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Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
Rahulikke jõule ja head uut aastat!Rahulikke jõule ja head uut aastat!

Käesoleva Mustamäe lehe esikaant kaunistab kunstnik Kadri Roosi Männi pargi uue liuvälja joonistus, mis on pärit 2023. aasta Mustamäe seinakalendrist, mida kõik mustamäelased 
saavad oma postkasti meie linnaosa juubeliaasta lõpukingitusena jõulukuu alguses. Soovime teile jätkuvalt head Mustamäe juubeliaastat ning rõõmsat pühadeootust! 

Mustamäe Linnaosa Valitsus
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AJALEHT MUSTAMÄE
Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus  
(E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn)

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

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

Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja 
lühendada. Toimetus ei vastuta ärireklaamide 
sisu ja vormi eest. 
Ajaleht internetis: 
http://www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht
Järgmine leht ilmub 16. jaanuaril.

V eel veidi ning 2022. aasta saab järjekord-
seks reaks ajalooraamatutes. Minevikuks, 
millele hiljem tagasi vaadata, hinnanguid 
anda ja järeldusi teha. See ei olnud liht-

ne aasta Eestile ja Euroopale, kuid ometi oli eriline 
Mustamäe linnaosale. Ehk andiski selle erilisuse too-
ni just kontrast kõige muuga, kus meie rõõm juube-
liaastast eristus halbade uudiste laviinist. 

Tõenäoliselt ei ole väga paljud Mustamäe juube-
liaasta tegemistes kaasa löönud inimesed mõelnud-
ki, millise suure kingituse nad kõigile teistele tegid. 
See entusiasm ja tegutsemistahe peegeldusid kõigis 
ettevõtmistes, kus palusime mustamäelastel nõu ja 
jõuga appi tulla. Veelgi enam, mitmed väga ande-
kad ja armastatud inimesed leidsid aega ning and-
sid oma panuse Mustamäe loo väärikaks jäädvusta-
miseks. See tänutunne kasvab ajas, sest nüüd loo-
du ning kokku kogutu muutub tulevikus üha täht-
samaks, autentseks pilguheitmise võimaluseks selle-
le, mis kunagi oli. Kas see ikka on autentne, ehk lii-
ga positiivne – võib mõni kriitiline hääl küsida? Kül-
lap leiab kirjapandust ka tõsiseid noote, kuid mee-
nutused noorusest kipuvad ikka olema rohkem ilu-
sad ja head. Nii nagu noorus isegi. 

Üks idamaa vanasõna ütleb: „Kõik hea kirjuta oma 
südamesse, kõik halb vee peale“. See tarkus võib tä-
nases tormilises maailmas aidata vastu pidada. Ole-
me keerulises ajahetkes, kus ebakindlus homse ees 
suureneb ja üha enam võtab maad teadmatus tule-
viku osas. Nii tekivad omakorda ärevus ja muremõt-
ted. Sellele vaatamata ei tohi unustada, et kuskil on 
alati lahendus, mingi uus tee ja võimalus. Olen veen-
dunud, et nii pealinn kui ka riik on piisavalt küpsed 
ja tugevad, et olla valmis oma inimesi toetama, abi-
vajajale jõu kogumiseks tuge pakkuma. Just sellest, 
kui palju saab ja peab riigi nähtamatu käsi inimeste 
elu reguleerima, tuleb juttu ka järgnevatel kuudel 
toimuvas Riigikogu valimiste kampaanias. On väga 
tähtis olla aktiivne ja nõudlik, nõuda kandidaatidelt 
kvaliteetset tööd ning väärikat käitumist. End vali-
miskampaania lainele kruttinud poliitikud leiavad 
juba õige pea potentsiaalsed valijad üles – olgu siis 
toidukaupluse ees või turul – ärge siis kellelgi niisama 
minna laske, intervjueerige tööküsijat põhjalikult! 

Aga veel enne kui postkastidesse hakkavad kogu-
nema kandidaatide valimislubadused, võib sealt lei-
da juubeliaasta lõpetuseks ühe päris praktilise kin-
gituse, 2023. aasta kalendri. See kaunis kalender ku-
jutab hetki igapäevastest tegemistest tuttavates pai-
kades ning on kantud suurepäraselt korda läinud 
juubeliaasta headest soovidest – saatku need teid 
uuel aastal!

Loodetavasti jagub advendi- ning jõuluajal 
häid soove kõigile, kodudesse ja südame-
tesse. Lisaks headele soovidele peab jagu-
ma ka aega lähedastega, eriti aga iseenda 

ja oma mõtetega. Just aasta lõpusirgel tasub 
kordaläinut meenutada ning lubada endale 
kiidusõnu. Kirjutage halb vee peale ning 
hea südamesse.

Vana-aasta ära saatmiseks sobivad häs-
ti sõnad, mis armastatud luuletaja Leelo 
Tungal on meie linnaosale mõeldes kir-
ja pannud: 

Möödusid nädalad, aastad ja kuud,
kasvasid lapsed ja sirgusid puud.
Mustamäe aegade möödumist näeb, 
Mustamäe muutub, kuid Mustamäeks 

jääb!

Püsige terved, olge hoitud!

JUHTKIRI

Kõik hea kirjuta südamesse

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Mustamäe Linnaosa Valitsuse välikontorid
Head mustamäelased! 
Detsembris tegutsevad Mustamäe Linnaosa Valitsuse välikontorid

▶  5. detsembril kell 16-17 Lepistiku peatuses 

▶  21. detsembril kell 12-13 Mustamäe turul

Kui teil on küsimusi linnaosavanemale  
või linnaosavalitsuse spetsialistidele, siis olete väga oodatud!
Tere tulemast!

2022. aasta jooksul pühendati Mustamäe linnaosa paljud tegevused 
mõistagi juubeliaastale. Ehedaid emotsioone, põnevaid kohtumisi ning 
sütitavaid ideid jagus pea igasse nädalasse. Paljudel puhkudel võtsid 
peamise rolli enda kanda just mustamäelased ise. Eriti meeleolukad olid 
need kohtumised, mis tõid kokku endiseid linnaosa elanikke, kes tõdesid, 
et kord Mustamäel elanuna jääb tükike südamest siia ning olles ükskõik 
kui kaugel, mõtled ikka: minu linnaosa, minu Mustamäe. Järgnevatel 
lehekülgedel meenutame kõike seda põnevat, mis sai teoks just 
juubeliaasta raames. Täname siiralt kõiki, kes panustasid ja kaasa elasid. 
Koos nii heade inimestega on lihtne häid asju teha.  

Ütlemata hea 
juubeliaasta

Meenutus  
juubelilogost
Kogu 2022. aasta on Mustamäe trükiseid, 
üritusi ning reklaame kaunistanud eridi-
sainiga logo, mis valmis spetsiaalselt juube-
liaasta tähistamiseks. Et veelgi täpsem ol-
la, siis meenutame, et logo valiti välja 40 
võistlustöö seast ning selle autoriks on Tiina 
Hammerbeck, vabakutseline veebidisainer. 

See suurepärane ja pidulik logo läheb 
nüüd arhiivi ning 2023. aastal näeme jälle 
tavapärast kujundust. Küll aga kaunistab 
juubelilogo edasi kõiki neid objekte ning 
trükiseid, mis valmisid juubeliaasta raames 
– hea on meenutada! 

Kuus kuldset küm-
met kaante vahel
2021. aastal panid mustamäelased kok-
ku raamatu „Kaja maja lugu“, märkides 
sellega oma kultuuritempli 55-aastast 
ajalugu. Nüüd on ühise tööna ilmunud 
teos „Mustamäe 60“, mille kaante va-
hele kogusime tagasivaate viimasele 
kuuekümnele aastale linnaosas. Need 
on nopped olulisematest daatumitest, 
meeldejäävatest sündmustest, kuid 
ennekõike vahetud lood eriilmelis-
test eludest, mida ühendab Mustamäe. 

Raamat ilmus nii eesti, inglise kui 
ka vene keeles ja seda on võimalik en-
dale osta alates 12.12 Kaja kultuurikes-
kusest hinnaga 12 eurot. 

Mustamäe

60

M
ustam

äe 60

Mida tahtis Leonhard Lapin Mustamäega peale hakata? 
Mida arvab Kersti Kaljulaid kassidest? Milline poliitiline 
tegevus toimus Lauri Saatpalu lapsepõlvekodus? Millise 
kooli lõpetas Kelly Sildaru?

Mustamäe juubeliaastal võtsid paljudel puhkudel pea-
mise rolli enda kanda just mustamäelased ise – nagu ka 
käesoleva raamatu tarvis ainese andmisel. Eriti meele-
olukad olid need kohtumised, mis tõid kokku praeguseid 
ja endiseid linnaosa elanikke, kes tõdesid, et kord Musta-
mäel elanuna jääb tükike südamest siia ning olles ükskõik 
kui kaugel, mõtled ikka: minu linnaosa, minu Mustamäe.
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Juubeliaasta 
avas Männi 
park 
Juubeliaasta algusega said mustamäe-
lased ehitajate ja haljastajate käest ta-
gasi ka oma armsa Männi pargi – seda 
juba täielikult uuenenud kujul. Varase-
malt oli parki korduvalt korrastatud, li-
satud valgustust, inventari ning atrakt-
sioone, kuid seevõrd mahukaid töid pol-
nud ette võetud. Kui esialgu planeeri-
ti uuendustöödega valmis saada 2021. 
aasta jooksul, siis tegelikult – mõnevõr-
ra sümboolset – said linlased parki taas 
nautima asuda just Mustamäe juubeli-
aastal. Männi pargis on leidnud endale 
koha ka Mustamäe uisuväljak, mis rõõ-
mustab suuri ja väikeseid.

Töömesilased
Juubeliaasta kaunil suvel paigaldati Kaja 
Kultuurikeskuse katusele koostöös Teh-
nopoliga nutitarud. Ühelt poolt on tege-
mist teadusprojektiga, mis uurib ümb-
ritsevat keskkonda ning mesilaste elu-
käiku linnatingimustes, teisalt aitab 
tuua rohkem loodust linna ja popula-
riseerida mesindust. Nutimesilaste kor-
jatud meest on saanud väärikas ja eri-
line kingitus. 
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Mustamäe 
tango
25. novembril esilinastus Kaja kultuu-
rikeskuses juubeliaastale pühendatud 
telekomöödia „Mustamäe tango“, kus 
rullusid lahti kombinatsioonid ja mah-
hinatsioonid tõelise unistuse täitmise 
nimel – et saada kõigi mugavustega kor-
ter Mustamäele.

Eesti Televisiooni eetris oli „Musta-
mäe tango“ 30. novembril ning on ta-
suta järelvaadatav Rahvusringhäälingu 
veebikanalis jupiter.err.ee.

Samuti saavad mustamäelased vaa-
data „Mustamäe tangot“ Kaja Kultuuri-
keskuses toimuvatel tasuta linastustel 
9. detsembril kell 11 ning 19. detsemb-
ril kell 19. Tere tulemast!

