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Pidulikud sõnavõtud

Lasnamäel tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva taas 
Jüriöö pargis!

24. veebruaril algusega kell 15 ootab Lasnamäe linnaosa va-
litsus kõiki tähistama Eesti Vabariigi 105. aastapäeva Jüriöö 
pargis. 

Piduliku tseremoonia käigus kõlab Jüriöö pargis Ees-
ti hümn, õpilased loevad ette manifesti, toimuvad pidulikud 
sõnavõtud ja pärgade asetamine ning loomulikult põleb tuli 
Jüriöö pargi tornis.

Tseremooniale järgneb koosviibimine õues, kus mõtteid ja 

soove Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul saab vahetada juba 
vabamas õhkkonnas. Et juttu jätkuks kauemaks, pakutakse 
kohapeal ka keha ja vaimu soojendavat suppi.

Ürituse päevakavast ei puudu päevakohased sümboolsed 
üllatused! 

Jüriöö parki saab nii Lasnamäelt kui ka Kesklinnast tulles 
bussidega nr 12, 54 ja 55 (peatus „Jüriöö park“) ja trammiga 
nr 2 (peatus „Suur-Paala“, pärast väljumist kõndida 500 m 
Jüriöö pargi suunas). 

Kuna tegemist on täies ulatuses väljas toimuva üritusega, 
paluvad korraldajad riietuda vastavalt ilmale.

Kui vana on Lasnamäe? Mitmed ajaloolased on püüdnud sel-
lele küsimusele vastust leida. Korduvalt proovisime ka Lasna-
mäe ajalehe veergudel sellele pealtnäha lihtsale küsimusele 
vastust pakkuda. Foneetiliselt mitte eriti sarnane Lakeder 
bergh’i nimi esineb kirjalikes allikates juba 14. sajandil. Järg-
nevatel sajanditel võetakse kasutusele nimi Laksberg (vahel 
ka Laaksberg) ja see leiab kasutust isegi 20. sajandi kesk-
paiku. Mis kuupäevast algab ühe või teise piirkonna ajalugu?

Riikide puhul reeglina lepitakse ühes konkreetses kuupäe-
vas kokku. Mida kaugem distants, seda rohkem põhineb see 
müütidel, mitte ajaloolistel allikatel. Kui sündmus, millest loe-
takse uhkusega aastaid ja päevi, on hästi dokumenteeritud, 
siis on valik kindlam. Ka meil on põhjust peeglisse vaadata: 
Eestis arvestame iseseisvust vastava manifesti väljakuuluta-
misest Tallinnas (mitte Pärnus), mitte näiteks esimese par-
lamendi istungist või rahvusvahelise tunnustuse saamisest 
Tartu rahulepinguga.

Lasnamäe ja teiste Tallinna linnaosadega on lood lihtsad: 
need moodustati 1. septembril 1993. Siis loodi Tallinna ka-
heksa linnaosa ja selline haldusjaotus kehtib tänaseni. Mui-
dugi oli Lasnamäe olemas ka varem. Ka valdav osa meie lin-
naosa kortermaju pärineb varasemast perioodist ja ilmselt on 
pooled elanikud siin elanud pikemalt kui 30 aastat. Siiski, too-
na oli ametlikult tegemist Mererajooniga ja aastail 1991–1993 
kutsuti seda ala Idarajooniks.

30 aastat on ajaloolises vaates võrdlemisi lühike aeg, kuid 
ka selle perioodi vältel on palju toimunud: linnaosa on saanud 
uue ilme, kerkis mitu uut asumit. Paljude tühermaade asemele 
tulid uhked pargid. Mõni mäletab neid muutusi päris hästi, teine 
aga pole alguspunkti oma silmaga näinud. Seepärast võtame 
tänavu ette Lasnamäe 30. sünnipäeva tähistamise, kuid tee-
me seda terve aasta vältel. Ajaloohuvilisi ootavad ekskursioo-
nid, näitused, loengud ja teised põnevad tegevused. Ajalehe 
veergudele jõuavad sündmused, inimesed ja nähtused, mis 
jäävad neid aastaid iseloomustama. Tuleb põnev ajarännak! 
Kolmkümmend aastat on paras aeg, et olla küps, kuid teame 
kindlalt: pikk tulevik on Lasnamäel alles ees.

Iru hooldekodus avati statsionaarne 
õendusabiosakond
3. veebruaril avati Iru hooldekodu uues korpuses 
Lääne-Tallinna keskhaigla õendusabikliinik. Tee-
nuse vajaduse määrab perearst või eriarst, vajalik 
on saatekiri. Irus avatud osakonnas saab vajadu-
sel teenust pakkuda nii Iru hooldekodu klientidele 
kui ka väljastpoolt tulijatele. Teenus on tasuline: ra-
vikindlustatud patsiendi puhul tasub teenuse eest 
Tervisekassa 85% ja patsiendi omaosaluse suurus 
on 15% voodipäeva piirhinnast.

Ühtekokku on värskelt avatud osakonnas ka-
heksa kahekohalist palatit. Kliinikus töötab päe-
vasel ajal kaks õde ja kaks hooldustöötajat, öösel 
üks õde ja kaks hooldustöötajat. Patsientidele on 
tagatud ka arsti ja füsioterapeudi konsultatsioon 
ning vajadusel sotsiaaltöötaja abi. 

Hooldekodu uues korpuses avatud statsionaar-
ne õendusabiosakond kuulub Haabersti linnaosas 
asuva Lääne-Tallinna keskhaigla õendusabikliini-
ku koosseisu, olles selle laiendus Lasnamäel. 

Asunduse lasteaia uus maja 

14. veebruaril avati Tallinna Asunduse lasteaia uus 
korpus (Pallasti 21a), millega lasteaed sai juurde 
ühe rühma, tunnetustoa ja spordisaali. 

Uue maja fassaadi ilmestab teise korruse ter-
rass koos katuseni kõrguvate taladega. Ülemise 
korruse rühmadesse pääseb otse välistrepi kaudu 
– nii ei pea lapsed soojades üleriietes ja vahel ka 
poriste jalgadega liikuma läbi kogu maja. Hoone 
katusele on paigaldatud päikesepaneelid, tänu 
millele on saavutatud energiatõhususe klass A.
Roheenergia tootmisega panustab Asunduse 
lasteaed kui Rohelise Kooli programmi liige ühtlasi 
ka keskkonnahoidu. 

