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Kergliiklustee kogu perele
Paevälja, Lindakivi kultuurikeskuse ja
Tondiraba pargi vahelisel alal lõppesid Lasnamäed ja kesklinna ühendava kergliiklustee I etapi ehitustööd.
Novembrikuu alguses sai valmis Lasnamäe rattateed kesklinnaga ühendava
kergliiklustee esimene lõik. Tulevikus
võimaldab uus jalgrattatee jalutada ja
jalgrattaga sõita kogu Lasnamäe rohekoridoris ehk linnaosa piirist ja Kadrioru pargist kuni Lasnamäe lõpuni Pirita
jõeorgu.
Ehitustööde esimese etapi käigus
valmis 1,2 kilomeetri pikkune kergliiklustee lõik Tondiraba pargist kuni
Vana-Kuuli tänava ja Liikuri tänava
ristmikuni. Teelõik kulgeb valdavalt paralleelselt Liikuri tänavaga ning jalakäijate ja jalgratturite liiklusruum on teineteisest eraldatud. Jalgteele on pandud
sillutiskivi ning jalgrattateele asfaltkate.
Tee äärde on rajatud koorepuruga kaetud jooksurada. Tee äärde rajatakse
ka pinkide ja prügikastiga varustatud
puhkamistaskud. Ohutu teeületuse
tagamiseks ja liikluse rahustamiseks
on tehtud ohutussaar Liikuri tänavale
ja teekünnis Lindakivi puiesteele. Nägemispuudega jalakäijate turvalisuse
tagamiseks on jalakäijate ülekäiguradade ette pandud tekstuurplaatidest
katendiribad.

Kuigi asjakohane tegelikku olukorda peegeldav statistika Tallinna lõikes puudub,
võib oletada, et pealinna kõige tihedamini
asustatud linnaosas on ka rohkem lemmikloomi kui linnas keskmiselt. See tähendab, et ka nende pidamisega seotud
probleeme tuleb sagedamini ette. Suurim
neist on ehk see, et paljud koeraomanikud ei järgi „Tallinna koerte ja kasside
pidamise eeskirjas“ sätestatud nõuet jalutada oma lemmikloomi rihma otsas –
ilma rihmata on see lubatud vaid koerte
jalutusväljakul. Koerteomanike hooletuse
tagajärgedest räägib munitsipaalpolitsei
kohaliku osakonna peainspektor Šahrijar
Abdullajev.

Kultuurikeskus Lindakivi
sai uue ekraani

Oktoobrikuu lõpus paigaldati Lindakivi kontserdisaali 8,5 m laiune kaasaegne 16:9 mõõdus kinoekraan, mis tähendab, et tulevikus on
kultuurikeskuse suures saalis taas kavas filme
näitama hakata. Kino LINDAKIVI sai Lasnamäel
valmis aastal 1988. Kuna kino polnud populaarne, otsustati Lasnamäele selle asemel esimene
kultuurikeskus luua. Keskuse saalis näidati kuni
eelmise aastani aeg-ajalt ka filme, siis aga selgus, et tehnika vajab väljavahetamist.

Tasuta biojäätmete sorteerimiskastid

Uuel kergliiklustee lõigul jätkub liikumisruumi nii ratturitele kui ka jalakäijatele.
Valminud tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus põhinevad
LED-tehnoloogial. Teega piirnevale
alale istutatakse ühtekokku 2916 puud,
nende seas harilikud tammed, pooppuud, valged pihlakad, punapajud ja
sarapuud. Ehitustööde käigus rajati
mitmesuguseid niidutaimedega kaetud
platse. Kergliiklustee projektdokumenta-

tsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt,
maastikuarhitektuurse lahenduse autor
on OÜ Lootusprojekt ning ehitustöid
teeb Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel AS TREV-2 Grupp.
Ehitustööde lepinguline maksumus on
1,46 miljonit eurot. Tallinna linn on taotlenud projektile toetust Euroopa Liidu
struktuurivahenditest.

