nii spetsialisti ametikohti
kui lihttööd, nii täis- kui osalist
tööaega, samuti lühiajalist tööhõivet ja hooajalisi töökohti.
Messi töötoad on praktilised,
sisulised ja kasulikel teemadel.
Siin saad vastused küsimustele:
Kuidas paremini toime tulla
stressiga ja maandada pingeid?
Kuidas end müüa, kui puudub
töökogemus?
Kas oled praegu valikute ristteel, mida edasi teha?
Kas on otstarbekam jääda palgatöötajaks või hakata ettevõtjaks?
Karjääriseminar„Meie inimesed
– meie võimalused 3.0“ võtab
fookusse uue aja ametid: blogija, youtuber’i ja jagamismajanduse. Ennustame tuleviku tööd
või on tulevik ennustamatu?
Tõdeme, et oskuslik töötaja =
edukas ettevõte ning paneeldiskussioonis on ainult naised, kes
usuvad kindlalt, et ettevõtjaks ei
sünnita vaid julgetakse.
Alusta muutust Sinust endast.
Tule messile!

Messil osaleb ligi 100 tööandjat nii Eestist kui välisriikidest. Töömess on tasuta.
Eesti ettevõtetest on esindatud Infotelefon 15501,
IT-, tootmis-, laomajandus-, www.toomess.ee

Tallinna Tondiraba
Huvikool huviringid
2017/18 õppeaastal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disain ja käsitöö
Keraamika ja skulptuur
Disain ja rõivaste modelleerimine
Floristika ja lilledisain
Joonistamine ja maalimine
Fotograafia
Loodusuurijad
Veeb ja programmeerimine
Legokonstrueerimine ja
robototehnika
Puiduõpetus
Automudelism
Telekids – laste filmistuudio
Arengukool
Logorütmika
ABC kool
IKT loodusteadustes
Põnevad eksperimendid
Male
Kulinaariakool
Tants

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

Lasnamäe Lastekeskuse
mõõduka hinnaga huviringid ja
keelteklubid 7–17-aastastele lastele
Huviringid:
• Tantsustuudio
• Teatristuudio
• Kunst
• Käsitöö
• Kokandus
• Sport
• Psühholoogia
• Infotehnoloogia
Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keele
• Inglise keele
• Prantsuse keele
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

Tallinna Linnavolikogusse pääsenud
Lasnamäe piirkonna kandidaadid
(seisuga 19.10.2017):
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Viktoria Ladõnskaja
Eesti Keskerakond
Mihhail Kõlvart
Maria Jufereva
Kalle Klandorf
Aleksandr Tšaplõgin
Sergei Ptšjolkin
Ruslana Veber
Aleksandr Zdankevitš
Deniss Presnetsov
Rostislav Troškov
Andres Koldre
Leonid Mihhailov
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Kersti Kracht
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Eiki Nestor
Anastassia Kovalenko
Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn
Edgar Savisaar
Eesti Reformierakond
Keit Pentus-Rosimannus
Deniss Boroditš

ÜRITUSED OKTOOBER-NOVEMBER
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
22.10 kell 15:00 Muusikaline etendus “Ema süda”. Tasuta
29.10 kell 12:00 Tantsu - ja laulukollektiivide konkurss
“Lindakivi talent” Pilet 3€
29.10 kell 18:00 Mustlastantsuansambel AL SOL 10 aasta
juubelikontsert “Romani Baht”. Pilet 7-10 €
3.11 kell 19:00 Etendus “Ürgmees”. Pilet 13-15 €
10.11 kell 18:00 Mardipäeva kontsert. Pilet 5 €
11.11 kell 19:00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.
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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Kadunud lastest andke teada telefonile 116000
Kadunud laste abitelefonilt kes pruugivad erinevaid sõltusaavad abi ja nõu nii lapsed vusaineid; mässumeelse hinge
kui ka lapsevanemad.
või intellektipuudega noored.
Lapsed, kes jooksevad kodust
Eestis läheb aastas kaduma um- ära, teevad seda, et pääseda väbes 1000 last ja 90% nendest givallast, hooletusse jätmisest
moodustavad korduvjooksikud või ärakasutamisest. Olukordi,
ehk need lapsed, kes pidevalt kus laps jookseb esmakordselt
jooksevad kodust ära. Põhju- kodust minema ning teda ei suuseid, miks kodust ära joostakse, deta leida, on siiski väga harva.
on mitmeid – peretülid, kooliprobleemid, vägivald või pei- MTÜ Eesti Abikeskuste ja Sotbutamine. Institutsioonist jook- siaalministeeriumi
koostöös
sevad lapsed ära, et olla lähedal töötab Eestis üleeuroopaline
oma sõpradele või perele. Tihti kadunud laste abitelefon nr
on põhjus mitmete probleemide 116000. Eesmärgiks on anda
koosmõju. Suurema tõenäosuse- vanematele esmaseid juhiseid
ga jooksevad ära lapsed, kes ei olukorras käitumiseks, viia läbi
ela oma peres; noored, kes puu- kriisinõustamist ning pakkuda
duvad palju koolist; alaealised, emotsionaalset tuge nii täiskas-

