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Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja 
lühendada. Toimetus ei vastuta ärireklaamide 
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Ajaleht internetis: 
http://www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht
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Tundub uskumatu, et see suur suvi lõppes, sedavõrd äkki, seda-
võrd järsult. Tundub, justkui oleks loodus soovinud koolimi-
nejate elu lihtsamaks muuta: kui õues kimbutab külm ja veel 
ka vihm, siis on klassiruumis viibimine ju hoopis lihtsam. Sep-

tember koos astritega klassijuhatajale ning värske värvi lõhnaga mär-
gib taas kooliaasta algust. Kellele esimest, kellele järjekordset, kellele 
viimast. Iga kord eriline ja isemoodi. 

Seekordse mõtiskluse pealkiri pärineb võrratu luuletaja Leelo Tung-
la sulest, kes on sügise alguse puhul kirjutanud:

Igal sügisel uuesti sünnib
niiskete kollaste lehtede hõng,
igal sügisel tuul laande kõnnib,
teejuhiks härmane ämblikulõng.
 
Igal sügisel uuesti algab
valgete kurgede kaugeletee.
Ikka linde on kolmnurkses salgas,
kellele uued on linnad ja veed.

Ikka kooliteel lehvitab kastan -
kollased kindad on kõikumas puus.
Igal sügisel astrilast kastab
värske, noor vihm. Ja ka aster on uus.
 
Iga sügis on uus nagu ime -
värvitud taevad ja värvikad maad...
Igal sügisel pilviku nime
esimest korda üks laps kuulda saab.

Eesti haridussüsteem on viimaste nädalate jooksul saanud ohtralt tähe-
lepanu, hoogsalt arutletakse õpetajate palga, töökoormuse ning töö tu-
lemuslikkuse üle. Üha selgem on vajadus liikuda muudatuste suunas, 
kus pannakse rõhku koostööoskuste arendamisele, iseseisva tööga toi-
me tulekule ning vastutustunde kasvatamisele. Lääne filosoofiale aluse 
pannud Sokrates – Platoni õpetaja – on öelnud järgmist „Ma ei saa kel-
lelegi midagi õpetada. Ma võin nad ainult mõtlema panna.“ Selles an-
tiikaja tõdemuses peitub võti tänapäevalgi, kus faktid ja info on leitav 
vaid sekunditega, kuid oskust selle kõigega midagi peale hakata, mida-
gi uut luua – tuleb õppida.

M ida aga teha, et meil üldse jaguks õpetajaid? Ühiskonnas 
on vajalik avada tõsine arutelu selle üle, kuidas motivee-
rida õpetajaid, millised on need meetmed, et saaksime 
lastele ja noortele – kelle kujundada on Eestimaa tulevik 

– pakkuda väga head haridust, õpetajaid, kes teevad oma tööd rõõmuga 
ning pühendunult, kes õpetaksid mõtlema. Kauaaegne koolijuht Lauri 
Leesi tõdes oma hiljutises arvamusloos, et Eesti hariduse suurim häda 
on õpetaja vilets palk, mis teeb selle elukutse vähe ihaldatavaks. Kah-
juks pole probleem kauge tulevik, vaid see on juba kohal: õpetajate leid-
misega on raskusi 96 protsendil koolidest. Õpetajate puudus toob kaa-
sa kas osade koolide paratamatu sulgemise või vajaliku kvalifikatsioo-
nita inimeste klassi ette saatmise.

Kas lubaksite end opereerida inimesel, kes pole vastavat väljaõpet 
saanud? Ilmselt mitte. Kas lubaksite oma autot remontima inimese, kes 
seda tegelikult ei oska? Ilmselt mitte. Samamoodi hari-
dussüsteemiga jätkates võivad aga koolilapsed sel-
lisesse olukorda sattuda: neile tuleb tundi and-
ma lihtsalt keegi, kel on parajasti vaba aega. Ta-
sub meelde tuletada teadlase ja vaimuliku Jakob 
Hurda – kes muide sündis külakoolmeistri per-
re – öeldut: „Kui me ei saa suureks rahvaarvult, 
peame saama suureks vaimult!“. Vaimu suurust 
õpetajate ja teenäitajateta me aga ei saavuta. 

Seekordne mõtisklus sai küll ühe teema kesk-
ne, kuid eks haridus ja haritus on meie ühiskon-
na üks alustaladest, mille eest ühiselt vas-
tutame. Samamoodi ühine on koolitee 
lastele, vanematele ja vanavanematele 
– sest ikka on vaja anda nõu, kuulata 
muresid, koos rõõmustada ning enne-
kõike julgustada oma unistuste poo-
le püüdlema. 

Ilusat kooliaasta algust, olge hoi-
tud, püsige terved! 

JUHTKIRI

Ikka kooliteel lehvitab kastan

Mustamäe Linnaosa Valitsuse välikontor
Head mustamäelased! 
▶  19. septembril tegutseb linnaosavalitsuse välikontor 

kell 16-17 Lepistiku peatuses 

Tere tulemast!

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem 8. OKTOOBRIL KELL 11

PARDITIIGI PARGIS

Tallinn maksab kõigile kuni 19-aastastele 
õppuritele kooliaasta alguse toetust
Tänavu uue õppeaasta alguses mak-
sab Tallinna linn lisaks esimesse 
klassi mineva lapse 320-eurosele 
toetusele ka kõigile põhikooli-, güm-
naasiumi- ja kutsehariduse õpilastele 
kooliaasta alguse 50-eurost toetust.

Kooliaasta algus tähendab lastega pere-
dele mitte üksnes suurt elevust ja rõõ-
mu, vaid ka täiendavat koormust eel-
arvele. Eriti puudutab see neid peresid, 
kus on mitu last. Toetamaks koolimine-
vate lastega peresid ja korvamaks koo-
litarvete hinnatõusu on Tallinna linn 
kehtestanud uut kooliaasta alguse toe-
tust kõigile  kuni 19-aastastele õppuri-
tele. Kuni käesoleva kooliaasta alguse-
ni maksis Tallinn ranitsatoetust (320 eu-
rot) ainult kooliteed alustavatele laste-
le, ent alates septembrist 2022 saavad 
ka kõik teised Tallinna koolilapsed (ala-
tes 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 õpilaste 
nimekirja. Seetõttu ei makstud varase-
malt näiteks ranitsatoetust neile laste-
le, kes läks mõnes teises omavalitsuses 
asuvasse kooli. Seega saavad nüüd koo-

litoetust 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 esitada va-
nem, kes elab lapsega ametlikult samal 
Tallinna aadressil või noor alates 18. elu-
aastast tingimusel, et elab vähemalt ühe 
oma vanemaga ühel aadressil.

Õppeaasta alguse toetusteks on linna-
eelarves ette nähtud tänavu 3,4 miljonit 
eurot ja sihtrühm on ligi 52 000 õpilast.

Head kooliaasta algust!

Koolitoetuse taotlemine
Õppeaasta alguse toetust on kuni 19-aastaseks saamiseni õigus saada lapsel: 
▶  kes alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe taseme-

õpet ja  
▶  kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna linn 

katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas 
(taotlen.tallinn.ee/koolitoetus) alates 13. septembrist kuni 30. novembrini.
 
Toetuse suurus on: 
▶  esimesse klassi mineva lapse puhul 320 eurot (makstakse 30 päeva jooksul taot-

luse esitamisest)
▶  alates teisest klassist 50 eurot

Teavet esitatud taotluste kohta saate näha veebilehel  
taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

Mustamäe esimene meesaak on käes!
Head mustamäelased!
Kaja Kultuurikeskuse katusel nutitaru-
des elavate Mustamäe mesilaste esime-
ne meesaak on kokku korjatud, vurri-
tatud, läbinud laboriuuringud ning es-
maspäeval, 5. septembril villitakse see 
purkidesse ning see läheb Mustamäe 
juubeliaasta kingitusteks meie elani-
kele.

Esimese Mustamäe mesilaste mee 
purgi saab Mustamäe Linnaosa Valit-
suselt kingituseks pr Aime Buschman, 
kes vastas eelmises Mustamäe lehes il-
munud üleskutsele avaldada arvamust 
ja teha ettepanekuid, kuidas tulevikus 
peaks Mustamäel arendama isejuhita-
vate nutibusside teenust ja marsruuti. 
Suur tänu ja palju õnne, proua Aime 
Buschman!

Mustamäe Aasta raames paigal-
das Mustamäe Linnaosa Valitsus koos-
töös Mustamäe teadus- ja ärilinnakuga 
Tehnopol ning ettevõtetega MÖMesi ja 

Aiotex Kaja kultuurikeskuse katusele 
kolm nutikat mesitaru. Eksperimen-
taalsed nutitarud on osa Tehnopoli tea-
dusarendusprojektist - tarudesse integ-
reeritud tehnoloogia võimaldab mesita-

rude omanikul jälgida reaalajas erine-
vaid näitajaid, mis annavad aimu, kui 
mesilaste elamistingimustes on toimu-
nud nende heaolu ohustavaid muutusi 
ja vaja on mesiniku sekkumist. 
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Anne Veski
KELL 17

Tallinna parimad õpetajad ja haridus-
spetsialistid töötavad Mustamäe koolides
Mustamäe Linnaosa Valitsus tänab 
ja tunnustab tublisid Mustamäe las-
teaia-, kooli-, kutsekooli- ja huviala-
õpetajaid ja tugispetsialiste, kes on 
pälvinud 2022. aasta pealinna pari-
ma haridustöötaja tiitli! 

Palju õnne kõrge tunnustuse puhul! 
Mustamäe on teile tänulik ja teie üle 
väga uhke!

Aasta lasteaiaõpetaja
▶  Anne Pedak Tallinna Lasteaed Ve-

siroos
▶  Irina Kägu Tallinna Kadaka Lasteaed
▶  Maiu Kannel Tallinna Lepistiku Las-

teaed
▶  Pärtel Toompere Tallinna Männi-

käbi Lasteaed
▶  Marju Martjan Tallinna Lasteaed 

Õunake

Aasta klassiõpetaja
▶  Natalja Volosova Tallinna Kadaka 

Põhikool

▶  Svetlana Zahharova Tallinna Mus-
tamäe Reaalgümnaasium

Aasta klassijuhataja
▶  Jevgenia Gluškova Tallinna Kada-

ka Põhikool
▶  Karl-Robert Läll Tallinna Arte Güm-

naasium
▶  Kristel Kubber Tallinna 32. Keskkool

Aasta põhikooli aineõpetaja
▶  Arvis Kiristaja Tallinna Arte Güm-

naasium
▶  Iryna Inozemtseva Tallinna Tehni-

kagümnaasium
▶  Merle Raidma Tallinna Mustamäe 

Gümnaasium

Aasta gümnaasiumiõpetaja
▶  Eha Aare Tallinna 32. Keskkool
▶  Ivi Olev Tallinna Saksa  

Gümnaasium
▶  Marju Kubre Tallinna Mustamäe 

Gümnaasium
▶  Tiina Saar Tallinna 32. Keskkool

Aasta kutseõpetaja
▶  Annely Märtin Tallinna Majandus-

kool
▶  Jane Helandi Tallinna Majanduskool

Aasta huvialaõpetaja
▶  Tiiu Üksik Tallinna 32. Keskkool

Aasta tugispetsialist
▶  Jelena Petrenko Tallinna 53. Kesk-

kool
▶  Pille Korsten Tallinna Saksa Güm-

naasium

Noor õpetaja 2022
▶  Kairit Pällö Tallinna Lepistiku Las-

teaed
▶  Marcus Lauri Tallinna Tehnikagüm-

naasium
▶  Viktoria Svistunova Tallinna Las-

teaed Delfiin

Tallinna parimatele haridustöötajatele 
antakse tunnistused üle oktoobris toi-
muval pidulikul galal.
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Tallinna Haridusameti  
uus juht tuli Mustamäelt
Tallinna Linnavalitsus nimetas ha-
ridusameti juhataja ametikohale 
alates 1. augustist Tallinna Saksa 
Gümnaasiumi direktori Kaarel Run-
du. Mustamäe parimaid koolijuhte 
on asunud suunama kogu pealin-
na hariduse korraldamist.

Tallinna Haridusameti juhataja vali-
ti konkursi korras, valikukomisjoni 
kuulusid linnakantsler Kairi Vaher 
(komisjoni esimees), abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev, linna personalidi-
rektor Vilve Raik ja välise eksperdi-
na Urve Läänemets. Kokku tuli kon-
kursile 38 avaldust, valikukomisjon 
viis läbi videointervjuu kuue kandi-
daadiga ja seejärel kutsus nelja neist 
ka vestlusele. Komisjon tegi linnava-
litsusele ettepaneku nimetada hari-
dusameti juhataja ametikohale Kaa-
rel Rundu.

Tallinna haridusvaldkonda kuree-
riva abilinnapea Vadim Belobrovtsevi  
sõnul on Kaarel Rundu tugevuseks Tal-
linna haridusmaastiku põhjalik tund-
mine – seda nii kooli psühholoogi, õp-

pejuhi, koolijuhi kui ka Tallinna Kooli-
juhtide Ühenduse eestvedajana. „Kaar-
lit hinnatakse heade koostööoskuste 
ja erialase pädevuse tõttu, mida ilmes-
tab näiteks tema juhitud kooli – Tal-
linna Saksa Gümnaasiumi – töötaja-
te kõrge rahulolu oma tööga. Kooli-
juhina on ta väga hästi kursis ka sel-
lega, millised on haridusasutuste oo-
tused haridusametile ja usun, et see 
on edasisele koostööle kindlasti ka-
suks,“ märkis Belobrovtsev.

Kaarel Rundu peab Tallinna Hari-
dusameti juhi rollis oluliseks selguse 
ja läbipaistvuse suurendamist otsus-
tusprotsessides, samuti suhtlemiskul-
tuuri ning haridusameti nõustavat ja 
kaasavat rolli.

Kaarel Rundu on lõpetanud Tallin-
na Ülikooli (psühholoogia BA ja ha-
riduse juhtimise MA) ja Akadeemia 
Nordi (psühholoogia MA). Ta juhtis 
Tallinna Saksa Gümnaasiumi aasta-
tel 2015 – 2022.

Mustamäe tänab ja soovib Kaarel 
Rundule palju edu pealinna haridu-
se juhtimisel!
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Mustamäe tänavavalgustus 
läbib uuenduskuuri
Mustamäe Linnaosa Valitsus kü-
sis eelmisel aastal linnaosa elani-
kelt ettepanekuid tänavavalgus-
tuse parandamiseks meie linna-
osas. 

Laekunud ettepanekute põhjal kaar-
distas linnaosavalitsus ligi 40 objek-
ti, mis mustamäelaste arvates vajasid 
täiendavat valgustust, ja esitas need 
tööde teostamiseks Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalametile.

2022. aastal on tööplaani võetud 
objektidest juba saanud valmis kolm:
▶  Tammsaare tee 143 ja 145 vahelise 

piirkonna valgustuse rekonstrueeri-
mine maksumusega 57 067,20 eurot

▶  Sütiste tee tänavavalgustuse ehi-
tustööd maksumusega 418 203,60 
eurot

▶  Ehitajate tee (Sõpruse pst- Männi-
liiva tee lõik) tänavavalgustuse re-
konstrueerimine maksumusega 207 
940,20 eurot

Samuti on tellitud valgustuse rajami-
ne/parandamine Tammsaare tee 85 ja 
Mustamäe tee 118 mänguväljakutele. 

Hankes on lasteaedade mänguväl-
jakute välisvalgustuse rajamine Män-
ni Lasteaiale ja lasteaiale Vesiroos.

Sel aastal algab Mustamäe tee (Vil-
de tee kuni Keskuse tn), Sääse tn jalg-
teede ja Lehtri tn tänavavalgustuse re-
konstrueerimise projekteerimine.

Lisaks projekteeritakse valgustust 
Ehitajate tee 74, Ehitajate tee 49a, Sü-
tiste tee 22a ning Sütiste tee 43 taga 
olevatele mänguväljakutele ning Le-
pistiku (Retke tee 4) ja Tähekese (Ehi-
tajate tee 50) lasteaedadele.

Samuti läheb projekteerimisse lee-
divahetuse projekti raames Sõpruse 
pst ja Mustamäe tee.

Tööd kaardistatud objektidel 
(allolev nimekiri) jätkuvad plaani jär-
gi, mida on koostatud linnaosa elani-
ke ettepanekute najal.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe korteriühistud saavad  
taotleda toetust kortermajade  
küttesüsteemide ümber ehitamiseks
Eesootav talv tuleb pealinna elani-
kele väga keeruline, kuna energia-
allikate hinnatõus tõstab nii elekt-
ri- kui küttehindasid. Nii ettevõt-
ted, korteriühistud kui ka kodutar-
bijad otsivad säästlikumaid ener-
gialahendusi ning praegu on õige 
aeg toetada vajalike investeeringu-
te tegemist. Omalt poolt peavad ka 
riik, omavalitsus kui kaugküttefir-
mad tegema kõik endast oleneva, et 
leevendada hinnatõusu tarbijatele.

