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Suve keskpaik möödus linnaosas aga Pae 
pargis 29. juulil toimunud Lasnamäe piru-
kafestivali tähe all. Festivali külastajad said 
maitsta nii tuntud pagarifi rmade kui ka 
kodukokkade parimaid palasid, võtta osa 
spordivõistlustest ning maastikumängust 
ning uuendada kirbuturul oma riidekappi. 
Festivali korraldajad – linnaosavalitsus ja 
MTÜ Lasnaidee – lubavad, et pirukafestival 
muutub traditsiooniks.
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Päevad täis jalgpalli ja … pirukaid
Korvpalli- ja 
mänguväljakud said 
uue ilme

Linnaosas jätkub korvpalli- ja laste män-
guväljakute korrastamine. Uuenduskuu-
ri on läbinud korvpalliplatsid Tuulemäe 
4a, Peterburi tee 14c, Raadiku 25, Üme-
ra 32a ning Vormsi 5 tänavatel. Uue ilme 
sai ka Katleri staadioni plats. Juulis lõp-
pesid Loitsu 6, Sikupilli 14a, Punane 43с, 
Läänemere 3, Raadiku 19a ja Asunduse 
pargi mänguvaljakute rekonstrueerimis-
tööd.

Taasiseseisvumispäeva 
tasuta vabaõhukontsert

20. augustil kell 17 toimub Tallinna 
Raekoja platsil taasiseseisvumispäeva 
kontsert. Koos Iiri ja Eesti rahvamuu-
sikutega tehakse kingitus Eestile 100. 
sünnipäevaks – ühiskontsert „ÉIREES-
TI 1988–2018“, mis tähistab ka 30 aasta 
möödumist 20 Iiri rahvamuusiku es-
makordsest visiidist Eestisse. Kontsert 
toimub Iirimaa suursaatkonna, Tallin-
na Linnavalitsuse ja Tallinna Kultuuri-
ameti koostöös.

Korteriühistute peamised 
vaidlused on seotud 
võlgnikega

Linnaosavalitsuse korteriühistute vaid-
luste lahendamise komisjon tegi pool-
aasta kokkuvõte, millest selgub, et kõige 
enam tekitavad vaidlusi võlgnike, müra 
ning uue korteriomandi- ja korteriühis-
tuseadusega seotud küsimused. Lasna-
mäel on üle 700 korteriühistu. Projekti 
raames pöörduti komisjoni poole 200 
juhtumi lahendamiseks. Projekt toimub 
koostöös õigusbürooga Progressor.

Pikk Hermann 
taasiseseisvumispäeval

20. augustil tähistab Riigikogu Eesti 
taasiseseisvumispäeva ja kutsub sel pu-
hul kõiki huvilisi Pika Hermanni torni 
külastama. Torn on huvilistele avatud 
kell 13-18. Ladusama sissepääsu kor-
raldamiseks jagatakse külastajatele ta-
suta pääsmeid, kuhu on märgitud torni 
pääsu kellaaeg.

Juulikuus toimus linnaosas kaks suursündmust: 
jalgpalli MM-finaali ühisvaatamine ja Lasnamäe pirukafestival.

Jalgpalli MM-finaali ühisvaatamist korraldasid Lasnamäe Linnaosa valitsus ja 
JK Levadia.

Linnaosavalitsuse hoone kui päikesevari 
kuumal suvepäeval.

Pirukafestivalil sai maitsta 
ka Hispaania toitu.

Lasnamäe noortekeskus korraldas 
pirukafestivalil spordivõistlusi.

oma toodangut pakkusid 
festivalikülastajatele nii teada-tuntud 
firmad kui ka kirglikud kodukokkajad.

MTÜ Lasnaidee eestvedaja Maria 
Derlõš.

Sortimendis oli nii magusaid kui ka 
soolaseid pirukaid ja teisi pagaritooteid.

15. juulil kogunesid Pae pargi nõlvale spor-
disõbrad, et ühiselt vaadata jalgpalli maail-
mameistrivõistluste fi naalmängu. Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse ja JK Levadia koostöös 
korraldatud sündmus tõi kohale pea 1000 
igas vanuses jalgpallifänni.
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

Maria Jufereva
linnaosavanem

Korterelamutes osutub rõdu 
tihti naabritevaheliste tülide 
allikaks. Tõsi küll, mitte rõdu 
kui selline, vaid pigem sel-
le kasutamise viisid. Allpool 
vaatame, mida seadus lubab 
ja mida ei luba teha korter-
majade rõdudel.

