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Liikuri tänav

Talveks valmis!
Enne suuri lumesadusid ja
kiilasjää tekkimist said Lasnamäel korda kaks ammu remonti vajanud tänavat.
Augusti keskpaigas alanud Liikuri tänava põhjalik taastusremont kestis oktoobrikuu lõpuni.
Tööde käigus freesiti sõidu-ja
kõnnitee ülemine asfaldikiht,

paigaldati uus asfaltkate, vahetati katkised äärekivid. Lisaks
paigaldati uued liikluskorraldusvahendid ja taastati haljastus.
Töid teostas Viamer Grupp OÜ.

valgustuse rajamist, sademevetekanalisatsiooni paigaldamist
ja haljastuse taastamist. Lisaks
ehitati väljasõit Pae tänavalt
Paepargi tänavale, mis oluliselt
vähendab tipptundidel Pae tänaPae tänava kvartalisisene tee va liikluskoormust. Töid teostas
läbis põhjaliku rekonstrueerimi- ehitushanke võitnud AS Tref
se, mis muuhulgas nägi ette uue Nord.
teekatendi konstruktsiooni ja

Pae tn sisekvartalitee

Pae tn sisekvartalitee

Tallinna linnavalitsus ja linnavolikogu said uued juhid
Veidi vähem kui kuu peale valimisi sai Tallinn uue linnapea, seni linnapea ülesandeid täitnud Taavi
Aasa.
Muudatused on ka abilinnapeade koosseisus. Oma senistel ametikohtadel jätkavad Eha Võrk, kes
tegeleb linnavara temaatikaga ja Kalle Klandorf, kes juhib kommunaal- ja transpordivaldkonda
ning kureerib munitsipaalpolitsei tööd. Linnaplaneerimise teemadega tegeleb Andrei Novikov,
ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnaga Aivar Riisalu, hariduse-, kultuuri- ja spordivaldkonnaga
Vadim Belobrovtsev. Keskkonna valdkonda ja kaasamist juhib Züleyxa Izmailova, sotsiaalhoolekande valdkonda Tõnis Mölder.
Tallinna linnavolikogu esimeheks valiti Mihhail Kõlvart, kes sai oktoobrikuus toimunud valimistel
rekordarvu hääli.

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

Veelindude toitmine lõppes noorlindude surmaga

Austatud Lasnamäe elanikud!

Märt Holtsmann
keskkonnahoiu osakonna
juhataja
Tallinna Keskkonnaamet

Endine linnavalitsuse koosseis lõpetas oma töö. Käesolevaks
ajaks on uus linnavalitsuse koosseis kinnitatud ja linnapea
valitud. Tallinna linnapeaks valiti Taavi Aas. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse
alusel vabastati kõik linnaosavanemad teenistusest teenistustähtaja möödumise tõttu. Kuni uue linnaosavanema ametisse
nimetamiseni täidab Lasnamäe linnaosa vanema ülesandeid
haldussekretär Birgit Mihhailov. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
teeb kõik endast oleneva, et töö jätkuks tõrgeteta.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise tulemusena sai halduskogust linnaosakogu. Lasnamäe linnaosakogu uus koosseis on kinnitatud. Esimene koosolek toimus
17. novembril 2017. Linnaosakogu otsustest saate teada Lasnamäe Lehest.
Nii nagu Tallinn, nii ei saa ka Lasnamäe kunagi päris valmis.
Käesoleval ajal tegeleb linnaosa valitsus 2018. aasta investeeringute kava koostamisega. Ootame elanikelt ettepanekuid, millistele objektidele tuleks esmajärjekorras tähelepanu
pöörata. Ettepanekud palume saata e-posti aadressile lasnamae@tallinn.ee.
Birgit Mihhailov
haldussekretär
linnaosa vanema ülesannetes
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Lugupeetud Lasnamäe linnaosa
korteriühistu esindaja !
Novembris 2017 toimuvad Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse
saalis järjekordsed korteriühistute
infopäevad.
Aeg
27. november kell 15:00 (vene keeles)
29. november kell 15:00 (eesti keeles)
Teemad ja esinejad
•
•

Kuidas säästa 60 % olmejäätmeveo kuludelt?
Maija Suls – Tootjavastutusorganisatsioon OÜ,
teenusehaldur
Antigraffiti – graffiti eest kaitsvad katted
Oleg Sodell – Ehitusabitehnika OÜ, nõukogu esimees

Ootame aktiivset osavõttu!

