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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 6. veebruaril.

Üks aastaring on taas alguse saanud, järje-
kordne juba olnute seas, kuid ometi mille-
gi poolest eriline ning kordumatu. Küllap 
tunneme enne kevadise soojuse saabumist 

õues veel mitu kuud ilmastiku tujukust ja põhjamaisust, 
kus kostitatakse meid vaheldumisi näpistava külma ja 
tuisuga, siis jälle sula ja veeväljadega. Sellele vaatama-
ta on loodus asunud seadma samme valguse ja uue är-
kamise poole. Iga päevaga saab päev mõned minutid 
pikemaks ning öö jääb samavõrra lühemaks. Aega tu-
leks justkui juurde.

Inimestele nii omaselt püütakse sellistel hetkedel – 
millegi uue alguses – ikka heita pilku tulevikku, ennus-
tada, mis on ees ootamas. Nii sobivad hästi meenutami-
seks Rooma filosoofi ja riigimehe Seneca sõnad „Kui tä-
nasele käed külge paned, siis muutud homsest vähem 
sõltuvaks“. Eks kõige täpsemaks osutuvadki ju need en-
nustused, mida igaüks saab ise korda saata. Olgu see siis 
seotud mõne unistuse täitmisega, minevikus tehtud vea 
parandamisega, millegi uue avastamisega või hoopis ju-
ba alustatu eduka jätkamisega. 

Käesoleval aastal tähistame Eesti Vabariigi 105. aas-
tapäeva, oleme taas jõudnud ühe olulise verstapostini. 
Mõistagi ei kujune tähistamine nii põhjalikuks ettevõt-
miseks kui see oli sajandi täitumisel, kuid ometi pea-
me seda väärikalt meeles pidama. Miks oluline sellised 
tähtpäevi esile tuua? Eks ikka seepärast, et mõtestaksi-
me olnut, oskaksime tagasi vaadata minevikule, tehtud 
vigadest, kuid ka õigetest otsustest õppida ning nende 
õppetundide varal tulevikus loodetavasti paremad ini-
mesed olla. Just seesugune sümbolism ja hingelise väär-
tuse loomine aitab meeles pidada, et miski ei tule niisa-
ma, selle nimel on vaja tööd teha, mõnikord ka võidelda. 
Veelgi enam, saavutatut tuleb ka hoida. Hoolikalt hoida.

Pühade ajal sattusin taas vaatama filmi „Man-
dariinid“, mis on üks nendest teostest, mi-
da võid üha uuesti vaadata, kuid ikka ja jäl-
le leiad mõne sellise mõtte, mida varem tä-

hele ei pannud. Kaasahaarav näitlejatöö ning Abhaasia 
sõjast rääkiva loo ehedus ja traagika teevad sellest tõe-
lise väärtfilmi – eriti nendele, kes kujutatud sündmus-
tega kokku puutunud. Mindki saadab isiklik kogemus, 
sest lapsepõlve Salme külas Abhaasias lõikas läbi just 
seesama sõda. Eesti andis mulle aga võimaluse uueks 
alguseks, võimaluse elada, õppida, töötada, luua pere. 
Olen selle eest iga päev tänulik: et oli, kuhu põgeneda; 
et toona veel äsja taasiseseisvunud Eesti Vabariik sai oma 
esimese humanitaarmissiooniga väga hästi hakkama.

Möödunud on juba kolm kümnendit, mille kestel on 
Eesti hoogsalt arenenud. Kogutud on jõudu ja jõukust, 
kuid paremini korraldamist vajavaid küsimusi jätkub 
endiselt omajagu, mis on ka loomulik, sest oma riigi 
ehitamine ja tugevdamine kestab pidevalt. Ümbritsev 
maailm on pidevas muutumises, kus nii geopoliitika kui 
ka ülemaailmne majandus mõjutavad meie si-
seriiklikke otsuseid. Viimastel aastatel ole-
me kogenud ohtralt ebakindlust ja tead-
matust tuleviku ees, teadvustanud esile 
kerkinud ohte. Nii tasub lähenevate parla-
mendivalimiste eel oodata, et leitaks üles 
see tunne ning ühtne mõtteviis, mis kan-
dis meie rahvast iseseisvumise ja ka taas-
iseseisvumise pöördelistel aegadel. Teadmi-
ne, et meie enda kätes on teha homne 
paremaks, vähendada ebavõrdsust 
ja suurendada ühtsust.