Kas suitsetada või  
mitte suitsetada

Vaatamata aktiivsele suitsetami-
se vastu võitlemisele ja tervisliku 
eluviisi propageerimisele ei ole 
suitsetamine kuskile kadunud. 
Mis seal salata, paljud teevad suit-
su oma korteris või selle vahetus 
ümbruses. Ütlen kohe, et avalikes 
kohtades – trepikojas, trepil või 
üldkasutataval rõdul – on suitseta-
mine keelatud. 2016. aastal üritasid 
suitsetamise vastu võitlejad laien-
dada vastava seaduse mõju, keela-
tes suitsetamise ka isiklikel rõdudel 
ning akendel (kui inimene suitse-
tab oma korteris). Sellest ei tulnud 
aga midagi välja, sest korteri näol 
on tegu eraomandiga ning kellele-
gi ei saa keelata suitsetamist oma 
eraomandil. Muide, meie lõuna-
naabritel õnnestus sarnane seadus 
jõustada ja nüüd on Lätis suitseta-
mine keelatud ka erarõdul.

Samas näeb terve hulk seadusi 
ette iga inimese õiguse oma ter-
vise kaitsele ning selle, et oma te-
gevustega ei tohi ohustada teiste 
inimeste tervist. Passiivne suitse-
tamine aga kahjustab tervist. Väi-
kelaste vanematele ning eakatele 
muutub suitsetav naaber peaaegu 
et maailma kurjuse kehastuseks. 
Mida teha, kui suitsetajaga ei õn-
nestu kokkuleppele jõuda?

Parim lahendus oleks kompro-
missi leidmine, mis rahuldaks 
nii suitsetajaid kui ka nende pä-
rast kannatavaid naabreid. Paljud 
korteriühistud on rajanud trepi-
kodade vahetusse lähedusse, õue 
või kogunisti katusele suitsetaja-
tele mõeldud alasid koos tuha-
toosidega. Küsimuse võib samuti 
tõsta korteriühistu üldkoosolekul 
ning leppida kokku suitsetamise 
reeglites, mille rikkumine (aken-
dest konide väljaviskamine, tre-
pikojas suitsetamine) oleks karis-
tatav rahatrahviga. On muidugi 
iseküsimus, kes ja kuidas jälgiks 
reeglite järgimist.

Grillipidu rõdul

Kui kodukorras ei ole sätestatud 
teisiti, ei ole grillimine erarõdul 
keelatud. Seejuures on oluline jär-
gida tuleohutusmeetmeid ning ka-
sutada just elektrigrilli. Tahkekü-
tusega (kivisüsi, küttepuud) grilli 
kasutamine on rõdul keelatud. 
Üleüldse aga ei ole isegi elektri- 
grilli kasutamine linnakorteri rõ-
dul tervitatav, sest praelõhnad või-
vad ärritada naabreid isegi roh-
kem kui suitsetamine. Pealegi ei 
ole rõdu just parim koht pikniku 
pidamiseks. Sellepärast on mõt-
tekam valida grillipeo pidami-
seks spetsiaalselt ettenähtud koht. 
Lasnamäel saab seda teha näiteks 
Pirita jõe kaldal. Samuti palun 

meeles pidada, et pärast teid tule-
vad samale grilliplatsile ka teised 
inimesed, sellepärast hoolitsege 
selle eest, et teie grillipeost ei jääks 
platsile prügi ega purukspekstud 
pudeleid.

Rõdu ümberehitamine

Kuna ilma korteriühistu nõusole-
kuta ei tohi rõdul ümberehitusi 
teha, tuleb enne kavandatavate 
tööde alustamist pidada nõu korte-
riühistu juhatusega või linnaosava-
litsuse linnamajanduse osakonna 
spetsialistidega. Reeglina otsustab 
üldkoosolek, kuidas kõik rõdud 
peaksid välja nägema. Mittevastava 
rõdu omanikku võidakse sundida 
rõdu omal kulul korda tegema.

Mida tohib ja mida ei tohi 
teha kortermaja rõdul
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Suvised remonditööd 
pakuvad nii rõõmu  
kui ka pinget

Lasnamäel kujunes suvi 
igas mõttes kuumaks. 
Vähe sellest, et kohati 
näitas kraadiklaas üle 30 
kraadi palavust, pinget 
hoidsid üleval ka linnaosa 
erinevates paikades toi-
muvad ehitus- ja remon-
ditööd. Tänan kõiki linna-
osa elanikke, kes suutsid 
jääda neis ekstreemsetes 
tingimustes rahulikuks ja 
heasoovlikuks.