Gert Kiiler, stsenarist: „Mul oli 
väga lõbus panna Ats ja Illar oma 
algupärasesse kaheksakümnenda-
te keskkonda ning nagu filmist nä-
ha, tunnevad ka nemad end Mus-
tamäel hästi.“  

Raivo E Tamm, näitleja: „And-
sin nõusoleku osalemiseks kiiremas 
korras, sest olen Mustamäel väga 
pikalt elanud, veetnud selles linna-
osas oma lapsepõlve. Võib öelda, et 
kasvasin kõige selle keskel üles!“

Ain Mäeots, režissöör: „Kui tä-
napäeval saab igaüks endale kodu 
osta vastavalt sellele, kuidas raha-
kott võimaldab, siis üldse mitte am-
mu oli hoopis teisiti. Toona mää-
rasid asju suhted ja sidemed ning 
kombinatsioonid ja mahhinatsioo-
nid. Sellisest värvikast ajast see lu-
gu räägibki.“

Tuttavate 
paikade  
kalender
Mustamäelaste postkasti jõuab peagi 
2023. aasta kalender, mis sobib kenasti 
seinale igas kodus. Kunstnik Kadri Roo-
si kaunid joonistused toovad meieni tut-
tavad paigad ja teevad oma positiivsu-
sega südame soojaks. 

Olav Ehala, Voldemar Kuslap ja õhtujuht Jüri Muttika "Mustamäe 
alati Mustamäeks jääb" laulu esmaesitlusel 25. novembril.

Õhtujuht Jüri Muttika ja TalTechi rektor Tiit Land.

Juubeliaasta üheks populaarseimaks 
ettevõtmiseks kujunes Kaja kesku
sesse rajatud näidiskorter. 

Selle näituse kokkupanemisse on pa-
nustanud kümned mustamäelased, kes 
tõid linnaosavalitsusse näituse korral-
damiseks vanaaegset mööblit, kodu-
tehnikat, raamatuid ja riideid. Tule-
museks – tõetruu Mustamäe 2-toaline 

korter 1960ndate lõpust-1970ndate al-
gusest. Näitus on avatud E-R 10-18 ja L 
10-15 Kaja Kultuurikeskuse I korrusel 
(E. Vilde tee 118) ning on kõigile tasuta.

Tulles vastu mustamäelaste arvu-
katele sooviavaldustele on Mustamäe 
Linnaosa Valitsus leidnud võimaluse pi-
kendada Mustamäe juubeliaasta näitust 
„Minu esimene korter Mustamäel“ ku-
ni 2023. aasta veebruarini.

Kaja Kultuurikeskuses (E. Vilde tee 
118) Mustamäe juubeliaasta näitusel 
„Minu esimene korter Mustamäel“ 
jätkuvad ka tasuta ekskursioonid ees-
ti, inglise ja vene keeles.

Kui soovite külastada näitust “Minu 
esimene korter Mustamäel” koos giidi-
ga, siis registreeruge meie tasuta eks-
kursioonidele (need toimuvad eesti, ing-
lise ja vene keeles)!

Näitus „Minu esimene korter Mustamäel“
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Mustamäe alati  
Mustamäeks jääb
Tekst: Leelo Tungal 
Muusika: Olav Ehala

Mustamäe nõlval kord mets mühas tasa…
Nüüd kihab linn siin kui sipelgapesa. 
Kuuskümmend aastat vaid olnud on neid
Mustamäe tänavaid, parke ja teid! 
Endisel aiamaal kerkis kui seeni 
elamuid kiviseid, kõrgeid ja peeni. 
Õnneseen tõesti siis olla võis see, 
kellel sai aadressiks Mustamäe tee!

Ref.: Möödusid nädalad, aastad ja kuud,
kasvasid lapsed ja sirgusid puud. 
Mustamäe aegade möödumist näeb, 
Mustamäe alati Mustamäeks jääb!

Mustamäel asuvad tuhanded kodud, 
sõimed ja koolid ja raamatukogud, 
kohvikud, restod ja kõiksugu poed –   
keel läheb sõlme, kui kokku neid loed!
Siin on ka pargid ja väikesed metsad. 
Teed juba liiklusetulva jaoks kitsad.
Tehnikaülikool olla võiks see, 
kes muudab avaraks viimse kui tee.  

Ref.: Möödusid nädalad, aastad ja kuud,
kasvasid lapsed ja sirgusid puud. 
Mustamäe aegade möödumist näeb, 
Mustamäe alati Mustamäeks jääb!

Mustamäel ikka on tähtis ka tervis:
abi siit leiab, kel tohtreid on tarvis.
Tammsaare, Vilde ja Sütiste teel 
mõnigi klassik võib võrsuda veel. 
Majades leida võib mõndagi sarnast, 
aga neis kõigis on midagi armast.
Mustamäe asukad mõistavad kõik: 
kodu on alati koduseim paik! 

Ref.: Mööduvad nädalad, aastad ja kuud,
kasvavad lapsed ja sirguvad puud. 
Mustamäe aegade möödumist näeb, 
Mustamäe muutub, kuid Mustamäeks jääb!

Uus laul:  
„Mustamäe alati  
Mustamäeks jääb“
Mustamäest on aegade jooksul omajagu lauldud, kuid juubeliaas-
tal on igati kohane kinkida üks päris uus laul, mille sõnad kirjutas 
armastatud luuletaja Leelo Tungal ning muusika autoriks maest-
ro Olav Ehala. 

25. novembril koos Eesti Raadio laululastega uut laulu esmakord-
selt esitlenud Voldemar Kuslap peab seda väärikaks ja hümni-laad-
seks. „Tegemist on väga olavehalaliku looga, mis on laulja jaoks nõud-
lik, sai nähtud palju vaeva, enne kui võis esitusega rahule jääda. Lee-
lo Tungla tekst on väga õnnestunud, hästi lauldav ning annab hea 
ülevaate Mustamäe ajaloost,“ ütles Kuslap.

Loo salvestuse ja noodilehed leiavad huvilised linnaosa veebilehelt. 
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Voldemar Kuslap ja Eesti Raadio laululapsed laulu esma
esitlusel.

Mõned "Mustamäe 60" raamatu kaasautorid.

Õhtujuht Jüri Muttika ja „Mustamäe 60“ raamatu koostaja Lea Arme raamatu esitlusel 25. novembril.

Näituse „Minu esimene korter Mus-
tamäel“ tasuta ekskursioonid det-
sembris 2022 ja jaanuaris 2023:

▶  E 19.12 kell 12 eesti keeles
▶  E 19.12 kell 14 inglise keeles
▶  E 19.12 kell 16 vene keeles
▶  E 23.01 kell 12 inglise keeles
▶  E 23.01 kell 14 vene keeles
▶  E 23.01 kell 16 eesti keeles

Ekskursioon kestab 1 tund ja on kõi-
gile tasuta. 

Ekskursiooniga liitumiseks on vaja-
lik eelregistreerimine. Tasuta ekskur-
sioonile saab registreeruda alates 12. 
detsembrist telefonil 645 7555 ning 
www.tallinn.ee/mustamae Registree-
rimine suletakse kohtade täitumisel. 

Tere tulemast näitusele „Minu esi-
mene korter Mustamäel“!

Näitus „Minu esimene korter Mustamäel“
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Head mustamäelased!
E. Vilde teel 120 asuv kaasaegne Kada-
ka Rahvastaadion ootab külastajaid ka 
talvekuudel.

Vaba sissepääsuga Kadaka Rah-
vastaadion töötab talvel iga päev kell 
9:00-20:00. Oma külastuse registreeri-
miseks peab staadioni administraatori-
le esitama nimelist dokumenti.

Teid ootab lumest puhtaks lükatud 
kergejõustiku jooksurada, jalgpalliväl-
jak ja välijõusaal. 

Lubame, et hoiame kogu talve staa-
dioni lumest puhtana.

Tulge Kadaka Rahvastaadioni 
Facebooki sõbraks ja saage alati kõi-
ge värskemat spordi- ja noorteüritus-
te infot: (FACEBOOKI IKOON) Kadaka 
Staadion.

Olete oodatud sportima!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe Linnaosa 
Valitsus paigaldas  
novembris spordi
väljakute juurde  
10 jalgrattaparklat 
Rattaga spordisõpradel on nüüdsest 
hõlpsam enda rattad sportimise ajaks 
kinnitada rattahoidikute külge, sest 
Mustamäe Linnaosa Valitsus on pai-
galdanud linnaosa spordiväljakute 
juurde 10 uut jalgrattaparklat:
▶  Lohu tn 14 – Kivinuka mets
▶  Sõpruse pst 263a korvpalliplatsi 

ääres
▶  Sõpruse pst 245a võrkpalliplatsi 

ääres
▶  Sõpruse pst 233a korvpalliplatsi 

ääres
▶  Mustamäe tee 134a korvpalliplat-

si ääres
▶  Parditiigi pargi jõulinnaku ääres
▶  Siili tn 8a / 9a mänguväljaku, laua-

tennise platsi juures
▶  Sääse tn 11a multifunktsionaalse 

palliväljaku juures
▶  Ehitajate tee 84a korvpalliplatsi ää-

res
▶  Akadeemia tee 60b korvpalliplat-

si ääres

Uued rattahoidjad on kaarekujulises 
minimalistlikus stiilis, kuumtsingitud 
terasest, mis peaks tagama nende pi-
kaealisuse. Rattahoidjad toetavad ra-
tast raamist. Ühele kaarele saab kin-
nitada 2 ratast, seega parklasse ma-
hub kokku 8 ratast korraga. 

Rattaparklaid ehitas ja paigaldas 
Extery OÜ. Parklad koos kivisillutis-
aluse ehitusega läksid kokku maks-
ma 20 592 eurot.

Head mustamäelased! Möödunud 
talv näitas meile oma karmi palet 
ning kõik teede hooldustööde eest 
vastutavad asutused ja kinnistute 
omanikud on pidanud täiendavalt 
panustama oma hooldusalal või 
kinnistul asuvate teede, kõnnitee
de ja parklate puhastamisse. Lisaks 
on ühistutel, kes kasutavad lepin
gu alusel linna maal asuvat park
lat kohustus tagada seal vajalikud 
koristustööd. 

Käesoleval talvel puhastab Mustamäe 
Linnaosa Valitsuse tellimusel meie lin-
naosa kvartalisiseseid tänavaid 9 sahka-
de ja puisturitega varustatud masinat (7 
traktorit ja 2 džiipi). Vajadusel on hool-
dusfirmal võimalik kasutada ka jäärul-
li jää lammutamiseks ning suuremate 
lumesadude korral rakendada lisama-
sinaid.

Mustamäe Linnaosa Valitsus teostab 
igapäevast kontrolli linnaosa koostöö-
partneri kvartalisiseste teede koristu-
se üle, ent tuletab meelde siinkohal ka 
Mustamäe kinnistute omanikele meel-
de nende talvise tänavakoristuse kohus-
tust.

Vastavalt Tallinna heakorraeeskir-
jale peab kinnistu omanik tagama, et:
▶  Teega külgneva kinnistu ja sõidutee 

vahel asuv kõnnitee oleks puhastatud 
aasta läbi, ja selle heakord peab vasta-
ma majandus- ja taristuministri keh-
testatud kergliiklustee seisundinõue-
te talihoolduse nõuetele. 

▶  Puhastusalal tuleb heakorratööd teha 
hommikul kella 7-ks, raskete ilmasti-
kuolude korral tuleb puhastusala vas-
tavus seisundinõuetele taastada või-
malikult kiiresti. Vajaduse korral tu-
leb puhastusalal teha heakorratöid ka 
päeva jooksul.

▶  Mõningate kvartalisiseste juurdepää-
suteede ja parklate lumekoristuse ja 
libedustõrje kohustus lasub samuti 
korteriühistutel endil, mitte linnal.

