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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. septembri  
seisuga 117 619 inimest. Augustikuuga võrreldes  
suurenes elanike arv 24 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Kohalikud valimised: kuidas, kus, millal
11.–17. oktoobrini toimuvad üle Eesti ko-
halike omavalitsuste volikogude valimi-
sed, mille korraldamises on jõustunud 
mitmed olulised muudatused. 

Olulisemad muudatused
Valija saab hääletada oma valimisring-
konnas (Tallinnas linnaosas) vabalt vali-
tud jaoskonnas. Valija ei ole enam seotud 
ühe kindla jaoskonnaga, kuna kasutusele 
võetakse valijate elektroonilised nimekir-
jad. Hääletamises ei ole midagi muutunud 
– valida saab ikka enda ringkonna kandi-
daate. Näiteks Lasnamäe valija, kes sai 
varem valimispäeval minna vaid oma elu-
kohajärgsesse jaoskonda, näiteks mõnda 
koolimajja, ja hääletada seal Lasnamäel 
kandideerivate kandidaatide poolt, saab 
nüüd valida endale sobivaima jaoskon-
na kõikidest Lasnamäe linnaosas avatud 
jaoskondadest ja hääletab ikka Lasnamäe 
kandidaatide poolt.

Siseministeerium saadab valijatele valija-
kaardi asemel teabelehe. Teabelehel on tut-
vustatud hääletamisõiguse tingimusi ja hääle-
tamisvõimalusi linnas. Teabeleht saadetakse 
kas elektrooniliselt või paberil ja seda ei ole 
vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.

Pühapäeval saab valimisjaoskonnas 
e-häält pabersedeliga muuta.

Agitatsioon on keelatud vaid hääletamis-
ruumis, mujal on lubatud. Poliitiline välirek-
laam on lubatud. 

Kodus hääletamine

Kui valija terviseseisundi või mõne muu 
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada 
hääletamisruumis, võib ta taotleda hääle-
tamist kodus. Kodus hääletamise taotluse 
saab esitada juhul, kui valija asub oma 
elukohajärgse valimisringkonna territoo-
riumil. Kodus hääletamine toimub ainult 
15.–17. oktoobril kella 9–20ni.

Valijal tuleb esitada kirjalik taotlus 
kodus hääletamise korraldamiseks hil-
jemalt 17. oktoobril 2021 kella 14ks elu-
kohajärgsele Tallinna linnaosavalitsusele. 
E-kirjaga saab taotluse esitada elukoha-

järgsele linnaosavalitsusele e-posti aadres- 
sil Lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee.

Telefoni teel saab esitada taotluse 
15. ja 16. oktoobril 2021 kella 12–20ni 
ning valimispäeval, 17. oktoobril kella 
9–14ni. Lasnamäel võetakse kodushääle-
tamise soovid vastu telefoninumbritel 645 
7740 ja 645 7732.

Kodus hääletamise taotluses peab ni-
metama valija nime, isikukoodi, aadressi, 
telefoninumbri ning kodus hääletamise 
põhjuse. 

Viimaseks võib olla terviseseisund, kõr-
ge iga, rasked teeolud, transpordivõima-
luse puudumine või muud põhjused, mis 

takistavad valijat kodust lahkumast. Kui 
jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole 
põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat 
taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Hääletamisõigus

Tallinna Linnavolikogu valimisel on 
hääletamisõigus valimispäeval 16-aas-
taseks saanud:
• Eesti kodanikul, kelle püsiv elukoht Eesti 

rahvastikuregistri andmetel 17. septemb-
ri 2021 seisuga asub Tallinna linnas;

• ükskõik millise teise riigi kodanikul, kel-
le püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri 
andmetel 17. septembri 2021 seisuga 
asub Tallinna linnas ning kes elab Eestis 
pikaajalise elamisloa või alalise elamis-
õiguse alusel;

• nn halli passi omanikul, kelle püsiv elu-
koht Eesti rahvastikuregistri andmetel 
17. septembri 2021 seisuga asub Tallin-
na linnas ning kes elab Eestis pikaaja-
lise elamisloa või alalise elamisõiguse 
alusel.

Hääletamisõigus puudub isikul, kes on:
• valimisõiguse osas teovõimetuks tunnis-

tatud;
• kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja 

kannab vanglakaristust.

>>> Lk.4

Valimisjaoskondade arvu on suurendatud, hääletada saab ükskõik millises valimisringkonna jaoskonnas.

5 põhjust uudistada vastavatud Tondiraba parki 
Augustikuu viimasel nädalavahetusel 
avatud pargis leidub põnevaid avastusi 
nii loodusesõpradele kui ka aktiivse elu-
viisi viljelejatele.

Linna üks suurematest parkidest rajati Las-
namäel kunagi asunud samanimelise raba 
kohale, mis on olnud pikalt inimmõju meele-
vallas, seetõttu on sellest kujunenud ülipõ-
nev ning omanäoline mitmekesine roheala. 
Park on osaks Lasnamäe nn rohelisest ko-
ridorist, mida kavandati juba linnaosa loo-
mise ajal. Ala arendamisel on oluliseks pee-
tud austada aastakümneid isepäi arenenud 
looduskooslusi ja pargi asukaid: vesilikke, 
linde, putukaid ja taimi.

• Pargi rajamisel on säilitatud maa-ala 
looduslik osa, mida on enam kui 85% par-
gi territooriumist. Alles jäid mets ja väike-
sed veekogud, samuti loomastik ja taimestik. 

• Parki on külvatud ligi 40 000 ruut-
meetrit aasasid. Suurem osa siia toodud 
50 liigi niidutaimede seemnetest on korja-
tud ja kasvatatud Eestis. Siin kasvavad näi-
teks kellukad, metsporgand, teeleht jms.

• Pargi 5,7 hektari suurune spordi- 
ja mänguväljak on Baltimaade suurim. 
Jooksu- ja metsaradu ning jalgteid on kok-
ku 10 kilomeetrit, lisaks veel 2,5 kilomeetrit 
ainult jalgrattaga sõitmiseks mõeldud radu. 
Külastajaid ootavad ka välijõusaal, rula-

park, koerapargid, võrkkiiged, grillimisko-
had ja jalgrattateeninduspunkt.