Miks koerad peaksid olema rihmas
Selle reegli eiramine võib seada ohtu
vara, inimese ja looma tervise ja elu
ning tuua kaasa kopsaka trahvi.

Novembrikuus vastab
linnaosa vanem
Julianna Jurtšenko
elanike küsimustele
esmaspäeviti
ajavahemikul kell 16-17
telefonil 645 7780.

Kas tõesti tuleb kõiki koeri jalutada
rihma otsas, mõni peni on ju väiksem
kui keskmine toakass?
Erandeid ei tehta ei suuruse ega kaalu
või tõu alusel – avalikus kohas peavad
kõik koerad olema rihmas. Kui rääkida
suukorvist, siis tänaval ei ole see kohustuslik, kuid selle panemist võib nõuda teatud kohtades, näiteks ühistranspordis või
kaubanduskeskustes. Sellised kohad on
tähistatud vastava infosildiga.
Milliste meetmetega saate mõjutada
hooletuid koeraomanikke?
Meetmete valik on üsna tavapärane –
alustuseks selgitustöö, rikkumise kordumisel saab koeraomanik teavituse,
kus teda hoiatatakse võimalike rahaliste
tagajärgede eest. Ja kui see ei aita, siis
ühel hetkel võib rikkuja seista silmitsi
100–9600 euro suuruse trahvinõudega.

Kas koera võib vabalt jooksma lasta
näiteks mõnel tühermaal või linnast
väljas?
Mis puutub linnast väljas jalutamisse,
siis enne peab tutvuma konkreetse maakonna lemmikloomade pidamise reeglitega. Kui rääkida aga tühermaadest, siis
tegelikkus on see, et me elame linnas,
kus peaaegu igas viiendas majapidamises on koer. Sageli on need suured
koerad, kes peavad palju liikuma. On
arusaadav, et omanikel ei ole võimalust

teha igapäevaseid väljasõite oma lemmiku jalutamiseks, ja meile on teada,
et vähem rahvarohketes piirkondades
lasevad omanikud oma koerad sageli
rihma otsas vabaks. Seni, kui niisugune
käitumine ei tekita kellelegi kahju, ei ole
me selliseid rikkumisi eesmärgipäraselt
otsinud ning otseselt selle eest, et koer
jooksis avalikus kohas rihmata, ei ole
veel ühtegi menetlust alustatud. Hoopis
teine asi on see, kui vabalt jooksmisel on
mingid tagajärjed. Viga võib saada teine
koer, 80 protsendil niisugustest juhtumitest selgub, et vähemalt üks koertest ei
olnud rihmas. Sama võib öelda juhtumite kohta, kus ohvriteks on inimesed,
sealhulgas lapsed. Umbes poolteist või
kaks aastat tagasi oli meil juhtum, kus
5–6-aastane tüdruk said võitluskoeralt
tugevalt pureda. Omanik oli samal ajal
umbes 500 meetri kaugusel ja selleks
ajaks, kui ta jõudis koera juurde joosta,
oli too juba last tõsiselt vigastanud.
Ainuüksi viimase kahe nädala jooksul
oleme algatanud 4 menetlust, kus koerarünnak põhjustas inimestele füüsilist
valu või materiaalset kahju, mille tagajärjel muutusid kasutuskõlbmatuks jope,
kott või püksid. Ka sellised tagajärjed on
karistatavad ja just need moodustavad
suurema osa vastavasisulistest pöördumistest. Need neli juhtumit leidsid aset
Lasnamäe eri osades – J. Koorti, K. Kärberi, Vana-Kuuli ja Sinimäe tänavatel.