Igal sügisel teavitavad keskkonnaasutused ja keskkonnaorganisatsioonid avalikkust
veelindude toitmisega kaasnevatest ohtudest.
Aastatega on inimeste teadlikkus tõusnud, kuid ikka leidub
inimesi, kes head soovides saadavad korda halba.
Tallinnas on igal sügisel üheks
murekohaks Lasnamäe linnaosa
valituse naabruses asuv Pae järv.
Järv on sobiv elupaik kühmnokk-luikedele ja pea igal aastal
on neil seal ka järelkasvu. Nii
ka sel aastal ja nagu igal aastal,
algas külmade tulekuga inimeste mure luikede käekäigu pärast. Muretsejaid on erinevaid,
on neid, kes peavad vajalikuks
lindude kõhud enne rännet korralikult täis sööta ja teisi, kes
näevad, et linnud ei kavatsegi
kindla nokaesise tõttu Pae järvelt lahkuda ja võivad jäässe
kinni jääda.

et hallis sulestikus noorlinnud kõikvõimalike halbu asju, kuni
on järvelt kadunud. Kahtlustati lindude tahtliku surmamiseni
välja. Kui Tallinna Keskkonnaamet kohepeale olukorraga tutvuma läks, õnnestus luigepojad
üles leida, kuid kahjuks ei olnud
nad enam elus. Koostöös Päästeametiga toodi surnud linnud
järvelt kaldale ning saadeti surma põhjuse uurimiseks Tartusse
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse. Uuringu tulemusel
leiti, et surma põhjuseks olid
ülesöömisest tingitud tüsistused. Täpsustada tuleb, et lindude söögitorud ja eesmaod olid
pingsalt täitunud viljateradega.
See asjaolu viitab ilmselgelt
teadlikule ja sihipärasele soovile lindude eest hoolitseda, aga
nagu näha, viis tulemuseni, mis
kõige rohkem peaks kurvastama
lindude toitjaid.
„Panen kõikidele inimestele
taaskord südamele, veelindude
toitmine kahjustab tõsiselt lindude tervist ja viib varem või
hiljem nende enneaegse surmani. Palun ärge toitke veelinde
ei saia ega muu toiduga. Kui
linnud jäävad abitusse olukorda, tegelevad nendega selleks
ellukutsutud asutused,“ sõnas
Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Sellel sügisel juhtus aga nii,
et juba enne jää tulekut teatati,

Tallinn kutsub varahommikul sportima
30. novembril kell 8–9 toimuvad pealinna kolmes spordibaasis tasuta treeningud, mis
annavad võimaluse osa saada
varahommikusest
energialaengust parimate treenerite
juhendamisel. Treeningud toimuvad paralleelselt Sõle spordikeskuses, Lasnamäe kergejõustikuhallis ning Tallinna
spordihallis.

Kolmandat aastat järjest toimuva spordihommiku eesmärk on
tuletada inimestele meelde, et
mõõdukas liikumine on tähtis
aastaringselt, ning ka pimedal ja
külmal ajal on linnas selleks mitmeid võimalusi.

Sõle Spordikeskuses (Sõle 40a)
on spordisõbrad oodatud osa
saama ergastavast üldkehalisest
treeningust, mida viib läbi Eestis
tuntud korvpallitreener Howard
Frier.

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:
22.11 – sanitaarpäev
13.12 – sanitaarpäev
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
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Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2
Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Kõik treeningud pakuvad tervele kehale üldfüüsilist koormust,
millest ei puudu ka lihtsad ning
mõnusad soojendus- ja venitusharjutused. Iga osaleja saab
kingituseks mahediku ja võimaluse kuni aasta lõpuni käia tasuta sportimas. Osavõtt on tasuta,
kuid vajalik on eelnev registreerumine. Treeningud on sobilikud
kõigile – nii uutele spordihuvilistele kui ka pikaaegsetele treenijatele.*

*Treeningute ülesehituses on arvestatud enam 14+ vanuses osalistega.

30.11 kell 8–9

Lasnamäe kergejõustikuhallis
(Punane 45) on spordihuvilised
oodatud virgastavale hommikvõimlemisele, mida juhendab
Tallinna linnavolikogu esimees
Mihhail Kõlvart isiklikult.
Tallinna Spordihallis (Herne 30)
saab aga osaleda Nike Training
Club säravate ja professionaalsete treenerite eestvedamisel
energiast pakatavas üldkehalises
treeningus.

