
Vastavalt terviseameti hinnangule ja ees-
märgiga pidurdada COVID-19 haigusjuh-
tude arvu tõusu ning sellega kaasnevat 
koormust haiglatele langetas valitsus ala-
tes 9. augustist nakkusohutuse kontrollita 
üritustel ja tegevustes osalejate piirarve. 
Kuu algusest kehtib taas ka maskikand-
mise kohustus ühistranspordis.

Maskikandmine ühistranspordis
Alates 2. augustist taastati ühistranspor-
dis maskikandmise kohustus. Maski ei 
pea kandma alla 12-aastased lapsed.

Osalejate arvu piirangud
9. augustist on siseruumides toimuvatel 
üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 
ning õues kuni 100 osalejat. Uued pii-
rarvud kehtivad avalikel koosolekutel ja 
üritustel, sealhulgas konverentsidel, teat-
rietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, 
meelelahutusteenuse osutamisel, juma-
lateenistustel, muuseumides ja näitus-
tel. Samuti puudutavad need sportimist, 
treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja 

-haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spor-
divõistluste ning spordi- ja liikumisürituste 
korraldamist. Uued piirarvud kehtivad ka 
avalikuks kasutamiseks mõeldud sauna-
des, spaades, basseinides, veekeskus-
tes ja ujulates. Samuti tuleb nii sise- kui 
ka välitingimustes kehtestatavaid piirarve 
edaspidi järgida toitlustusasutustes. 

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üri-
tustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, 
kui on tagatud külastajate nakkusohutus 
ja selle kontroll. See tähendab, et üritus-
tel ja tegevustes saavad osaleda üksnes 
vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 
haiguse läbi põdenud või negatiivse tes-
titulemusega inimesed. Sisetingimustes 
võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingi-
mustes kuni 12 000 külastajat. Kontrollida 
tuleb kõigi inimeste COVID-19 tõendeid, 
nende ehtsust ja kehtivust ning kahtluse 
korral tuvastada ka tõendi esitaja isiku-
samasus. Arvestades noorte vaktsineeri-
tuse hõlmatust, ei pea alla 18-aastased 
oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, 
COVID-19 haiguse läbipõdemist või ne-

gatiivset testitulemust esialgu tõendama. 

Kaubandusettevõtted 
ja teised teenused 
Kehtestatud piirarvud ei puuduta kauban-
dusettevõtteid ja teiste teenuste osuta-
mist, kus jäävad kehtima inimeste hajuta-
mise ja desinfi tseerimise nõuded.

Laste ja noorte huviharidus 
ja -tegevus, täiendkoolitus 
ja -õpe ning noorsootöö
Mainitud valdkondades, samuti sportimi-
sel ja treenimisel ei kehtestata lastele ja 
kuni 18-aastastele noortele nakkuso-
hutuse tõendamisega seotud osavõtjate 
arvu piirangut. Tegevusi tuleb viia läbi 
hajutatult, täita desinfi tseerimisnõu-
deid, õhutada siseruume ja järgida 
muid koroonaviiruse leviku tõkestami-
se abinõusid. Kehtestatud piirarvudest 
suurema osavõtjate arvu korral tuleb 9. 
augustist alates tõestada enda nakkus-
ohutust alates 18-aastasest vanusest. 
See tähendab, et üle 18-aastaste noorte 
ja täiskasvanute sportimisel ja koolituses 
peab iga osavõtja tõendama enda nak-
kusohutust juhul, kui siseruumides on 
osalejaid üle 50 ja välitingimustes üle 100 
inimese.

Ilvese silla sulgemine 
Seoses remonditöö-
dega on Ilvese sild 
suletud kuni augusti-
kuu lõpuni.

Remonditööd on 
seotud uue kergliik-
lussilla rajamisega 
Majaka tänava ja Ilve-
se silla vahele. Muu-
hulgas võimaldab uus 
sild pääseda kiiresti 
ja ohutult rattaga Üle-
mistest südalinna. Alternatiiviks Ilvese sillale on 
värskelt renoveeritud Lubja tänav ning KUMU 
juures asuv Kadriorgu viiv trepp.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tel-
limusel teostatavate tööde eesmärk on Ilvese 
silla tehnilise seisukorra parandamine ja liiklus-
ohutuse suurendamine, silla rekonstrueerimine, 
sh betooni parandused, hüdroisolatsiooni vahe-
tus, katte, valgustuse ja piirete uuendamine.

Kunstipolitsei Lasnamäel 
Suve jooksul 
Lasnamäe noor-
tekeskuse eest-
vedamisel toi-
munud algatuse 
Art Police ehk 
kuns t ipo l i t se i 
raames said mit-
med objektid üle 
terve linnaosa 
erksa ja ägeda 
supergraafi ka.

Supergraafi-
ka teoste loomi-
sest võtsid osa 
paarkümmend 
noort. Noori juhendasid Sodacats tänavakunst-
nike rühmituse esindajad. Lähikuudel lisandub 
Lasnamäele veel mitmeid supergraafi ka objekte.

Mitu kuud väldanud Art Police algatuse raa-
mes said uue kuue paljud elektrikilbid, piirded, 
alajaamad ja Priisle pargi lava. 

Uus mänguväljak Punasel tänaval

Juulikuu keskpaigast ootab külastajaid aadres-
sil Punane tn 17 valminud multifunktsionaalne 
mänguväljak, mille kõrvale on ehitatud ka koerte 
jalutusala.

Kuni kümneaastastele lastele mõeldud män-
guväljaku ehitamisel on ammutatud inspirat-
siooni talu ja loomade temaatikast. Mänguala 
ümber on rajatud väikelaste jalgrattaring koos 
rattaparkla, muru ja põõsastega, haljasala juu-
res on pingid. Väiksematele laste jaoks on väl-
jakul tegeluspaneelid. Lähiajal paigaldatakse 
väljakule ka uued valgusmastid.

Aiaga piiratud koerte jalutusplats on jagatud 
suurtele ja väikestele koeratõugudele mõeldud 
eraldi osadeks ning varustatud treeningvahen-
ditega.

Linnaosa vanem 
Vladimir Svet vastab 
elanike küsimustele 
neljapäeviti 
ajavahemikul 
kell 15-16 
telefoninumbril 
645 7780
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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. augusti 
seisuga 117 595 inimest. Juulikuuga võrreldes 
suurenes elanike arv 53 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Koroonaviiruse leviku piiramiseks 
kehtestati rangemad meetmed 

Pidu kolib parki
Lasnamäe päevad tulevad taas! Aga 
seekord koroonapiirangute tõttu mõne-
võrra tagasihoidlikumas formaadis ja 
loomulikult kehtivaid reegleid ja ohutu-
sabinõusid silmas pidades. Muuhulgas 
tähendab see, et kõik üritused on kor-
raldatud vabas õhus nii, et oleks tagatud 
külastajate hajutatus, või toimuvad eelre-
gistreerimise ja piiratud osalejate arvuga. 
Ühelgi sünnipäevanädala sündmusel ei 
kontrollita COVID-tõendit, kuid linnaosa-
valitsus kutsub kõiki üles hoidma distantsi 
ja tulema üritustele tervena. 