Loodetavasti kujuneb just 2023. 
aastast heade uudiste aasta, kus 
saame kogeda rohkelt õnnestumi-
si ning seada suuna uuele tõusule. 

Püsige terved, olge hoitud!

JUHTKIRI

Aeg antud elada

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Rõõmurohke 
aastavahetus 
Mustamäel
Möödunud aastavahetus Mustamäel oli 
eriliselt sündmuste, kingituste, emotsioonide 
ja rõõmurohke. Vana aasta lõpp ja uue algus 
tähistas meie jaoks korraga mitu tähtsündmust: 
Mustamäe 60. juubeliaasta lõppu ja Eesti 
Vabariigi 105. juubeliaasta algust.

Kaks jõululaata
Jõulukuul, 17. detsembril toimus Musta-
mäel koguni kaks jõululaata: üks Män-
ni pargis ja teine Kaja Kultuurikesku-
ses, mis pakkusid elamusi ja laadakau-
pu igale maitsele. Männi pargis ootas 
külastajaid  lisaks rikkalikule laadale 
ka jõuluvana, uisupargis toimus laste-
hommik, laadaliste meelt lahutasid po-
nisõit, trummishow ja kontsert.

Jõulukontsert Toomkirikus
18. detsembril toimus Tallinna Toomki-
rikus traditsiooniline Mustamäe jõulu-
kontsert särava soprani Elina Nechaye-
va ja andeka noore pianisti Auli Teppo 
esituses. Kõlasid Bachi, Handeli, Mozar-
ti, Gruberi, Coheni ning mitme teise 
kuulsa helilooja teosed ning armasta-
tud jõululaulude popurrii. Need mus-
tamäelased, kes ei saanud Toomkiri-
kusse kohale tulla, said jõulukontser-
ti nautida Mustamäe Linnaosa Valitsu-
se Facebookis toimunud otseülekande 
vahendusel.

Isejuhtiv jõulubuss
Jõulukuul, 22.-27. detsembril võis Mus-
tamäel taaskord sõita isejuhtiva bussiga. 
Eesti ettevõtte Auve Tech OÜ ehitatud 
8-kohaline pühadele sobilikult jõulutu-
lukestega kaunistatud isejuhtiv buss e. 
iseauto pakkus rohkelt rõõmu ja tasuta 
sõiduvõimalust kõikidele Männi pargi 
külastajate. Lisaks tavareisijatele mah-
tus isebussi nii mõnigi päkapikk, kes 
tervitas ja kostitas pardale saabujaid pi-
parkookidega.

Jõulukingiks 
madalseiklusrada 
Seiklusrajad on muutumas aina popu-
laarsemaks ning ka meie linnaosa elani-
kud on soovinud seda Mustamäele. Pü-
hade ajal saigi soov teoks ning musta-
mäelased said jõulukingiks erinevatest 
osavust nõudvatest elementidest koos-
nev madalseiklusrada. 

Linnaosavalitsus lähtus Männi par-
ki rajatud seiklusraja elementide vali-
kul sellest, et raja läbimine oleks või-
malikult mitmekülgne ja atraktiivne. 
Raja kasutajad saavad oma osavust 
proovile panna sik-sak kolmnurka-
del, rippsillal, miniparvedel ronides, 
köielkõndi harjutades ja slackline´l jt 
elementidel harjutusi tehes. Kõik raja 

elemendid on piisavalt madalad, mis-
tõttu puudus vajadus paigaldada ra-
ja alla eraldi aluskate. Raja ehitami-
sel ei kinnitatud puudesse ühtki kru-
vi ega naela – kõik platvormid ja tros-
sid kinnituvad puude külge ühtlaselt 
ümber puu jaotatud surve abil neid 
kahjustamata.

Uusaastakontsert
9. jaanuaril toimus Kaja Kultuurikes-
kuses tõeliselt meeleolukas uusaasta-
kontsert, kui täissaalile maailmatase-
mel muusikutest koosnev USA sõjaväe 
1. jalaväedivisjoni orkester, mis esin-
dab USA sõjaväe väekoondist, mille sõ-
durid saabusid hiljuti Eestisse ja tee-
nivad koos Eesti kaitseväelastega Ta-
pal ja Võrus. 

See ilus kontsert oli Ameerika 
Ühendriikide saatkonna kingitus meie 
inimestele tähistamaks Eesti ja USA tu-
gevat koostööd ning märkimaks Eesti 
Vabariigi 105. juubeliaasta algust, Eesti 
ja USA diplomaatiliste suhete 100. aas-
tapäeva ja Mustamäe linnaosa väärikat 
juubelit. Mustamäe tänab.

