Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. septembri
seisuga 118 337 inimest. Augustikuuga võrreldes
suurenes elanike arv 102 inimese võrra.
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Maailmakoristuspäeva
talgud Pae järvel

telefonil 645 7780.

Muudatused ühistranspordiliinidel

Alates 1. septembrist läks Tallinna ühistransport
üle talvisele töökorraldusele ning muutusid paljude bussiliinide ning kõigi trammi- ja trollibussiliinide sõiduplaanid.
Lasnamäe bussiliinidest rakendati liin nr 12 tööle
laupäeviti ja pühapäeviti.
Bussiliini nr 65 liikumistee muutus. Maikuust kehtima hakanud ajutisest liikumistee muudatusest
sai alaline liikumistee. Lõpp- ja algpeatus on
Seli, liin ei teeninda enam Ümera, Raadikusilla,
Kiviku, Mustakivi, Mahtra, Raadiku, Ümera ja
Varraku peatust. Lisandusid peatused Lendtähe,
Tähesaju tee ja Taevapuna. Bussiliinil nr 66 Iisandus Punasel tänaval Mustakivisilla peatus.
19. septembri talgutel korrastatakse Pae pargi veeala ning puhastatakse järvekaldad.
Kui jutuks tuleb keskkonna seisund, tulevad silme ette eelkõige pildid looduskatastroofidest või isetekkelistest prügilatest.
Ometi on Eesti peamine probleem pigem mahavisatud prügi,
mis paistab silma tänavatel, aga ka metsades ja veekogudes.
Väikeprügi ei riku mitte vaid linna või looduskoha üldpilti, vaid
võib mürgitada keskkonda.
Väikeprügi probleemile tähelepanu pööramiseks toimus augustikuus kampaania „Meri algab siit“, mille jooksul märgistati
Eestimaa viieteistkümnes suurimas linnas kokku ligi 1000 sa-

demevee kaevuluuki, et teavitada rahvast, millist ohtu keskkonnale kujutavad endast koos sademeveega Läänemerre
jõudvad sigaretikonid. Sattudes veekogudesse, mürgitavad
suitsukonid seal elutsevaid vetikaid, kalu ja veelinde.
Üle maailma 19. septembril toimuval maailmakoristuspäeval
on kõigil soovijatel võimalus võtta osa Pae pargis toimuvatest
talgutest. Üheskoos korrastame Pae pargi veeala ning puhastame väikeprügist järve kaldad. Kohtumiseni 19. septembril
kell 11 Pae pargis.

Lõppesid Varraku silla rekonstrueerimistööd
Liiklusohutust parandavad uued metallist sillapiirded ja valgustatud ülekäigurajad.
Suve viimasel päeval avati liiklusele rekonstrueeritud Varraku sild.
Lasnamäe algne arenguplaan nägi ette
lausa kaht Varraku silda – üks jalakäijatele ja teine autodele. Lõpuks ehitati
siiski üks sild, mis on mõeldud kõikidele
liiklejatele.
Maikuus alanud rekonstrueerimistööde
käigus paigaldati sillale uued tugiosad
ja korrastati betoonkonstruktsioonid.
Vanad betoonist sillapiirded asendati
uute, metallist restpiirdega ning see parandab viadukti otstes asuvate ristmike
nähtavust. Korrastatud on viadukti ja Silla betoonpiirded asendati uute, metallist restpiirdega.
selle juurdepääsude sõiduteede asfaltkate ja rajati kõnniteed. Viaduktile pai- Ehitustöid tegi Tallinna Teede AS ja pro- ku sild. Mustakivi ja J. Smuuli tee sildagaldati LED-tänavavalgustus ja viadukti jektdokumentatsiooni koostas P.P. Pro- del on tehtud deformatsioonivuukide ja
asfaltbetoonkatendite remont ning Võiotstesse rajati erivalgustusega jalakäija- jekt.
dujooksu sillal uuendatud asfaltbetoonte ülekäigurajad. Selleks, et parandada
vaegnägijate liikumisvõimalusi, on üle- Varraku sild on üks 12-st Laagna teed katet ja värvitud piirdeid. Linn on võtnud
käigurajad varustatud reljeefsete kõnni- ületavast jalakäijate ja transpordisillast. eesmärgiks teha igal aastal korda väheAlles hiljuti on rekonstrueeritud Raadi- malt üks Laagna teel kõrguv sild.
teeplaatidega.