Paest Tondilooni

Sarnaselt mullusega tähistame ka tänavu 
linnaosa sünnipäeva terve nädala: 21.–
28.augustini. Avanädalavahetusel, 21. ja 
22. augusti õhtul (kl 20.30–01.00) saab 
Pae pargis imetleda purskkaevude eten-
dusi, mis on vaadeldavad 360 kraadi üm-
ber järve. Etendused töötavad muusika 
saatel kuni südaööni, seejärel keeratak-
se heli vaiksemaks ning valguse ja vee 
mängu saab imetleda hiliste öötundideni.

27. augustil algusega kell 18 leiab 
Tondiloo pargis aset Lasnamäe päevade 
galakontsert. Tuntud teoseid läbi ajaloo 
kannavad oma õlul Üle-Eestiline Noorte 
Sümfooniaorkester ja dirigent Jüri-Ruut 
Kangur. Solistidena astuvad üles Eesti 
tuntud armastatud artistid. Õhtu jooksul 
tulevad esitusele tuntud teosed fi lmidest, 
ooperitest, popmuusikast ja muusika-
lidest. Sünnipäevanädala lõpetab 28. 
augusti õhtul (kl 20.30–00.00) Pae pargi 
muinastulede öö. 

Kogu perele
23.–29. augustini töötab Pae järvel es-
makordselt paadilaenutus, mis lubab 
huvilistel avastada linnaosa esindusparki 
uuest vaatenurgast.

Pärast meeleolukat paadisõitu Pae 
järvel leiab kehakinnitust kõigest kahe 
bussipeatuse kauguselt – kultuurikesku-
se Lindakivi plats on 23.–29. augustiks 
esmakordselt muudetud food-court’iks: 
tänavatoitu pakuvad neli ettevõtet, män-
gib taustamuusika ja saab mängida laua-

tennist. Lasnamäe päevade raames leiab 
aset ka hariv Lasnamäe muuseumi alga-
tuse ajalooprogramm, millest saate lähe-
malt lugeda leheküljel 3.

28. augustil on Tondiloo (Kivila) park 
laste ja noorte päralt. Muuhulgas saab 
sel päeval proovida kiikingut ja täna-
vajalgpalli ning osaleda supergraafi ka, 
capoeira ja skautide töötubades.

Linnaosa kaunimaks
Tähistamaks linnaosa sünnipäeva, kau-
nistatakse Laagna tee sildade valgus-
tuspostid Tallinna lipu värvides, üle Las-
namäe asuvad betoonist objektid aga 
saavad uue ja värskema ilme supergraa-
fi ka teoste näol. 

Lasnamäe päevade kavaga saab 
tutvuda Lasnamäe linnaosavalitsuse 
kodulehel tallinn.ee/lasnamae. 

NB! Lähtuvalt hetkel kehtivatest pii-
rangutest ja terviseameti soovitustest 
võib kavas ette tulla muudatusi.

Purskkaevude etendused.

Paadilaenutus.

Midagi lastele.



Biolagunevate jäätmete muust prü-
gist eraldamise hõlbustamiseks jagab 
Tallinna linn sügise alguses inimeste-
le tasuta biojäätmete kogumisnõud. 
Lasnamäel toimub kastide jagamine 
korteriühistute kaudu.

Spetsiaalne kosumiskast mõõtmetega 
280x215x205 mm on varustatud õhku 
läbilaskva kaanega, mis aitab vähen-
dada liigse niiskuse ning ebameeldiva 

lõhna teket. Kasti saab asetada tasapin-
nale, kapiukse siseküljele, kapiriiulile või 
sahtlisse. Selleks, et tasuta kasti saada, 
peab ühendust võtma oma elumaja kor-
teriühistuga. Lasnamäe linnaosa valitsus 
võtab korteriühistutelt vastu sooviaval-
dusi veebi vahendusel kuni 27. augusti-
ni, seega peab oma ühistut soovist kasti 
taotleda varem teavitama. Kogumiskaste 
jagatakse korteriühistutele septembri-
kuus. Jagamist puudutavate küsimuste 

korral palume helistada telefoninumbril 6 
457 783.
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Teistmoodi pühad

Elu koroonaviiruse leviku tingimustes 
ongi teistsugune ja mitte üksnes Lasna-
mäel, vaid kogu maakeral. Mullu toimu-
ma pidanud Tokyo olümpiamängud leid-
sid aset alles 2021. aasta suvel, sedagi 
rangete piirangutega. Sellest hoolimata 
tulid meie sportlased Jaapanist koju ühe 
individuaalse pronksmedali ning võist-
kondliku kulla komplektiga. Palju õnne 
meie vehklejate naiskonnale! Võib teha 
heatahtlikku nalja, et vehklemine ongi 
koroonaajastu jaoks sobivaim spordiala: 
näod maskiga kaetud ning võistlejate 
vahel hoitakse korralikku distantsi.   

Pärast suvist pausi tulevad maskid ja 
distantsi hoidmine ka meie ellu tagasi. 
Sama lugu on torgete ehk vajadusega 
ennast COVID-19 vastu vaktsineerida. 
Just vaktsiin kaitseb haiguse raske põ-
demise eest. Kui oled ise süsti saanud, 
siis räägi sellest oma kõhklejast tutta-
vale. Selleks, et vaktsineerimine oleks 
võimalikult lihtne ja kiire, oleme loonud 
palju võimalusi teha süsti kodu lähedal. 
Tuhanded lasnamäelased kasutasid 
selle võimaluse ära ning leidsid tee kaks 
nädalat Lasnamäel ringi sõitnud vaktsi-
neerimisbussi. Vaktsineerimise alast in-
fot saab alati kodulehelt vaktsineeri.ee 
või infotelefonil 1247.

Enne kooliaasta algust on kõik tallin-
lased oodatud vaktsineerimisele koo-
lidesse. 21.–22. augustil saab vaktsi-
neerida Lasnamäel Tallinna Läänemere 
gümnaasiumis (Vormsi 3) ning Tallinna 
Laagna gümnaasiumis (Vikerlase 16). 
Nädal hiljem ehk 27.–29. augustini saab 
vaktsineerida Lasnamäe gümnaasiumis 
(Pae 59) ja Tallinna Kuristiku gümnaa-
siumis (K. Kärberi 9). 

Teistmoodi on ka 1. september. Loode-
tavasti toimub õppetöö sel õppeaastal 
plaanipäraselt ning koolid ei pea enam 
kaugõppele minema. Soovime ka kooli-
lastele, nende vanematele ja õpetajate-
le kindlat meelt, tarkust ja head tervist!

Tänavu tähistame Eesti iseseisvuse 
taastamise 30. aastapäeva. Sel puhul 
toimub üle terve Eesti arvukalt suure-
maid ja väiksemaid üritusi. Neist suurim, 
Eesti vabariigi valitsuse eriloal toimuv 
kontsert leiab aset Lauluväljakul ning 
kohale lubatakse kümme tuhat inimest, 
kuid kontsert on ka otseülekandes jäl-
gitav ETV ja ETV+ vahendusel. Palju 
õnne, vaba Eesti!