vanutele, kelle lapsed on kaduma läinud kui ka noortele, eks
on kodust ära jooksnud või eksinud. Julgelt võivad helistada
ka lapsed, kes mõtlevad kodunt
ära jooksmise peale või on seda
juba teinud. Ühtlasi võimaldab
see telefon lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset
nõustamist ning vajadusel kriisinõustamist. Telefon on avatud
24/7 ja kõigile helistajatele tasuta ning anonüümne, kuid kõne
fikseeritakse.

tud või muul moel kadunud lapsed, kaduma läinud alaealised
või saatjata sisserändajad. Kuna
telefonile vastavad koolitatud
nõustajad nii eesti, vene kui inglise keeles, siis soovitame vanematel laste kadumise korral
kõigepealt helistada just numbrile 116000. Nõustajatel on pikaajalised kogemused töötades
laste ja noortega. Oma varasema
töö tõttu on nad kokku puutunud
väga erinevate laste ja noorukite probleemidega. Abitelefon
teeb tihedat koostööd politseiga
Kadunud lasteks on kodust või ja kogu vajalik info edastatakse
hoolekandeasutusest ära jooks- meile edasi.
nud lapsed, vanema(te) poolt
röövitud, kurjategijate poolt Helistades numbrile 116000 või
röövitud, ära eksinud, vigasta- 112 ja teavitades oma kadunud

lapsest, vajatakse infot nii lapse kohta (nimi, sünniaeg, sugu,
elukoha aadress, kõnekeel erivajadused, haigused ja ravi, füüsiline kirjeldus, kool ja klass,
kontaktandmed ning võimalusel
hiljutine pilt), vanemate kohta
(nimi, kontaktandmed, perekonnaseis ning hooldusõigus)
kui ka kadumise kohta (kadumise viis, aeg ja koht, millal ja
kus viimati nähti, kas juhtum
on esmakordne, mis juhtus enne
kadumist, kellega koos võib
olla, millised asjad on kaasas).
Omades võimalikult palju infot
kadunud lapse kohta, on võimalik kiiremini alustada efektiivsemaid otsinguid ning laps turvaliselt koju tagasi toimetada.

Õpetajate päeval avati
Lasnamäel Õpetajate
Kodu
Õpetajate päeval, 5 oktoobril avati Uuslinna tn
3 a linna koolides ja lasteaedades töötavatele
õpetajatele mõeldud Õpetajate Kodu.
Kokku on Õpetajate Kodus 75 korterit, neist 40
ühetoalist ja 35 kahetoalist. Maja soklikorrusel
leiduvad lisaks panipaikadele ka ruumid lapsevankrite ja jalgrataste hoidmiseks ning mänguruum lastele.
Õpetajate Kodu kortermaja projekteeris AS
Sweco Projekt, kaasatud olid ka TTÜ ehitusteaduskonna spetsialistid. Ehitustöid teostas Ramm
Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ. Projekti kogumaksumus on 5,4 miljonit eurot.

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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OÜ Holgersson pakub tööd koristajale
Lasnamäel. Täpsem info
tel: 5020274
Ostan garaažiboksi aadressil Raadiku
9 või Kärberi 18.
Kõik pakkumised on teretulnud.
Telefon: 5451 1053
Prillide tellimine ja remont.
Endise Balti jaama meister.
Helista 5671 3397
Plaatimis ja torutööd 58773387
OÜ ATKO Liinid pakub tööd
bussijuhtidele. Info tel: 6272713
või 55585632

Moeateljee Silvi on
avatud E-R 10-17,
aadress on
Lasnamäe 32,
Tallinn.

Soe ja hubane moeateljee
ootab uusi kliente külla!
Ateljee pakub: rõivaste
õmblemine vastavalt
numbrile,
parandustööd, tekstiili
õmblemine jv.
Müügil ka kvaliteetsed
kangad m2 järgi.

