
Lasnamäe alguses avati 
kergliiklussild

Kaheosalise kergliiklussilla ning vaateplatvor-
miga 200-meetrise teelõigu valmimisega on 
loodud sujuv ühendus Lasnamäe ja Kesklinna 
vahel nii jalgsi kui ka ratastel liikujaile. 

Tegemist on ühtlasi esimese sedavõrd suju-
va ühendusteega Kesklinna ja Lasnamäe vahel. 
Linnaosa vaheliste kergliiklusühenduste paran-
damiseks võetakse järgmisena ette Valge ja Ku-
ristiku tänavate vahel ühenduse loomine.

Tasuta nõu õigusabituurilt
Kolmapäeval, 10. novembril kl 10.00–17.00 toi-
mub Lasnamäe linnaosavalitsuse ruumides 
HUGO õigusabituuri nõustamispäev. Õigusabituu-
ri raames on võimalik saada tasuta abi võlaõigu-
se, perekonnaõiguse, asjaõiguse, pärimisõiguse, 
tööõiguse, täitemenetlusõiguse, pankrotiõiguse ja 
korteriühistuõiguse küsimuste osas. 

Samuti saab infopäeval teavet riigi toel soo-
dustingimustel antava õigusabi ning edasiste 
nõustamisvõimaluste kohta. 

HUGO nõustamispäevale on vajalik eelregist-
reerimine numbril 688 0400.

Mustakivi tee piirikivi tähistati 
infotahvliga

Lasnamäel Mustakivi tee ääres paiknev keskajal 
linnapiiri tähistanud kivi on nüüdsest tähistatud 
infotahvliga. Esmalt leidis kivi kasutust ligi 2000 
aastat tagasi viljakuse kultusega seotud lohukivi-
na ning hiljem kasutati seda Tallinna linna piiride 
tähistamiseks. Infotahvel on varustatud tekstidega 
eesti, inglise ja vene keeles. 

Lähemalt kuuleb iidsetest Lasnamäe kultus- 
kividest 30. novembri loengul (vt lk 3).

Võidujooksu tänav sai uue ilme
Sõidutee rekonstrueerimise käigus rajati selle 
külge valgustatud kõnniteed ohutute ülekäigura-
dade ning välimööbliga. Lisaks uutele kõnnitee-
dele tagab rekonstrueeritud Võidujooksu tänav 
ka autode sujuvama liikuvuse Liikuri tänava kor-
termajade ja Liikuri lasteaia lähedal. 

Tänava kujundamisel on kasutatud Lasna-
mäe jaoks sümboolse väärtusega paekivi, mis 
leidis rakendust istumispinkide alusena.

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. novembri 
seisuga 117 606 inimest. Oktoobrikuuga võrreldes  
vähenes elanike arv 67 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Vaktsineerimise võimalused

Olukorras, kus uute koroonasse hai-
gestunute ja surmade arv ei lange, vaid 
iga päevaga aina tõuseb, taaskehtes-
tas Eesti valitsus avalikus ruumis ül-
dise maskikandmise kohustuse. Ran-
gemaks muutusid ka nõuded avalikus 
ruumis toimuvates tegevustes osale-
miseks vajaliku COVID-tõendi osas. 
Kultuuri- ja meelelahutusüritustel, toit-
lustusettevõtetes kohapeal söömisel, 
siseruumides treenimisel jne ei piisa 
25. oktoobrist alates enam negatiiv-
sest testitulemusest, vaid tuleb esitada 
tõend ka vaktsineerituse või läbipõde-
mise kohta.

Viiruse leviku ohjeldamiseks laien-
das Tallinna linn vaktsineerimise või-
malusi ja jätkab teiste tugiteenuste osu-
tamist. 

Kaitsesüst ja vaktsiinialane 
nõu ühes kohas 

30. oktoobril alustas aadressil J. Koorti 
22 asuvas Lindakivi kultuurikeskuses 
tööd nõustamis- ja vaktsineerimispunkt. 
Kohapeal saab teha kaitsesüsti ja kü-
sida spetsialisti käest vaktsiinide alast 
nõu.

Punkt on avatud tööpäevadel kell 
12–19 ja nädalavahetusel kell 10–17. 