Laagna tee trammitunnel
läks lammutamisele
Septembri lõpus alustati Laagna tee lõpus asuva
mahajäetud hoone, rahvasuus tuntud „trammidepoo“ lammutust. Tunneli lammutamine on osa kevadel alanud Väo liiklussõlme ehitamise ettevalmistustöödest. Mitmetasandiline Väo liiklussõlm,
mis peaks valmima 2021. aasta lõpuks, näeb
ette senise Tallinna-Narva maantee liinil asuva
fooriga ristmiku asendamist ringristmikuga. Liiklemine Peterburi teel suundades Tallinn-Narva ja
Narva-Tallinn viiakse üle maapinnast kõrgemale
tasemele, mille jaoks rajatakse ringristmiku kohale viadukt.

Lasnamäel restaureeriti Aleksius II
mälestusmärk
Vene Õigeusu Kiriku Moskva ja kogu Venemaa
patriarhi Aleksius II skulptuur püstitati Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kiriku kõrvale 2012.
aastal. Lasnamäe klindil paiknev mälestusmärk
on eriti aldis tuulte ja sademete mõjule ning ajapikku monumendi betoonist piirded pragunesid
ning patriarhi kuju vajas puhastamist.
Kümme päeva kestnud restaureerimistööde
käigus parandati ja värviti üle monumendi betoonpiirded ning puhastati ja värskendati kirikutegelase skulptuurkuju. Mälestusmärgi aluse alla
paigaldati lisaks hüdroisolatsioon.
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Lasnamäe linnaosas algab korraldatud
jäätmevedu 1. novembril 2020