• Park on koduks mitmele III kategooria 
kaitsealusele roomaja-, linnu- ja taimeliigi-
le. Nii kohtab pargis kahepaiksetest tähnikve-
silikku, roomajatest arusisalikke ja nastikuid 
ning lindudest rukkirääke, väänkaelu ja pu-

naselg-õgijaid. Kaitse all on ka kuus pargis 
kasvavat taimeliiki – suur käopõll, kahelehine 
käokeel, balti sõrmkäpp, hall sõrmkäpp, hall 
käpp ja laialehine neiuvaip.

• Pargis leidub ka söödavaid taimi: 
õunapuid, murakaid ja metsmaasikaid. 
Samuti on Tondirabas üks Eesti väheseid 

astelpajukolooniaid, pohlametsas kõrguvad 
lehtpuud on aga unikaalne kooslus, sest 
looduses kasvavad pohlad peamiselt okas-
puumetsas.

Pargi projekteerisid AB Artes Terrae 
OÜ maastikuarhitektid Heiki Kalberg, Tanel 
Breede ja Merle Karro Kalberg, Roadplan 
OÜ teeinsenerid Edgar Berman ja Kristel 
Liblik, ehitustööd tegi Tallinna Teede AS.

Park on osaks Lasnamäe nn rohelisest koridorist.

Tõendi väljaprintimise võimalustest, 
vaktsineerimisbussi asukohtadest  

ja maskide jagamisest 
paljulapselistele peredele, 

üksikvanematele, sissetulekust 
sõltuvat toetust saavatele linlastele 

ja pensionäridele loe lk 2.
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Sügise värvid 
Lasnamäel

Parafraseerides tuntud laulu, võiks kü-
sida: mis värvi on Lasnamäe? Paljud 
teavad vastata, et majad on enamasti 
hallid või oranžid, aga nende rõdud on 
juba väga kirjud. Kuid sama julgelt võiks 
väita, et Lasnamäe on roheline. 

Seda paneb tähele igaüks, kes teeb kas 
või lühikese jalutuskäiku millises iganes 
Lasnamäe asumis või näiteks vaatab 
meie linnaosa aerofotot kaardirakendu-
sest. Rohelust loovad puud, põõsad, lil-
led, muru ja metsad. Lasnamäe on sui-
sa nii roheline, et hiljuti eksis siia põder. 
Kohalikud fi lmisid suure looma jalutus-
käiku üle Narva maantee kiriku lähistel.

Kui põdrad on Lasnamäel harukordsed 
külalised, siis väiksemate liikide esinda-
jaid leidub siin küll ja küll. Nende kohta 
saab rohkem lugeda uude Tondiraba 
parki paigutatud infotahvlitelt.

Otseselt neid loomi ja linde tülitada mui-
dugi ei tohi, küll aga on Tondiraba park 
projekteeritud selliselt, et pargi keskel 
laiuvasse metsa viivad käänulised teed, 
mida pidi jalutades hea õnne korral võib 
seal pesitsevaid linde kuulda ja loomi 
näha.

Jätkuvalt pakuvad silmarõõmu ka Tondi-
loo ehk rahvasuus Kivila ning Pae par-
gid. Peagi valmiv Võidujooksu tänav viib 
uudistajaid läbi suure ja mitmekesise 
Kurepõllu tühermaa ning Paevälja pei-
detud rajad pakuvad ilusaid vaateid me-
rele ja vanalinnale. Uuendused ootavad 
ka väiksemaid rohealasid: näiteks peagi 
algavad tööd Seli metsas, kuhu tekib 
uus mõnus linnaruum mänguväljakute, 
valgustuse ja muude vajalike elementi-
dega. 

Siiski teame, et eriti Laagna tee lähistel 
on asumeid, kus rohelust on mõnevõrra 
vähem. Selleks, et niisugust olukorda 
natukenegi parandada, haljastasime 
tänavu neli üle Laagna tee viivat silda. 
„Roheliseks“ muutusid Pallasti, Linda-
kivi, Pae ja Saarepiiga sillad. Igale sil-
lale on loodud mõneti erinev lahendus 
ning kohalikud on uuenduse hästi vastu 
võtnud. September ongi viimane kuu 
roheluse nautimiseks: varsti muutuvad 
puulehed kollaseks ja seejärel on ka 
muru lumevaiba all peidus. Iga aasta-
aeg on omamoodi ilus, peab vaid oska-
ma seda ilu nautida!

Eesti vabariigi valitsuse 23.08 korral-
duse nr 305 kohaselt jõustus alates 
26. augustist maskikandmise kohus-
tus nendes avalikes siseruumides, 
kus ei kontrollita COVID-tõendit. Ava-
likes ruumides, kus COVID-tõendit 
nõutakse, peavad seda hakkama esi-
tama kõik kliendid või osavõtjad. 

Maskikandmise kohustus
26. augustist tuleb COVID nakkusohu 
suhtes kontrollimata avalikes siseruumi-
des hakata kandma maske. Maske tuleb 
hakata kandma kõigis nendes avalikuks 
kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on 
võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub 
palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt 
kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse 
sisenemisel ei nõuta COVID-tõendit.

Eelkõige puudutab see kaubandus- 
ja teenindusasutusi, aga ka riigi- ja ko-
halike omavalitsuste asutusi. Näiteks 
tuleb maske hakata kandma poodides, 
apteekides, telekommunikatsiooniet-
tevõtte või panga teenindussaalides, 
postkontorites, raamatukogudes, aga ka 
politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkind-
lustusameti või haigekassa teenindus-
saalides ning mujal.

Endiselt ei laiene maskikandmise 
kohustus alla 12-aastastele lastele või 
inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski 
kandmine tervislikel põhjustel või muudel 
olulistel põhjustel ebamõistlik.