Lasteaia uue korpuse tööde tellija oli Tallinna 
linnavaraamet, hoone projekteerisid Projektibü-
roo OÜ, Enska Ehitus ja Magma AS ning ehitas 
Vanalinna Ehitus OÜ. Omanikujärelevalvet tegi 
AS Infragate Eesti. Korpuse kogumaksumuseks 
koos sisustusega kujunes 3,49 miljonit eurot. 

Majaka ristmiku ja Lasnamäe tänava 
kergliiklustee projekt
16. veebruaril toimus Tallinna teeninduskoolis Ma-
jaka ristmiku ja Lasnamäe tänava kergliiklustee 
projekti avalik tutvustus.

Projekteeritud lahenduses jääb Majaka tänav 
1+1 sõidurajaga tänavaks. Tänava keskel paikneb 
trammitee, millel on lubatud ka bussiliiklus. Ristmi-
ku Majaka tn – Lubja tn suunale on projekteeritud 
tõstetud teeületuskoht jalakäijatele ja jalgratturite-
le. Ümber ehitatakse ristmikul ka Lasnamäe täna-
va Asunduse tänava suunaline haru. Teeületajate 
ohutuse tagamiseks on plaanis alandada suurimat 
lubatavat sõidukiirust kuni 30 kilomeetrini tunnis.

Ristmiku alal on mõlemal pool Majaka tänavat 
suurendatud kõnnitee laiust ja projekteeritud ühe-
suunalised rattateed. 

Lasnamäe tänava äärde kavandatakse prae-
gu puuduvad jalg- ja jalgrattatee lõigud. Tänava 
põhjapoolses osas on kuni Pallasti tänavani pro-
jekteeritud uus kõnnitee ja kahesuunaline ratta-
tee. Mõlema tee projekti koostamisel on lähtutud 
vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolevat 
kõrghaljastust.

Veebruari- 
ja märtsikuus vastab 
linnaosa vanem 
Julianna Jurtšenko 
elanike küsimustele 
esmaspäeviti 
ajavahemikul 
kella 16–17 telefonil 
645 7780.
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Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 
1. veebruari seisuga 119 301 inimest. 
Jaanuarikuuga võrreldes suurenes elanike arv 
209 inimese võrra. 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Lasnamäe saab kolmekümneaastaseks



Johanna Jolen Kuzmenko

Kunstihoone otsustas remondi ajaks 
kolida oma näitustega Lasnamäele. 
Moodsa kunsti esitlemiseks kerkis 
huvitav ja silmapaistev paviljon.

Tallinna Kunstihoone 1934. aastal valmi-
nud ajalooline hoone asub vähimagi kaht-
luseta ideaalses kohas ehk Vabaduse 
väljaku ääres. See on väärika kunstima-
ja jaoks esinduslik koht, sest sinna jõuab 
mugavalt linna igast äärest nii kohalik 
elanik kui ka turist. Ei ole palju eksimisvõi-
malusi, kui leppida kokkusaamine kokku 
Kunstihoone sissepääsu juures Vabaduse 
väljakul. Ent mida teha siis, kui maja vajab 
hädasti renoveerimist ja on vaja teadmata 
ajaks mujale kolida ning näitusetegevust 
uues kohas alustada?

Kunstihoone tiim pani pead kokku ja 
seoses ajutise kolimisega käidi läbi iga-
sugused variandid. Peale jäi Lasnamäe. 
Otsustati ehitada ajutine hoone, mis oleks 
parajalt suur, et pakkuda küllaldaselt pin-
da mahukatele nüüdiskunsti näitustele, 
kuid oleks siiski küllaltki lakooniline. Tõe-
poolest, Lasnamäe paviljon ei ole luksus-
lik näitusemaja, seal ei ole kohvikut ega 
raamatupoodi, nagu enamikul tänapäe-
vastel näitusemajadel on.

Äärmusliku lakoonilisusega kaasneb 
ka tõsiasi, et majas ei ole veevärki. See 
tähendab, et kui paviljoni külastaja või 
sealne töötaja soovib tualetti minna, peab 
ta kasutama konteiner-WC-d maja taga. 
See on igati viisakas ja soe koht, mille 
külastamine on meeldiv, kuid arvestama 
peab pisikese lisatiiruga.

Paviljoni juures ei saa üle ega ümber 
sõnapaarist „ajutine hoone“. Milles hoone 
ajutisus seisneb ja kuidas on see saavu-
tatud? Vastus on lihtne: paviljon koosneb 
moodulitest. Seda hoonet võib võrrelda 
legomajadega ehk maja võib paneelide 
kaupa lahti võtta ja uues kohas täpselt sa-
mamoodi kokku panna. See on moodne 
lahendus. Kunstihoone läks seda teed, 
sest vajati kõigest peatuspaika, mitte uut 
kodu, kuhu pikalt jääda.

Kärtsroosa hakkab silma
Paviljon pandi kokku kõigest kolme näda-
laga, maja mahtu arvestades väga kiires-
ti. Hoone projekteeris Salto arhitektibüroo, 
millel on aastatepikkused kogemused, nii 
mõnigi Eesti visuaalselt silmatorkav maja 
on just nende ehitatud. Salto projektide 
hulgas on Tallinna kruiisiterminali hoone, 
Fotografi ska ning Balti fi lmi- ja meedia-

kooli õppehoone. Lasnamäe paviljon, mil-
le hellitusnimi on Roosa Sõõrik või Roosa 
Pontšik, on kahtlemata silmatorkav. Selles 
on võinud veenduda need, kes on maja 
oma silmaga näinud. 

Minu meelest on see kärtsroosa kriis-
kav toon võluv – hakkab kohe silma. Kui 
sõidan läbi Lasnamäe kanali ja heidan 
bussiaknast pilgu üles Lindakivi suunas, 
märkan kohe paviljoni. Täpselt samuti ka 
üle jalakäijate silla kõndides. Kui lähene-
da Kotka poe suunalt, on võimatu erksat 
paviljoni mitte silmata. Näen selles värvis, 
asümmeetrilises kujus ja murumätaska-
tuses eelkõige soovi eristuda Lasnamäe 
olustikust, kus arhitektuur on üsna ühe-
taoline. Roosa sõõriku ülesanne on püü-
da tähelepanu ja mulle tundub, et seda 
ülesannet täidab paviljon väga edukalt.