Vaktsineerida saavad kõik soovijaid 
alates 12. eluaastast, kaasa tuleb võtta 
isikut tõendav dokument. Vaktsineeri-
miseks pakutakse kahedoosilisi Pfizer/
BioNTech ja Moderna vaktsiine ning 
ühedoosilist Jansseni vaktsiini. Nõusta-
mise ja vaktsineerimise teenust osutab 
kultuurikeskuses Lindakivi ettevõte Eld-
red OÜ.

Tõhustusdoosiga saavad vaktsinee-
rida kõik, kes soovivad ja kellel on eel-
misest süstist möödas vähemalt pool 
aastat, sõltumata sellest, mis Covid-19 
vaktsiini on varem saadud. Tõhustus-
doose tehakse Pfizer/BioNTechi vakt-
siiniga Comirnaty.

Kodus vaktsineerimise 
võimalus 

Tallinna linn pakub koostöös Confidoga 
võimalust vaktsineerida ka kodus – eel-
registreerida saab selleks telefonil 666 
2727. 

Kõnesid võetakse vastu tööpäeva-
del kell 8–20 ja nädalavahetusel kell 
9–17. Patsientidele öeldakse päev ja 
kellaaegade vahemik, millal vaktsi-
neerimisbrigaad nende juurde jõuab. 
Kodus vaktsineerimise kaks brigaadi 
alustavad 8. novembril ning töötavad 
argipäevadel kell 9–18. 

Õde teeb kohapeal ka otsuse, kas 
patsient oleks võimeline teiseks doo-
siks ise mõnda vaktsineerimispunkti 
minema või tullakse teise doosi manus-
tamiseks samuti koju.

COVID-tõendi väljatrükkimine

Nii Lasnamäe linnaosavalitsuses (Pal-
lasti 54) kui ka Lasnamäe sotsiaalkes-
kuses (Punane 36) tööajal saab tasuta 
välja trükkida COVID-tõendi immuni-
seerimise või läbipõdemise kohta. Va-
jadusel saavad klienditeenindajad ai-
data ja juhendada, kuid selleks tuleb 
kindlasti kaasa võtta ID-kaart ja selle 
PIN-koodid. 

Nende puudumisel peab pöörduma 
politsei- ja piirivalveameti poole. Klien-
diteenindajad ei saa aidata tõendi mo-
biilseadmesse alla laadimisel.

Maskide jagamine jätkub

Lasnamäel tasuta maskide saamiseks 
peab inimese rahvastikuregistrijärgne 
elukoht olema samas linnaosas. Mas-
ke jagatakse paljulapselistele perede-

le, üksikvanematele, pensionäridele ja 
sissetulekust sõltuvat toetust saavatele 
inimestele.

Paljulapselistele peredele (kolm ja 
enam last peres) jagatakse kaks pakki, 
üksikvanematele, sissetulekust sõltuvat 
toetust saavatele linlastele ja pensionä-
ridele üks pakk meditsiinilisi maske (pa-
kis on 50 maski).  Maskidele järele tul-
les peab kaasa võtma isikut tõendava 
dokumendi, pensionärid pensionitun-
nistuse. Maske jagatakse Lasnamäe 
linnaosa valitsuses kohapeal (Pallasti 
54) esmaspäevast reedeni linnaosa va-
litsuse tööaja jooksul. 

Lasnamäe linnaosa valitsuse tee-
nindussaal on avatud esmaspäeviti  
kl 8.15–18.00, teisipäeval, kolmapäeval 
ja neljapäeval kl 8.15–17.00 ning ree-
del kl 8.15–16.00. Pensionärid saavad 
maske ka Lasnamäe sotsiaalkeskusest 
(Punane 36). 

Kaitsesüstida saab nii vaktsineerimispunktis kui kodus,  
valikus on nii kahe- kui ka ühedoosilised vaktsiinid.

Vaktsineerimispunkt Lindakivi kultuurikeskuses on lahti seitse päeva nädalas.

Ajutised vaktsineerimispunktid Lasnamäel
Lisaks ajutistele vaktsineerimispunktidele  

ootab kaitsesüstimisele  
ka Lasnamäe Centrumis (Mustakivi tee 13)  

tegutsev Confido kiirkliinik E-L 10-21, P 10-19.