Siinkohal täielik nimekiri Mustamäe 
kortermajadest (110), kelle parklad kuu-
luvad KÜ-le või renditakse KÜ poolt ning 
kus koristust, sh lumekoristust ja libe-
dusetõrjet korraldab KÜ:
▶  Akadeemia tee 2, 4
▶  Ehitajate 25a, 40, 42, 44, 46, 51A, 66
▶  Kadaka tee 161, 163
▶  Keskuse 4a, 6, 14, 20
▶  Kuklase tn 2, 6, 10, 12

▶  Mustamäe tee 84, 86, 96, 100, 102, 
106, 122, 128, 139, 143, 147, 149a, 175, 
185, 185a, 193, 199

▶  Retke 6 kuni 14, 22, 26
▶  Siili 7/9, 10, 18, 25
▶  Sõpruse 169, 196, 200, 228, 232, 236, 

238, 242
▶  Sõpruse pst 173, 190, 194, 198, 202, 

204, 214, 229/231, 245, 246, 253, 255, 
257, 259

▶  Sääse tn 5,13
▶  Sütiste tee 5, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 34, 

35, 37, 45
▶  Tammsaare tee 69, 74, 83, 113, 119, 

121, 127, 129
▶  Tildri tn 17, 21
▶  Vablase tn 1
▶  Vilde tee 52, 56, 60, 65, 66, 68, 70, 80, 

82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 100, 
102, 105, 107, 109, 112, 121b, 123

Selleks, et ühistute hoolduses olevate 
kõnniteede heakorrastatust paranda-
da ning et oleks tagatud enne libedu-
se tekkimist vajalik puistematerjali ta-
gavara jagame sellelgi talvel ühistute-
le libeduse tõrjeks mõeldud graniitsõel-
meid, iga korteriühistu trepikoja koh-
ta 1 kott sõelmeid.

Talviseid ilmaolusid arvestades, 
peavad korteriühistud - lisaks libedu-
setõrjele ja territooriumi korrashoiu-

le – ära koristama ka majade katuse-
räästasse tekkida võivad jääpurikad. 
Jääpurikate tekkimise peamiseks põh-
juseks on elamute ja ehitiste katuste 
mittenõuetekohane soojustus. Katus-
te mittenõuetekohasel soojustamisel 
toimub soojuse kadu ning katustel ole-
va lume sulamisel ja räästale valgumi-
sel külmub see jääks. Katustele tekki-
nud jää lõhub räästaid, vihmaveeren-
ne ja -torusid, katusekatteid ning fas-
saade. Katustel olevad jääpurikad ja 
lumi võivad kukkudes ohustada ini-
mesi ning sõidukeid. 

Kinnistute või ehitiste omanik saab 
jääpurikate tekke vältimiseks rakenda-
da järgmiseid ennetusmeetmed: 
▶  korraldada katuste ja fassaadide regu-

laarseid ülevaatusi võimalike problee-
mide tuvastamiseks;

▶  puhastada ja korrastada katuste rääs-
tad, vihmaveerennid ja -torud ning 
aegsasti eemaldada katustelt lumi 
ja jää; 

▶  hinnata katuste ja vajadusel fassaa-
dide soojapidavuse vastavust nõue-
tele (vajadusel tellida termograafili-
sed pildid); 

▶  selgitada välja katuste soojustamiseks 
vajalike tööde maht ja maksumus; 

▶  teostada katuste soojustamiseks va-
jalikke töid; 

▶  paigaldada vajadusel elektrisoojendus-
kaabel katuste vihmaveerennidesse 
ja/või -torudesse; 

▶  tagada vajadusel turvavarustuse ning 
tööohutuse tagamiseks muude vajali-
ke vahendite olemasolu. Katuste soo-
juskadude kohad on seotud jääpuri-
kate asukohaga. 

Katuste võimalike soojuskadude kohta 
annavad täpseima ülevaate termokaa-
mera abil tehtud termograafilised pil-
did, mis näitavad  temperatuurierine-
vusi. Nõuetekohaselt teostatud katuste 
ja fassaadide soojustamised pikendavad 
ehitiste eluiga. 

Veel üks ohuallikas, millel ühistutel 
tasub silma peal hoida on see, et sooje-
mate ilmade või vihmasaju korral muu-
tub katustel olev lumi raskemaks ning 
võib kahjustada katuste kandekonst-
ruktsioone või põhjustada katuste va-
ringuid. Liigne lumekoormus ohustab 
enim teras- ja puitkonstruktsioonidega 
kergehitisi või ehitiste osasid (varjualu-
sed, varikatused, karniisid), lameda ka-
tusega või väikese katusekaldega ehiti-
si (bensiinijaamad, spordirajatised jne) 
ning samuti vanemaid ehitisi. 

Hoiame üheskoos Mustamäe korras 
ja hooldatuna! 
Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Mustamäel jagatakse 
korteriühistutele  
libeduse tõrjeks  
graniitsõelmeid
Mustamäe Linnaosa Valitsus jagab 
korteriühistutele talviseks kõnnitee-
de hoolduseks tasuta graniitsõelmeid. 
Sõelmeid väljastatakse kuni 27. jaa-
nuarini linnaosavalitsuse koostööpart-
neri juurest. 

Korteriühistutele eraldatakse puis-
tematerjali trepikodade arvu järgi. Iga 
trepikoja kohta 1 kott (25 kg) graniit-
sõelmeid. Tornelamud saavad kaks 
kotti sõelmeid.

Sõelmete kättesaamiseks tuleb kor-
teriühistu esindajal minna linnaosa-
valitsuse koostööpartneri juurde, kes 
graniitsõelmed väljastab. Kartust, et 
graniitsõelmed otsa saavad ning neid 
kõikidele Mustamäe kortermajadele 
ei jätku pole, sest vajadusel tellitak-
se neid juurde.  

Graniitsõelmete väljastamine toi-
mub kuni 27. jaanuarini tööpäevadel 
kell 9.00 kuni 15.00 AS Mustamäe 
Haljastus laos (Tera tn 7). Infotelefon 
6536220.

NB! Vastavalt Tallinna linna hea-
korra eeskirjale on kinnistu ja ehi-
tise omanik kohustatud teostama 
heakorratöid kinnistuga või ehitise-
ga külgneval puhastusalal (puhastus-
ala on kõnnitee, mis asub teega külg-
neva kinnistu ja sõidutee vahel). Li-
beduse tõrjeks tuleb kasutada puis-
tematerjali, mille tera läbimõõt on 
2-6mm. Keelatud on kasutada tuh-
ka või kloriide. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kadaka rahvastaadion on avatud ka talvel

Heakorrast Mustamäel
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Mustamäe sai kingituseks kaitseingli maali
EELK Mustamäe Maarja Magdalee
na kogudus kinkis Mustamäe linna
osale juubeliaasta jõulukuul Musta
mäe kaitseingli maali, mille autoriks 
on kunstnik Kristel MägediVaik.

„Mustamäe tuli mu ellu, nagu kirik-
ki, ootamatult. Ma poleks osanud ar-
vata, et üldse kunagi Tallinnasse kolin 
ja siis tuli see imeliselt roheline linna-
osa oma oravatega ukse ees puudel  ja 
julgete jänestega jooksurajal. Roheli-
sem kui mu enda väike Kesk-Eesti ko-
dulinn,“ räägib Mustamäele kolimi-
sest maali autor. „Mustamäel leidsin 
ka oma kiriku, kus juhuse tahtel  oo-
tasid mind ees juba tuttavad inimesed.  
Koguduse vaimuliku Tiina Klementit 
teadsin juba sellest ajast, kui ta Viljan-
di Jaani kirikus noortetööd tegi.“

EELK Mustamäe Maarja Magdalee-
na koguduse õpetaja Tiina Klementi 
sõnul otsustas kogudus kinkida ko-
dulinnaosale kaitseingli maali tänu-
täheks Tallinna linna ja mustamäe-
laste abi eest uue kiriku ehitamisel.

Kuidas aga otsustati, milline Musta-
mäe kaitsepühak välja näeb? „Kunst-
nikuna ei oskagi öelda, kust ideed tu-
levad, öeldakse, et Vaim tuli peale. Nii 
ka selle maailga,“ räägib  Kristel Mäge-
di-Vaik. „Kui Mustame Maarja Magda-
leena kogudus mult Mustamäe Linna-
osa Valitsusele kinkimiseks maali tel-
lis, tekkis ka kohe nägemus, milline 
see olema saab. Maali valmides ei jää-
nud mul muud üle, kui imestada, et 
see Mustamäe vapiga nii sarnane sai 

kuigi ei olnud planeeritud. Loodeta-
vasti on Mustamäe kohal ingli kaits-
vad käed, ning siin elavad ja siia sattu-
vad inimesed märkavad lisaks korrus-
majade, kaubanduskeskuste ja magist-
raalide kõrval ka seda rahu ja turvali-
sust, mis siin tegelikult on.“

Mustamäe tänab.

Käimas on Mustamäe laste  
talvejoonistuste konkurss
Head mustamäelased!
Varsti on käes aasta oodatuim perepü-
ha – jõulud! Ning miski ei tekita jõulu-
tunnet paremini, kui siirad ja helged 
lastejoonistused ja soovid.

Mustamäe Linnaosa Valitsus on taas 
korraldamas traditsioonilist Mustamäe 
koolide algklassiõpilaste (1.-4. klass) tal-
vejoonistuste konkurssi. Selle aasta kon-
kurss on püstitanud osavõtjate arvuga 
uue rekordi – oleme saanud kokku 537 
joonistust! Võrdluseks: eelmisel aastal 
laekus 434 ning üle-eelmisel ca. 260 tööd.

Korraldajad on laadinud kõik 537 
joonistust Facebooki, sest, nagu meie 
konkurssidel tavaks, selgub ka selle 
talvejoonistuste konkursi rahvalem-
mik avaliku rahvahääletuse tulemu-
sena Mustamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel! 

Eranditult kõik oma joonistusi kon-
kursile saatnud noored kunstnikud saa-
vad Mustamäe Linnaosa Valitsuselt tä-
nutäheks väikese kingituse ning 27 või-
dutöö autorit ja nende õpetajaid oota-
vad auhinnad.

Head mustamäelased, toetage meie 
andekaid noori kunstnikke! Külastage 
Mustamäe Linnaosa Valitsuse Faceboo-
ki lehte Mustamäe linnaosa valitsus), 
vaadake meie linnaosa koolide algklas-
siõpilaste joonistuste galeriid, hääle-
tage oma lemmikute poolt (hääleta-
da saab nii mitme töö poolt, kui süda 
ihkab!) ning aidake tublid Mustamäe 

lapsed võidule! Hääletada meeldinud 
talvejoonistuste poolt saab kuni kel-
la 12ni (keskpäevani) neljapäeval, 15. 
detsembril.

27-st konkursi parimast tööst pan-
nakse kokku kunstinäitus, mis kaunis-
tab – noorte kunstnike, nende perede, 
õpetajate ning kõikide tallinlaste ja pea-
linna külaliste rõõmuks – Tallinna Lin-
navalitsuse (Vabaduse väljak 7) 1. kor-
ruse näituseaknaid 9. jaanuarist kuni 
13. veebruarini 2023.

Soovime edu noortele kunstnikele ja 
rõõmsat pühadeootust kõikidele mus-
tamäelastele!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Paljud Mustamäe elanikud mäleta
vad, et suvekuudel võis meie linna
osas, Mustamäe tee, Tammsaare tee 
ja Ehitajate tee vahelistel kvartalisi
sestel teedel kogeda tuleviku tehno
loogiat, sõites isejuhtiva bussiga e. 
iseautoga. Eesti ettevõtte Auve Tech 
OÜ poolt loodud 8kohaline buss sõi
dutas kaks kuud kestnud testiperioo
di jooksul Mustamäe sisekvartaal
setel teedel üle 2600 reisija ja läbis 
pea 1800 kilomeetrit pakkudes kõi
kidele soovijatele nn. viimase miili 
transporditeenust koduuksest suu
remasse keskusesse. 