Ehkki enamik Tallinna hooneid on ju-
ba kaugküttevõrgus, on Tallinnas jät-
kuvalt terveid asumeid, kuhu kaug-
küttetoru ei ulatu, mis jätab inime-
sed ilma soodsamast ja keskkonna-
sõbralikust toasoojast. 

Kaugküttevõrguga liitumine ei ole 
odav investeering, mistõttu jääb pal-
judel korteriühistutel vajalik otsus te-
gemata. Nüüdsest on korteriühistutel 
võimalik taotleda kaugküttega liitu-
mise toetust suuruses 30 protsenti lii-
tumistasust.

Enamik lokaalküttel olevatest kor-
termajadest ja ärihoonetest köetakse 
maagaasiga, mille hind on hüppeliselt 
tõusnud ja mille varustuskindlus on 

seoses Venemaa sõjaga kahtluse all. 
Praegu on õige aeg käivitada vajali-
kud sammud, et vähendada oluliselt 
maagaasi tarbimist Tallinnas. 

Neis piirkondades, kuhu kaugküt-
tevõrgu arendamine on nende asuko-
ha tõttu lähiaastatel perspektiivitu, tu-
leb toetada tarbijaid oma lokaalsete 
küttesüsteemide ümber ehitamise-
ga taastuvenergialahendustele. Sel-
listeks on eelkõige õhk-vesi või maa-
soojuspumbad. Ka siin tuleb linn kor-
teriühistutele appi, hüvitades 30 prot-
senti taastuvenergiaseadme paigalda-
mise kuludest.

 Tallinn käivitas uue korteriühistu-
te rohepöördetoetuse selle aasta juu-
lis. Selle alusel toetatakse päikesepa-
neelide, soojuspumpade ja muude 
taastuvenergialahenduste rajamist, 
samuti hüvitatakse osaliselt kaug-
küttevõrguga liitumise kulud. 

Toetuse määr on 30 protsenti ning 
ülempiiriks 20 000 eurot korterelamu 
kohta. Toetust saab taotleda korterela-
mule, mis on ehitatud või kasutusele 
võetud enne 2000. aastat. 

Täpsemad tingimused on leitavad 
siin: https://www.tallinn.ee/et/rohe-
poordetoetus

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Tegemata investeeringute 
valus reaalsus
26. augustil ilmus Eesti Päevalehes värvi-
kas intervjuu endise peaministri ja ma-
jandusministri, praegu Euroopa Kont-
rollikojas töötava Juhan Partsiga. Muu-
de teemade hulgas tõi Parts välja, et het-
kest, mil Eestis elektriturg täielikult ava-
nes, ei ole energia tootmisvõimsustesse 
suurendamisse investeeringuid tehtud 
ning nüüd peaksid kõik küsima, kes on 
selle eest vastutavad. Nord Pooli elektri-
börsil toimuvat nimetas Parts haigeks, 
palavikus süsteemiks, mis saab toimi-
da edukalt ainult siis kui pakkumist on 
rohkem kui nõudmist; samuti meenu-
tas, et Estlink 2 käima lükkamiseks oli 
vaja Soome majandusministriga suusa-
tamas käia.  

Tollest intervjuust võiks põnevaid 
mõtteid leida veel rohkesti, kuid pea-
mine on just tõdemus, et tegemata on 
jäetud töö selleks, et riigi energeetiline 
võimekus oleks tagatud, et suudaksime 
toota elektrit rohkem kui seda tarbitak-
se. Võib olla uinutasid soodsad börsihin-
nad, võib olla loodeti erasektori initsia-
tiivile, võib olla ei tundunud teema liht-
salt piisavalt huvitav, et sellega tegeleda. 

Nüüd oleme olukorras, kus kaotatud 
aastaid võib küll taga nutta, kuid mida-
gi sellest paremaks ei muutu. Tegema-
ta investeeringute valus reaalsus annab 
tunda meie kõigi rahakotis ning veel-
gi rohkem riigieelarves, sest massilise 
vaesumise vältimiseks on vaja toetada 
eratarbijaid ning ühel hetkel ka ette-
võtteid. Tõenäoliselt saame hiljem ku-
lusid kokku lüües teada, et tagantjäre-
le maksime ära suure osa rahast, mille 
oleks saanud investeerida uute võim-
suste rajamisse. 

Keda siis vastutusele võtta, nagu en-
dine peaminister Parts jõuliselt nõudis? 
Esmane pilk tuleb suunata Toompeale, 
kus ametis olnud valitsustel oli man-
daat tegutseda, aga ei tegutsetud; mit-
mel Riigikogu koosseisul oli võimalus 
nõuda, aga ei nõutud. Tuleb tunnista-
da, et viimased parlamendikoosseisud 
ei ole olnud kõige säravamad. Kuid sel-
lele lisaks oli ka ametnikel võimalik tä-
helepanu juhtida, aga ei juhitud; ajakir-
jandusel oli võimalus survestada, aga ei 
survestatud; teadlastel ja arvamusliid-
ritel oli võimalus teema üles tõsta, aga 
ei tõstetud. Igaühel oli võimalik midagi 
teha, ka Partsi enda positsioon ja kõlav 
hääl võimaldanuks nende aastate jook-
sul omajagu korda saata. Nüüd pole aga 
muud kui tehtud vigadest õppida. 

Koostöö jõud
Balti riigid on viimase poole aasta jook-
sul näidanud üles ühtsust ning üksteist 
toetavat suhtumist, oma seisukohad 
suudetakse kuuldavaks teha Brüsselis 
ja kaugemalgi. Põhjanaabrid soomlased-

Kus on päästev 
perpetuum 
mobile?
Käesoleva aasta esimeses, jaanuarikuises, 
Mustamäe lehes arutlesime nendel veergudel, 
kuidas energiast on saanud uus valuuta, 
mille jagamise ja ümberjagamise saatel 
liigub maailmamajandus. Nüüd, sügisele 
vastu minnes on selle valuuta kurss veelgi 
kõrgem, mida põhjustab terve rida asjaolusid: 
julgeolekuolukord Euroopas, paljudes riikides 
suletud tuumajaamad, rohepöörde eesmärgil 
tehtud otsused, järjestikused rängad põuad, 
pandeemiajärgsed tõrked varustusahelates. 
Omamoodi kummastav on tõdeda, et Euroopa 
ei olnud energiakriisiks sugugi valmis, kuigi see 
hüüdis tulles. Nüüd siis otsitaksegi tikutulega 
seda igiliikurit, mis olukorra lahendaks, kus on 
see päästev perpetuum mobile?

Aitame üheskoos
Head mustamäelased!
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 on eral-
das tulekahjus kodu kaotanud musta-
mäelasele esmavajaduste katteks 5000 
EUR reservfondist ning 30. augustil alga-
sid korteris tulekahjujärgsed koritustööd.

Head mustamäelased! Kui ka Teie 
soovite – oma võimaluste piires – tule-
kahju ohvrit aidata, oleme Tallinna lin-

na finantsteenistuse abil loonud heate-
gevusliku konto. Kõik sellele laekunud 
annetused lähevad täielikult põlenud 
korteri taastamiseks.

Makse saaja: Tallinna Linnakantselei
IBAN: EE091010220061008015
Viitenumber: 5271000203860033
Selgitus: Annetus tulekahjus kodu 

kaotanutele
NB! Palun kindlasti märkige mak-

sekorraldusele ülaltoodud viitenum-
ber ja selgitus.

4. septembri 2022 seisuga on heate-
gevuslikule kontole laekunud 3019,16 
eurot. Suur tänu kõikidele annetajatele!

Head mustamäelased! Aitame ühes-
koos Sõpruse pst 213 põlengu ohvrit, et 
samas tuletagem endale ja oma lähedas-
tele inimestele meelde kodukindlustuse 
vajalikkust. Mõned asjad meie elus ja ko-

Istutame oma koduümbruse 
elurikkaks!
Tallinn on koostanud elurikka hal-
jastuse kataloogi, et igaüks saaks 
oma koduümbrusesse elurikkust 
hoidvaid taimi istutada. 

Aadressil haljastus.tallinn.ee asuvast 
kataloogist leiab ligi 900 taime, mis so-
bivad nii haljasalale kui ka aeda. Hõlp-
sasti navigeeritavas veebikataloogis 
on olemas otsingufunktsioon, mille 
abil igaüks leiab just talle sobivaid tai-
mi kasutuskoha, taimetüübi, kasvu-
pinnase, niiskuse ja valguse vajaduse, 
kõrguse, õitsemise aja, õite värvuse 
jt omaduste järgi. Lisaks kirjeldusele 
saab iga taime kohta teada, kui väär-
tuslik on ta tolmeldajatele ja keda ta 
ligi meelitab. „Kataloog on abiks aia-
pidajale, haljastajale ja maastikuarhi-

tektile, et teha teadlikum taimevalik 
aias, haljasalal või tänaval. Nii jõua-
vad meie aeda ja linnaruumi funkt-
sionaalsemad taimeliigid, millel on li-
saks silmailule ka oluline väärtus tol-
meldavatele putukatele, lindudele ja 
teistele loomaliikidele,“ sõnas haljas-
tuskataloogi üks autoreid maastiku-
arhitekt Liivi Mäekallas.

„Looduslike tolmeldajate arvukus 
on kõikjal maailmas hakanud kahane-
ma. Elupaikade kadumise kõrval on 
selle üheks peamiseks põhjuseks just 
toidutaimede puudus,“ rääkis kataloo-
gi teine autor Tallinna looduskaitse 
juhtivspetsialist Meelis Uustal. 

Elurikka haljastuse kataloog val-
mis Putukaväila BGreen projekti 
osana. 
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Mustamäel jätkatakse kvartalisiseste 
teede taastusremonttöödega
Sellel aastal valmib Mustamäe IV 
mikrorajoonis Arte Gümnaasiumi, 
Mustamäe Reaalgümnaasiumi ja  
Laste Loomingu Maja juurdepää-
suteed ja parklad. 

Olemasolevad teekoridorid muude-
takse liiklejatele ohutumaks kuna 
eraldatakse autodest jalgsi ja rattaga 
liikujad. Rekonstrueerimistööde käi-
gus uuendatakse sademeveekanalisat-
siooni torustikke, tänavate sõidu- ja 
kõnniteede konstruktsioone, vaheta-
takse tänavavalgustusmastid ja paigal-
datakse säästlikud LED valgustid. Pai-
galdatakse uusi liiklusmärke ja tee-
künniseid. Teostatakse puude hool-
duslõikust, muru kasvuala rajamist 
ja maastikukujundust. Töid teostab 
Tallinna Teede AS ning tööde kogu-
maksumus on 1 123 554,77 eurot. Ehi-
tustööde lepinguline tähtaeg on ok-
toober 2022.

Lisaks teostatakse pidevalt teede 
jooksvat remonti ning suurema tee-
tööna alustatakse septembris Musta-
mäe kvartalisiseste teede taastusre-
monttöödega, mille käigus uuenda-
takse vähemalt 10-l objektil teede as-
faltkate. Tööde käigus vahetatakse va-
jadusel äärekivid ja uuendatakse hal-
jastus. Hetkel on töövõtja leidmiseks 

korraldatud riigihange veel menetlu-
ses ning võitja täpne tööde maht ja 
maksumus selgub lähinädalatel. Kin-
nitatud Mustamäe 10 teede taastusre-
mondi objekti on:
▶  Lasteaia Sinilind teede taastusre-

mont
▶  Mustamäe 161, 163 taastusremont
▶  Sõpruse pst 217 ja 221 vahelise tee 

taastusremont
▶  Ehitajate tee 84 esise tee taastusre-

mont
▶  Tammsaare 141
▶  Akadeemia tee 42 juurest Akadee-

mia tee 48 poole minev jalgtee
▶  Akadeemia tee 26 kuni 20 vaheline 

teelõik ning kuni Akadeemia tee 4
▶  Akadeemia tee 23a kõrval olev jalg-

tee 
▶  Kuklase tänav
▶  Akadeemia tee 38 ja 32 vaheline tee-

lõigu taastusremont

Iga-aastase kvartalisiseste teede re-
mondi käigus tehakse üle Tallinna 
korda ligi 60 objekti. Ehkki suuremad 
muutused linnaruumis eeldavad pro-
jekteerimist ja pikemat protsessi, siis 
võimalusel teeme väiksemaid paran-
dustöid ka taastusremondi käigus, ol-
gu selleks äärekivi alandamine või näi-
teks uue haljastuse lisamine.

ki on kolme Balti riigiga liikumas üs-
na samas rütmis ja mõtteviisis, mis tä-
hendab, et hoo sisse saanud hea koos-
töö ning mõistmine tuleb tööle raken-
dada energiapoliitikas uute lahendus-
te leidmisele. 

Koostöös on võimalik saavutada roh-
kem ning suure tõenäosusega ka mõne-
võrra kiiremini kui igaüks ise pusides. 
Nii peavad Balti riigid ja Soome asuma 
ühist plaani koostama, kuidas tõsta piir-
konna tootmisvõimsusi ning mis kõige 
tähtsam: et reservi oleks piisavalt ka ju-
hul kui üks või mitu tootmisüksust min-
gil põhjusel on rivist väljas. 

Euroopa Liidu poolt tuleb esimesi ta-
gasihoidlikke signaale, et energiaturg ei 
toimi päris nii, nagu peaks ning tuleb te-
ha analüüse ja muudatusi. Tõepoolest, 
energeetika arendamine peab käima Eu-
roopas ühtset sammu, kuid see ei takista 
Eestil koos partneritega asuda hoogsalt 
tegutsema, et kasvatada võimsust ning 
meie tagada meie piirkonna kindlusta-
tus energiaga. Pole mingit põhjust ka-
helda, et leitakse parimad võimalikud 

lahendused kui omavahel jõud ühenda-
takse. Üheks näiteks on kiirkorras toi-
muv LNG terminali rajamine ja valmi-
mine samaaegselt nii Paldiskis kui ka 
Soomes Inkoos – terminalid hakkavad 
toimima koostöös ning eeskätt Paldis-
ki oma on tähtis ka Läti ja Leedu ener-
giajulgeoleku vaates. Samas tuleb arves-
tada, et tegu on kiirkorras tehtava töö-
ga, kus pole välistatud tõrked, nii et ta-
sub pöialt hoida, et kõik sujuks.

Jõudude ühendamine tähendab, et 
tulevikus kombineeruvad erinevad toot-
misviisid ning vajalike investeeringute 
omavaheline kooskõlastamine annab või-
maluse neid mõistlikumalt jaotada, saa-
vutades ühiselt efektiivseima tulemuse. 

Vajame otsustavat 
tegutsemist
Aeg asuda tegutsema on juba käes ning 
Eestil ei maksa karta haarata siinkohal 
eestvedaja rolli. Tegemist on sedavõrd 
tähtsa teemaga, milles sobib ka presi-
dendil töötada ühes rütmis valitsuse, 
parlamendi ning erasektoriga – ikka sel-

leks, et riikidevaheline koostöö parimal 
võimalikul viisil tööle saada. Oleme sise-
nenud majanduslanguse faasi ning ühi-
sed suurprojektid annaksid kindlustun-
net ka tuleviku vaates.

Jah, peagi jõustuv energiakulude hü-
vitamise toetus leevendab energia hin-
na probleemi vaid osaliselt, paljudele 
jääb see ikkagi üle jõu käivaks. Suuri-
ma löögi saavad madala sissetulekuga 
inimesed, kelle igapäevast hakkamasaa-
mist 25% inflatsioon väga tõsiselt mõju-
tab. Kahjuks on hüvitised vaid tegelemi-
ne tagajärjega, mitte probleemi endaga. 
Energia hinnad ei hakka 2023. aasta ke-
vadel imeväel langema, sellele lootma 
jääda oleks erakordselt naiivne. 

Loodetavasti suurendavad lähene-
vad Riigikogu valimised kõigi poliiti-
liste jõudude tahet energiaprobleemi-
ga päriselt tegeleda, igal juhul saab see 
valimiskampaanias üheks keskseks tee-
maks. Igaühel meist on kohustus seda 
nõuda, sest tõeline perpetuum mobi-
le avaldub just ühise tegutsemise tule-
musel.  

Mustamäe Linnaosa Valitsus paigaldab 
uusi pinke vastavalt elanike soovidele
Viimase nelja aasta jooksul on Musta-
mäel vastavalt linnaosa elanike ette-
panekutele paigaldanud üle 300 uue 
pingi ja prügikasti.