Novembrikuu lõpuni saavad Lasnamäe elanikud
biojäätmete kogumiskaste kätte allkirja vastu
Lasnamäe linnaosavalitsuse infosaalist argipäeviti
linnaosavalitsuse
lahtiolekuaegadel. Kogumiskast
sobib köögis ära
visatavate õunasüdamete, kartulikoorte, arbuusikoorte jms ajutiseks hoidmiseks
köögikapis, kuni see kõik õues asuvasse suurde
bioprügikonteinerisse viiakse.
Kogumiskast on 7-liitrine ning sellel on peal
õhku läbilaskev kaas, mis aitab vähendada liigse niiskuse ning ebameeldiva lõhna teket. Kaste
pakutakse tasuta, igale korterile on ette nähtud
üks kast. Iga kastiga koos saab kasutusjuhendi
ning 25 biolagunevat kilekotti. Kasti saab aga
kasutada ka ilma kilekottideta, siis tuleb seda
pärast iga kasutamist pesta. Kaste jagatakse
novembrikuu lõpuni.

Uus operaator Punane 17 parklal

Aadressil Punane 17 asuvas parklas alustab
tööd uus operaator, kes tagab alal korra ja turvalisuse.
Punane 17 parkla hanke võitis Mugav Parkla OÜ. Kontsessionäär kohustatud tagama ala
tervikliku valgustuse, korrapärase hoolduse
ning vajadusel taristu uuendamise, samuti rajama varjualusega jalgrattaparkla vähemalt 20
jalgratta hoiustamiseks nii, et seal on võimalik
jalgratast läbi rattaraami kinnitada. Lisaks peab
ta võimaldama parkimisteenuse eest tasumise
mobiilimaksetena. Valgustatud valvega parklas
on lubatud parkida M1 kategooria sõidukitel ja
bussidel ning O1 kategooria haagistel, mootorratastel ning mopeedidel. Veoautodel, traktoritel, raskeveostel ja ehitustehnika masinatel ei
ole seal parkida lubatud.

Tallinna jäätmejaamad lähevad üle
talvisele tööajale

1. novembrist on Tallinna jäätmejaamad avatud
tööpäeviti kell 14.00–19.00 ning nädalavahetustel kell 10.00–15.00. Riigipühadel on jäätmejaamad suletud, eesolevasse talveperioodi
jäävad jõulud (24.–26. detsember), uusaasta
(1. jaanuar) ja Eesti Vabariigi aastapäev (24.
veebruar). Paljassaare jäätmejaam asub Põhja-Tallinna linnaosas aadressil Paljassaare põik
5, Pärnamäe jäätmejaam Pirita linnaosas aadressil Ristaia tee 8/Pärnamäe tee 36, Pääsküla
jäätmejaam Nõmmel aadressil Raba 40 ja Rahumäe jäätmejaam samuti Nõmme linnaosas
aadressil Rahumäe tee 5a.
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Kunstihoone Lasnamäe paviljon kutsub külla

Linnaosavanema veerg

Paviljon avatakse 19. novembril näitusega „Mis saab neist armsatest
tüdrukutest?“.