Linnaosavanema veerg

Mida toob lasnamäelastele
loodav Tondiraba park?
9. septembri õhtul toimus Tondiraba jäähallis tulevase Tondiraba pargi eskiisi
arutelu. Kohtumisest võttis osa üle 50 kohaliku elaniku ja veebi vahendusel vaatas
seda mitu tuhat inimest. Võib tõdeda, et
arutelu tulemusena kerkib Tondirabasse
nii Lasnamäe kui ka terve linna üks unikaalsemaid parke. Tuletagem meelde, et
Tondiraba on ajalooliselt raba, kus omal
ajal kaevati turvast ning kus siiamaani
leidub just rabadele ja soodele loomulike
taimeliike. Sellel territooriumil kaevandati
ka paekivi, küll mitte nii hoogsalt nagu näiteks Paes, ent siiski piisavalt, et selle jäljed oleksid praegugi nähtavad. Samal ajal
on Tondiraba mets jäänud paljuski viimase sajandi ehitustegevusest puutumata.
Kõik see on loonud unikaalse loodusliku
koosluse keset suurt ja tihedat linnaosa,
mille säilitamine on kõikide kohalike elanike huvides.
Just sellest ideest lähtubki tulevane Tondiraba park. Möödunud suvel uurisid botaanikud põhjalikult pargis kasvavaid taimi
ning siin elavaid putukaid, linde ja loomi,
et teha kindlaks kaitsmist vajavad liigid
ning määrata alad, mida mingil juhul ei
tohi puutuda. Uuringu tulemustena sai selgeks, et pargis on terve hulk väärtuslikke
taimi, mitu kaitsmist vajavat kimalaste liiki
– neid leidub lausa kümme. Selgeks sai
ka see, kuidas on vaja toimetada edasi,
et pargis oleks endiselt hästi kuulda rukkiräägu laul ja seal tunneksid ent mugavalt kahepaiksed. Sellest tuleneb ka põhimõtte, mille järgi hakatakse parki edasi
arendama. Aladele, kus ei leidu kaitsmist
vajavaid taimi ega loomi, tekivad vaba aja
veetmise võimalused igale vanusele ja
maitsele. Alustada tuleb mitmest mänguväljakust, mis hakkavad paiknema pargi
eri servades ja kus kasutatakse ära kohaliku maastiku reljeefi. Need rajatakse nii,
et ka erivajadusega lapsed saavad seal
mängida. Tekib võimalus tegeleda väga
paljude spordiliikidega, nii individuaalsete
kui ka meeskondlikega: võrkpall, korvpall,
jooga, võitluskunstid, uisutamine jne. Parki rajatakse eri vanustes ja eri võimetega
harrastajatele mõeldud jõusaalid ja treeninguväljakud.
Tondiraba pargist kujuneb Lasnamäe rohelise koridori olulisim lüli. See hakkab
ühendama omavahel juba olemasolevat
Tondiloo parki (Mustakivi teele rajatakse uus jalakäijate ülekäigukoht) ja Liikuri
tänava äärseid tulevasi rohealasid, mis
mööda Kurepõllu asumit ühinevad hiljem
ka Valge tänava äärse roheala ja Kadrioruga. Lasnamäe ei ole betoonist magala, see on parklinn ning Tondiraba pargist
kujuneb meie linnaosa roheline visiitkaart.
Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem
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Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10,
nr 11 ja nr 12 alustab 1. novembril korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist
Eesti Keskkonnateenused AS. Korraldatud jäätmeveo leping sõlmiti Tallinna
Ettevõtlusameti ja Eesti Keskkonnateenused AS-i vahel viieks aastaks, leping
kehtib 31. juunini 2025. Seni jäätmeveopiirkondades nr 11 ja nr 12 Tallinna Jäätmekeskusega ning jäätmeveopiirkonnas nr 10 vabalt valitud jäätmevedajaga
sõlmitud jäätmeveo lepingud lõppevad
31. oktoobril 2020. Selleks et olmejäätmed saaksid ka edaspidi ära veetud, tuleb elanikel, korteriühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida uus jäätmeveoleping Eesti
Keskkonnateenused AS-iga. Veetavad
jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paberi- ja kartongijäätmed, biolagunevad
jäätmed ning suurjäätmed. Pakendijäätmete äraveo võimaluste kohta saab infot
Tallinna kodulehelt (www.tallinn.ee/est/
keskkond/pakendipunktid).
Eesti Keskkonnateenused AS alustab
korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist kõikides Lasnamäe jäätmeveopiirkondades 1. novembril 2020.
Jäätmeveoteenuse osutamise eeldus on
jäätmevaldaja (elanik, korteriühistu, ettevõte) ja jäätmevedaja vaheline kokkulepe
teenuse sisus (teenuse maht, sagedus,
lepingu pool, teenuse aadress, kontaktandmed, arvete tasumise kord). Praegu
kehtivad korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastused ja jäätmemahutite
ühiskasutused alates 1. novembrist 2020
enam ei kehti. Nende uuesti rakendumi-

Lähemalt korraldatud jäätmeveoga seotud muudatustest saab teada korteriühistute
infopäeval (vt lk 3).
seks on vaja esitada uus taotlus Lasnamäe linnaosavalitsusele (www.tallinn.ee/
Teenus-Korraldatud-jaatmeveoga-liitumisest-vabastamine). Jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud
kinnistud ei ole kohustatud lepingut sõlmima.
Jäätmeveolepingut saab sõlmida
alates 1. oktoobrist 2020 iseteeninduskeskkonnas http://www.keskkonnateenused.ee/ (seal on nähtav ka

hinnakiri), Eesti Keskkonnateenused
AS-i kontoris kohapeal (kontaktandmed allpool) ning Lasnamäe linnaosavalituses (Pallasti tn 54, esmaspäeviti
(5., 12., 19. ja 26.10) kell 14–17).
Eesti Keskkonnateenused AS
Artelli tn 15
Tel 640 0800
info@keskkonnateenused.ee
keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveo eelised
• Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist
ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete kogust.
• Kogu linnaosas teenindab üks vedaja, kes on valitud
riigihanke teel. Teenuse hinnad kehtivad kogu lepinguperioodil ning neid võib muuta üksnes Tallinna Ettevõtlusameti nõusolekul.
• Kui piirkonda teenindab üks vedaja, annab see võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ja personaalsemat lähenemist.
• Korraldatud jäätmevedu on kohalikul omavalitsusel võimalik paremini korraldada – linnal on pidev ja vahetu