Möödunud kuul sai Mustamäe veel 
30 uut pinki, mille tarbeks rajati ka 
pingitaskud ning kõrvale pandi 20 
prügikasti. Ent nagu iga töö vajab ka 
pinkide paigaldus planeerimist ja et-
tevalmistusi. 

Head Mustamäe elanikud! Praegu 
õige aeg anda märku, kuhu te soovi-

te järgmisel aastal pinke ja prügikas-
te juurde. 

Palun saatke oma ettepanekud 
linnaosavalitsusse kirjana aadressile 
Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vil-
de tee 118, Tallinn 12614 või e-posti-
ga aleksandr.iro@tallinnlv.ee

Vaatame kõik välja pakutud asuko-
had üle ning võimaluse korral paigal-
dame soovitud kohtadesse uued pin-
gid ja prügikastid.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

dus on hindamatu väärtusega, kuid pal-
jusid varalisi asju saame kindlustada. Õn-
netus ei hüüa tulles, aga  kodukindlus-
tus annab meelerahu. Mustamäe tüüp-
korterite igakuine kindlustusmakse al-
gab ca. 10 eurost ja õnnetuse korral võib 
päästa võrreldamatult suurematest väl-
jaminekutest. Tänapäeval saab valida ja 
sõlmida meelepärase panga või kindlus-
tusseltsiga kodukindlustuslepingu, mis 
kaitseb teie kodu tulekahju, tugeva tuu-
le ja rahe, üleujutuse, vandalismi, murd-
varguse ja röövimise, õnnetusjuhtumi-
te, torustiku lekke, tehnosüsteemide pu-
runemise, ehitusvigadest tingitud kah-
jude, elektriliste ja mehaaniliste rikete, 
kolmanda isiku, üürniku ja isegi kodu-
looma tekitatud kahjude eest. 

Olge hoitud!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäele rajatakse kaks  
uut välijõusaali
Käesoleval aastal valmib Musta-
mäel kaks välitreeningseadmete-
ga terviseväljakut Pöörise tn 2 ja 
Tervise tn 21a kinnistutele.

Tervise tn 21a kinnistule rajatakse 
Tallinna kaasava eelarve 2022 raames 
muudetavate raskustega 11 välijõutre-
nažööridega treeningväljak. Treening-
seadmed on sobilikud kõigile vähemalt 
140 cm pikkustele spordihuvilistele 
olenemata vanusest või treeningtase-
mest. Ilmastikukindlate seadmetega vä-
lijõusaal võimaldab kõigil soovijatel te-
ha efektiivset treeningut aastaringselt, 
mõistagi saab igaüks treenida endale 
sobival kellaajal ja tasuta. Jõuseadmed 
on valitud nii, et treenida saab kõiki põ-
hilisi lihasegruppe. Treeningseadmete 
õigeks kasutamiseks on igal seadmel 
peal või läheduses infojuhend kasuta-
mise kohta ja QR kood, mida nutitele-
foniga avades saab näha treeningvideot 
või jooniseid. Seadmetel saavad mini-

maalse raskusega treenida ka vähese 
treeningkogemusega või vanemad ini-
mesed. Raskusi lisades saavad ka tree-
nitumad inimesed piisava koormuse. 
Lisaks paigaldatakse välijõusaali juur-
de pargipink ja jalgrattahoidja ning li-
satakse välisvalgustus. Väljaku maksu-
museks on 116 384,35 eurot.

Pöörise tn 2 kinnistule rajatav 7 
trenažööriga terviseväljak võimaldab 
ennast treenida lihtsatel välitreening-
seadmetel nagu rööbaspuud, kätekõ-
verduskangid, alaseljapink, tasakaalu-
poom ja erinevatest treeningelemen-
tidest koostatud treeningseade. Ele-
mentide valikul on lähtutud põhimõt-
test, et terve keha lihasgrupid oleks 
kaetud. Treeningvahendid sobivad nii 
noortele, kui vanemaealistele tervises-
portlastele. Lisaks paigaldatakse tree-
ningväljaku külastajale mõeldud jalg-
rattahoidja ning pargipink ning raja-
takse välivalgustus. Väljaku maksu-
museks on 49 758,98 eurot.
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Tallinnas saab taas kuni 12-aastasele 
lapsele arsti koju kutsuda 
Kui suvekuudeks oli Tallinnas ko-
duarstibrigaadi kutsete vastuvõtt 
ajutiselt peatatud, siis alates sep-
tembrist saab taas haigestunud 
lapsele nädalvahetustel arsti ko-
ju kutsuda. 

Lapsevanemad saavad kutsuda näda-
lavahetustel koduarstibrigaadi kuni 
12-aastasele ägedate haigussümpto-
mitega lapsele, näiteks juhul, kui va-
nemal ei ole olnud võimalik lapsega 
perearsti juurde minna või haigestub 
laps puhkepäeval. 

Koduarsti saab kutsuda reedest pü-
hapäevani kuni 12 aastastele haigestu-
nud lastele. Visiite võtab vastu Tallin-
na Kiirabi dispetšer telefonil 6971145 
kella 12–20. Koduvisiiti teeb üldarst 
või pediaater koos Tallinna Kiirabi era-
korralise meditsiini tehnikuga reedel 
ja puhkepäevadel kella 14–22, välja-
sõiduks kasutatakse väikeautot. Vaja-
dusel väljastavad koduarstibrigaadid 

ka ravimretsepte, sellel aastal on ra-
vim välja kirjutatud 55,5 protsendil 
juhtudest.

Möödunud hooajal tehti 528 ko-
duvisiiti. 

Projekti käivitamise üheks eesmär-
giks oli Tallinna lastehaigla erakorra-
lise meditsiini osakonna (EMO) koor-
muse vähendamine. EMO-sse pöördu-
vate perede arv on eriti suur just ree-
dest pühapäeva õhtuni, mil perears-
tiga kontakti ei saa. 

Kui tavapäraselt pöördub lastehaig-
la vastuvõtuosakonda 65–70 last päe-
vas, siis nädalavahetustel ja haigestu-
mise kõrgperioodil võis see kasvada 
90–120ni. 

Koduarsti projekti käivitas Tallinna 
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koostöös 
Tallinna Kiirabi ja SA Tallinna Laste-
haiglaga 2020. aastal. Projekti rahas-
tatakse Tallinna linna eelarvest, 2022. 
aastal on selleks ette nähtud 115 000 
eurot.

Mustamäe koolinoored aitasid suvel  
Mustamäel heakorda hoida
Kätte on jõudnud september ning 
koolipinki istusid taas ka 10 tublit 
Mustamäe noort, kes on olnud Mus-
tamäe Linnaosa Valitsuse töötajate-
le headeks kolleegideks kogu möö-
dunud suve vältel.

Jutt käib noortest, kellega Mustamäe 
Linnaosa Valitsus sõlmis suveks tööle-
pingu ning kes igapäevaselt, kogu su-
ve jooksul aitasid Mustamäel heakorda 
hoida. Tänu noortele said tublisti puh-
tamaks nii Sütiste parkmets kui kõik 
meie linnaosa mikrorajoonid. Musta-
mäe Linnaosa Valitsus on juba mitu su-

ve pakkunud tööd aktiivsetele ja tööka-
tele koolinoorele, kes soovivad suveva-
heajal teha liikuvat tööd ja viibida palju 
õues.  Koolinoored võetakse tööle täht-
ajalise lepinguga ning nende igapäeva-
seks töö sisuks on Mustamäe parkide, 
teemaade, bussiootepaviljonide territoo-
riumi koristamine, prügikastide ning 
pinkide ümbruse korrastamine. 

Kui küsisime noortel töövestlustel, 
mis nad soovivad suveks Mustamäele 
tööle kandideerida, siis vastuseid olid 
erinevaid: kes soovis teenida taskura-
ha, kes tahtis saada töökogemust oma-
valitsuses, kes otsis vaheldusrikast tööd 

värskes õhus. Ent ühele küsimusele vas-
tasid kõik noored küll ühtemoodi: kui 
augusti lõpus küsiti, kas nad peale mit-
mekuist heakorratööd veel kunagi tä-
naval prügi maha viskavad, kõlas nagu 
ühest suust resoluutne EI!

Tublid noored meil Mustamäel. Mus-
tamäe tänab ja soovib ilusat kooliaas-
ta algust!

Projekti on plaanis jätkata ka 2023. 
aasta suvel – vastav töökuulutus ilmub 
Mustamäe lehes ja Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse veebilehel ja sotsiaalmeedias 
tuleva kevade lõpus.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe tasuta lastelõunate projekt 
sai selleks korraks läbi
Juuli algusest kuni augusti lõpu-
ni pakkus Mustamäe Linnaosa Va-
litsus kõikidele selleks soovi aval-
danud linnaosa lastele kaks kor-
da nädalas tasuta sooju toitu: igal 
teisipäeval kell 13 Männi pargis 
ning igal kolmapäeval kell 13 Vil-
de Spordipargis. 

Teist suve järjest korraldatud projekt 
on osutunud väga populaarseks: kui 
2021. aasta algatuse raames pakku-
sime lastele tasuta lõunaid üks kord 
nädalas ning heategevusinitsiatiiviga 
oli liitunud üks restoran, siis käesole-
val aastal said Mustamäe lapsed ta-
suta süüa juba kaks korda nädalas 
ning projektiga liitus koguni üheksa 
meie ja naaberlinnaosade restorani! 

Kõik Mustamäe lastele suvekuu-
del tasuta lõunaid valmistanud res-
toranid tegid seda tasuta ja omaka-
supüüdmatult.

Mustamäe Linnaosa Valitsus tänab 
Mustamäe projekti toetajaid:
▶  Restoran ARMUDU 
▶  Kohvik SÕPRUS

▶  Kohvik MÄNNI 
▶  Restoran PAPA´S GRILL
▶  Restoran HUTOROK
▶  Restoran MERLOT
▶  Restoran MUSTAMÄE LIDO
▶  Restoran LÖWENRUH
▶  Restoran PIROSMANI 

Tasuta lastelõunate projekti on plaa-
nis jätkata 2023. aasta suvel.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinna lastekodu Mustamäe maja  
sai ainulaadse teraapiaaia 
Kõik mustamäelased saavad seda 
külastada 10. septembril toimuval 
loovusmessil!

Tallinna Lastekodu Mustamäe üksuses 
(Sõpruse pst 248) avati 26. augustil ainu-
laadne teraapiaaed, mis pakub erivaja-
dustega lastele võimalusi tegutseda nei-
le sobivates tingimustes ja tunnetada 
ümbritsevat keskkonda kõigi meeltega. 

Lastekodu Mustamäe maja neljas pe-
res elab 21 raske ja sügava puudega last, 
hoones asuvad veel väikelaste turvakes-
kus ja teraapiakeskus. Lastekodu hoo-
viala uuendamisega tehti algust 2021. 
aastal, kui istutuskastidesse rajati tarbe-
aed. Eesmärgiks oli pakkuda lastele aias 
mitmekesisemat tegevust ja võimalust 
süüa oma kasvatatud ja korjatud aiavilju. 

Erinevate võtetega tehti aed ja hoov 
lastele põnevamaks ning loodi kesk-
kond, kus laps kogeb uusi olukordi va-
hetult, aias mängides, liikudes ja ümb-
rust jälgides. Tarbeaed läheb sujuvalt üle 
teraapianurgaks, kus kõik on mõeldud 
katsumiseks, tundmiseks, nuusutami-
seks ja kuulmiseks. Et mängida ja taimi 
katsuda saaks ka need lapsed, kes ise ei 
liigu, on ka kõrgpeenrad ja tegeluskas-
tid ligipääsetavad ratastooli ja käruga. 
Taimed on valitud lõhnavate õite, põ-
neva tekstuuri, huvitavate lehtede, tuu-
le käes tekkiva heli ja muude taoliste 
omaduste järgi. 

Kõikidel mustamäelastel ja Musta-
mäe sõpradel avaneb võimalus vast-
valminud teraapiaaiaga tuttavaks saa-
da ning toetada Mustamäe lastekodu 

tublisid lapsi 10. septembril 2022 kell 
10-16 toimuval loovusmessil, mil külas-
tajatele avatakse kogu Tallinna Lasteko-
du Mustamäe teraapiakeskus (Sõpruse 
pst 248). Kohapeal on võimalus  tutvuda 
erinevate loovate tegevuste ja vahendi-
tega, mille kaudu on saab luua lastele 
ja noortele maailma, mis toetab nende 
kasvamist ja aitab toime tulla trauma-
kogemustega. 

10. septembril igal täistunnil (kell 
11:00, 12:00; 13:00 ja 14:00) toimub te-
raapiaaia pealaval 15 minutiline ette-
aste kõigile külastajatele.

Sissepääs on tasuta! Kohapeal on ava-
tud kohvik. Tegevusvahendite, kirjan-
duse ja kohviku jaoks soovitame võtta 
kaasa sularaha. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kodanik küsib: milleks linnas lilleniidud?
Mustamäe lehes kirjutatakse, et 
Mustamäe linnaosas on loodud niit-
misvabad lilleniidud. See on kind-
lasti esteetiliselt väga kaunis, ent 
niitmata rohealad toovad linna ka 
soovimata liike – lugesin lehest, et 
Kristiines sai naisterahvas rästikult 
salvata ning arvab, et põhjuseks on 
niitmata rohealad, kus rästikutel 
hea elada. Mis on Mustamäe Lin-
naosa Valitsuse seisukoht? On meil 
lilleniite ikka vaja?

Vastab Mustamäe Linnaosa Valit-
suse linnamajanduse osakonna 
juhataja Aleksandr Iro:
Saavutamaks mitmekesisemat avalik-
ku ruumi katsetavad paljud Euroopa 
linnad tänapäeval linnaruumis loo-
duslike niitude ja niitmata roheala-
de loomist. Niidud ilmestavad linna-
pilti, loovad looduslikku mitmekesi-
sust, pakuvad elupaiku ja toitu palju-
dele putukatele, lindudele ja väikse-
matele loomadele. Lilleniidud, nen-
de rikkalik rohelus, värvid, lõhnad 
ning sealse elustiku loodushääled mõ-
jutavad ja rikastavad meie vaimu, pa-

kuvad emotsiooni ja loovad paigale 
uue tähenduse. Samuti on lillenii-
dud head abistajad linna ülekuume-
nemise vastu võitlemisel, kuna aita-
vad hoida keskmist temperatuuri ma-
dalamal, kui niidetud alal või eriti as-
falteeritud aladel. 

Mustamäel on sel aastal piloot-
projektina loodud kaks lilleniitu: Ka-
ja Kultuurikeskuse vastas ning Män-
ni pargis. Mõlemad alad on varusta-
tud vastavate siltidega, et ennetada 
küsimusi, mis need kaks ala ei niide-
ta, õigemini niidetakse ainult 1-2 aas-
tas korrashoiu eesmärgil.

Mis puudutab looduse tulekut lin-
na, siis Mustamäel pole rästikuid ko-
hatud, küll aga oleme jõudnud Eesti 
meediasse uudisega, et meie linnaosa 
tänavatel „jalutab“ boamadu („Musta-
mäel roomas tänaval boamadu“, BNS, 
08.08.2022).

Linnaosa katsetab lilleniitude loo-
mist ja küsib linnaosaelanike arva-
must lilleniitude vajalikkuse kohta: 
kirjutage meile Facebookis (Musta-
mäe linnaosa valitsus) ja e-posti teel:  
aleksandr.iro@tallinnlv.ee.
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Kaja tantsuõhtu
TALLINNA POLITSEIORKESTRI 
BIGBÄND JA MARVI VALLASTE
Dirigent Siim Aimla

15.09 kl 19
Pilet 10 eur
Kajast, Fientast ja Piletilevist

28.09 kl 18
Esineb  

Evita Lohu  
klaveril
Pilet 5 eur
Kajast ja Fientast

KA JAS KA JABKA JAS KA JAB
10.08.-10.10 GALERII. “Gunnar Vaidla spordimaastikud”

SEPTEMBERSEPTEMBER
03.09 15:00 K-POP Festival 2022
04.09 10:00 GALERII. Tallinna tasuta muuseumipühapäev
06.09 18.30 Meditatiivne rännak - Varjust valgusesse
08.09 15:00 Doonoripäev
08.09 10:00 Õigusabi Vahur Kõlvart
15.09 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. Tantsuks mängib Tallinna 

Politseiorkestri Bigbänd ja Marvi Vallaste  
22.09 09:00 Tasuta õigusnõustamine
25.09 19:00 Comedy Estonia: Roger Andre “Pärandusepoiss”
28.09 18:00 KAJA KAMMERKONTSERT.  