Immuniseerimistõendi väljaprintimine 

Biojäätmete tasuta sorteerimiskastid

Ühisterminali naabrid tutvusid arenduse visiooniga

Koroonaviiruse piirangute taaskehtesta-
misel (vt lk 1) peab paljudesse avalikes-
se kohtadesse ja üritustele pääsemiseks 
näitama immuniseerimistõendit, tõen-
dama viiruse läbipõdemist või näitama 
negatiivse koroonatesti tulemust. Alates 
10. juunist saab Eesti patsiendiportaalis 
luua tõendi vaktsineerituse, COVID-19 
läbipõdemise või koroonatesti negatiivse 
tulemuse kohta.

Kõik, kellel ei ole võimalust tõendit ise 
välja printida, saavad seda teha iga linna-
osa infosaalis ning Tallinna keskraamatu-
kogus ja selle haruraamatukogudes. Las-
namäel saab tõendit välja printida lisaks 
linnaosavalitsuse infosaalile (Pallasti 54) 
ka linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande 
toetuste talituses (Mahtra 48) ja Lasna-
mäe sotsiaalkeskuse uutes ajutistes ruu-
mides (Punane 36). 

Tõendi printimiseks on vaja ID-kaarti 
ja PIN-koode. Linlased saavad linnava-
litsuse teenindussaali, linnaosavalitsuse 
või keskraamatukogu avalikus arvutis 
minna digilugu.ee kodulehele ja vormis-
tada seal endale digitaalse COVID-tõen-
di. Vajadusel saab abi ka klienditeeninda-
ja käest. 

Kui pole võimalik patsiendiportaa-
li pääseda – näiteks pole ID-kaardi 
PIN-koode –, saab Tallinnas taotleda 
Covid-tõendi väljastamist Tervise ja Hea-
olu Infosüsteemide Keskusest (TEHIK). 
Selleks tuleb TEHIKu kontoris Uus-Tatari 
tn 25 vastuvõtuaegadel teisipäeviti ja nel-
japäeviti kella 9–15 vormistada avaldus. 
Seejärel saadetakse tõend kolme töö-
päeva jooksul taotleja e-posti aadressile. 
TEHIKust saab lisainfot küsida telefonil 
794 3943.

Tasuta maskid
Tasuta meditsiinilisi maske on linnaosa-
valitsuses taas võimalik saada paljulap-
selistel peredel, üksikvanematel, pensio-
näridel ja sissetulekust sõltuvat toetust 
saavatel linlastel. Maskid on ette nähtud 
kõikidele eelpool nimetatud sihtrühmade-
le, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht 
on Lasnamäe. 

Paljulapselistele peredele (kolm ja 
enam last peres) jagatakse kaks pakki, 
üksikvanematele, sissetulekust sõltuvat 
toetust saavatele linlastele ja pensionäri-
dele üks pakk meditsiinilisi maske (pakis 
on 50 maski). 

Maske jagatakse Lasnamäe linnaosa 
valitsuses kohapeal (Pallasti 54) esmas-
päevast reedeni linnaosa valitsuse töö-
aja jooksul (E 8.15–17, T–N 8.15–17 ja 
R 8.15–16). Alates 16. augustist saavad 
pensionärid maske ka Lasnamäe sot-
siaalkeskusest (Punane 36). 

Maskidele järele tulemiseks palutak-
se kaasa võtta isikut tõendav dokument, 
pensionäridel pensionitunnistus. Ühtlasi 
tuleb kohapeal järgida kõiki terviseohu-
tuse nõudeid ja tulla maskipaki järele 
tervena.

Vaktsineerimisbussi peatuskohad 
Lasnamäel
Kuni 19. augustini tegutseb Lasna-
mäel vaktsineerimisbuss. 

Huvi vaktsineerimisbussi vastu on 
väga kõrge ja igapäevaselt tehtud vaktsi-
neerimiste arv ulatub sadadesse. 

Vaktsineerimisbuss tegutseb Lasna-
mäel koostöös Qvalitas Arstikeskusega. 
Qvalitas Arstikeskus teeb koostööd hai-
gekassa ja terviseametiga.

Lasnamäel vaktsineerida soovivad 
inimesed võivad otsustada lisaks Pfi zeri-
le ka Spikevax ehk vana nimega Moder-
na koroonavaktsiini kasuks.

 Moderna vaktsiini kahe doosi vaheli-
ne intervall on soovituslikult neli nädalat, 
mis on mõnevõrra lühem kui Pfi zeri kuus 
nädalat, kuid täiskaitse tekib nädal hiljem 
kui Pfi zeril. Lisainfot vaktsineerimise ja 
vaktsiinide kohta saab kodulehelt www.
vaktsineeri.ee, telefonil 1247 (iga päev 
kell 8–20 eesti, vene ja inglise keeles) ja 
6051529 (E–R kl 8–17).

Lasnamäe vaktsineerimisbussi pea-
tuskohad:
• E 16.08 kl 11–19 Smuuli Maxima parkla 
(Smuuli tee 9) 
• T 17.08 kl 11–19 Paepargi Maxima 
parkla (Paepargi 57)
• K 18.08 kl 11–19 Lasnamäe linnaosa 
valitsuse parkla (Pallasti 54)
• N 19.08 kl 11–19 Sikupilli keskuse park-
la (Tartu mnt 87)

Lähiaastatel kavandatakse Ülemistele 
Rail Baltica ühisterminali. Augustikuu 
alguses tutvustati terminali lähedusse 
jäävate Peterburi tee majade elanikele 
visiooni sellest, kuidas terminal muu-
dab neid ümbritsevat linnaruumi.

Terminali valmimisega kaasnevad too-
niandvad muutused Lasnamäe ja kogu 
Tallinna linnaruumis. Tallinna ruumiloome 
kompetentsikeskuse arhitektid valmistasid 
Lasnamäe linnaosa valitsuse tellimusel vi-
siooni sellest, kuidas tulevane Rail Baltica 
Ülemiste ühisterminal muudab linnaruu-
mi selle kõrval asuvate Peterburi tee 4, 
6 ja 14 majade ümber. Arutelu tulemusel 
selgus, et inimesed muretsevad enim pri-
vaatsuse, lärmi ning vagunite liikumisest 
tingitud vibratsiooni pärast, mis võib mõ-

jutada elumajade seisukorda. Üheskoos 
jõuti selgusele, et Tallinna linn ja Rail Bal-
tica meeskond peavad nendele küsimus-
tele tähelepanu pöörama igal terminali 
planeerimise etapil, et edaspidine tooks 
kohalikele võimalikult vähe ebamugavusi.

Nüüdisaegse kaasava linnaruumi loo-
mise kõrval plaanitakse tagada kohali-
kele vajalik privaatsus ning minimeerida 

terminali rajamisega kaasnevad ebamu-
gavused. Ühtlasi tagatakse mugavad 
ühendused ühisterminali ja selle lähedal 
paiknevate ühistranspordi peatustega.