Loomulikult on mündil ka teine pool – 
kõik, mis ei ole esteetiliselt turvaline, võib 
olla ehmatav. Võib öelda, et paviljon eris-
tub ümbruskonna kõrgetest elumajadest 
180 kraadi. Kindlasti võib igasugune uus 
asi võõralt mõjuda. Olen kahe käega aga 
pigem selle poolt, et üks kunstiinstitut-
sioon ei saa valida turvalist ja tagasihoid-
likku joont ning oleks suurem õnnetus, 
kui Lasnamäele oleks püstitatud halli-
kas-beežikas hoone, mida keegi tähele ei 
paneks. Kunstihoone näitused, mida pa-
viljonis näha saab, üritavad publikut kõne-
tada ja midagi oma aja (kunsti)elu kohta 
öelda. Olgu teemaks soorollid, ühiskonna 
hammasrataste vahele jäänud inimesed, 
keskkonnaprobleemid või hoopis lapse-

põlvelood – kõik need võivad tekitada 
publikus vastakaid reaktsioone ja ärgita-
vad kaasa mõtlema. 

Huvitav teos intrigeerib
Nii kunsti kui ka arhitektuuri võib vaadata 
mitut moodi. Võib läheneda meeldib või ei 
meeldi vaatenurgast või hoopis intrigeeri-
vamat teed pidi. Võib mõelda, miks mida-
gi on tehtud just nii, nagu see tehtud on, 
või analüüsida teemasid ja visuaale, mida 
kunstnikud ning arhitektid on kasutanud. 
Selgemast selgem on, et ükski kunstiteos 
või hoone ei meeldi täielikult kõigile ini-
mestele. Aga huvitav teos on selline, mis 
on huvitav, põnev ja intrigeeriv isegi siis, 
kui see otseselt ei meeldi.

Mind huvitab, kuidas Lasnamäe pavil-
joni vastuvõtt ajas muutub. Iga uus asi va-
jab harjumisaega. Milline on olukord siis, 
kui kunstihoone kolib oma vanasse koju 
tagasi ja Lasnamäe peaks jääma ilma 
oma Roosast Sõõrikust? Kui erkroosa 
laik kaob? Arvan, et Lasnamäe visuaalne 
üldpilt kaotaks, kui Roosat Sõõrikut seal 
enam ei oleks.

Tegelikult on nii, et keegi ei tea täpselt, 
kui kauaks kunstihoone Lasnamäele jääb, 
sest Vabaduse väljaku maja ehitustööde 
aega on võimatu täpselt ennustada. Tea-
da ei ole ka, mis paviljonist pärast täpselt 
saab. Kas jääb see Lindakivi keskuse kül-
je alla või võetakse tükkideks ja pannakse 
hoopis mõnes teises kohas teise ülesan-
dega kokku? Nendele küsimustele saab 
vastuse anda vaid aeg.

Huvitav teos on selline, mis on põnev ja intrigeeriv isegi siis, kui see otseselt ei meeldi. 
Tallinna Kunstihoone.

Lasnamäe Leht Veebruar 20232

Linnaosavanema asetäitja veerg

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

Reklaam ja kujundus: 
    Krabu Grupp OÜ, www.lasnaleht.ee, 
    lasnaleht@krabugrupp.ee

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2023
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tere! Minu nimi on Ilja Šnitko, olen Lasna-
mäe linnaosa vanema asetäitja ning iga-
päevaselt tegelen linnaosas linnamajan-
duse küsimustega. Riigikogu valimistega 
seoses ei tohi meie linnaosavanem selles 
numbris kirjutada ning seetõttu jagan meie 
meeskonna plaane teiega sel korral ise.

Tallinn on tänavu Euroopa roheline 
pealinn ning seoses sellega on mitmeid 
projekte ja sekkumisi kavas ka Lasna-
mäel. Üheks näiteks on haljasaladele 
toidusalude ehk viljapuude ja marjapõõ-
sastega miniparkide rajamine. Lasnamäel 
on toidusalud planeeritud Pae 19, Võru 11 
ja Mahtra 64 aadressidele. Pae ja Tondiloo 
parkidesse istutatakse lilleniidud, mitmel 
pool üle linnaosa lisandub aga varjupuid. 
Kõige suuremat sekkumist on sel aastal 
oodata Mustakivi linnasuunalise peatuse 
kõrval, kus on suur, aga siiani vähe ka-
sutust leidnud ala. On mõte rajada sinna 
mugav linnaruum, kasutades selleks takti-
kalise urbanismi meetodeid ehk teisisõnu 
andes alale ajutist lisandväärtust, mis aitab 
tulevikus parema pikaajalise lahenduseni 
jõuda. Mõistagi on pikaajaliste asjade ehi-
tamine ülikulukas, aeglane ning kui need 
on lõpuks valmis, on seal keeruline midagi 
muuta. Taktikaline urbanism annab meile 
võimaluse linnaruumi suhteliselt lihtsalt ja 
soodsalt muuta ning hinnata, mis võiks tu-
levikus püsivamalt alal eksisteerida ja mis 
mitte.

Lähinädalatel toimuvad Lasnamäel 
mitmed kultuurüritused, millest saab täp-
semalt lugeda selles lehes. Olete väga 
oodatud kõikidele!

Juba varsti, 5. märtsil toimuvad Eestis 
Riigikogu valimised. Eelvalimine on veelgi 
lähemal ja algab 27. veebruaril. Mõne jaoks 
on raske otsustada, kes kandidaatidest on 
häält kõige rohkem väärt. Mõni teine see-
vastu on oma valiku juba ammu teinud ja 
ootab vaid õiget aega, et seda realiseeri-
da. Kolmas otsustab viimasel päeval või 
viimasel hetkel, kes on tema väljavalitu. 
On ka neid, kes valimistest osa võtta ei 
soovi, põhjendusi on mitmesuguseid: „mi-
nust ei sõltu midagi“, „on muid olulisi asju“, 
„pole prioriteet“ jne. Eesti valimiste ajaloos 
on olnud mitmeid kordi, kus otsustavaks 
on saanud üks-kaks häält. Selleks üheks 
hääleks võib olla just teie hääl!