Maskikandmise nõue säilib ühistrans-
pordis, kaasa arvatud rongid ja praamid. 
Samuti säilib maskikandmise nõue juma-
lateenistustel ja muudel avalikel usuta-
litustel, kus siseruumides osalejate arv 
ei ole suurem kui 50 inimest (välitingi-
mustes 100) või on ruumi täitumus kuni 
50 protsenti. Kui osalejate arvud ületa-
vad neid piire, tuleb kontrollida inimeste 
nakkusohutust.

Tõendi esitamise nõue 
COVID-tõendit vaktsineerituse, läbipõ-
demise või varasemalt tehtud negatiivse 
testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist 
esitada alates 18. eluaastast enamiku 
korraldatud tegevuste puhul.

See tähendab, et COVID-tõendit 
tuleb esitada sportimisel, treenimisel, 
noorsootöös, huvitegevuses ja -haridu-
ses, täienduskoolituses ja täiendõppes; 
spordivõistlustel ning spordi- ja liikumi-
süritustel; saunades, spaades, veekes-
kustes ja ujulates; avalikel koosolekutel 

ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, 
kontsertidel (k.a kirikukontserdil), konve-
rentsidel; muuseumides ja näitusasutus-
tes; meelelahutusteenustel; toitlustuset-
tevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. 
Kõikide osavõtjate nakkusohutust tuleb 
kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus 
toimub teenuse osutamise kohas, näi-
teks toitlustuskoha rentimisel või teatri-
etenduse tellimisel teatris. Samas pole 
COVID-tõendit vaja esitada, kui sisene-
da toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu 
kaasa ostmiseks, kuid siis tuleb kanda 
maski.

COVID-tõendit ei tule kontrollida piira-
mata territooriumiga väliüritustel.

Korraldajatel on kohustus kontrollida 
COVID-tõendite kehtivust. Põhjendatud 
kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isi-
kut tõendavat dokumenti.

Korraldusega lubatakse koroonavii-
ruse testi tegemist ka apteekides, see 
võimaldab kiirtestide tegemist rohkema-
tes kohtades ja on inimestele lihtsamini 
kättesaadav. 

Apteekides tehtud kiirtesti tulemus 
kehtib kuni 48 tundi ja seda saab ka-
sutada ainult nendes kohtades, kus 
COVID-tõend on siseriiklikult nõutud.

COVID-piirangud alates 26. augustist

Septembrikuus sõidab 
Lasnamäel ringi 
vaktsineerimisbuss ning jätkub 
tasuta maskide jagamine.

Vaktsineerimisbussi sõidugraafi k
Alates 6. septembrist kuni kuu lõpuni 
sõidab Lasnamäel iga päev Confi do me-
ditsiinikeskuse vaktsineerimisbuss, kus 
saab ennast COVID-19 vastu vaktsinee-
rida Moderna vaktsiiniga. Igas peatumis-
kohas töötab buss kl 11–19.

Vaktsineerima on oodatud kõik Eesti 
elanikud alates 12. eluaastast. Täiskait-
se saavutamiseks on väga oluline läbida 
kogu vaktsineerimiskuur ja mitte loobuda 
teisest kaitsesüstist. Teise kaitsesüsti aja 
ja koha saab teada esimese doosi te-
gemise ajal. Vaktsineerima tulles peab 
kaasa võtma ID-kaardi või passi, eelnev 
registreerimine ei ole vajalik. Vaktsinee-
rimisele pääseb elava järjekorra alusel, 
kuid soovi korral on võimalik vaktsinee-

rimisbussi eelnevalt registreerida ja aeg 
broneerida läbi digilugu.ee. 

Tasuta maskid
Tasuta meditsiinilisi maske on linnaosa-
valitsuses võimalik saada paljulapselistel 
peredel, üksikvanematel, pensionäridel 
ja sissetulekust sõltuvat toetust saavatel 
linlastel. Maskid on ette nähtud kõikidele 
eelpool nimetatud sihtrühmadele, kelle 
rahvastikuregistri järgne elukoht on Las-
namäe. 

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 saab linnaosavalitsuses ko-
hapeal (Pallasti 54) esmaspäevast ree-
deni linnaosa valitsuse tööaja jooksul 
(E 8.15–17, T–N 8.15–17 ja R 8.15–16). 
Pensionärid saavad maske ka Lasna-
mäe sotsiaalkeskusest (Punane 36). 

Maskidele järele tulemiseks palutak-
se kaasa võtta isikut tõendav dokument, 
pensionäridel pensionitunnistus. 

Immuniseerimistõendi 
väljaprintimine 
Kõik, kellel ei ole võimalust tõendit ise 
välja printida, saavad seda tasuta teha 
iga linnaosa infosaalis ning Tallinna 
keskraamatukogus ja selle haruraa-
matukogudes. Lasnamäel saab tõendit 
välja printida lisaks linnaosavalitsuse 
infosaalile (Pallasti 54) ka linnaosa-
valitsuse sotsiaalhoolekande toetuste 
talituses (Mahtra 48) ja Lasnamäe sot-
siaalkeskuse uutes ajutistes ruumides 
(Punane 36). 

Tallinnas väljastab Covid-tõendeid 
ka sotsiaalkindlustusameti teenindus-
punkt (Endla tn 8, E 8.30–18.00, T, K, N 
8.30–16.30, R 8.30–13.00).

Tõendi printimiseks on vaja 
ID-kaarti ja selle PIN-koode. 

Vaktsineerida on võimalik igas asumis
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Augustis toimunud Lasnamäe 
Päevade raames leidus meie lin-
naosa tänavatel mitmes kohas 
uhke disainiga ajalooalase infoga 
stende. Mitmed bussipeatused 
testivad nüüd inimeste teadmisi 
Lasnamäe mineviku kohta. Te-
gemist on Lasnamäe muuseumi 
algatuse järjekordse tegevusega, 
millega soovime viia inimesteni 
põnevaid fakte ja innustada koha-
likke kodukandi ajalooga tutvust 
tegema. Linnaruumis silmator-
kava väljanägemisega stendidel 
leidsid kajastust kunagi Lasna-
mäel tegutsenud lennuvälja ja 
hipodroomi ajalugu, teisal tutvus-
tatakse suisa keskaegset piirikivi 

või tänaseks hävinud Uuslinna 
sõjaväelinnakut.