Mustamäe koolilaste 
talvejoonistuste näitus 
10. jaanuaril avati Tallinna Linnavalit-
suse 1. korruse näituseakendel (Vaba-
duse väljak 7) Mustamäe koolide alg-
klasside õpilaste talvejoonistuste kon-
kursi võidutööde näitus.

Mustamäe Linnaosa Valitsus on kor-
raldanud linnaosa algkoolilastele talve-
joonistuste konkurssi juba kolm aastat 
ning selle konkursi populaarsus on ai-
na kasvanud. Kui esimesel aastal laekus 
konkursile umbes 200 ja teisel aastal 
umbes 400 joonistust, siis tänavu saat-
sid lapsed konkursile koguni 537 joo-
nistust, üks ilusam kui teine!

Kõik 537 konkursil osalenud last said 
Mustamäe Linnaosa Valitsuselt tänutä-
heks väikese kingituse ning 27 võidutöö 
autorid ja nende tublid õpetajad diplo-
mi ja auhinna. 

Mustamäe algkoolilaste talvejoonis-
tuste konkursi võidutööde näitus kau-
nistab – andekate noorte kunstnike, 
nende sõprade, perede, õpetajate ja kõi-
kide tallinlaste rõõmuks - Tallinna Lin-
navalitsuse (Vabaduse väljak 7) 1. kor-
ruse näituseaknaid kuni 12. veebruari-
ni. Tulge kindlasti vaatama!
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Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse välikontorid
Head mustamäelased! 
Jaanuaris ja veebruaris tegut-
sevad Mustamäe Linnaosa Va-
litsuse välikontorid
▶  19. jaanuaril kell 13-14 Lepis-

tiku peatuses
▶  20. jaanuaril kell 13-14 Mus-

tamäe turul
▶  23. jaanuaril kell 16-17 Siili 

peatuses
▶  25. jaanuaril kell 16-17 Lepis-

tiku peatuses
▶  26. jaanuaril kell 16-17 Szol-

noki peatuses
▶  1. veebruaril kell 13-14 Mus-

tamäe turul
▶  3. veebruaril kell 15-16 Siili 

peatuses
▶  6. veebruaril kell 16-17 Lepis-

tiku peatuses
▶  10. veebruaril kell 12-13 Mus-

tamäe turul
▶  14. veebruaril kell 13-14 Mus-

tamäe turul
Kui teil on küsimusi linnaosa-
vanemale või linnaosavalitsu-
se spetsialistidele, siis olete vä-
ga oodatud!
Tere tulemast!

MUSTAMÄE HOOVIKONTSERT 
MÄNNI PARGIS

esineb

Mustamäe Linnaosa Valitsus
mälestab

EDGAR SAVISAAR
31. mai 1950  –  

29. detsember 2022

Tallinna Linnavolikogu  
esimees aastatel 1996 – 1999  

ja 2005. aastal.

Tallinna linnapea aastatel 2001 – 
2004 ja 2007 –2017.
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Maarja Pakats
Tallinna strateegiakeskuse  
Rohelise pealinna büroo

Tallinna Euroopa rohelise pealinna aas-
ta põhiteemad on elurikkuse hoidmi-
ne, kliima, rohetehnoloogiad ning kest-
likest põhimõtetest lähtuv juhtimine. 
Samuti on võetud eesmärgiks kaasata 
rohepealinna tegemistesse nii tallinla-
si, kohalikke ettevõtteid kui ka erine-
vaid vabaühendusi. 

Euroopa rohelise pealinna tiitel an-
nab hea võimaluse mõelda koos, kui-
das muuta Tallinn keskkonna- ja inim-
sõbralikumaks. Rohelise pealinna aas-
tal soovime kiirendada linnaorganisat-
siooni muutumist kestlikumaks ja kaa-
savamaks; teha rohkem koostööd ette-
võtete, kodanike ja organisatsioonidega; 
katsetada teistsugust linnaruumi ning 
tõsta linnaelanike teadlikkust loodusest 
ja keskkonnast.

„Oleme Tallinnas väga pühendunud 
sellele, et lükata tiitliaastal hoogu juur-
de päris muutustele keskkonnasõbrali-
kuma linna suunas ja et need oleksid ka 
nähtavad igal pool Tallinnas, nii tänava-
pildis, linna töötajate ja ametnike suhtu-
mises kui ka linnakodanike mõtteviisis,“ 
ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. 

