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Septembri  algusest  toimuvad  mitmes Musta-
mäe paigas linnaosa juubeliaastale pühendatud 
filmi võtted. Teleekraanilt tuntud ning kümnete 
tuhandete inimeste südamesse kuuluvad filmi pea-
tegelased Ats ja Illar meenutavad oma värvikat mi-
nevikku Mustamäel.

Filmi režissööri Ain Mäeotsa sõnul räägitak-
se vaatajale kõige tähtsamast ehk perest ja ko-
dust. „Kui tänapäeval saab igaüks endale kodu os-

ta vastavalt sellele, kuidas rahakott võimaldab, siis 
üldse mitte ammu oli hoopis teisiti. Toona määra-
sid asju suhted ja sidemed ning kombinatsioonid 
ja mahhinatsioonid. Sellisest värvikast ajast see lu-
gu räägibki,“ ütles Mäeots.

Filmile kirjutas originaalstsenaariumi Gert Kii-
ler. „Mul on väga hea meel, et Illar ja Ats tegutsevad 
taas neile omases keskkonnas ehk ENSV-s. Nen-
dega taaskohtumine on sama tunne justkui pe-

sast välja lennanud lapsed tulevad sind jälle vaa-
tama,“ nentis Kiiler.

Veel sel aastal valmiv film on osa Mustamäe 
linnaosa 60. sünnipäevale pühendatud program-
mist. Võttepaikade hulgas leiab muuhulgas kasu-
tust ka Kaja kultuurikeskusesse rajatud näitus-
korter, mis on ühtlasi juubeliaasta keskseks tee-
maks. Märgib ju Mustamäe rajamise algus etap-
pi, mil inimeste elukorraldus hakkas oluliselt 

muutuma, tekkis võimalus pääseda ühiskorte-
rist erakorterisse.

Linnaosavalitsus tänab vabatahtlikke, kes ei pi-
danud paljuks ühel vihmasel laupäeval appi tul-
la ning kehastuda pealinlasteks aastal 1984. Loo-
mulikult täname ka kõiki neid, kes jõu ja nõuga 
on projektile kaasa aidanud.

Kus ja millal filmi näha saab – sellest räägime 
juba novembrikuises Mustamäe lehes. 

Mustamäel toimuvad linnaosa 
juubeliaastale pühendatud filmi võtted
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AJALEHT MUSTAMÄE
Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus  
(E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn)

Toimetaja: Oksana Talisainen,  
oksana.talisainen@tallinnlv.ee, tel 6457521

Tõlge: OÜ Luisa Tõlkebüroo
Kujundus: ProgIT OÜ
Trükk: AS Printall 
Levi: AS Directpost, 5816 3100
Info: tel 645 7500 ja 645 7511.

Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja 
lühendada. Toimetus ei vastuta ärireklaamide 
sisu ja vormi eest. 
Ajaleht internetis: 
http://www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht
Järgmine leht ilmub 7. novembril.

Ühel oktoobrikuisel hommikul ärgates võid märga-
ta, et õues on juba päris jahe, hommikune kaste 
püsib maas pea poole päevani, kaunistades nii vär-
vikirevate lehtede vaipa, mis ühes kohas paksem, 

teises õhem. Selle sügisese ilu kestel, kus hommik algab veel 
vara, kuid õhtuhämarus tuleb juba liiga ruttu, on tajuda aasta 
lõpu lähenemist. Ikka ja jälle liigub mõte sellele, kas see, mis 
kõik plaanis oli, ka tehtud saab. Hea on siiski teada, et veel ja-
gub aega, jõuab lõpetada, joone alla tõmmata. Jõuab ka üle vaa-
data ja rõõmu tunda. 

Erilist rõõmu saab Mustamäel tunda selle üle, et juubeliaasta 
tähistamise tegemistes on hoogsalt kaasa löönud paljud linna-
osa elanikud. Lahkesti on jagatud oma mälestusi, kokku otsi-
tud põnevat fotomaterjali ning ühiselt püsti pandud terve kor-
ter – pean silmas Kaja keskusesse rajatud näituskorterit, mida 
külastab mitukümmend huvilist iga päev selle avamisest ala-
tes. Tegemist on kõige ehedama näitega kogukonna ühisest te-
gutsemisest, kus linnaosa üleskutse peale ajastutruu väljapa-
neku kokkusaamiseks reageeriti suure entusiasmiga. Musta-
mäelased ei pidanud paljuks esemeid ise kohale tuua, mitmel 
korral sõideti ka maakodudesse otsima kraami, mis „kuhugi 
sai ära pandud“. Seda kõike tehti oma linnaosa sünnipäeva tä-
histamiseks, enda ja teiste rõõmuks. Nii saigi kokku terve kor-
ter, päris ehe elamus. Eriliseks teebki selle just asjaolu, et tege-
mist pole vaid ajastut peegeldavate esemete ja mööbliga, vaid 
mälestuskildudega elusaatustest, katketega lugudest meie üm-
ber, siinsamas Mustamäel, nende kuuekümne aasta jooksul.  

Lugusid, head mustamäelased, tahame me sel aastal veel ju-
tustada. Nagu juba öeldud, siis oleme tulevate põlvede tarvis – 
kuid ka nostalgiliseks tagasivaateks – kogunud kokku meenu-
tusi, mälestusi, hetki ja mõtteid. Need on rännakud minevik-
ku, kel lapsepõlve, kel noorusesse; pikitud ootustega olevikku 
ja unistustega tulevikku. Loomulikult ei saa seda kõike sulge-
da pelgalt arhiivi sügavustesse, vaid jagame ehedamaid arutlu-
si kõigiga, kes soovivad. Nii peaks tubli töö tulemusel jõudma 
juba järgmisel kuul trükikojast meieni raamat, mille kaaned 
need lood kokku põimivad. Nii nagu raamatu Kaja maja aja-
loost, on ka selle raamatu autoriks mustamäelased ise.

Veel ühe põneva ettevõtmisega saite tutvuda juba esilehel: fil-
mimeeskond on toimetanud eri paikades Mustamäel, et meie 
kõigi ette ekraanile tuua tõsielust inspireeritud lõbusad juhtu-
mised väga värvikate tegelaste esituses. 

Kuid milline oleks maailm vaid lugudega, kuid muu-
sikata? Kindlasti palju igavam. Mustamäele on küll 
pühendatud suurepäraseid noote, kuid kingime neid 
veel juurde. Nii on maestro Olav Ehala poolt loodud 

armastatud luuletaja Leelo Tungla sõnadele üks päris uus ja 
kaunis viis. Loodame sellegi kingituse linnaosa elanikele järg-
misel kuul suurepärases esituses üle anda. 

Põikame nüüd juubeliaasta tegemiste juurest hetkeks ehitus-
objektidele, mil oleme aasta jooksul ikka silma peal hoidnud. 
Kolme haridusasutuse – Rõõmupesa lasteaia, Mustamäe huvi-
kooli ja riigigümnaasiumi – lõplik valmimine nihkub materjali-
de tarneraskuste tõttu küll kuu või paari võrra 
edasi, kuid üleliia muretsemiseks pole siis-
ki põhjust, need saavad kenasti valmis ja 
jäävad linlasi teenima paljudeks aastateks. 

Juubeliaasta üritustest ning tegemistest 
on läbida veel viimane kolmandik, kuid 
ometigi ei maksa seda pidada millegi lõ-
puks, vaid hoopis alguseks. Linnaosa elani-
kud on alustanud koos Mustamäe uue küm-
nendi kirjutamist – ja ühel päeval tu-
levikus saavad kaante vahele need-
ki. Meie inimeste lood. 

Soovin kõigile värviküllast sü-
gise jätku. Olge hoitud, püsige 
terved!

JUHTKIRI

Oktoobris valmivad viljad

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Head mustamäelased!
Tuletame meelde, et tänavu uue õp-
peaasta alguses maksab Tallinna linn 
lisaks esimesse klassi mineva lapse 
320-eurosele toetusele ka kõigile põhi-
kooli-, gümnaasiumi- ja kutseharidu-
se õpilastele kooliaasta alguse 50-eu-
rost toetust.

Toetamaks kooliminevate lastega pe-
resid ja korvamaks koolitarvete hinna-
tõusu on Tallinna linn kehtestanud uut 
kooliaasta alguse toetust kõigile  kuni 
19-aastastele õppuritele. Kuni käesole-
va kooliaasta alguseni maksis Tallinn 

Üksi elava pensionäri toetust makstak-
se igal aastal koos oktoobri pensioniga 
ja seda, kas inimene vastab toetuse saa-
mise tingimustele, kontrollitakse igal 
aastal uuesti.

Pensionär ei pea toetust ise taotlema, 
vaid riik maksab seda automaatselt pä-
rast riiklikes registrites olevate andmete 
kontrollimist.  Andmed inimese vanu-
se ja pensioni suuruse kohta võetakse 
sotsiaalkaitse infosüsteemist. Elukoha-
andmed saadakse rahvastikuregistrist.

Selleks, et saada toetust, peab ini-
mene vastama toetuse saamise tingi-
mustele toetuse maksmise aasta 1. ap-
rillist kuni 30. septembrini kogu perioo-
di jooksul.

Kui elad hooldekodus,  
oled kellegi eestkostja  
või eestkostetav
Üksi elava pensionäri toetust on õigus 
saada ka hooldekodude elanikel ja eest-
kostjatel-eestkostetavatel.

Vanaduspensionär, kelle kättesaa-
dava pensioni suurus on alla 669 euro, 
saab toetust ka juhul, kui ta:

▶  on ööpäevaringsel hooldusteenusel 
ehk elab hooldekodus;

▶  on küll samale elamispinnale sis-
se kirjutatud koos teise inimesega, 
kuid elab reaalselt üksi, sest teine ini-
mene on ööpäevaringsel hooldustee-
nusel ehk hooldekodus;

▶  on samale elamispinnale sisse kirju-
tatud oma eestkostja või eestkosteta-
vaga (kui nii eestkostja kui eestkoste-
tav on vanaduspensioni eas ja mõle-
mal jääb kättesaadav pension alla 669 
euro, on õigus toetusele mõlemal).

▶  elab  koos oma ülalpeetava lapse-
ga (lastega). NB! See erisus ei puudu-
ta olukorda, kus vanavanema juur-
de on sisse kirjutatud lapselaps, vaid 
on mõeldud olukorda, kus pensionär 
kasvatab oma enda alaealist või kuni 
21-aastast õppivat last.

NB! Toetust ei maksta inimesele, kes 
perioodil 01. aprill - 30. september vii-
bib vangistuses või eelvangistuses või 
kellele kohus on määranud psühhiaat-
rilise sundravi, mida kohaldatakse stat-
sionaarse ravina.

Toetuse saamisel ei  
ole takistuseks, kui 
vanaduspensionär  
saab muid tulusid
Toetust makstakse üksi elavatele vana-
duspensionäridele, kelle igakuine kät-
tesaadav pension on väiksem, kui 1,2 
kordne Eesti keskmine vanaduspension 
(2022. aastal 669 eurot).

Toetuse määramisel ja maksmisel ei 
ole takistuseks:
▶  kui vanaduspensioniealine inimene 

töötab ja saab lisaks pensionile töö-
tasu

▶  kui ta saab muid sotsiaaltoetusi ja tu-
lusid.

Töine tulu jäetakse arvestamata sel-
leks, et soodustada vanaduspensioni-
eas töötamist, sealhulgas osalise koor-
musega.

Üksi elava pensionäri toetust ei mak-
sustata tulumaksuga ja makstud toetust 
ei arvata toimetulekutoetuse arvestami-
sel sissetulekute hulka.

Kui saad pensioni  
ka välismaalt
Kui vanaduspensionär saab lisaks Ees-
ti pensionile ka välisriigist pensioni, on 
üksi elava pensionäri toetuse saamise õi-
gus juhul, kui Eestist ja välismaalt kät-
tesaadava pensioni suurus kokku jääb 
alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanadus-
pensioni ehk 2022. aastal alla 669 euro.

2022. aastal üksi elava pensionäri 
toetuse saamiseks pidi välisriigist pen-

Tallinn maksab kõigile kuni 19-aastastele õppuritele kooliaasta alguse toetust
Koolitoetuse taotlemine
Õppeaasta alguse toetust on kuni 19-aas-
taseks saamiseni õigus saada lapsel: 
▶  kes alustab ja jätkab põhi- või kesk-

hariduse omandamist või kutseõppe 
tasemeõpet ja  

▶  kelle vähemalt ühe vanema rahvasti-
kuregistrisse kantud elukoht on Tallin-
na linn katkematult vähemalt toetuse 
maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab 
esitada Tallinna Iseteeninduskeskkon-

nas (taotlen.tallinn.ee/koolitoetus) ala-
tes 13. septembrist kuni 30. novembrini.

Toetuse suurus on: 
▶  esimesse klassi mineva lapse puhul 

320 eurot (makstakse 30 päeva jook-
sul taotluse esitamisest)

▶  alates teisest klassist 50 eurot
Teavet esitatud taotluste kohta saate 
näha veebilehel taotlen.tallinn.ee/mi-
nu_taotlused (minu andmed - taotle-
tud toetused)

Oktoobris 
makstava üksi 
elava pensionäri 
toetus on tõusnud 
200 eurole
Üksi elava pensionäri toetus on tõusnud 
115 eurolt 200 eurole. Seda riiklikku toetust 
makstakse üks kord aastas – koos oktoobri 
pensioniga kõigile vanaduspensionieas olevatele 
inimestele, kes elavad rahvastikuregistri 
andmetel üksi ning kelle igakuine kättesaadav 
pension on väiksem kui 669 eurot, mis on 1,2 
kordne statistikaameti avaldatud Eesti keskmise 
vanaduspensioni suurus 2022. aastal. 
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Mustamäe Linnaosa  
Valitsuse 
välikontorid
Head mustamäelased! 
Oktoobris tegutsevad 
Mustamäe Linnaosa  
Valitsuse välikontorid

▶  7. oktoobril kell  
12–13 Mustamäe turul

▶  14. oktoobril kell  
12–13 Mustamäe turul

▶  24. oktoobril kell  
16–17 Lepistiku  
peatuses 

Kui teil on küsimusi lin-
naosavanemale või linna-
osavalitsuse spetsialisti-
dele, siis olete väga ooda-
tud!

Tere tulemast!

ranitsatoetust (320 eurot) ainult kooli-
teed alustavatele lastele, ent alates sep-
tembrist 2022 saavad ka kõik teised Tal-
linna koolilapsed (alates 2. klassist) 50 
euro suuruse toetuse.

Õppeaasta alguse toetust makstak-
se lapsele, kes on vähemalt ühe vane-
maga samale Tallinna linna elukohale 
registreeritud hiljemalt toetuse maks-
mise kalendriaasta 1. jaanuaril. Toetu-
se saamise tingimustest on kaotatud 
varasem piirang, mil toetust sai taot-
leda ainult lapse puhul, kes oli kantud 
Tallinna linnas tegutseva kooli õpilas-
te nimekirja. 

Seetõttu ei makstud varasemalt näi-
teks ranitsatoetust neile lastele, kes läks 
mõnes teises omavalitsuses asuvasse 
kooli. Seega saavad nüüd koolitoetust 
ka need pealinna pered, kelle laps ei 
käi Tallinna koolis.

Esmane taotlus tuleb alates 2022. 
aasta septembrist esitada ainult õppe-
aasta alguse toetuse esmakordsel taot-
lemisel, olenemata sellest, millisesse 

klassi laps või noor õppima asub. Eel-
nevatel aastatel esimesse klassi astumi-
se toetust saanud pered peaksid sellel 
aastal uue taotluse esitama, kuna õp-

peaasta algust makstakse uue määru-
se järgi. Järgmistel aastatel makstakse 
toetust automaatselt, kui kõik tingimu-
sed on jätkuvalt täidetud. Alaealise pu-
hul esitab taotluse lapsevanem. Alates 
18. eluaastast esitab noor taotluse toe-
tuse saamiseks ise.

Tallinna koolitoetusi saab taotleda 
e-teeninduse kaudu Tallinna Iseteenin-
duskeskkonnas (taotlen.tallinn.ee/koo-
litoetus) alates 13. septembrist kuni 
30. novembrini. Taotluse võib esita-
da vanem, kes elab lapsega ametlikult 
samal Tallinna aadressil või noor alates 
18. eluaastast tingimusel, et elab vähe-
malt ühe oma vanemaga ühel aadressil.

Õppeaasta alguse toetusteks on lin-
naeelarves ette nähtud tänavu 3,4 mil-
jonit eurot ja sihtrühm on ligi 52 000 
õpilast.

Head jätkuvat kooliaastat!

Tööandjad ja 
ametiühingud  
allkirjastasid  
miinimumpalga 
kokkuleppe
Neljapäeval, 29. septembril all-
kirjastasid sotsiaalpartnerid Ees-
ti Ametiühingute Keskliit ja Ees-
ti Tööandjate Keskliit üleriigilise 
miinimumpalga kokkulepe 2023. 
aastaks, mille tulemusena tõuseb 
miinimumpalk 725 euroni ja tun-
nitasu 4,3 euroni. 