Julianna
Jurtšenko
Lasnamäe
linnaosavanem

Püüame olla toeks
ja abiks
Praegune majanduslik olukord ja
kõrge inflatsioon mõjutavad täna
absoluutselt kõiki. Püüame oma võimaluste piirides inimestele abiks ja
toeks olla.
Sotsiaalkindlustusamet maksab ühekordset toetust Eestis elavatele vanaduspensioni eas pensionäridele, töövõimetuspensioni või rahvapensioni
saavale 100% töövõimetusega inimesele ja lapsetoetuse saajatele. Hinnatõusu leevendamise toetust makstakse iga
lapsetoetust saava lapse eest. Puuduva
töövõimega inimestele maksab hinnatõusu leevendamise toetust töötukassa.
Hinnatõusu leevendamise toetust taotlema ei pea.
Eelmise valitsuse poolt vastu võetud
lisaeelarvega eraldati vahendid, et saaks
sel sügisel täiendavalt maksta 50 euro
suurust ühekordset toetust igale lapsele ja igale pensionärile. Pensionäridele
maksti toetus välja 4. novembril. Lapsevanematele makstakse see koos lastetoetusega 8. novembril. Puuduva töövõimega inimestele maksab töötukassa
toetuse välja hiljemalt 10. detsembril.
Linnaosavalitsus korraldab novembris-detsembris taas abipakkide jagamise. Abipaki taotleja peab olema sisse
kirjutatud Lasnamäel ja elama üksinda
– korterisse ei tohi olla registreeritud
teisi isikuid –, isik peab saama vanaduspensioni ning tema kuusissetulek
peab olema väiksem kui 654 eurot. Abipakke väljastatakse 14.–18. novembrini
kl 9–16 Lasnamäe linnaosa valitsuses
(Pallasti 54) ning eelnev registreerimine
ei ole vajalik.
Samuti on olemas mitmesugused
toetused inimeste jaoks, kes on sattunud raskustesse, neid toetusi saab taotleda läbi meie sotsiaalhoolekande osakonda. Lisainfot ja nõu saab alati küsida
meie spetsialistidelt telefonil 645 7770.
Valmistume talveks
Oktoobri lõpus oleme kohtunud meie
parteritega ning vaadanud üle tehnika,
mis on mõeldud talihoolduseks. Võin
kinnitada, et tehnilises mõttes on meie
partner talveks valmis. Ootused neile on igati kõrged. Juhul, kui teil tekib
muresid linnaosa koristamise osas, siis
julgustan teid sellest teada andma telefonil 600 7978. Kindlasti peavad talveks
valmistuma ka eraomanikud. Selleks, et
nende ettevalmistus oleks veelgi parem,
jagame korteriühistutele novembris traditsiooniliselt ka killustiku. Üheskoos
teeme meie linnaosa paremaks!

Vabaduse väljakul asuva peahoone remondi ajaks kolib Tallinna Kunstihoone
oma näitusetegevuse Lasnamäele. Naiste sisemaailma uuriva avanäituse „Mis
saab neist armsatest tüdrukutest?“ peamine lähtepunkt on Eestis elavate eesti- ja venekeelsete kunstnike võimalikult
ausad ning isiklikud, meid kõiki esindavad
reaktsioonid usaldus- ja kliimakriisidele,
sõdadele ja pandeemiatele, traditsiooniliste peresuhete tasakaalutusele ning
sellele, milleks nende tekitatud pinged
on moondunud meie kõige intiimsemates
tundesoppides.
„See on esimene näitus Kunstihoone
Lasnamäe paviljonis ja otsib ligipääsu
eelkõige Eesti venekeelsete kunstnike
loominguimpulsside eripärale. Kui rääkime naiseks olemisest, siis mees, sedavõrd, kuivõrd ta naise maailma kuulub, on nende töödes rohkem kohal kui
eestlastest suguõdedel. Seepärast pole
juhuslik, et just Aleksei Gordini aastail
2012 ja 2013 filmitud videod dokumenteerivad ning seovad tervikpildiks Eestis elava noore venelanna kohati valusa
kulgemise mälumaastikel,“ ütleb näituse
kuraator Tamara Luuk.
Näitusel osalevad oma teostega Merike Estna, Alexei Gordin, Elin Kard, Edith
Karlson, Alice Kask, Vassa Ponomarjova,
Anu Põder, Maria Sidljarevitš, Anna Škodenko ja Johanna Ulfsak.
Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon aadressil J. Koorti 24 on arhitektuuribüroo Salto projekti järgi Lindakivi keskuse kõrvale kerkinud taaskasutatav hoone,
mis on juba pälvinud maailma suurte meediaväljaannete tunnustava tähelepanu.
Ringkäigud avanädalavahetusel
Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon
avatakse publikule laupäeval, 19. novembril kell 12. Avanädalavahetusel 19. ja

Lasnamäe paviljoni interjöör saamas viimaseid lihve.
(Foto: Karel Koplimets, Tallinna Kunstihoone).
20. novembril toimuvad igal täistunnil ringkäigud täiskasvanutele ja lastele (nii eesti- kui ka vene keeles). Kuraator Tamara
Luuk juhatab ringkäike laupäeval, 26. novembril kell 14 (eestikeelne) ja kell 16
(venekeelne). Lasnamäe paviljoni iganädalased giidituurid toimuvad eesti keeles

N kl 18 ja L kl 13 ning vene keeles K kell
18 ja L kell 15. Avanäitus „Mis saab neist
armsatest tüdrukutest?“ jääb külastajatele
avatuks 5. veebruarini 2023. Lindakivi kultuurikeskuse taga asuv paviljon on avatud
kolmapäevast pühapäevani kell 12–19.
Sissepääs tasuta.