Trammiliini on kavas T1 kaubandus-
keskuse juurest rohkem elumajade poole 
nihutada. Selleks rajatakse elumajade ja 
läbi süvendi kulgeva trammiliini vahele 
1,5–4 m kõrgune paekivist vahesein, mil-
le peale istutatakse ronitaimed. Elamu-
test lõunapoole tuleb ilus ja funktsionaal-
ne trepp, mille kaudu jalakäijatel, piiratud 
liikumisvõimega inimestel ja eakatel saab 
olema mugav ühistranspordipeatusesse 
jõuda. Samuti rajatakse trepile kaldtee, 
mis tagab jalgratturitele ja lapsevankriga 
lastevanematele mugava liikumise.

Rail Baltica Ülemiste ühisterminal 
plaanitakse ehitada 2025. aastaks.

Immuniseerimise tõendi printimine 
on tasuta.

Terminali ümbritseva linnarumi visioon.

Kogumiskast on 7-liitrine.
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Lasnamäe päevade raames 
pakutakse üksjagu põnevat 
ka ajaloohuvilistele. Linnaosa 
ajalugu tutvustava Lasnamäe 
muuseumi nimelise algatuse 
tegevusest räägib selle eestve-
daja Ivan Lavrentjev.

Paljud sooviksid küsida, kas 
Lasnamäe muuseumi rajatakse 
päriselt?

Uhkest nimest hoolimata on 
Lasnamäe muuseum eelkõige 
virtuaalne: tutvustame meie lin-
naosa ajalugu nii sotsiaalmee-
dias, siin ajaleheveergudel kui ka 
linnaruumis. Näiteks kevadel, kui 
üritusi ei saanud läbi viia, tegi-
me Lasnamäe linnaosa valitsuse 
Facebooki lehel loengusarja Las-
namäe ajaloost, mis osutus väga 
populaarseks. Muide, need loen-
gud on praegugi järelvaadatavad. 
Päris muuseumi rajamist keegi 
hetkel ei kavanda, kuigi Tallinnas 
on oma muuseumid näiteks nii 
Nõmmel kui ka Kalamajal.

Kas Lasnamäel on midagi 
sedavõrd põnevat, et selle aja-
loost rääkida-kirjutada?

Lasnamäel on peidus palju 
rohkem kui Nõukogude ajal ehi-
tatud paneelelamud. Näiteks just 
siin on teadaolevalt ainus meteo-
riidijälg Tallinnas ning Laagna tee 
„seinad“ on omaette geoloogi-
amuuseum, kus on näha miljonite 
aastate lademeid. Lasnamäe on 
vahetult seotud Eesti sõjaajaloo-
ga, olgu selle tõestuseks kas või 
18. sajandi lõpus rajatud Uuslinna 
sõjaväelinnak. Ka iseseisva Eesti 
sõjaajaloo seisukohalt olulisim ob-
jekt asus meie linnaosas: Lasna-
mäe lennuvälja lugu vääriks eraldi 
intervjuud! 

Või näitust?
Tõsi, mõned lennuvälja linnaku 

hooned on alles tänaseni. Koos-
töös Eesti sõjamuuseumiga loo-
dud näitus Lasnamäe lennuvälja 
ajaloost ootab huvilisi suve lõpuni 
T1 kaubanduskeskuse aatriumis.

Kas Lasnamäe päevade ka-
vas on ajalooteemale kohta?

Kindlasti, saime mullu palju 
positiivset tagasisidet ning ka tä-
navu oleme ette valmistanud üht-
teist põnevat. Üle terve linnaosa 
kerkib seitse kollast infostendi, 

kus ajaloofotod või -kaardid on 
varustatud eesti- ja venekeelsete 
tekstidega ning tutvustavad konk-
reetsete objektide lugu. 

Kas saate saladuseloori ker-
gitada ja öelda, mis kohad need 
on?

Seda hetkel ei teeks, ütlen 
vaid, et tegemist on inimesepik-
kuste kollaste laheda kujundu-
sega stendidega, mis kindlasti 
torkavad silma. Kutsun kõiki üles 
oma linnaosa uudistama ja kõiki 
seitset stendi üles leidma. Kui ole-
te Google’i kaarti kasutanud, siis 
teate, et seal on kombeks objekte 
tilgakujuliste tähistega märkida. 
Nüüd on kollased suured tilgad 
püsti linnaruumis.  

Mullu panid paljud linlased 
tähele, et ühistranspordi oote-
kojad nende kodu lähedal tut-
vustavad mõne ajaloolise ob-
jekti minevikku. Kas jätkate ka 
sellega?

Bussi- ja trammipeatustes kü-
sime inimestelt seekord, kui hästi 
nad linnaosa ajalugu tunnevad. 
Muidugi pole tegemist pingsa 
kontrolltööga ajalootunnis, vaid 
lõbusa info esitamise viisiga. 
Koondasime sinna põnevaid fakte 
Lasnamäe ajaloo kohta, millega 
igaüks saab pärast oma sõprade 
teadmisi testida. Ja ehk soovib ka 
ise juurde uurida – see on alati te-
retulnud.

Peatused võivad olla vah-
vad, aga sooviks ka elavat juttu 
kuulata. Kas see võimalus te-
kib?

Muidugi. Teeme kaks ekskur-
siooni, mille käigus tutvustame 
Uuslinna ja Sikupilli asumite aja-
loolist pärandit. Ekskursioonid al-
gavad vastavalt esmaspäeval, 23. 
augustil kell 17.30 ja laupäeval, 

28. augustil kell 14. Vana ajaloo 
ja uue arhitektuuri ja ettevõtluse 
arenguga saab tutvuda ka Üle-
miste City ekskursiooni käigus, 
mis toimub 27. augustil algusega 
kl 17.

Kas midagi uut saab kogeda 
ja näha?

Absoluutselt! Pakume sootuks 
uusi vaateid linnaosale ja teeme 
lahti kahe hoone uksed, mis on 
muidu tavakülastajale suletud. 
Laupäeval, 28. augustil algusega 
kl 12 saab minna tutvuma Ton-
diraba jäähalliga ja pääseb isegi 
selle katusele, kust avaneb suu-
repärane vaade peagi valmivale 
Tondiraba pargile. 24. ja 25. au-
gustil kl 16–18 pääseb Tallinna 
ülemise tuletorni tippu.

See on tõesti ainulaadne. 
Kas piisab sellest, kui õigel ajal 
kohale tulla?

Ei, sellest siiski ei piisa. Nii 
ekskursioonidele kui ka Tondi-
raba või tuletorni külastamiseks 
palume ennast kirja panna. Kuna 
kohtade arv on piiratud, lubame 
igal soovijal valida maksimaalselt 
kaks üritust viiest. Registreerida 
saab, saates oma nime aadressile 
lasnamae@tallinnlv.ee või helista-
des telefonile 645 7702. 

Millega peab nende ekskur-
sioonide puhul arvestama?