Ametiühingute Keskliidu esimees 
Jaan-Hendrik Toomel ütles peale all-
kirjastamist, et järgmiseks aastaks 
sõlmitud miinimumpalga summa 
leevendab loodetavasti energia- ja 
hinnatõusu mõju inimeste sissetu-
lekutele. 

Tööandjate Keskliidu tegevjuht 
Arto Aas kommenteeris, et loodeta-
vasti inflatsioon uuel aastal taltub ja 
ettevõtete olukord paraneb. „Ainult 
elujõuline ettevõtlus suudab tööta-
jatele palgatõuse pakkuda,“ rõhutas 
ta. „Samuti ootame, et riik tegeleks 
aktiivsemalt maksuaukude ja -pet-
tustega, mis suurendaks maksulae-
kumisi ja tagaks turul võrdse kon-
kurentsi.“

Kokku lepitud miinimumpalk 
hakkab kehtima 1. jaanuarist 2023. 
aastal. 

sioni   saaja Sotsiaalkindlustusameti-
le teada andma oma välisriigi pensio-
ni suuruse 1. aprilli 2022 seisuga ning 
saatma oma pangakonto väljavõtte või 
muu dokumendi, mis tõendab, kui suur 
on välisriigist kätte saadav pension, hil-
jemalt 31. augustiks 2022. 

Üksi elava pensionäri toetust maks-
takse Sotsiaalhoolekande seaduse alu-
sel.

Lisainfot üksi elava pensionäri toe-
tuse kohta saab küsida:
▶  Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus-

keskkonnas veebilehel sotsiaalkind-
lustusamet.ee

▶  Sotsiaalkindlustusameti infotelefo-
nilt  612 1360

▶  Saates Sotsiaalkindlustusametile e-
kirja aadressile yksielavad@sotsiaal-
kindlustusamet.ee

▶  Sotsiaalkindlustusameti klienditee-
nindusest:  
Endla 8, 15092 Tallinn 
Infotelefon: 612 1360 
Klientide vastuvõtt: E 8.30–17.30,  
T, K, N 8.30–16.00, R 8.30–13.00 
Iga kuu viimasel reedel on Sotsiaal-
kindlustusamet klientidele sule-
tud.

Ametiühingute juht Jaan-
Hendrik Toomel ja Tööandja-
te juht Arto Aas on kokkuleppe 
allkirjastanud

Tallinn maksab kõigile kuni 19-aastastele õppuritele kooliaasta alguse toetust

Üksi elava pensionäri toetuse korduma kippuvad küsimused
1. Millal hakatakse vastu võtma 
avaldusi üksi elava pensionäri toe-
tuse saamiseks?
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, 
vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toe-
tuse välja pärast andmete kontrollimist.

2. Kuidas ma saan kontrollida, kes on 
registreeritud minuga ühele elamis-
pinnale, kuna ise enam ei mäleta?
Elukoha aadressi kontrollimiseks või 
kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb 
pöörduda kohaliku omavalitsuse päde-
va ametniku poole.

3. Minu korterisse on sisse kirjuta-
tud minu lapselaps, kes tegelikult ei 
ela minuga juba aastaid. Elan täitsa 
üksi, kas mul on õigus saada toetust?
Pensionär, kes elab küll üksi, kuid tema-
ga samale aadressile on registreeritud 
(sisse kirjutatud) laps või lapselaps või 
keegi muu isik, kes seal tegelikult ei ela, 
ei vasta toetuse saamise tingimustele.

4. Elame abikaasaga juba ammu eral-
di korterites omaette, me ei ole lahu-
tatud. Kas mul tekib õigus toetusele?
Toetuse maksmisel ei arvestata pensio-
näride perekonnaseisu, vaid rahvastiku-
registri andmete alusel üksi elamist. Kui 
olete registreeritud üksi oma korterisse, 
tekib Teil õigus toetusele.

5. Kui eramul on kaks omanikku ja 
rahvastikuregistri andmetel elavad 
nad samal aadressil, kas siis on õigus 
saada üksi elava pensionäri toetust?
Kui eramul on kaks omanikku ja rahvas-
tikuregistri andmetel elavad nad samal 
aadressil, siis ei ela nad üksi ja ei vasta 
toetuse saamise tingimustele. Kui ühes 
hoones asuvad majapidamised on rah-
vastikuregistris eraldi aadressidena, siis 
vastab pensionär toetuse saamise tin-
gimustele.

6. Kas pensionär, kes elab eraldi era-
maja teisel korrusel, omab õigust 
saada üksi elava pensionäri toetust?
Pensionär, kes elab küll eraldi eramaja 
teisel korrusel, kuid rahvastikuregistris 
on samal aadressil ka teisi elanikke, ei 
vasta toetuse saamise tingimustele.

7. Minu aadress on kohaliku omava-
litsuse täpsusega - kas ma saan üksi 
elava pensionäri toetust?

Üksi elamine tähendab, et olete oma elu-
koha aadressil üksi sisse kirjutatud. Ko-
haliku omavalitsuse täpsusega aadres-
si ei loeta üksi elamiseks.

8. Kui palju ma tohin saada pensioni, 
et saada üksi elava pensionäri toe-
tust? Kas see arvesse võetav sum-
ma on netosumma või brutosumma?
Õigus toetusele on pensionäridel, kelle 
igakuine pensioni netosumma jääb al-
la pensionäritoetuse maksmise mää-
ra. 2022. aastal on pensionäritoetuse 
määr 669 eurot.

9. Kas hooldekodus elavad pensio-
närid saavad ka toetust?
Kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk 
hooldekodus elavad vanaduspensioni ea-
lised inimesed, kelle pension on väiksem, 
kui 669 eurot, saavad üksi elava pensio-
näri toetust. Andmed hooldekodus elami-
se kohta perioodil 1. aprill kuni 30. sep-
tember kontrollitakse ja kui isik siis vas-
tab toetuse saamise tingimustele, on tal 
õigus toetust saada.

10. Minu vanemad elavad kaheke-
si ühes korteris, minu isa on ema-
le eestkostjaks määratud. Kas emal 
või isal on õigus toetusele?
Lisaks üksi elavatele pensionäridele on 
õigus saada üksi elava pensionäri toetust 
ka eestkostjatel-eestkostetavatel. See tä-
hendab, et kui samal elamispinnal elavad 
eestkostja ja eestkostetav ning üks nen-
dest või mõlemad on pensionärid, oma-
vad nad õigust üksi elava pensionäri toe-
tusele. Kui eestkostja ja eestkostetavaga 
koos samale aadressile on registreeritud 
(sisse kirjutatud) teisi elanikke, ei vasta 
pensionär toetuse saamise tingimustele.

11. Kaks vanaduspensionäri elavad 
ühel aadressil ja üks on teisele vor-
mistatud hooldajaks kohaliku oma-
valitsuse lepingu alusel? Kas hoolda-
jal ja hoolealusel on õigus toetusele?
Hooldusleping ei anna õigust üksi ela-
va pensionäri toetusele, kui hooldaja ja 
hoolealune elavad koos samal aadressil.

12. Olen elanud üksi juba mõnda ae-
ga, kuid maikuus seisab ees kolimine 
uude elukohta, kus samuti hakkan 
elama üksinda. Kas toetuse maksmi-
sel kontrollite, et elasin enne mai-
kuud üksinda?

Kui pensionär elas esimeses elukohas ük-
si ja hiljem elukoha vahetusel elab taas 
üksi, siis on tal õigus saada üksi elava 
pensionäri toetust.

13. Elan üksinda, käin tööl ja pen-
sion jääb alla 669 eurot, kas mina 
saan toetust või töötamise pärast ei 
maksta mulle toetust?
Toetuse maksmisel ei arvestata, kas va-
naduspensioniealine inimene töötab või 
ei tööta. Töine tulu jäetakse arvestama-
ta selleks, et soodustada vanaduspensio-
nieas töötamist, ei ole oluline, kas pen-
sionär töötab täis- või osalise koormuse-
ga. Pensionäritoetust ei maksustata tu-
lumaksuga ja makstud toetust ei arva-
ta toimetulekutoetuse arvestamisel sis-
setulekute hulka.

14. Millal toetus välja makstakse?
Kui Te vastate toetuse saamise tingimus-
tele kontrollitaval perioodil 01. aprill ku-
ni 30. september, siis maksame toetuse 
välja 2022. aasta oktoobris.

15. Millises seaduses alusel maks-
takse üksi elava pensionäri toetust?
Üksi elava pensionäri toetust reguleerib 
Sotsiaalhoolekande seadus §1391-1393

16. Kui pensionäri korterisse regist-
reeritud endised omanikud või ela-
nikud, kes täna enam seal ei ela, siis 
kuidas saaks nende andmed rahvas-
tikuregistris korda?
Kui korterisse on sisse kirjutatud ini-
mene, kes seal enam ei ela ning kellel 
ei ole õigust enam kasutada seda elu-
ruumi oma elukohana, siis korteri oma-
nikul on õigus esitada aadressi järgsele 
valla- või linnavalitsusele avaldus rah-
vastikuregistris olevate aadressiandme-
te muutmiseks.

Omaniku õigustatud nõudmist on 
ruumi omanikul võimalus esitada ruu-
mi asukoha järgsele valla- või linnava-
litsusele:
▶  ise kohale minnes;
▶  saates posti teel ja lisades avaldusele 

koopia isikut tõendava dokumendi isi-
kuandmetega leheküljest;

▶  saates digitaalse allkirjaga e-posti teel 
või

▶  kasutades rahvastikuregistri e-teenust 
riigiportaalis eesti.ee (vajalik ID-kaar-
di, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-
koodide olemasolu).

Näide 1: Vilma vanaduspensioniiga saabus 15. juulil 2022. Ta on oma elukohta sisse 
registreeritud üksinda. Kuna Vilma ei ole vanaduspensionieas seisuga 01. aprill 2022, 
siis sellel aastal ei ole tal õigust saada üksi elava pensionäri toetust. Kui ta elab 2023. 
aastal endiselt üksi ja pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspen-
sioni, tekib tal õigus toetusele 2023. aastal.

Näide 2: Jüri elab üksinda. Oktoobris ei laeku talle üksi elava vanaduspensioniealise toe-
tust. Andmete kontrollimisel selgub, et tema elukohta on registreeritud õepoeg Paul, kes te-
gelikult tema elamispinnal juba mitu aastat ei ela. Jüri teeb andmed registris korda ja kui 
ta elab endiselt üksi ning pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspen-
sioni, tekib tal õigus toetusele järgmisel aastal.
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Sirje Vasmann-Perend, 
juhtõpetaja Tallinna Mustamäe  
Riigigümnaasiumis

Kindlasti on enamik mustamäelasi täna-
seks märganud Akadeemia teel trollide 
lõpp-peatuses uhkelt kerkivat uut hoo-
nekompleksi. Tallinna Mustamäe Riigi-
gümnaasiumi õppehoone sünnib loo-
muliku osana Mustamäe kesk- ja kogu-
konnaruumi. Koolimaja ehitus kulgeb 
plaanipäraselt ja kooli esimesed tööta-
jad on saanud ühiselt tulevasi ruume ka 
tunnistamas käia. Järgmise aasta sügi-
sel avatava riigigümnaasiumi loomise 
nimel teevad tööd juba mitu juhtõpeta-
jat, õppejuht ja muidugi direktor koos 
juhiabiga.

Uut ja täiesti teistmoodi kooli, Ees-
tis gümnaasiumihariduse “kosmost”, 

luuakse tegelikult kolme kooli koos-
töös. Pelgulinna, Tõnismäe ja Musta-
mäe Riigigümnaasium ühendavad oma 
jõud ja mõtted, et õpilasel oleks võima-
lik tulevikus valida kõigiti tema huvide-
le ja plaanidele vastav kool ning lisaks 
ka kujundada ise märkimisväärne osa 
oma õppekavast suure hulga valikai-
nete abil, mida kolm kooli koos part-
nerkoolidega pakuvad. Tallinna Musta-
mäe Riigigümnaasium on ainult güm-
naasiumiõpilastele loodav kool ja ma-
hutama hakkab see asutus pisut üle tu-
hande noore. 

Nii nagu Mustamäe Riigigümnaa-
siumi asukohtki vihjab, on meie pea-
miseks partneriks TalTech. TalTechi 
ülikoolilinnak ja innovatsiooni- ja et-
tevõtluskeskus Mektory, Tallinna Tea-
duspark Technopol ja KBFI (Keemilise 
ja Bioloogilise Füüsika Instituut) saa-

vad Mustamäe Riigigümnaasiumi ins-
pireerivateks naabriteks ning partne-
riteks. Koostöös osalevad teisedki part-
nerkoolid üle Tallinna, mis annab tule-
vasele õpilasele imelise võimaluse selgi-
tada välja oma tugevused ja huvid ning 
nendele ka keskenduda. 

Praegu töötavad Tallinna riigigüm-
naasiume loovad inimesed kooli õp-
pekavaga, mille peamisteks märksõ-
nadeks on valdkonnapõhisus ja lõi-
ming selle parimas tähenduses. Eesmär-
giks on, et meie kooli lõpetaja mõis-
taks maailmas toimuvat ühtse terviku-
na, oleks kohanemisvõimeline ja ei va-
liks ülikoolist eriala katse- ja eksitus-
meetodil, vaid teadliku otsusena, mis 
tugineb gümnaasiumist saadud prakti-
kale. Kõike seda hakkab peamiselt loo-
dus- ja täppisteadustele keskenduv kool 
pakkuma. Uue kooli eesmärk on olla 

Rabaküla 15  
kinnistule rajati 
Uus-Mustamäe 
park
Mustamäe avalik ruum on muutu-
nud veelgi mugavamaks ja ilusa-
maks. Kinnisvaraarendaja Bonava 
Eesti OÜ rajas uude Aiandi elura-
jooni Rabaküla tn 15 kinnistule ca 
7000 m² suurusele alale uue avaliku 
vaba-aja veetmiseks mõeldud pargi-
ala, kus leiavad omale tegevust igas 
eas pargi külastajad. 

Uus-Mustamäe nime saanud par-
gi alale on paigaldatud erinevas va-
nuses lastele mõeldud mänguele-
mendid: kiiged,  karusell, võrkroni-
la, liivakopp jne. Noortele trikirattu-
ritele on ehitatud pump-track rada. 

Lisaks ootavad kasutajaid võimle-
mis- ja jõutrenažöörid ja lauatennis.

Kõikidel  pargikülastajatel on või-
malus kasutada grillimisvõimaluse-
ga piknikukohta.  

Uues pargis on üle 1000 m² kõn-
niteid,  4000 m² muruala ning 35 eri-
nevat liiki puuistikuid ja 860 põõ-
sast.

Head kasutamist!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäel tegut-
sevad vandaalid
Sügise tulekuga muutus meie linna-
osas taas aktuaalseks vandaalitseva-
te noorte kampade teema. Öösel vas-
tu 2. septembrit purustati Männi 
pargis neli prügikasti. Öösel vastu 
5. septembrit laamendas sügeleva-
te kätega vandaalide seltskond Mus-
tamäe Kännukuke raamatukogu ta-
ga – peksti puruks ja varastati iste-
pinke ning suurest vihast ei halas-
tatud ka tee peale ette jäänud prügi-
kastidele.

Head mustamäelased! Lugupi-
damine puhtuse, korra ja teiste ini-
meste kätetöö vastu algab kindlasti 
kodust. Valdavale enamusele Musta-
mäe elanikest ei tuleks sellised „vä-
giteod“ mõttessegi. Kui ise ei tee, siis 
kuidas teha nii, et selliseid vahejuh-
tumeid meie ümber oleks vähem? 
Vastus on lihtne - mitte jääda üks-
kõikseks! Te ei pea ise minema laa-
mendavat vandaalide jõuku maha 
rahustama – piisab, kui teete lühi-
kese telefonikõne patrullile.