teave jäätmeveo toimimisest, jäätmeveost erandkorras
vabastusi saab vaid linnaosavalitsuse kaudu ning see
on kontrollitud. Vabaturu olukorras puudus linnal täielik
ülevaade, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning
millised hoiavad sellest kõrvale, viies jäätmed avalikesse jäätmemahutitesse või veel hullem – loodusesse.
• AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub lisateenuseid, mis aitavad parandada jäätmekäitlusteenust
ning seeläbi suurendab ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks tasuta klaasijäätmete köaasjäätmete kogumise teenus..

Miks on korraldatud jäätmevedu oluline?
• Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus võib jätta jäätmeveo korraldamata vaid
haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese
koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja
keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3).
• Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärgid on hoida
keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale
jäänud.
• Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõt-

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

•
•
•
•

jale kindluse, et tema olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnahoidlikult ning parima hinnaga.
Vabaturu olukorras ei saanud Tallinna linn kaasa rääkida
jäätmeveoteenuse hinnas ning teenusepakkujad võisid
teenuse hinda muuta oma soovi järgi.
Korraldatud jäätmeveo toimimine linnas on tihti ka eeltingimus, et kohalik omavalitsus saaks riigilt investeeringutoetusi.
Korraldatud jäätmeveoga langevad Kesklinna ja Vanalinna jäätmeveo hinnad.
Korraldatud jäätmeveo olemasolu võimaldab Tallinna linnal teha paremat järelevalvet selle üle, millised kinnistud
on jäätmeveoga liidetud ning millised mitte. See omakorda vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hulka.

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2020
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Lasnamäe Leht

September 2020

Milline saab sel korral
olema uus õppeaasta?
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Käsipalliturniir Lasnamäe
suurimaks spordisündmuseks!

üritusi värskes õhus. Kindlasti tuleb kasutusele
võtta juba kõigile harjumuspärasteks saanud
ohutusmeetmed.

Vadim Belobrovtsev
Abilinnapea
Õppeaasta alguses andsin pea iga päev intervjuusid meediakanalitele, vastasin erinevate sidevahendite kaudu mulle saadetud päringutele,
mida kõiki ühendas üks ja sama mõte: milline
saab olema 1. september meie koolides?
Ohutusmeetmed ei kao kuhugi
Kuna Haridus- ja Teadusministeeriumilt ei laekunud pikka aega mingitki infot sellest, mis
meid kõiki septembris ees ootab, hakkasid
õppeaasta alguse kohta ringlema erinevad,
kohati suisa uskumatutena tunduvad kuuldused. Mina olen näiteks kuulnud, et kogu õppetöö saab jällegi olema distantsõppepõhine,
et kõikides koolidesse tuleb mitu vahetust, et
koduõppele hakatakse saatma tervete klasside kaupa jne. Tegelikult võtsime peale nakatumisstatistika põhjalikku analüüsi juba augusti
alguses vastu otsuse, et Tallinnas hakkab õppeaasta pihta kõigile harjumuspärases vormis,
nagu see on läbi aegade alanud. Samas oleme koolidele jaganud mõningaid olulisi soovitusi: näiteks korraldada esimese koolipäeva

Kolm stsenaariumi
Koos Haridusametiga oleme välja töötanud
kolm võimalikku edasise tegevuse stsenaariumi: nn rohelise, kollase ja punase. Artikli kirjutamise ajal oli meil käimas roheline (samas
loodame, et nii see kõik ka jääb), ent, koroonaviirusega nakatunute arv hakkab tuntavalt
kasvama, oleme valmis vajaduse korral operatiivselt tegutsema ka ülejäänud kahe stsenaariumi järgi. Koolide üleviimine distantsõppele on meile juba äärmine abinõu, mille
võtame kasutusele viimases hädas. Loomulikult jälgime pingsalt sündmuste arengut:
sel aastal läheb meil kooli üle 46 000 õpilase
ning me kõik saame vägagi hästi aru, millised riskid sellega võivad kaasneda. Seetõttu
palume kõigil, nii õpilastel kui ka õpetajatel,
halvima stsenaariumi vältimiseks jälgida elementaarseid ettevaatusabinõusid: pesta sageli käsi seebiga, kasutada desovahendeid,
mitte mingil juhul tulla haigena kooli. Paljuski sõltub just meist endist, kas me suudame
jääda rohelise stsenaariumi raamidesse või
tuleb meil ikkagi piirangud kasutusele võtta.
Õnnitlen kõiki alanud õppeaasta puhul, soovin koolilastele edu õppetöös ning las see
viiruse „teine laine“ jääbki Eestis vaid jutuks.
Tervist kõigile!