Meie giidid on sõnakad ja ja-
lutuskäik võib kujuneda üpris pi-
kaks. Ka tuletorni trepp on järsk 
ja kõrge. Paraku ei ole see päris 
kõigile ligipääsetav ning soovitan 
enne registreerimist enda füüsilist 
vormi realistlikult hinnata. Ohutu-
se tagamiseks Tondiraba Jäähalli 
katusele ja tuletorni külastajaid 
alates 16. eluaastast või koos lap-
sevanemast saatjaga. Loodan, et 
igaüks leiab endale sellest kavast 
midagi meelepärast. Kohtumiseni 
Lasnamäe päevadel! 

Ekskursioonil saab tutvuda Sikupilli asumi ajaloolise pärandiga.

Mullu sai linnaosa ajaloost lähemalt lugeda mitmel bussipaviljoni stendil.
Tuletorni külastamiseks tuleb 
kindlasti registreeruda.

Vana lennuväli kutsub kaema
Neil, kes ei ole veel jõudnud vahepeal 
Lasnamäe Centrumis ja Linnamäe 
Maximas peatunud Lasnamäe lennu-
välja ajaloost pajatava rändnäitusega 
tutvuda, on nüüd viimane võimalus 
seda teha. Näitus on avatud augustikuu 
lõpuni T1 Mall of Tallinn kaubanduskes-
kuses (Peterburi tee 2). 

Eesti sõjamuuseumi ja Lasnamäe muu-
seumi koostöös valminud näitusel näeb 
arhiivifotosid ja saab teadmisi linnaosa 
20. sajandi ajaloo ühe olulisema objekti 
kohta. Tegevust leidub ka kõige pisema-
tele ajaloohuvilistele. 

Esimest korda kasutati Lasnamäe 
paepealset lennuväljana 1913. aasta jaa-
nipäeval, kui Tallinna väisas Prantsuse 
lendur, mitme lennurekordi omanik Marcel 
Brindejonc des Moulinais. Eriti märkimis-
väärne oli lennuvälja areng iseseisva 

Eesti kahe kümnendi jooksul. Sel ajal 
valmis suur linnak, mille mõned hooneid 
on säilinud tänaseni. Siin koolitati välja 
kümneid lennundusspetsialiste ning isegi 
konstrueeriti Eesti oma lennukeid. Las-
namäe lennuväli kasvas ja laienes kuni 
1970. aastani. Tänaseks on linn lennuväl-
ja juba suuresti alla neelanud, kuid siin ja 
seal on veel alles selle rajatisi ja lennura-
dade osigi.

Lasnamäe muuseum on linnaosava-
litsuse algatatud projekt, mille käigus lin-
naosa elanikud ja sõbrad saavad tutvuda 
Lasnamäe ajalooga.

Eesti sõjamuuseum – kindral Laidoneri 
muuseum on kaitseministeeriumi haldus-
alas tegutsev teemamuuseum, mis tege-
leb Eesti ja eestlaste osalusel toimunud 
sõdade ajaloo uurimise, kogumise, säilita-
mise ja tutvustamisega.

Lasnamäe muuseum  
tutvustab linnaosa ajalugu
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Teederemont
Augustikuus ja septembrikuu alguspäeva-
del on oodata remonditööde lõppu järgmis-
tel tänavatel:
 Mustakivi lasteaia siseteed ja lasteaiaga 
piirnev kergliiklustee
 Saarepiiga pst, Vilisuu tn 4 tagune kergliik-
lustee ja Vikerlase tn 19 kergliiklustee
 Pae tn 59 ja 59a, Lasnamäe gümnaasiumi 
esine kergliiklustee
 
Tänavamööbel
Tondiloo parki mäenõlva juures olevale plat-
sile paigaldatakse augustikuu jooksul pin-
gid. 

Lindakivi, Saarepiiga, Saaremaa ja Seli 
puiesteedele ning Mahtra ja Ümera tänava-
tele paigaldatakse 33 uut prügikasti. 

Haljastus
Saarepiiga sild kaunistatakse 8 värvikireva 
lilletorniga. 

Tänavakunst 
Augustikuu jooksul jätkab Lasnamäe 
noortekeskus juulis algatatud projekti, 
kus kunstnik Andrei Kedrini toel valmivad 
seinamaalingud Lasnamäe loominguliste 
noorte eskiiside põhjal järgmistele objekti-
dele:
 Laagna tee T2  Laagna tee T5
 Vikerlase tn 13c  Mahtra tn 3
 Peterburi tee 4 D

Asumihoroskoop 
august 2021

Lähiaja üritused Lasnamäel

Lasnamäe rohelise rõdu 
konkurss kestab 6. septembrini

Rohevahetus Sikupillis

Sotsiaalkeskuse uus aadress 

Kuu number: 

86 valgusposti
Laagna tee sildadel 

kaunistatakse Lasnamäe 
päevade puhul

6. septembrini korraldab Lasnamäe linna-
osa valitsus juba teist aastat järjest kon-
kurssi, mille käigus valitakse „Lasnamäe 
roheline rõdu“. Fotonäitus kaunimatest rõ-
dudest pannakse välja Tähesaju Hortese 
aianduspoes.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 6. 
septembriks saata pilt oma kaunistatud rõ-

dust e-posti aadressile lasnamae@tallinnlv.
ee, lisades oma nime, aadressi ja telefo-
ninumbri. Kaunimad rõdud ja lodžad valib 
välja oma ala spetsialistidest koosnev žürii.

Auhinnatseremoonia ja parimate rõdude 
fotode näitus on alates septembrikuu kesk-
paigast näha Lasnamäe Hortese poe klaas-
paviljonis.

Sikupilli asum kutsub sind pühapäeval, 5. 
septembril, Sikupilli hoovikohvikute päeva 
raames toimuvale rohevahetusele. Sünd-
musele on oodatud kõik toataime- ja aian-
dushuvilised, kes soovivad oma armas-
tusega aretatud pistikuid teistega jagada, 
tahavad vabaneda üleliigsetest taimedest 
või ihkavad hoopis kollektsiooni täiendada.

Üritusel vahetame taimi ja atribuutikat 
tasuta.
Rohevahetusele võib tuua:
• toataimi (ka juurdunud pistikuid);
• istikuid;
• seemneid;

NB! Palume taimedele lisada juurde 
taime nimi ning, kui võimalik, ka kastmi-
se-hoidmise soovitused!

Rohevahetus toimub Sikupilli 14 ja Ma-
jaka 37 hoovides kell 12.00–16.00. 

Tel. 511 0290.

Kepikõnnitreeningud 
Pae pargis
Augustikuust jätkab Lasnamäe linnaosa 
valitsus kepikõnnitreeninguid Pae pargis, 
kus õige kepikõnnitehnika saab selgeks 
kepikõnni instuktori Rene Meimeri (Eesti 
Kepikõnni Liit) juhendamisel. Osalemine 
ja käimiskeppide laenutus on tasuta. 