Seda, kui positiivselt ja kiiresti musta-
mäelased uue transpordivahendi omaks 
võtsid, võis näha juba selle järgi, kui pal-
ju meie elanikud helistasid ja kirjuta-
sid linnaosavalitsusse küsimusega, mil-
lal saab Mustamäel taas iseautoga sõi-
ta ning kas linnal oleks võimalik võtta 
uudne tehnoloogia oma transpordivõr-
ku kasutusele.

Eriti entusiastlikult võtsid iseauto 
omaks kõigele uuele loomulikult avatud 
lapsed. Samuti eakad, kelle igapäevased 
käimised muutusid palju lihtsamaks.

Järgmisel, 2023. aastal Euroopa Ro-
heliseks pealinnaks saav Tallinn on pü-
hendunud rohepöördele, pealinna täna-
vatel müra- ja õhusaaste vähendamisele  
ja ühistranspordi moderniseerimisele. 
Ent siiski selleks, et Tallinn saaks tulevi-
kus oma transpordivõrgustikus raken-
dada isebusse, peab muutuma riiklik 
seadusandlus, mis annaks ilma juhita 
sõitjatele bussidele reisijate veoloa. Pal-
judes riikides on see juba olemas. Ees-
ti ettevõtte poolt välja töötatud ja ehi-
tatud ja meie keerulistes ilmastikutin-
gimustes testitud isejuhtivad bussid on 

sõitnud edukalt  Soome, Kreeka, Poo-
la ja mitmete teiste riikide tänavatel.

Targa linna lahendustele pühendunud 
ning maailma esimese autonoomse ve-
siniksõiduki loonud Eesti tehnoloogiaet-
tevõte Auve Tech OÜ kuulub maailmas 
oma valdkonnas viie autonoomse sõiduki-
te arendusprojekti hulka, mis võivad ku-
jundada juhita ühistranspordi tulevikku. 

„Ühistranspordi tulevik on isejuhtiva-
te busside päralt. Ressursse ja keskkonda 
säästev targa linna ühistranspordi mudel 
näeb ette, et just väiksemad rohelisel kü-
tusel opereerivad ja minimaalselt müra 
tekitavad isebussid võtavad peale ja too-
vad reisijaid sisekvartalitest suurte ma-
gistraalteede juurde, kus kurseerib juba 
suuregabariidiline ühistransport,“ rää-
gib Auve Tech OÜ juhatuse liige Johan-
nes Mossov. „Selline lähenemine tagab li-
saks keskkonnasäästlikkusele ka maksi-
maalse kasutajamugavuse, mis omakor-
da meelitab rohkem inimesi ühistrans-
porti kasutama, sest roheline ühistrans-
port viib ja toob reisija uksest ukseni. 
Loomulikult selle mudeli edu pandiks 
on hästi läbi mõeldud ja ajalise täpsuse-
ga järgitavad ühistranspordi sõidugraafi-
kud, mis minimiseeriksid ooteaega pea-
tustes, ja tänapäeva isejuhtiva transpordi 
tehnoloogiaga on see täiesti võimalik.“

Ent õnneks – vastuseks kümnete ja 
kümnete mustamäelaste küsimustele – 
saab Mustamäel isejuhtiva bussiga sõita 
juba üsna pea. Mustamäe Linnaosa Va-
litsuse ja Auve Tech OÜ uue koostööpro-
jekti raames kurseerib pühade ajal, 22. 
kuni 27. detsembrini iga päev kell 15-18 
Männi pargis jõulutulukestega kaunis-
tatud isejuhtiv buss. Jõulubussiga saa-
vad Männi pargile tiiru teha kõik soo-
vijad ning see on täiesti tasuta. 

Tere tulemast!

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, maali autor Kristel Mägedi
Vaik ja EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Tiina 
Klement.

Kristel Mägedi-Vaik on näitleja hari-
dusega Eesti kunstnik, muusik ja luu-
letaja, kes kuulub Eesti Kirjanike liitu, 
Eesti Autorite Ühingusse, Tartu NAK-
i ja Eesti Esitajate liitu. Kuni 11. det-
sembrini on Tallinna Jaani kiriku ga-
leriis üleval tema personaalnäitus „Ig-
noramus et ignorabimus“/„Me ei tea, 
ega saagi teadma“.Mustamäe kaitseingli maal. Autor 

Kristel MägediVaik.
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1.jaanuarist hakkab kehtima ka teine 
oluline muudatus, mis puudutab vana-
duspensioniealisi. Nimelt on 2023. aas-
tast vanaduspensioniikka jõudnud ini-
mestele maksuvaba tulu võrdne kesk-
mise pensioniga ehk 704 eurot. See 
summa ei muutu pensioni kasvades 
ega ka siis, kui pensionär jätkab tööl 
käimist. Suurem tulumaksuvaba sum-
ma tähendab, et kõik vanaduspensioni-
ealised, kelle pension on järgmisel aas-
tal üle 500 euro saavad jaanuarist kätte 
pisut rohkem raha. 

Kolmas uue aasta hea uudis seoses 
pensionitega saabub pensionite indek-
seerimisega aprillis. Hetkel pole veel 
teada, kui suur see olema saab, aga 
teada on, et keskmine pension on in-
dekseerimise järel 704 eurot. Selle jär-
gi ongi võetud tulumaksust vaba sum-
ma suurus.

Tulumaksuvaba summa suuruse 
muudatus puudutab ca 283 000 pen-
sionäri ja neid, kes on küll pensionieas, 
aga on pensioni saamise edasi lükanud. 
Suurem tulumaksuvabastus kehtib ka 
neile, kes jõuavad vanaduspensioniik-
ka 2023. aasta jooksul. 2023. aastal on 
vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud 
ning aasta jooksul jõuavad vanaduspen-
sioniikka inimesed, kes on sündinud 
enne 1. juulit 1959. aastal. 

Muutused vanadus
pensioniealistele
Kui inimene on vanaduspensionieas (või 
jõuab sinna 2023. aasta jooksul) ja saab 
ainult pensioni, siis sotsiaalkindlustu-
samet arvestab tema pensionile auto-
maatselt kuni 704 eurot maksuvaba tu-
lu. Selleks ei ole vaja avaldust esitada 
ega eraldi ameti poole pöörduda. 

Kui pension jääb alla 704 euro, on 
see uuest aastast täies ulatuses tulu-
maksuvaba. Kui aga pensioni suurus 
on näiteks 800 eurot, siis arvestatakse 
sellelt 704 eurot maksuvaba tulu ning 
ülejääva 96 euro pealt tuleb tasuda tu-
lumaks. 

Need, kes on vanaduspensionieas ja 
töötavad, saavad maksuvaba tulu kasu-
tada ka oma töötasult juhul, kui nen-
de pension on väiksem kui 704 eurot. 
Selleks tuleb kindlasti esitada tööand-
jale avaldus ning ära märkida maksu-
vaba tulu kasutamata osa summa, mi-
da tööandja arvestab inimesele välja-
makseid tehes. 

Oluline on tähele panna, et alates 
uuest aastast ei saa vanaduspensioni-
ealine pensionär enam ise valida, kui-
das ta maksuvaba tulu kasutab. Esmalt 
läheb maksuvaba tulu alati maha pen-
sionilt ja vaid ülejäänut saab kasutada 
muudelt tuludelt. 

Kui vanaduspensioniiga on käes, aga 
pensioni saamine on edasi lükatud, saab 
kogu maksuvaba tulu kasutada korra-
ga tööandja juures. 

Kui inimene jõuab vanaduspensio-
niikka 2023. aasta jooksul, arvestatak-
se talle maksuvaba tulu keskmise va-
naduspensioni (kuni 704 euro) ulatu-
ses juba aasta algusest, st 1. jaanuarist. 
Kui siis ei jääda veel pensionile, saab 
maksuvaba tulu täies ulatuses kasuta-
da oma töötasult. Selleks tuleb esitada 
tööandjale avaldus. Siinkohal tuleb tä-
hele panna, et kui ühel hetkel otsusta-
takse jääda pensionile, ent jätkata tööl 

käimist, siis tuleb oma avaldus tööand-
ja juures ka ära muuta. 

Pensionär, kes pole 
pensionieas
Pensioni saavad ka mitmed, kes veel po-
le vanaduspensionieas, näiteks eelpen-
sionärid, lapserikkad vanemad jt. Nei-
le, kes ei ole vanaduspensionieas ega 
jõua sinna 2023. aasta jooksul, jääb keh-
tima senine maksuvaba tulu süsteem. 
Ainuke erinevus on, et 2023. aastast 
tõuseb kõikidele inimestel maksuva-
ba tulu 500 euro pealt 654 eurole. Kui 
mitte-vanaduspensioniealine pensionär 
on varasemalt sotsiaalkindlustusame-
tile esitanud taotluse, et ta soovib pen-
sionilt maksuvaba tulu kasutada täies 
ulatuses ehk kuni 500 eurot, siis sot-

siaalkindlustusamet arvestab selle au-
tomaatselt ümber 654 euroks. 

Tulumaksuvabastuse kohta 
saab uurida juurde:
▶  Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 

612 1360 töö töötab igal tööpäeval kell 
09.00 – 17.00 ning kuu viimasel ree-
del kell 09.00 - 13.00.

▶  E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
▶  www.sotsiaalkindlustusamet.ee 
▶  Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskesk-

konnas https://maasikas.emta.ee/ 
▶  Oma pensioni brutosumma saate tea-

da, kui logite sisse kodanikuportaali 
eesti.ee ja valides „Minu andmed“ -> 
„Toetused ja pensionid“ -> „Mulle ar-
vestatud pensioni, toetuste ja hüvitis-
te vaatamine“

Pensionide baasosatõus ja muudatused  
tulumaksuvabastuses alates 1.01.2023

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib va-
naduspensioniikka jõudnud inimeste-
le maksuvaba tulu keskmise pensioni 
(704 eurot) ulatuses. Ühtlasi tõuseb pen-
sioni baasosa uuel aastal 20 euro võrra.

Praegu kehtib pensionäridele üldine 
maksuvaba tulu 500 eurot, mis sissetu-
leku kasvades hakkab vähenema. Uue 
muudatusega püsib keskmine vanadus-
pension Eestis tulumaksuvaba ja tulu-
maksuvabastus ei vähene enam pensio-
ni kasvades või juhul, kui pensioniikka 
jõudnud inimene jätkab tööl käimist.

Muudatus mõjutab kõiki vanaduspen-
sionieas olevaid pensionäre ning neid, 
kes on pensionieas, aga on pensioni saa-
mise edasi lükanud. See kehtib ka juhul, 
kui inimene jõuab vanaduspensioniik-
ka kalendriaasta jooksul. 2023. aastal 
on vanaduspensioniiga 64 a ja 6 kuud 
ehk vanaduspensioniikka jõuavad aas-
ta jooksul kõik, kes on sündinud enne 1. 
juulit 1959. aastal. 

Pensioni baasosa tõus
▶  1. jaanuaril 2023 tõuseb pensioni baa-

sosa erakorraliselt 20 euro võrra. Pen-
sioni baasosa tõus aitab parandada 
enam kui 321 000 pensionisaaja toi-
metulekut. Pensioni baasosa suurus on 
praegu 255,75 eurot. See on kõikidel 
pensionäridel võrdne. Uuest aastast on 
baasosa suuruseks 275,75 eurot. Sa-
muti tõuseb rahavapensioni määr 20 
euro võrra. 