Üldehitus, korterite remont 56293653
LASNAMÄE HEA SÕNUMI
KRISTLIKU KOGUDUSE
JUMALATEENISTUS
PÜHAPÄEVITI
KL.15.00 LINDAKIVI
KULTUURIKESKUSE 2.KR.
SAALIS! HEA MUUSIKA, ÕPETUS
JA NÕUSTAMINE. LASTELE
VAHVA TEGEVUS.
SOOVIJATELE TOIDUABI.
TASUTA. TERETULEMAST
KÕIGILE!

Mahtra Hostel

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

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

Rahvusvaheline turvaettevõte
SECURITAS EESTI AS pakub tööd

TURVATÖÖTAJATELE

erinevatel kaubandus- ja tööstusobjektidel Tallinnas, Viimsis, Tabasalus, Jüris ja Sakus
Tööülesandeks on turvalisuse tagamine kliendi objektil.
Nõutav: vanus vähemalt 19 aastat, põhiharidus, suhtlustasemel eesti keele oskus (min A2),
kohtulikult karistamata. Kasuks tuleb turvatöötaja 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.

OKTOOBRIKUU LÕPUNI
Mööblikangad

-70%

Paelad

Pitsid

-70%

Mantlikangad

-70% -70%

Kiirematele suurem valik!

E-poes kogu kaup -55% www.kangadzungel.ee
Kuressaare Kangadzunglis
taasavamishinnad, kogu kaup -60%

TALLINN
Pärnu mnt. 558a
ESINDUSPOOD
KANGADZUNGEL XXL Tel: +372 6003443
TALLINN, Tartu mnt.35 E-R 10-20, L-P 10-18
Tel. +372 6213105 TALLINN
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

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

VIANOR otsib

hOOAjAlIsI
RehVItehNIkuId
tallinna keskustesse

töö kirjeldus:
• Sõidukite rehvide montaaž,
balansseerimine või rataste vahetus
(sõltuvalt kandidaadi oskustest)
Omalt poolt pakume sulle:
• Konkurentsivõimelist töötasu,
kuni 7€/h kätte, sõltuvalt oskustest.
• Kaasaegset töökeskkonda
• Sõbralikku ja nooruslikku
töökollektiivi
• Vajadusel pakume majutust
Tallinnas.
tegemist on hooajalise tööga,
kuni 1. detsembrini.
töökoht asub VIANOR'i
Tallinna keskustes (Peterburi tee,
Lennujaama, Punase tn, Mustamäe
või Rannamõisa)
Võta ühendust
605 6088, info@tireman.ee
või tule sobivasse keskusesse kohale.

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
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.
Kui soovid rohkem teada meie kohta, siis külasta meie kodulehte aadressil:
www.via3l.ee

Tule liitu meie meeskonnaga, kui Sulle meeldib füüsiline töö ja oled
valmis töötama vahetustes. Pakume tööd:

KOMPLEKTEERIJA
LAO ABITÖÖLINE
TÕSTUKIJUHT
Töö toimub vahetustes esmaspäevast reedeni, 1 nädal päeval 7:00-15:30 ja 1 nädal öösel 22:006:30. Tallinna piires tööle ja koju on transport tasuta.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile maret.lilleorg@via3l.ee, vastame meelsasti
tekkinud küsimustele ja anname lisainfot telefonil 6802 378.

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

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

15. Juulil

Laupäeval
19.Ｎ novembril
kell 13.00
＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ＱＴＮ＠ｪ｡｡ｮｵ｡ｲｩｬ
＠＠＠
ＱＶ＠ｓ･ｰｴ･ｭ｢ｲｩｬ
ＱＶＮ＠ｓ･ｰｴ･ｭ｢ｲｩｬ
ＷＮ＠ｏｫｴｯｯ｢ｲｩｬ
12November
Augustil
11.

Lindakivi kultuurikeskuses

HEA SÕNUM
KOOS MUUSIKAGA

OTSID UUT TÖÖD?

Külalised Soomest
kell 13.00

Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes
Brenstol OÜ!

Jagatakse toiduabi pakke

PAKUME SULLE:
Tööd tootmises – puidutöölise, operaatori abi, teritaja,
höövlioperaatori ametikohal.
Stabiilset tööd ja hea töö eest väärilist tasu.
Väljaõpet ja toetavaid juhte.
Sõbralikku ja toetavat meeskonda ning meeskonnakoolitusi.
Toredaid ühisüritusi ja kaasaegseid töötingimusi.
Pakume tööd nii ühes kui kahes vahetuses.
Transpordivõimalust Tallinnast ja Maardust.