Kuupäevad: 18. august, 25. august, 
1.september, 8.september, 15.septem-
ber, 22.september, 29.september. Kohtu-
me kl 11.00 Lasnamäe linnaosa valitsuse 
ees. Registreerimine on kohustuslik. 
Täiendav info ja registreerimine tel 645 
7702.

Pae pargi rahvajooks
Rahvajooks toimub teisipäeval, 7. sep-
tembril ja algab lastejooksudega kl 17.30. 
Põhidistantsiks on 5,1 km ning selle start 
antakse kl 18.00. Rada kulgeb ilusate 
vaadetega Pae pargis, kokku läbitakse 
kolm 1,7 km pikkust ringi. 

Osavõtt Pae pargi rahvajooksust on 
tasuta. Osalejate arv pole piiratud, kuid ai-
nult 650 registreerunut saavad unikaalse 
kujundusega rinnanumbri. Registreerida 

saab kohapeal või eelregistreerimise kau-
du: paerahvajooks.sportos.eu.

Tasuta lasteetendused  
vabas õhus
Augustikuu eelviimasel nädalavahetu-
sel saavad väikesed teatrisõbrad kaasa 
elada Kohvriteatri meisternäitleja Heino 
Seljamaa etenduste sarjale „Muinasjutt 
nukkudega“. Eestikeelne etendus toimub 
21. augustil Tondiloo pargi keskväljakul, 
venekeelne 22. augustil Koorti mänguväl-
jakul. Mõlemal päeval algavad üritused 
kell 12. 

Kuna etendused toimuvad muru peal, 
tasub kaasa võtta mõnus pleed. 

Paduvihma korral jääb etendus ära.

Tasuta tänava- 
muuusikakontsert
Viimane vabas õhus toimuv tänavamuu-
sikakontsert leiab aset 19. augustil kell 18 
Priisle pargi laval. Seekord rõõmustavad 
pealtvaatajaid Trio Naturale muusikud.

NB! Võimaliku kehva ilma korral 
võib kontsert ära jääda! 

Lasnamäe sotsiaalkeskuse eakate 
päevakeskuse teenus on uue hoone 
ehituse ajaks aadressilt Killustiku 16 
ajutiselt üle viidud aadressile Puna-
ne 36.

Alates 9. augustist osutab keskus 
järgmisi teenuseid:

• Juuksur 
• Pediküür

• Maniküür 
• Pesupesemine
Huvialaringide, massaaži ja vererõhu 

mõõtmise alustamise kuupäevad selgu-
vad peagi. 

Telefoninumbrid info saamiseks, huvi-
alaringidesse ja teenustele registreerimi-
seks on endiselt 621 8998 ja 5301 0410.

Vaktsineeritutel on keskuses võimalik 
välja printida vaktsiinipass.

Kohalikud valimised 2021: olulised muudatused
Oktoobrikuust kasutusele võe-
tav elektrooniline valijate nime-
kiri laiendab võimalusi hääleta-
misruumi valikul. 

11.–17. oktoobrini toimuvatel ko-
halikel valimistel valitakse üle Eesti 
kokku 1717 volikogu liiget. Tallinnas 
on iga linnaosa eraldi ringkond ehk 
kokku on kaheksa ringkonda. Sel-
lest aastast jõustuvad mitmed va-
limiskorralduse muudatused, mis 
peaksid tegema kogu protsessi vali-
jale lihtsamaks ja arusaadavamaks.

Ühtne valimisnädal
Valimiste periood koondub ühte 
nädalasse. Esmaspäevast laupäe-
vani (11.–16.10) saab hääletada 
nii pabersedeliga jaoskonnas kui 
ka elektrooniliselt. Pühapäevasel 
valimispäeval toimub ainult paber-
sedeliga hääletamine.

Uuendusena saab valija püha-
päeval jaoskonnas pabersedeliga 
hääletades oma e-hääle veel ära 
muuta. Esmaspäevast kuni nel-
japäevani on igas vallas ja linnas 
avatud vähemalt üks valimisjaos-

kond, kus saab hääletada väljas-
pool oma elukohajärgset valimis-
ringkonda. Reedel, laupäeval ja 
pühapäeval saab hääletada ainult 
oma elukohajärgses valimisring-
konnas. Kodus hääletamine toi-
mub valimisnädala reedest püha-
päevani. 

Paindlik jaoskonna valik
Kohalikel valimistel ei ole valija 
enam seotud oma kodule lähima 
valimisjaoskonna hääletamisruu-
miga. Valimispäeval saab valija 

hääletada ükskõik millises oma 
elukohajärgses valimisringkonna 
hääletamisruumis. Näiteks võib 
Tartu valija hääletada ükskõik milli-
ses Tartus asuva valimisjaoskonna 
hääletamisruumis, Tallinna valija 
ükskõik millises oma linnaosa hää-
letamisruumis.

Selle võimaluse tagab elektroo-
niline valijate nimekiri, mis asendab 
seni jaoskondades kasutusel olnud 
pabernimekirju. Valimisjaoskonna 
hääletamisruumis kontrollitakse 
valija hääleõigust elektroonilisest 

valijate nimekirjast isikut tõendava 
dokumendi alusel. Hääletamisse-
deli saamisel annab valija allkirja 
allkirjalehele.

Valimiste teabeleht
Alates 2021. aastast valijakaarte 
valijatele enam ei saadeta. Sel-
le asemel koostatakse valimiste 
teabeleht. Valimiste teabeleht si-
saldab teavet hääletamisõiguse 
tingimuste kohta ning hääletamis-
võimaluste kohta konkreetses val-
las või linnas.

TASUTA

Info 640 4232
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

www.tallinn.ee/tarbija

11.00  Avasõna
Aivar Riisalu abilinnapea

11.05  Tuleviku pension otsusta targalt!
Kristiina Selgis Sotsiaalministeerium

Kristi Saare Aasta investor

11.50  Üürisuhted ning üürikorter 
 kui investeering 
Evi Hindpere Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo

Peeter Pärtel Kinnisvarainvestor

Raivo Salumäe HUGO.legal

Ville Jehe Ettevõtja

12.45  Tehinguid tehes kaitse end ise!
Aase Sammelselg Tarbijavaidluste komisjon

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Veiko Kopamees Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

13.40  Eduka internetikaubanduse väljakutsed
Tõnu Väät MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit 

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Kristina Vaksmaa-Tammaru 
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV „TARGAD TEHINGUD”
VIRU KONVERENTSIKESKUS / LIVE SEMINAR 

07.09.2021 KELL 11.00

Strateegiakeskus

Strateegiakeskus

Lisainfo: https://sikupillikogukond.wordpress.com/hoovikohvikute-paev/
 https://www.facebook.com/events/753181312045692. 



Sikupilli hoovikohvikute  
korraldustiimi nimel
Carmen Pajuste  
ja Jekaterina Maadla

Sikupilli piirkonna kolmanda põlve elanik 
Jekaterina meenutab: „Vanaema laulis 
mulle tänaseks unustusse vajunud vene 
laulu „Kust algab kodumaa?“. Laulu koha-
selt algab kodumaa headest ja ustavatest 
naaberhoovi elanikest.“

Kas sa tunned oma kõrvalhoovi elanik-
ke? Või on sul sõpru oma maja naabrite 
seas? Ehk aitaks just nendega tutvumine 
muuta su kodutänava südamelähedaseks 
ja elurajooni mõnusalt hubaseks nagu lau-
lus?