1. oktoobril tähistatakse omavalitsuspäeva,
sel puhul on

Augustikuu viimasel nädalavahetusel võõrustas Lasnamäe spordikompleks suurt käsipalliturniiri.
Tallinn Handball Cup on pika ajalooga
käsipalliturniir, mis on alguse saanud ja
senini toimunud igal aastal Lasnamäel.
Traditsiooni ei suutnud katkestada ka
koroonaviirus.
Tegemist on Lasnamäe suurima spordivõistlusega, kus igal aastal osaleb
väga palju Lasnamäe võistkondi ning
lisaks neile ja teistele Eesti võistkondadele ka Läti, Leedu, Soome, Norra,
Rootsi, Valgevene, Venemaa võistkonnad ning kohtunikud Poolast ja Saksamaalt.
Turniiri korraldajate eesmärk on alati

Tallinna
Linnavolikogu
avatud uste päev

olnud teha Balti riikide suurim turniir,
mis tänini on õnnestunud. Igal aastal on üritusele kogunenud rekordarv
osalejaid ning erandiks ei saanud ka
see aasta, kui vaatamata piirangutele
õnnestus korraldada üheteistkümnes
rahvusvaheline käsipalliturniir. Turniir
oli kohalikele sportlastele väga oluline,
kuna viimati võisteldi märtsi algul.
Turniiri peakorraldaja on Jüri Lepp, kes
on üks tuntumaid käsipallitreenereid ja
kelle eestvedamisel on võidetud Eesti
meistri- ja karikavõistlustel hulga medaleid nii meeste kui ka noorte arvestuses.
Traditsiooni loodetakse jätkata ja muuta Tallinn Handball Cup Lasnamäe
üheks suurimaks spordiürituseks.

Korteriühistute infopäevad
Aeg ja koht: 22.09 kell 17:30 (eesti keeles, Pallasti 54), 23.09 kell 17:30
(vene keeles, kultuurikeskuses Lindakivi, J.Koorti 22).

l 10.30 ekskursioon vene keeles
l 12.00 ekskursioon eesti keeles
l 13.30 fraktsioonide infotund

1. oktoobril
Vana-Viru 12

Lisainfo telefonil 694 3211
www.tallinn.ee/volikogu

Igal aastal kogub käsipalliturniir Lasnamäe spordikompleksi staadionile rekordarvu
käsipallimängijaid.

Olete oodatud!

Päevakord:
1. Linnaosa uudised (investeeringud) – modereerib linnaosa vanem
Vladimir Svet
2. Korraldatud jäätmevedu – modereerivad Eesti Keskkonnateenused AS
ja Tallinna Ettevõtlusameti esindajad
3. Muud küsimused
Esinejad: Annemari Kask ja Aleksandr Taraskin (Tallinna
Ettevõtlusamet), Larissa Baškir (Eesti Keskkonnateenused OÜ).

Kolm küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele
Vastab Aleksandr Galahhov:

Milline isiklik seos on teil Lasnamäega?
Siin olen ma sündinud ja üles
kasvanud. Minu jaoks on Las-

namäe sünnilinnaosa, kus tunnen end koduselt, kus on hea ja
mugav olla ja mis iga aastaga
muutub aina paremaks. Saan
täie kindlusega öelda, et ka minu
pere, minu lapsed elavad hea
meelega siin, käivad lasteaias,
õpivad gümnaasiumis, harrastavad sporti, jalutavad ilusates
korralikult hooldatud parkides,
veedavad siin vaba aega. Teisisõnu – armastavad ja hoolivad
meie linnaosast.
Mille olete linnaosakogu liikmena oma prioriteediks seadnud?
Peamise eesmärgina näen linna-