Asukoht
Kultuurikeskus Lindakivi  
(J. Koorti 22)

Lasnamäe linnaosa  
valitsus (Pallasti 54) 

Ülemiste keskuse  
() I korrus

Tegutsemisperiood
30.10.–31.12 

08.11–12.11 

15.11–31.12

Lahtiolekuajad
E–R 12–19; L–P 10–17 

E–R 10–17 

E–R 12–19; L–P 10–17
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Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem

Talv tuleb!

Päevad jäävad lühemaks ja hommikuti 
on lompidel esimest jääd märgata. Kella- 
osutid keerasime ka hiljuti tunni võrra 
tagasi. „Kas said talverehvid juba alla?“ 
kõlab ümberringi fraas, mis autojuhtidel 
sel aastaajal peaaegu asendab tavalise 
tervituse. Aga isegi kui teil autot pole, on 
siiski mitu asja, mida võiks läheneva talve 
puhul silmas pidada.

Siinkohal oluliseks 
märksõnaks on ohutus. 

Viimastel kuudel oleme ohutusest 
rääkinud eelkõige COVID-19 kontekstis, 
praegugi ei saa sellest üle ega ümber. 
Sügise lõpus ja talvel, kui kipume veelgi 
rohkem tuppa, on ohutusabinõud suvis-
test mõnes mõttes olulisemadki. Teame, 
et viirus levib eriti kiiresti just siseruumi-
des, mis ei ole piisavalt hästi ventileeri-
tud. Seega, siseruumis mask alati ette! 
Kindlasti tasub ennast vaktsineerida (ka 
tõhustusdoosiga, kui viimasest süstist on 
möödas kuus kuud). 

Kuid ka hooajalisel ohutusel on mitu 
palet. Esiteks libedus. Jagame korteri-
ühistutele graniitkillustikku kõnniteedele 
panemiseks ja anname endast parima, et 
linnatänavaid puhastada nii hästi kui või-
malik, kuid mõnel päeval on ilmad meist 
kiiremad. Siis tasub kindlasti sobivate ja-
lanõude valikuga arvestada ning aegla-
sem liikumistempo valida. 

Teiseks, jää on ohtlik veekogudel. 
Alustasime hiljuti Lasnamäe Centrumi 
taga asuva karjääri tühjaks pumpamist, 
et piirkonna ohutust tõsta. Aga meil Las-
namäel on ju ka ilusaid veekogusid, mil-
le juures on mõnus aega veeta. Samas 
rõhutan, et kindlasti ei tohi minna jääle ei 
Pae järvel ega Pirita jõel. See puudutab 
nii kalureid kui ka niisama uudistajaid. 

Kolmandaks on olulised meie tuju ja 
vaimne tervis. Selleks, et meeleolu läheks 
paremaks, soovitan linnaruumis tähele 
panna sinna tekkivaid jõulukaunistusi. 
Ka tänavu paigaldame linnaosasse mitu 
jõulukuuske ning loodetavasti saame  
28. novembril ka esimest adventi tähista-
da. Silma tasub peal hoida meie sotsiaal-
meedia kanalitel ja kodulehel tallinn.ee/
lasnamae, seal anname alati teada värs-
ketest uudistest.

Terves kehas terve vaim. Tänavu ava-
me liuvälja Tondiraba pargis ning uisuväli 
toimib ka Härma staadionil. Lisaks liuväl-
jadele plaanime avada avalikke suusara-
du Tondiraba ja Pae parkides. Tulge ko-
hale ja naudime talverõõme koos! 

Rajatav sild on osa Lasnamäe, Kesk-
linna ja Pirita piirile kavandatavast ligi 
üheksa kilomeetri pikkusest klindipargist. 
Uus ja turvaline metallkonstruktsiooniga 
sild ehitatakse olemasoleva isetekkelise 
ja ohtliku silla asemele ning see ühen-
dab endas nii silda kui vaateplatvormi. 
Käimasolevate projekteerimistööde lõp-
pemisel algab sillaehitus orienteeruvalt 
2022. aasta kevadel. 