Kui näete vandaale, palun teh-
ke kõne:
▶  Politsei 112
▶  MuPo 14410 ja 661 9860

Samuti palun andke linnaosavalit-
susele teada, kui on näete, et linna-
mööbel, parkide inventar, rohealad 
või linnaehitised on langenud van-
daalide ohvriks ning vajavad korras-
tamist: Mustamäe Linnaosa Valitsu-
se linnamajanduse osakonna juha-
taja Aleksandr Iro tel. 645 7526 ja  
e-post aleksandr.iro@tallinnlv.ee

Täname. Olge hoitud!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Uus ja inspireeriv tulija Eesti haridusmaastikul – Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium

Lauri Laats 
Mustamäe linnaosa vanem

Koroonakriis nihutas 
mõtlemist
Avalõigus toodud võrdlust ei saa mui-
dugi taandada kõigele toimunule, esi-
teks juba seetõttu, et (filmi)maitse üle 
ei vaielda ning teiseks on tegemist vä-
ga mitmetahuliste probleemidega. Alus-
tame koroonakriisist. See rullus lahti 
üle kogu maailma, katkestas tavapära-
sed tööprotsessid, lõhkus tarneahelad 
ning jõudis eriti teravalt kohale kõi-
gi inimeste teadvusesse. Hirm mille-
gi nähtamatu ja tundmatu ees tekitas 
täiesti teistsuguse olukorra, kus ühelt 
poolt oodati teaduslikku revolutsiooni 
ja viiruse kiiret alistamist inimmõistu-
se abil; teisalt nägime laiaulatuslikku 
pöördumist alternatiivsete seisukohta-
de poole. Tagantjärele võime nentida, 
et see oli inimlik, tavapärane püüd ot-
sida vastuseid olukorrale, mis pole ühe-
selt mõistetav, tekitab kahtluseid. Kõik 
said valida endale sobiva seisukoha, tih-

ti kippus küll nende kaitsmine mine-
ma emotsionaalseks, kuid eks seegi ole 
inimesele omane.

Seesama vastuste otsimine on and-
nud aga hoogu ka mõtestamisele, mil-
list rolli kannab inimene 21. sajandil 
planeedil Maa. Senine inimkonna 
areng tundub 19. sajandi lõpu ja 20. 
sajandi saavutuste kõrval justkui vähe-
tähtis. Ometi ei saa välistada, et ka tä-
naseid saavutusi vaadatakse kauges tu-
levikus kui vaid marginaalseid samme 
pikal teekonnal. Kui senine tegutsemis-
loogika on võrdunud eelkõige võimali-
kult soodsast ressursist võimalikult kal-
li produkti saamisega, siis nüüd otsi-
takse teguviise, mis poleks nii reljeef-
sed. Ressursid, olgu need siis maavara-
de või maa enda näol on paratamatult 
piiratud ning jääb inimmõistuse üles-
andeks selle võrrandi edukas lahen-
damine. Irooniline on sealjuures nen-
tida, et selle sama inimmõistuse vas-
tavale rajale suunamiseks oli vaja ko-
roonapandeemia raputust, tõdemust, 
et kõik protsessid ei pruugigi hetkega 
inimese kontrollitavad olla.

Tarbimise magus valu
Globaliseerunud ühiskonna suurimaks 
naudinguks, kuid ühtlasi ka Achilleuse 
kannaks on tarbimise küsimus. See, mi-
da kõike on võimalik saada raha eest, po-
le sugugi võrdelises seoses asjaoluga, kas 
tegelikult seda kõike vajatakse. Tegemist 
on omaette sektoriga, tööstusega, ka tea-
dusharuga, mis otsib vastuseid küsimus-
tele, miks inimesed midagi tahavad ning 
kuidas neid seda tahtma panna. 

Just piiratud ressursside tingimuses 
saab jõuliselt esile kerkida küsimus, mis 
on iga toodangu edasine väärtus. Kas 
väärtus on vaid ostuhetkel ja omanda-
mise emotsiooni ajel või kannab see en-
daga ka lisaväärtust? Küsimus pole sugu-
gi ostetud eseme hinnas, vaid ostu soori-
tamise faktis iseenesest. Siinkohal tasub 

mõelda rahvasuus levinud ütlusele „letid 
olid lookas, aga osta polnud sealt midagi“.

Tõenäoliselt ei kaota inimkultuur 
ega ka indiviidid eraldiseisvana kuigi 
palju oma elukvaliteedist kui tulevi-
kus puudub võimalus soetada endale 
kõiksugu kraami, mis ei kanna pikaaja-
list praktilist eesmärki – olgu need siis 
Halloweeni stiilis plastmasskäed või roo-
sa karvaga kaunistatud pastapliiatsid. 

Mõistagi on nihe tarbimisharjumus-
te muutumise suunas juba alanud, kuid 
ostuhetkel saadav heade emotsioonide 
laeng on sedavõrd suur, et kiiret tule-
must loota ei maksa. 

Võime eeldada, et üha enam hakka-
me tulevikus nägema ka regulatsioone, 
mis sarnaselt keskkonda kahjustavate-
le tegevustele hakkavad piirama lihtla-

Maailm 
õpib jälle 
säästma
2020. aasta alguses tundus, et mäetipp pilvede 
peal sugugi veel ei paista: kasvas majandus, 
kasvasid ootused ja lootused. Tegemist oli 
justkui avakaadritega populaarsest mustast 
komöödiast „Jan Uuspõld läheb Tartusse“, 
milles raadiodiktor tervitab hommikust 
Eestimaad ning ütleb, et edastada on vaid häid 
uudiseid. Sellest hetkest on aga lahti rullunud 
kaadrid hoopis teistsugusest filmist, näiteks 
„Püha Tõnu kiusamine“. Mida toovad meile aga 
järgmised kuud ja aastad, kas jätkub mustvalge 
või saame tagasi ka värvid?
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ka paindlik. Paindlik näiteks tippspor-
di harrastajaile, kes vajavad teistmoodi 
koolipäeva disaini kvaliteetse gümnaa-
siumihariduse saamiseks, või teaduse-
le pühendunud ja olümpiaadidel käi-
vatele gümnasistidele, võimaldades in-
tensiivsemat õpet eraldi rühmas koos-
töös ülikooliga. 

Ka loodav keskkond on väga güm-
naasiumiõpilaskeskne, mis arvestab 
nende ealisi lõimimisi, vaikuse vaja-
dust, ühtsuse tunnet, ja on väljakut-
seid pakkuv. Oma südameasjaks peavad 
kooli loojad gümnasisti kui ennastjuh-
tiva õpilase arendamist ning toetamist. 
Õpilast, kes tunneb end oma kehas ja 
vaimus hästi, oskab kõneleda ning hin-
dab lisaks loodus- ja täppisteadustele ka 
sporti ja kauneid kunste. 

Tallinna Mustamäe Riigigümnaa-
sium peab kogukonda, sellesse panus-

tamist ja koostööd väga oluliseks. See-
tõttu plaanitakse eeloleval talvel ka koh-
tumisi tulevaste õpilaste ja nende vane-
matega, kus on võimalik täpsemalt tut-
vuda loodava riigigümnaasiumi plaani 
ja detailidega. 

Õpilaste vastuvõtt algab juba märtsis-
aprillis. Loodavasse kooli võetakse vas-
tu esmalt kuni 10 paralleeli kümnen-
dikke, kes ei vali traditsiooniliselt õp-
pesuunda, vaid koostavadki endale ise 
lisaks riiklikule õppekavale oma huvi-
dest lähtuva õpitee rohkete võimalus-
te seast. 

Maja arhitektuuriliseks koondni-
meks on Hõbenool (Arhitekt Must). 
Oma moodsas materjalide käsitlu-
ses toetub hoone tehnika põhiväär-
tustele – kiirusele, teravusele ja täp-
susele. Ootame koolimaja valmimist 
1. maiks.

Uus ja inspireeriv tulija Eesti haridusmaastikul – Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium

Akadeemia tee 8 projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine.
Mustamäe Linnaosa Valitsus avalikustab 17.10.-31.10.2022 Akadeemia tee 
8 projekteerimistingimuste eelnõu. Esitatud projekteerimistingimuste ees-
märk on määrata tingimused Akadeemia tee 8 kinnistule abihoone püstita-
miseks planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel. Käesoleva projektiga soovi-
takse kauplusehoonele, kaupluse paremaks funktsioneerimiseks, lisada lam-
mutatud abihoone asemele uus väiksema mahuline abihoone. Projekteeritav 
abihoone asub kaupluse idapoolsel küljel plokina vastavalt OÜ R. Valk Arhi-
tektuuribüroo koostatud asendiplaanile. Menetluses oleva Akadeemia tee 8 
projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Mustamäe Linna-
osa Valitsuses, E. Vilde tee 118 I. korrusel asuvas teenindussaalis.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vas-
tuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 31.10.2022.

Mustamäe Linnaosa Valitsus ja Nõmme Linnaosa Valitsus avalikusta-
vad Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu. De-
tailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19.03.2008 korralduse-
ga nr 472 k ja võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2017 korraldu-
sega nr 1076-k.
Detailplaneeringu ala hõlmab kahte linnaosa: Mustamäe ja Nõmme linnaosa.

Detailplaneering võeti vastu eesmärgiga kavandada planeeritud alale kolm 
kuni 8-korruselist korterelamut, üks 2-korruseline korterelamu, üks 2-kor-
ruseline lasteaiahoone, alajaam ja pargiala ning parkla. Detailplaneeringu 
vastuvõtmisel kavandati planeeritud ala krundile positsioon 3 munitsipaal-
lasteaed ja krundi sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Detailplanee-
ring on Mustamäe linnaosa üldplaneeringut muutev lasteaia krundi osas.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 3. oktoobrist 2022 kuni 6. no-
vembrini 2022:

▶  Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos, Vabaduse väljak 7, I korruse in-
fosaalis;

▶  Mustamäe Linnaosa Valitsuse ruumides, E.Vilde tee 118, I korruse fuajees;
▶  Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees; 
▶  elektrooniliselt Tallinna planeeringute registris  

https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP028150

Avaliku väljapaneku jooksul on õigus avaldada detailplaneeringu kohta ar-
vamust. Lisainfo telefonil 640 4272 ja 645 7300 ja 645 7528

baselt keskkonda koormavaid tooteid 
ja tegevusi. 

Elekter on tänase 
ühiskonna vesi
Elekter ja uhke nimega universiaaltee-
nus saavad Eesti meedias tähelepanu 
tõenäoliselt veel omajagu, kuid kes-
kenduda tuleb ka muutuse mõistmi-
sele, mis on toimunud justkui salami-
si, kuid ometi kindlalt. Elektrienergiast 
on saanud tänapäevasele ühiskonnale 
samasuguse tähtsusega element kui ini-
morganismile vesi. 

See füüsikaline nähtus on üheks 
osaks inimeste igapäevase tegutsemise 
vereringest sedavõrd tugevalt, et kujun-
dab maailma enda ümber. Digitaliseeri-
tuse kasv ning elektrienergia keskkon-

nasõbralikkus tähendab selle sõltuvuse 
pidevat suurenemist. Nii on arusaadav, 
et sõnapaar „elektri hind“ tähendab vä-
ga paljude riikide jaoks maailmas täna 
päris tõsist olemuslikku – et mitte öel-
da eksistentsiaalset – küsimust.

Masinalõhkujatest 
päikesepaneelideni
Ludiitide tegutsemine 19. sajandi Inglis-
maal iseloomustab suurepäraselt emot-
sioonide plahvatust, mis väljendub se-
niste majanduslike tõekspidamiste pu-
runemisel ja harjumuspärase lagune-
misel. 

Vaevalt et päikesepaneelide purus-
tamise üleskutse suurt järgimist leiaks, 
kuid igal juhul kujuneb väga keeruli-
seks muutus, mis peab inimeste mõtle-
mise häälestama naudingurohkelt tar-
bimiselt teadlikule ja säästlikule tarbi-
misele. 

Sealjuures ei maksa unustada, et pea 
10% maailma rahvastikust elab äärmises 
vaesuses, kes pole tarbimist veel nauti-
da saanudki.

Just piiratud ressursside 
tingimuses saab jõuliselt 

esile kerkida küsimus, 
mis on iga toodangu eda-
sine väärtus. Kas väär-

tus on vaid ostuhetkel ja 
omandamise emotsiooni 
ajel või kannab see enda-

ga ka lisaväärtust? 

Mustamäe kiriku siseruumide  
viimistlustööde teostamiseks  
kuulutatakse välja riigihange
Mustamäe Kiriku Sihtasutus alustab 
riigihankega, mille eesmärgiks on 
EELK Mustamäe Maarja Magdaleena 
koguduse kiriku (Kiili tn 9) esimese 
ja teise korruse ruumide viimistlus-
tööd ning ehituse järgselt osalise ka-
sutusloa saamine. Riigihanke eeldatav 
maksumus on 600 000 eurot. 

Tänu Tallinna linna abile saab vars-
ti Mustamäe Maarja Magdaleena ko-
gudus enda põhitegevuse läbiviimi-
seks vajalikud ruumid. Lisaks juma-
lateenistuste läbiviimiseks mõeldud 
ruumidele valmib ka rida teisi ruu-

me, mis annavad kogudusele võima-
luse paremini olla toeks ja abiks Mus-
tamäe kogukonnale ja ka teistele abi-
vajajatele.

Kiriku senised ehitustööd on teos-
tatud Tallinna linna, Eesti Evangeel-
se Luterliku Kiriku ja annetajate kaas-
abil. 

Kui ka teie, head mustamäelased, 
soovite Mustamäe kiriku ehitust toe-
tada, saate annetada kiriku ehituse ar-
veldusarvele EE241700017003221206 
lisades saajaks EELK Mustamäe Maar-
ja Magdaleena kogudus.

Täname Mustamäe spordipäeva  
korraldajaid ja toetajaid!
3. septembril toimus Kadaka rah-
vastaadionil (E. Vilde tee 120) mee-
leolukas kogupere spordipäev, mida 
Mustamäe Linnaosa Valitsusel aita-
sid korraldada ja panid auhindu väl-
ja meie head koostööpartnerid: 
▶  Elamusmängud OÜ
▶  SK Nord spordiklubi
▶  MTÜ Uisutar
▶  Jalgpalliklubi FC Metropol
▶  Spordiklubi Sparta
▶  Jalgpalliklubi FC Ararat
▶  Eesti Kunstiakadeemia
▶  Antrotsenter OÜ

▶  Anobion Hulgimüügi OÜ
▶  Goldberger OÜ 
▶  Maxima Eesti OÜ
Mustamäe tänab!
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Elektri universaalteenus: korduma kippuvad küsimused
Alates 1. oktoobrist osutab Eesti 
Energia riiklikku elektri universaal-
teenust. See tähendab, et kõik ko-
dutarbijad, sh korteriühistud, ja ko-
dutarbijate elektri edasimüüjad saa-
vad osta elektrit reguleeritud hinna-
ga 19,2 s/kWh, millele lisandub kuu-
tasu 1,99 eurot (hinnad sisaldavad 
käibemaksu). Lahendus on mõeldud 
mõõduka hinnataseme tagamiseks. 

Kellele on riiklik universaaltee-
nus mõeldud?
Universaalteenus on mõeldud kõigile 
kodutarbijatele, sh korteriühistutele, 
kelle elektrihind on universaalteenu-
se hinnast kallim.

Kuidas kujuneb universaalteenu-
se hind?
Universaalteenuse elektrit toodetakse 
Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Powe-
ri põlevkivielektrijaamades.

Universaalteenuse hind kujuneb ka-
hes järgus. Universaalteenuse tootjahin-
na arvutab Enefit Power ja selle kinnitab 
Konkurentsiamet. Tootjahind sisaldab 
mitmeid komponente: põlevkivi hind, 

CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõuku-
lud, remondikulud jm.

Tootjahinnale lisab iga elektrimüüja 
teenuse osutamisega seotud põhjenda-
tud kulud, mõistliku ärikasumi ja käi-
bemaksu. Nii selgubki universaalteenu-
se lõpphind. 

Lõpphind võib elektrimüüjatel eri-
nev olla ja see võib, aga ei pruugi, ajas 
muutuda.

Kas universaalteenuse hind on 
kogu lepinguperioodiks fikseeri-
tud?
Ei ole. Universaalteenuse hind võib 
ajas muutuda, kuna see sõltub mit-
metest muutuvatest osadest nagu 
CO2 kvoodihind ja muud elektritoot-
mise kulud. Kui need alanevad, siis 
universaalteenuse hind langeb; kui 
tõusevad, siis kallineb ka universaal-
teenuse hind. 

Iga tootjahinna muudatuse kinnitab 
Konkurentsiamet.

Kus ma näen universaalteenuse 
hinda ja kuidas see elektrilepin-
gus kajastub?

Kui universaalteenuse hind on paigas, 
näeb seda Eesti Energia e-teeninduses 
ja kodulehel www.energia.ee. Kuna uni-
versaalteenuse hind võib ajas muutu-
da, siis lepingus konkreetset hinda ei 
kajastata.

Kui kaua universaalteenus keh-
tib?
Eesti Energia pakub universaalteenust 
kuni 30. aprillini 2026 k.a.

Kuidas käib universaalteenusele 
üleminek?
Elektrimüüjad on seadusega kohusta-
tud klientidele universaalteenust pak-
kuma, kui kliendi senine elektripakett 
on universaalteenuse hinnast kallim. 
See tähendab:

▶  Kui kliendi tänane elektripakett on 
universaalteenuse hinnast kallim, 
viiakse klient automaatselt univer-
saalteenusele üle. Eesti Energia teeb 
otsepakkumise kirja teel. Leping hak-
kab kehtima 1. oktoobrist.

▶  Kui universaalteenuse lepingu sõl-
mib Eesti Energia klient, kes on ot-

sepakkumisest välja jäänud, siis vor-
mistame universaalteenuse soovi kor-
ral tagasiulatuvalt alates liitumiskuu 
1. kuupäevast. 