KANDIDEERIMISEKS:
Saada oma CV ja palgasoov e-mailile: hele@brenstol.ee
Lisainfo telefonilt 52 13 627 tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni.
OÜ Brenstol on Eesti kapitalil põhinev edukas puidutööstusettevõte, mis tegutseb aastast
1997. Ettevõtte tooteportfelli esindab enam kui 50-s riigis üle maailma bränd Thermory, kuhu
kuuluvad termotöödeldud täispuidust terrassi-, voodri- ja põrandalauad ning saunamaterjal.
Ettevõtte peakontor asub Tallinnas ning tootmiskompleks Harjumaal. Grupis töötab ca
250 inimest.
2015.aasta konsolideeritud käive moodustas 27 miljonit eurot,
millest 98% moodustas eksport.

Sissepääs tasuta
2017. aastal:
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Jumal on armastus!

12.08, 16.09, 07.10, 11.11, 09.12

MERLE KLANDORF soovitab:

REVALIA SELTSKONNATANTSU
KURSUSED
neljapäeviti
Lindakivi Kultuurikeskuses, Koorti 22

ALGKURSUS TÄISKASVANUTELE
al. 02.11. kell 18.30 – 19.45
ERATUNNID
SEADED PRUUTPAARIDELE

Olulisemad sihtriigid on Soome, Saksamaa, USA, Austria ja Norra.

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

Kalmer Liivmaa

turvatöötaja, endine kaitseväelane
ja sõdur

KARDINAASJATUNDJA –
KÜLASTA MEIE KARDINANÄITUST

“Turvatunne ja selle loomine on
minu jaoks oluline. G4Sis tunnen,
et saan ühiskonna turvalisemaks
muutmisele kaasa aidata.”

UUS E-KAUPLUS
WWW.VAVARS.EU

G4S ON
MISSIOONITUNDEGA
TÖÖANDJA!

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!

Tule ja ühine meie sotsiaalselt
vastutustundliku teenindusettevõttega!
Pakume
• ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, vastavalt
seadusele ületundide ja riigipühadel töötamise tasustamist jne)
• töötasu alates 860 eurost kuus (bruto)
• kvaliteetseid koolitusi s.h tasuta kvalifikatsioonikoolitust
• võimalust teenida tulemustasu
• paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
• vajadusel majutust meie ühiselamus
• öisel ajal transporti objektile ja koju
• karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja leidmaks
uusi väljakutseid
• sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi
Lisainfo telefonil 6511 787, 13322 või
e-posti aadressil personal@ee.g4s.com.
Vaata meie tööpakkumisi www.g4s.ee/karjaar.

Sinu turvaline
tööandja

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

KALLUR.EE

50 12 123

TELLI
LIIV
NETIST
MULD
KILLUSTIK
KOORMAD 1-20 TONNI

COSTA
DEL SOL
Costa del Sol asub Hispaania lõunaranniku autonoomses piirkonnas Andaluusias, mille pealinnaks on keskaegne Sevilla. Suuruselt teine linn on
Malaga, kus asub Andaluusia suurim
lennujaam ning kaunis vanalinn.

Malaga sadamat, Puerto Marina-t Benalmadenas ning Puerto Banus’i jahisadamat Marbellas, kus toimub ka vilgas
ööelu.

Benalmadenas, Fuergirolas, Mijas´es,
Marbellas, Esteponas või Manilvas,
siis meie poolt pakutavate korterite
ja villade seast leiate endale kindlasti
sobiva. Meil on suur valik kortereid
ja villasid erinevale maitsele, erinevas suuruses ja erineva hinnataseme
juures, et kõik saaksid leida mugava
puhkusemajutuse oma vajadustest ja
võimalustest lähtuvalt. Tutvuge meie
valikuga ja broneerige endale aegsasti unustamatu puhkus maalilisel
Hispaania lõunarannikul. Päikseline
puhkus ootab Teid Costa del Sol´is!