Spordihommiku peakorraldajaks
on Tallinna spordi- ja noorsooamet. Lisainfo ja registreerimine: www.tallinn.ee/spordihommik.

Tasuta treeningud kolmes spordibaasis:
• Sõle spordikeskus
• Lasnamäe kergejõustikuhall
• Tallinna spordihall
Igale osalejale:
• värskendav smuuti
• kupong spordibaasis treenimiseks*
*

Kupong kehtib kuni 31.12.2017 ja seda saab kasutada isik, kes osales spordihommikul.

REGISTREERU KOHE!
www.tallinn.ee/spordihommik
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Järgmine aasta toob kaasa maksuleevenduse
2018. aasta toob kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba
tulu määr kerkib 500 euroni.
Madalama ja keskmise palgaga inimesed võidavad selle
tulemusel iga kuu 64 eurot,
kuid samas tekib vajadus jälgida oma aastast tulu, et vältida tulumaksu juurde tasumist
2019. aastal.

Sotsiaalkindlustusametile tulumaksuvabastuse avaldust esitanud, siis arvestatakse pensionilt
järgmisel aastal automaatselt
tulumaks esimesest eurost. Kui
te olete juba tulumaksuvabastuse avalduse Sotsiaalkindlustusametile kunagi esitanud, siis
uut avaldust esitama ei pea.
Detsembri alguses saadab Sotsiaalkindlustusamet inimestele
Maksuvaba tulu alates 1. jaa- ka teavituskirjad, et oleks teada
nuarist 2018
kas tuleb seoses maksuvaba tuluga täiendavalt midagi teha või
Alates 2018. aastast jaguneb mitte.
saadava maksuvabastuse suurus
kolme peamisesse gruppi:
Rohkem infot saab Maksu- ja
• Aastatulu on kuni 14 400 eu- Tolliameti kodulehel www.
rot (1200 eurot kuus) - või- emta.ee/maksuvaba-tulu
või
malik kasutada maksimaal- infotelefonil 880 0811; Sotset maksuvabastust, mis on siaalkindlustusameti kodulehel
6000 eurot aastas ehk 500 www.sotsiaalkindlustusamet.ee
eurot kuus.
või infotelefonil 661 0551.
• Aastatulu on vahemikus 14
400 eurot kuni 25 200 eurot November on viimane kuu es(1200 – 2100 eurot kuus) - makordselt kooli mineva lapse
maksuvaba tulu väheneb 6 toetuse taotluse esitamiseks
000 eurolt 0 euroni (500 – 0
eurot kuus).
Esmakordselt kooli mineva lap• Aastatulu on üle 25 200 euro se toetus määratakse tingimusel,
(üle 2100 euro kuus) - mak- et vähemalt üks lapse vanemasuvaba tulu on 0 eurot aas- test on rahvastikuregistri andtas.
metel elanud Tallinnas vähemalt
aasta vahetult enne lapse kooLisaks 2018. aastast kaob ära liminekut ning laps on rahvastäiendav maksuvaba tulu pensio- tikuregistri andmetel Tallinna
nidele. Kui pensioni saaja ei ole elanik, elab toetuse taotlejaga

ühel aadressil ning on arvatud
Tallinna kooli õpilaste nimekirja. Toetus makstakse kahes osas:
50% lapse kooliminekul ja 50%
juunikuus pärast esimese klassi
lõpetamist.
Taotlusi võetakse vastu kolme
kuu jooksul alates õppeaasta algusest (septembris, oktoobris ja
novembris) ning toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus kas:
• Tallinna iseteeninduskeskkonnas http://taotlen.tallinn.
ee/
• Allkirjastades taotluse digitaalselt ning edastades selle
Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande osakonna e-postile
nadezda.vestung@tallinnlv.
ee või
• Täites ja allkirjastades taotluse paberkandjal ning saates selle postiga Lasnamäe
Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale aadressil Pallasti 54, Tallinn.
Kellel ei ole võimalik kasutada
eespool toodud võimalusi, siis
taotluse saab esitada ka sotsiaaltoetuste talituses aadressil Punane tn 48A. Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30
ning teisipäeval ja neljapäeval
9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30.
Info telefonil 645 7770.