Seega, mida sina septembri esimesel 
pühapäeval teed?

Tuled Lasnamäe esimesele kohvikute 
päevale Sikupilli-Majaka piirkonnas? Õige!

Hoovikohvikute päeval on Sikupilli piir-
konna elanikud ise kokad, kes on välja ot-
sinud oma lemmikretseptid ning pakuvad 
külalistele parimat süüa ja juua enda sel-
leks puhuks kaunistatud maja hoovis. Üle 
25 kohviku on juba registreeritud. Üritusel 
osalemine on tasuta ning külalisena koh-
vikute nautimiseks end eraldi registreeri-
ma ei pea.

Põnevust lisavad kohvikute-kirbukate 
juures toimuvad lõbusad käelised ja sport-
likud ettevõtmised. Programm täieneb 
pidevalt ning sõltub koroonapiirangutest, 
aga seni on plaanis näiteks:

• puusa õõtsuma ajavad muusikalised 
etteasted,

• vinged töötoad: makramee-sule meis-
terdamine, beebiviiplemine, jooga, fla-
menco-kitarr,

• ajalooline piirkonnaekskursioon,
• üllatusi täis maastikumäng,
• lõbusad näomaalingud,
• toataimede rohevahetus,
• päeva lõpetab õhtuhämaruses toimuv 

Lasnaidee vabaõhukino.
Koroonapiiranguid arvestades peame 

töötubades-ekskursioonidel osalemisele 
seadma arvulise piiri. Seega, jälgi meie 
kodulehekülge ja Facebooki üritust, et end 
varakult kirja panna ning koht kindlustada. 
Kui soovid meelelahutaja või vabatahtliku-
na appi tulla, siis registreeri end siin:

https://sikupillikogukond.wordpress.
com/hoovikohvikute-paev/

Facebookis “Sikupilli hoovikohvi-
kute päev” https://www.facebook.com/
events/753181312045692 või telefoni teel 
5691 3094 (Mihkel).

Nii et haara oma sööginõud ja -riistad, 

toanurgas üksildusest depressiooni vaju-
nud liigne toataim, seksikad joogariided, 
suur söögiisu ning sea sammud Sikusse, 
et teiste vaaritatud head ja paremat maits-

ta ning muusikat ja ägedaid tegevusi nauti-
da! Ära unusta kaasa pakkida ka muhedat 
tuju ning loomulikult suurt söögiisu!

Peatse kohtumiseni!
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Väike tegu – suur võit

Kust algab kodumaa? Hoovikohvikust!

Korras suitsuanduri 
olemasolu ja korrektselt 
nummerdatud korteriuks 
võivad päästa elusid. 

Pavel Kulikov
pealik Lasnamäe  
päästekomando

Covid-19 pandeemiast tingituna 
on inimesed sunnitud rohkem 
aega veetma kodus. Paraku on 
nii, et kõik kodud ei ole turvalis-
te kütteseadmetega varustatud 
ning seetõttu on ülioluline kasu-
tada õnnetusi ennetavat turva-
tehnikat nagu suitsuandur ja vin-
gugaasiandur, mis võivad päästa 
sinu pere elu! Suitsuandur on ko-
dudes kohustuslikuks abimeheks 
olnud juba pea kaksteist aastat 

ning vingugaasiandur korstna-
ga ühendatud gaasiseadmega 
kodudes üle kolme aasta. Ala-
tes käesoleva aasta märtsikuust 
on vingugaasiandur kohustuslik 
puuküttel ahju, pliidi või kamina-
ga hoonetes, kuhu andurid tuleb 
paigaldada esimesel võimalusel, 
kuid mitte hiljem kui 2022. aasta 
1. jaanuariks. Oluline on ka see, 
et suitsuandur ei asenda vingu-
andurit ega vastupidi! Samuti tu-
leb vältida kombineeritud anduri-
te kasutamist. 

Meeles tuleks pidada veel, et 
kui andurid on paigaldatud, siis 
tuleb neid ka regulaarselt pu-
hastada ning kontrollida nende 
töökorras olekut! Samuti tuleb 
jälgida andurite eluiga – seda 
saab vaadata anduri tagaküljelt 

või anduri kasutusjuhendist. An-
dureid tuleb kontrollida üks kord 
kuus. 

Paljud pered muudavad oma 
kodu turvalisemaks, vahetades 
välisukse parema vastu. Siinko-
hal on aga oluline meeles pida-
da, et ka uuele uksele tuleb pan-
na korterinumber. Kortermajade 
puhul tuleb lisaks korterinumbri-
tele lisada korruse number. Ma-
jaomanikud peavad olema veen-
dunud, et majadel on nähtaval 
kohal majanumber ning et see on 
pimedal ajal ka valgustatud. Sel-
line tegevus kiirendab päästjate 
tööd ning aitab jõuda abivajajani 
juhul, kui õnnetus on juba juhtu-
nud. Alles hiljuti sai Lasnamäe 
päästekomando väljakutse Pae 
tänavale, kus häirekeskuses-

se antud info kohaselt põlesid 
elektrijuhtmed kortermaja ühes 
korteris. Päästetööde juht hindas 
riski kõrgeks ning päästjad olid 
kiiresti valmis vajaliku korteri ust 
lammutusriistadega maha võt-
ma. Kohale jõudnud päästjatel 
tekkis aga mitmeminutiline aja-
kulu, sest korteriustel puudusid 
numbrid ja helistajat päästjaid 
vastu võtmas ei olnud. Kuna 
enamik korteritest oli nummer-
damata ja numbrid puudusid ka 
korrustel, siis oli õige ukse välja-
selgitamine aeganõudev. Olgugi 
et seekord ei osutunud kaduma 
läinud minutid kellegi jaoks eluli-
selt tähtsaks ning väike tulekahju 
sai kiirelt likvideeritud, võib selli-
ne ajakulu halvemal juhul surma-
ga lõppeda. 

info@palusalusk.eeinfo@palusalusk.ee

www.palusalusk.eewww.palusalusk.eewww.palusalusk.ee

Kasside varjupaik 
otsib vabatahtlikke
MTÜ Kassi Elu varjupaika otsib 
ühing vabatahtlikke. Kui teile 
meeldivad kassid, teil on mitu 
tundi vaba aega nädalas, soov 
aidata koristamisel ja mängida 
varjupaiga nurruvate elanikega, 
võtke ühendust varjupaigaga 
Instagramis @mtu_kassi_elu, 
Facebookis MTÜ Kassi Elu või 
helistades telefonile 5374 8910.



• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310.
• Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust kodu-
aedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja 
küsi lisa – 5399 3595

• AS Ragn-Sells pakub Tallinnas tööd (vahetused 
6.30-14.30 ja 14.30-22.30, tasu alates 700€) ma-
terjalide ringlussevõtjale/sorteerijale. Lisainfo tel 
504 9262.