Veel asuvad läheduses kaunid linnakesed nagu Ronda, Cordoba, Nerja, Granada, surfiparadiis Tarifa ja Euroopa
üks vanimaid linnu Cadiz - igaüks oma
eripära, ajaloo ning vaatamisväärsustega. Päevaste ekskursioonide kaugusesse
jäävad ka Suurbritanniale kuuluv Gibraltar, kus asub kuulus ning kõigutamatu
Gibraltari kaljumägi ja Aafrika mandril
asuv eksootiline Maroko, kuhu pääseb
vaid pooletunnise praamisõiduga.
Küsimuste korral võtke julgesti ühendust. Aitame Teil leida sobivaima laCosta del Sol sobib hästi nii perepuhku- henduse unustamatu puhkuse veetmiseks, aktiivseks puhkuseks kui ka ööelu seks. Meiega saab suhelda eesti keeles!
nautimiseks.
Costa Sol Rent
Costa Sol Rent pakub kvaliteetset Telefon: (+34) 633 493 690
puhkusemajutust Hispaania lõuna- Skype: costasolrent
rannikul Costa del Sol´is . Kui soovite info@costasolrent.com
veeta oma puhkuse Torremolinoses, Facebook: costasolrent

Costa del Sol on läbi aegade olnud turistide meelispaik. Kliima on puhkuseks igati sobilik - üle 300 päiksepaistelise päeva aastas ning 160 km pikkune
liivarannik. Külastajate jaoks on olemas
hulgaliselt ajaveetmiskohti: restorane,
baare, ka sportimisvõimalusi ning erinevaid lõbustus- ja huviparke. Populaarne ajaviide turistide seas on golf,
mille harrastamiseks pakub Costa del
Sol rohkelt võimalusi.
Costa del Solis asuvad turismikeskus
Fuengirola, kaunite vaadetega Torremolinos ja Benalmadena, mida ühendab
suurepärane rannapromenaad, kuulus
Marbella ning maaliline Mijas. Kohalikest sadamatest tasuks esile tõsta uut

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

WWW.RUG.EE

LADU TÜHJAKS!
*Mööbli järelmaks nüüd 0% intressiga!

Tugitool

D:
SOODUSH€IN
199
D:

SOODUSHIN
99 €

Järi 2007s L274

Mõõdud: 90 x 44 x 45 cm
Hind enne: 179 €

Komplekt HANS laud + toolid
Naturaalne tamm

2 tooli+tammelaud 80
4 tooli+tammelaud 120

D:
SOODUSH€IN
299

6 tooli+tammelaud 150
6 tooli+tammelaud 180
Tallinnas -bel
pehme möö

Tugitool +järi GRAND
Värvus: Pruun, valge nahk
Hind enne: 539 €

Tugitool

Diivan 2ne

D:
SOODUSH€IN
399

Diivan 3ne

D:

SOODUSH€IN
699

D:
SOODUSH€IN
799

LAuKrimIva1lik6!
Su

i

Diivanvood

D:

SOODUSHIN
129 €

D:
SOODUSH€IN
349
Tool S 503-M
Hind enne: 49 €

D:

D:

D:
SOODUSHIN€
0
159

Värvus: Pruun, must, valge nahk
Hind enne: 3049 €

Diivanvoodi LATIKA
Värvus: Helehall, tumehall
Hind enne: 629 €

3+2+1

Diivan-reclinerite komplekt

319€
459€
569€
649€

Tallinnasö-bel
mö

pehme
DALLAS 3+2+1SUURIM PEHME MÖÖBLI VALIK!

LAuKrimIva1lik6!
Su

SOODUSHIN
25 €
Tumbad W9
Erinevad värvid
Hind enne: 49 €

TALLINN - LAKI 16 E-R 10-19 L 10-17

TALLINN - PIRNI 12 E-R 10-19 L 10-17

RAKVERE - NÄITUSE 4A E-R 11-18 L 11-16

Tel 58190696 laki@rug.ee

Tel 58188978 pirni@rug.ee

Tel 58188851 rakvere@rug.ee

Kontoritool 8100A
Värvus: Valge, beež
Hind enne: 229 €

HAAPSALU - TÖÖSTUSE 15 E-R 11-18 L 10-16
Tel 58501333 haapsalu@rug.ee

*NB! Teenusepakkujaks on AS Koduliising . Iga laen on finantskohustus. Kaalu oma otsust hoolikalt – tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 0 % järgmistel
näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 419 €, lepingu periood 6 kuud, fikseeritud intressimäär 0 % laenusummalt aastas, krediidisumma 419 €, maksete kogusumma 419 € ja tagasimaksete summa 419 €

SOODUSHIN
19 €