Tööde käigus pööratakse tähelepanu 
olemasolevate looduskoosluste säilitami-
sele ja üritatakse ümbritsevat keskkonda 
vaid minimaalselt mõjutada. Selleks, et 
tagada kaitsealuste liikide tõhus kaitse, 
tehakse tihedat koostööd keskkonna- 
ametiga. Tehases eritööna valminud sil-
laplaat tõstetakse paika kraanaga. Muu-
deks töödeks kasutatakse käsitööriistu, 
et kaitsta nii ümbritsevat taimestikku kui 
ka klinti ennast. Sillaplaat on paekiviga 
sarnases toonis betoonplaat, mille piir-
ded on painutatud roostevabast teras-
torust.

Paeväljale rajatakse vaateplatvormiga sild

Abipaki taotlemiseks peate vastama 
järgmistele tingimustele:
• teie rahvastikuregistrijärgne elukoht on 

Lasnamäel;
• elate oma kodus üksi (korterisse ei ole 

kedagi peale teie elama registreeritud) 
ja

• saate vanaduspensioni ning teie kuu-
sissetulek on väiksem kui 582 eurot.

Abipakke väljastatakse 8.–12. no-
vembrini kl 9–17 Lasnamäe linnaosa va-
litsuses (Pallasti 54) ning eelnev regist-
reerimine ei ole vajalik. Pakk koosneb 
mitmesugustest toiduainetest (maka-
ronid, tee, küpsised jm) ja lõhnavabast 
kodukeemiast (pesupulber jm), mis on 

pakendatud kahte eraldi kotti. Abipa-
ki kättesaamiseks tuleb esitada isikut 

tõendav dokument. Tegemist ei ole iga-
kuise toetusega.

Abipakid üksi elavatele vanaduspensionäridele

Lasnamäe linnaosa saab juba sel-
lel aastal endale Tondiraba par-
ki uhiuue 1200 m2 uisuväljaku. 
Tegemist on pop-up-liuväljaga, 
mis avatakse novembri lõpus/det-
sembri alguses ja suletakse märt-
sis kevadpäikese saabudes.

Millist väärtust liuväljad kohalikule kogu-
konnale lisavad?

Hooaja pikkus kuni neli kuud. Kuna 
jääväljaku alla betooni sisse on paigalda-
tud külmutustorustik, on tingimused uisu-
tamiseks vaatamata muutlikele ilmaolu-
dele garanteeritud alates detsembrikuust 
kuni märtsikuu keskpaigani.

Kohalik kogukond on prioriteet. 
Erinevalt sisejäähallidest ei broneerita 
Lasnamäe liuväljal jääd treeninguteks, 
seega võivad linnaelanikud kindlad olla, 
et kui tuleb soov uisutama minna, siis on 
selleks lahtiolekuaegadel alati võimalus.

Koolitunnid värskes õhus. Järjest 
rohkem koole ja lasteaedasid on otsus-
tanud oma liikumistunnid just uisuplat-
sidel läbi viia. Lasnamäe uisupark on 

kooligruppidele avatud koolipäevadel 
09.00–17.00. Kooligruppidele on jääpilet 
tasuta.

Oluline on ju see, et me kõik – nii 
lapsed kui täiskasvanud – liiguksime 
rohkem. Väliliuväljad on üks võimalus, 

neid saab koos pere, sõprade või töö-
kaaslastega korduvalt ja talviti iga ilma-
ga külastada.

Hinnad ja lahtiolekuajad:
www.uisupark.ee

Tondiraba park saab uisud alla

Sillakonstruktsiooni visualiseering. Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome 
kompetentsikeskus.

Pakk koosneb toiduainetest ja lõhnavabast kodukeemiast.

Uisutamistingimused on tagatud  alates detsembrikuust kuni märtsikuu keskpaigani.



Lasnamäe muusikakoolis alustas 
15. septembril tööd elektronmuu-
sikaring õpetaja Marianna Liigi ju-
hendamisel. 

Elektronmuusikaõppe eesmärk on anda 
algteadmised helitehnoloogia, elektro-
akustiliste ning audiovisuaalsete prog-
rammide ning tehniliste vahendite tund-
maõppimiseks ja rakendamiseks. Need 
oskused aitavad rikastada muusikaõpet, 
pakuvad võimalust tegeleda digitaalse 
omaloominguga ning andekad noored 
saavad edaspidi jätkata õppimist elekt-
ronmuusika või helirežissööri erialal 
kesk- ja kõrgastmes. Elektronmuusika-
tunnid toimuvad kahes grupis, kolmapäe-
viti kell 17.30 ning kell 18.30.  Ootame 
osalema 5.–7. klassi õpilasi, kellel on va-
rasem muusika õppimise kogemus. 