▶  Kui klient saab universaalteenuse pak-
kumise, aga ei soovi sellega liituda, tu-
leb elektrimüüjat teavitada. 

▶  Kui kliendi tänane elektrihind on uni-
versaalteenuse hinnast soodsam, siis 
kliendile universaalteenuse otsepak-
kumist ei saadeta. Soovi korral saab 
universaalteenuse ise valida, muutes 
e-teeninduses oma kehtivat elektrile-
pingut. 

Elektrihind ja elektriturul toimuv on 
igaühe huulilt korra kui mitte rohkem 
läbi käinud. Infot on palju, mistõttu 
on selles üsna keeruline järge pida-
da. Püüamegi olulisemaid kohti nüüd 
võimalikult lihtsas keeles selgitada.

Kui Eesti 2004. aastal Euroopa Liidu liik-
meks sai, oli ühinemise üks tingimusi, 
et ka Eesti peab saama avatud elektritu-
ru ehk -börsi osaks. Alates 2013. aastast 
tegutsebki Eesti Nord Pooli avatud elekt-
riturul. See tähendab, et elektri tootmi-
ne ja müük toimuvad selle järgi, kuidas 
tegelikult vajadust on, mitte riigi ette-
ütlemise järgi.

Lisaks Eestile tegutsevad Nord Poo-
li elektriturul ka Norra, Rootsi, Soome, 
Taani, Läti ning Leedu. Need riigid on 
omavahel ühendatud elektrienergiat 
transportivate kaablite ehk ülekande-
võimsustega. 

Kõik Nord Pooli riigid toodavad elekt-
rit ning saadavad selle ühisesse elekt-
rivõrku. Sealt liigub elekter sinna, kus 
on nõudlust. Kui Eesti elektrivõrgus on 
elektrit puudu, siis saame seda lähinaab-
ritelt. Kui aga naabrite elektrivõrk va-
jab lisatuge, liigub Eestis toodetud elek-
ter üle piiride.

Võiks ju eeldada, et kõigi Nord Pooli 
riikide elektrihind on sama, aga nii see 
ei ole. Elektrihinnad erinevad piirkon-
niti, kuna elektrit transportivate kaab-
lite mahud on piiratud. Täpselt nagu ei 
saa ka liitrisesse pudelisse kolme liitrit 
vett mahutada. 

Samuti on üldine reegel, et mida roh-
kem taastuvenergiat piirkond toodab, 
seda odavam on sealne elektrihind. Põh-
jus on lihtne – taastuvad allikad tekivad 
loodusjõul ning neist ei teki keskkon-
nale kahjulikku süsihappegaasi, mis on 
eraldi maksustatud. 

Elektriturul kujundab hinda 
nõudluse ja pakkumise vahekord
Elektrimüüjad (nagu Eesti Energia, 
Alexela, Elektrum jt) annavad iga päev 
elektriturule teada, kui palju nende 
kliendid järgmise päeva igas tunnis 
elektrit vajavad. Nii selgub, kui palju 

elektrit on vaja toota. Elektrihind kuju-
nebki nõudluse ja pakkumise ristumis-
punkti järgi. See ei ole kellegi omavoli.

Elektrit saab turule pakkuda kind-
las järjekorras. Kõige esimesena pää-
sevad turule tuulest, veest ja päikesest 
elektrit tootvad üksused. Kui neist pii-
sab nõudluse katmiseks, on elektri tu-
ruhind soodne.

Kui taastuvatest allikatest jääb vähe-
seks, pääsevad turule tuuma-, põlevkivi-, 
kivisöe- ja gaasielektrijaamad. Neis too-
detud elekter on palju kallim nii kütuse 
kui ka keskkonnatasude tõttu.

Elektri turuhinna määrabki viimane 
pakkuja, kes on nõudluse katmiseks va-
jalik. Kui viimasena teeb seda kõrgeima 
hinnaga gaasielektrijaam, ongi elektri-
hind kõrge. Samuti mõjutavad elektri 
turuhinda elektrijaamade ning ülekan-
devõimsuste hooldus- ja remonditööd, 
uute tootmiste lisandumine ning vana-

de sulgemine, tarbimise muutumine, 
kütuse hind, kui palju vihma sajab, päi-
kest paistab või tuult puhub. 

Praegu ei saa üle ega ümber ka Uk-
rainas toimuvast ning selle üleüldi-
sest mõjust – kui elanikkonna viima-
se aja elektritarbimine ei ole suuresti 
muutunud, siis elektri pakkumist on 
turul märksa vähemaks jäänud. Vene-
maa gaasi ja elektrit meile enam sis-
se ei tule.

Elektri turuhinna kõikumine ei 
mõjuta kliente, kes on elektrihin-
na fikseerinud
Kui klient ja elektrimüüja on elektrihin-
nas kokku leppinud ehk elektrihinna 
fikseerinud, siis see ei muutu terve le-
pinguperioodi vältel.

Kui klient on valinud paketi, mille-
ga ta ostab elektrit turu- ehk börsihin-
naga, siis on lugu vastupidine.

Eks mõlemal variandil ole oma ee-
liseid. 

Elektrihinna fikseerimine maan-
dab hinnatõusu riske, lisab stabiilsust 

ning võimaldab elektrikulusid täpselt 
ette planeerida.

Neil, kes ostavad elektrit turupõ-
hise hinnaga, on võimalik oma kulu-

Eesti Energia pakub elektri universaalteenust  
alates 1. oktoobrist.
▶  Universaalteenusega saavad liituda kõik kodutarbijad, sh korteriühistud.

▶  Universaalteenuse elekter toodetakse Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Powe-
ri põlevkivielektrijaamades.

▶  Universaalteenuse tootmishinna kinnitab Konkurentsiamet, kuid sellele lisab iga 
elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistliku äri-
kasumi. Hind võib hakata igas kuus muutuma, sest on otseselt seotud CO2 kvoo-
dihinna ning tootmiskuludega.

▶  Kõik tarbijad, kelle elektrihind on universaalteenuse hinnast kõrgem, viiakse  
automaatselt universaalteenusele üle. Kui klient ei soovi universaalteenust, on 
tal võimalik pakkumisest loobuda kuni 12. oktoobrini (k.a). Soodsama elektrihin-
naga tarbijatel on võimalus universaalteenusega ise liituda. 

▶  Universaalteenusega saab liituda näiteks Eesti Energia e-teeninduses või Omni-
va teeninduspunktides. 

▶  Universaalteenuse lepingut on võimalik igal ajal tasuta lõpetada. Selleks tuleb 
valida mõni muu elektripakett ja sõlmida uus leping.

Kuidas elektrikuludelt veelgi rohkem kokku hoida?
▶  Kui kasutad sooja hoidmiseks ka õliradiaatorit või elektripuhurit, siis õhksoo-

juspump on märksa ökonoomsem lahendus. Kuigi esimesi saab soetada palju oda-
vama raha eest, siis talvisel ajal võtavad nad õhksoojuspumbast kordades roh-
kem elektrit. Kui õhksoojuspump toodab 5 kWh soojusenergiat, siis ta tarbib sel-
leks vaid 1 kWh elektrit ja ülejäänud 4 kWh on õhust saadav tasuta soojusenergia.

▶  On levinud eksiarvamus, et ooterežiimil seadmed ei võta elektrit. Tegelikult võib 
ooterežiimil olevate seadmete elektritarbimine moodustada kuni 10% elektri-
arvest. Seega, kõik seadmed, mida parasjagu ei kasutata, tuleks seinakontaktist 
välja tõmmata.

▶  Uusi kodumasinaid ostes või välja vahetades vaadake seadme energiamärgist. 
Näiteks A-klassi kodumasin on palju energiasäästlikum kui B-, C- või veelgi ma-
dalama klassi oma. Kõrgema energiamärgisega kodumasin võib rohkem maks-
ta, kuid selle vähene energiatarbimine teeb kulu kiiresti tasa.

▶  Kodumasinate puhul jälgige erinevaid režiime, näiteks ECO-programmid käitu-
vad elektri ja vee kasutamise osas vägagi ökonoomselt.

▶  Alandage vee ja ruumide temperatuuri. Pesu ei pea pesema 60- ega 40-kraadise 
veega, vaid kergelt määrdunud pesu puhul aitab ka 30-kraadine tsükkel. Veeboi-
leri puhul piisab 55-kraadisest temperatuurist ja seejuures väheneb katlakivi te-
ke, mis mõjutab samuti boileri energiatarbimist. Ruumi temperatuuri alandami-
ne kas või ühe kraadi võrra tähendab ligi viieprotsendilist küttekulu vähenemist.

▶  Kui valgusallikatena on kasutusel hõõglambid, siis on palju energiasäästlikum 
need LED-lampide vastu välja vahetada. Kui hõõglambid võivad kulutada kuni 
veerandi elektriarvest, siis leedid vähendavad valgustuse kulu kuni 80%.

▶  Erinevad pakkujad on turule tulnud mitme targa lahendusega, mis elektrikasu-
tust vähendavad. Nutikas termostaat ei küta kunagi tühje ruume ning seda saab 
ilmaga sünkroniseerida. Nutikas arvesti aga võimaldab jälgida hoone energiaka-
sutust seadmete kaupa, aidates leida võimalusi säästmiseks.

Elektriturust ja elektrihinna kujunemisest

Nord Pooli kaart. Katkendjooned märgivad erinevaid piirkondi, tumedad jooned elektrit transportivaid kaableid.
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Kas saan Eesti Energia universaal-
teenusega liituda ka siis, kui mul 
on praegu teine elektrimüüja?
Jah, teiste elektrimüüjate kliendid, kes 
soovivad Eesti Energialt universaaltee-
nust osta, saavad sellega liituda, valides 
uue lepingu sõlmimisel universaaltee-
nuse paketi. 

Universaalteenus hakkab kehtima 
uuest kalendrikuust, juhul kui leping 
sõlmitakse enne 15. kuupäeva. Elekt-
rimüüjat vahetades ei saa elektrit ta-
gasiulatuvalt universaalteenuse hin-
naga osta.

Kas saan universaalteenuse igal 
ajal lõpetada ning naasta oma va-
na elektrilepingu juurde?
Universaalteenuse paketti saab igal ajal 
tasuta lõpetada. 

Vana elektrilepingu tingimuste juur-
de naasmine ei ole siis enam võimalik, 
vaid tuleb sõlmida uus elektrileping vas-
tavalt sel hetkel kehtivatele tingimustele. 

Mida teha, kui mu praegune 
elektrimüüja ei paku universaal-
teenust?

Kui praegune elektrimüüja ei osuta uni-
versaalteenust või kui on soov univer-
saalteenuse pakkujat vahetada, võib 
uue müüjaga uue lepingu sõlmida.

Kas universaalteenuse hind mõju-
tab kõiki elektriarve osi?
Elektriarve koosneb edaspidigi kol-
mest komponendist: elektrienergia ta-
sust, võrgutasust ning riiklikest maksu-
dest (taastuvenergia tasu ja elektriakt-
siis). Universaalteenuse hind mõjutab 
neist ainult esimest ehk tasu tarbitud 
elektri eest.

Mille poolest erineb üldteenus 
universaalteenusest?
Üldteenust kasutab klient, kellel on võr-
guleping, aga kes ei ole ühegi elektri-
müüjaga elektriostu lepingut sõlmi-
nud. Universaalteenuse kliendil on 
kehtiv elektrileping enda valitud elekt-
rimüüjaga. 

Seni on üldteenuse hinna kujunda-
misel võetud aluseks börsihinda. Ala-
tes 1. oktoobrist asendub üldteenuse 
kliendi börsihind universaalteenuse 
hinnaga. 

Kui valin universaalteenuse, siis 
kas riiklik energiahinna toetus-
meede kehtib ka mulle?
Olenemata kehtivast elektrilepingust 
saavad kõik elektri kodutarbijad alates 
1. oktoobrist kuni 31. märtsini 2023 riik-
likku hinnakompensatsiooni, mis on 
kuni viis senti kilovatt-tunni eest (lisan-
dub käibemaks). Energiatoetus kajas-
tub elektriarvel automaatselt ning sel-
leks ei pea ise midagi tegema. Esime-
ne hinnakompensatsiooniga arve tuleb 
oktoobrikuu eest ning jõuab klientide-
ni novembris.

Toetusmeetme madalaim lävi on 
kaheksa senti kilovatt-tunni eest. Kui 
praegune elektrihind on kaheksa sen-
ti kilovatt-tunni eest või alla selle, siis 
mainitud meede ei rakendu. Kui keh-
tiv fikseeritud elektrihind on nt küm-
me senti kilovatt-tunni eest, siis raken-
dub soodustus kaks senti kilovatt-tun-
ni eest. Nimetatud summadele lisan-
dub käibemaks.

Kas ma saan universaalteenuse le-
pingut sõlmida ka oma läheda-
se eest?

Jah, kuid esmalt tuleb vormistada vo-
litus, mis annab õigused teise isiku 
elektriostuga seotud toiminguid hal-
lata. Eesti Energia klient saab seda te-
ha kas Eesti Energia e-teeninduses või 
tavakirjaga saadetud lihtvolituse teel. 
Lihtvolitus tuleb saata aadressil Ees-
ti Energia klienditeenindus, Lelle 22, 
11318 Tallinn.

Kuidas saan universaalteenuse 
kohta infot, kui ma internetti ei 
kasuta?
Kui kliendil ei ole võimalik universaal-
teenusega Eesti Energia e-teenindu-
ses liituda, saab seda teha ka Omniva 
teeninduspunktides. Samuti on Om-
niva töötajad valmis universaalteenu-
se kohta infot jagama ning põhitingi-
muste osas nõustama. 

Teisi Eesti Energia elektripakette 
Omniva kontorites valida ega lõpeta-
da ei saa.  

Eesti Energia koduklientide teenindus
▶  777 4040
▶  E-R 8-18, L-P suletud
▶  teenindus@energia.ee

sid juhtida, sobitades elektritarbimise 
soodsama hinnaga tundidele. See eel-
dab aga pidevat elektri turuhinna jäl-
gimist. Tuleb valmis olla hinnahüpe-

teks, kus ühes tunnis on elekter väga 
odav, teises aga üüratult kallis. Eesti 
Energia klientidest on 2/3 oma elektri-
hinna fikseerinud. Turupõhise hinnaga 

elektrilepingu sõlmijaid on kõige roh-
kem 40–49-aastaste seas. Üle 50-aasta-
sed kliendid eelistavad kindlaks mää-
ratud elektrihinda.

Ka fikseeritud elektrihind ei ole 
kõigil sama
Fikseeritud elektrihind kujuneb mit-
mest tahust. See oleneb nii tarbitavast 
elektrienergia kogusest, lepinguperioo-
di pikkusest, elektri kokkuostu hinnast, 
elektrimüüja riskidest ning mõistlikust 
kasumist. Osa neist komponentidest eri-
neb iga tarbija jaoks ning seetõttu on 
ka fikseeritud elektrihinna pakkumi-
ne klienditi erinev.

Riiklik universaalteenus hoiab 
elektri hinnataseme mõõdukana

Elektri universaalteenus on riigi välja 
töötatud lahendus, et kõrgetele elektri-
hindadele soodsamat alternatiivi pakku-
da. Siiski ei ole tegemist tasuta või ülio-
dava elektriga, pigem mõõduka hinna-
taseme hoidmise meetmena.

Universaalteenus on mõeldud kõigi-
le koduklientidele, sh korteriühistute-
le, kelle elektrihind on universaaltee-
nuse hinnast kallim. Universaalteenu-
se hinda tuleks võrrelda kehtivas elekt-
rilepingus märgitud hinnaga. 

Kui elektrihind on juba varem fiksee-
ritud, siis tõenäoliselt on see  universaal-
teenuse hinnast soodsam ning seda ei 
tasu enneaegselt muuta. Kui elektrile-
ping on sõlmitud hiljuti või kohe-kohe 
lõppemas, võib universaalteenuse hind 
odavam tulla.

Elektriturust ja elektrihinna kujunemisest
Mustamäe energiaturg

Nord Pooli kaart. Katkendjooned märgivad erinevaid piirkondi, tumedad jooned elektrit transportivaid kaableid.

Utilitas alustab maa-
gaasi kokkuhoiuks  
6. oktoobrist Mustamäe 
tootmisüksuses reserv-
kütuste kasutamist
Sel küttehooajal kasutab Utilitas ener-
giakriisi tõttu lisaks puiduhakkele ja 
heitsoojusele Tallinnas soojuse toot-
miseks ka reservkütuseid. Võimalus 
kasutada erinevaid kütuseid lubab 
Tallinnas küttehooaega alustada il-
ma hinnatõusuta.