Selles numbris leiate ülevaate Kesk-
linna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkon-
na kandidaatidest 2023. aasta Riigikogu 
valimistel, valimiste reeglitest ning kõigist 
tähtaegadest: millal, kes ja kus saab hää-
letada. Valimistega seonduvat infot võib 
saada linnaosavalitsusest, Tallinna linna 
valimiskomisjoni või riigi valimiskomisjoni 
veebilehtedelt. Aga mis peamine, ärge jät-
ke kasutamata võimalust Eesti tuleviku ku-
jundamisel kaasa rääkida. Minge kindlasti 
valima, teie hääl otsustab!

Ilusat Eesti Vabariigi 105. aastapäeva! 
Olge terved ja hoitud!

Ilja Šnitko
Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja

Roosa Sõõriku maandumine Lasnamäe tuiksoonele



Hanna-Stiina Heinmets 
tugigruppide koordineerija
Dementsuse Kompetentsikeskus

Dementsuse sündroomi põhjustajaks on 
mõni ajuhaigus nagu Alzheimer, Parkinso-
ni tõbi, Lewy kehakeste haigus või ka muu 
põhjus, nt trauma või insult, alkoholism jne. 
Haiguse algfaasis saab inimene oma kodu-
ses keskkonnas hakkama, kuid kui haigus 
on juba kaugemale arenenud siis näeme, 
kuidas inimene kaotab järk-järgult iseseis-
vust, varasemalt lihtsad ja iseenesest mõis-
tetavad tegevused muutuvad keeruliseks, 
käitumine muutub kinnisemaks või vastu-
pidi – n-ö fi ltrid kaovad, kõik, mis mõttesse 
tuleb, öeldakse otse välja. Lähedaste elu 
muutub väga palju keerulisemaks, sest li-
saks igapäevasele töötamisele ja laste eest 
hoolitsemisele on vaja jälgida oma lähe-
dast. Dementsusega inimese eest hoolit-
semine ei ole lihtne, selleks peavad olema 
teadmised ja oskused, kuidas suhelda ja 
probleeme ennetada. 

Dementsuse kompetentsikeskus
Dementsuse kompetentsikeskuse eesmärk 
on parandada dementsusega inimeste ja 
nende lähedaste toimetulekut. Üle-eestili-
selt viiakse läbi tasuta kontaktnõustamisi 
nii dementsusega inimestele ja nende lähe-
dastele kui ka teenuseosutajatele. 

Dementsusega inimeste 
lähedaste tugigrupp
Omastehooldajate hoolduskoormusest 
räägitakse tänases Eestis kui sotsiaalprob-
leemist. Seni, kuni olukorda kaardistatakse 

ning lahendusi otsitakse, on dementsusega 
lähedaste omastehooldajad silmitsi olukor-
raga, kus vajatakse koheselt asjakohast 
informatsiooni, sotsiaalset toetust, koolitusi 
ja nõuandeid, et mõista dementsussünd-
roomi. Näiteks on oluline nii vaimne, füü-
siline kui emotsionaalne stimulatsioon säi-
linud võimete alalhoidmiseks, mis eeldab, 
et omastehooldajal oleks arusaam haiguse 
olemusest, ta valiks õige suhtlemisviisi ning 
saaks aru lähedase eneseväljendusest.

Tugigrupis kohtuvad inimesed, kellel on 
ühine mure või probleem, nad saavad uut 
informatsiooni ja küsida nõu. Tugigruppi 
kaasatakse nõustama ka erialaspetsialistid, 
nt sotsiaaltöötaja, õde, arst, tegevustera-
peut vms.

Tugigrupivõrgustikku kuulub 30 tu-
gigruppi. Dementsuse kompetentsikeskus 
on loonud virtuaalsed tugigrupid, et võimal-
dada osaleda neil lähedastel, kellel ei ole 
võimalust füüsiliselt tugigruppi kohale min-
na. Tugigruppide ajad ja kontaktid on de-
mentsuse kompetentsikeskuse kodulehel 
ja Facebooki lehel.

12. veebruaril sai Lasnamäe sotsiaal-
keskus 27-aastaseks.

Sotsiaalkeskus avati 1996. aastal Ki-
vila 3a sotsiaalmaja kahetoalises korteris 
pensionäride päevakeskusena. Töötajaid 
oli siis kaks. Tänaseks on sotsiaalkeskuse 
kollektiiv 63-liikmeline ja eakate päevakes-
kusele on lisandunud laste päevakeskuse 
teenus ja koduteenus.

Eakate päevakeskuses tegutseb täna 
41 huvialaringi, milles osaleb üle 400 ini-
mese. Regulaarselt toimuvad kontserdid, 
näitused, loengud, väljasõidud. Kliendid 
saavad kasutada mitmesuguseid teenu-
seid nagu juuksur, pediküür, maniküür, 
massaaž. Keskuses on võimalik lugeda 
värskeid ajalehti ja ajakirju.

Eelmisel aastal külastas päevakeskust 
1507 inimest, koduteenusele suunati eel-
misel aastal 356 inimest ja laste päevakes-
kuse teenusele 46 last.

Keskuse töötajad ootavad pikisilmi uue 
maja valmimist, et kolida kogu kollektiiv ja 
teenused aadressile Killustiku 16. Uues 
hoones saab keskus taas pakkuda ka sau-
na- ja dušiteenust. 

Infot Lasnamäe sotsiaalkeskuse 
kohta leiab www.lsk.ee

Sotsiaalkeskuse reisigrupp Pärnus Gustav Fabergé kuju juures.

Eakate päevakeskuse linedance-rühm.

Tugigrupis kohtuvad inimesed, kellel on ühine mure.
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Korteriühistu infopäevad 
Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub linnaosa kor-
teriühistute esindajaid osa võtma infopäevast, 
kus käsitletakse lindude peletamisvõimalusi ke-
vadisel ajal kortermajade juures. 

Aeg ja koht: 1. märtsil kell 17 (eesti keeles) 
ja 2. märtsil kell 17 (vene keeles) Lasnamäe 
linnaosa valitsuse (Pallasti 54) I korruse saalis. 