Ring on tasuta! Registreerimiseks pa-
lume saata e-kiri Lasnamäe muusikakooli 
õppejuhile aadressil oppejuht@muusika.
tln.edu.ee. 

Sümfooniaorkester  
ootab uusi liikmeid  
Kui oled õppinud mõnda orkestriinstru-
menti ja soovid koos teiste noortega osa 
saada heast muusikast ning seltskon-
nast, oled oodatud liituma Lasnamäe 
muusikakooli sümfooniaorkestriga. 

Orkestrit ootavad ees põnevad esine-
mised, sealhulgas kontsertreis Bulgaa-

riasse ning osalemine noorte laulupeol 
2023. aasta suvel. Proovid toimuvad 
neljapäeviti Lasnamäe muusikakoolis 
(Punane 69). Anna oma osalemise soo-
vist teada ning juba järgmisel hetkel võid 

leida ennast osakesena orkestrist! 
Lisainfo dirigent Imre Rohuväli (imre.

rohuvaeli@gmail.com) ja õppejuht Liina 
Nigu (oppejuht@muusika.tln.edu.ee, 632 
7075).
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Muusikakool kutsub õppima

27. oktoobril tähistas Lasnamäe vani-
maid koole – Tallinna Pae gümnaasium 
– 65. tegutsemisaasta täitumist. Varem 
25. keskkoolina tuntud gümnaasiumil on 
rikas ajalugu ja aastakümnete vältel kuju-
nenud ilusad traditsioonid. 

Juubeli puhul toimus gümnaasiumi 
aktusesaalis õpetajatele ja koostööpart-
neritele mõeldud kontsert.

Oktoobrikuu alguses toimus güm-
naasiumis traditsiooniline ümarlaud koos 

linnaosa lasteaedade esindajatega. Aa-
bitsapeo puhul korraldatava seminari 
käigus kõnelevad koolitöötajad ja nen-
de lasteaedade esindajad, kus käisid 
selle kooli esimese klassi lapsed enne 
kooliõpilaseks saamist, järjepidevusest 
lasteaia ja kooli vahel, õpilaste koha-
nemisest õppeprotsessiga ja paljust 
muust.

Gümnaasium tänab oma partnereid 
lasteaedadest viljaka koostöö eest!

MTÜ Kassi Elu kassivarjupaik sai perelisa, 
nüüd on varjupaigas 13 uut neljajalgset 
asukat. Sellega seoses otsitakse kiisudele 
uusi ajutisi kodusid. 

Ajutise hoiukodu pererahvale on varju-
paik valmis tagama kassi pidamiseks va-

jalikud asjad nagu kuivtoit, liivakast ja liiv, 
mänguasjad.

Töökoormuse suurenemisel otsib var-
jupaik ka hoolivaid ja kasse armastavaid 
vastutustundlikke vabatahtlikke, kes olek-
sid valmis tulema appi koristustöödel, kaa-

side toitmisel ja sotsialiseerimisel 2-4 tundi 
nädalas.

Lisainfo: Facebook/Instagram 
– MTÜ Kassi Elu
Tel 5374 8910.

Tallinna Pae gümnaasium 
tähistas 65. sünnipäeva

Loomade varjupaik Kassi Elu otsib vabatahtlikke

Kepikõnd ja 
välitrenažöörid 
10., 17. ja 24. novembril jätkatakse Ton-
diraba pargis kepikõnnitreeninguid. Kohtu-
me kell 11 Tondiraba jäähalli peaukse vas-
tas parklas terviseradade poolses küljes. 
Lisaks kepikõnnitreeningule juhendatakse, 
kuidas kasutada välitrenažööre.

Treeningud toimuvad kepikõnniinstruk-
tori Rene Meimeri juhendamisel. Osavõtt 
ja keppide rent on tasuta. Täiendav info tel 
645 7702.

Novembrikuu pühapäevadel (14., 21. 
ja 28. novembril) jätkuvad ka välijõusaali 
treeningud Ott Kiivikaga. Treeningud alga-
vad kell 14.00 Tondiraba jäähalli pool korv-
palliväljaku juures.