„Olukord kütuste turul on erakord-
selt muutlik ja iga päevaga muutu-
vad nii hinnad kui ka kättesaadavus. 
Kusjuures mitte ainult tarbimistip-
pude ajal kasutatavate fossiilsete kü-
tuste puhul, olukord on pingeline sa-
muti meie põhikütuse ehk kodumai-
se metsa- ja puidutööstuse jäätmete 
turul. Ainult erinevaid kütuseid kom-
bineerides saame sel küttehooajal ta-
gada, et soojust jagub ka kõige külme-
matel päevadel,“ selgitas Utilitas Tal-
linn ja Utilitas Eesti juhatuse liige Ja-
nek Trumsi. 

Aastaringselt toodetakse Tallinnas 
Mustamäe (Vinkli 6) tootmisüksuses 
energiat keskkonnasõbralikust puidu-
hakkest ning külmematel aegadel ka 
maagaasist. Sel küttehooajal hakkab 
Utilitas alates 6. oktoobrist kasutama 
keskkonnaameti loal Mustamäe toot-
misüksuses lisaks põhikütusele ka põ-
levkiviõli. 

Utilitas katsetas sel kevadel Musta-
mäe tootmisüksuses põlevkiviõli põle-
tamist, mille tulemuse alusel investee-
riti muuhulgas ka lõhnahäiringu mi-
nimeerimisse. Põlevkiviõli pumpami-
sel tekkivad gaasid suunatakse taga-
si tootmisesse moel, mis tekitab kõige 
vähem lõhnahäiringut. Lõhnahäiringu 
korral teostab Utilitas mõõtmised häi-
ringut põhjustavate ainete sisalduse 
määramiseks välisõhus ja järgib ran-
gelt seadustes kehtestatud piirnorme.

„Põlevkiviõli on ajalooliselt soojuse 
tootmiseks kasutatud paljudes erine-
vates piirkondades, kuid tema kasutus 
on seoses vähese keskkonnasõbralik-
kusega ajas oluliselt kahanenud. Põ-
levkiviõli kasutatavates energiatoot-
mistes järgitakse rangeid norme, mis 
tagab ohutuse ümbruskonna inimes-
te tervisele. Kuid põlevkiviõli kasuta-
misega võib siiski kaasneda lõhnahäi-
ring, mis tekib juba siis, kui seda põh-
justatavate ainete sisaldus õhus on 
kordades madalam kehtestatud piir-
normidest,“ kinnitas Trumsi.

Laialdasem reservkütuste kasuta-
mine on Utilitase jaoks selgelt ajuti-
ne lahendus, mis aitab energiakriisi 
olukorras tagada soojusteenuse va-
rustuskindlust ja vältida tänaste kü-
tuste hindade juures uut hinnatõu-
su tarbijatele. 

Utilitas on suurim kaugkütteette-
võte ja taastuvenergia tootja Eestis. 
Ettevõte varustab soojusega 375 000 
elaniku kodumajapidamist üle 5 000 
hoonet kaheksas Eesti linnas ning osu-
tab kaugjahutuse teenust. 2021. aas-
tal tootis Utilitas 2 TWh soojust ja 330 
GWh elektrit. Üle 2/3 energiast oli too-
detud taastuvatest allikatest. Utilitas 
liigub süsinikneutraalsuse poole ra-
jades piirkonnas uusi taastuvenergia 
tootmisvõimsusi, investeerides päike-
se- ja tuuleenergiasse ning kavanda-
des ka esimest rohelise vesiniku pi-
lootprojekti.
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Tallinna Tugi-
keskus Juks  
näitus “Pehmed 
piirid” 10.10 – 
10.12 kultuuri-
keskuses Kaja
Tugikeskus Juks on hoolekan-
deasutus erivajadustega noor-
tele ja täiskasvanutele. Erineva-
te tegevuste kaudu arendatak-
se uusi oskusi igapäeva- ja töö-
elus. Keskuses on olulisel kohal 
ka kunstiline eneseväljendus. 

Õpitakse tundma erinevaid 
materjale ja tehnikaid - keraa-
mikat, portselanimaali, tekstii-
li. Valminud teostest korralda-
me igal aastal näitusi nii oma 
keskuses kui ka väljaspool. 
Suuremad näitused on olnud 
Kullo Lastegaleriis, Disaini ja 
Arhitektuurigaleriis. 

Samuti oleme mitmel kor-
ral osalenud rahvusvahelisel 
Kaarisilta Biennaalil Soomes, 
mis tutvustab outsider kunst-
nike loomingut. Mitmed meie 
keskuses valminud tööd on va-
litud Kondase Keskuse kunsti-
kogusse.

Näitusel kajastatud tööd on 
lihtsad ja selgesti mõistetavad, 
värvirõõmsad ja mängulised. 
„Pehmed piirid“ on omavahel 
põimitud erinevatest materjali-
dest, kooslustest, ideedest. Näi-
tusel on esindatud nii tekstiilid 
kui ka maalid ja joonistused.

Näituse avamine toimub 12. 
oktoobril kell 12.15

Kajas KAJAB oktoober
Kuupäev Toimumise 

aeg
Pealkiri

01.10 17:00 RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV KAJAS. Esineb duo 
Silvia Ilves & Samuel Bezerra

02.10 12:00 Teater-stuudio BOOM etendus PÖIAL-LIISI (vene k)
02.10 10:00 GALERII. Tallinna tasuta muuseumipühapäev
03.10 18:30 Meditatiivne rännak „Mu minevik“
04.10 18:30 Meditatiivne rännak „Mu tulevik“
07.10 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Puidust ja poolvääriskividest 

ehted
09.10 11:00 KAJA KOGUPERE PANNKOOGIHOMMIK. Lapsi lõbus-

tab Lotte
12.10 12:15 Tallinna Tugikeskus Juks näituse „Pehmed piirid“ avamine
12.10 15:00 Eakate ajaviite- ja suhtlusklubi
11.10 19:00 Komöödiateater „Kui palju maksab MEES?“
13.10 10:00 Õigusabi Vahur Kõlvart
13.10 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. Tantsuks mängib ansambel Kruiis
15.10 16:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Polümeersavist kõrvarõngad
16.10 12:00 Teater-stuudio BOOM etendus KOLM PÕRSAKEST (ve-

ne k)
18.10 10:00 KAJA KINO LASTELE. Muumitroll ja Sabatäht
19.10 12:30 Mustamäe huvikooli teatrifestival 2022
19.10 19:00 KAJA KINO. Dokfilm „Südame kutse“ ja kohtumine Mar-

ju Länikuga
20.10 19:00 KAJA KONTSERT. Tanel Padar ja Siim Usin
23.10 19:00 Tütarlastekoori Ellerhein kontsert
26.10 18:00 KAJA KAMMERKONTSERT. Esinevad EMTA tudengid
27.10 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. Tantsuks mängib Ragnar&Co band
30.10 19:00 Stand-up komöödia: Priit Pius ja Kait Kall „MIDAGI IKKA“
31.10 18:30 Meditatiivne rännak „Enesehool“

Mustamäe Kultuurikeskus Kaja  
põnev uus hooaeg
Uus sügis on toonud kultuurikesku-
sesse Kaja uusi tuuli. Augusti alguses 
ametisse asunud juhataja eestveda-
misel koguvad mitmed uued algatu-
sed hoogu. Kuid unarusse ei jää ka 
Kaja traditsioonilised omaüritused. 

Mõeldud on kõigile vanuserühmade-
le ja sotsiaalsetele gruppidele.

Traditsioonilistest 
üritustest jätkuvad:
▶  Kaja tantsuõhtud elava muusikaga: 

oktoobris tantsutavad teid 13.10 kell 
19 ansambel Kruiis ja 27.10 kell 19 
Ragnar&Co bänd.

▶  Kaja kammerkontsertide sari koos-
töös Eesti Muusika- ja Teatriakadee-
miaga: 26.10 kell 18 esinevad uued 
noored tudengid Kaja imelise akus-
tikaga saalis.

▶  Kaja avatud töötad: oktoobris ja no-
vembris saab valmistada puidust ja 
poolvääriskividest ehteid ning polü-
meersavist kõrvarõngaid.

▶  Kaja kontsert: 20.10 kell 19 esinevad 
imelise akustilise kontserdiga Tanel 
Padar ja Siim Usin.

▶  Vestlusõhtud: esimene kohtumis-
õhtu tuntud inimesega toimub no-

vembris – täpsem info järgmises 
Mustamäe lehes.

Uued algatused, mis Kaja 
silmad särama lööb:
▶  Pannkoogihommikud lastele: kord 

kuus teeme koos ühe toreda püha-
päevahommiku, et kogu perega lõ-
butseda ja pannkooke süüa. Lapsi lõ-
bustab tuntud multikategelane, ava-
tud on kohvik. 9.10 kell 11 mängi-
vad lastega Lotte ja Roosi, keda ke-
hastab Gerli Padar koos oma tore-
da tütrega.

▶  Kaja kino: on aeg taaselustada Kaja 
kinotraditsioonid. 18.10 kell 10 oo-
tame kõiki mudilasi ja lasteaia- ning 
algklassirühmi vaatama multifilmi 
Muumitroll ja Sabatäht. Täiskasva-
nutele mõeldes alustame eluloofil-
mide sarja, mille avalöök on 19. ok-
toobril kell 19 linastuv „Marju. Sü-
dame kutse“. Lisaks filmi vaatamise-
le, vestleb publikuga filmi peatege-
lane Marju Länik isiklikult!

Lisaks on meil plaanis palju uut ja põ-
nevat! 

Tere tulemast Kajasse!
▶  Kaja on avatud E-R 10-18, L 10-15, va riiklike pühade ajal.
▶  Kajas on avatud tasuta lugemisnurk, kus saab kohapeal lugeda ajalehti (Ees-

ti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Eesti Ekspress ja MK-Estonia) ja raamatuid. 
Soovi korral saab raamatuid ka koju laenutada.

▶  Samuti saab nüüd Kajas mängida lauamänge – Monopol, Uno, Exploding Kit-
tens, Splendor, Pickti ja teised populaarsed lauamängud ootavad igas eas hu-
vilisi. Mängud saab kohapeal mängimiseks laenutada Kaja administraatorilt. 
Tulge sõpradega või peredega, mängurõõmu jagub kõigile!

▶  Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade kohtade olemasolul tund enne al-
gust kohapealt.

▶  Kaja korraldatud üritustele saab pileti osta Kaja kassast E-P 10-18.
▶  Värskeim info alati: www.kajakeskus.ee ja Kaja Facebookis: Kultuurikeskus Kaja

Pilet 5/3 eur
Kajast, Fientast ja Piletilevist

kohtumisõhtu Marju Länikuga
film “Marju SÜDAME KUTSE”

19.10 
kl 19

Vestlusringi enne ja 
peale filmi vaatamist 
juhib Ivo Rull

TANEL PADAR 
& SIIM USIN
20. oktoober 
kl 19.00K

A
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O

N
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T

PILET 19 eur
sooduspilet 16 eur
KAJAST, PILETILEVIST JA FIENTAST

26.10 kl 18
Esinevad EMTA

tudengid
Pilet 5 €

Kajast, Piletilevist
ja Fientast

9.10 
kl 11

pilet 7 eur
saatjapilet 4 eur

Kajast, Piletilevist ja Fientast

Avatud kohvik!

KAJA kogupere 
pannkoogihommik 

LOTTE JA ROOSIGA

LO
TTE  G

erli
  P

ad
ar

Vaata lisa: www.kajakeskus.ee Kultuurikeskus Kaja  Vilde tee 118, Tallinn

KAJA TANTSUÕHTU
elava muusikaga

 1133..1100  kkeellll  1199  aannssaammbbeell  KKrruuiiiiss

27.10 kell 19 ansambel Ragnar&Co band

Pilet 7 € AAvvaattuudd  kkoohhvviikk

KAJA AVATUD TÖÖTOAD 
OKTOOBRIS/NOVEMBRIS

7.10 18:00 Puidust ja poolvääriskividest ehted 7€ + 
materjal Eelregistreerimisega e-maili teel Evelin.Kaunissaar@gmail.com

15.10 16:00 Polümeersavist kõrvarõngad 25€
Eelregistreerimisega e-maili teel lutumdisain@gmail.com

11.11 18:00 Puidust ja poolvääriskividest ehted 7€ + 
materjal Eelregistreerimisega e-maili teel Evelin.Kaunissaar@gmail.com

12.11 16:00 Polümeersavist kõrvarõngad 25€
Eelregistreerimisega e-maili teel lutumdisain@gmail.com

Rohkem infot: www.kajakeskus.ee, tel 53 886 330
Kaja huvikeskus, Vilde tee 118

Kultuurikeskus Kaja (E. Vilde tee 118)
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Tere tulemast Mustamäe eakate  
ajaviite- ja suhtlusklubisse
Head Mustamäe seeniorid!
Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja Musta-
mäe Eakate Nõukogu eestvedamisel alus-
tas käeoleva aasta jaanuaris Kaja Kultuu-
rikeskuses (E. Vilde tee 118) tööd Musta-
mäe eakate ajaviite- ja suhtlusklubi. Klu-
bi eesmärgiks on pakkuda meie linnaosa 
eakatele suhtlemisvõimalusi omaealis-
tega, avardada kontaktide võrgustikku, 
jagada oma rõõme ja muresid ning koh-
tuda põnevate külalistega. Ning seda kõi-
ke meie armsas Kaja Kultuurikeskuses.

11. aprillil valiti uus Mustamäe Eaka-
te  Nõukogu järgmiseks 4-ks aastaks: esi-
mees Lauri Laats, aseesimees Hille Väl-
jaste ning liikmed Kersti Sepandi, Helju 
Holtsmann, Viive Gross, Anne Katehein,  
Ly Rüüs, Maivi Vainola ja Maiu Planken.

Vahepeal oleme saanud nautida 
oma imeilusat suve ja üle elanud äre-
vaid aegu. On aeg taaskohtumiseks 

armsas Kajas.  Olete oodatud meie ea-
kate suhtlusklubisse 12. oktoobril kell 
15.00. Eakate vestlusõhtu toimub Ka-
ja Kultuurikeskuse (E. Vilde tee 118) 1. 
korruse saalis. 

Teeme plaane ja rõõmustame selle 
üle, mida meie kodumaa päikesel on 
meile pakkuda. Ees ootavad uued koh-
tumised juristide, ajaloolaste, psühho-
loogide ja teiste huvitavate inimestega 
ikka meid huvitavatel teemadel. 

Head seeniorid, ärge jääge sel õhtul 
koju istuma! Tulge Kajasse! Loome en-
dale mõnusa kokkusaamise koha ja ole-
me väike tegus osake suures Mustamäe 
kogukonnas!

Ilusat värvilist sügist ja olgem hoi-
tud! Kohtumiseni 12. oktoobril kell 
15.00 Kajas!

Hille Väljaste
Mustamäe Eakate Nõukogu

Tasuta kursus 55+ inimestele konkurentsivõime tõstmiseks tööturul
On üldlevinud arvamus, et inimes-
tel pärast 50. aastaid, langeb kon-
kurentsivõime tööturul. Paradoks 
on aga selles, et inimesed pigem ise 
võtavad selle hoiaku, mitte tööturg 
ei tõrju neid välja. 

Euroopa Sotsiaalfondi toel on ellu kut-
sutud projekt „Kogemustega inimesed 
sobivale tööle“, mis keskendub just 55+ 
vanuses inimeste konkurentsivõime 
tõstmisele tööturul. 

Koolitusi ja tööklubisid on kokku 
100 tunni jagu, mis kõik avardavad tead-
misi enda võimaluste ja tööturu koh-
ta ning annavad julgust teha häid vali-
kuid. Näiteks leida sobiv töö ka täiesti 
uues valdkonnas, millest enne aimugi 
polnud ja seeläbi elust ja eneseteostu-
sest täit rõõmu tunda. 

Kursusel käsitletakse, kuidas koos-
tada ja esitleda CV̓d. Kuidas teha kar-
jääripööre ja kuidas leida töö, mis pa-
kub rahuldust. 

Räägitakse tööõigusest ja sellest, kui-
das lasta ennast mitte petta. Arvuti ka-
sutamine igapäevaelu mugavaks muut-
misel (digiasjaajamine, ID-allkiri, digi-
turvalisus). 

Käsitleme tervislikku toitumist – on 
see kallis või mitte: müüdid ja tegelik-
kus. Kuidas kasutada sotsiaalmeediat: 
võimalused ja ohud. Ja palju muud põ-
nevat.

Koolitusel positiivselt osalemise või-
maldamiseks: igale osalejale stipen-
dium. 

Lisaks igal koolituspäeval suupisted 
ja tasuta lõunasöök restoranis. Kauge-
malt tulijatele katame ka sõidukulud. 

Lisaks ka personaalne karjääri-, sõltu-
vus- ja võlanõustamine 

Tallinnas, Kaja kultuurikeskuses, 
toimuvasse koolitusprogrammi oota-
me Harjumaal elavaid inimesi vanu-
ses 55+, kes ei oma kehtivat töölepin-
gut. Tasuta koolitusprogrammi viib lä-
bi Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ ja 
projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tasuta kursus algab 7. novembril. 
Tule kindlasti! Või kui Sul on lähedane 
või sõber, kellele see info võib olla elu-
muutvaks, siis anna talle sellest kind-
lasti teada! 