Mis on erilist Erilisel Kingiturul Astangul ?
Laupäeval, 2. detsembril, ajavahemikul kell 10:00–14:00 toimuvalt Eriliselt Kingiturult Astangul (Astangu 27) leiab suure
valiku tooteid, mille on valmistanud erivajadusega inimesed.
Lisaks on huvilistel võimalik
iga toote kohta selle pakkujatelt lähemalt asja valmimislugu
kuulda, sest teatavasti huvitab
inimesi üha enam kus, kuidas
ja kelle poolt nende ostetavad
tooted valmistatud on.

ning erivajadustega inimestele
motiveerimisrõõmu valmistada
soovivad, sest tasu ostetud toodete eest läheb nende valmistajatele.

hõrgutisi pakuvad. Neil, keda
melu väsitab, on võimalus pimemassööride käe all kohapeal oma
kangeks jäänud lihastele leevendust saada.

Osalemas on üle 25 erineva organisatsiooni, kelle tootevalikust
leiate ligi 100 erinevat toodet,
alustades ehetest ning majapidamistarvetest, lõpetades mänguasjade, looduskosmeetika ning
väiksemate
mööblitükkidega.
Lisaks on avatud kohvik, kus
Üritusele on teretulnud kõik, kes Astangu Kutserehabilitatsiooni
endale osturõõmu, oma sõpra- Keskuse pagar-kondiitri abi ning
dele-lähedastele kinkimisrõõmu abikoka õppijad omavalmistatud

Koos lastega tulijatel pole samuti vaja muret tunda, et neil suud
virilaks kisuvad, sest pisikeste
jaoks on avatud eraldi tegevustega lastenurk.
Kingiturgu korraldab Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskus
ning üritus on kõigile tasuta!
Info: www.astangu.ee/kingiturg

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

Keelte suhtlusklubid:
• Eesti keel
• Inglise keel
• Prantsuse keel

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 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
Eelregistreerimine ja info:
IKT loodusteadustes
http://www.tallinn.ee/est/
Põnevad eksperimendid
tondirabahk/
Male
Kulinaariakool
Tants

ÜRITUSED NOVEMBER-DETSEMBER
Kultuurikeskus Lindakivi
Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee
AJAKAVA
24.11 kell 17.00 VII Estraadi- ja rahvaste tantsude festival.
Estraaditantsude ja rahvaste tantsude soolo- ja duoetteasted.
Pilet 3 €
25. 11 kell 11.30 VII Estraadi- ja rahvaste tantsude festival.
Estraaditantsud vanuseklassides: eelkooliealised, lapsed1,
lapsed2 ja noored1. Pilet 5 €
25.11 kell 18.30 VII Estraadi- ja rahvaste tantsude festival.
Estraaditantsud vanuseklassides: noored2, täiskasvanud, segavanuseklass. Pilet 5–8 €
26.11 kell 11.30 VII Estraadi- ja rahvaste tantsude festival.
Rahvaste tantsude kõik vanuseklassid. Pilet 5 €
28.11 kell 18.00 L. Zõkina nimelise riikliku akadeemilise
rahvapillide ansambli solistide kvarteti kontsert. Kunstiline
juht Dmitri Dmitrienko. Venemaa Föderatsiooni rahvakunstnik Nadežda Krõgina. Kava: vene (rahva)laul. Sissepääs
tasuta.
2.12 kell 16.00 Show-grupp IRIS „Oleme 20”! Osalevad
ansambel Zlatõje Gorõ, Tantsuteater RADA, Eduard Toman,
Rafael, Anna Gejeva. Pilet 5 €
3.12 kell 13.00 I Advendi kontsert. Esineb koreograafiastuudio Lootos, laste laulustuudio Nupukesed, Spordiklubi
NORD, SOUND MUSIC kitarristuudio. Pilet 3 €
9.12 kell 12.00 «Lindakivi talent». Tantsu - ja laulukollektiivide konkurss. Pilet 3 €
9.12 kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt For You.
Pilet 5 €
15.12 kell 18.00 Jõulukontsert. Pilet 5 €
NÄITUS
23.10 – 30.11 Valeri Smirnovi näitus “Joonistus sulega”.

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

Ostan garaažiboksi Lasnamäel.Kõik
pakkumised on teretulnud.
Telefon: 5451 1053
OÜ ATKO Liinid pakub tööd
bussijuhtidele.
Info tel: 6272713 või 55585632

Mahtra Hostel

Ostan talumaja koos maaga. Hooned
võivad vajada kapitaalremonti.
Pakkumisi ootan üle Eesti.
Telefon 5019917
Meilt saab taas tellida kartulit,
köögivilju ja mett! Tellimusi võtame
vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage
TEL 58652190.