Lisainfo: Danel Suurtamm, Lasnamäe 
linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna 
juhataja asetäitja, e-post danel.suurtamm@tal-
linnlv.ee, tel 645 7761.

Kultuurikeskus Lindakivi
J. Koorti 22, tel 646 2411, www.lindakivi.ee
11.03 kell 18.00 – Lindakivi tantsuõhtu. Muusi-
ka ansamblilt For You. Pilet 7 eurot.

Lasnamäe noortekeskus
Punane 69, tel 5556 7784
Üritused:
28.02 kell 17.00 – Psühholoogiaklubi kohtumi-
ne: uurime ennast ja teisi, avastame ümbritse-
vat – ja seda kõike psühholoogia vaatenurgast. 
Vanusele 10+.
02.03 kell 17.00 – Naruto õhtu. Oodatud on 
kõik Naruto animefi lmide fännid. Kavas vik-
toriin, autentse rameni valmistamise töötuba, 
cosplay töötuba ja Naruto teatrilavastuse linas-
tus. Vanusele 10+.
03.03 kell 17.00 – Vastlapäev koos pannkoogi-
võistlusega. Vanusele 10+.
07.03 kell 17.00 – Filmiõhtu „Black Panther: Wa-
kanda Forever“ (2022). NB! Film on inglise kee-
les ja ingliskeelsete subtiitritega. Vanusele 12+.
10.03 kell 17.00 – Met Gala – kostüümide val-
mistamise võistlus. Vanusele 13+.

Konsultatsioonid: 
Projektikirjutamise nõustamine aitab viia ellu 
oma ideed ja alustada projekti kirjutamist. Kust 
alustada, kust otsida rahastamist ja millega 
arvestada. Vanusele 12–24 a.

Individuaalse psühholoogilise konsul-
tatsiooni raames saab abi ja tuge probleemide 
ja murede lahendamisel. Vanusele 12–26 a.

Tugispetsialisti konsultatsioon viib õpila-
si ja üliõpilasi kokku hariduse tugispetsialistiga, 
kelle poole saab pöörduda nii akadeemiliste 
kui isiklike küsimuste või muredega. Vanusele 
17–26 a.

EELK Lasnamäe Püha Markuse kogudus
Pae 21, lasnamae@eelk.ee
Lühifi lmide klubi „Peegel“. Filmid on vene 
keeles või venekeelsete subtiitritega.
24.02 kl 18.30 – „Sprint“ – Kas jõuate maises 
ajas teostada seda, milleks teid loodi?
03.03 kl 18.30 – „Time Shop“, „Stop Out of 
Time“ ja „CTRL Z“ – Mis oleks, kui saaksite ajas 
tagasi minna ja midagi muuta?
10.03 kl 18.30 – „Imeline naine“ – Kes on meie 
ümber – inimesed või mannekeenid? Ja mida 
tähendab olla elus?

Ellujäämiskool
Pühapäeviti kl 14–16 Lasnamäe spordikomp-
leksis. Enesekaitsetreeningud teismelistele 
(ja nende vanematele). Registreerimine tel 
5639 9697 (Pavel Zayakin). 

Dementsuse Kompetentsi-
keskus 
Infoliin 644 6440 (tugi dementsusega 
inimeste eest hoolitsemisel) 
Koduleht: www.dementsus.ee 
Facebook: 
dementsusekompetentsikeskus

Lasnamäe sotsiaalkeskuse 2023. aasta reisikalender
12.-13. 04 (K–N) – Haapsalu kevadreis (Kurkse, Vihterpalu, Nõva, Roosta, 

Haapsalu vaatamisväärsused, Hestia Hotel SPA)
18.05 (N) – Saadjärve ümbruse ekskursioon (Äntu kalakasvandus, Laiuse, Kure-

maa järv, Palamuse, Elistvere loomapark, Jääajakeskus, parvesõit Saadjär-
vel, lõunasöök) 

26.-29.06 (E–N) – Ida-Soome ringreis 
11.08 (R) – Viinistu kunstimuuseum, Mohni saar ja Pärispea poolsaar
7.-8.09 (N–R) – Põhja-Läti ringreis (Aluksne, Gulbene, Cesvaine)
4.-5.10 (K–N) – Tartu reis (Ahhaa keskus, Pauluse ja Maarja kirik, Toomemägi, 

Eesti lennundusmuuseum, Tõravere observatoorium, V-Spa)

Täpsem info reiside kava ja maksumuse kohta kohapeal Punane 36 
(sotsiaalkeskuse ajutine asukoht) või telefonidel 621 8998 ja 5301 0410. 
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine.

Üritused 
veebruari- ja märtsikuus 

Palju õnne, Lasnamäe sotsiaalkeskus!

Dementsussündroom – kuidas märgata ja aidata?



Veebi kaudu 
deklaratsiooni 
esitamisel saabub 
enammakstud 
tulumaksu tagastus 
kiiremini. 
15. veebruaril algas 2022. aasta 
tuludeklaratsioonide esitamine. 
Maksu- ja tolliamet tuletab meel-
de, et selleks ei ole vaja minna 
teenindusbüroosse, vaid kõige 
lihtsam ja kiirem on täita deklarat-
sioon elektrooniliselt. Nii saabub 
ka oodatud tulumaksutagastus 
varem. 

Ameti klienditeeninduse vald-
konnajuht Heli Kullamaa juhib 
tähelepanu, et füüsilise isiku tulu-
deklaratsioonide esitamise paaril 
esimesel nädalal mitmekordistub 
nendeni jõudvate pöördumiste arv. 

„Kuigi oleme deklareerimispe-
rioodiks kaasanud nii palju kvali-
fi tseeritud tööjõudu kui võimalik, 
on esimestel nädalatel tavapä-
rasest pikemad ootejärjekorrad 
nii büroodes kui infotelefonil pa-
ratamatud. Palume väga, et va-
ruksite kannatust. Samuti tuletan 
meelde, et tulumaksu deklaree-
rimiseks on aega kuni 2. maini,“ 
sõnas ta.

Koroonapandeemia tippajal 
olid bürood aga sootuks suletud 
ja see andis kinnitust, et inime-
sed saavad väga hästi ise või lä-
hedastega abiga oma toimingud 
tehtud ka elektroonilistes kanali-
tes pakutavate võimaluste kaudu. 
Seega julgustab Kullamaa inime-
si ka tänavu Eesti riigi digivõima-
lusi kasutama.