• Pakume tööd masinistidele Lasnamäel asuvas-
se Bauhausi. Töö graafiku alusel (tööpäevi ca 15). 
Masinist töötab E – R 6:30 – 9:30; L 7:30 – 10:30; 
P 8:30 – 11:30. Tasu 200 bruto/kuus.

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Kardinasalong Vuaal
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

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

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.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

OLEN VAJALIK!
Tule tööle K Security’sse, kus hoolitakse oma töötajatest, kus palk on aus ja saad selle oma arvele õigeaegselt!

Pakume tööd Tallinnas. Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse omamine on soovitav, kuid mitte kohustuslik. Töö
sobib nii mees- kui ka naissoost isikutele. Kui soovid meil töötada pikemalt, kuid sul puudub turvatöötaja
kvalifikatsioon, siis tööandjana toetame sinu püüdlust see omandada. Eesti keele valdamine annab eelise.

Tööülesanneteks on:
-        värava avamine sisenemiseks/väljumiseks transpordivahenditele, millistel on selleks luba;

-        tehnilise valve häirete põhjuste kontrollimine valveobjektil;
-        üldise turvalisuse hoidmine.

Tagame töötajale vormiriietuse, paindliku töögraafiku, koolituse ja iga-aastase tervisekontrolli.
Pöördu    Tel.5610 3003     teenindus@ksecurity.ee     www.ksecurity.ee

SEE TÖÖ ON MINU JAOKS - OLEN  OODATUD

Lotus Timber on pikaajalise puiduimmutamise ja –töötlemise
Kogemusega 100% Eesti kapitalile kuuluv tootmisettevõte.

Oleme kiiresti kasvav ja pidevas arengus ettevõte.

Seoses laienemisega 
Otsime oma meeskonda

LAOTÖÖ
Sinu tööks on sae- ja höövelmaterjali kvaliteedi 
kontroll, sorteerimine, pakkimine ja ladustamine ning 
muud laotööd. 

Ootame Sind, kui
✓ Sa oled töökas ja kohusetundlik
✓ Sa oled füüsiliselt vastupidav
✓ Sulle meeldib käeline tegevus
✓ Sul on eelnev töökogemus puidutööstuses
✓ Sa tunned huvi puiduvaldkonna vastu

Pakume Sulle
✓ Võimalust teenida head palka
✓ Ettevõttesisest väljaõpet
✓ Stabiilset ja püsivat töösuhet ja häid olmetingimusi
✓ Tasuta lõunat
✓ Tööd E-R kl 8.00-17.00 ühes vahetuses, 

kollektiivpuhkust suvel ja jõulude ajal

Asume Maardus, Vana-Narva mnt 31. 
Tallinnast saab meile bussiga nr 30 (peatus Kärmu). 
Maardust sõidavad siia bussid 210, 101, 221. 

Võta meiega ühendust: tel. 5307 0583

LIST

Lotus Timber on pikaajalise puiduimmutamise ja –töötlemise
Kogemusega 100% Eesti kapitalile kuuluv tootmisettevõte.

Oleme kiiresti kasvav ja pidevas arengus ettevõte.

Seoses laienemisega 
Otsime oma meeskonda

OPERAATORIT
• Sinu tööks on töökeskuste (höövel, lintsaag, sortliin)

seadistamine, oma meeskonna juhtimine, töö efektiivne
korraldamine, kvaliteedi tagamine ning päevaeesmärkide
täitmine.

• Oled suurepärane kandidaat, kui
✓ Sa oled täpne ja kohusetunlik
✓ Sa omad töökogemust puidutööstuses (soovitavalt

operaatorina)
✓ Sul on hea tehniline taip ning Sa oskad kasutada arvutit
✓ Sa oskad lugeda tööjooniseid ja õpid kiiresti
✓ Sa oled valmis meeskonnas ennast kehtestama
✓ Sa valdad eesti ja vene keelt suhtlustasandil

Pakume Sulle
✓ Ettevõttesisest väljaõpet
✓ Motiveerivat põhipalka, millele lisandub 

tulemustasu
✓ Stabiilset ja püsivat töösuhet
✓ Häid olmetingimusi
✓ Vahetustega tööd E-R kl 7.00-15.30 ja 15.30-24.00, 

kollektiivpuhkust suvel ja jõulude ajal

Asume Maardus, Vana-Narva mnt 31. 
Tallinnast saab meile bussiga nr 30 (peatus Kärmu). 
Maardust sõidavad siia bussid 210, 101, 221. 

Võta meiega ühendust: tel. 5307 0583

AVAMISPAKKUMISED 
LINNAMÄE KESKUSE SÜDAMEAPTEEGIS
19.augustil avame uues Linnamäe Keskuses Südameapteegi. Tule külla, parimad pakkumised ootavad!

LISAKS PALJU 
TEISI HÄID 
PAKKUMISI

Pakkumised kehtivad Linnamäe Keskuse Südameapteegis 19.-31.08.2021 või kuni kaupa jätkub.

HELOSAN JALAKREEM 100G
КРЕМ ДЛЯ НОГ HELOSAN 100 Г

15,23 €  7,60 €

HELOSAN KREEM 100G
КРЕМ HELOSAN 100 Г

12,88 €  6,45 €

-50%

VITAMIN D3 PRO EXPERT 800IU 
NÖÖBIKOMMID N60
Suhkruvabad  D3-vitamiini nööbikommid ksülitooliga. 

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ VITAMIN D3 PRO 
EXPERT 800 МЕ N60
Жевательные таблетки с витамином D3 без сахара, 
подслащенные ксилитом.

1+1
Osta 1, saad 2

VITAMIN D3 PRO EXPERT 4000IU 
IMMUNO KAPSLID N60
Spetsiaalne toode immuunsusüsteemi toetamiseks.

КАПСУЛЫ VITAMIN D3 PRO EXPERT 4000 МЕ 
IMMUNO N60
Препарат для поддержки иммунитета.

VITIRON D3 OLIVE SUN SPREI 
4000IU 10ML
Oliiviõli baasil toode, mis tagab 
D-vitamiini parema omastamise ja 
biosaadavuse.

СПРЕЙ VITIRON D3 OLIVE SUN 4000 
МЕ 10 МЛ
Препарат на основе оливкового масла, 
способствует лучшей усвояемости и 
биодоступности витамина D.

18,42 €   9,20 €

-50%

1+1
Osta 1, saad 2

LIVERTA FORTE TABLETID N60
Toidulisand maksa talitluse ja 
rasvaainevahetuse toetamiseks 
ülekaalulistele.

ТАБЛЕТКИ LIVERTA FORTE N60
Пищевая добавка для поддержания 
работы печени и жирового обмена 
для людей с избыточной массой тела.

1+1
Osta 1, saad 2

Kõik Sinu 
silmade heaks!

Põhjalik 
nägemiskontroll

Suur valik prilliraame

Prillide määramine 
ja konsultatsioon

Virbi 10, Tallinn 
www.silmatervis.ee

Broneeri aeg: 660 2553