Filmi- ja loengusari  
eakatele  
„Kuldne sügis“
Rõsketel sügispäevadel pakub linnaosava-
litsus eakatele elanikele võimaluse saada 
uusi teadmisi mitmesugustel teemadel ja 
nautida filmikunsti. Sarja avaloengutel kuul-
sid huvilised teavet linnaosa uute arengute 
kohta ning õppisid tervisenippe. 

Loengud
Tasuta ja eelregistreerimiseta loengud 
toimuvad kultuurikeskuses Lindakivi  
(J. Koorti 22). Ühe loengu kestus on ligikaudu  
1 tund.

16.11 kl 12 – Peeter Suure merekind-
lus ja selle jäljed Lasnamäel (ajaloolane 
Robert Treufeldt)

30.11 kl 12 – Lasnamäe kultuskivid (ar-
heoloog Peeter Talvar)

Filmilinastused
Filmid linastuvad Apollo Kinos Ülemiste 
Keskuses (Suur-Sõjamäe 4), kuhu Lasna-
mäelt saab mugavalt bussidega nr 7, 49 ja 
65. Filmid on varustatud eesti- ja venekeel-
sete subtiitritega. 

Tasuta filmivaatamiseks on vaja eelne-
valt registreerida. Selleks palume helistada 
numbril 645 7702 või 645 7719 või kirjuta-
da aadressile lasnamae@tallinnlv.ee.

9.11 kl 11 – Margrete: Queen of the 
North (ajalooline draama) 

23.11 kl 11 – Aline (Celine Dioni elu-
loost inspireeritud romantiline draama)

NB! Nii loengutel kui ka filmilinastus-
tel kontrollitakse COVID-tõendeid (läbitud 
vaktsineerimiskuuri või haiguse läbipõde-
mise kohta) ning siseruumis peab kandma 
maski.

Gümnaasiumil on rikas ajalugu ja aastakümnete vältel kujunenud ilusad traditsioonid.

Elektronmuusika algteadmised aitavad rikastada muusikaõpet.

Uuele ringile saab anda liigseks muutunud
puhtad ja terved riided, jalatsid, mänguasjad, 
raamatud, nõud, sisustusesemed, kodutekstiilid, 
spordi- ja hobitarbed, väiksema kodutehnika.

27.11 kogumisring 
        Lasnamäel

11.00–12.00 Smuuli Maxima XX 
                          parklas (J. Smuuli tee 9)

  
                        
    
                   

                       

    uuskasutus.ee

Anna uus võimalus 
seisma jäänud 

heas korras asjadele!

    

ANNA
UUELE 

RINGILE

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub

Ära too palun turvatoole ja -hälle,
kineskooptelereid ja gaasipliite.

Kogumisringil ei võeta vastu ka mööblit.

12.30–13.30 Läänemere Selveri 
                          parklas (Läänemere tee 28)

Kuu number: 

4 jõulukuuske
paigaldatakse 

detsembrikuus Lasnamäe 
linnaossa. Lisaks 

kaunistatakse Paasiku 
pereväljaku, Linnamäe tee 

74 ja Pae pargi kuused.
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ODAVDASIME
HINDU.

Enam kui 500 toodet. 

LINNAMÄE PRISMA ERIPAKKUMINE
Linnamäe tee 95, 13911 Tallinn • Avatud 24/7

Lõhe
1 kg

569

LINNAMÄE PRISMA ERIPAKKUMINE
Linnamäe tee 95, 13911 Tallinn • Avatud 24/7

69

Maag

Jahutatud broiler 
1 kg

189

Mamma

Kohupiima-
pannkoogid   
200 g (8,45/kg)

169

Mini Risk

Pesugeel Color 
1 l

379

Hortex 

Ukraina borš 
450 g (1,76/kg)  

079

E-Piim 

Eesti või 82%  
250 g (6,36/kg)

159

M.V.Wool

Soolalõhe 
viilutatud 
100 g (19,90/kg)

199

Mamma

Kohupiima-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUUDA LEMMIKUD ÕNNELIKUMAKS 
LOOMASÕBRALIKU KLIENDITEENINDAJANA 

PetCity kuulub Magnum Gruppi, mis muudab igapäevaselt Eesti inimesi ja nende lemmikuid tervemaks. Iga meie inimese panus 
sellel teel on oluline, sest tulevik on meie teha. 