„Meie suurem eesmärk on tallinlas-
te heaolu. Sellepärast sai loodud aren-
gustrateegia Tallinn 2035. Euroopa ro-
helise pealinna tiitel on ainult osa, ai-
nult üks verstapost sellest suuremast 
pildist, mille omale eesmärgiks võtnud 
oleme,“ lausus Kõlvart.

Rohelise pealinna aasta 
avamise üritused
Rohelise pealinna juht Krista Kampus 
rääkis, et Tallinna rohelise pealinna 
programmis on huvitavaid keskkonna-
teemalisi tegevusi kõigile Tallinna ela-
nikele, sealhulgas nii üritusi, projekte 
kui konkursse. Programm jaguneb nel-
ja teema vahel: kestlik linn, õppiv linn, 
kaasav linn, nutikas linn. 

Näiteks keskkonnasõbralikuma ühis-
transpordi arendamiseks on linnal täien-
davad vahendid, et soetada elektribus-
se ning 2023. aastal algab uue, Vanasa-
dama trammiliini ehitus. Tallinnas toi-
mub järgmisel sügisel ka rohetehnoloo-
gia nädal, sealhulgas ainulaadne Clean-
Tech Europe konverents ja rohe-EXPO.

Rohelise pealinna programmis on 
üle 60 ürituse. Juba on toimumas mit-
med konkursid, keskkonnateemaline 
õppeaasta ja Prügihundi liigiti jäätme-
te kogumise programm Tallinna koo-
lides ja lasteaedades. Tallinnas Tamm-

saare pargis on üleval rohelist pealin-
na tutvustav näitus, Tallinna Botaani-
kaaias kestab terve 2023. aasta Tallin-
na Euroopa rohelise pealinna eriprog-
ramm, mille esimese ürituseks on Pee-
ter Lauritsa näitus „Jäämere purjed pal-
mimaja taevas“.

Paljud projektid ja tegevused  üri-
tused ja  programmid keskenduvad-
ki keskkonnateadlikkuse tõstmisele. 
„Olukorras, kus tarbime maa ökoloo-
gilisi ressursse kordades rohkem, kui 
loodus suudab neid taastoota, tuleb vä-
ga selgelt aru saada, et keskkonnahoid-
likkus peab olema meie kõigi elemen-
taarne mõtteviis. Muud valikut lihtsalt 
ei ole. Seepärast kutsume erinevate ro-
helise pealinna ürituste ja programmide 
kaudu keskkonnateemadel kaasa mõt-
lema, et paremini mõista, miks on va-
ja hoida elukeskkonda ning kuidas iga 
inimene saab ise paremini panustada 
keskkonnahoidu,“ sõnas Kampus.

Noortele ja lastele on juba alanud eri-
nevad konkursid, näiteks keskkonnaal-
aste uurimustööde ja videote konkur-
sid. Lõppenud on juba rohelise pealinna 
maskoti joonistusvõistlus, mille võitja 
koos rohelise pealinna maskotiga kuu-
lutatakse välja 17. jaanuaril Eesti Loo-
dusmuuseumis. Noorte kõnekonkursi 
„Elurikas linn“ võitjad selguvad samuti 
õige pea ja üks neist saab esitada oma 
kõne ka tiitliaasta avatseremoonial.

Euroopa rohelise pealinna avanäda-
lavahetusel 19.-21. jaanuaril toimub lin-
nas mitu olulist sündmust.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas ka-
he rahvusvahelise linnade võrgustiku, 
Euroopa rohelise pealinna ning Global 
Goals for Cities võrgustike liikmed, et va-
hetada üksteisega kogemusi jätkusuutli-
ke linnade arendamisel ning arutelda ro-
helise pealinna tiitli tuleviku üle.

20. jaanuaril toimub Tallinna Eu-
roopa rohelise pealinna aasta avakon-
verents jätkusuutlike linnade teemal, 
mille avavad Euroopa Komisjoni kesk-
konna, ookeanide ja kalandusvolinik 
Virginijus Sinkevičius ja linnapea Mih-
hail Kõlvart ning mille peakõnelejaks 
on endine EL kliimavolinik ja EL kliima-
muutustega kohanemise missiooni nõu-
kogu juht Connie Hedegaard.