Klaveril esineb EMTA tudeng Evita Lohu
29.09 19:00 KAJA TANTSUÕHTU.  

Tantsuks mängib ansambel Treffunx

OKTOOBEROKTOOBER
02.10 12:00 Teater-stuudio BOOM etendus “Pöial-Liisi” (vene k)
02.10 10:00 GALERII. Tallinna tasuta muuseumipühapäev
04.10 18:30 Meditatiivne rännak 
09.10 11:00 KAJA KOGUPERE PANNKOOGIHOMMIK.

Lapsi lõbustab Lotte
11.10 19:00 Komöödiateater “Kui palju maksab MEES?”
12.10 15:00 Eakate ajaviite- ja suhtlusklubi
13.10 10:00 Õigusabi Vahur Kõlvart
13.10 19:00 KAJA TANTSUÕHTU.  

Tantsuks mängib ansambel Kruiis
16.10 12:00 Teater-stuudio BOOM etendus  

“Kolm põrsakest” (vene k)
19.10 18:00 KAJA VESTLUSÕHTU.
26.10 18:00 KAJA KAMMERKONTSERT.  

Esinevad EMTA tudengid
27.10 19:00 KAJA TANTSUÕHTU.  

Tantsuks mängib Ragnar&Co band
31.10 18:30 Meditatiivne rännak 

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

KAJA TANTSUÕHTU
elava muusikaga

29.09 kell 19 ansambel Treffunx

Pilet 7 eurot tund varem kohapealt. Avatud kohvik. 
 

8. september 
kell 15.00–18.00 

 

KAJA Kultuurikeskus  
(E. Vilde tee 118a, suur saal) 
BRONEERI VERELOOVUTUSEKS AEG 

www.verekeskus.ee 
 

KAJA NAISKOOR 
dirigent Karin Tuule
juhatusel alustab sügisel oma 
4.hooaega ning
võtab vastu uusi kooriliikmeid.

Uute lauljate vastuvõtt toimub 
teisipäeval, 6.09 kell 18–20.

Huvilised on oodatud 
Kaja kultuurikeskuse 4. korruse 
muusikaklassi nr 2.

Lisainfo: Karin Tuul
segakoorkaja@gmail.com

Kaja on avatud E-R 10-18, L 10-15, va riiklike pühade ajal. Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade kohtade olemasolul tund enne algust kohapealt.  
Kaja korraldatud üritustele saab pileti osta Kaja kassast. Värskeim info alati: www.kajakeskus.ee ja Kaja Facebookis: Kultuurikeskus Kaja
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MUSTAMÄE NOORED! TERE TULEMAST 
KERGEJÕUSTIKUPÄEVALE SÜGIS CUP 2022 KALEVI 
STAADIONIL!
Spordiklubi Liider korraldab 17. septembril algusega kell 11.00 Kalevi staadionil (Staadioni 3, Tallinn)  
7–12-aastaste kooliõpilaste kergejõustikupäeva Sügis Cup 2022.
Võistlus on mõeldud lastele sünniaastaga 2010 – 2015 ning toimub nii tüdrukutele kui ka poistele kolmes vanuseklassis:  
2015. – 2014. a sündinud, 2013. – 2012. a sündinud ja 2011. – 2010. a sündinud.
Kavas on 60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise. Võistlus on individuaalne, parematele on autasuks diplomid ja medalid.  
Registreeruda saab võistluspäeval kell 10.00–10.45 kohapeal, sealsamas toimub ka võistlejakaartide täitmine.
Koolide organiseeritud arvuline osavõtt registreerida 15. septembriks telefonil 5021346.
Võistlus on tasuta, ootame rohket osavõttu! Ants Soosaar, Spordiklubi Liider

MUSTAMÄE KULTUURIKESKUS KAJA 
(E. Vilde tee 118) HUVIRINGID 2022-2023
LASTELE 
BEEBIDE LOOVUSTUBA 
alates 12.09.2022
Lastele 6 kuud – 3 a.  
Tel 508 9607,  
info@loovustuba.ee,  
www.loovustuba.ee

LIIKUMISKUNSTI JA  
MOE SHOW STUUDIO  
“JULIE STINETTE” 
alates 06.09.2022
Tütarlastele 7–16 a.  
Tel 514 0803, vaata Facebooki: 
JULIE STINETTE,  
nloore@gmail.com

MOESTUUDIO „BRANCHE“ 
alates 11.09.2022
Tütarlastele 7–16 a.  
Tel 515 0337,  
olgabranche@gmail.com

BRAD JURJENS’I  
KITARRIKLASS 
alates 06.09.2022
Kitarriõpe lastele ja noortele  
al.7 eluaastast  
Tel. 58637082 
bradjurjens@gmail.com

BEL CANTO laste  
laulustuudio 
alates 01.09.2022
Lastele 3–7 a. Tel 564 55477, 
belcanto@hot.ee

LAULUSTUUDIO LÕOKE 
alates 06.09.2022
Laulu- ja muusikaring laste-
le 3–6 a. ning lauluansambel 
7–12a. Tel 510 0911, elveerm@
gmail.com 

TEATRISTUUDIO BOOM  
(vene keeles)
alates 29.08.2022 
Lastele 3–-13+ a. Tel 580 32156, 
www.facebook.com/boomstuu-
dio

SPORDIKLUBI „NORD“ 
alates 01.08.2022
Sporttants (võimlemis-, akro-
baatika-,tantsuelemendid) laste-
le 3. eluaastast ja noortele.
Tel 566 81370,
sporttants@sknord.ee,
regina.lilleberg@gmail.com

SMART KIDS HUVIKOOL 
alates 02.09.2022
Eesti ja inglise keel vene ema-
keelega lastele 3–13 a.
Tel 55696686, 
info@smartkids.ee

LOOVUSSTUUDIO FANTAA-
SIA (vene keeles) 
alates 08.09.2022
Lastele 5–12 a. Tel 559 96558, 
nata-27@mail.ru

MUUSIKAKLASS 
„KLAVER“(vene keeles) 
alates 11.09.2022 
Klaveriõpe ja solfedžo  
lastele  
al. 5. eluaastast.  
Tel 559 30311,
olena.gunter@gmail.com

SOLAS IIRITANTS 
alates 03.09.2022 
Lastele 9–14 a.  
Tel 566 42925,
solasirishdance@gmail.com 

KUNSTIRING LOOVUSPRO-
JEKT (vene keeles) 
alates 04.09.2022 
Lastele 3–14 a.  
Tel 560 61908,
loovusprojekt@gmail.com

TANTSUKOOL FENIKS 
alates 17.08.2022 
Võistlustants lastele 5–10 a. 
Tel 56358733  
või 56358844
tk-feniks@postbox.ee

HUVIKOOL OLEN EDUKAS/
SOTSIAALSETE  
OSKUSTE KOOL  
(vene keeles)
alates oktoobrist
Lastele ja noortele 8–18 a. 
Tel 56494719,
olenedukas@gmail.com

MUSTAMÄE KEELTEKOOL 
alates 01.09.2022
Eesti keel vene emakeelega  
lastele 7 –  9 a
mkeeltekool@gmail.com

TÄISKASVANUTELE
STUUDIO KANGASTELG 
vaipade kudumine
alates septembrist 2022
Tel 5017904, 528 0400 
ylle.asur@gmail.com

KAJA LINE DANCE  
algajatele ja edasijõudnutele 
alates 30.08.2022
Tel 5388 9071,
kristina.pahk@gmail.com

KÕHUTANTS ja HISPAANIA 
fusioon igale eale 
alates 05.09.2022
Tel 5563 2096,
dianaotsing@gmail.com

PILATES+ venitus  
(vene keeles) 
alates 13.09.2022
Igale eale
Tel. 536 28204 
zavor.dar@gmail.com

BRAD JURJENS’I  
KITARRIKLASS 
alates 06.09.2022
Kitarriõpe kõikidele soovijatele
Tel. 586 37082 
bradjurjens@gmail.com

JOOGA IGALE EALE 
Tel. 555 36392
roosileht.piret@gmail.com

MUSTLASTANTSUTRUPP 
SHATRITSA kõikidele soovi-
jatele 
alates 11.09.2022 
Tel 5563 2096,
dianaotsing@gmail.com

JOOGA (vene keeles) igale eale
alates 12.09.2022
Tel 559 78548,
svetlana.namaskar@gmail.com 

TAI CHI tervisevõimlemine 
igale eale
alates 22.09.2022 
Tel 565 01350,
taichi.klubi@gmail.com

TEATRISTUUDIO BOOM  
täiskasvanutele (vene keeles) 
alates 29.08.2022
Tel 580 32156,
facebook.com/boomstuudio

TANTSUSELTS “SÕLEKE“ 
alates 29.08.2022
Tel 506 7801,
matiraid@gmail.com

TALLINNA TANTSU-
AKADEEMIA 
tantsurühm UPPSAR  
alates 04.09.2022
Tel 516 6789,
janar.vabarna@gmail.com

EMLS TALLINNA  
MEESKOOR 
alates 13.09.2022
Tel 534 64061,
jyri.mellik@gmail.com

FOORUMTEATER 
alates 06.09.2022 
Tel 5091828,
kylli.aru@gmail.com

BIGBAND MICKEYS 
alates 12.09. 2022
Tel. 504 1026
kaido.haal@ttu.ee

NAISKOOR KAJA 
alates 01.09.2022
segakoorkaja@gmail.com

SOLAS IIRITANTS 
alates 03.09.2022 
Tel 566 42925, 
solasirishdance@gmail.com

FLAMENCOTANTS 
alates 05.09.2022
Tel. 566 61631,
anulikk@gmail.com

Rohkem infot  
ringide kohta  
www.kajakeskus.ee/ 
huviringid

MUSTAMÄE HUVIKOOLI RINGID  
(E. Vilde tee 69) HUVIRINGID 2022-2023
Tel 6522536 www.tallinn.ee/mllm

KOOLIKS ETTE
VALMISTAMINE  
(ABC kool)
õpetaja Kersti Sihver
VANUS: 4 – 7 a
18-36 €/kuus

EESTI KULTUURI 
ALUSED  
(eesti keel) 
õpetaja Endla Reinkort
VANUS: 7 – 13 a
26 €/kuus

ARTFLORISTIKA JA 
DISAINISTUUDIO 
„KREATIFF“
õpetaja Jelena  
Tartõnskihh
VANUS: 10 – 19 a
22-26 €/kuus

ESTRAADITANT
SUKOOL „PEPPY 
DANCE“
õpetaja Olga Juškova
VANUS: 4 – 19 a
18-28 €/kuus

ESTRAADITANT
SUKOOL „PEPPY 
DANCE“
(venitus ja akrobaatika)
õpetaja Olga Juškova
VANUS: 4 –18 a
18 €/kuus

GIIDINDUS  
(eesti keele ring)
õpetaja Erna Podanjova
VANUS: 14 – 18 a
26 €/kuus

GRAAFILINE  
DISAIN 
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 7 – 15 a
24 €/kuus

JUNGAKOOL
õpetaja Dmitri  
Petrjakov
VANUS: 7 – 15 a
22-24 €/kuus

KICKBOXING
õpetaja Dmitri  
Petrjakov
VANUS: 10 – 19 a
22-28 €/kuus

KITARRIÕPETUSE 
RING
õpetaja Mihkel Kuusler
VANUS: 7 – 14 a
21-22 €/kuus

KLAVERIMÄNGU
RING 
VANUS: 4-16 / 7 a
33-83 €/kuus

KODUKULTUURI 
RING
õpetaja Tatjana  
Kravtšenko
VANUS: 7 – 14 a
23 €/kuus

KOKANDUS
õpetaja Olga Sidorenko
VANUS: 7 – 12 a
25-28 €/kuus

KOREOGRAAFIA
RING „PÄÄSUKE“
õpetaja Scarlett Ilves
VANUS: 4 – 8 a
26 €/kuus

KUNSTI JA  
TEKSTIILIRING
õpetaja Liina Luht
VANUS: 7 – 18 a
23-25 €/kuus

KUNSTIRING
õpetaja Marina Rõmar
18-23 €/kuus

KUNSTIRING
õpetaja Larissa  
Budtitskajas
VANUS: 7 – 12 a
18-23 €/kuus

KUNSTIRING JA 
KUNSTITERAAPIA 
õpetaja Marju Jõgis 
VANUS: 4 – 19 a
18-23 €/kuus

KUNSTI JA MEIS
TERDAMISE RING
õpetaja Liina Luht
VANUS: 4 – 7 a
18-26 €/kuus

KÄSITÖÖRING
õpetaja Jelena Garnis
VANUS: 4 – 7 a
18-26 €/kuus

LASTE JA NOORTE
KOOR „HELLAS“  
(mudilased)
õpetaja Maia Rotselain
VANUS: 4 – 9 a
10 €/kuus

LASTE JA NOORTE
KOOR „HELLAS“
õpetaja Aleksander 
Kaidja. VANUS: 7 – 19 a
12-18 €/kuus

LEGO KONSTRUEE
RIMINE
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 6 – 7 a
18-32 €/kuus

LIIKUMISRÜHM  
(üldfüüsiline)
õpetaja Dmitri Petrjakov.
VANUS: 4 – 8 a
18 €/kuus

LIIKUMISRÜHM  
(pallimängud)
õpetaja Dmitri Petrjakov
VANUS: 4 – 8 a
18 €/kuus

LINGVISTIKA (eesti ja 
inglise keel) UUS! 
VANUS: 6 – 14 a
18-26 €/kuus

LOOVUSRING  
„HARRY POTTER“ 
(inglise keel)
õpetaja Tatjana Tomilova
VANUS: 15 – 18 a
26 €/kuus

LOOVUSRING  
„MÕTTEMOSAIIK“ 
(eesti keel)
õpetaja Endla Reinkort
VANUS: 4 – 6 a
18 €/kuus

LOOVUSRING „NAK
SITRALLID“ (eelkool) 
õpetaja Ingrid Reiman
VANUS: 4 – 7 a
18-26 €/kuus

LOOVUSRING 
„SIPSIK“(eesti keel)
õpetaja Endla Reinkort
VANUS: 7 – 8 a
26 €/kuus

MAAL JA SKULP
TUUR
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 7 – 14 a
22-28 €/kuus

MALERING
õpetaja Tatjana Fomina
VANUS: 6 – 16 a
23-26 €/kuus

MUUSIKALINE  
TEATER
õpetaja Tamara  
Pekarskaja
VANUS: 7 – 17 a
23 €/kuus

HUVIRING „NOOR 
TEADUR“ UUS!
õpetaja Sergei Lutškin
VANUS: 7 – 14 a
22-26 €/kuus

ÕMBLUSRING  
„PEHME MÄNGUASI“
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 7 – 16 a
22-26 €/kuus

PROGRAMMEERIMI
SE, ARVUTITEHNI
KA JA
ELEKTROONIKA 
ALUSED UUS!
õpetaja Juri Jestin
VANUS: 7 – 18 a
22-26 €/kuus

SHOWTANTSURING 
„JETÉ“
õpetaja Diana Senkel
VANUS: 6 – 19 a
18-28 €/kuus

SPORTLIKUD  
TANTSUD
õpetaja Scarlett Ilves
VANUS: 7 – 19 a
26 €/kuus

TANTSULINE VÕIM
LEMINE UUS!
õpetaja Scarlett Ilves
VANUS: 4 – 8 a
18-26 €/kuus

TANTSURING  
„FILIGRAAN“
õpetaja Nadežda Tšalaja
VANUS: 4 – 19 a
18-28 €/kuus

TANTSURING  
„STREET DANCE“
õpetaja Aleksandr  
Tšetšet
VANUS: 7 – 19 a
26 €/kuus

TEATRIRING
õpetaja Tamara  
Pekarskaja
VANUS: 8 – 16 a
23 €/kuus

TEATRIRING NAE
RATUS (inglise keel)
õpetaja Tatjana  
Tomilova
VANUS: 5 – 12 a
18-26 €/kuus

TEHNIKARING JA 
MUDELITE VALMIS
TAMINE
õpetaja Juri Jestin
VANUS: 7 – 14 a
22-24 €/kuus

LAULURING  
„VOKAAL“
õpetaja Tamara  
Pekarskaja
VANUS: 10 – 12 a
10-12 €/kuus
Täisõpe 36 €/kuus

KÕIK MUSTAMÄE 
HUVIKOOLI RIN-
GID ALUSTAVAD  
1. SEPTEMBRIL.
TERE TULEMAST!
Rohkem infot ringide 
kohta telefonil 6522536 
ning  
www.tallinn.ee/mllm

Mustamäe
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KUHU MINNA
SEPTEMBER 2022

05.09 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil  
(E. Vilde tee 120)
7.09 kell 18.00 Kepikõnd Sütiste 
metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7
08.09 kell 17.00 tasuta treening 
välijõusaalis noortele Kadaka 
staadionil (E. Vilde tee 120)
08.09 kell 18.00 tasuta treening 
välijõusaalis täiskasvanutele 
Kadaka staadionil (E. Vilde tee 120)
10.09 Kell 11.00 Sügislaat Männi 
pargis. Kell 17.00 esineb Anne Veski
11.09 kell 12.00 Lastehommik 
Vilde tee 120
12.09 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil (E. 
Vilde tee 120)
14.09 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7
15.09 kell 17.00 tasuta treening 
välijõusaalis noortele Kadaka 
staadionil (E. Vilde tee 120)
15.09 kell 18.00 tasuta treening 
välijõusaalis täiskasvanutele 
Kadaka staadionil (E. Vilde tee 120)
17.09 Valgusfestival „Öös on lu-
gusid…“  - Valgus kõnnib Kadrio-
rust Mustamäe Männi parki
19.09 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil (E. 
Vilde tee 120)
21.09 kell 18.00 Hoovikontsert. 
Jüri Pootsmann, Pöörise kvartal
21.09 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7
22.09 kell 17.00 tasuta treening 
välijõusaalis noortele Kadaka 
staadionil (E. Vilde tee 120)
22.09 kell 18.00 tasuta treening 
välijõusaalis täiskasvanutele 
Kadaka staadionil (E. Vilde tee 120)
26.09 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil  
(E. Vilde tee 120)
28.09 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7
29.09 kell 17.00 tasuta treening 
välijõusaalis noortele Kadaka 
staadionil (E. Vilde tee 120)
29.09 kell 18.00 tasuta treening 
välijõusaalis täiskasvanutele 
Kadaka staadionil (E. Vilde tee 120)

Iga lapsevanem teab, kui olulist rolli 
etendab raamat lapse arengus. Tal-
linna Keskraamatukogu on raama-
tuhuvi sütitamisel ja kujundamisel 
lastevanematele abiks. Ükskõik, kas 
laps loeb juba ise või naudib etteluge-
mist, oodatud on kõik. Raamatuid on 
igale vanusele ja mitmesugustel tee-
madel. Meil on lai valik ilu- ja tead-
miskirjandust, põnniraamatuid ning 
koomikseid. Samuti on laenamiseks 
saadaval ajakirjad, lauamängud ning 
võõrkeelne kirjandus.