Milleks seda kõike vaja on? 
Esiteks, teadmisi ei ole kunagi lii-
ga palju ning oma kodukoha aja-
loo tundmine kuulub kindlasti nen-
de teadmiste hulka, mida lisandub 
kogu elu vältel. Teiseks, me oleme 
tihtipeale veendunud, et tunneme 
mingit piirkonda väga hästi. Mõni 
võib väita, et ta tunneb läbi ja lõhki 
Tallinna vanalinna, teine on turisti-
na kusagil kauges linnas nii palju 
käinud ja selle kohta lugenud, et 
tunneb seal ennast sama hästi 
kui kohalikuna. Samas, kodukant 
jääb tagaplaanile, kuigi ka siin on 
palju põnevat. Lihtsalt tuleb osata 

otsida ja tähele panna! Kolman-
daks tahame kummutada stereo-
tüüpe: Lasnamäe ei ole eranditult 
Nõukogude ajal kerkinud hallidest 
majadest koosnev linnaosa, vaid 
siin on muidki põnevaid kihte, mis 
räägivad oma loo sõdade vaheli-
sest Eestist, tsaariaegsest Eesti-
maast või koguni geoloogilistest 
arengutest, mis ulatuvad miljonite 
aastate taha. 

Tänapäeva muuseumi suurim 
needus on olla igav. Seepärast 
pingutavadki kõik muuseumid 
selle nimel, et pakkuda inimes-
tele uusi ja põnevaid vaatenurki 
nendelegi teemadele, mis ammu 
mõjuvad tuttavana. Lasnamäe 

muuseumil pole hoonet, pole mu-
seaale ega töötajaid. Küll on aga 
soov, et Lasnamäe elanikud ja 
külalised tahaksid oma linnaosa 
avastada. Selleks kutsume teid 
avastusretkele – vabalt valitud 

ajal ja rajal – läbi Lasnamäe, kus 
meie kollased stendid räägivad 
ainult murdosa sellest põnevast 
faktide ja teadmiste kogumist, 
mida teab meile rääkida Lasna-
mäe minevik. 

Tallinna linnavolikogu algatas detailplaneeringu, mis 
võimaldab J. Smuuli tee, Narva maantee, Vana-Kuuli ja 
Liikuri tänavaga piirnevale alale rajada elu- ja ärikvartali.

Praegu on planeeritav ala suuremas osas hoonestamata. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada 
alal äri- ja elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa, transpor-
dimaa ja üldkasutatava maa krundid ning määrata ehitus-
õigus kuni 8-korruseliste äripindadega korterelamute, kuni 
8-korruseliste korterelamute, kuni 8-korruseliste ärihoonete 
ja kuni 5-korruselise ärihoone ja/või korterelamu ja/või ühis-
kondliku hoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu järgi lahendatakse parkimine hoonete 
all ning ala keskele jääb avalikult kasutatav rohevöönd või 
park.

18,03 hektari suurusele planeeritavale alale kavanda-
tavad ärihooned on suuremas mahus planeeritud krundi  
J. Smuuli tee poolsele küljele, korterelamud Vana-Kuuli tä-
nava ja Liikuri tänava poolsete külgedele, äripindadega kor-
terelamud Narva maantee poolsele küljele ning haljasala ja 
mänguväljakud jäävad planeeritava kvartali keskele.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Panorama City 
(uus ärinimi OÜ Smuuli Kvartal) 1. novembril 2018. De-
tailplaneeringu taotluse juurde on lahendusettepaneku ja 
illustreeriva materjali koostanud OÜ Alver Arhitektid. Eskiis-
lahenduse joonised on vormistanud K-Projekt AS.

Muuhulgas leidis silmator kava väljanägemisega stendidel kajastust 
kunagi Lasna mäel tegutsenud lhipodroomi ajalugu.

Detailplaneeringu lahendusettepanek on illustratiivne.

Lisaks ujulale ehitatakse ka vee- ja saunakeskus. 

Lasnamäe ujula ning vee- ja saunakeskus valmivad aastaks 2024
Aadressil Varraku 14a valmiv vee- ja 
spordikeskus hõlmab lisaks olüm-
piamõõtmetes ujulale ka vee- ja sau-
nakeskust, universaalset pallimängu- 
platsi ning majutusasutust. 

Keskuse arendaja Capital Mill OÜ part-
ner Tanel Samuel selgitas, et hetkel on 
pooleli projekteerimise faas ning käib 
kooskõlastamine mitmete ametkondade-
ga. „Septembrikuu jooksul soovime anda 
sisse ka ehitusloa taotluse,“ täpsustas 
Samuel. „Spaa, veekeskuse ja meelela-
hutuskompleksi eest hakkab vastutama 
sama operaator, kes on tegev ka Mus-
tamäe Elamus Spas, kuid jooksvalt otsi-
takse juurde mitmesuguste spordisaalide 
operaatorit.“

Kavandatud hoone ruumiline prog-
ramm keskendub sporditegevustele 
– näiteks saab hoones olema olümpia- 
standarditele vastav ujula 400kohalise 
tribüüniga. Lisaks 50meetrisele bassei-
nile rajatakse ka 25meetrine soojendus-
bassein. Lisaks ujulale ehitatakse kahe 
väljakuga spordisaal koos teenindus-
ruumidega, spordiklubide ruumid ning 
vee- ja saunakeskus koos vajalike tee-
nindusruumidega. Vee- ja spordikeskuse 
kõrvale, aadressile Varraku tn 14b tuleb 
ujulat ja kogu kvartalit teenindav avalik 
parkla.

Tondiraba jäähalli kõrvale rajatava 
vee- ja spordikeskuse rajamise aluseks on 
kontsessioonileping, mille alusel linn sõl-
mis Capital Mill OÜga hoonestusõiguse.