Kõik soovijad saavad kaasa lüüa 21. 
jaanuaril Tallinna Keskraamatukogu 
raamatukogudes: üle linna toimuvad 
raamatukogudes koolitused ja töötoad, 
kus käsitletakse keskkonnateemasid 
alates digiprügi koristamisest, taaska-
sutusest kuni maitse- ja toataimede kas-
vatamise, linnaaianduse ja seemnepa-
berite tegemiseni. Kõik töötoad on ta-
suta ja eelregistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Kruiisisada-
mas Euroopa rohelise pealinna pidulik 
avatseremoonia, kus EL keskkonnavo-
linik Virginijus Sinkevičius ja 2022. aas-
ta Euroopa rohelise pealinna Grenoble 
linnapea Éric Piolle annavad Tallinna-
le üle Euroopa rohelise pealinna tiitli.  
Avatseremooniast teeb ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toimuvad 
tiitliaasta avamise raames erinevad 
töötoad: 16.–27. jaanuaril käivad Koe-
ratüdruk Lotte ja Jänku Juss ligi 20 las-
teaias prügi sorteerimisest rääkimas, 23. 
jaanuarist 2. veebruarini toimuvad toi-
du säästliku ja jätkusuutliku tarbimi-
se teemadel 7.–9. klassi õpilastele töö-
toad 22 Tallinna koolis, mida viib läbi 
jätkusuutliku toidukultuuri eestveda-
ja Kristjan Peäske. 

Toetus roheaktivistidele ja 
rohenügijate võrgustik
Muudatused algavad linnast endast, kus 
näiteks oleme juba välja töötanud kesk-
konnasõbralike ürituste juhendi, lisa-
nud keskkonnanõudeid hankekorda ja 
paneme oma asutused toimima rohe-
lise kontori põhimõtetel. Läbi kaasava 
eelarve ja eri toetustega soovime toeta-
da ka kodanike, vabaühenduste ja ette-
võtete ideid ning tuua Tallinnale ja ko-
gu Eestile rohkem tähelepanu. 

Näiteks avati jaanuaris mittetulun-
dustoetuste voor, et anda võimalus eri-
nevatel kogukonnaühendustel ja -akti-
vistidel oma tegemistele toetust taotleda. 
Tallinn soovib toetada uusi algatusi, mis 
aitavad ellu viia Tallinn – Euroopa rohe-
line pealinn 2023 eesmärke elurikkuse 
ja looduskeskkonna säilitamine, vastupi-
davus kliimamuutustele, kestlik areng ja 
koosloome ning tuua linna roheinnovat-
siooni, edendada ringmajandusele üle-
minekut, tõsta inimeste keskkonnatead-
likkust ja kutsuda ellu erinevaid koosloo-
melisi algatusi linna, kogukondade, et-
tevõtete ning ülikoolide vahel.

Lisaks kutsub linn kõiki rohelise 
missiooniga linnakodanikke üles ühi-
nema Tallinna rohenügijate võrgusti-
kuga. Keskkonnaprobleeme pole kel-
lelgi võimalik üksi lahendada ning pea-
me kõik mõtlema, millise elukeskkon-
na järgmistele põlvkondadel päranda-
me. Euroopa rohelise pealinna aastal 
soovime teha koostööd Tallinna elani-
ke ning siin tegutsevate ettevõtete ja 
muude organisatsioonidega, et muuta 
meie linna kestlikumaks, õppivamaks, 
nutikamaks ja kaasavamaks.

Läbi aasta toimub ka näiteks elu-
rikkuse talgute programm, kus soovi - 
jad saavad ise käed külge panna, et oma 
kodukoha loodust hoida ja märgata. 

Euroopa rohelise 
pealinna aasta 
toob Tallinna palju 
positiivseid muutusi
Tallinna rohelise pealinna aasta algab ürituste seeriaga koolides, 
lasteaedades ja raamatukogudes. Euroopa rohelise pealinna tiitel antakse 
Tallinnale ametlikult 21. jaanuaril toimuval pidulikul avatseremoonial.
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Kogukonnaaiad on linlastele suurepäraseks võimaluseks näpud mulda pista.

Tallinna Linnatranspordi AS kuulutas hiljuti välja riigihanke 15 elektribussi soetamiseks, mis jõua-
vad liinidele 2024. aasta suveks. Pealinna transport muutub plaanide kohaselt täielikult roheliseks 
2035. aastaks.

Tulevikubuss rõõmustas mustamäelasi. Loodusradade populaarsus aina kasvab.
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Plaanis on prügikoristustalgud, mh Lää-
nemere väikeprügist koristamine; hea-
korratööd kaitsealadel, mh konnade ja 
kivisisaliku elupaikade parandamiseks; 
võõrliikide eemaldamise talgud, lindude 
pesakastide hooldus, siilide kaardistami-
ne, nahkhiirtele “suvilate” ehitamine, or-
hideede märkamine linnalooduses jne.