Raamatukogu lugejaks saamine on vä-
ga lihtne! Lapse lugejaks registreerimi-
seks on vaja täita lapsevanema nõusole-
ku leht ning kaasa võtta alaealise isikut 
tõendav dokument (eelkooliealiste pu-
hul piisab lapsevanema dokumendist 
ning lapse isikukoodist, koolilapsel õpi-
laspiletist). Lapsevanem saab valida, mil-
liseid teenuseid alaealine kasutada saab 
(innovatsioonilabor, õmblustuba, pilli-
laenutus jne), et oleks lihtsam hallata 
kaardi kasutust. 

Kui lugejakaart on olemas, avaneb 
uks suurde võimalusi täis maailma, kus 
leidub nii põnevaid teenuseid, katseta-
mist ootavaid vahendeid kui ka huvirin-
ge ja üritusi igale vanusele ning mis kõi-
ge parem - see kõik on tasuta. 

Tallinna Keskraamatukogu lugeja-
kaardiga on võimalik külastada 19 eri-
nevat raamatukogu ning lisaks ka raa-
matukogubussi! E-kataloogi ESTER abil 
saab eelnevalt kontrollida, kas soovitud 
raamat on olemas, ise raamatute tagas-
tustähtaega pikendada ja teha muid toi-
minguid. Kui ei ole jõudnud minna raa-
matukokku lapsele unejutu-raamatut 
laenama või on kiiresti vaja mõnd kooli 
kohustuslikku raamatut, tasub vaadata 
e-raamatukogudesse ELLU (eestikeelsed 
e-raamatud) ja OverDrive (eestikeelsed 
audioraamatud, inglis- ja venekeelsed e-
raamatud, audioraamatud, e-ajakirjad, 
ukrainakeelsed e-raamatud).

Eelkooliealisi ootavad raamatukogus 
mängulised põnnihommikud ja raama-
tud, mis on disainitud lugemiseks lä-
bi erinevate meelte. Kooliealised saa-
vad sukelduda robootika, animatsioo-
ni, lauamängude ja keeleõppe maail-
ma. Noortele on meil virtuaalreaalsu-
se prillid, fotostuudio ja mugavad ko-

had vaba aja veetmiseks. Huviringid, mi-
da pärast kooli külastada, ootavad lap-
si ja noori erinevates raamatukogudes.

Noored lugejad ei pea kartma, kui 
unustavad raamatud õigel ajal taga-
si tuua. Alaealised võivad viivise ta-
sumise asemel lugeda raamatukogus 

raamatut. 10 senti viivist on võrdne 
1 minuti lugemisega - ei peagi viivist 
maksma.

Tänapäeva raamatukogu on palju 
enamat kui raamatuid täis riiulid ning 
eriti ideaalne on see lastele, kes saavad 
võimaluse tasuta proovida põnevat teh-

noloogiat ning nautida nii lõbusaid kui 
ka harivaid tegevusi.  Kõige lihtsam on 
kõige pakutavaga kursis olla meie kodu-
lehel www.keskraamatukogu.ee või jäl-
gides meid Facebookis lehel Mustamäe 
raamatukogud. Kohtumiseni raamatu-
kogus!

Tallinnas, Kultuurikeskuses Kaja, alustab 4. oktoobril vanuses 55+ 
inimestele tasuta kursus konkurentsivõimekuse 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 töö-
klubisid on kokku 100 tunni jagu, mis 
kõik avardavad teadmisi enda võima-
luste ja tööturu kohta ning annavad jul-
gust teha häid valikuid. Näiteks leida 
sobiv töö ka täiesti uues valdkonnas, 
millest enne aimugi polnud ja seeläbi 
elust ja eneseteostusest täit rõõmu tun-
da. Kursusel käsitletakse, kuidas koos-
tada ja esitleda CV`d. Kuidas teha kar-
jääripööre ja kuidas leida töö, mis pa-
kub rahuldust. Räägitakse tööõigusest 
ja sellest, kuidas lasta ennast mitte pet-
ta. Arvuti kasutamine igapäevaelu mu-

gavaks muutmisel (digiasjaajamine, ID-
allkiri, digiturvalisus). Käsitleme tervis-
likku toitumist – on see kallis või mitte: 
müüdid ja tegelikkus. Kuidas kasutada 
sotsiaalmeediat: võimalused ja ohud. Ja 
palju muud põnevat.

Koolitusel positiivselt osalemise 
võimaldamiseks: igale osalejale stipen-
dium. Lisaks igal koolituspäeval suupis-
ted ja tasuta lõunasöök restoranis. Kau-
gemalt tulijatele katame ka sõidukulud. 
Lisaks ka personaalne karjääri-, sõltu-
vus- ja võlanõustamine 

Tallinnas, Kaja kul-
tuurikeskuses, toimu-
vasse koolitusprogram-
mi ootame Harjumaal 
elavaid inimesi vanuses 
55+, kes ei oma kehti-
vat töölepingut. Tasu-
ta koolitusprogrammi 
viib läbi Johannes Mih-
kelsoni Keskus MTÜ ja 
projekti rahastab Eu-
roopa Sotsiaalfond.

Tasuta kursus algab 4. oktoobril. Tu-
le kindlasti! Või kui Sul on lähedane või 
sõber, kellele see info võib olla elumuut-
vaks, siis anna talle sellest kindlasti tea-
da! Suured muutused saavad alguse väi-
kestest tegudest ja toetavast sõnast. Sel-
leks helista või kirjuta:     

Rene Rässa 
Põhja-Eesti töösuuna juht  

Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ 
rene.rassa@jmk.ee  

+372 50 57 985

Tehnikaülikooli legendaarne  
linnakupidu tuleb taas!
Legendaarseks saanud Tallinna 
Tehnikaülikooli Linnakupidu tu-
leb sel aastal reedel, 9. septembril. 

Linnakupidu toob kokku ülikooli tu-
dengid, töötajad, vilistlased, koostöö-
partnerid ja sõbrad, et üheskoos nau-
tida kogu päeva kestvaid ettevõtmisi 
ning panna õhtul peole vägev punkt 
koos Eesti parimate muusikutega. 
Kokku ootame pidutsema umbes 
kolme tuhandet inimest.  

Tulemas on näiteks traditsioonili-
sed vilistlaste kokkutulekud, tuden-
giorganisatsioonide mõõduvõtmised, 
mälumängud, giidiga ekskursioonid 
linnakus ning suur ülikooli kultuuri-
kollektiivide laulu- ja tantsupidu.  

Õhtusel Linnakupeo järelpeol saab 
kolmel festivalialal: aulas, peahoone 
fuajees ja Akadeemikute alleel kuula-
ta Terminaatorit ning Ivo Linnat koos 
Supernovaga, tantsida DJ-de saatel või 
Silent Discol. Tulemas on ka põnev ül-

latusesineja! Kogu linnakupeo ajal on 
avatud toidutänav.

Kõik päevased sündmused on ta-
suta, kuid õhtusele järelpeole tuleb 
soetada pilet. 

Linnakupeo toimumiskohaks on 
kogu TalTechi Mustamäe kampus. 
Tehnikaülikoolil on praegu üle 9000 
tudengi, 1900 töötaja ning enam kui 
77 000 vilistlast. 

Hoia linnakupeo programmil ja in-
fol silm peal aadressil https://taltech.
ee/linnakupidu.

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 4. oktoobril kell 10 Kaja Kultuurikeskuses,

aadressil E. Vilde tee 118, Tallinn

Üritused ja huvitegevus
10.09. algusega kell 11.00 Männi 
park, Mustamäe raamatukogud Sü-
gislaadal
Sügis-talvise hooaja ürituste ja huvite-
gevuste tutvustamine, lastele mängud 
ja ülesanded. 

Tutvuda saab ka raamatukogu jalg-
rattaga. 

Eesti keele kohvik
Laupäeviti arendame eesti keelt! Algu-
sega kell 15.00:
▶  1. laupäev Männi raamatukogus (Ehi-

tajate tee 48)
▶  2. ja 4. laupäev Kännukuke raamatu-

kogus (E.Vilde tee 72)
▶  3. laupäev Sääse raamatukogus (Sõp-

ruse puiestee 186b)

Männi raamatukogus (Ehitajate tee 48)
▶  iga kuu 4. laupäeval LASTEHOMMIK 

(vene keeles) – tutvustame uusi ning 
huvitavaid laste – ja noorteraamatuid

▶  laupäeviti kell 10.00 KEELEÕPPEMÄN-
GUD UKRAINA lastele – õpime män-
gulises vormis lihtsamaid eesti keele 
sõnu ja väljendeid

Sääse raamatukogus (Sõpruse puies-
tee 186b)
▶  iga kuu 1. laupäeval kell 11 PÕNNI-

HOMMIK, alates 01.10.
▶  iga kuu 2.laupäev kell 11 LASTEHOM-

MIK, alates 08.10.
▶  iga kuu 1. kolmapäeval kell 13 KIR-

JANDUSRING SEENIORIDELE (Kristii-
ne tegevuskeskuses, Sõpruse puiestee 
5, I korrusel ) alates 07.09

▶  iga kuu 2. ja 4. kolmapäeval kell 11 SEE-
NIORIDE VESTLUSHOMMIK erineva-
tele teemadel ja MÄLUKLUBI, alates 
14.09 ja 28.09.

▶  iga kuu 3.neljapäev kell 15.00 KIRJAN-
DUSRING vene keeles, alates 15.09. 

▶  iga kuu 3. teisipäev kell 11 LOOVKLU-
BI PÕNNIDELE JA LAPSEVANEMATE-
LE, alates 20.09.

Kännukuke raamatukogus (E. Vilde 
tee 72)
▶  iga kolmapäev kell 18.00-20.00 MALE-

KLUBI täiskasvanutele, alates 07.09. 
Juhendaja on Tatjana Fomina.

▶  Iga laupäev kell 11.00-12.00 VOOLI-
MINE veebis. Voolime koos veebi teel 
raamatutegelasi ja jutustame lugusid.

▶  Iga kuu 2. ja 4. kolmapäev kell 15.00-
16.30 ANIMATSIOONIRING lastele, 
alates 14.09.

▶  Iga kuu 2. ja 4. neljapäev kell 16.00-
17.30 NUTI(KI)KAS – nutiring lastele, 
alates 15.09.

▶  iga kuu 2. laupäeval kell 12 PÕNNI-
HOMMIK, alates 08.10.

▶  iga kuu 1.laupäev kell 12 LASTEHOM-
MIK, alates 01.10.

Võtke ühendust registreerimiseks 
ja lisainfo saamiseks saase@tln.lib.
ee 683 0990; kannukuke@tln.lib.ee 683 
0951; manni@tln.lib.ee 653 2556. Info ka 
Facebookist Mustamäe raaamatukogud 
ja https://keskraamatukogu.ee/uritused/

Laste ja noortega raamatukokku!
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Mida tuleks teada elektri ostmisest?
Elektrienergiaga varustamiseks on tar-
bijal sõlmitud kaks lepingut — elekt-
rimüüjaga elektrienergia ostmiseks ja 
võrguettevõtjaga võrguteenuste kasuta-
miseks. Kortermajas saavad korterioma-
nikud osta elektrit otselepinguga, vali-
des ise elektrimüüja ja -paketi või kor-
teriühistu kaudu. Kui elektri ostjaks on 
korteriühistu, valib elektrimüüja ja -pa-
keti korteriomanike üldkoosolek hääl-
teenamuse alusel. 

Teadliku valiku tegemiseks on või-
malik tutvuda erinevate pakettide pak-
kumistega elektrimüüjate ja võrguette-
võtjate veebilehekülgedel. Suurim võr-
guettevõtja on Eestis Elektrilevi.

Elektripaketid jagunevad börsi- ja fik-
seeritud hinnaga pakettideks. Lisaks pa-
kuvad elektrimüüjad keskkonnasõbra-
likke rohelise energiaga pakette, mille 
puhul on elekter toodetud taastuvatest 
energiaallikatest. 

Börsipakett sobib tarbijatele, kes soo-
vivad oma elektritarbimist ja kulusid 
juhtida. Eesti Energia AS klientide pu-
hul sõltub hind vastavalt sõlmitud lepin-

gust kas kaalutud keskmisest börsihin-
nast või iga tunni jooksul tarbitud elekt-
rikogusest ja samal tunnil kehtivast bör-
sihinnast. Nende börsipakettide puhul, 
mis ei sõltu veel tunnipõhisest elektri-
hinnast toimub alates 01.09.2022 ülemi-
nek tunnipõhisele börsipaketile Muu-
tuv. Uus tunnipõhise hinnakujunduse-
ga leping hakkab kehtima automaat-
selt, kuid tarbijaid teavitatakse sellest 
ette, pakkudes ühtlasi võimalust paket-
ti vahetada või lepingut lõpetada. Kasu-
tades tunnipõhist börsipaketti on tar-
bijal võimalik oma tarbimist regulee-
rida ja suunata koormus odavamatele 
tundidele. Börsihind kujuneb elektri-
börsil, milleks Põhjamaades ja Balti rii-
kides on Nord Pool. 

Fikseeritud hinnaga elektripakett 
Kindel sobib hästi tarbijatele, kellel 
ei ole võimalust ega soovi oma elekt-
ritarbimist ja börsihinna muutusi jäl-
gida ning kes eelistavad elektriarvete 
osas stabiilsust ja prognoositavust. Kind-
la paketi lepingud jagunevad tähtaeg-
seteks ja tähtajatuteks. 2022. aastal li-

sandus uus 5-aastane fikseeritud hin-
naga pakett Kindel Pluss.

Nagu kõigi lepingute puhul, tuleb ka 
enne elektrienergia ostmise või võrgu-
teenuste kasutamise lepingu sõlmimist 
tutvuda müüja poolt pakutavate tingi-
mustega ja teha nii paketi kui tähtaja 
osas teadlik valik! Näiteks Eesti Ener-
gia AS poolt pakutavat 5-aastast paketti 
Kindel Pluss valides peab tarbija arvesta-
ma, et lepingu ennetähtaegsel lõpetami-
sel tuleb tasuda kopsakat leppetrahvi.

Elektrimüüjate poolt pakutavaid 
elektrihindu on võimalik võrrelda vee-
bilehtedel www.elektrihind.ee ja www.
energiaturg.ee. 