Elektroonilisel deklaratsioonil 
on väga suur osa tööd inimese 
eest juba ära tehtud. Näiteks pen-
sionärid, kellel tihti ei olegi muud 
sissetulekut või ongi pensioni-
le lisaks vaid ametlikult maks-
tud palk, saavad e-teeninduses 
deklaratsiooni esitada vaid paari 
nupuvajutusega. Nii sotsiaalkind-
lustusamet kui ka tööandja on 
inimese kohta andmed juba esi-
tanud ning maksu- ja tolliamet on 
deklaratsiooni nende andmetega 
eeltäitnud. 

2022. aasta tulusid saab dek-
lareerida 15. veebruarist kuni 
2. maini. Neile, kelle puhul ei teki 
vajadust kontrolliks või ei ole vaja 
esitada lisaandmeid, hakatakse 
enammakstud tulumaksu tagas-
tama alates 28. veebruarist ja 
paberdeklaratsiooni esitajatele 
alates 17. märtsist. 
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PANE TÄHELE!
• Säästa oma aega ja proovi esmalt küsimustele vastused 

leida veebist www.emta.ee 
• Vajadusel saada e-kiri eraklient@emta.ee või helista 

infotelefonile 880 0811. 
• Kui siiski soovid esitada oma tuludeklaratsiooni paberil 

või vajad kohapealset nõustamist, ära kiirusta büroosse 
esimestel nädalatel. 

• Kui büroosse tuled, võta kindlasti kaasa ID-kaart, 
paroolid ja vajalikud abivahendid (nt prillid).

MEELDETULETUS
Tallinna linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56
kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide 
üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra“ 
p 13 ja Tallinna linnavalitsuse 22. veebruari 2010 mää-
ruse nr 17 „Tallinna linnale vajalikele töötajatele Raadi-
ku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ §6
põhjal on eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele 
võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali (esi-
mese kolme kuu) jooksul kinnitama eluruumi üürimist 
taotleva isikuna arvel olemise aluseid. Ülalnimetatud 
kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotleja eluruumi 
üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Seoses eeltooduga palume kõiki Lasnamäe linna-
osas eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvel ole-

vaid isikuid pöörduda hiljemalt 31. märtsil 2023 Las-
namäe linnaosa valitsusse, täita andmete kinnitamise 
vorm, mis asub Lasnamäe linnaosa valitsuse kodulehe-
küljel aadressil www.tallinn.ee/et/lasnamae/asustama-
ta-eluruumid-lasnamael või pöörduda Lasnamäe linnaosa 
valitsusse (Pallasti 54) spetsialistide vastuvõtuaegadel E 
kl 15–18 ja N kl 10–12:
• Munitsipaaleluruumid, noored pered ja Tallinna lin-

nale vajalikud töötajad – Kristi Kelder-Eha, tel 645 
7795, e-post Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee, ruum 214;

• Sotsiaaleluruumid – Kaja Merilaine, tel 645 7754, 
e-post Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee, ruum 217.

Andmete kinnitamise vormi saab täita ka Lasnamäe 
linnaosa valitsuse infolauas.

Tulude deklareerimine veebis

Elektroonilisel deklaratsioonil on suurem osa tööd inimese 
eest juba ära tehtud.
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Hääletamisõigus
Riigikogu valimisel on hääletamisõigus hiljemalt valimispäeval 18-aastaseks saanud 
Eesti kodanikul. Hääletamisõigus puudub isikul, kes on:
 valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud; 
 kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

E-hääletamine 
Elektrooniline hääletamine võimaldab valijal hääletada valimisjaoskonda minemata. 
Elektrooniline hääletamine kestab ööpäev läbi ajavahemikus 27. veebruarist kella 9st 
4. märtsini kella 20ni. Valimispäeval, 5. märtsil elektrooniliselt hääletada ei saa. Elekt-
rooniliselt hääletanud valijal on õigus muuta oma häält, hääletades valimispäeval hää-
letamissedeliga oma valimisringkonnajärgses valimisjaoskonnas. E-hääletamiseks on 
vaja ID-kaarti või mobiil-ID-d ning arvutit. Nutiseadmega e-hääletada ei saa.

Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada 
hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse 
saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriu-
mil. Kodus hääletamine toimub ainult 3.–5. märtsini kella 9–20. Valijal tuleb esita-
da kirjalik taotlus kodus hääletamise korraldamiseks hiljemalt 5. märtsil kella 14ks 
elukohajärgsele Tallinna linnaosavalitsusele. E-kirjaga saab taotluse esitada Las-
namäe linnaosa valitsusele aadressil lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee.Telefoni teel 
saab esitada taotluse 3. ja 4. märtsil kella 12–20 ning valimispäeval, 5. märtsil kella 
9–14. Lasnamäel on telefoninumbrid järgmised: 645 7732, 645 7740 ja 645 7730. 
Kodus hääletamise taotluses peab nimetama: 1) valija nime; 2) valija isikukoodi; 
3) valija aadressi; 4) valija telefoninumbri; 5) kodus hääletamise põhjuse (nt tervise-
seisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluse puudumine, muud põhjused, 
mis takistavad valijat kodust lahkumast).
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat 
taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Hääletamine valimisjaoskonnas
Hääletamissedel, ümbrikud ja ka nimekiri väljastatakse valimisjaoskondades ainult 
isikut tõendava dokumendi alusel. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja
antud dokument, millel on kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja 
allkiri või allkirjakujutis. Isiku tõendamiseks sobivad traditsiooniliselt isikutunnistus ehk 
ID-kaart ja Eesti kodaniku pass, aga ka näiteks diplomaatiline pass, meremehe teenis-
tusraamat, meresõidutunnistus. Valija võib isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui 
see on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud ka-
sutaja nimi ja sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning 
see on kehtiv. Pensionitunnistust ei käsitleta enam isikut tõendava dokumendina.