Ettenähtud tähtajast varem lõppes Pärnamäe tänava ja Nar-
va maantee vahelise ristmiku remont. Värskenduskuuri lä-
binud ristmikul töötavad nüüd valgusfoorid, mis aitavad 
korraldada liiklust ning ära hoida liiklusõnnetusi. Ristmiku 
ennetähtaegne avamine peaks rõõmustama ka ümbruskon-
nas tegutsevaid ettevõtjaid, kellele valmistas muret remondi 
tõttu klientide arvu vähenemine. Nüüd on järjekord Anni ja 
Pikri tänava, samuti Varraku viadukti käes, mida uuenda-
takse juba lähikuudel. Eelseisvate remonditöödega seoses sai 
linnaosavalitsus mureliku kirja, kus tunti huvi, miks muutub 
remondijärgne sõiduala laius kitsamaks. Iga juhtumit tuleb 
iseenesestmõistetavalt vaadelda eraldi, kuid üldkokkuvõttes 
lähtub kommunaalamet teede remondi projekteerimisel ik-
kagi teatud normatiividest. 

Vahel võib sõidutee kitsamaks tegemine 
olla tingitud turvalisuse nõuetest, teine-
kord tekib jälle vajadus vähendada sõi-
duautode kiirust elumajade hoovides. 

Mõnel juhul sai linnaosavalitsus siiski elanikele vastu tulla ja 
sõiduala laiendada. 

Seitsmendat kuud tegutsev korteriühistute vaidluste lahen-
damise komisjon on jõudnud vastu võtta ning aidata enam 
kui 150 inimest. Komisjoni juristide sõnul on korteriühis-
tutes tekkivate vaidluste sagedasemateks põhjusteks võlgla-
sed, uue korteriomandi- ja korteriühistute seaduse puudulik 
tundmine ning naabrite tekitatud lärm või lõhnad. Komis-
jonisse pöördunud inimene saab tavaliselt kätte seaduslike 
meetmete kogumi, mida ta saab oma probleemi lahenda-
miseks kasutada. Samuti korraldavad juristid ümarlau-
du konflikti osapoolte osalusel ning vajadusel võtavad osa 
korteriühistu üldkoosolekust. Hiljuti otsustasime komisjoni 
tegevusala laiendada – nüüd aitab linnaosavalitsus ka üld-
koosoleku ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Lisaks sellele 
nõustab spetsialist ehitustööde konkursi korraldamisel.

Soovin teile ilusat suve!

Maria Jufereva
Lasnamäe linnaosa vanem

LinnAoSAvAneMA veeRG

Lasnamäe Leht 
Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721
Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ, 
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee, 5670 6706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2018
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus    

“
”
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Linnaosa elanikud on 
võtnud linnaaia idee 
hästi vastu.

Aiandusega on seotud pal-
jud lasnamäelased – kel-
lelgi on maakodu, keegi 
kasvatab taimi rõdul või 
aknalaual. Sel aastal on 
Lasnamäel loodud veel üks 
koht, kus igaüks võib omal 
soovil kasvatada värskeid 
maitsetaimi ja köögivil-
ju. See on Laagna aed, mis 
asub endise lasteaia Võru 
11 hoovis. Juba mitu aastat 
tegutsevad selles hoones 
Laagna raamatukogu, Las-
namäe Huvikool ja mitmed 
teised organisatsioonid, 
kuid roheline hooviala on 
olnud söötis. Eelmise aas-
ta septembris rajasid MTÜ 
Lasnaidee aktivistid koos 
kohalike elanikega esime-
se proovipeenra, et näha, 
kas piirkonnas on piisavalt 
huvi linnaaianduse vastu.

Kevadel leidis algatus toetust 
ning hakkas kiiresti edasi 
arenema. Aprillis-mais raja-

ti peenraid endistesse liiva-
kastidesse, mis leidsid peagi 
omanikud kohalike elanike 
seast. Nüüdseks käib peenra 
rajamine pea iga nädal. Аias 
оn ka kuur, istumiskohad, 
kompostikast, lauatennise 
laud ja liivakast. Võru 11 
hoov on saanud uue kuue 
– kõik kasvab ja õitseb, rin-
gi lendavad liblikad ja me-
silased. Igaüks võib saada 
enda peenra, võttes ühen-
dust Lasnaidee tiimiga: 511 
0290; lasnaidee@gmail.com

Laagna aed ei ole vaid por-
gandi ja tilli kasvatamise 
koht, vaid ennekõike kõigi-

le avatud suhtlemis- ja koh-
tumispaik. Seetõttu toimu-
vad iga kolmapäeva õhtul 
erinevad ja kõigile tasuta 
avatud kultuurisündmu-
sed: jooga, luule- ja muu-
sikaõhtud, töötoad jms. 
Lisaks saab osaleda talgutel 
ja aidata aia arengule kaa-
sa. Sündmusi saab jälgida 
FB grupis “Linnaaiandus 
Lasnamäel” või infostendil 
Võru 11 hoovis.