Avanädalavahetuse kava
19. november
Kl 12 – Maja avamine.
Kl 13 – Eestikeelne ringkäik
täiskasvanutele.
Kl 14 – Eestikeelne ringkäik lastele
(vanuses 5–10) koos peredega.
Kl 15 – Venekeelne ringkäik
täiskasvanutele.
Kl 16 – Venekeelne ringkäik lastele
(vanuses 5–10) koos peredega.
Kl 17 – Eestikeelne ringkäik täiskasvanutele.
Kl 17.30 – Kunstnik Maria Kapajeva
töötoas „Mina. Kodus? / Я. Дома?“
osalenud Lasnamäe noorte lühifilmide
esilinastus Lasnamäe paviljoni sisehoovis.
Kl 18 – Venekeelne ringkäik
täiskasvanutele.

20. november
Kl 12 – Maja avamine.
Kl 13 – Eestikeelne ringkäik täiskasvanutele.
Kl 14 – Eestikeelne ringkäik lastele
(vanuses 5–10) koos peredega.
Kl 15 – Venekeelne ringkäik
täiskasvanutele.
Kl 16 – Venekeelne ringkäik lastele
(vanuses 5–10) koos peredega.
Kl 17 – Eestikeelne ringkäik täiskasvanutele.
Kl 18 – Venekeelne ringkäik
täiskasvanutele.
Maksimaalne osalejate arv täiskasvanutele
mõeldud ringkäikudel on 20 inimest, laste
ringkäikudel 12 last. Eelregistreerimine telefonil 645 7721.

Iru hooldekodu uus korpus
1. novembril avati Iru hooldekodu uus
korpus, mille kuues osakonnas pakutakse kaasaegset ja kõrgel tasemel
integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenust suure hooldusvajadusega inimestele.
Uue korpusega sai hooldekodu juurde
voodikohti kvaliteetse teenuse osutamiseks ning paranevad ka personali töötingimused. Korpuses on projekteeritud
kuus osakonda kokku 95 voodikohaga,
sh 35 kohta statsionaarsele õendusabiteenusele, 34 kohta spetsiaalselt kohandatud keskkonnaga mõõduka ja raske
dementsusega inimestele ja 26 tavakohta. Uue teenusena hakatakse osutama päevahoiuteenust mäluhäiretega
täisealistele tallinlastele.
Valminud hoone on kahe maapealse
korrusega, mis on ühendatud olemasoleva ehitisega. Ühtlasi on lahendatud
ka liikumispuuetega inimeste pääsetavus erinevatele korrustele ning loodud
nõuetele vastavad evakuatsioonivõimalused. Iru hooldekodu on aastate vältel
pidevalt laiendatud ning eri aegadel ra-

Uues hoones on kokku 95 voodikohta.
jatud hooneosad on ühendatud ühtseks
kompleksiks galeriide abil. Uue hoone
ehitusega alustati 2020. aasta novembris, selle projekteeris Esplan OÜ, sisearhitektuuri ja meditsiinitehnoloogia
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projekteeris Architecture Workshop Finland Oy Eesti filiaal. Ehitustöid tegi Ehitus5ECO OÜ ning omanikujärelevalvet
Infragate Eesti AS. Projekti kogumaksumus oli 7,7 miljonit eurot.
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Talveks suurjäätmetest vabaks!
21.–27. novembrini 2022 saavad Tallinna
elanikud jäätmejaamadesse suurjäätmeid tasuta ära anda.
Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korraldatud
jäätmeveoga ja nende äraveo saab tellida
oma jäätmevedajalt, saavad rahvastikuregistrijärgsed Tallinna elanikud rahvusvahelise jäätmetekke vähendamise nädala raames (21.–27.11.2022) tasuta suurjäätmeid
ära anda kõikidesse Tallinnas asuvatesse
jäätmejaamadesse.
Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta
vastu kuni 3 m3 suurjäätmeid (kogus peab
mahtuma ühe sõiduauto järelhaagisesse).
Isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart
või juhiluba. Kampaania ei laiene juriidilistele
isikutele (sh korteriühistud).
Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba
tn 40), Rahumäel (Rahumäe tee 5a), Pärnamäel (Ristaia tee 8) ja Paljassaares (Paljassaare põik 5). Jäätmejaamade lahtiolekuajad
ning informatsiooni kõikide teiste jäätmete
üleandmise kohta leiab kodulehelt (www.
jaatmejaam.ee).