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI 
VALIMISRINGKOND NR 2 

Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa

Erakond Parempoolsed
113 MART KUUSK
114 REIN MURULA
115 TÕNIS-MARTIN KONS
116 TARMO LINNAMÄGI
117 MAI LOOG
118 MAIT RAAVA
119 KRISTA VAPPER
120 TAUNO ÕUNAPUU
121 KÄTLIN KULDMAA
122 RAINER LOMP
123 HINDREK MÄNNIK
124 SANDRA SANDER
125 KASPAR PÕDER
126 JEVGENI GARMAŠ
127 KATI KÄPP

C46  M0  Y90  K0

Erakond Eestimaa Rohelised
234 JOHANNA-MARIA TÕUGU
235 TIMUR SAGITOV
236 EERO TÖLPT
237 PEETER RAIELO
238 RENE KUULMANN

ISAMAA Erakond
296 RIHO TERRAS
297 TARMO KRUUSIMÄE
298 MARKO KALJUVEER
299 PILLE LILL
300 JAAN SVEN MÄNNIK
301 LAGLE PAREK
302 LEA NILSON
303 MADIS PÄTS
304 KALEV VAPPER
305 PEEP LASSMANN
306 TIIT MATSULEVITŠ
307 FELIKS UNDUSK
308 JÜRI TREI
309 TÕNIS PALTS
310 HELDUR-VALDEK SEEDER

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
421 JEVGENI OSSINOVSKI
422 MADLE LIPPUS
423 KAAREL OJA
424 MARIS HELLRAND
425 KIRILL KLAUS
426 MARGIT HIIET
427 ARTJOM DMITRIJEV
428 ANETTE MÄLETJÄRV
429 ANNE VETIK
430 KRISTO SIIG
431 VICTORIA EROFEEVA
432 SIIM TUISK
433 JELENA PETRILÄINEN
434 ALEKSANDER VALDMANN
435 TÕNU OJA

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
546 LEO KUNNAS
547 EEVA HELME
548 MAIT TALU
549 IVAN MAKAROV
550 AAT PURJE
551 HARRI KINGO
552 ENO LEIES
553 RAUL ÖPIK
554 PRIIT WILLBACH
555 RIHO NÜÜD

556 KARL OLAF RÄÄK
557 PIRET KOLLO
558 INDREK MELDER
559 TIIA ARENBERG
560 VALDO TÕNISSOO

Erakond Eesti 200
671 MAREK REINAAS
672 LIISA-LY PAKOSTA
673 IGNAR FJUK
674 NIKOLAI BENTSLER
675 MARGOT ROOSE
676 RON LUVIŠTŠUK
677 KAROLINA EBBA ANNA ULLMAN
678 SANDER MARIPUU
679 SVETLANA SKREBNEVA
680 EINAR VELLEND
681 KSENIA KRAVTŠENKO
682 ALO-ALLAR ALTMETS
683 MARIANNA KAAT
684 DIANA ANDRIOT
685 IVO KAPPET

Eesti Reformierakond
796 SIIM KALLAS
797 HEIDY PURGA
798 ANDRES SUTT
799 KARMEN JOLLER
800 VALDO RANDPERE
801 ENN LISTRA
802 ÜLLE RAJASALU
803 TOOMAS KRUUSIMÄGI
804 VILJAR JAAMU
805 EVE ALTROV
806 SANDER ANDLA
807 TIIT VAPPER
808 TIIT SOORM
809 MARGIT ELVISTE
810 IVI EENMAA

Eesti Keskerakond 
921 MIHHAIL KÕLVART
922 TÕNIS MÖLDER
923 VLADIMIR SVET
924 AIVAR RIISALU
925 MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI
926 MONIKA HAUKANÕMM
927 KRISTA PAAL
928 JULIANNA JURTŠENKO
929 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN
930 MERLE KLANDORF
931 DENISS PRESNETSOV
932 VLADIMIR AFANASJEV
933 IZABELLA RIITSAAR
934 ANDRES JAADLA
935 IRINA EMBRICH

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
1038 OLEG IVANOV
1039 JULIA SMOLI
1040 EDUARD FEDOTOV
1041 ALEKSEI TETEREV
1042 VALENTIN BESSONOV
1043 VADIM GRI

Üksikkandidaat
1068 SERGEI SVJATUŠENKO

Riigikogu valimised 2023

EELHÄÄLETAMINE

EELHÄÄLETAMINE

E  27.02

E  27.02

K 01.03

K 01.03

T 28.02

T 28.02

N 02.03

N 02.03

L 04.03

L 04.03

R 03.03

R 03.03

P 05.03

P 05.03

kella 12–20

Hääletamiskastiga kodus  
hääletada ei saa.

Asukohas, st oma ajutises eluruumis  
saab hääletada vaid asukohta  

tellitud hääletamiskastiga.
Hääletamiskastiga kinnipidamiskohas,  

haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses  
saab hääletada asutuse administratsiooni  

taotluse alusel kell 9–20.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt  

02.03 kell 14.

kella 12–20

E-HÄÄLETAMINE

VALIMISJAOSKONNAS HÄÄLETAMINE

HÄÄLETAMISKASTIGA KODUS HÄÄLETAMINE

HÄÄLETAMISKASTIGA ASUKOHAS HÄÄLETAMINE

Hääletada saab  
kõigis Tallinnas 
sel ajal avatud 

valimisjaoskondades.

Hääletada saab vaid 
oma valimisringkonna kõigis 

valimisjaoskondades
valimisringkond nr 1 –  

Haabersti, Põhja-Tallinna  
ja Kristiine linnaosa;

valimisringkond nr 2 –  
Tallinna Kesklinna,  

Lasnamäe ja Pirita linnaosa;
valimisringkond nr 3 –  

Mustamäe ja Nõmme linnaosa.

Kodus saab hääletada vaid koju tellitud 
hääletamiskastiga

kella 9–20.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt  

05.03 kell 14.

Hääletamiskastiga valija asukohas, 
kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases 

hoolekandeasutuses hääletada ei saa.

Hääletada saab veebilehel valimised.ee
Hääletamine algab 27.02 kell 9 ja lõpeb 04.03 kell 20.  

Hääletada saab ööpäevaringselt. 
Hääletamiseks on vaja internetiühendusega  

arvutit ning ID-kaarti või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega.

E-hääletamist  
ei toimu.