Suured muutused saavad algu-
se väikestest tegudest ja toetavast sõ-
nast. Selleks helista või kirjuta: Re-
ne Rässa Põhja-Eesti töösuuna juht 
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ                                                                                                           
rene.rassa@jmk.ee +372 50 57 985

Noored, tere tulemast MANKi! 
Äsja 20. sünnipäeva pidanud Mustamäe 
Avatud Noortekeskus (e. MANK) asub 
aadressil Ehitajate tee 82. 

MANK on avatud noortele E-R kella 
14.00-20.00, koolivaheaegadel E-L 12.00-
18.00. Keskuse külastamine on kõigile 
tasuta ning oodatud on lapsed ja noo-
red vanuses 7-26. 

Noortekeskus korraldab põnevaid üri-
tusi, programme, projekte, laagreid, koo-
litusi ja palju muud huvitavat. MANKil 
on õu, kus asuvad Mustamäe kogukon-
na aed ja renoveeritud korvpalliplats. 

MANKis saavad noored mängida 
lauatennist ja -hokit, õhuhokit, piljar-

dit, PlayStation´it, VRi, Xboxi ning laua-
mänge (neid on koguni 63 tk!). 

Noorte kasutada on arvutiklass, re-
noveeritud ja hästi varustatud köögi-
ruum, suur saal peeglitega (spordi- ja 
tantsutrennideks). 

Suur saal on varustatud kaasaegse ki-
nosüsteemiga, mis võimaldab korralda-
da kinoõhtuid. MANKis on bändiruum, 
kus noored saavad õpetaja juhendami-
sel mängida kitarri, trummi ja klaverit 
ning teha proove. 

Noortekeskuse ruumid on heas kor-
ras, hubased, valged ja soojad. 

Tere tulemast! 

jmk.ee

Kogemustega inimesed 
sobivale tööle

VANUS ON KOGEMUS!

Osale TASUTA elumuutvas koolitusprogrammis:

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Pädevad koolitajad  
Igale osalejale STIPENDIUM
Suupisted ja TASUTA lõunad  
Personaalne karjääri-, sõltuvus- 
võlanõustamine 

REGISTREERU KOHE: 
rene.rassa@jmk.ee või 
helista Renele 505 7985 ja 
küsi julgesti lisainfot!

KUI OLED 55+ JA EI KÄI TÖÖL
                                                                    Ei pea olema Töötukassas arvel.
Kasulikud koolitused:
* TÖÖÕNN - töö ei pea olema vastik

* TÖÖÕIGUS - ära lase ennast petta

* DIGIPÄDEVUS - pane digivõimalused enda jaoks tööle
... ja palju muud põnevat

Algusega 7. novembril kell 10 Kaja Kultuurikeskuses,

aadressil E. Vilde tee 118, Tallinn

MANKi kollektiiv noortekeskuse 20. sünnipäeva 2000ndate stiilipeol.
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Mida tuleks teada tellimuslõksudest ja tarbija kodus sõlmitud lepingutest?
Kas oled vajutanud Internetis sur-
fates tasuta prooviperioodidele või 
muudele eripakkumistele kiirelt OK 
või ENTER ning avastanud hiljem 
e-postkastist arve tellitud teenu-
se eest? Või oled soetanud enda ko-
dus toimunud tooteesitluse käigus 
hirmkalli tolmuimeja ja hiljem ka-
hetsed seda?

Esimesel juhul on tegemist veebikesk-
kondades levinud klassikalise tellimus-
lõksuga, millesse sattumist tuleks välti-
da. Teisel juhul on tegemist väljaspool 
kaupleja äriruume sõlmitud lepingu-
ga, mille puhul võib täbarast olukor-
rast päästa teadmine 14-päevasest ta-
ganemisõigusest.

Tasuta prooviperioodidega tuleb ol-
la ettevaatlik, kuna sageli järgneb sel-
lele automaatne tasuline liitumine. Ku-
na tasuta pakkumiste puhul tüüplepin-
gu tingimustele üldjuhul tähelepanu ei 
pöörata, võib jääda märkamatuks ka au-
tomaatselt tekkinud lepinguline seotus. 
Mida siis teha? Üksnes kasutajakonto 

või äpi kustutamine kahjuks liitumis-
lepingut ei lõpeta.

Juhul, kui kauba kätte saamisest ei 
ole veel möödunud 14 päeva, on võima-
lik taganeda sidevahendi abil või väljas-

pool kaupleja äriruume sõlmitud lepin-
gust põhjust esitamata. Üheselt mõiste-
tav taganemisavaldus tuleks saata kaup-
lejale kirjalikult ning jätta endale sel-
lest koopia. 

Kui 14-päevane taganemisperiood on 
juba möödas, on võimalik lõpetada le-
ping kooskõlas kaupleja juhistega. Pea-
le lepingu korrektset lõpetamist tuleks 
veenduda, et ka kasutajakontod on kus-
tunud või need ise kustutada. Tallinna 
Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenis-
tuse tarbijakaitse osakonna juhtivspet-
sialisti Marit Mäepere sõnul võib vaata-
mata lepingu lõpetamisele säilida kohus-
tus tasuda juba tarbitud teenuste eest.

Lisaks veebikeskkonnas olevatele 
müügiedendustele on levinud toote 
tutvustused tarbija kodus, millele järg-
neb müügimehe ladus ja entusiastlik 
kõne toote imelistest omadustest. Suu-
rest ärevusest tehakse kiire ja läbi mõt-
lemata otsus ning alles müügimehe lah-
kudes saabub arusaamine, et äsja soe-
tatud hirmkalli tolmuimeja järele puu-
dub tegelik vajadus. Lepingu sõlmimi-
sel tarbija kodus, töökohas, ühissõidu-
kis, tänaval või vabaajaüritusel on tege-
mist väljaspool kaupleja äriruume sõl-
mitava lepinguga ning taolistes olukor-
dades on õnneks abi võlaõigusseadusest 

tulenevast lepingust taganemise õigu-
sest. Nimelt on tarbijal õigus taganeda 
väljaspool kaupleja äriruume sõlmitud 
lepingust põhjust avaldamata 14 päe-
va jooksul alates kauba kättesaami-
sest või teenuse töövõtulepingu sõlmi-
misest. Lepingust taganemiseks tuleb 
esitada kauplejale 14 päeva jooksul ühe-
selt mõistetav taganemisavaldus ning 
tagastada ostetud asi avalduse esitami-
sele järgneva 14 päeva jooksul.

Olge Internetis surfates ettevaatlikud ja 
pöörake ka tasuta eripakkumiste ja proo-
viperioodide puhul tähelepanu kaupleja 
tüüplepingu tingimustele. Nõustudes too-
te esitlusega enda kodus säilitage kaine 
meel ning kasutage spontaanset otsust 
kahetsedes 14-päevast taganemisõigust.

Nõu saamiseks pöördu julgesti Tallin-
na Strateegiakeskuse linna ettevõt-
lusteenistuse tarbijakaitse osakonna 
poole telefonil 640 4232, e-posti aad-
ressil tarbijainfo@tallinnlv.ee või Tal-
linna tarbijakaitse infopunkti Vaba-
duse väljak 7 I korrusel.

Karin Laurima, 
Swedbanki meediajuht

Kodu on inimese jaoks üldjuhul kõige 
turvalisem paik. Mis aga juhtub siis, 
kui kodu tabavad ootamatused nagu 
tulekahju, veeuputus või röövimine?

Augusti keskpaigas võis uudistest luge-
da, kuidas Mustamäel Sõpruse puies-
teel põles üheksakorruseline korterma-
ja. Päästjate saabudes olid põlenud kor-
terist leegid ja suits väljas. Tervisekah-
justusi sai kolm inimest. Tulekahju kus-
tutati varahommikul kella viieks. Mil-
lest tulekahju alguse sai, täpsustab uu-
rimine. Vaid mõni nädal hiljem põles 
Vilde teel rõdu. Kohale saabunud pääst-
jad tuvastasid, et põlema oli süttinud 
üheksakordse elumaja viiendal korru-
sel asuv rõdu, kuhu oli ladustatud oht-
ralt prügi.

Need on vaid üksikud näited ootama-
tutest õnnetustest, mis võivad ühel het-
kel puudutada meid kõiki, olgu see siis 
naabrina, korteri omanikuna või kor-
teriühistu liikmena. 

Järjest enam inimesi 
kindlustab oma kodu
Oma kodu on paljude jaoks meie suu-
rim isiklik vara. Seetõttu on oluline lä-
bi mõelda, kuidas omale olulist vara 
kaitseme, eriti praegusel ajal, mil hin-
nad on kiirelt tõusnud, sh ka remont-
tööde hinnad. 

Swedbanki riskikindlustuse valdkon-
na juhi Liina Laksi sõnul registreeriti 
2021. aastal ainuüksi Swedbankis kesk-
miselt 36 koduga seotud kahjujuhtumit 
päevas, mida on kaks juhtumit päevas 
rohkem kui aasta varem. Mullu hüvitas 
Swedbank P&C Insurance üle 10 000 ko-
dukindlustuse kahjujuhtumi ning hü-
vitistena on praeguseks välja makstud 
üle 14 miljoni euro. 

„On hea meel näha, et teadlikkus 
aasta-aastalt kasvab ja järjest rohkem 
mõeldakse kodukindlustuse lepingut 
sõlmides läbi, millist kaitset pere tege-
likult vajab,“ ütles Laks.

Kodukindlustuse lepingusse on 
mõistlik valida ka vastutuskindlustus, 
mis katab õnnetuse korral tekitatud 
kahju naabritele. Juhtum elust enesest: 
kortermajas oli veekatkestus ning kee-
gi ei teadnud, mis kell vesi tagasi tuleb. 
Korteri omanik proovis aeg-ajalt veek-
raani lahti ja kinni keerates, kas vesi on 
juba tagasi, kuid läks siis ühel hetkel 
välja ja unustas kogemata köögikraani 
lahti. Õnnetuseks olid kraanikausis ole-
vad nõud ümber läinud ja lükanud kin-
ni äravoolutrapi. Tagasi koju tulles ootas 
omanikku ees korralik uputus ning ve-
si oli jõudnud ka alumiste naabrite kor-
terisse, kus kahjustada sai mööbel ning 
korteri siseviimistlus. „Selliste juhtumi-
te puhul on õigustatud naabri soov, et 
tema rikutud asjad asendatakse ning 
kahjustada saanud siseviimistlus esime-
sel võimalusel taastatakse,“ ütles Laks, 
„Kui kahju põhjustanud korteri omani-
kul oleks olnud Swedbanki kodukind-
lustus, mille juurde on valitud ka vas-
tutuskindlustuse kaitse, oleks kindlus-
tus naabritele tekitatud kahju vastavalt 
lepingusse valitud kindlustussummale 
hüvitanud. Näiteks 2021. aastal juhtus 
ühel meie kliendil veekahju, mille käi-
gus sai kannatada nii kindlustatud kor-
ter, seal olevad asjad kui ka naabrite va-
ra. Kliendil oli kodukindlustusele lisaks 
valitud ka vastutuskindlustus, mistõt-
tu hüvitas kindlustus pea 32 000 euro 
eest kahjusid.“

Miks on korteri omanikele 
hea, kui korteriühistu 
kindlustab korterelamu?
Kodukindlustus ja korterelamu kind-
lustus täiendavad üksteist oluliselt. Kui 
kodukindlustusega on kaitstud korteri 
siseviimistlus ja kodune vara, siis korte-
relamu kindlustusega on kaitstud ela-
mu sise- ja välisseinad, välisviimistlus, 
katus ning korterelamu elanike ühiska-
sutuses olevad aknad-uksed, tehnosüs-
teemid ning ühiselt kasutatavate ruu-
mide siseviimistlus. 

Swedbanki riskikindlustuse vald-
konna juhi Maria Yastrebinskaya sõ-
nul näitab elu, et ette võib tulla nii 
mõndagi. „Pole haruldased ka juhtu-
mid, kus õnnetus – kas tulekahju või 
veeuputus – saab alguse mõnest korte-
rist ja levib edasi korterelamu korido-
ridesse, katusele või keldrisse,“ sõnas 
Yastrebinskaya. „Kahjud võivad olla nii-
võrd suured, et korteriomaniku vastu-
tuskindlustusest või rahalistest vahen-
ditest nende hüvitamiseks ei piisa. Kui 
korterelamul pole kindlustust, jääb üle 
vaid loota, et remondifond on kujune-
nud piisavalt kaalukaks. Viimaste aas-
tate Swedbanki statistikast saab tuua 
näite, kus korterist alanud põleng tä-
hendas 20 000 euro suurust kahju ela-
mu trepikojale. Õnneks oli korterela-
mu kindlustatud.“

Kindlasti tasub korteriühistule kind-
lustuslepingut sõlmides olla tähelepa-

nelik, et see sisaldaks kõiki vajalikke 
kindlustuskaitseid ning kindlustus-
summad oleksid piisavad. Näiteks tu-
leb kahjujuhtumeid ette ka väljaspool 
korterelamut, kus järgnevate näide-
te puhul on abiks vastutuskindlustu-
se kaitse. Nii võib kortermajale kuulu-
val kõnniteel libastuda juhuslik mööda-
käija ning korterelamu territooriumil 
asuval hooldamata mänguväljakul võib 
laps viga saada. Kinnistul, kus korterela-
mu asub, võib kukkuda puu sõidukile 
või riivab mõnda autot hoopis tõkke-

puu. Külmade ja sulailmade vaheldumi-
sega on üha ohtlikumad vägagi kiires-
ti tekkivad jääpurikad, mis võivad ma-
ha kukkudes teha kahju nii sõidukite-
le kui ka inimestele. Ebatavalised pole 
ka juhtumid, kus tormituuled tuusel-
davad korterelamu prügikaste ja need 
põrkuvad sõidukitega. 

Kui kindlustusleping sõlmitud, soo-
vitame aeg-ajalt üle vaadata kindlustu-
se tingimused, kaitsed ja valitud kind-
lustussummad, et olla ootamatusteks 
mõistlikul määral valmis. 

Kas sul on piisavalt säästusid, et maksta kinni 
ootamatu remont või kahjunõue naabritelt?

Mustamäelased on annetanud  tulekahjus hävinud 
Sõpruse pst 213 korteri omanikule 3 812,16 eurot
Augustis põles Mustamäel, Sõpruse pst 
213 elumajas täielikult maha 7. korru-
sel asuv korter.

Üks Mustamäe pensionärist proua 
jäi ilma kodust ja kõikidest oma asja-
dest. Korter ei olnud kindlustatud ning 
kogu selle sisustus tuleb korteriomani-
kul taastada nullist oma kulu ja kirjade-
ga. Lisaks sellele peab perenaine korva-
ma korteris lahvatanud tulekahju poolt 
naabritele tekitatud kahjustused. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus  eral-
das tulekahjus kodu kaotanud musta-
mäelasele esmavajaduste katteks 5000 
eurot reservfondist ning algatas heate-
gevuskampaania, et kõik soovijad võik-
sid põlengu ohvrit oma võimaluste pii-
res aidata.

22. septembri seisuga oli Tallinna lin-
na finantsteenistuse abil loodud heate-

gevuslikule kontole laekunud 3 812,16 
eurot ning kogu summa kanti üle abi-
vajajale.

Kui ka teie soovite aidata tulekahjus 
kodu kaotanud mustamäelasest pensio-
näri, tehke talle üks jõukohane annetus:
▶  Makse saaja: Tallinna Linnakantselei
▶  IBAN: EE091010220061008015
▶  Viitenumber: 5271000203860033
▶  Selgitus: Annetus tulekahjus kodu kao-

tanutele

NB! Palun kindlasti märkige makse-
korraldusele ülaltoodud viitenumber 
ja selgitus.

Kõik sellele laekunud annetused lä-
hevad täielikult põlenud korteri taasta-
miseks.

Olge hoitud!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Swedbanki meediajuht Karin Laurima.
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KINO 65+ KUTSUB

Eakatele mõeldud kino Mustamäe Apollos
Head mustamäelased vanuses 65+, 
olete teretulnud uue Eesti mängufil-
mi „Apteeker Melchior: Viirastus“ ta-
suta linastusele 11. oktoobril kell 10. 
Vajalik on eelregistreerimine! 

Tasuta filmiseansile saab registreeruda 
alates 5. oktoobrist telefonil 645 7555 
ning www.tallinn.ee/mustamae

NB! Tuletame meelde, et Mustamäe 
Kino 65+ on mõeldud mustamäelastele.

11. OKTOOBRIL KELL 10.00 
„Apteeker Melchior: 
Viirastus“
Keskaegse krimipõneviku teises filmis 
ehmatab öövahti kohutav viirastus – rik-
ka kaupmehe traagiliselt uppunud tütar. 
Hommikuks on vahimees kõrgest tor-
nist surnuks kukkunud ja kahtlastes õn-
netustes kaotavad elu veel mitu inimest.