Suurjäätmed on:
 mööbliesemed ja nende osad (nt diivan,
laud, riiul);
 vaibad ja muud põrandakatted; madratsid;
 kardinad ja kardinapuud;
 suured lillepotid;
 riidenagid; peeglid;
 spordivahendid;
 jalgrattad; katkised suusad ja kelgud;
 lapsevankrid;
 jõulukuused.
Suurjäätmed ei ole:
 ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott,
valamu, vann, aknad, uksed, tapeet,
värvirullid);
 ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid,
eterniit);
 probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, rehvid);
 vanametall;
 elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin, teler, külmik, pliit);
 muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

Lasnamäe linnaosas ootab
150 last Inglipuu kingitust
Heategevuslik kampaania toob jõulurõõmu ka nende lasteni, kel muidu jõulukingid saamata jääksid.
Maxima on juba
13 aastat aidanud
heade
inimeste
abiga koguda kingitusi, et viia jõulurõõmu tuhandetele
vähekindlustatud
perede lastele üle
Eesti. Kaubandusketi poolt ellu kutsutud
heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on
selle aja jooksul täitnud ligikaudu 22 000 lapse salajase jõulusoovi.
Ka sel aastal kogus Maxima koostöös
Lasnamäe linnaosa sotsiaaltöötajate ning
Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku just
nende laste jõulusoovid, kelle perel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud jõulukingituse tegemiseks.
Heategevuslik „Inglipuu“ jõulukampaania
võimaldab igaühel panustada nende laste
pühadesse, kel muidu jõulukingid saamata
jääksid. Inglipuud, millel ripuvad laste jõulu-

unistused, asuvad 48 Maxima kaupluses üle
Eesti. Igal aastal pannakse Inglipuud üles ka
Maxima kontorisse, et ettevõtte endagi töötajad saaksid omalt poolt lastele jõulurõõmu
valmistada.
Iga hooliv eestimaalane saab hakata
ingliks, tehes Inglipuul kirjas olevale lapsele
soovitud kingituse ajavahemikus 22. november – 11. detsember.
Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult üks inglike
selle lapse nime ja sooviga, kelle jõuluunistust tahad täita, ja osta talle kingitus. Kingituse saab üle anda pakkimata kujul kas poe
infoletti või kassasse, kust Maxima selle juba
õigeaegselt lapseni toimetab.
Tallinna Inglipuud koos kingisoovidega
on üles seatud 11 kaupluses, Lasnamäel
võib neid leida järgmistes kohtades:
• Priisle Maxima XXX (Linnamäe tee 57)
• Ümera keskuse Maxima XX
(Laagna tee 80)
• Tondiraba Maxima XX (Tondiraba 7)
• Smuuli Maxima XX (Smuuli 9)
• Paepargi Maxima XX (Paepargi 57)

LASNAMÄE
UISUPARGI
AVAMINE
20. november
Tondiraba pargis
Varraku 18

www.uisupark.ee
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Üritused novembri- ja detsembrikuus
Korteriühistu infopäevad

Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub linnaosa korteriühistute esindajaid osa
võtma infopäevast, kus käsitletakse seekord Tallinna linna ja Lasnamäe linnaosa
valitsuse eraldatud toetusi ning rattaliikumisega seonduvat (rattamajad ja jalgrattateede võrgu arendamine). Infopäevade
lektoriteks on Tallinna linnavaraameti ja
Lasnamäe linnaosa valitsuse esindajad,
küsimustele vastavad linnaosavalitsuse
toetustega tegelevad ametnikud.
Aeg ja koht: 30. novembril kell 17
(eesti keeles) ja 01. detsembril algusega
kell 17 (vene keeles).
Lisainfo: Danel Suurtamm, Lasnamäe linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja, e-post
danel.suurtamm@tallinnlv.ee, tel 645 7761.