▶  Pensioni baasosa tõuseb kõikidel pen-
sionäridel, välja arvatud eripensioni 
saajatel.

Vanaduspensionäride tulumaksu
vabastusest
▶  Uuest aastast kehtib kõikidele va-

naduspensioniealistele (ka neile, kes 
jõuavad vanaduspensioniikka 2023. 
aasta jooksul – 64 aastat ja kuus kuud) 
maksuvaba tulu 704 euro ulatuses. 

▶  Ühe erisusena näeb muudatus ette, et 
kui varasemalt sai inimene ise otsusta-
da, kas ta soovib või ei soovi maksuva-
ba tulu pensionilt kasutada, siis uuest 
aastast seda valikuvõimalust enam ei 
ole. See tähendab, et sotsiaalkindlus-
tusamet arvestab esimesena maksu-
vaba tulu 704 euro ulatuses alati ini-
mese pensionilt. Kui pension on väik-
sem kui 704 eurot, siis saab üle jää-
vat maksuvaba tulu kasutada ka muu-
delt tuludelt.

Mittevanaduspensioniealiste tulu
maksuvabastus tõuseb 654 euroni
▶  Neile, kes ei ole vanaduspensionieas 

ega jõua sinna 2023. aasta jooksul, jääb 
kehtima senine maksuvaba tulu süs-
teem. Ainuke erinevus on, et 2023. aas-
tast tõuseb maksuvaba tulu 500 euro 
pealt 654 euroni. 

Mida peavad pensionärid tegema?
▶  Pensionär, kes saab pensioni ja/või 

väljamakseid II sambast
Kui inimene on vanaduspensionieas 
ja saab pensioni, ei pea ta midagi te-
gema. Sotsiaalkindlustusamet arves-
tab inimese pensionilt automaatselt 
maksuvaba tulu keskmise vanadus-
pensioni ulatuses. 

Kui inimese pension on madalam 
keskmisest vanaduspensionist (704 eu-
rot) ning ta saab tulumaksuga maksus-
tatavaid väljamakseid II sambast, siis 
sotsiaalkindlustusamet edastab üle jää-
va maksuvaba tulu pensionikeskusele. 

Selleks ei ole vaja eraldi pensionikesku-
se poole pöörduda.

▶  Pensionär, kes käib tööl 
Kui inimese pension on väiksem kui 704 
eurot jääb tal osa maksuvaba tulu üle, 
mida saab üle kanda oma töötasule. Sel-
leks tuleb esitada tööandjale avaldus ja 
märkida ära ka maksuvaba tulu kasuta-
mata osa summa, mida tööandja arves-
tab inimesele väljamakseid tehes. Sum-
ma õigsuse eest vastutab töötaja. 

Näide: Pensioni suurus on 2023. aasta 
jaanuaris 600 eurot ning töötasu 800 eu-
rot. Sotsiaalkindlustusamet arvestab pen-
sionilt tulumaksuvaba miinimumi 600 
eurot ehk kogu pension on tulumaksu-
vaba. 104 euro osas saab kasutada tu-
lumaksuvaba miinimumi töötasult (704-
600=104).  

▶  Vanaduspensioniealine, kes on 
pensioni edasi lükanud

Kui inimene on vanaduspensionieas, ent 
pensioni edasi lükanud ja käib tööl, saab 
ta kogu maksuvaba tulu summa ulatu-
ses tööandjale avalduse teha. Kui ühel 
hetkel otsustab inimene jääda pensio-
nile, ent jätkata töötamist, siis ei tohi 
unustada oma avaldust tööandja juu-
res muuta. 

▶  2023. aastal vanaduspensioniik
ka jõudvad inimesed 

Kui inimene jõuab vanaduspensioniik-
ka 2023. aasta jooksul (nt mais), siis sel-
lisel juhul arvestatakse maksuvaba tu-
lu keskmise vanaduspensioni ulatuses 
juba aasta algusest, st 1. jaanuarist. Kui 
inimene käib tööl, on tal maksuvaba tu-
lu võimalik kasutada ka oma töötasult. 
Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus. 
Kui ühel hetkel otsustab inimene jääda 
pensionile, ent jätkata töötamist, siis ei 
tohi unustada oma avaldust tööandja 
juures muuta.

▶  Pensionär, kes saab lisaks pensio
nile ka sotsiaalkindlustusametilt 
kahjuhüvitist

Kui inimese pension on alla 704 euro ja 
ta saab sotsiaalkindlustusametilt kahju-
hüvitist, siis saab ta ülejäävat tulumak-
suvaba miinimumi soovi korral kasuta-
da kahjuhüvitiselt. Selleks tuleb esita-
da sotsiaalkindlustusametile avaldus.  

Sotsiaalkindlustusameti makstavad 
hüvitised, millelt saab kasutada tulu-
maksuvabastust on kahjuhüvitis ja va-
nemahüvitis. 

▶  Pensionisaaja, kes ei jõua 2023. 
aastal vanaduspensioniikka

2023. aastal tõuseb üldine maksuvaba 
tulu 654 euroni. Muus osas jäävad mak-
suvaba tulu arvestamise reeglid sarna-
seks praegusega.  

Kui inimene on sotsiaalkindlustus-
ametilt taotlenud maksuvaba tulu pen-
sionile maksimaalses suuruses (500 eu-
rot), siis arvestatakse tema pensionile 
alates 1.01.2023 maksuvaba tulu kuni 
654 eurot. Kui  pension jääb alla 654 eu-
ro, saab üle jäävat maksuvaba tulu ka-
sutada muudelt tuludelt.

Kui inimene on kasutanud maksu-
vaba tulu pensionilt kindlas summas, 
mis on alla 500 euro, jätkab sotsiaal-
kindlustusamet tema soovitud maksu-
vaba tulu osa arvestamist pensionile. 
Kui maksuvaba tulu ei ole pensionilt 
üldse kasutatud, siis sotsiaalkindlus-
tusamet seda pensionile ka järgmisel 
aastal ei arvesta.

Mustamäe Linnaosa Valitsuse 
projekt

USALDUS- JA SUHTLUSLIIN  
EAKATELE VANUSES 65+ 

Helistage esmaspäeviti kell 18-20 ja laupäeviti kell 12-14 telefonil 

5884 0817.
Helistage meile oma murega!

Meil on aega ja soovi Teid kuulata ja abistada.

Pensionite muutustest 2023. aastal
2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta 
alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi 
pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensioniäride oma. 
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KOOLIVAHEAEG MUSTAMÄE 
RAAMATUKOGUDES
0406.01.2022 kell 1416.  Ootame 
712aastaseid lapsi uurima robotite 
maailma, mängima erinevaid laua
mänge ja lahendama tegevusülesan
deid ning meisterdama. Põnevust jagub 
kõigile! 04.01 Kännukuke raamatukogus, 
05.01 Sääse raamatukogus, 06.01 Männi 
raamatukogus. Rohkem infot www.kesk-
raamatukogu.ee

SÄÄSE RAAMATUKOGU 
▶  iga kuu 1. laupäeval kell 11 PÕN

NIHOMMIK. Järgmised 07.01 ja 04.02
▶  iga kuu 2. laupäeval kell 14 LAS

TEHOMMIK. Järgmised 10.12 ja 14.01
▶  iga kuu 2. ja 4. kolmapäeval kell 

11 SEENIORIDE VESTLUSHOM
MIK erinevatele teemadel Kolmapäe-
val, 14.12 Aruteluhommik“ Rõõmu ja te-
gusust igasse päeva” ja 11.01 “Jutte möö-
dunud kultuuriaastast” Järgmine seenio-
ride MÄLUKLUBI 25.01.2023 kell 11.

▶  iga kuu 1. kolmapäeval kell 13 KIR
JANDUSRING SEENIORIDELE (Kris-
tiine tegevuskeskuses, Sõpruse puies-
tee 5, I korrusel ), järgmised  07.12 ja 
04.01.2023

▶  iga kuu 2. kolmapäeval kell 13 RAA
MATUSÕPRADE RING SEENIORI
DELE (Mustamäe Päevakeskuses, Ehi-
tajate tee 82), järgmine 14.12.

▶  iga kuu 3.neljapäeval kell 15 KIR
JANDUSRING vene keeles, järgmised 
15.12 ja 19.01.

MÄNNI RAAMATUKOGU
▶  iga 2. laupäeval kell 10.00 KEELE

ÕPPEMÄNGUD UKRAINA LASTELE 
– õpime mängulises vormis lihtsamaid 
eesti keele sõnu ja väljendeid 

▶  iga 3. laupäeval kell 11.00 LASTE
HOMMIK  – tutvustame uusi ning hu-
vitavaid laste- ja noorteraamatuid. 

KÄNNUKUKE RAAMATUKOGUS
▶  Kutsume noori osalema mälumän

gus! Sel hooajal toimub üheksandat 
korda Mustamäe noortekirjanduse 
mälumäng, kuhu on oodatud võistlema 
Mustamäe koolide 7.-9. klassi õpilased. 
Osalemiseks peab moodustama kuni 
3-liikmelise meeskonna ning ülesan-
ded koostatakse valitud noortekirjandu-
se põhjal. Mälumäng toimub veebrua-
ris ning registreerimine on avatud kuni 
19.detsembrini. Info ja registreerimine: 
kannukuke@tln.lib.ee või tel 683 0951.

▶  Igal kolmapäeval kell 18.00 toimub 
Kännukuke raamatukogus täiskas
vanute maleklubi, mida juhendab va-
batahtlik Tatjana Fomina. 

▶  iga kuu 1. laupäeval kell 12 LAS
TEHOMMIK. Järgmised 05.11 ja 03.12

▶  iga kuu 2. laupäeval kell 12 PÕN
NIHOMMIK. Järgmised 12.11 ja 10.12

▶  igal laupäeval kell 11.00 ootame lap
si veebis voolima. Raamatukoguhoid-
ja juhendab veebi teel osalejaid toredaid 
tegelasi plastiliinist voolima. 

▶  Iga kuu 1. ja 3. neljapäev kell 12
14 SEENIORIDE NUTITUND, ooda-
tud on kõik arvuti või muu nutisead-

mega seotud küsimused, millele otsi-
takse koos raamatukoguhoidjaga lahen-
dus. NB! Kaasa võtta oma digivahend.

▶  Iga kuu 2. ja 4. kolmapäev kell 15.00 
toimub lastele Animatsiooniring. 

▶  Iga kuu 2. ja 4. neljapäev kell 16.00 
toimub lastele Nuti(ki)kas roboo
tikaklubi. Rohkem infot ja registree-
rimine: kannukuke@tln.lib.ee või tel 
683 0951

Keelekohvikud EESTI KEELE ÕPPI
MISEKS kõigis Mustamäe raamatu
kogudes: 
▶  iga kuu 1. laupäeval kell 15.00 Män

ni raamatukogus (järgmised 07.01 ja 
04.02)

▶  iga kuu 2. laupäeval kell 15.00 Kän
nukuke raamatukogus (järgmised 
14.01 ja 11.02)

▶  iga kuu 3. laupäeval kell 15.00 Sää
se raamatukogus (järgmised 17.12 ja 
21.01)

▶  iga kuu 4. laupäeval kell 15.00 
Kännukuke raamatukogus (järgmi-
ne 28.01). Info ja registreerimine: kan-
nukuke@tln.lib.ee  saase@tln.lib.ee või 
manni@tln.lib.ee 

Raamatukogu kutsub noori 
osalema mälumängus!
Kännukuke raamatukogu ootab kõiki 
Mustamäe koolide 7.–9. klasside õpi-
lasi osa võtma kirjanduslikust mälu-
mängust. Mustamäe noortekirjandu-
se mälumäng toimub 9. veebruaril 
2023, kuid registreerimiseks on ae-
ga 16. detsembrini 2022. Osalema on 
oodatud kuni 3-liikmelised võistkon-
nad. Registreeruda saab e-posti teel 
kannukuke@tln.lib.ee. Pange kirja 
võistkonna nimi, osalejate nimed, 
kool ja klass. 