Avastamisväärt  
Lasnamäe ajalugu

Lasnamäele planeeritakse uut elu- ja ärikvartalit



6. september on viimane päev osalemiseks 
Lasnamäe selle aasta rohelise rõdu konkur-
sil, mille käigus valitakse välja Lasnamäe 
korterite ilusaimad lillede ja haljastusega 
kaunistatud rõdud. Konkursil osalemiseks 
tuleb saata pilt oma kaunistatud rõdust 
e-posti aadressile lasnamae@tallinnlv.ee, 
lisades oma nime, aadressi ja telefoni- 

numbri. Kaunimad rõdud ja lodžad valib väl-
ja ala asjatundjatest koosnev žürii. Parima-
te rõdude autorid saavad auhinnaks aian-
duskeskuse Hortes kinkekaarte. 

Auhinnatseremoonia ja konkursi käigus 
välja sõelutud fotode näituse avamine toi-
mub 15. septembril Lasnamäe Hortese poe 
klaaspaviljonis.
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Infopäevad septembrikuus 
Septembrikuus taasalustab Lasnamäe lin-
naosavalitsus korteriühistute infopäevade 
korraldamist. 28. septembril (vene keeles) 
ja 29. septembril (eesti keeles) toimuval 
infopäeval võetakse luubi alla maastiku- 
kujundus (LandscapeArt maastikukujun-
daja Maria Simson); korterelamute võima-
lused rataste parkimise korraldamiseks 
(Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti 
peaspetsialist Erik Sarapuu) ja mänguväl-

jakute rajamine (OÜ Atix esindajad Andrus 
Palm ja Raoul Niilis).

Infopäevad toimuvad linnaosavalitsuse 
peahoone (Pallasti 54) I korruse saalis al-
gusega kell 17.00.

Maailmakoristuspäev  
18. septembril
Linnaosa pakub abi talgute korras korista-
tud prügi äraviimisel, vajadusel inventari, 
kinnaste ja kottide jagamisel.

Info korteriühistutele

Rohelise rõdu konkursi fotonäitus

Lasnamäe valimisjaoskonnad

Eelhääletamine maakonnakeskuste 
jaoskondades

11.–14. oktoobril kella 12–20ni saab 
hääletada järgmistes Lasnamäe vali-
misjaoskondades:
• nr 36 – Paepargi Maxima XX, Paepar-

gi tn 57;
• nr 37 – Smuuli Maxima XX, J. Smuuli 

tee 9;
• nr 42 – Lasnamäe Centrum, Mustakivi 

tee 13;
• nr 46 – Linnamäe Maxima XXX, Linna-

mäe tee 57;
• nr 49 – Ümera Keskus, Laagna tee 80;
• nr 50 – Kärberi Keskus, Kärberi tn 20;
• nr 51 – Ülemiste Keskus, Suur-Sõja-

mäe tn 4;
• nr 53 – Tondiraba Spordikeskuse hoo-

viala, Varraku tn 14.

Hääletamine elukohajärgse valimis-
ringkonna valimisjaoskondades
15.–16. oktoobrini kella 12–20ni saab 
Lasnamäe elanik eelhääletada ükskõik 
millises allpool loetletud elukohajärgse 
valimisringkonna valimisjaoskonnas. 

Valimispäeval, 17. oktoobril on kõik 
jaoskonnad avatud kella 9–20ni.
• nr 32 – Tallinna Teeninduskool,  

Majaka tn 2;
• nr 33 – Lasnamäe Spordikompleks, 

Pae tn 1;
• nr 34 – Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 

hoone, Pallasti tn 54;

• nr 35 – Lasnamäe Gümnaasium,  
Pae tn 59;

• nr 36 – Paepargi Maxima XX,  
Paepargi tn 57;

• nr 37 – Smuuli Maxima XX,  
J. Smuuli tee 9;

• nr 38 – Kultuurikeskus Lindakivi,  
J. Koorti tn 22;

• nr 39 – Tallinna Laagna Gümnaasium, 
Vikerlase tn 16;

• nr 40 – Lasnamäe Vene Gümnaasium, 
J. Koorti tn 23;

• nr 41 – Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium, Martsa tn 2;

• nr 42 – Lasnamäe Centrum,  
Mustakivi tee 13;

• nr 43 – Tallinna Mahtra Põhikool, 
Mahtra tn 60;

• nr 44 – Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 
K. Kärberi tn 9;

• nr 45 – Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum, Linnamäe tee 10;

• nr 46 – Linnamäe Maxima XXX, 
Linnamäe tee 57;

• nr 47 – Tallinna Linnamäe  
Vene Lütseumi gümnaasiumihoone, 
Läänemere tee 31;

• nr 48 – Tallinna Läänemere 
Gümnaasium, Vormsi tn 3;

• nr 49 – Ümera Keskus, Laagna tee 80;
• nr 50 – Kärberi Keskus,  

Kärberi tn 20;
• nr 51 – Ülemiste Keskus,  

Suur-Sõjamäe tn 4;
• nr 52 – Vikerlase kaubanduskeskus, 

Vikerlase tn 19;
• nr 53 – Tondiraba Spordikeskuse 

hooviala, Varraku tn 14.

Pae pargi rahvajooks: oluline info
Teisipäeval, 7. septembril toimuva Pae 
pargi V rahvajooksu stardinumbrite väl-
jastamine algab kl 16.30. Kuni 7-aastas-
tele mõeldud lastejooksud stardivad  
kl 17.30. Põhidistantsi ehk 5,1 km start 
antakse kl 18.30. Kokku läbitakse kolm 
1,7 km pikkust ringi. 

Spordivõistlusel teostatakse nakkusohu-
tuse kontrolli vastavalt kehtestatud nõue-
tele. Numbri väljastamisel peab näitama  
COVID-tõendit lõpetatud vaktsineerimis-
kuuri, läbipõdemise või negatiivse testi koh-
ta. Tasuta testi saab teha ka kohapeal. Kor-
raldajad paluvad varuda kannatlikkust ning 
arvestada võimalike järjekordadega ja tulla 
aegsasti kohale.

Osavõtt Pae pargi rahvajooksust on ta-
suta. Osalejate arv pole piiratud, kuid ainult 
esimesed 650 registreerunut saavad medali. 

Registreerida saab veebi kaudu:  
paerahvajooks.sportos.eu

Lasnamäe korteriühistud said esimesed rattamajad   
Lasnamäe linnaosavalitsus pakkus pilootpro-
jekti raames korteriühistutele jalgrattamajade 
paigaldamise võimalust. Huvi rattamajade vastu 
oli väga suur ning septembrikuu hakul paigutati 
hoovidesse esimesed rattamajad. 
 