24.11 kell 18 – Armeenia kultuuriõhtu
25.11 kell 18.30 – Maffia
01.12 kell 18.30 – Mäng „Soo“
02.12 kell 18.00 – Improv
Klubikohtumised:
Esmaspäeviti kell 17 eesti keel; kell
17.30 inglise kõnekeel.
Teisipäeviti kl 17 jooga, kl 18.30 tantsimine, kl 18.30 hariduse innovatsioonid.
Kolmapäeviti kl 17 piljard, kl 17.30 Jaapani klubi.
Neljapäeviti kl 18.00 Brain Talks.

Kultuurikeskus Lindakivi
J. Koorti 22, tel 646 2411,
www.lindakivi.ee

Lasnamäe sotsiaalkeskus

Punane 36, tel 621 8998, 5301 0410
9.11 kell 14.00 – Loeng-vestlus „Kuidas
käituda ootamatu terviserikke korral?“
(Toomas Piik, vene keeles).
23.11 kell 12.00 – Krimikomöödia „Õhtust, Leon“, laval Margus Prangel ja
Eduard Salmistu.
Üritustel osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda, kohtade arv on piiratud.

Lasnamäe noortekeskus
Punane 69, tel 5556 7784
Üritused:
10.11 kell 18 – Mäng „Punker“
11.11 kell 18 – Music Jam
17.11 kell 18 – Luguteater
18.11 kell 18 – OpenMic

12.11 kell 18.00 – Tantsuõhtu. Muusika
ansamblilt Siiri Känd & Comboband. Pilet
7 eurot.
26.11 kell 18.00 – Tantsuõhtu. Muusika
ansamblilt For You. Pilet 7 eurot.
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30. aastase kogemusega elektritööde
ettevõte otsib oma meeskonda:

ELEKTRITÖÖDE
SPETSIALISTE

Ootame kandideerima elektriala projektijuhte,
projektijuhi abisid,
elektrikke ja mehhanismijuhte.
Töötasud alates 2200 eurot bruto,
olenevalt ametikohast ja kvalifikatsioonist.
Huvi korral palun võta ühendust:
Kristin Möldre
Personali-ja kvaliteedijuht
Tel. 5099716
Kristin.moldre@khenergia.ee

www.khenergia.ee

SÜNNIPÄEV

ANNE VESKI
KONTSERT
12. novembril T1 keskuses
Peterburi tee 2
Ürituse kava:
14:00 Life Dance tantsijad
14:15 Lastega tegelevad Minionid
14:30 Märt Agu Tantsukooli
etteaste Tantsi kaasa!
15:00 laval Anne Veski
Tule, sest üritus on kõigile tasuta!
Õnne kõigile!
T1

• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel.
58238310
• Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib olla remonti vajav. Helista 58106909.

• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee
• Hauaplatside hooldus üle Eesti: piirete ehitus, liiva ja
killustiku vahetus, käsi- ja survepesu. Tel / WhatsApp
5592 3491, hauahooldus@muhkel.ee.

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

Rinnahoidjad,
Läti
15.-

Koduriided ja pesu

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 €
• 1/2 lehekülge 141x390 mm või 285x194 mm: 550 €
285x390 mm: 1000 € • 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €
• 1 lehekülg
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

Öösärgid alates 8.Puuvillast hommikumantlid alates 14.Aluspüksid alates 2,50.-

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

Viskoosist särgid,
pidžaamad alates
15.-

Bussid 58, 31
Peatus Uus-Pae