VALIMISPÄEV

VALIMISPÄEV

kella 9–20
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27. veebruarist kuni  
2. märtsini kella 12–20 saab 
Lasnamäel hääletada kõigis 

kaheksas sel ajal avatud 
valimisjaoskonnas.  

Oma valimisringkonnas  
on võimalik hääletada 
3.–4. märtsini kl 12–20  

ja valimispäeval,  
5. märtsil kl 9–20.

3.–4. märtsil kella 12–20  
ja valimispäeval,  

5. märtsil kella 9–20  
saab hääletada  
ka teistes oma 

valimisringkonna 
valimisjaoskondades.

Nr 30 – Smuuli Maxima XX parkla,  
J. Smuuli tee 9. Tel 5888 7030.

Nr 29 – Circle K Võidujooksu ala, 
Võidujooksu tn 10. Tel 5888 7029.

Nr 34 – Lasnamäe Centrum, 
Mustakivi tee 13. Tel 5888 7034.

Nr 38 – Linnamäe Maxima XXX, 
Linnamäe tee 57. Tel 5888 7038.

Nr 40 – Ümera Keskus,  
Laagna tee 80. Tel 5888 7040.

Nr 41 – Kärberi Keskus,  
K. Kärberi tn 20. Tel 5888 7041.

Nr 42 – Ülemiste Keskus,  
Suur-Sõjamäe tn 4. Tel 5888 7042.

Nr 44 – Tondiraba Spordikeskus, 
Varraku tn 14. Tel 5888 7044.
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Nr 26 – Lasnamäe Spordikompleks, 
Pae tn 1. Tel 5888 7026.

Nr 25 – Tallinna Teeninduskool, 
Majaka tn 2. Tel 5888 7025.

Nr 27 – Lasnamäe Linnaosa 
Valitsuse hoone, Pallasti tn 54.

Tel 5888 7027.

Nr 28 – Lasnamäe Gümnaasium, 
Pae tn 82. Tel 5888 7028.

Nr 31 – Kultuurikeskus Lindakivi,  
J. Koorti tn 22. Tel 5888 7031.

Nr 32 – Tallinna Laagna 
Gümnaasium, Vikerlase tn 16.

Tel 5888 7032.

Nr 36 – Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium, K. Kärberi tn 9.

Tel 5888 7036.

Nr 35 – Tallinna Mahtra Põhikool, 
Mahtra tn 60. Tel 5888 7035.

Nr 39 – Tallinna Läänemere 
Gümnaasium, Vormsi tn 3.

Tel 5888 7039.

Nr 33 – Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium, Martsa tn 2.

Tel 5888 7033.

Nr 37 – Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum, Linnamäe tee 10.

Tel 5888 7037.
Nr 43 – Vikerlase kaubanduskeskus, 

Vikerlase tn 19. Tel 5888 7043.



• Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. 
Võib olla remonti vajav. Helista 58106909.

I • nvesteerimisvôimalus vàikeettevôtesse toot-
likusega9%a.Investeering tagatud 100 % lise ta-
gatisvaraga.Tel 55 55 0837

Marko Kaljuveer
Kesklinn, Lasnamäe 
ja Pirita

Räägin palju,
teen ka palju!
Loe rohkem: markokaljuveer.ee

Kuidas alustada 
kristlikku teekonda?

Soovitan ära vaadata allolevad videod
tv7.ee/vod/player/1422/ 
tv7.ee/vod/player/1423/ 
tv7.ee/vod/player/1424/ 
tv7.ee/vod/player/1425/ 
tv7.ee/vod/player/1426/ 
tv7.ee/vod/player/1427/ 

Võta julgelt ühendust
Raivo, tel 5557 6562.

Koduriided ja pesu
Rinnahoidjad, 

Läti 
15.-

Öösärgid alates 8.-
Puuvillast hommikumantlid alates 14.-

Aluspüksid alates 2,50.-

Pae 80, Bravokeskus, esimene korrus, 
seal, kus asub kohvik Pagaripoisid

Bussid 58, 31
Peatus Uus-Pae

Viskoosist särgid, 
pidžaamad alates 

15.-



OÜ VÄVARSOÜ 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. GARDITEX.EE !!
+ 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!

• KVALITEETNE HEKKIDE JA PÕÕSASTE 
LÕIKUS OMA ALA SPETSIALISTILT. Oman 
pikaajalist kogemust ja palju õnnelikke kliente. 
Teostan kõiki haljastustöid ning okste äravedu. 
Küsi hinnapakkumist tel. 5396 2258 või rohe-
lineemerald@gmail.com. Tutvu tehtud tööde-
ga www.rohelineemerald.com. Raido.

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad
Reklaam (eesti või vene keeles)
• 1/8 lehekülge, 141x95 mm: 150 € 
• 1/4 lehekülge 141x194 mm: 300 €
• 1/2 lehekülge 285x194 mm: 550 €
• 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 

TÕNIS MÖLDER922
KESKLINN, LASNAMÄE, PIRITA

RIIGIKOGU LIIGE

JULIANNA JURTŠENKO
LASNAMÄE LINNAOSA VANEM

СТАРЕЙШИНА ЛАСНАМЯЭ

928

Kesklinnas, Lasnamäel
ja Pirital

translate@krabugrupp.ee
www.tõlgime.ee

On vaja veebilehte 
värskendada, täiendada 
või hoopis nullist arendada? 

Mis tahes keerukusega veebilahenduste 
professionaalne arendamine teie ettevõtte jaoks. 
Oleme turul olnud üle 10 aasta!

 Veebilehed
 E-poed
 Siseveebid
 Integratsioonid
 Liidestamine makselahendustega

Kirjuta: info@krabutech.ee
Või leia meid veebist: 
www.krabutech.ee

Meie kogenud 
arendajate meeskond 
on teie teenistuses!

Võta ühendust – 
me teeme ära!



Нужно обновить, 
дополнить 
или создать с нуля сайт? 

Профессиональная разработка веб-решений 
любой сложности для Вашего бизнеса. 
Более 10 лет на рынке!

 Сайты
 Интернет-магазины
 Интранет
 Дизайн интерфейсов
 Интеграции с платёжными системами

Пишите: info@krabutech.ee
Или найдите нас в интернете: 
www.krabutech.ee

Наша команда опытных 
разработчиков – 
к Вашим услугам!

Обращайтесь — сделаем!