Otsime südalinna
stiilsemasse toidupoodi

ID
SÄRAVA A JAID!
NIND

ITEE
KLIEND

Pakume põhipalgale lisaks
lisatasusid nädalavahetuse ja õhtutundide eest,
graafikujärgset tööaega ja
kokkuhoidvat kollektiivi.

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

Sinult ootame tahet tööd teha nii kassas kui
saalis ja eesti keele oskust suhtlustasandil.
Täpsema info saamiseks
vaata www.delice.ee
või helista 53 317 402

Kalmer Liivmaa

turvatöötaja, endine kaitseväelane
ja sõdur
“Turvatunne ja selle loomine on
minu jaoks oluline. G4Sis tunnen,
et saan ühiskonna turvalisemaks
muutmisele kaasa aidata.”
G4S ON
MISSIOONITUNDEGA
TÖÖANDJA!

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

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressil
cv@delice.ee

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

OSTA PÄIKEST,
VÕIDA PÄIKEST
Osta D-vitamiini talvevaru Südameapteegist
ja võid võita reisi soojale maale!

AS THERMORY
AS Thermory on Eesti kapitalil põhinev
edukas puidutööstus-ettevõte, mis tegut
seb 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.
2016.aasta konsolideeritud käive moo
dustas 29 miljonit eurot, millest 98%
moodustas eksport.
Olulisemad sihtriigid on Soome, Saksamaa, USA, Austria ja Norra.

OTSIB PUIDUTÖÖLIST
Kes saab hakkama materjali sorteerimise, vastuvõtmisega ja sisseladumisega. Kui on vajadus, siis ka
puidumaterjali kiletamisega ja komplekteerimisega.
MEIE LUBADUSED SULLE:
Me kindlustame sind kokkulepitud tööga;
Me maksame töötasu kokkulepitud tingimustel ja
kindlal kuupäeval;
Tagame kokkulepitud töö- ja puhkeaja;
Tagame töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vas
tavad töötingimused;
Korraldame oma töötajatele regulaarselt tervisekontrolli;
Anname oma töötajatele tööriided ja jalanõud;
Peame meeles oma töötajaid ja töötajate lapsi
jõulude ajal;
Korraldame igal aastal suvepäevi, mis on mõeldud
meie töötajatele ja töötajate kaaslastele.

Loe lähemalt

VITAMIN D3
PRO EXPERT
1200 IU

Tööaeg kahes vahetuses: E-R kell 7:30-16:15 ja
16:15-23:55
Töö asukoht: Saha tee 25, Loo
Transporti tööle jõudmiseks ning koju saamiseks.

Tule tutvu oma uue töökohaga aadressil Saha tee 25, Loo. Lisainfo telefonilt +372 56 941 451 või
e-maililt lea@thermory.com tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni
.

Thermory

THERMORY.COM

Thermorydesign

Pakendis 90 kapslit

www.facebook.com/vavarskardinad

UUS KAUP!
ODAVAIM EESTIS!

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!

VITAMIN D3
PRO EXPERT
2500 IU

VITAMIN D3
PRO EXPERT
4000 IU

Pakendis 90 kapslit
Kivila Südameapteek, Kivila 26
Kärberi Keskuse Südameapteek, Kärberi 20
Lasnamäe Centrumi Südameapteek, Mustakivi tee 13
Vikerlase Südameapteek 24h, Vikerlase 19
Pakkumised kehtivad novembrikuus või kuni kaupa jätkub.

Tallinna Maxima kauplused ja
tootmistsehhid pakuvad tööd
järgmistele ametikohtadele:

–20% kuni –40%
- 30 %

-30%

Oled alati oodatud

KARDINAD ja
KANGAD
RIIDED

-30%

Pakendis 90 kapslit

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

sudameapteek.ee/d-vitamiin

-30%

Kui sulle sobivad meie lubadused, siis hakkame
koos tööle!

Excellence in Wood

Thermory

Lisaks saad Südameapteegist SYNLAB’i vitamiin D testi soodsamalt, et teaksid kui suur on just Sinu talvine D-vitamiini vajadus!

-

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

Liikuri Kvartali
müük alanud!
Leia uus kodu: bonava.ee/liikuri