osa pideva arendamise, heakorrastamise ja ohutuse tagamist.
Olles mitte ainult linnaosakogu
liige, vaid ka mitme korteriühistu
esindaja, osalen innukalt projektides „Hoovid korda“ ja „Roheline
õu“, mis aitavad ajakohastada
laste mänguväljakuid ning parkimisplatse ning luua elumajade
siseõuedesse põnevaid haljastuslahendusi.
Linnaosakogu istungitel pakuvad
mulle erilist huvi uute ehitusobjektide arutelud, kus saan jagada
oma mõtteid ja teha ettepanekuid
meie linnaosa heakorra ja turvalisuse kohta.

Millised on teie arvates Lasnamäe viimase aja suuremad
edasiminekud ja väljakutsed?
Minu silmis on Lasnamäe praegu
nüüdisaegne ja kõige kiiremini
arenev Tallinna linnaosa. Viimasel ajal rajati siia ilusad pargid,
spordi- ja mänguväljakud, siinsamas on avatud multifunktsionaalne Tondiraba jäähall,
ostukeskused ja tänapäevased kinod. Pidevalt paraneb ka
transpordiühendus – nii avati sel
suvel Mustakivi rahvusvaheline
bussipeatus.
Suureks saavutuseks pean ka
seda, et Lasnamäel on üsna te-

gusad korteriühistud, kes osalevad linna heakorrastusprojektides – lõppude lõpuks sõltub meie
linnaosa välisilme paljuski ka sellest, kuidas näevad välja siinsete
majade fassaadid ja siseõued.
Peamised eesmärgid on praegu
kaks suurt objekti, mis rajatakse
Tondiraba jäähalli taha. Need on
50 meetri pikkune ujula ning väga
omapärane, võib isegi öelda et
ainulaadne park. Maastikuarhitektidel on kavas ühes küljest
säilitada selle koha algupärane
looduslik mitmekesisus ning teisalt luua palju võimalusi veeta
vaba aega. Muu hulgas leiab pargis tulevikus terve hulga erineva
otstarbega mängu- ja spordiväljakuid.

Vikerlase BENU Apteek
Vikerlase 23, Tallinn
Tel: 673 7788
Email: vikerlasebenu@gmail.com

Aптека Vikerlase BENU
Vikerlase 23, Tallinn
Tел: 673 7788
Эл. почта: vikerlasebenu@gmail.com

E-R 09:00 -19:00
L
09:00 -16:00

По-Пт 09:00 - 19:00
СБ
09:00 - 16:00

VIKERLASE BENU
APTEEK NÜÜD
AVATUD!

Aптека VIKERLASE
BENU теперь
открыта!

Kõik tavahinnaga
toidulisandid, suu- ja
nahahooldustooted

Bсе пищевые добавки и
средства по уходу за
кожей и полостью рта

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kaardiga 31.08 - 20.09.2020.

Предложение действительно 31.08 - 20.09.2020 с карточками BENU или RIMI.
Предложение не распрастраняется на товары, находящиеся в кампании.

Мы заботимся
о вашем зрении!

Hoolitseme Sinu
nägemise eest!
Põhjalik nägemiskontroll
Prilliraamid suurtele ja väikestele
Nägemise abivahendid
Asjatundlik personal
Broneeri aeg:

660 2553

virbi@silmatervis.ee

Virbi 10, Tallinn www.silmatervis.ee
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa – 5399 3595

Комплексная проверка зрения
Очки и оправы для детей и взрослых
Вспомогательные средства
для людей с нарушениями зрения

Бронируйте 660 2553
virbi@silmatervis.ee
время:
Центр Здорового Зрения Эстонии
Вирби 10 | www.glaza.ee

Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS,vannitubade remont,boilerite,
pistikute
paigaldus.
58508713

VEENILAIENDITE
ravi ilma järjekorrata
Tallinnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 65€
- www.vita.ee 6690806
***
ЛЕЧЕНИЕ
ВАРИКОЗА
без
очереди в Таллиннe. Др Вилькевициус. Цена от
65€ - www.vita.ee
669-0806