Rattamaja on metallist vandaalikindel vundamendita 
konstruktsioon, mis meenutab tavalisi prügimaju ning 
on mõeldud ainult jalg-, jooksu- ja tõukerataste hoid-
miseks. Linnaosavalitsuse poolt jalgrataste hoiusta-
miseks välja pakutud panipaiga pindala on umbes 20 
ruutmeetrit, sinna mahub kuni 20 jalgratast. Konst-
ruktsiooni sees on rataste mugavaks kinnitamiseks 
mõeldud raam. 

Pilootprojekti raames pakkus linnaosavalitsus 
korteriühistutele jalgrataste alaliseks või ajutiseks 
hoiustamiseks spetsiaalselt varustatud majade pai-
galdamist. Kokku paigaldatakse Lasnamäele kuus 
rattamaja, mille korteriühistud saavad tasuta. 

Kõigil teistel ühistutel on võimalik rattamaja pai-
galdamist koduhoovi osaliselt rahastada programmi 
„Hoovid korda“ raames. Rahuldatud taotluse puhul 
rahastatakse kuni 70% projekti maksumusest. Taot-
lusi võetakse vastu 1. märtsini. 

Kohalikud valimised:  
kuidas, kus, millal

Tallinna volikogu valimiseks peab elukoht 
olema rahvastikuregistri järgi linnas
 
Valijate nimekirjad koostatakse rahvastikuregistri andmete alusel 17. septembri 
seisuga. Et elukohaandmete korrastamine ei jääks viimasele minutile, soovitatakse 
kõigil valijatel, kelle elukoht vajab rahvastikuregistris muutmist, teha andmed korda 
veidi varem enne seaduses sätestatud päeva hiljemalt 16. septembriks 2021.

Oma elukohaandmeid saab kontrollida ja uuest elukohast teatada veebilehel  
https://www.rahvastikuregister.ee. Vajadusel saab elukohaandmete korrastami-
seks pöörduda lähima linnaosa valitsuse või Tallinna perekonnaseisuameti poole.

947 last
läheb sel aastal Lasnamäe 
koolides esimesse klassi

Kuu  
number: 

>>> Lk.1

Pilootprojekti raames laekus linnaosa 
korteriühistutelt ligi 100 sooviavaldust rattamaja 

ehituse rahastamiseks.

Euroopa muinsuskaitsepäevade 
eriekskursioon Lasnamäel
9.–12. septembril üle Eesti toimuvate  
Euroopa muinsuskaitsepäevade raames 
korraldab Kiek in de Kök 11. septembril 
eriekskursiooni – jalgsimatka Mustakivist 
Irusse. Matkal räägitakse lähemalt tee-
le jäävatel aladel paiknenud varasemast 
asustusest, samuti on võimalik tutvuda Iru 
linnuselt leitud esemetega. 

Lasnamäe Centrumi peasissekäigu ees 
alguse saav ja umbes 2,5 tundi kestev ees-

tikeelne matk algab kell 13. Piletid saadaval 
Piletilevis.



Septembrikuus jätkab linnaosavalitsus 
kepikõnnitreeningute korraldamist Pae 
pargis. Treeningud toimuvad kolma-
päeviti algusega kl 11.00: • 8. septem-
ber, • 15. september, • 22. september,  

• 29. september. Treeneriks on Rene Mei-
mer. Kohtume Lasnamäe linnaosavalit-
suse ees. Treeningutest osavõtt ja kep-
pide laenutus on tasuta. Registreerimine 
tel 645 7702.Suve jooksul Lasnamäe noortekesku-

se eestvedamisel toimunud Art Police 
ehk kunstipolitsei algatuse raames 
said mitmed objektid üle terve linna-
osa erksa ja ägeda supergraafi ka.

Lasnamäe noortekeskuse poolt ellu kut-
sutud Art Police on hea näide sellest, 
kuidas noored koos kunstnikest juhen-
dajatega saavad teha legaalseid seina-
maalinguid ning seeläbi oma kodukanti 
ilusamaks muuta. 

Supergraafi ka teoste loomisest võttis 
osa paarkümmend noort, keda juhen-
dasid Sodacats tänavakunstnike rüh-
ma esindajad. Enne vahetut maalimist 
kaasati noori teoste väljatöötamisse ja 
tutvustati neile tänavakunsti loomise põ-
himõtteid. Lähikuudel lisandub Lasna-
mäele veel mitmeid supergraafi ka ob-
jekte. Mitu kuud väldanud algatuse Art 
Police raames said uue kuue mitmed 
elektrikilbid, piirded, alajaamad ja Priisle 
pargi lava. 

2020. aastal kasvas seenemürgistuse või 
selle kahtlusega mürgistusinfoliinile teh-
tud kõnede arv umbes 2,5 korda. Mürgis-
tuste vältimiseks soovitab terviseameti 
mürgistusteabekeskus korjata metsast 
ainult neid seeni, mida kindlalt tunnete.

„Möödunud aastal käis varasemaga võrrel-
des palju enam inimesi seenel, mistõttu oli 
ka mürgistusi rohkem. Meilegi üllatusena lei-
dus seenelisi, kes korjasid ära kõik ette juh-
tunud seened. Nad plaanisid seened hiljem 
ära sorteerida. See aga ei õnnestu suuresti 
juba seetõttu, et korjatud seened lähevad 
kergelt katki. Samuti on  seened korjatud 
vaid osaliselt, mistõttu ei ole tervet seent nä-
gemata võimalik seda tuvastada,“ ütleb mür-
gistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Seenemürgistuse tõsiduse hindamisel 
on oluline teada, kui kiiresti pärast seene 
söömist tekkis seedehäire. Kui see tekkis 30 
minutit kuni 2 tundi pärast söömist ja selle 
tulemuseks on ainult oksendamine ja see-
dehäired, leevenduvad need paari tunniga ja 

mööduvad hiljemalt ülejärgmiseks päevaks. 
Tõsisemate juhtumite korral algab oksenda-
mine 6–8 tundi pärast söömist ning kindlasti 
on vaja meditsiinilist abi. Erandiks on vöödi-
kud, mille mürgistuse korral tekib kannatanul 
esmalt (kuni pooleteiseks ööpäevaks) tugev 
janutunne ja üksnes kerged seedehäired. 