Laagna aia jaoks on iga-
sugune toetus vaja-
lik. Annetusi saab teha 
MTÜ Lasnaidee kontole 
EE477700771001575180.

Lasnamäe Linnaosa valitsus kut-
sub kõiki Tallinna elanikke ning 
külalisi linnaosa päevale, mis toi-
mub pühapäeval, 26. augustil Tal-
linna Lauluväljakul.

Väravad avatakse juba kell 14. Ürituse külali-
si ootavad laste- ja kultuurikollektiivide ning 
tuntud Eesti artistide esinemised, samuti 
Tallinki kruiisilaevade showprogramm. La-
vale astuvad Anne Veski, Ott Lepland ja Art-
jom Savitski ning duett Para Tain. Lasnamäe 

päeva peaesineja on seekord Belgia muusik 
Danzel, kes sai tuntuks lauludega „Pump It 
Up“, „Put Your Hands Up in the Air“ ning 
„My Arms Keep Missing You“. „Igal aastal 
koguneb Lasnamäe linnaosa sünnipäeva 
võimsale tähistamisele kuni 30 tuhat ini-

mest. Kuna tegemist on riigi ja ka linnaosa 
juubeliaastaga, siis otsustati, et seekord esita-
vad oma tuntumaid hitte välismaine tantsu-
muusika looja Danzel ning meie kodumai-
sed tähed,“ kommenteeris linnaosa vanem 
Maria Jufereva peaesineja valikut.

Laagna aed – õitsev 
kogukonna kohtumispaik

Lasnamäe päeval esinevad Danzel ja Anne veski

Taaskord toimub Lasnamäe
avarustes vabaõhukino!

Võta pere, sõber ja naaber
kaasa ning tule nautima

erilist filmielamust!

NB! 25. augustil muinastulede öö puhul
ootab kõiki tuleshow Kelfirius tuleteatrilt!

LISAINFO:
LASNAIDEE@GMAIL.COM
TEL. 511 0290
WWW.LASNAIDEE.EE

FILMIVAATAMISELE EELNEB MEELEOLUKAS TEMAATILINE ARUTELU (U 45 MIN).
MUGAVAKS FILMIELAMUSEKS SOOVITAME VÕTTA KAASA ENDA ISTUMISALUS, TOOL,

PLEED, PADI JMS. KORRALDAJATE POOLT ON ISTUMISKOHAD ESIMESTELE TULIJATELE!

MTÜ LASNAIDEE KUTSUB!

LASNÀKINO
21.—25.08.2018
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

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:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

SELVER on Eesti lemmikpood! Praegu on meil 51 kauplust 
üle Eesti. Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese.

Tule tööle uude sügisel avatavasse 
T1 SELVERISSE (Peterburi tee 2)

• KASSAPIDAJAKS
• LETITEENINDAJAKS
• SAALITEENINDAJAKS
• PAGAR-KÜPSETAJAKS
• INFOTEENINDAJAKS
• KALAMEISTRIKS
• LIHAMEISTRIKS
• TRANSPORTTÖÖLISEKS
• KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
• TEENINDUSJUHIKS

Lisainfo saamiseks helista 667 3785 
või 5343 5337, Kristi Aasa.

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.

ATKO Liinid OÜ  

pakub tööd bussijuhtidele, võimalus töötda 
omale sobiva koormusega. Kontakt telefonil 

6272713 või tulla aadressil Sõstramäe 12, Tallinn. 
Lisainfo www.atko.ee

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.VAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

Müüa kaks maatükki Jõelähtme vald, 
Ülgase, Kalda tee 20 ja 22.  
Ootame hinnapakkumisi!  
Reelika Tammemäe-Kadak,  
reelika@cke.ee, 56669298

Müüa merepiiriga kinnistu  
koos majaga - Saviranna tee 152,  

Saviranna, Jõelähtme vald,  
Harjumaa 179 000€.  

Reelika Tammemäe-Kadak,  
reelika@cke.ee, 

56669298