Börsihinna jälgimiseks uuri, milli-
seid võimalusi (mobiiliäpp, börsihinna 
teavitus jne) pakub Sinu elektrimüüja ja 
kas nii börsihind kui tarbimisandmed 
on samas kohas nähtavad.

Börsihinda on võimalik jälgida ja ka-
sutada soovitusi tarbimise suunami-
seks odavamatele tundidele veebileh-
tedel www.elektrihind.ee/borsihind/ ja 
www.elektrikell.ee/ 

Jooksva tunni elektrihind (käibe-
maksuta) on nähtav ka Eleringi veebi-
lehel www.elering.ee. Kui jälgida bör-
sihindu otse Nord Pool Spoti äpist või 
www.nordpoolgroup.com, tuleb arves-
tada, et sealne aeg on Eestist tunni võr-
ra erinev ja hinnad esitatud käibemak-
suta.  Eleringi ja Nord Pool veebilehel 
toodud hinnad on megavatt-tundides 
ja tuleb teisendada kilovatt-tundideks 
(1MWh = 1000 kWh).

Praegune elektrihinna tõus ei ole 
seotud võrgutasudega. Kuna võrgutasu 
suurus sõltub aga tarbimisest, tasub olla 
ka veendunud, et olemasolev võrgupa-
kett on kõige sobivam ja soodsam. Võr-
gupakettide kohta uuri infot oma võr-
guettevõtjalt. Võrguettevõtja Elektrile-
vi iseteeninduses www.elektrilevi.ee on 
võimalik võrrelda, missugune võrgupa-
kett on lähtuvalt tarbija varasematest 
tarbimisandmetest soodsaim.

Soovitused kulude vähendamiseks 
koduses majapidamises:
▶  Hooldage elektriseadmeid

▶  Kasutage energiasäästlikke lahendusi
▶  Kasutage pesumasinat ajal, mil elekt-

rihind on soodsam
▶  Kasutage valgustites led-lampe
▶  Kustutage ruumist lahkudes tuli
▶  Valige elektrikütteseadmete kasuta-

misel endale minimaalselt sobiv tem-
peratuur

▶  Tarvitage põrandakütet mõistlikult
▶  Kasutage kodumasinaid ökonoomselt
▶  Vahetage vajadusel ja võimalusel ko-

dumasinad energiasäästlikumate vas-
tu, jälgides ostuotsuse tegemisel ener-
giamärgistust

▶  Ärge jätke arvutit vm elektriseadet, 
mida ei kasutata, ooterežiimis ühen-
datuna elektrivõrku

Küsimustega on võimalik pöördu-
da Tallinna Strateegiakeskuse lin-
na ettevõtlusteenistuse tarbijakait-
se osakonna poole tel 640 4232, e-
posti aadressil tarbijainfo@tallinn-
lv.ee või Tallinna tarbijakaitse in-
fopunkti, Vabaduse väljak 7 I kor-
rusel.

Katrin Talihärm 
Eesti Pangaliidu  
tegevdirektor

Tänavu esimese seitsme kuuga kaotas 
enam kui 370 Eesti inimest oma raha 
neti- ja telefonipetturitele. Ilma jäädi 
kokku peaaegu kolmest miljonist eu-
rost! Suurem osa sellest rahast, üle poo-
leteise miljoni euro, kaotati investeeri-
miskelmidele. 

Kõik need sajad petta saanud inime-
sed on meie kaasmaalased, naabrid, sõb-
rad ja tuttavad. Mitmendat aastat kest-
vas pettuste laines on enam kui kolman-
dik Eesti elanikke pettustega isiklikult 
kokku puutunud.  

Miks me sellistel asjadel 
küll endaga juhtuda 
laseme?
Petturid, kes tutvustavad end investee-
rimisfirma esindaja või pangatöötajana, 
on väga veenva jutuga, vahel ähvarda-
vad, mõnikord mesikeelsed, vahel hir-
mutavad raha kaotamisega pangakon-
tolt või ahvatlevad võimalusega vähe-
se ajaga palju lisa teenida. Pettur võtab 
ohvri õnneks palju lihtsamalt, kui me 
ettegi kujutame.

Pangaliidu poolt tellitud ja uuringu-
firma Norstat poolt läbi viidud uuringu 
tulemused näitavad, et pea kõik Eesti 
inimesed on pangandus- või investee-
rimiskelmustest kuulnud või nendega 
kokku puutunud. Enam kui 35% inimes-
test on ühel või teisel viisil selle teema-
ga isiklik kokkupuude. Aasta tagasi oli 
isiklikult pettustega kokku puutunud 
23% eestimaalasi. 

Mitte-eestlastest on isiklik kokku-
puude koguni 67% inimestest. Üsna häs-
ti tuntakse ka ohumärke, mida tähele 
panna. Siiski on mullusega võrreldes 
veidi langenud teadlikkus märkidest, 
mis peaksid ettevaatlikuks muutma – 
enamus inimesi tunneb kindla peale 
ära kuus kaheteistkümnest ohumärgist. 
Paremini tunnevad ohtusid ära noore-
mad ja kõrgema sissetulekuga inime-
sed, keskmisest kehvemini eakad, põ-
hiharidusega ja keskmisest madalama 
sissetulekuga inimesed . 

Suhtu ettevaatlikult 
„superpakkumistesse“!
Hiiglaslik petukõnede laine võimen-
dus mullu septembris ja oktoobris, kui 
paljude inimeste kontole laekusid teise 
pensionisambasse kogutud säästud. Pet-
turid nägid siin oma võimalust ja kah-
juks jõudsid nad ka sihile: nii septemb-
ris kui ka oktoobris jõudis petiste kätte 
ohtralt raha. 2022. aasta algus tõi võima-
luse kergemalt hingata, ent suvekuudel 
on petturite aktiivsus jälle kasvanud ja 
valvsust kaotada ei tohi. 

Suvel on kasvanud just investeeri-
mispettuste hulk. Politsei registreeris 
juulis 22 investeerimispettust ning kah-
jusumma ulatus üle 220 000 euro. Suu-
rim kahjusumma oli 55 000 eurot – kan-
natanu uskus kelmide lubadusi, et vii-
mased aitavad lisatasu eest varem “in-
vesteerimisplatvormil” kaotatud raha 
tagasi saada. Endiselt registreerib po-
litsei ka süütegusid, kus inimesed on 
pettuse ohvriks lagenud „pankade“ 
kampaaniabänneritel klikates, kelmi-
de poolt saadetud pangalingile minnes 
või vastates justkui oma kodupangast 
tulnud kõnedele, kui helistajaks olid 
hoopis petturid. 

Kahjuks ei tähenda inimeste kõrge 
teadlikkus pettustest seda, et oleme 
ohvriks sattumise eest kaitstud. Inves-
teerimispetturid on väga nutikad. Nad 
loovad internetis oma «firmale» kodu-
lehe, mis näeb välja nagu päris, ja näi-
tavad, justkui teeniks nende ettevõt-
tesse paigutatud raha ülilühikese aja-
ga suurt tootlust. 

Nii pannaksegi heauskne telefonile 
vastaja uskuma, et «investeering» on vä-

ga tulus ja «investeerides» teenid väga 
ruttu palju raha.Mõni petuskeem viiak-
se ellu nii oskuslikult, et esmapilgul või-
vad isegi asjatundjad alt minna ja usku-
ma jääda. Sageli väidavad petturid, et 
helistavad välismaalt, seegi lisab nen-
de jutule usutavust.

Enamasti langevad pettuste ohvriks 
Harjumaa, eriti Tallinna, ja Ida-Virumaa 
elanikud. Reeglina kõnelevad kelmid te-

lefonis vene keelt, räägivad enesekind-
lalt ja soravalt. Üldjuhul paluvad inime-
sel asja enda teada jätta, sest see olevat 
isiklik pakkumine. Ja otsustama peab 
kiiresti, lausa kohe, sest selline võima-
lus kaua ei kestvat. Sageli palutakse kas 
ülekanne teha või laadida oma arvutis-
se ekraani jagamise tarkvara, mille abi-
ga saab pettur võtta kontrolli ohvri ar-
vuti üle.

Kuidas ennast kaitsta? 
Kõige lihtsam: kui võõras inimene helis-
tab ja tahab teiega rääkida teie rahast, 
öelge: „Ei, aitäh!“ Ärge unustage, et kui 
mingi rahateenimise võimalus tundub 
ulmeliselt hea, ongi see enamasti välja-
mõeldis, mitte päris pakkumine.

Peale uskumatute investeerimispak-
kumiste väidavad petturid tihti, et he-
listavad pangast ja tegutsevad selle ni-
mel, et hoida ära teie kontol toimuvaid 
pettusi ja sealt raha mujale kandmist. 
Inimeselt küsitakse pangakontole ligi-
pääsu lubavaid kasutajatunnuseid ja 
PIN-koode või pangakaardi andmeid.

Meeles tuleb pidada, et päris panga-
töötaja ei küsi kliendile helistades mitte 
kunagi interneti- või mobiilipanka logi-
miseks andmeid. Mida tahes teile helis-
tades ei väideta, ka pettuse ärahoidmi-
seks ei nõua pank teilt nii kontole pää-
suks tarvilikke andmeid. Kui seda küsi-
takse, on alati tegu pettusega. Küll tasub 
meeles pidada, et kui inimene ise pan-
ka helistab, tuleb ennast identifitseerida 
ja siis võidakse PIN-koode küsida küll. 

Mis peaks tegema ettevaatlikuks?
▶  Väidetav pangatöötaja küsib telefoni teel PIN-koode või salasõnu
▶  Väidetav pangatöötaja ei taha suhelda eesti keeles
▶  Väidetav pangatöötaja ei tea teie nime
▶  Pank saatis teile sisse logimiseks lingi SMSi või e-maili teel
▶  Internetipanka sisse logimisel küsitakse PIN2 koodi, mitte PIN1 koodi
▶  Pakutud investeerimisvõimalused on liiga hea, uskumatu tootlusega
▶  Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja helistab välismaiselt telefoninumbrilt
▶  Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja on pealetükkiv või agressiivne
▶  Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja palub arvutisse paigaldada lisatarkvara
▶  Pank või investeerimisvõimaluse pakkuja helistab lühikese aja jooksul kordu-

valt tagasi, on nõudlik
▶  Väidetav pangatöötaja palub pangakontolt kogu raha võtta välja sularahas
▶  Väidetav pangatöötaja palub osaleda salaoperatsioonis koostöös politseiga

Sergei lugu: Google’i ja pangapettus
Peale tööpäeva sai Sergei võõralt numb-
rilt kõne. „Võtsin selle kõne vastu ja he-
listaja tutvustas end Google’i turvaosa-
konna esindajana. Ta selgitas, et mi-
nu Google’i kontole üritati sisse murda 
ja probleem peitub minu telefonis. Ko-
he tehti ka ettepanek tõmmata telefoni 
kaitseprogramm. Mind juhendati selle 
alla laadimisel, see aga ei õnnestunud, 
kuna mu mobiiltelefon seda programmi 
ei toeta,“ kirjeldab Sergei, kuidas kelmid 
temale lähenesid.

Peagi helistati mehele ka väidetavalt 
kodupangast. „Helistajaks oli naisterah-
vas, kes rääkis mulle, et minu pangakon-
to vastu tuntakse huvi välisriigist. Ka kü-
sis pangatöötaja, kas ma tunnen kedagi 
Andrei nimelist inimest, kes töötab sa-
mas pangas,“ rääkis Sergei. „Ma vastasin, 
et ei tunne. Pangatöötaja kirjeldas, kui-
das Andrei müüs minu andmeid teistele 
inimestele ning palus abi Andrei ja teis-
te kelmide tabamisel,“ ütles Sergei. Mees 
kaasati nagu põnevusfilmi, suurest sa-
laoperatsioonist kelmide tabamiseks ei 
tohtinud ta kellegagi rääkida ja koostöö 
korral lubati erinevaid preemiaid pangalt. 

Mõni aeg hiljem helistas Sergeile väi-
detav politsei julgeolekuosakonna töö-
taja, kes jättis mulje, et võtab samuti osa 
salaoperatsioonist. Peale suhtlust „polit-
seiga“ helistati uuesti „pangast“. „Panga-
töötaja tutvustas end Kaidina ja palus 
suhtlust jätkata Viberis. Kõik edasised 
kõned, sõnumid ja dokumentide saat-
mised toimusid seal,“ selgitas Sergei. 

Salaoperatsioon kelmide tabamiseks 
käivitus ja Sergei sammus järgmisel päe-
val oma kodupanka. „Mulle öeldi, et enne 
panka minekut pean kõik kontaktid te-
lefonist kustutama ja ma küsisin, miks. 
Nad vastasid, et pangatöötajad võivad se-
da kontrollida. Ka juhendati, kuidas pean 
pangas käituma, et endale mitte tähelepa-
nu tõmmata. Rõhutati, et panga poolt an-
tud paberitele jätaksin enda sõrmejäljed, 
mida on vaja edasises uurimises,“ lisas ta.

Mees võttis pangast välja 10 000 eu-
rot, lahkus kontorist ja jäi ootama uu-
si juhtnööre. „Peagi helistas taas väide-
tav pangatöötaja ja palus minna sula-
rahaga Tallinnas asuva kaubanduskes-
kuse juurde, kuhu tullakse rahale järgi. 
Mulle lubati panga poolt paberil garan-

tiikirju, mille alusel saan hiljem oma ra-
ha tagasi. Möödus mõni minut ja minu 
juurde sammus väidetavalt operatsioo-
nis osalev salapolitseinik, kellele andsin 
sularaha ja vastu sain mapi sees garan-
tiikirjad,“ kirjeldas Sergei. „Jõudsin ko-
ju, kui helistas väidetav politseitöötaja, 
kellega olin just kohtunud. Ta rääkis, et 
tal on häid uudiseid. Nimelt on tuvasta-
tud grupp, kes pettusi läbi viib. Ja kuna 
kuulati pealt ka kõnesid, siis selgus, et 
kahtlustatavaid on rohkem, kui algselt 
arvati. Väidetav politseinik ütles, et sa-
laoperatsiooni teine tase on väga oluli-
ne ja selle lõpule viimiseks palus ta mul 
uuesti minna panka, et välja võtta veel 
10 000 eurot. Halva uudisena ta ütles, 
et kohe ma raha tagasi ei saa, kuna ku-
lub aega kinni peetud inimeste ülekuu-
lamiseks,“ lisas lõpetuseks Sergei.

Siis sai mees aru, et asi ei tundu õi-
ge. Ta helistas enda kodupanga numb-
rile, mille leidis internetist. Pank kinni-
tas, et taolist salaoperatsiooni ei toimu ja 
palus pöörduda mehel päris politsei poo-
le, kuna ta on sattunud kelmide ohvriks. 

Sergeile tekitati kahju 10 000 eurot.

Telefonis suure raha lubajale öelge: „Ei, aitäh!“



5. september 2022 11Mustamäe kasulikku

Vahur Kõlvart
Mustamäe Linnaosakogu liige 
Hugo OÜ jurist, MA

Aja jooksul on arvestatav hulk eakaid 
inimesi ja nende lähedasi pöördunud 
Mustamäel õigusnõustamisele küsi-
musega: „Kas enne siit ilmast lahku-
mist tuleb  teha oma sugulastele tes-
tament, lasta asjad jääda nii nagu on 
või hoopis kinkida oma maapealne 
vara enne ära, et pärijatel oleks vä-
hem muresid.“

Muretsemine oma pärijate käekäigu ja 
tuleviku pärast on küll tervitatav, kuid 
siiski tuleb siinkohal natuke selgitada 
mõningaid pärijale pärandiga või kinki-
jale kinkega tekkida võivaid probleeme 
ja asjaolusid. Samuti sisaldab artikkel 
väikest ülevaadet testamendiga seon-
duvatest asjaajamistest, seaduses sätes-
tatust ja mõningaid vastuseid mida on 
nõustamistel nende teemade kohta sa-
gedamini küsitud.

Pärimisega seotud toiminguid nagu 
pärimismenetluse algatamine ja läbi-
viimine ja pärimistunnistuse väljasta-
mine toimub Pärandaja viimases elu-
koha järgses notaris, kuhu Pärandva-
ra suhtes õigusi omav isik esitab nota-
riaalselt tõestatud avalduse. Kui päran-
daja viimane elukoht oli välisriigis, viib 
Eesti notar pärimismenetluse läbi üks-
nes Eestis asuva vara suhtes tingimusel, 
et välisriigis ei ole võimalik pärimisme-
netlust läbi viia või välisriigis läbiviidav 
menetlus ei hõlma Eestis asuvat vara 
või Eestis ei tunnustata välisriigis koos-
tatud pärimistunnistust.