Ööpäevaringselt avatud mürgistusinfolii-
ni telefonile 16662 helistamine on anonüüm-
ne ning kohaliku kõne hinnaga.
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Kepikõnnitreeningud jätkuvadNoorte kunstipolitsei muutis 
kodukanti ilusamaks

Korja metsast ainult neid seeni, 
mida kindlasti tunned

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet 
teatab Mustakivi tee pikenduse rajami-
se keskkonnamõju hindamise program-
mi avalikustamisest.

Keskkonnamõju hindamine (KMH) 
algatati Tallinna keskkonna- ja kommu-
naalameti juhataja 12.01.2021 käskkirjaga 
nr T-9-1/21/3.

Kavandatava tegevuse eesmärk on ra-
jada Mustakivi tee pikendus, Narva mnt ja 
Kose tee vaheline lõik, mis on Lasnamäe 
linnaosast algav avalikult kasutatav jao-
tustänav kuni Kose teeni Pirita linnaosas. 
Kavandatava tee pikkus on 1,2 km.

KMH osapooled:
Tee projekteerimise üle otsustab Tallin-

na keskkonna- ja kommunaalamet (Mün-
di 2, 15197, Tallinn; tel 645 7191, e-post 
kommunaal@tallinnlv.ee), väljastades pro-
jekteerimistingimused. Ehitusloa väljastaja 
on Tallinna linnaplaneerimise amet (aad-
ress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; tel 
640 4203, e-post tlpa@tallinnlv.ee). 

Keskkonnamõju hindaja on AS Kobras  
juhtekspert Urmas Uri (aadress Riia 35, 
50410 Tartu; tel 7300 310, e-post kobras@
kobras.ee).

KMH programmi avalik väljapanek toi-
mus 01.07.2021 kuni 02.08.2021 Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalameti veebile-
hel: https://www.tallinn.ee/est/keskkond ja 
Tallinna keskkonna- ja kommunaalametis 
Harju tn 13, Tallinn. 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
KMH programmi kohta saab esitada kirja-
likult Tallinna keskkonna- ja kommunaala-
meti aadressil Mündi 2, 15197, Tallinn või 
e-posti aadressil kommunaal@tallinnlv.ee.

Anname teada, et KMH programmi 
avalik arutelu toimub 16.09.2021 kell 
17.30 Tallinna Läänemere gümnaasiu-
mis (Vormsi tn 3, 13913 Tallinn) ja vee-
bikeskkonnas Microsoft Teams. Avaliku 
aruteluga saab liituda aadressil https://bit.
ly/37QhFn8  

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et 
praeguses COVID-19 viiruse leviku olu-
korras sõltuvad avalike koosolekute pida-
mise reeglid Eesti vabariigi valitsuse kor-
raldustest. Koosolekul osalejatel palume 
kindlasti kaasa võtta isikut tõendav doku-
ment ning tõend selle kohta, kas olete CO-
VID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi 
põdenud või negatiivse testitulemusega.

 

EESTI JURISTIDE LIIT 
 

§ ÕIGUSAPTEEK 
Lasnamäe linnaosa valitsus (Pallasti tn 54) 

 23. septembril 2021 kell 10.00–14.00 

 
Nõustatakse eesti ja vene keeles perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, pankroti-

ja täitemenetluse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika, tarbijakaitse probleemide, kohalike 
omavalitsuste ja riigiasutustega suhtlemise, dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal. 

Teenindatakse vaktsineeritud, COVIDi läbipõdenud või testi teinud kliente. 
Kohapeal on võimalus teha kiirtesti. 

Õigusapteek korraldatakse koostöös Tallinna linnaga. 
  
 
 

ПРАВОВАЯ   АПТЕКА 
в управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) 

23 сентября 2021 г. с 10.00 до 14.00 
Бесплатная юридическая помощь 

Консультации на эстонском и русском языках: семейное право, алиментные обязательства, наследственное 
право, трудовое право, переписка с государственными и муниципальными органами и требования по 

оформлению документов, проблемы в квартирных товариществах, договорное право, банкротное 
производство, исполнение судебных решений. 

 
Обслуживаются только вакцинированные, перенесшие COVID-19 

или сдавшие негативный тест на коронавирус клиенты. 
На месте есть возможность сделать экспресс-тест.  

«Правовая аптека» организована в сотрудничестве с городом Таллинном. 
 

Täpne info Eesti Juristide Liidu kodulehel www.juristideliit.ee 

T    18:25-19:55
N  12:00-13:30
N   18:25-19:55

Pärast

Enne



• Ostame absoluutselt 
igas seisus autosid. Kus-
tutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310

• Võtame tööle tänava-
hoolduse autojuhte ja 
traktoriste. Info 51 018 
03. Tasumise garantee-
rime.

• Otsime hoidjat 5-aasta-
sele poisile tööpäeviti 5-7 
tundi päevas, 3-5 päeva 
nädalas. Tel. 53427354

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

Koduriided ja pesu
Rinnahoidjad, 

Läti 
12.-

Öösärgid alates 8.-
Puuvillast hommikumantlid alates 14.-

Aluspüksid alates 2,50.-

Pae 80, Bravokeskus, esimene 
korrus. Seal, kus asub postkontor

Bussid 58, 31
Peatus Uus-Pae

Viskoosist särgid, 
pidžaamad alates 

15.-

IKEA: soovime olla rohkem kui lihtsalt töökoht
Esimene asi, mida paljud tööandjad potentsiaalsete 
töötajate kandideerimispagasist otsivad on osku-
sed, kogemus ja kompetentsid. IKEA kui tööandja 
prioriteet seevastu on inimeste väärtused ja hoiakud. 
Kui ettevõte endale seatud eesmärgid saavutab, siis 
premeeritakse boonustega kõiki töötajaid vaatamata 
nende positsioonile. IKEA ärikliendi projektijuht Joo-
nas Kõrre räägib, miks IKEA on tema jaoks rohkem 
kui lihtsalt töökoht.