Mälumängu ülesanded koostasi-
me 15 põneva noortekirjanduse teo-
se põhjal. Valitud raamatute hulgas on 
nii eesti autorite raamatuid kui ka vä-
liskirjandust. Raamatute valikul läh-
tume sellest, et need on eakohased, 
kaasaegsed ning huvitavad. 

Mälumäng pakub hea võimaluse 
tutvuda mitmekülgse noortekirjan-

dusega ning ennast proovile pan-
na. Mälumäng toob kokku lugemis-
huvilised noored erinevatest kooli-
dest. Parimaid ootavad auhinnad, 
mille panevad välja Tallinna Kesk-
raamatukogu, Mustamäe keskus ja 
teised sponsorid. 

Läbi aastate on programmi toeta-
nud Mustamäe koolide raamatuko-
guhoidjad ja eesti keele õpetajad. Eri-
list tänu avaldame Arte Gümnaasiu-
mi raamatukoguhoidjale Ade Soonele, 
kes on üks peakorraldajatest ja mälu-
mänguga algusest peale kaasas olnud. 

Aastate jooksul on mälumäng tut-
vustanud osalejatele värsket noorte-
kirjandust ning süvendanud huvi lu-
gemise vastu. Õpetajad ja lapsevane-
mad, innustage oma lapsi osalema ja 
võistkonda kokku panema. Ootame 
registreerujaid 16. detsembrini.

Mustamäe raamatukogude 
tegemised detsembris 2022–
jaanuaris 2023 

MUSTAMÄE RAAMATUKOGUDE TAVAPÄRASED LAHTIOLEKUAJAD
▶  Kännukuke raamatukogu (E. Vilde tee 72) T−R 11−20; L 10−17

▶  Männi raamatukogu (Ehitajate tee 48) T, K, R 11−18; N 12−19; L 10−17

▶  Sääse raamatukogu (Sõpruse pst 186) T, K, R 11–18; N 12−19; L 10−17

▶  Kuu viimane tööpäev on haruraamatukogud suletud korrastuspäevaks.

MUSTAMÄE RAAMATUKOGUDE LAHTIOLEKUAJAD PÜHADE AJAL 
▶  Kännukuke raamatukogu (E. Vilde tee 72) 23.12 1117
▶  Männi raamatukogu (Ehitajate tee 48) 23.12 1115
▶  Sääse raamatukogu (Sõpruse pst 186) 23.12 1115
▶  24.26.12 suletud
▶  31.1202.01 suletud

MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB 

Uue komöödiafilmi  
„Mustamäe tango“  
tasuta seanssidele 
Mustamäe 60. juubeliaastal valminud 
ja Mustamäele pühendatud mängufil-
mi „Mustamäe tango“ tasuta linastu-
sed toimuvad Kaja Kultuurikeskuse 
suures saalis (E. Vilde tee 118)
▶  9. detsembril kell 11
▶  19. detsembril kell 19

NB! Tasuta kinolinastused on mõel-
dud mustamäelastele.

Teleekraanilt tuntud Atsil ja Illaril 
on Mustamäel olnud omajagu seik-
lusi. Nii räägibki “Mustamäe tango” 
värvikast ajast, millal isegi oma ko-

du hankimist määrasid suhted ja si-
demed ning kombinatsioonid ja mah-
hinatsioonid.

Režissöör: Ain Mäeots
Stsenarist: Gert Kiiler
Osades: Mait Malmsten, Raivo 

E.Tamm, Ragne Pekarev, Jan Uuspõld, 
Liina Tennosaar, Anu Lamp.

Film linastub eesti keeles venekeel-
sete subtiitritega.

Filmi pikkus: 45 minutit.
Palume suhtuda enda ja teiste ki-

nokülastajate tervisesse alalhoidvalt 
ning mitte tulla kinno haigusnähtu-
dega.

Aleksandr Ivaškevitši portree- ja aktifotode 
näitus „Tänane pilk minevikust“
12.12.2022 – 12.02.2023  
Kaja Kultuurikeskus

Miks lasta end fotograafil pildistada 
ajal, kui igaüks on justkui fotograaf? 
Kui kõikvõimalikud selfie’d, erineva-
tel viisidel töödeldud fotojäädvustu-
sed ummistavad sotsiaalmeediakon-
tod ja muud kanalid? Võibolla selleks, 
et mitte ainult tulevikus, vaid ka olevi-
kus minna ajas tagasi. Aga ehk hoopis 
selleks, et kohtuda iseendaga.

Aleksandr Ivaškevitši fotod on nagu 
maalid, mis jutustavad oma lugu. Neist 

hoovab igavikulisuse hõngu, nad justkui 
ei kuulu meie aega, olles ometi sündinud 
siin ja praegu. Ja see võluv vastuolu teeb 
nad eriliselt kütkestavaks. Nad on ilusad, 

kuid nende ilu on sügavam – see peitub 
stiilis, peenetundelisuses, maitsekuses, 
detailides. „Ma soovin köita kaasaja vaa-
taja tähelepanu möödunud aja ilukaa-
nonitega, mil kehakontuurid rõhutasid 
meelelisust, vältides samal ajal vulgaar-
sust. Minu suur soov on anda naise ke-
hale tagasi tema nõiduslikkus kui selle 
kõige hinnalisem vara,” ütleb Ivaškevitš.

Aleksandr Ivaškevitši portree- ja ak-
tifotode näituse „Tänane pilk minevi-
kust“ avamine toimub esmaspäeval, 12. 
detsembril kell 15 Kaja Kultuurikesku-
se fuajees. Tere tulemast!

Aleksandr Ivaškevitš on teatri- ja filminäitleja, tantsija, koreo-
graaf, pedagoog ning fotograaf. 

1985. aastast töötab Aleksandr Ivaškevitš Eestis Vene teat-
ris. 1993. aastal asutas ta stepptantsustuudio Duff Tap Studio, 
kus tegutseb ise ka pedagoogina.

Pildistamiskogemust on Aleksandril üle viieteistkümne aas-
ta. Selle aja jooksul on ta välja arendanud temale kui kunstni-
kule omase stiili ja äratanud huvi rahvusvahelises fotograafi-
amaailmas, mida tõendab edukas osavõtt erinevatest rahvus-
vahelistest näitustest, kaalukate fotokonkursside auhinnad ja 
publikatsioonid fotoväljaannetes.

Auhinnad ja tunnustus 
▶  2022 5th Fjord-Bergen Exhibition of Photographic Art 2022, 

NSFF Ribbon (Norra) 

▶  2022 Brouhahaart Gallery, 1st Prize Award (Hong Kong)
▶  2022 EPEX (Espana Photo Exhibition), Honorable Mention 

(Hispaania)
▶  2022 Bruxelles Art Vue Foundation, 3rd Prize Award 
▶  2022 VIEPA (Vienna Photo Award), Honorable Mention (Aust-

ria)
▶  2022. aastal on Aleksandr Ivaškevitš oma töödega osalenud 

rahvusvahelistel näitustel Monacos, Londonis, Hamburgis, 
Kölnis, samuti võtnud osa Veneetsia biennaalist Biennale 
Fondazione Modigliani. Virtuaalsed näitused on olnud eks-
poneeritud Londoni ja Hong Kongi galeriides, mis on saavu-
tanud ka auhinnalisi kohti.

▶  Paljud tema fototööd asuvad erakogudes Eestis, Lätis, Vene-
maal, Rootsis ja Hollandis.

Aleksandr Ivaškevitš.
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11:00 avatud kohvik
12:00 Minni Hiir

Pilet 7 eur
Saatjapilet 4 eur

Kajast, Piletilevist ja Fientast

Kaja kava detsember 2022 –  
jaanuar 2023

DETSEMBER

GALERII Tugikeskus Juks näitus „Pehmed piirid“ kuni 
10.12.22

GALERII Aleksandr Ivaškevitši fotonäitus 12.12.22-
12.02.23

06.12 18:30 Müstika sisemise tarkuse rännak 
„Mu hing“

08.12 15:00 Eakate ajaviiteklubi Tasuta

08.12 19:00 KAJA TANTSUÕHTU Tantsuks 
mängib Treffunx

09.12 11:00 KINO Telekomöödia „Mustamäe 
tango“ Tasuta, eelregistreerimi-
sega 

10.12 12:00 Tantsuturniir Tallinn Grand Prix

11.12 19:00 KONTSERT TalTech BigBänd Ta-
suta

13.12 18:30 Müstika sisemise tarkuse rännak 
„Mu aasta“

14.12 16:30 Viljandi haigla Meestebuss

15.12 16:30 Viljandi haigla Meestebuss

17.12 10:00 KAJA JÕULULAAT Külastajate-
le tasuta

18.12 12:00 ETENDUS Teater-stuudio BOOM 
„Totu ja ta sõprade jõuluseiklised“ 
(vene k.)

19.12 19:00 KINO Telekomöödia „Mustamäe 
tango“ Tasuta, eelregistreerimi-
sega 

22.12 18:00 KONTSERT Muusikalikooli jõulu-
kontsert 

27.12 19:00 KONTSERT Jõulukontsert Sil-
via Ilves

29.12 19:00 KAJA AASTALÕPU TANTSUÕH-
TU Tantsuks mängib Anna Cur-
ly Band

JAANUAR 2023

GALERII Aleksandr Ivaškevitši fotonäitus 12.12.22-
12.02.23

05.01 19:00 KAJA TANTSUÕHTU Tantsuks 
mängib Kruiis

09.01 19:00 KONTSERT Big Red One Band Ta-
suta

10.01 10:00 KAJA KINO LASTELE „Sabata 
kass“

11.01 15:00 Eakate ajaviite- ja suhtlusklu-
bi Tasuta

19.01 19:00 KAJA TANTSUÕHTU Tantsuks 
mängib Black&White

22.01 11:00 KAJA KOGUPERE PANNKOOGI-
HOMMIK Minniga

Tere tulemast Kajasse!
Kaja on tavapäraselt avatud ER 1018, L 
1015, va riiklike pühade ajal.

Kultuurikeskus Kaja lahtiolek pühade ajal:
▶  23.12 kell 10-15
▶  24.12 suletud
▶  25.12 suletud
▶  26.12 suletud
▶  30.12 kell 10-18
▶  31.12 suletud
▶  01.12 suletud

Kajas on avatud tasuta lugemisnurk, kus saab 
kohapeal lugeda ajalehti (Eesti Päevaleht, Pos-
timees, Õhtuleht, Eesti Ekspress ja MK-Esto-
nia) ja raamatuid. Soovi korral saab raamatuid 
ka koju laenutada.

Samuti saab nüüd Kajas mängida lauamän-
ge – Monopol, Uno, Exploding Kittens, Splen-
dor, Pickti ja teised populaarsed lauamängud 
ootavad igas eas huvilisi. Mängud saab koha-
peal mängimiseks laenutada Kaja administ-
raatorilt. Tulge sõpradega või peredega, män-
gurõõmu jagub kõigile!

Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade 
kohtade olemasolul tund enne algust kohapealt.

Kaja korraldatud üritustele saab pileti osta 
Kaja kassast E-R 10-18 ja L 10-15.

Värskeim info alati: www.kajakeskus.ee ja Ka-
ja Facebookis: Kultuurikeskus Kaja

Kultuurikeskus Kaja jõululaat 
tuleb taas!
Kvaliteetset Eesti käsitööd ning maitseid 
väärtustav Kaja jõululaat toimub laupäe
val 17. detsembril kell 10– 16 Kaja kont
sertsaalis ja fuajees.

Kaja jõululaat on mõnus võimalus leida jõu-
luvana kingikotti vahvaid kingitusi, avatud 
on pop-up kohvik, toimuvad Kaja huviringi-
de etteasted ja koos päkapikuga saab kaunis-
tada piparkooke.

Jõululaada märksõnadeks on käsitöö ja 
kodumaine. Heegeldatud, kootud, õmmel-
dud, vilditud…

▶  Mänguasjad
▶  Küünlad
▶  Ehted
▶  Jõulukaunistused
▶  Keraamika
▶  Looduskosmeetika
▶  Lauamängud ja raamatud
▶  Elustiili- ja kodusisustustooted
▶  Talukaup ja hoidised, küpsetised, maiu-

sed…

Kauplema on oodatud kõik käsitöömeistrid 
ja õpilasfirmad – jõuluvana kingikotti täida-

me eestimaise käsitööga ja pühadelaua ka-
tame kohaliku toidukaubaga.

Info ja müügilaudade broneerimine 5343 
0200 ja johanna.viiksaar@kajakeskus.ee

5343 0200 
johanna.viiksaar@kajakeskus.ee
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U.S. ARMY

1st Infantry
Division
Band

9. jaanuar  kl 19
Kaja Kultuurikeskus

Toetajad:

Tere tulemast!

TASUTA

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

Olete oodatud meie eakate suhtlus-
klubisse 11. januaaril kell 15.00, kui 
meile tuleb külla ajakirjanik, ajaloola-
ne, raamatute autor ja Riigikogu liige 
Jaak Juske. Eakate vestlusõhtu toimub 
Kaja Kultuurikeskuse (E. Vilde tee 118) 
1. korruse saalis. 

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

Ilusat sügist ja olgem hoitud! Koh-
tumiseni 11. januaaril kell 15.00 Kajas!

Hille Väljaste
Mustamäe Eakate Nõukogu

MANKi kollektiiv.

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

MANKi lahtiolekuajad 
koolivaheajal: 
▶  Alates 22.12.2022 kuni 08.01.2023 

on MANK avatud E-R kell 12 – 18. 
▶  MANK on suletud 23. – 26.12.2022 

ja 30.12.2022 – 01.01.2023.
▶  Keskuse külastamine on kõigile ta-

suta ning oodatud on lapsed ja noo-
red vanuses 7-26. 

Noortekeskus korraldab põnevaid 
üritusi, programme, projekte, laag-
reid, koolitusi ja palju muud huvita-
vat. MANKil on õu, kus asuvad Mus-

tamäe kogukonna aed ja renoveeri-
tud korvpalliplats. 

MANKis saavad noored mängida 
lauatennist ja -hokit, õhuhokit, pil-
jardit, PlayStation´it, VRi, Xboxi ning 
lauamänge (neid on koguni 63 tk!). 

Noorte kasutada on arvutiklass, re-
noveeritud ja hästi varustatud köögi-
ruum, suur saal peeglitega (spordi- ja 
tantsutrennideks). Suur saal on varus-
tatud kaasaegse kinosüsteemiga, mis 
võimaldab korraldada kinoõhtuid. 
MANKis on bändiruum, kus noored 
saavad õpetaja juhendamisel mängi-
da kitarri, trummi ja klaverit ning te-
ha proove. 

Noortekeskuse ruumid on heas 
korras, hubased, valged ja soojad. 

Tere tulemast! 
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Detsembri alguspoole energia so-
bib sinu olemusega hästi. Küllap 
kannustab sind uudishimu maa-
ilmas toimuva vastu, tahad seigel-
da, õppida ja uusi jahimaid avas-
tada. Kui olukord võimaldab, mine 
reisima või siis pane paika järgmi-
se aasta reisiplaanid. 20. detsemb-
ril jõuab õnneplaneet Jupiter Jää-
ra märki, andes tegutsemislusti ja 
optimistlikku meelt veelgi juurde. 
Asjad laabuvad ladusalt, suurema 
pingutuseta.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Kuu alguse energia võib sinu jaoks 
väheke väsitav olla. Tempo kisub 
kiireks, sina aga tunned vajadust 
eemale tõmbuda, üksi olla ja täht-
sate teemade üle järele mõelda. 
Hästi õnnestub raamatupidami-
se korrastamine ja eelarve pla-
neerimine. Mida aeg edasi, seda 
vabamalt end tunned, kuu teisel 
poolel võib sind haarata seiklus-
himu. Tahad proovida midagi uut, 
samas näidata, kui tark ja osav sa 
oled. Sind paelub võistlusmoment.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Rõhk on suuresti partnerlussuhe-
te teemal, võta rahulikult, too suh-
teisse selgust, loo kindlustunnet 
endale ja partnerile. 8. detsembril 
on täiskuu kulminatsioon Kaksi-
kute märgis. Sel ajal tuleb sul et-
tevaatlik olla, tormakust vältida. 
Kuna täiskuu on pingeseisus jõu-
lise Marsiga, kipud olema eriliselt 
intensiivne. Aeg sobib vanade as-
jade lõpetamiseks päeva pealt, ka 
halbadest harjumustest loobumi-
ne õnnestub. 

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Pühade eelsetel nädalatel on sinul 
käed-jalad tööd täis – on veel nii 
palju asju, mis lihtsalt tuleb enne 
aastalõppu valmis saada. Kipud 
enda õlule võtma liigagi palju ko-
hustusi, organiseerid üritusi tööl 
ning tahad kodu jõuluks ideaal-
sesse korda saada. Ole enda vas-
tu heasoovlikum, luba endale pi-
sut puhkust ka! Sa ei pea kõige eest 
üksi vastutama – jaga kohustusi 
kolleegide ja pereliikmetega, ne-
madki saavad sellega hakkama!

Lõvi
23. juuli – 22. august
Elu kisub lõbusaks ja sulle on see 
meelt mööda. Saad kutseid toreda-
tele üritustele, paned tublisti rõhku 
sellele, et pidudel hea välja näha. Sul-
le meeldib sädelus, kuld ja kard, mil-
lega enda kaunistamine on jõuluajal 
igati paslik. Hoia end pisut tagasi, kui 
kingitusi ostma hakkad! Tähtis pole 
see, et kingitus oleks ülimalt kallis 
ja kvaliteetne, peamine on hoopis, et 
see oleks tehtud südamega. Läheda-
si rõõmustab koos veedetud aeg roh-
kem kui hinnaline asjake.

Neitsi
23. august – 22. september
Küllap tunned, et oled tööst veidi 
väsinud ja tahad sel kuul rahuliku-
malt võtta. Võimalusel kasuta kodu-
kontorit ja maga hommikuti natu-
ke kauem, et oma jõuvarusid taasta-
da. Pühade eel tõmbub tähelepanu 
ennekõike kodusesse sfääri. Võtad 
pere ja sugulaste kokkukutsumise 
enda peale, naudid kodu kaunista-
mist ja hõrkude toitude valmista-
mist. Enne aastavahetust aga tekib 
soov suuremasse seltskonda min-
na, end tantsupõrandal välja elada.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Tempo kisub kiireks ja see sobib 
sulle. On palju kohtumisi erineva-
te inimestega, viisakusväljendite 
ja komplimentide vahetamist. Ju-
tuajamised toovad palju uut infot, 
kuid ei kujune samas väga süga-
vaks. Ka kuulujutte on liikvel oma-
jagu. Parem on, kui sa nende levi-
tamisse oma panust ei anna – ära 
tee kellelegi haiget! Pühade paiku 
tunned, et jõudu on vähem ning 
tõmbud mõnusasti koduseinte va-
hele pereringi.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Detsembri algusnädalail on foo-
kuses ennekõike rahaasjad – näed 
võimalusi äritegevuse hoogusta-
miseks, leiad uusi teenimisvõima-
lusi. Tunned, et pead need ära ka-
sutama. Ka lood kontakte inimes-
tega, kes sind kuidagi aidata saa-
vad. Võid leida innustava ja usal-
dusväärse koostööpartneri. Püha-
de paiku oled seltskondlik, küllap 
otsid üles nii mõnegi vana tuttava, 
kellega on südantsoojendav koh-
tuda ja kellelt kuuled huvitavaid 
uudiseid. 

Ambur
22. november – 21. detsember
Sina oled omas elemendis – Päike 
liigun Amburi märgis, andes sul-
le võimaluse tähelepanu keskmes 
olla ja särada. Saad nüüd näidata, 
milleks võimeline oled, oma tar-
kust ja tugevaid külgi demonst-
reerida. On aeg uueks aastarin-
giks patareid täis laadida ja jul-
gelt tulevikule vastu minna! Lõ-
butsed täiel rinnal, samas aga ki-
suvad mõtted üha rohkem äriplaa-
nide tegemisele. Sul on ambitsioo-
nikaid mõtteid, mis õnnestub pea-
gi teoks teha.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Pühade-eelne sebimine ja lärm vä-
sitab sind omajagu. Kindlasti vajad 
hetki üksinda olemiseks, ka pead 
jälgima, et saaksid öösiti parasja-
gu pikalt magada  - oma jõuva-
rude taastamine on väga oluline. 
Mida aeg edasi, seda aktiivsemaks 
muutud – koos talve algusega 21. 
detsembril jõuab Päike Kaljukitse 
märki. Merkuur ja Veenus jõuavad 
sinna juba varem, luues sinule so-
biva planetaarise energia. Jõudu ja 
tegutsemislusti tulvab üha juurde.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Aeg toob kohtumisi tuttavate ja 
sõpradega, hästi lihtne on teiste-
ga sobituda, ühiseid ideaale leida. 
Sujub koosolekute ja ajurünnaku-
te korraldamine, teed koos pari-
mate kaaslastega lennukaid plaa-
ne uueks aastaks. Pilk on tulevik-
ku suunatud, näed häid võimalu-
si terendamas. Võid leida suurepä-
raseid koostööpartnereid ning al-
gatada uusi sõprussuhteid. Aasta 
viimasel nädalal võta aga rahuli-
kumalt, luba endale natuke pas-
siivset puhkust ka!

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Enne pühi tuleb sul tublisti töösse 
panustada. Just nüüd võivad ava-
neda võimalused karjääriredelil 
üles poole rühkimiseks. Ehk saad 
huvitavaid tööpakkumisi või uut 
väljakutset pakkuvaid ülesandeid 
praegusel ametikohal. Aasta vii-
masel nädalal on Merkuur ja Vee-
nus Neptuuniga sekstiilis, mis tõo-
tab õige südamlikke, emotsionaal-
seid vestlusi kallite inimestega. Sa-
muti on see aeg superhea kultuu-
rielamuste nautimiseks.

DETSEMBRI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

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 eteenuste
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
NB! Mustamäe Linnaosa Valitsus 
on 23.12 ja 31.12 avatud kell 8:15-
13:00 ning 26.12 suletud.