Kui pärija ei ole teada või tema elu-
koha kohta puuduvad usaldusväärsed 
andmed, viib notar läbi pärija väljasel-
gitamise üleskutsemenetluse, avalda-
des selle kohta teate vähemalt  ametli-
kus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Üldjuhul toimub pärimine seaduse 
järgselt ja esimese järjekorra seadusjärg-
sed pärijad on pärandaja alanejad sugu-
lased (lapsed) ning see on enamjaolt ka 
kõigile teada.  Edasine tasub aga natuke 
selgitamist ja meeldetuletamist.

Pärandaja üle elanud abikaasa pärib 
esimese järjekorra pärijate kõrval võrd-
selt pärandaja lapse osaga, kuid mitte 
vähem kui ühe neljandiku pärandist. 
Kui isikul ei ole lapsi, siis ei tee see abi-
kaasast ainupärijat, vaid pärandus kuu-
lub jagamisele abikaasa ning lahkunu 
vanemate ning õdede ja vendade vahel. 
Kui ei ole sugulasi esimesest ega teisest 
järjekorrast, pärib pärandaja abikaasa 
kogu pärandi.

Teise järjekorra seadusjärgsed päri-
jad on pärandaja vanemad ja nende ala-
nejad sugulased.

Kolmanda järjekorra seadusjärgsed 
pärijad on pärandaja vanavanemad ja 
nende alanejad sugulased.

Kui pärandi on vastu võtnud mitu pä-
rijat (kaaspärijad), kuulub pärandvara 
neile ühiselt (edaspidi pärandvara ühi-
sus). Pärandvara ühisusele ja kaaspäri-
jate vahelistele suhetele kohaldatakse 
kaasomandi kohta käivaid sätteid.

Kui kaaspärija müüb oma osa pär-
andvara ühisusest kolmandale isikule, 
on ülejäänud kaaspärijatel ostueesõigus 
mille teostamise kehtivus on 2 kuud.

Testament on  ühepoolne leping mil-
lega Pärandajal (testaatoril) on võimalik 
määrata oma pärijate ringi, teha oma 

pärandvara jagamiseks teisi korraldu-
si ning teha ajas vajadusel selles doku-
mendis ka muudatusi.. Selline tehing 
tehakse isiklikult . 

Testament võib olla notariaalne või 
kodune. Notariaalse testamendiga seo-
tud küsimustes jagab selgitusi notar ja 
mõistlik ongi pöörduda nendes küsi-
mustes kohe vabalt valitud notaribü-
roosse.

Testaator võib teha koduse testamen-
di, kirjutades selle algusest lõpuni oma 
käega ja märkides ära testamendi tege-
mise kuupäeva ja aasta. Omakäeliselt 
kirjutatud testamendile kirjutab testaa-
tor ise alla ja see kehtib 6 kuud ehk kui 
selle tegemise päevast on möödunud 
kuus kuud ja testaator sel ajal elab tu-
leb kirjutada uus testament, kus tuleb 
muuta vähemalt kuupäeva.

Testaator võib teha koduse testamen-
di, millele ta kirjutab alla vähemalt ka-
he teovõimelise tunnistaja juuresolekul 
ning milles märgib ära testamendi te-
gemise kuupäeva ja aasta. Tunnistajad 
peavad olema testamendi allakirjuta-
mise juures üheaegselt. Tunnistajad ei 
pea teadma testamendi sisu. Tunnista-
jad kinnitavad oma allkirjaga, et testaa-
tor on testamendile ise alla kirjutanud 
ja et nende arusaamise kohaselt on tes-
taator teo- ja otsustusvõimeline. Tunnis-
tajaks ei või olla isik, kelle enda või kel-
le üleneja või alaneja sugulase, venna 
või õe või nende alaneja sugulase või 
abikaasa või abikaasa üleneja või alane-
ja sugulase kasuks testament tehakse.

Oluline on, et kui koduses testamen-
dis ei ole märgitud selle tegemise kuu-
päeva ega aastat ning ka muul viisil ei 
ole võimalik tuvastada testamendi tege-
mise aega, on testament tühine. Testa-
mendi omakäelisel kirjutamisel on vä-
ga oluline, et kirjutatud testamendist on 
arusaadav ja üheselt tõlgendatav testaa-
tori tahe ehk testamendi sisu.

Testaator võib testamendi või mõ-
ne selle osa igal ajal tühistada hilise-
ma testamendi või pärimislepinguga. 
Pärimisleping sõlmitakse vaid notaris. 
Muuhulgas võib pärimislepinguga et-
te näha, et seadusjärgne pärija loobub 
pärandist.

Lastetu paar saab teineteist ainupä-
rijaks määrata vaid testamendi kaudu.

Abikaasade vastastikune testamendi 
juhul tuleb tähele panna, et abikaasa-
de vastastikuses testamendis sõltub ühe 
abikaasa tehtud korralduse kehtivus tei-
se abikaasa tehtud korralduse kehtivu-
sest, kui võib eeldada, et ühe abikaasa 
korraldust ei oleks tehtud teise abikaasa 
korralduseta. Kui abikaasad on teinud 
vastastikku teineteise kasuks korraldu-
si või määranud, kellele läheb üle ülee-
lanud abikaasa pärand või muu vastas-
tikuse testamendi alusel saadu, eelda-
takse, et korraldust ei oleks tehtud tei-
se abikaasa korralduseta. Seetõttu ei saa 
üleelanud abikaasa enam ainuisikuli-
selt neid korraldusi muuta.

Näiteks kui abikaasade vastastiku-
ses testamendis on määratud, et ülee-
lanud abikaasa surma korral läheb te-
ma pärand üle kolmandale isikule, ei 
ole üleelanud abikaasal, kes on päran-
di vastu võtnud, õigust seda abikaasa-
de vastastikuse testamendi korraldust 
muuta ega oma surma korraks teistsu-
guseid korraldusi teha.

Pärast abikaasa surma saab teine abi-
kaasa, kui tema korraldus sõltub teise 
abikaasa tehtud korralduse kehtivusest, 
korralduse tühistada üksnes juhul, kui 

ta loobub pärandist, mis talle vastasti-
kuse testamendi alusel määrati.

Kui abikaasad on vastastikuses testa-
mendis määranud isiku, kellele läheb 
üle üleelanud abikaasa pärand või muu 
vastastikuse testamendi alusel saadu, 
ja see isik on pärandaja, tema abikaa-
sa või pärandaja alaneja või üleneja su-
gulase vastu toime pannud kuriteo või 
on tahtlikult ja oluliselt rikkunud oma 
seadusest tulenevat pärandaja ülalpida-
mise kohustust, saab üleelanud abikaa-
sa omapoolse korralduse tühistada ka 
pärast vastastikuse testamendi alusel 
saadu vastuvõtmist.

Pärandi vastuvõtmisel on oluline sil-
mas pidada, et koos varadega lähevad 
Pärjatele üle ka Pärandaja kohustused, 
mille enda kanda jätmist on võimalik 
vältida 3 kuu jooksul, alates pärandaja 
surmast või oma pärimisõigusest teada-
saamisel, kas pärandist loobudes või pä-
randi vastuvõtmisel koheselt notarilt pär-
andvara inventuuri läbiviimise taotlemi-
sega. Pärandvara inventuuri teostab koh-
tutäitur. Kui pärandvarast ei piisa päri-
ja kohustuste täitmiseks siis ei pea pä-
rija täitma kohustusi oma vara arvelt 
vaid vastutab Pärandaja nõuete eest ai-
nult pärandvara väärtuse ulatuses. Pärast 
pärandi vastuvõtmist ei saa sellest enam 
loobuda, ega pärast pärandist loobumi-
sel seda enam ka vastu võtta. 

Kui pärima õigustatud isik on päran-
dist loobunud, on pärima õigustatud see 
isik, kes oleks pärinud siis, kui päran-
dist loobunu oleks surnud enne pärandi 
avanemist. Isik, kes astub pärandist loo-
bunu asemele, võib pärandi vastu võtta 
või sellest loobuda sama tähtaja jooksul, 
kui selleks oli õigus loobunul (3 kuud). 
Tähtaega arvestatakse päevast, millal 
pärandist loobunu asemele astuja loo-
bumisest teada sai.

Sõltumata sellest, kas pärandvara 
hulka kuulub võlgu või mitte, on inven-
tuur kohustuslik, kui pärijaks on piira-

tud teovõimega isik (alaealine laps või 
täiskasvanu, kelle teovõime on piira-
tud), kohalik omavalitsusüksus või riik.

Kui piiratud teovõimega pärija sea-
duslik esindaja (lapse vanem või koh-
tu määratud eestkostja) ei ole pärandi 
inventuuri taotlenud, vastutab ta isikli-
kult pärandaja nende võlgade eest, mil-
le rahuldamiseks pärandist ei jätkunud.

Kui pärandaja on testamendi või pä-
rimislepinguga jätnud seaduse järgi pä-
rima õigustatud alaneja sugulase, oma 
vanemad või abikaasa, kelle suhtes pä-
randajal oli surma hetkel perekonna-
seadusest tulenev kehtiv ülalpidamisko-
hustus, pärandist ilma või on nende pä-
randiosi vähendanud võrreldes sellega, 
mille nad oleksid saanud seadusjärgse 
pärimise korral, on neil õigus nõuda pä-
rijatelt sundosa.  Sundosa on pool päran-
diosa väärtusest, mille pärija oleks sea-
dusjärgse pärimise korral saanud, kui 
pärandi oleksid vastu võtnud kõik sea-
dusjärgsed pärijad. Isikuid, kes on lepin-
guga pärimisest loobunud, sundosa suu-
ruse väljaselgitamisel arvesse ei võeta.

Kinkeleping on Võlaõigusseaduse § 
259 kohaselt leping, milles kohustub üks 
isik (kinkija) tasuta teisele isikule (kingi-
saaja) üle andma talle kuuluva eseme ja 
tegema võimalikuks omandi ülemineku 
kingisaajale või tasuta varalisest õigusest 
kingisaaja kasuks loobuma või muul vii-
sil kingisaajat rikastama. Kinkida võib nii 
vallasvara, kinnisvara, kui ka õigusi, sisu-
liselt on tegemist ühepoolse tehinguga. 
Kinkija avaldus endale kinkelepingust 
tulenevate kohustuste võtmiseks peab 
olema tehtud kirjalikult, kui seadusest 
ei tulene teisiti. Tavapraktikas sõlmitak-
se kinkelepinguid enamjaolt kinnisvara 
kinkimiseks ning sellisel juhul peab ole-
ma kinkeleping sõlmitud notariaalselt.

Kui otsustate siiski oma vara ära kin-
kida siis kaotate eelkõige oma oman-
di ja otsustusõiguse oma vara käsuta-
da. Vähim mis sel juhul peab silmas pi-
dama on, et kinkelepingusse saab sisse 
panna eluaegse isikliku kasutusõiguse 
Sulle kuulunud kingitud vara kasutami-
seks oma elu jooksul.

Praktikas on hakatud kinkelepingus 
sätestama ka hoolduskohustust näiteks 
kingisaaja kohustust kinkija ravikulude 
katmiseks, toidu ostmiseks , vajaduspõ-
hiseks transportimiseks jms.

Ei ole harvad juhud kus kinkija jäe-
takse tulevikus hooldeta ja siis puudu-
vad juba ka võimalused kinkelepingute 
tagasipööramiseks. Seega soovitatav on, 

et ärge kiirustage oma vara ehk oma ku-
ludega toimetuleku garantiid ära kinki-
ma läbimõtlematult, lihtsalt seepäast, et 
kingisaaja on teile hästi teada või leiab, 
et nii on teile parem.

Kui kinkeleping on täidetud, võib 
kinkija lepingust taganeda ja kingitud 
eseme alusetu rikastumise sätete järgi 
kingisaajalt välja nõuda seaduses ette-
nähtud juhtudel, milleks on :

1)  kingisaaja on oma käitumisega 
näidanud kinkija või tema lähe-
dase inimese vastu üles jämedat 
tänamatust;

2)  kinkija ei ole lepingu täitmise pu-
hul võimeline täitma seadusest 
tulenevat ülalpidamiskohustust 
või ennast mõistlikult ülal pida-
ma, välja arvatud juhul, kui kinki-
ja on ennast sellesse olukorda ase-
tanud tahtlikult või raske hoole-
tuse tõttu või kui kingisaaja mak-
sab ülalpidamiseks vajaliku raha;

3)  kingisaaja jätab õigustamatult täit-
mata kinkega seotud koormise või 
tingimuse.

Lisaks saab arvestada, et võlaõigussea-
duse (VÕS § 270 lg 1) alusel võib kinki-
ja kinkelepingust taganeda ühe aasta 
jooksul alates ajast, mil ta sai teada või 
pidi teada saama oma taganemise õi-
guse tekkimisest.

Seega kinkimise alternatiivina on 
alati võimalik teha oma kallitele ini-
mestele testament , mis on ka rahali-
selt kõige vähem kulukam, andes sel-
lega korraldused oma vara jagamiseks 
vastavalt oma tahtele. 

Kui pärijate ring koosneb ainult pä-
rija lapsest ja soov on, et kogu vara jääb 
temale, siis ei ole oluline ka testamen-
di koostamine, sest edasised toimingud 
teeb notar vastavalt seadusjärgdsele pä-
rimisele juba siis, kui selleks aeg. Ainu-
pärija asi on vaid pöörduda pärandaja 
surmatunnistusega tema elukohajärg-
sesse notarisse. Surmateatise vormistab 
ja  väljastab arst mille järgselt tuleb esi-
tada avaldus kohalikule omavalitsuse-
sele, Tallinnas perekonnaseisuametile 
Surm registreeritakse kolme tööpäeva 
jooksul pärast avalduse laekumist. See-
järel saab pöörduda notarisse pärimis-
menetluse algatamiseks.

Kokkuvõtlikult on mõistlik ja soovi-
tuslik, tulevikus tekkida võivateks et-
tenägematuteks väljaminekuteks, olla 
oma vara peremees ja teha vastavad kor-
raldused oma varaga ära juba ajal kui 
mõistus on terav ja tahe kindel. 

Tasuta õigusnõustamine Mustamäe Linnaosa Valitsuses
Mustamäe LOV ruumides on võimalik 
saada tasuta õigusnõustamist. Tasuta 
konsultatsioonid toimuvad iga kuu tei-
sel neljapäeval (11. august, 8. septem-
ber jne) kell 10–16. Õigusnõustamine 
toimub nii eesti kui vene keeles. Vaja-
lik on eelregistreerimine tel 645 7500.

Nõustamisele registreerunu saab õi-
guslikke selgitusi, infot ja/või suuni-
seid edasiseks tegevuseks enda eelre-
gistreeritud küsimustele järgmistes 
õigusvaldkondades:
▶  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
▶  Magistrikraad International University Audentes 

ülikoolis, lisaks kõrgharidus ka ärijuhtimises ja teh-
niline eriharidus.

▶  Töötab õigusbüroos HUGO OÜ, kus on kliente nõus-
tanud ja esindanud üle 5 aasta.

▶  Mustamäe linnaosakogu liige.

Pärimisest, testamendist ja kinkelepingust – enim-
küsitud teemad Mustamäe LOV õigusnõustamistel

Oluline on, et kui 
koduses testamendis 
ei ole märgitud selle 

tegemise kuupäeva ega 
aastat ning ka muul 
viisil ei ole võimalik 

tuvastada testamendi 
tegemise aega, on 
testament tühine. 
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Sul tuleb tõsisele töömurdmisele 
keskenduda, ennast tublisti dist-
siplineerida. Ilmselt on su õlul pal-
ju ülesandeid ja suur vastutus, ent 
kui suhtumine on õige ning kohu-
setunnet jagub, saad hästi hakka-
ma. Partnerlussuhetes on tagasi-
vaatamise aeg. Väga võimalik, et 
kunagine armastatu ilmub taas or-
biidile või tuleb tegeleda varem la-
hendamata jäänud suhteproblee-
mide silumisega.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Su peamine ülesanne on aru saa-
da, mis su elus praegu väga hästi 
toimib, millised valdkonnad aga 
uuendusi vajavad. Kuu keskpaiku 
on häid võimalusi uute projekti-
de käivitamiseks ja armusuhete 
edendamiseks. Oled siis julgem ja 
loovam, suudad toimuvat uue nur-
ga alt vaadata ja probleeme leid-
likult lahendada. Möödarääkimi-
si võib olla suhtluses kolleegidega 
– ole enda seisukohtade väljenda-
misel hästi konkreetne!