“Mis on sinu energiaallikas? Mida sa teeksid, kui sul 
oleks kümme päeva järjest piiramatult raha? Milline 
näeb välja sinu unistuste puhkus?” – need on ebatradit-
sioonilised küsimused, mida IKEAsse tööle kandideeri-
jatelt küsitakse. “Sellist tüüpi küsimused tööintervjuul on 
üsna ootamatud, kuid samas väga värskendavad. Alates 
sellest, kui ma IKEAsse tööle kandideerisin, tunnen, et 
IKEA kui tööandja hindab mind sellisena, nagu ma olen. 
Nad mõistavad mu väärtusi ja hoiakuid ehk töö IKEAs 
on minu jaoks kindlasti rohkem kui lihtsalt tavaline töö,” 
selgitas Kõrre. Ta lisas, et tema esimene kohtumine per-
sonalitöötajaga oli väga avatud ja siira vestluse vormis, 
kus nad said üksteise isiksustest rohkem aimu.

Kuula oma südant
Väärtuste tähtsus tuleb eelkõige esile just IKEA tööpõ-
himõtete juures. IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juht Inga 
Kerese sõnul töötab Rootsi suurettevõtte tiim toetudes 
põhilistele väärtustele nagu ühtsus, võrdsus, inimeste ja 
planeedi heaolu, lihtsus, kohustuste jagamine ja sääst-
likkus. Firma esindajad on veendunud, et kui IKEA ja 
töötaja väärtused ühtivad, tehakse koos paremaid otsu-
seid, jõutakse seatud eesmärkideni ja igapäevane töö on 
inimese jaoks kergem ning rahuldustpakkuvam.

“Usutakse, et inimesed toetuvad otsuste tegemisel 
enda sisetundele. IKEAs usume seevastu, et otsuste 
tegemist mõjutavad eelkõige meie väärtused. Need on 
justkui kompass, mis ei lase meil teelt kõrvale kaldu-
da ning aitab kaasa sellele, et töötajad tunneksid end 
hinnatuna ja täisväärtusliku meeskonnaliikmena,” ütles 
Keres. Tiimitunnetuse tekitamisele aitab veel kaasa ka 
ühtne IKEA vormiriietus. Kogu personal kannab IKEAs 
samasugust tööriietust, et kõik tunneksid end võrdse-
na. “Kõik töötajad, kes IKEA tööriietust kannavad, on 

osa samast meeskonnast olenemata sellest, mis osa-
konnas või millises riigis nad töötavad,” lisas IKEA ini-
meste ja kultuuri juht.

IKEA avab enda esimese suure poe Tallinnas 2022. 
aasta sügisel ning seoses sellega plaanib värvata veelgi 
rohkem meeskonnaliikmeid erinevatele positsioonidele 
– kujundajaid, müügikonsultante, logistikuid, restorani-
töötajaid jpt. Kokku pakub IKEA tööd umbes 300 uuele 
töötajale. 

Preemiad kõikidele
Joonas Kõrre sõnul on mitu põhjust, miks talle just IKEAs 
töötamine meeldib. Esiteks ei saa tööd IKEAs nimetada 
tavaliseks. “Ühtekuuluvus on IKEAs võtmetähtsusega 
ehk kõiki töötajaid koheldakse kui ühise kogukonna liik-
meid. Me oleme töö juures rohkem, kui lihtsalt kolleegid 
– me panustame aega, et luua häid suhteid,” selgitas 
suhtlemist armastav Kõrre.

Lisaks on IKEAs fi kseeritud tunnitasu ning ületunnid 
kompenseeritakse alati. “IKEAs töötades tean alati, kui 
palju mul on võimalik iga kuu teenida. Lisaks on siin 
selline tore reegel, et eesmärkide saavutamise korral 
makstakse preemiat kõikidele töötajatale olenemata 
nende positsioonist ettevõttes. Ainuke tingimus on see, 
et töötaja peab olema ettevõttes töötanud vähemalt ühe 
aasta. Sedasi ei saa tehtud töö eest preemiat mitte ainult 
juhtkond ja müügitiim, vaid ka koristajad, turvapersonal, 
restoranitöötajad, logistikud ja laotöötajad,” ütles IKEA 
ärikliendi projektijuht ja lisas, et kui töö käigus peaks ette 
tulema olukordi, kus tööpäev kestab plaanitust kauem, 
tasutakse ka kõik ületunnid. “IKEA töö- ja eraelu vaheline 
tasakaal on minu arvates väga hästi paigas ning võimal-
dab veeta piisavalt palju aega pere ja sõpradega,” ütles 
Kõrre.

Lisaks kaasaegsele töökeskkonnale, headele töökaas-
lastele ja korralikule palgale pakub IKEA ka teisi hüvesid. 
Näiteks spordikompensiatsiooni, koolitus- ja arenguvõi-
malus ning tasuta puu- ja juurvilju, kohvi ja teed. Veel 
saavad kõik töötajad IKEA poes allahindlusi ning on esi-
mesed, kes kõige uuemate toodetega tutvuda saavad. 
Loomulikult kuuluvad töö juurde ka meeskonnaüritused 
ning ühised tähistamised.

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
Reklaam (eesti või vene keeles)
• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €

• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €

• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €

• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €

• 1/8 lehekülge, 141x95 mm või 69x194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €

• 1/4 lehekülge 141x194 mm või 285x95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

• 1/2 lehekülge 141x390 mm või 285x194 mm: 550 €

• A4 213x292 mm: 650 €

• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €
Hindadele lisandub 20% käibemaks.  Kujundamine 20% reklaami hinnast.
Formaatimine 10% reklaami hinnast. 
Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ Telefon: 56 706 706, www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 

• AS Ragn-Sells pa-
kub Tallinnas tööd (va-
hetused 6.30-14.30 
ja 14.30-22.30, tasu 
alates 700€) materja-
lide ringlussevõtjale/
sorteerijale. Lisainfo 
tel 528 2120.