Neid sündmusi uuriva Melchiori teed 
ristuvad nii lõbutüdruku kui preestriga, 

nii võõramaa kunstniku kui hullunud 
ketseriga. Vihjed viivad ta Pirita kloost-
risse, mille sünged võlvid varjavad unus-
tusse maetud ohtlikku saladust.

Samal ajal vaevab Melchiorit mõista-
tus, miks ta armastatu Keterlyn ühtäk-
ki nende kihluse katkestab…

Apteeker Melchiori triloogia põhi-
neb raamatumüügi edetabelite tipust 
tuntud Apteeker Melchiori romaanidel. 
Stsenaristid Indrek Hargla, Elmo Nüga-
nen ja Olle Mirme põimisid triloogia tei-
se filmi stsenaariumis raamatust „Ap-
teeker Melchior ja Rataskaevu viirastus“ 
tuntud tegelased ja sündmused täies-
ti uute ja põnevate, filmi jaoks loodud 
keerdkäikudega.

Lavastaja: Elmo Nüganen.
Osatäitjad: Märten Metsaviir, Alo Kõr-

ve, Mait Malmsten, Carmen Mikiver 
Film linastub eesti keeles venekeel-

sete subtiitritega.
Filmi pikkus: 1h 30min

Palume suhtuda enda ja teiste kino-
külastajate tervisesse alalhoidvalt ning 
mitte tulla kinno haigusnähtudega.

Giidiga tuurid näitusel „Kampus 60 –  
Tallinna Tehnikaülikool Mustamäe luidetel“ 
Oktoobrist kuni detsembrini, kokku 
kuuel korral on võimalik osaleda näi-
tuse „Kampus 60 – Tallinna Tehnika-
ülikool Mustamäe luidetel“ kuraato-
rituuridel. 

Tuuride toimumise ajad on 13. ja 
27. oktoober, 10. ja 24. november ning 
8. detsember. Tuurid algavad kell 16 
Tallinna Tehnikaülikooli peahoone 
fuajees ning kestavad ühe tunni. Ku-
raatorituur on tasuta, kuid vajalik on 
eelnev registreerumine. Selleks saa-
da e-kiri aadressil kadri.kallaste@tal-
tech.ee

Näitus kajastab Mustamäe linna-
osa tekkelugu, mis sai alguse tollase 

Tallinna Polütehnilise Instituudi raja-
misest liivaluidetele. Näitusel tutvus-
tatakse Tallinna Tehnikaülikooli väl-
jaehitamise plaane ja kavasid, millest 
osa on teostunud, kuid osa jäänud pa-
berarhitektuuriks. Näituse koostas ar-
hitektuuriajaloolane Epi Tohvri koos-
töös Tallinna Tehnikaülikooli muu-
seumi ja raamatukoguga. 

„Kampus 60 – Tallinna Tehnikaüli-
kool Mustamäe luidetel“ on avatud ku-
ni 31. detsembrini 2022. Väljapanek al-
gab ülikooli peamaja fuajees (Ehitaja-
te tee 5) ning läbib ülikooli kogu vane-
mat õppekorpust, õppehooneid U02–
U06. Kõik huvilised on teretulnud!

Tasuta ekskursioonid näitusel  
„Minu esimene korter Mustamäel“
Sel sügisel toimuvad Kaja Kultuuri-
keskuses (E. Vilde tee 118) Mustamäe 
juubeliaasta näituse „Minu esime-
ne korter Mustamäel“ tasuta ekskur-
sioonid eesti, inglise ja vene keeles.

Juubeliaasta näituse kokkupanemisse 
on panustanud kümned mustamäela-
sed, kes tõid linnaosavalitsusse näituse 
korraldamiseks vanaaegset mööblit, ko-
dutehnikat, raamatuid ja riideid. Tule-
museks – tõetruu Mustamäe 2-toaline 
korter 1960ndate lõpust-1970ndate al-
gusest, mida kõik huvilised saavad kü-
lastada täiesti tasuta – ka ilma ekskur-
sioonita - kuni 30. novembrini. Näitus 
on avatud E-R 10-18 ja L 10-15 Kaja Kul-
tuurikeskuse I korrusel (E. Vilde tee 118) 
ning on kõigile tasuta.

Esimesed ekskursandid tulid Ber-
geni ülikoolist (Norra) – nendeks olid 
võõrkeelte osakonnas vene keelt õppi-
vad üliõpilased. 

Ülikooliõpingute raames peavad nad 
veetma 6 nädalat venekeelses keskkon-
nas. Kuna praegusel ajal puudub vene 
keelt tudeerivatel õppuritel igasugune 
soov Venemaale minna, olid and tulnud 
hoopis Tallinna Multilingua Keelekes-
kuse korraldatud projekti raames “Õpi 
vene keelt Tallinnas”.

6 nädalat elavad nad kohalikes vene-
keelsetes peredes ning saavad ühtekok-
ku 120 tundi vene keele õpet, seda nii 
klassiruumis kui ka väljaspool, külasta-
des muuseume, näitusi, teatrietendusi, 
kino, keelekohvikuid jne. Norra üliõpi-
lastele meeldis nende jaoks vene keeles 
peetud ringkäik väga! Nende sõnul said 
nad teada palju uut ja huvitavat nõuko-
gude kodanike elust-olust meie linna-
osa ehitamise ajal.

Kui ka teie soovite külastada näitust 
“Minu esimene korter Mustamäel” koos 
giidiga, siis registreeruge meie tasuta 
ekskursioonidele (need toimuvad ees-
ti, inglise ja vene keeles)!

MUSTAMÄE KUTSUB LINNAOSA ELANIKKE

Kuremäe kloostri ekskursioonidele
Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldab 
15. ja 22. oktoobril kell 9.00-20.00 Mus-
tamäe elanikele tasuta bussiekskursioo-
ne Pühtitsa Jumalaema Uinumise Nun-
nakloostrisse (Kuremäe klooster). Taga-
siteel külastame Toila parki, Valaste ju-
ga ja Saka mõisa. Ekskursioone juhivad 
Olev Remsu (eesti keeles) ja Marina Du-
naeva (vene keeles).

NB! Ekskursioonil osalemiseks on 
vajalik eelregistreerimine!

Tasuta ekskursioonidele saavad re-
gistreeruda üksnes Mustamäe linna-
osa elanikud – registreerimisel annate 
Mustamäe Linnaosa Valitsusele õiguse 
kontrollida teie elukohta rahvastikure-
gistris. Mustamäe elukoha nõue kehtib 
kõikidele reisijatele.

Kohtade arv ekskursioonidel on piira-
tud: nii 15. kui 22. oktoobril sõidab Ku-
remäele kaks ca. 50-kohalist bussi (ühes 
bussis eestikeelne ning teises venekeel-
ne giid). Kokku sõidavad kahe reisi raa-
mes Kuremäele ca. 200 ekskursanti.

Väljasõitudele saate registreeruda 12. 
oktoobril kell 10.00 – 16.00 telefonil 645 
7503 ning www.tallinn.ee/mustamae 

Registreerudes palume täpsustada, 
mis keeles ekskursiooni soovite (eesti/
vene).

Registreerimine suletakse kohtade 
täitumisel. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus katab 
kõik transpordi- ja ekskursioonidega 
kaasnevad kulud.

Toitlustus – iga reisija omal kulul (pa-
lume võtta bussi kaasa, sest eraldi söö-
gipeatusi ei tehta).

Registreeritud osalejad kogunevad 
– vastavalt registreerimisel valitud eks-
kursiooni kuupäevale – laupäeval, 15. 
oktoobril / laupäeval, 22. oktoobril kell 
8.30 Mustamäe Linnaosa Valitsuse ees 
(E. Vilde tee 118). Pääs bussidesse – ni-
mekirjade alusel.

Kolmas noorus alustas ülikoolihooaega
Sulev Oll
TalTech

22. septembril alustas tehnikaüli-
kooli aulas uut hooaega Tallinna 
Kolmanda Nooruse Rahvaülikool. 
Avaettekande pidas rektor, prof Tiit 
Land, kes andis rohkem kui paar-
isajale kuulajale põhjaliku ülevaa-
te nii ülikooli kui ka Eesti kõrgha-
riduse praegusest seisust. 

Rektor rääkis ka kokkuhoiust. „Ühelt 
poolt oskab igaüks meist väga lihtsal 
viisil vett, elektrienergiat ja kütet sääs-
ta, teiselt poolt on teadlastel vaja te-
geleda uute, isegi seninägematute la-
henduste väljatöötamisega,“ lausus ta. 
„Just Tallinna Tehnikaülikoolil peab 
olema rohkelt lahendusi, ideid, visioo-
ne, kuidas asjad võiksid tulevikus ol-
la nii, et küte, elekter ja muud hü-
ved, millega oleme 21. sajandil harju-
nud, oleksid taskukohased, efektiiv-
sed, säästlikud.“

Suur osa loengutel osalejatest on 
kogenud tipikad. Kolmanda Nooru-
se Rahvaülikooli hooaeg jätkub ette-
kannetega iga kuu kahel neljapäeval. 
Teemadeks on põhiliselt tervishoid, 
sh eriti viirustega seonduv, tervislik 
toitumine, kodude kütmine ja val-
gustamine, aga ka näiteks kultuur. 
Paar korda aastas korraldatakse ka 
kontserte. 

Loengutega astuvad sel sügisel üles 
näiteks kirjanik Leelo Tungal, aga ka 
une- ning nahaarst. 

Huvilised on üle 60-aastased ja 
valdavalt daamid. Tunni-poolteise 
pikkustel loengutel on tihti 400-600 
osalejat.

Loengute kõrval pakub rahvaüli-
kool ka inglise keele kursusi, mis toi-
muvad laupäeviti tehnikaülikooli ma-
jandusteaduskonna hoones. 

Rahvaülikooli algatas Eesti Pensio-
näride Ühenduste Liit 1990. aastate 
algul, seega tegutseb see tehnikaüli-
kooli peamajas juba kolm aastaküm-
met. Rahvaülikooli korraldajad on vä-
ga tänulikud tehnikaülikoolile ruumi-
de kasutamise võimaluse eest.

Tallinna Kolmanda Nooruse Rah-
vaülikooli loengud 2022. aasta sü-
gisel toimuvad iga kuu kahel nelja-
päeval Tallinna Tehnikaülikooli au-
las algusega kell 14, kui ei ole mär-
gitud teisiti. 

Sarjas osalemiseks tuleb re-
gistreeruda telefonil  5272013 või  
metsik13@gmail.com

Osavõtutasu 1 euro.

▶  06.10 kell 14.00 Mida peaks tead-
ma Covid-19 olukorrast? Vabariigi 
Valitsuse teadusnõukoja juht, TÜ 
prof Toivo Maimets

▶  20.10 kell 14.00 Ohutult üksin-
da kodus. Päästeameti Põhja pääs-
tekeskuse ennetuspartnerid Mait 
Lillemaa ja Anne Hein

▶  03.11 kell 14.00 Eesti keelest ja 
meelest. Kirjanik Leelo Tungal

▶  17.11 kell 14.00 Eakate nahahool-
dusest. Niine Nahakliiniku nahaa-
rst Ulvi Loite (loeng täpsustamisel)

▶  01.12 kell 16.00 Und mõjutavad 
tegurid vanemas eas. Erve Sõõru 
MD, PhD kopsuarst/unemeditsii-
ni ekspert Confido meditsiinikes-
kus/Medicum. 

▶  15.12 kell 14.00 Jõulude ootuses

Tere tulemast!

Näituse „Minu esimene korter Mustamäel“  
tasuta ekskursioonid toimuvad:
▶  E 10.10 kell 14 eesti keeles
▶  E 10.10 kell 16 inglise keeles
▶  E 17.10 kell 14 eesti keeles
▶  E 17.10 kell 16 vene keeles

Ekskursioon kestab 1 tund ja on kõigi-
le tasuta. 

Tulenevalt näidiskorteri suurusest on 
ühe ekskursioonirühma liikmete arv pii-
ratud 8 inimesega. Loodame teie mõist-
vale suhtumisele.

Ekskursiooniga liitumiseks on va-
jalik eelregistreerimine. Tasuta eks-
kursioonile saab registreeruda alates  
3. oktoobrist telefonil 645 7555 ning 
www.tallinn.ee/mustamae Registree-
rimine suletakse kohtade täitumisel. 
Huvi olemasolul jätkame ekskursioo-
nide korraldamist ka novembris.

Tere tulemast näitusele „Minu esime-
ne korter Mustamäel“!

TASUTA TREENINGUD
KADAKA STAADIONIL

TÄISKAVANUTE TREENINGUD 
igal neljapäeval kell 17

TREENER FJODOR DUNIK
(SPARTA SPORDIKLUBI )

Oktoobris
E. Vilde tee 120

Üks Bergeni ülikooli õppuritest 
näitusel „Minu esimene korter 
Mustamäel“.
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Ehkki ilmad külmemaks kisuvad, 
on sinu süda kuum – saabunud on 
selle aasta parim periood armuas-
jade arendamiseks. Nüüd on liht-
ne tundeid väljendada. Kooselus 
olevad Jäärad saavad suhet tugev-
dada ja harmooniat luua, vallali-
sed aga vaadaku avatud silmade-
ga ringi – õnnestub lihtsalt ja loo-
mulikult kontakte just selliste ini-
mestega, kes sinuga kokku sobida 
võivad. Äri- ja rahaasjus tuleb aga 
vägagi ettevaatlik olla.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Ajajärk võib kujuneda otsustavaks, 
sest uuendusmeelne Uraan ja ran-
ge Saturn teevad viimase pingelise 
kvadraadi. Need teemad, mis möö-
dunud aastal tähelepanu kesk-
punktis olid, peaks nüüdseks la-
hendatud saama. Kui aga tunned 
sisepinget, näitab see, et mingid 
otsad on veel lahtised. Sel juhul 
tuleb sul otsustada, mida muuta, 
millest loobuda, et elukvaliteeti 
parandada. Ära pelga muudatusi!

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Oled reibas ja tegutsemislusti täis. 
Küllap oled juba eelnevatel kuu-
del huvitavaid projekte käivitanud, 
nüüd tasub neid hoogsalt jätkata. 
Ka päris uute ideede realiseerimi-
ne sujub kuu esimesel poolel ke-
nasti. Oktoobri keskpaik, mil me-
helik Marss naiseliku Veenusega 
trigooni teeb, on suurepärane pe-
riood armusuhete arendamiseks ja 
koostöö edendamiseks. Julge oma 
tundeid siiralt väljendada!

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Energiat on mõõdukal hulgal. 
See on natuke vaiksem aeg, mil 
tahaksid rohkem aega kodusein-
te vahel veeta ja pereliikmetega 
koos tegutseda. Naudid seda, kui 
saad oma kodu kaunimaks muu-
ta, õdusad õhtud koos kallitega ka-
mina ees või küünlavalgel aitavad 
omavahelist suhtlust harmoonili-
semaks muuta. Kui on olnud tü-
lisid või arusaamatusi, jätkub sul 
diplomaatiat asjade selgeks rää-
kimiseks.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Oled eriliselt jutukas ja suhtlemi-
saldis, hea meelega lood kontakte 
uute inimestega. On väga hea aeg 
õppimiseks, aga teadmiste kogu-
miseks ei pea sa tingimata kooli-
pinki nühkima – paljutki olulist 
kuuled seltskondliku suhtluse käi-
gus. Oled uudishimulik ja oskad 
esitada õigeid küsimusi, saad neile 
ka ammendavad vastused. Armu-
suhteis võib olla pingeid, mille la-
hendamise võti on su enda käes.

Neitsi
23. august – 22. september
Kuu algusnädal annab võimaluse 
septembri lõpus tekkinud segadus-
te likvideerimiseks. Kui kellegagi 
oli möödarääkimisi, saad nüüd tee-
ma uuesti üles võtta, asjad rahuli-
kult ja konkreetselt selgeks rääki-
da. Tasub keskenduda äriasjadele, 
on raha teenimise ja materiaalsete 
väärtuste loomise periood. Õnnes-
tub luua koostöösuhteid inimes-
tega, kellega ühiseid tulutoovaid 
äriplaane paika panna.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Sinu jaoks on see eriline, oluline 
kuu – Päike, Merkuur ja Veenus lii-
guvad Kaalude märgis. Tuleb täht-
said tegemisi alustada, eelolevale 
uuele eluaastale õige suund anda. 
Sul on ohtralt elujõudu, lihtne on 
nii tarkuse kui ka kena välimuse 
ja meeldiva suhtlusoskusega teis-
te poolehoidu võita. Kuu keskpaik 
on erakordselt hea aeg armusu-
hete arendamiseks. Kui oled val-
laline, ole seltskondlikult aktiiv-
ne – võid leida unelmate kaaslase!