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Energiatase on väga kõrge, oled 
valmis väsimatult mitmel rin-
del tegutsema. Armusuhted või-
vad pingeliseks kiskuda kuu kesk-
paiku, mil Veenus ja Marss kvad-
raadi teevad. Arvesta, et just pin-
gete kaudu on võimalik kasvada 
ja areneda, just probleemide ker-
kides oleme sunnitud efektiivseid 
lahendusi otsima. Et see õnnes-
tuks, pead olema võimalikult dip-
lomaatiline ja arvestama ka teis-
te vajadustega.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
On õppimise ja info kogumise aeg, 
küllap on palju asjaajamist ja suht-
lust erinevates ringkondades. Sel-
leks, et õige teave sinuni jõuaks, 
tuleb suhelda tarkade inimeste-
ga, julgelt olulisi küsimusi esitada. 
Suhtluses kallite kodustega tõu-
sevad päevakorrale mineviku tee-
mad. Tuleb klaarida vanu asju, see 
eeldab avatud suhtumist ja aus-
tust. Võimalik, et saad teada olu-
lise saladuse.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Loodetavasti oled suve lõppedes 
puhanud ja reibas – laisklemi-
seks nüüd enam aega ei jää! Ra-
ha- ja äriasjadele keskendumine 
toob edu ja jõukust, läbirääkimi-
sed sujuvad hästi, kui oled viisa-
kas ja diplomaatiline. Infotulv on 
ilmselt tohutu, aga pead hoolikalt 
valima, mida sa usud ja keda usal-
dad – su kõrvu jõuab ka mõttetuid 
kuulujutte ja palju valeinfot! Ku-
hugi sõites varu aega ja kannatust, 
kipud muidu ekslema ja hilinema.

Neitsi
23. august – 22. september
See on sinu aeg - Päike ja Veenus 
liiguvad suure osa kuust Neitsi 
märgis. Tuleb tähtsaid tegemisi 
alustada, eelolevale uuele eluaas-
tale õige suund anda. Sul on oht-
ralt elujõudu, lihtne on nii tarku-
se kui ka kena välimuse ja meel-
diva suhtlusoskusega teiste poo-
lehoidu võita. Kui midagi tahad, 
saad targalt tegutsedes oma taht-
mise. Ettevaatlik pead olema ra-
haasjus – ära lase kellelgi endale 
puru silma ajada!

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Merkuur liigub Kaalude märgis 
retrograadselt, tuues su ellu oma-
jagu segadust. Suheldes ole täpne, 
väldi möödarääkimisi. Hoia oma 
asjadel silm peal – hajameelsuse 
tõttu võid midagi ära kaotada või 
sassi ajada. Sügise alates (23. sep-
tembril kell 4.04) algab sulle erili-
selt soodne ajajärk. 26. kuupäeval 
toimub Kuu loomine Kaaludes – 
see on parim aeg uute sihtide sead-
miseks, oma plaanide ja südame-
soovide sõnastamiseks.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
On koostöö edendamise kuu. Täh-
tis on enda kõrvale õiged partnerid 
leida, meeskonnamängule kesken-
duda. Ole tähelepanelik, pea kaas-
lastega aru, küsi targematelt nõu – 
nii hakkavad asjad kiiremini ede-
nema. Kui oled kõhklev ja kahtlev, 
tasub pilk minevikku suunata – 
mingid varem aset leidnud sünd-
mused mõjutavad su enesekind-
lust. Võta kogemust kui õppetun-
di, mis aitab siin ja praegu pare-
mini hakkama saada.

Ambur
22. november – 21. detsember
Tööalased väljavaated laienevad. 
Sul on võimalik ametialaselt eda-
si areneda, ole julge võtma enda 
kanda rohkem kohustusi ja suu-
remat vastutust. Tubli tööga päl-
vid tähelepanu ja tunnustust. Et-
tevaatlik tuleb olla teiste inimes-
te nõuannete suhtes – sõbrad ta-
havad sulle kindlasti parimat, ent 
nende soovitused võivad siiski olla 
ekslikud. Otsuste tegemisel usal-
da ennekõike iseenda sisetunnet 
ja elukogemust.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Sul õnnestub oma tegevusvälja 
tublisti laiendada juhul, kui oled 
valmis ennast arendama nii töi-
ses kui ka isiklikus vallas. On sood-
ne aeg nii õppimiseks kui ka reisi-
miseks – pane end mõnele asjali-
kule koolitusele kirja või võta et-
te (õppe)reis piiri taha. Ole avatud 
ka sellistele ideedele, mis su tava-
pärasest mõttemustrist erinevad, 
avarda oma maailmavaadet. Tööl 
ole valmis rinda pistma ka keeru-
liste olukordadega.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Vana ja uue vahel tasakaalu leid-
mine on ülimalt oluline. Tuleb te-
ha vajalikke muudatusi, säilitades 
samas vana ja väärtusliku. Seejuu-
res tuleb valida õige liikumistem-
po. Liiga hoogne edasiminek võib 
su laeva kiirelt karile ajada, aga ka 
paigalseis on pimedus! Parim aeg 
on sinu jaoks septembri lõpunädal 
– siis saad Marsi ja Saturni trigoo-
ni toel tõhusalt ja mõistuspäraselt 
olulisi projekte käivitada.

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Septembris on peatähelepanu 
partnerlussuhetel, eriti armuas-
jade arendamisel. Oluline päev 
on sinu jaoks 10. september, mil 
toimub täiskuu kulminatsioon Ka-
lade märgis. Küllap oled sel ajal 
omajagu emotsionaalne, kuna 
kuuketas heidab asjadele teema-
dele, millega sa kuidagi tegeleda 
ei tahaks. Arukalt asja analüüsides 
on võimalik vabaneda vanast taa-
gast ja töötada lõplikult läbi hai-
get tegevad teemad.

SEPTEMBRI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

Mustamäe Päevakeskus 
kutsub külla
Tere, armsad mustamäelased!
Mustamäe Päevakeskus on avatud ja oo-
tab teid meie juurde lõunatama, kasu-
tama meie iluteenuseid, lugema värs-
keid ajalehti ja ajakirju, ja seda kõike 
soodsate hindadega. 

Et põhjalikumalt tutvustada meie 
maja, korraldame 19. septembril kell 
13.00 lahtiste uste päeva. Külastajate-
le teeme majas ringkäigu, räägime töö-

le hakkavatest huviringidest ja loomu-
likult on meil pakkuda teile põnevaid 
teatrikülastusi üle Eesti ja paar toredat 
ekskursiooni Tallinnas. 

Olete väga oodatud meile külla 19. 
septembril kell 13.00! Tulge ning kõik 
küsimused saavad vastused.

Kohtumiseni!
Mustamäe Päevakeskuse pere

Ehitajate tee 82
Info telefonidel 653 2723, 653 6205 

Mustamäe Päevakeskuse hinnakiri
Juukselõikus  5,00 €

Juuksuri kojukutse koos lõikusega  12€

Maniküür (teisipäev 9.00 – 14.00)         5,00 €

Ripsmete värvimine  (T)    2,00 €

Pediküür  (E ja K)   10.00 – 12.00 €

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 töö ajal: 
▶  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 kaa-
lutlustel ei saa kasutada väliseid mä-
luseadmeid (kui inimesel on vaja do-
kumente avada, töödelda ja elektroo-
niliselt säilitada, siis nende transport 
peab toimuma üle interneti). Lisaks 
veebibrauserile on arvutisse paigal-

datud Adobe Reader ja Microsoft Of-
fice 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 uuendada Politsei- ja 
Piirivalveametis. 

NB! Alates 2019. aastast enam ei 
saa ID-kaardi PIN-koode asendada pan-
gakontorites –  seda saab teha üksnes 
PPA teenindustes.

Tere tulemast! 
Mustamäe Linnaosa  

Valitsus

Mustamäe

Tasuta ekskursioonid näitusel  
„Minu esimene korter Mustamäel“
Alates septembri teisest poolest toi-
muvad Kaja Kultuurikeskuses (E. 
Vilde tee 118) Mustamäe juubeli-
aasta näituse „Minu esimene korter 
Mustamäel“ tasuta ekskursioonid 
eesti, inglise ja vene keeles.

Juubeliaasta näituse kokkupanemisse 
on panustanud kümned mustamäela-
sed, kes tõid linnaosavalitsusse näitu-
se korraldamiseks vanaaegset mööblit, 
kodutehnikat, raamatuid ja riideid. Tu-
lemuseks – tõetruu Mustamäe 2-toali-
ne korter 1960ndate lõpust-1970nda-
te algusest, mida kõik huvilised saa-

vad külastada täiesti tasuta – ka ilma 
ekskursioonita - kuni 30. novembri-
ni. Näitus on avatud E-R 10-18 ja L 10-
15 Kaja Kultuurikeskuse I korrusel (E. 
Vilde tee 118) ning on kõigile tasuta.

Kui te soovite külastada näitust „Mi-
nu esimene korter Mustamäel“ giidi-
ga, tuleb registreeruda ekskursioonile. 

Tasuta ekskursioonid toimuvad:
▶  E 19.09 kell 14 inglise keeles
▶  K 21.09 kell 14 eesti keeles
▶  R 23.09 kell 14 vene keeles
▶  E 26.09 kell 14  eesti keeles
▶  K 28.09 kell 14 vene keeles
▶  R 30.09 kell 14 inglise keeles

Ekskursioon kestab 1 tund ja on 
kõigile tasuta. Tulenevalt näidiskorte-
ri suurusest on ühe ekskursioonirüh-
ma liikmete arv piiratud 10 inimesega. 
Loodame teie mõistvale suhtumisele.

Ekskursiooniga liitumiseks on vaja-
lik eelregistreerimine. Tasuta ekskur-
sioonile saab registreeruda alates 15. 
septembrist telefonil 645 7555 ning 
www.tallinn.ee/mustamae Registreeri-
mine suletakse kohtade täitumisel. Hu-
vi olemasolul jätkame ekskursioonide 
korraldamist oktoobris ja novembris.

Tere tulemast näitusele „Minu esi-
mene korter Mustamäel“!
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Lahendus saatke hiljemalt 23. septembriks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee 
või postiga Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas 

loosirattasse üllatust püüdma. Augustikuu ristsõna vastus oli:  
… pehmeis mustis sukis, ja pihlakad on äkki marju täis.

Austatud Maire Siro, Tea Astover, Galina Boltenkova, Taisia Greškova ja Gunnar Kender! 
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 5. septembrist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Anna Katorova 01.09.1929
Gennady Savichev 02.09.1927
Melli Metsaar 02.09.1929
Leida Käbi 02.09.1931
Elsa Pajumaa 02.09.1932
Asta Oja 02.09.1932
Taisia Vasilieva 03.09.1929
Yuriy Iskhakov 03.09.1930
Niina Vitsut 03.09.1932
Lisette Sepp 04.09.1926
Taisia Ausmaa 04.09.1931
Klavdiya Nazarenko  
04.09.1931
Vaike Mägi 05.09.1923
Hilja Laks 05.09.1930
Leondina Mironova 05.09.1931
Õie Rasva 06.09.1931
Vilma Kokla 06.09.1931
Hilja Täks 07.09.1932
Helgi Roben 07.09.1932
Erna-Helene Maiste 08.09.1931

Rita Värav 08.09.1932
Ljudmilla Doilova 08.09.1932
Zinaida Larina 09.09.1928
Zinaida Gordejeva 09.09.1931
Kaupo Kumm 09.09.1931
Rein Loodus 09.09.1931
Anna Petrova 11.09.1928
Pavel Gromov 12.09.1927
Linda Niit 13.09.1924
Õie Raudsepp 13.09.1925
Genriietta Yegorova 13.09.1928
Martha Kesa 13.09.1931
Ljudmilla Rõbakova  
13.09.1932
Ellen Tiit 14.09.1924
Helve Koiva 14.09.1929
Evgeniya Alekseeva 14.09.1929
Rein Eek 14.09.1930
Nina Fedorova 15.09.1932
Jevgenia Belova 15.09.1932
Helga Raid 16.09.1929

Gunnar Kivilo 16.09.1929
Leonora Gorškova 16.09.1930
Henn Alton 16.09.1931
Almida Sarap 17.09.1925
Tõnis Raudsepp 17.09.1929
Urve Krabi 17.09.1930
Nadezhda Terentieva 17.09.1931
Marcella Lepp 17.09.1932
Faina Vinogradova 18.09.1928
Yury Ksenofontov 20.09.1927
Leili Ravel 21.09.1929
Valentyn Otkolenko 22.09.1927
Leida Põlder 22.09.1930
Milvi Valliste 22.09.1932
Julia Maskat 22.09.1932
Helle Saarsoo 23.09.1930
Orvi Vilson 23.09.1931
Luule Tork 23.09.1932
Helmine-Eliise Valt 23.09.1932
Zinaida Khokhlova 24.09.1927
Elspet Koit 24.09.1929

Helgi Kärner 24.09.1932
Helmi Kuldmaa 24.09.1932
Nadezhda Garnovskaya  
25.09.1930
Galina Kravets 25.09.1931
Ilme Salu 25.09.1931
Olga Vorobjova 26.09.1928
Niina Fešina 26.09.1930
Uudo Koppel 26.09.1930
Iraida Savina 27.09.1923
Miroslava Jürissaar 27.09.1927
Maria Nestor 27.09.1927
Ester Hellamaa 27.09.1930
Lehte Maasalu 27.09.1931
Ludmilla Babitševa 29.09.1925
Galina Lokai 29.09.1925
Anna Belyaeva 29.09.1930
Heino Rüütelmaa 29.09.1932
Juta Sidorova 30.09.1932
Ira-Irene Reinsalu 30.09.1932
Jevgeni Mašarov 30.09.1932

Palju õnne!
Augustis sündis 
Mustamäele 26 tüdrukut 
ja 29 poissi!
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus

Mustamäe
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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

Kodu Uhkus OÜ otsib koristajat, kes räägib eesti 
keelt ja omab autojuhiluba. Lisainfo: 58154117 
Ave

Müüa toidukartul otse talunikult. Hind 25kg/20€  
suuremal kogusel soodsam hind. Tallinnas koju-
vedu tasuta. Tel 51965885

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihin-
naga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Ko-
ha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Jär-
gi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan 
ja arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.sei-
sevauto.ee

Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib ol-
la remonti vajav. Helista 58106909

Ostan kasutuseta jäänud igas seisukorras sõi-
dukeid, võtan arvelt maha .tel 53654085  skam-
pus@online.com

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 
5011628

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigal-
dus Lamekatuste värvimine. 58508713

Santehnik-elektrik. 5011413 

Korteri remont: maalritööd, vannitoad, köögi-, ja 
garderoobi mööbel, lükanduksed. 52 99 312

Kodukoristusteenus auruga. Keemiavabalt kõik 
pinnad puhtaks. 514 68 15

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

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustu-
tame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310

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

Vajan lastele nö vanaema-toiduvalmistajat 
56141147

Müüa toidukartul otse talunikult. Hind 25kg/20€  
suuremal kogusel soodsam hind. Tallinnas koju-
vedu tasuta. Tel 51965885

1/32 lk (68 x 44)  (laius x kõrgus) 

 

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 
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PIDAMATUSE TOODETE  
  kauplus INKOPLUS

Mustamäe tervisekeskus
Ehitajate tee 27

Oleme avatud E-R 8-16
www.inkoplus.ee / tel: 600 90 50

Uriinipidamatuse tooted.
Riiklikud soodustused!
Soodustused vanadus- 
pensionärile ilma tõendita.
Toodete konsultatsioon

UUS!

OSTES UJULA, ELAMUS SPA VÕI SPA 21+ PILETI ON VESIAEROOBIKA HINNAS.
REGISTREERUDA SAAB KODULEHEL VÕI TEL. 6502000

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE

08:15

10:00

11:00

16:00

18:00

19:00

AQUAMIX

AQUAMIX

AQUATONE

AQUAMIX

SÜVAVEE-
TREENING

AQUAMIX

AQUATONE

AQUAMIX

AQUAMIX

AQUATONE

AQUAMIX

AQUAMIX

AQUAMIX

AQUATONE

LAPSEOOTEL 
EMMEDELE

AQUAMIX

AQUAMIX

AQUAMIX

VESI-
AEROOBIKA

AQUATONE

AQUAMIX

SÜVAVEE-
TREENING

AQUA-
COMBAT

AQUA-
INTERVAL

AQUA-
CHI.PI.YO

SÜVAVEE-
TREENING

TULE VESIAEROOBIKASSE!

Akadeemia tee 30 / www.elamusspa.ee

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  
VILISTLASTE NAISKOOR

ootab uusi, eelneva koorilaulu 
kogemusega lauljaid!

Harjutame T ja N  
kell 18:00-20:30

Tule proovima 15.09, 29.09  
või 06.10 kell 17:30

Tehnikaülikooli peamaja  
6. korpuse ruumi U06A-201

Anna huvist teada  
vnk@taltech.ee

Vaata meie kohta veebilehelt 
taltech.ee/vnk