PetCity on Baltimaade esimene lemmikloomakeskus, kus ühe katuse all on kõik lemmikutele vajalikud tooted ja teenused.  
Otsime oma Tähesaju PetCity keskusesse loomasõbralikke klienditeenindajaid! 

PetCity Tähesaju lemmikloomakauplus  E-P 10:00 - 21:00. Mustakivi tee 17, Tallinn. 

SINU PANUS: 
oled lemmikloomasõprade parim abistaja; 
nõustad ja aitad leida sobivaid tooteid; 
leiad lahendusi nii murede kui ka soovide korral. 
 
MEIE POOLT: 
võimalus teha olulist tööd Baltikumi kõige 
tänapäevasemas lemmikloomaäris; 
kolleegid, kes on sama sõbralikud nagu Sina; 
põhjalik väljaõpe, tugi töösse sisseelamisel ja  
põnevad ühistegevused; 
 
 
 
 
 
 
 

erinevad soodustused ja Sind väärtustav töötasu; 
tervisekindlus (eriarstid, uuringud, analüüsid jpm); 
töö, mis mõjutab suurel määral nii Eestit kui ka 
ümbritsevat maailma. 
 
SOBID NAGU VALATULT, KUI: 
mõistad lemmikloomapidajaid ning tahad neid sel 
teekonnal aidata; 
armastad loomi; 
tahad edendada lemmikloomapidamise kultuuri; 
oled positiivne, aus, täpne, usaldusväärne ja Sulle 
meeldib tiimitöö; 
valdad eesti ja vene keelt ning kasuks tuleb veel 
vähemalt ühe võõrkeele oskus. 
 
 
 
 

Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV aadressile personal@magnum.ee. 
Selleks, et homme midagi muuta, kandideeri juba täna.  

Küsimustele vastab  Heleri Leinsaar 
telefonil +372 56691716 või heleri.leinsaar@magnum.ee. Lisainfo www.petcity.ee 

PANEME LEIVAD ÜHTE KAPPI!
Ootame Sind Kaubamaja Toidumaailma teenindajaks!
Mida me pakume Tööülesanded

Ootused Sinule

Töö on vahetustega graafiku alusel

motiveerivat töötasu;
sõbralikku kollektiivi;
väljaõpet ja juhendamist;
mitmekesist töökultuuri;
peresoodustusi;
tervisespordi soodustusi, s.h.
tasuta ujumine kord nädalas;
paindlikku töögraafikut;
uus ja mugav töökoht kesklinnas
Viru Keskuses.

Lisaküsimustega võta meiega
ühendust telefonil 667 3110 või
aadressil personal@kaubamaja.ee

Vaata enam tööpakkumisi
www.kaubamaja.ee

•
•
•
•

sõbraliku teeninduse pakkumine;
tööpiirkonna korras hoidmine;
Toidumaailma toodete tundmine.

•
•
•

oled sõbralik ja abivalmis;
väärtustad meeskonnatööd;
valdad eesti keelt suhtlustasemel;
oled vähemalt 18-aastane.

•
•
•
•

•
•

•
•

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
MUUDA LEMMIKUD ÕNNELIKUMAKS 

LOOMASÕBRALIKU ADMINISTRAATOR-VETERINAARASSISTENDINA. 
 

PetCity kuulub Magnum Gruppi, mis muudab igapäevaselt Eesti inimesi ja nende lemmikuid tervemaks. Iga meie inimese panus 
sellel teel on oluline, sest tulevik on meie teha. 

PetCity on Baltimaade esimene lemmikloomakeskus, kus ühe katuse all on kõik lemmikutele vajalikud tooted ja teenused. 
Otsime PetCity Tähesaju Keskusesse loomasõbralikku administraator-veterinaarassistenti! 

 
SINU PANUS: 
nõustad kliente PetCity keskuses;  
oled lemmikloomasõprade parim abimees nende 
soovide-murede lahendamisel, sobivate 
toodete/teenuste tutvustamisel ja nõustamisel; 
võtad vastu haigeid või haavatud loomi ja 
vajadusel assisteerid arsti lihsamates olukordades; 
lisaks tegeled müügi, arvete, aruannete ja 
vastuvõtudokumentidega ning laborisaadetiste 
käitlemisega; 
tagad müügisaali valmisoleku ja korrashoiu;   
tegeled kaupade vastuvõtmise ja väljapanekuga.  
 