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 uuenda-
da Politsei- ja Piirivalveametis. NB! Ala-
tes 2019. aastast enam ei saa ID-kaar-
di PIN-koode asendada pangakontori-
tes –  seda saab teha üksnes PPA tee-
nindustes.

Tere tulemast! 
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tasuta õigusnõustamine Mustamäe Linnaosa Valitsuses
Mustamäe LOV ruumides on võima
lik saada tasuta õigusnõustamist. Ta
suta konsultatsioonid toimuvad sel 
aastal neljapäeval, 8. detsembril kell 
1016 ning alates uuest aastast igal 
neljapäeval (5. jaanuar, 12. jaanuar 
jne) kell 1016. Õigusnõustamine toi
mub nii eesti kui vene keeles. Vajalik 
on eelregistreerimine tel 645 7500.

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

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

tud küsimused jms)

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

▶  Pärimisseadusega seonduv konsul-
tatsioon

▶  Pankrotiseaduse ja täitemenetluse-
ga seonduv konsultatsioon

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

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

Õigusnõustaja 
Vahur Kõlvart
▶  Magistrikraad International University Au-

dentes ülikoolis, lisaks kõrgharidus ka äri-
juhtimises ja tehniline eriharidus.

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

▶  Mustamäe linnaosakogu liige.

Mustamäe Päevakeskus 
kutsub külla
Tere, armsad mustamäelased!
Soovime teile Ilusat jõuluootust! Pida-
ge suures pühadesaginas meid ka ik-
ka meeles, saab ju meie majas nautida 
soodsaid iluteenuseid, maitsvat lõunat 
ja natuke ka meelelahutust.
▶  06.12 algusega kell 10.00 toimub müü-

gipäev  – ostjad saavad soetada palju-
dele juba tuttavaid Nahrini tooteid, 
ehteid poolvääriskividest ning sel kor-
ral müüakse ka Peipsiveere kaupu. 

▶  Peaaegu et kohustuslikku jõulufilmi 
„Eia jõulud Tondikakul“ vaatame suu-
relt ekraanilt meie saalis 07.12 kell 
13.30. 

▶  Mälukohvik toimub taas 13.12 kell 
14.00. Sama päeva õhtul kell 19.00 ole-
te teretulnud Kaja Naiskoori kontser-
dile. 

▶  14.12 kell 13.00 koguneb meie maj-
ja  raamatusõprade klubi, kus sel kor-
ral tutvustatakse uuemaid armastus-
romaane. 

▶  19.12 kell 12.00 peame Kaja Kultuuri-
keskuse Päevakeskuse jõulupidu (oo-
tejärjekord). Samuti on välja müüdud 
meie jõulureisid Jüri ja Saku kirikus-
se 20.12, 21.12 ja 22.12. 

▶  Me jõuame ka veel aastalõpus teatris-
se minna, 27.12 sõidame Pärnu teat-
risse vaatama etendust „Normann val-
lutaja“ (ootejärjekord). Selle sõiduga 
tõmbame aastale joone alla, et uuel 
aastal taas uute põnevate üritustega 
edasi minna. Plaanis on sõita teatris-

se Rakverre, Tartusse.  Meie väljasõi-
dud on väga populaarsed – kui taha-
te kindlasti kaasa tulla, tuleb lihtsalt 
aeg-ajalt meie juurest läbi astuda või 
külastada kodulehte,  sest infot lisan-
dub kogu aeg.

▶  Lauluklubi uus juhendaja Inda Kõiva 
alustab lauluklubiga laulmist 04.01 
kell 13.00, olete oodatud laulma.

Mustamäe Päevakeskus on suletud 
19.12 ja 26.12.

Soovime teile ilusaid ja rahulikke pü-
hi, toredat aastavahetust ja kindlasti 
uusi kohtumisi ikka Mustamäe Päeva-
keskuses! 

Olge hoitud! Kohtumiseni!
Mustamäe Päevakeskuse pere

Ehitajate tee 82
Info telefonidel 653 2723, 653 6205

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

info telefonil  6532723
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Lahendus saatke hiljemalt 9. jaanuariks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 

üllatust püüdma. Novembrikuu ristsõna vastus oli: … kuid liigselt hilja, et võiks tunda suve 
sooja hõlma.

Austatud HeleRiin Ojaveer, Heli Jesaar, Raigo Tingas, Maire Paiste ja Tõnis Kõiv!  
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 5. detsembrist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Elsa Trumm 01.12.1931
Salme Tarlap 01.12.1932
Linda Järvelaid 02.12.1926
Heljo Lipson 03.12.1928
EllenKoidula Nigol 03.12.1929
Heldi Müürsepp 03.12.1932
Erich Poobus 04.12.1929
Ninel Barabaner 04.12.1932
Laas Rohusaar 05.12.1931
Linda Tamm 06.12.1929
Asta Allik 06.12.1930
Maret Teemägi 06.12.1931
Valeria Fištšenkova 07.12.1922
Edgar Trampärk 08.12.1923
Marta Muul 08.12.1926
Väino Ilus 08.12.1929
Ottilie Kuurma 08.12.1929
HeljaLeonoore Kask 08.12.1930
Mikhail Lubyagin 08.12.1932
Leida Rannaste 08.12.1932
Asta Liideman 10.12.1928

Evgenia Kotlova 11.12.1919
Anna Taraktšijeva 11.12.1923
Aili Jõesaar 11.12.1924
Nikolai Pljusnin 12.12.1928
August Link 12.12.1928
Marianne Saarep 13.12.1927
Vaike Herzmann 13.12.1929
Maria Pivovarova 13.12.1930
Õie Laos 13.12.1931
Elna Talvoja 13.12.1932
Ella Vahtra 14.12.1929
IrenePurjuta Jürna 15.12.1924
Elsa Laugason 15.12.1928
Heljo Vaarak 15.12.1932
Leo Teemäe 15.12.1932
Valentina Botšarova 17.12.1932
Elve Kaigas 18.12.1932
Margarita Ivanova 19.12.1922
Evi Tohvri 19.12.1928
Claudia Antipenko 19.12.1931
Laine Laigo 20.12.1924

Veleida Mikfeldt 20.12.1927
Heino Jaanus 20.12.1930
Laine Puurand 20.12.1930
Tatiana Alekseeva 20.12.1932
Helmi Kullerkupp 21.12.1930
Aina Rähmi 21.12.1932
Leida Sell 22.12.1929
Heldi Rennit 22.12.1930
Lende Raudsepp 22.12.1931
Olaf Klein 22.12.1932
Aino Nuiamäe 23.12.1927
Maria Achkasova 23.12.1930
Linda Otto 24.12.1924
Ahti Kuusik 24.12.1932
Anastassia Martõnenkova 24.12.1932
Evgenia Suvorova 25.12.1931
Lidia Povolotskaya 26.12.1927
Aleksandra Vasilenko 26.12.1931
Helga Laanpere 26.12.1931
Ida Roode 26.12.1932
Aimar Halling 27.12.1930

Ilmar Nuka 27.12.1930
Elizaveta Toming 27.12.1931
Ilma Tamm 27.12.1932
Niina Juštšenko 28.12.1928
Tamara Glazkova 28.12.1928
Anna Lapteva 29.12.1928
Nina Kuznetsova 29.12.1929
Eleonora Tiivoja 29.12.1930
Silvi Põdra 29.12.1930
Olga Roomet 30.12.1927
Lia Kiisel 30.12.1930
Endel Palmik 30.12.1931
Hilja Järv 30.12.1931
Valentina Mavrina 30.12.1932
Ivan Kashirin 31.12.1924
Evald Tomsen 31.12.1926
Astrid Talumäe 31.12.1926
Mihhail Kolpaktši 31.12.1928
Melita Lehenurm 31.12.1929
Maia Ruusmann 31.12.1931
Fjodor Voitra 31.12.1932

Palju õnne!
Novembris sündis 
Mustamäele 25 tüdrukut 
ja 28 poissi!
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus



5. detsember 202214 Mustamäereklaam

SINU ISIKLIK 
MAAKLER 

MUSTAMÄEL

Egon Juhanson

5682 3506
egon.juhanson@elum.ee

 
 

  
 
 

TULE MEILE TÖÖLE!  
 

ERIVAJADUSEGA LASTE TUGIISIKUKS!  
 
 
Töö kirjeldus:        Ootused kandidaadile: 
- aitab luua hooliva ning arendava     - tööle asumisel kehtiv tervisetõend 
  kasvukeskkonna      - oskus lastega kontakti luua 
- aitab ja toetab last toimingutes, millega    - eelnev kogemus lastega töös 
  laps ise toime ei tule      - kannatlikkus ja usaldusväärsus 
           
 

Pakume: 
       - töötasu kuni 1200 eurot brutotasu 
       - kaks korda aastas ühisüritusi 
        - sõbralikku ja meeldivat kollektiivi 

     - majutuse pakkumist 
   - transpordikulude kompenseerimist  

    
Piirkond, kuhu tugiisikuid otsime: Harku vald 

    

Ootame Teie CV-d aadressile personal@estodiac.eu Lisainfo telefonil: 5351 5057 
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Lõppev aasta on olnud nii Eestile kui kogu 
Euroopale keeruline. Selleks, et algav aasta 
tooks paremaid aegu, on vaja tugevat 
ühtehoidmist nii Eestis kui kogu Euroopas. 

Soovin Teile rahulikke jõule 
ning ilusat aastavahetust!

Urmas Paet
Euroopa Parlamendi 

väliskomisjoni aseesimees

facebook.com/urmaspaet1

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

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

KORTERITE ja VANNITUBADE
REMONDI täislahendus

JÕULUPUUDE
MÜÜK

Mustamäe tee 136, Tallinn

KANGRO KUUSED
Kuused.ee

Müügiplatsid mujal Tallinnas:

Tondi Selver
Järve keskus

Sikupilli keskus
Balti Jaama turg

Kakumäe Selver
Kadaka Selver

Stroomi keskus
Keskturg

Tule ja vali omale meelepärane
jõulukuusk meie müügiplatsilt või

telli kuusk koos transpordiga
www.kuused.ee

Jõulumuusikal

valgus 
valguses

Muusika: Maarja Vardja
Libreto: Jaana Maria Unga

Laupäeval, 10. detsembril kell 16 palvusega
Pühapäeval, 11. detsembril kell 16 missaga

EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus
Kiili 9, Tallinn

solistid:  Elina Salumäe
  Jüri Liiva
  Teet Rasmus Kaur jt

 Misjonikoor ja lastekoor 
 Mustamäe koguduse liikmed ja sõbrad

Sissepääs vaba annetusega. MAGDA
MISJONIPOOD

Soodsad leinakimbud ja seaded,  5268315

Korterite remont. Tel. 5100250, raulheno@gmail.
com

Vana kraami äravedu korteritest, ka mööbli de-
montaaž. 1 toaline korter 200 euri, 2 toaline 300 
euri. Keldrid, garaazid, majad, suvilad kokkulep-
pel. Tel 5606 9595

SANTEHNILISED JA ELEKTRITÖÖD. 58201968

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigal-
dus. 58508713

TALUKARTUL  Gala, Laura 20 eur/25 kg. Tel 
56175875

Koristusteenus auruga. 5146815

Korteri remont: võtmed kätte. 52 99 312

Santehnik-elektrik. 5011413

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 
5011628

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

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.seise-
vauto.ee

Ostan garaaži igas seisukorras. Tel: 545 11053

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

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

Ostan nõukaaegse lille või meremaali. Tel: 
56770569