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Ilmade jahenedes tuleb sul jõudu 
kokku hoida, rohkem puhata ning 
panna rõhku sellele, et oma orga-
nismi tugevdada. Kui end väsinu-
na tunned, lõpeta punnitamine ja 
võimalda endale puhkust. Sinu 
jaoks eriline aeg algab kuu lõpu-
nädalal. 25. oktoobril toimub Kuu 
loomine Skorpioni märgis, millele 
annab erilise energialaengu päike-
sevarjutus. See on aeg, mis sobib 
suurte otsuste ja tähtsate plaani-
de tegemiseks ning südamesoovi-
de universumile esitamiseks.

Ambur
22. november – 21. detsember
Sinu edukus ja rahulolu eluga sõl-
tub paljuski sellest, millised on 
suhted teiste inimestega. Õnneks 
saad suuresti ise valida, kellega sa 
suhtled ja koostööd teed. Tuleb te-
gutseda selle nimel, et koondada 
enda ümber parim meeskond, kel-
lega ühiseid tulevikuplaane teha ja 
neid õlg õla kõrval ellu viia. On hea 
periood ka sõpradega suhtlemiseks 
ning tegutsemiseks selle nimel, et 
uusi kliente ligi meelitada.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Oled hästi ambitsioonikas, sead 
kõrgeid sihte karjääririndel. Kui 
tunned, et su töös mingis mõttes 
seisak valitsenud on, siis praegu on 
õige aeg olukorra muutmiseks, uu-
te võimaluste ja väljakutsete otsi-
miseks. Näita end parimast küljest, 
ole julge ühendust võtma inimes-
tega, kes on tunnustatud ja edu-
kad – küllap on nad valmis sinuga 
koostööd tegema. Rahaasjade kor-
raldamine eeldab aga erilist ette-
vaatust, riskantsed liigutused on 
lubamatud.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Praegune olukord sõltub väga pal-
ju sellest, kuivõrd targalt ja teadli-
kult tegid eelmisel aastal oma elus 
muudatusi. Kui oled palju vaeva 
näinud ja õigesse kohta panusta-
nud, näed juba oma tegevuse vil-
ju. Kui aga sinu elus valitseb sei-
sak või tunned end pinges olevat, 
tuleb kindlasti midagi muuta. Se-
da tuleb teha targalt ja kaalutle-
tult – säilita kõik need süsteemid, 
mis hästi toimivad, loobu aga sel-
lest, mis sulle enam kasulik pole 
ja asjata energiat võtab.

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Suureneb vajadus endasse vaada-
ta, oma sisemaailma analüüsida. 
Kui oled julge ning suudad tegele-
da ka tundlike teemadega, on või-
malik vanast varjatud valust vaba-
neda. Loobumine minevikus juh-
tunu pärast põdemisest aitab ener-
gia tänasesse päeva tuua, iga het-
ke nautida ja täisväärtuslikumalt 
elada. Võimalusi võib tekkida raha-
asjade paremaks korraldamiseks. 
Kui sa end finantsmaailmas kodu-
selt ei tunne, küsi nõu oma ala pa-
rimatelt spetsialistidelt.

OKTOOBRI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

Mustamäe Päevakeskus  
kutsub külla
Tere, armsad mustamäelased!
Mustamäe Päevakeskus on avatud ja oo-
tab teid meie juurde lõunatama, kasuta-
ma meie iluteenuseid, lugema värskeid 
ajalehti ja ajakirju, ja seda kõike soodsa-
te hindadega. Oktoobrist töötavad kõik 
huviringid ning taas saab saunatada. 

Sügisest on meil plaanis palju teat-
risõite kuni uue aastani välja. 

Taas kutsume Rootsi kruiisile 22.10 - 
24.10, kus suurel laval rõõmustavad meid 
Koit Toome, Rolf Roosalu, Dagmar Oja ja 
Kaire Vilgats ABBA parimate hittidega. 
Tallink müüb kajuteid kajuti hinnaga, 
ehk inimese tasu sõltub sellest kui suure 
seltskonnaga kajutis olete. Näiteks nelja-
ne ilma aknata kajut maksab 139 eurot, 
kui olete seal neljakesi maksab üks ini-
mene 35 eurot, kui kahekesi siis 70 eurot. 

Uut ja huvitavat on 
muudki:
▶  04.10 kell 14.00 - 15.00 Hiina võim-

lemine, juhendaja Riina Hein, esime-
ne tund tasuta. 

▶  10.10 kell 10.00 - 13.00 Müügipäev 
(Nahrini tooted, poolvääriskividest eh-
ted, Peipsiveere asjad).

▶  10.10 kell 12.00 - 14.00 Lilleseade 
töötuba, hind 15 eurot.

▶  11.10 kell 9.30 - 16.30 Kehakoostise 
mõõtmine ja tervisliku eluviisi nõus-
tamine, hind 7 eurot. 

▶  12.10 kell 14.00 - 15.30 Treener Kai 
Ilp teeb seenioride võimlemise näidis-
tunni, hind 5 eurot, registreerimine 
valvelauas.

▶  26.10 kell 14.00 Pärastlõuna tant-
sud.

Me teame, et väga mugav on kodust he-
listada ja kõige kohta küsimusi esita-
da, aga võiks siiski mõelda vanasõna-
le „oma silm on kuningas“. Tulge ko-
hale, ja räägime kõigest, mis huvitab!

Kohtumiseni!
Mustamäe Päevakeskuse pere

Ehitajate tee 82
Info telefonidel 653 2723, 653 6205 

Mustamäe Päevakeskuse hinnakiri
Juukselõikus  5 €
Juuksuri kojukutse koos lõikusega  12€
Maniküür (teisipäev 9.00 – 14.00)         5 €
Ripsmete värvimine  (T)    2 €
Pediküür  (E ja K)   10–12 €
Massaaž ( 0,5 tundi)    12 €
Sauna kasutamine 1 tund   5 €
Supp  1€ ,  Praad  2 €

info telefonil  6532723

Mustamäelased on teretulnud kasutama 
linnaosavalitsuse avalikku arvutipunkti
Tuletame meelde, et Mustamäe Lin-
naosa Valitsuses on jätkuvalt ava-
tud avalik arvutipunkt printeriga, 
et inimesed, kellel kodus arvutit ei 
ole, saaksid juurdepääsu e-teenuste-
le. Vajadusel on külastajatele abiks 
linnaosavalitsuse infotöötajad.

Avalik arvutipunkt asub Mustamäe 
Linnaosa Valitsuse teenindussaalis 
(E. Vilde tee 118, Kultuurikeskuse Ka-
ja majas) ja on kasutatav linnaosava-
litsuse tööajal: 
▶  E 8.15 - 18.00
▶  T, N 8.15 - 17.00
▶  R 8.15 - 16.00.

Arvutiga on ühendatud ID-kaardi lu-
geja ja printer, et dokumente saaks nii 
elektrooniliselt allkirjastada kui vaja-
dusel välja trükkida. 

Turvalisuse kaalutlustel ei saa ka-
sutada väliseid mäluseadmeid (kui ini-
mesel on vaja dokumente avada, töö-
delda ja elektrooniliselt säilitada, siis 

nende transport peab toimuma üle in-
terneti). Lisaks veebibrauserile on ar-
vutisse paigaldatud Adobe Reader ja 
Microsoft Office standardpakett.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et enne 
selliste digiteenuste kasutamist, mis 
eeldavad kasutaja isiku autentimist ID-
kaardi abil, tuleks veenduda, kas ID-
kaardiga seotud koodid (PIN1 ja PIN2) 
on käeulatuses ja kehtivad.

Kui teil ei ole meeles Teie ID-kaardi 
PIN-koodid, siis te saate need uuenda-
da Politsei- ja Piirivalveametis. NB! Ala-
tes 2019. aastast enam ei saa ID-kaar-
di PIN-koode asendada pangakontori-
tes –  seda saab teha üksnes PPA tee-
nindustes.

Tere tulemast! 
Mustamäe Linnaosa  

Valitsus

Tasuta õigusnõustamine Mustamäe Linnaosa Valitsuses
Mustamäe LOV ruumides on või-
malik saada tasuta õigusnõusta-
mist. Tasuta konsultatsioonid toi-
muvad iga kuu teisel neljapäeval 
(13. oktoober, 10. november, 8. det-
sember jne) kell 10–16. Õigusnõus-
tamine toimub nii eesti kui vene 
keeles. Vajalik on eelregistreerimi-
ne tel 645 7500.

Nõustamisele registreerunu saab õi-
guslikke selgitusi, infot ja/või suuni-
seid edasiseks tegevuseks enda eelre-
gistreeritud küsimustele järgmistes õi-
gusvaldkondades:
▶  Perekonnaõigus (elatis, hooldusõi-

gused, suhtluskord jms)
▶  Asjaõigus: (eelkõige omandiga seo-

tud küsimused jms)

▶  Võlaõigus (lepingu täitmisest ja rik-
kumisest tulenevad nõuded, üürile-
pingud jne)

▶  Pärimisseadusega seonduv konsul-
tatsioon

▶  Pankrotiseaduse ja täitemenetluse-
ga seonduv konsultatsioon

NB! Nõustamist ei osutata väärteo- ja 
kriminaalasjades ja ka korteriühistu-
ga seotud küsimustes.

Tervislikel põhjustel, samuti Co-
vid-19 tingitud liikumispiirangute pu-
hul on võimalik registreerunut nõus-
tada ka veebi või telefoni teel.

Õigusnõustaja  
Vahur Kõlvart
▶  Magistrikraadi International University 

Audentes ülikoolis, lisaks kõrgharidus ka 
ärijuhtimises ja tehniline eriharidus.

▶  Töötab õigusbüroos HUGO OÜ, kus on 
kliente nõustanud ja esindanud üle 5 
aasta.

▶  Mustamäe linnaosakogu liige.
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Lahendus saatke hiljemalt 23. oktoobriks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 
üllatust püüdma. Septembrikuu ristsõna vastus oli: … tean kindlalt: on sügis tulnud, ja 

ootamas ees hallaööd.

Austatud Maks Abram, Heli Ämarik, Meidi Metsaroos, Berit Pilden-Sarv ja Paavo Lillevälja! 
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 3. oktoobrist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Helmi Jõeäär 01.10.1924
Lehte Käsper 01.10.1926
Hilja Allik 02.10.1926
Alexander Abramov 02.10.1932
Juta Sepp 03.10.1927
Leida Mändmets 03.10.1931
Veera Tolstjakova 04.10.1920
Salvia-Aatela Ling 04.10.1929
Herta Pihelgas 04.10.1929
Naima Ploom 04.10.1930
Elsa Reispass 04.10.1931
Lidia Vlasyuk 04.10.1931
Mariia Novikova 04.10.1932
Ester Kaukver 05.10.1923
Lydia Hoovi 05.10.1929
Natalia Bulionova 06.10.1927
Ljubov Panfilova 06.10.1928
Larisa Serdyukova 06.10.1930
Virve Ernesaks 07.10.1929
Valentina Boitšuk 07.10.1932
Vilma Paart 08.10.1930

Linda Sasmin 09.10.1930
Pärja Lille 10.10.1928
Aino Parts 10.10.1929
Ivar Treikelder 10.10.1930
Hille-Valeria Andresoo 10.10.1931
Elve Rosalie Jööts 10.10.1931
Viitri Oluper 10.10.1932
Linda Paasrand 12.10.1925
Nina Galkina 12.10.1930
Lia Jerjomenko 12.10.1930
Praskovia Babich 12.10.1931
Helve Topkin 12.10.1931
Ritta Mihkelsoo 13.10.1929
Niina Schvede 13.10.1931
Liubov Fedorova 14.10.1931
Agnia Dorovatovskaja 16.10.1927
Virma Murel 16.10.1928
Nina Lobina 16.10.1930
Hille Pirk 16.10.1930
Leonid Puurand 16.10.1932
Ellen Paas 17.10.1931

Alexandra Lutsak 17.10.1931
Nadežda Tšernoglazova 17.10.1932
Janis-Helmuts Keizars 18.10.1928
Ülo Müürsepp 18.10.1929
Valve Norman 18.10.1929
Evi Poolakene 18.10.1929
Linda Murumets 19.10.1926
Aino Raus 19.10.1931
Hedvig Kasesalu 19.10.1931
Veera Voll 19.10.1931
Nikolay Prozorov 19.10.1932
Alide Kurik 20.10.1932
Astrid Nurmsalu 21.10.1931
Oskar Hanimägi 21.10.1932
Aino Tanipere 21.10.1932
Endel-Aleksander Rohtla  
22.10.1924
Laine Kolmann 22.10.1930
Virve Sahk 22.10.1930
Monika Holm 22.10.1931
Hillar Maldre 22.10.1931

Heli Sirel 22.10.1932
Elma Enok 23.10.1925
Miralda-Helene Obukak 23.10.1930
Ingrid Allik 24.10.1930
Ljusia Volhovitskaja 25.10.1926
Õie Nestra 25.10.1931
Aksel Poopuu 26.10.1928
Toomas Jaanson 26.10.1928
Maie-Anne Kuuskmaa 26.10.1929
Astra Mäelt 26.10.1929
Ivar Möldroo 26.10.1930
Ekaterina Kurapova 26.10.1930
Ella Trepp 27.10.1924
Silvia Nurmoja 27.10.1932
Tatjana Matjašina 27.10.1932
Alfred Käbi 28.10.1928
Aleksander Lilles 28.10.1928
Vaike Semidor 28.10.1930
Herta Kompus 29.10.1931
Stanislav Možeiko 29.10.1931
Lehte Suits 30.10.1931

Palju õnne!
Septembris sündis 
Mustamäele 23 tüdrukut 
ja 22 poissi!
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus

Voldemar Kuslap - 85!
24. septembril tähistas 85. sün-
nipäeva põline mustamäelane 
ja Eesti kõige pikema staažiga 
tipptasemel meeslaulja Volde-
mar Kuslap! 

Mustamäe soovib juubilari-
le palju õnne, tugevat tervist ja 
rohkelt kontserte!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe meelelahutus / juubilarid



3. oktoober 202214 Mustamäereklaam
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Hauaplatside hooldus 
üle Eesti 
 

Piirete ehitamine, liiva vahetus ja 
muud tööd. 
 

Tel. 5592 3491 
hauahooldus@muhkel.ee 
 

Уход за могилами  
по всей Эстонии 
 

Установка оград, замена песка 
и другие услуги. 
 

Тел. 5592 3491 
hauahooldus@muhkel.ee 
 

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont

Meister on vaid
kliki kaugusel:

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn. E-R 9-19 ja L 10-15. 
Tel 699 9907, kadaka@abctehno.ee

Viimsis: Muuli tee 10 (drive in teenindus) 
Peetris: Vana-Tartu mnt 74

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

MÜÜRITÖÖD
KIPSI- ja MAALRITÖÖD
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONIMINE

Müüa toidukartul otse talunikult. Hind 25kg/20€. Tallinnas 
kojuvedu tasuta. Tel 51965885

Koristusteenus auruga. 5146815

Korteri remont: võtmed kätte. 52 99 312

Santehnik-elektrik. 5011413

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigaldus Lame-
katuste värvimine. 58508713

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

Ostan või üürin maapealse garaaži. 5698 9256

Teostan pediküüri kliendi kodus, jalahooldus koos massaa-
žiga tel 55575093

Vana kraami äravedu korteritest, ka mööbli demontaaz. 1 
toaline korter 200 euri, 2 toaline 300 euri. Keldrid, garaazid, 
majad, suvilad kokkuleppel. Tel 5606 9595

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 5011628

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee

Ostan garaaži igas seisukorras. Tel: 545 11053

Soovin osta 2-3 toalist remonti vajavat korterit. Helistage: 
5349 1403 Mart

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee 

Mustamäe Linnaosa Valitsus otsib 
Kadaka Staadionile 

ADMINISTRAATORIT
Töö sobib: lisatööna või pensionipõlve veetvale inimesele, kes soo-
vib suurem osa aastast teha liikuvat tööd ja viibida palju õues.  Sobiv 
kandidaat on kohusetundlik, aktiivne ja initsiatiivikas, kes soovib an-
da oma panuse uue staadioni tööle aitamisele ja edukaks toimimiseks.

Töö sisu: staadioni igapäevase tegevuse administreerimine (uste ava-
mine, külaliste vastuvõtmine, kliendisuhtlus, ruumide korrashoid jms).

Meie pakume: juhendamist ja tuge tööle asumisel, korralikke tööva-
hendeid ning head võimalust liikumiseks. Tööleping, osalise tööajaga 
(0,5 koormus), töö graafiku alusel. Töötasu 450 eurot kalendrikuus, 
35 kalendripäeva puhkust, 5 tasustatud tervisepäeva aastas, võima-
lus palju liikuda ja osaleda staadioni treeningutel.

Kontakt: kandideerimiseks 
saada meile CV ja kirjeldus,  
mis põhjusel te tööd soovite.

E -kiri: mustamae.konkurss@tallinnlv.ee
Lisainfo telefonil: 645 7525. 

Konkurss kestab kuni 21. oktoober 2022.