MEIE POOLT: 
võimalus teha olulist tööd Baltikumi kõige 
tänapäevasemas lemmikloomaäris; 
kolleegid, kes on sama sõbralikud nagu Sina; 
tahe edendada lemmikloomapidamise kultuuri; 
põhjalik väljaõpe(Rannamõisa keskuses), tugi 
töösse sisseelamisel ja põnevad ühistegevused; 
 

erinevad soodustused ja Sind väärtustav töötasu; 
tervisekindlus (eriarstid, uuringud, analüüsid jpm); 
tervisekindlustus; 
töö, mis mõjutab suurel määral nii Eestit kui ka 
ümbritsevat maailma. 
 
SIND ISELOOMUSTAB: 
armastus loomade vastu;  
varasem kogemus lemmikute eest hoolitsemisel; 
julgus ja tahe tegeleda haavatud ja haigete 
loomadega; 
oskus kriitilises olukorras rahu säilitada ja maha 
rahustada lemmiku peremeest;  
positiivsus, ausus, täpsus, usaldusväärsus ja hea 
koostöö oskus;  
valdad eesti ja vene keelt suhtlustasandil ning sinu 
kasuks räägib inglise või mõne muu võõrkeele 
oskus; 
valmidus töötada graafiku alusel (keskus avatud E-
P 10-20).

  
Kandideeri läbi CV Keskuse või saada oma CV aadressile personal@magnum.ee. 

Selleks, et homme midagi muuta, kandideeri juba täna.  
Küsimustele vastab  Heleri Leinsaar telefonil +372 56691716 või heleri.leinsaar@magnum.ee 

Lisainfo www.petcity.ee 
 



Lasnamäe Lehe  
reklaamihinnad
Reklaam (eesti või vene keeles)
• 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 
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Kandideerimisoov ja CV saada aadressile: indrek.vikat@coats.com

Coats Eesti AS 
on osa 250-aastase ajalooga 

rahvusvahelisest Coats kontsernist, 
mis on üks maailma juhtivaid 

tekstiilitööstusettevõtteid. 

Coats eesmärkideks 
on jätkusuutlikus, globaalse vastutuse 

kandmine ja klientidele väärtust lisavate 
kvaliteetsete toodete pakkumine. 

Coats Eesti AS tootmine ja kontor 
asuvad Viimsis ning annab tööd 

ligikaudu 90 inimesele. 

Vaata lahemalt: 
www.coats.com 

ATKO Liinid OÜ pakub tööd
• töökoja meistrile ja

• autoremondilukksepale
(busside remont)

Asukoht Tallinnas Sõstramäe 12
Lisainfo tel +372 5918 4842Otsime oma 

toimekasse meeskonda 
POSTIKULLERIT, kelle 

peamiseks tööülesandeks 
on postisaadetiste 

sorteerimine ning kliendile 
kätte toimetamine 

kasutades töövahendina 
ettevõtte autot.  

Töö toimub E-R algusega 
7:30 ning kestab 

keskmiselt 8 tundi 
päevas. Tööpäev algab 
ning lõppeb aadressil 

Pallasti 28, Tallinn. 
Oled sobiv kandidaat, 

kui Sul on B-kategooria 
juhtimisõigus, vähemalt 

põhiharidus ning 
eesti keele oskus 
suhtlustasandil.   

Kandideerimiseks saada 
oma CV aadressil  

cv@omniva.ee või võta 
ühendust telefonil 

53743514.

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310

Töö puhastusteenindajale. Info 56820520

Toome teile sobivale aadressile värske Võrumaa 
mee, hind on 7€ kg. Täpsem info - 58957477. 

ATKO Liinid OÜ pakub tööd autoremondilukkse-
pale (busside remont). Asukoht Tallinn, Sõstramäe 
12. Lisainfo telefonil +37259184842

ANNAME LAENU KULLA JA HÕBEDA TAGA-
TISEL. 6009544



Palju õnne parima 
töökoha puhul!

Valdkonna 
keskmisest 
kõrgem palk

Tasu iga 
töötatud 
minuti eest

Täiendav 
tervise-
kindlustus

Kandideeri: pood.lidl.ee

Palju õnne parima 