Mõnusama ja 
inimsõbralikuma 
linnaruumi loomine
Lisaks tihedale ürituste programmile 
on Tallinn võtnud eesmärgiks Euroo-
pa rohelise pealinna aastal panustada 
ka muutustele linnaruumis. Tallinnal 
on plaanis rohelise pealinna aastal lin-
nas esmakordselt läbi viia linnaruumi 
taktikalised sekkumised – projekt „Ro-
hejälg“, mille suurem eesmärk mõnu-
sa inimsõbraliku linnaruumi loomine. 

„Rohejälg“ koondab enda alla tege-
vusi, mille eesmärgiks on parandada ro-
healade kvaliteeti, tuua uut haljastust 
ja parandada ruumilist kvaliteeti tihe-
da kasutusega kohtades, toetada linna-
siseste rohevõrgustike kujunemist ning 
katsetada uudseid linnaruumilisi lahen-
dusi nii ruumikorralduse muutumise 
kui ka uute prototüüpidega.

„Tahame, et sel projektil oleks ülelin-
naline mõõde, et see poleks vaid kesk-
linnas, vaid midagi toimuks igas linna-
osas, et jõuda võimalikult paljude linlas-
teni,“ ütles projekti vedava rohepöörde 
kompetentsikeskuse juht Liis Vahter. 

Näiteks tõi ta Pirita ranna juurdepää-
su paremaks muutmise, pargi loomi-
se Raekoja platsile, rohealade paiguta-
mise transpordisõlmedesse, toidusalu-
de istutamise Mustamäel ja Lasnamäel. 

Lähtudes Tallinna arengu visioonido-
kumentidest „Tallinn 2035“ ja „Kliima-
neutraalne Tallinn“, seavad „Rohejälje“ 
tegevused eesmärgiks linlaste elukesk-

konna parandamise, elurikkuse suuren-
damise, leevenduse pakkumise kliima-
muutustest tingitud ohtudele ning jät-
kusuutlikumate praktikate juurutami-
se, kaasates tegevustesse ka linnaosava-
litsused, siin tegutsevad ettevõtted, ha-
ridusasutused ja kodanikud.

Linnaplaneerimine ja -ehitamine on 
üldiselt aeglased protsessid, kuid mit-
meid olulisi, nähtavaid ning ruumilist 
kvaliteeti parandavaid muutusi on siis-
ki võimalik ellu viia ka lühema aja jook-
sul. „Rohejälg“ tegeleb roheluse suuren-
damise ja ruumikvaliteedi tõstmisega 
kohtades, kus seda on võimalik läbi viia 
ilma pikki planeerimisprotsesse läbi te-
gemata, rakendades nn taktikalise ur-
banismi meetodeid.

„Olulisel kohal on ruumiline eksperi-
menteerimine, et uurida kodanike vastu-
võtlikkust uut tüüpi lahendustele ning 
saada neilt tagasisidet, selleks, et koos 
nendest kogemustest õppida ja areneda. 
Muuhulgas muutub Raekoja plats ajuti-
selt pop-up pargiks ning Eesti Kunstiaka-
deemia tudengite stuudiumis valmivad 
Lauteri tänava kliimatundliku ruumi kat-
setused ning prototüübid täiustatud ruu-
miobjektidele nagu näiteks linnamöö-
bel või liiklusmärgid. Seeläbi saavad mit-
med asukohad linnas kas ajutistelt või 
püsivalt uue ilme ning linna ruumiloo-
mega tegelevad osakonnad hea võimalu-
se jälgida muutuste tulemusi ja linlaste 
vastuvõtlikkust nendele,“ rääkis Vahter.

Mustamäel on plaanis lilleniitude ra-
jamine: Mustamäe tee 15, E.Vilde tee 
90a, A.H. Tammsaare tee 93a ja Sõpruse 
pst 208a asuvate muruplatside asemele 
istutatakse liigirikas lilleniit, et suuren-
dada elurikkust, pakkuda toitu tolmel-
dajatele, toetada rohevõrgustikke ja vä-
hendada soojussaareefekti.

Teiseks on plaanis nn toidusalude 
rajamine E.Vilde tee 62, Sõpruse pst 

234a ja J. Sütiste tee 7b asuvatele hal-
jasaladele, kuhu istutatakse toidumets 
ehk viljapuude ja marjapõõsastega mi-
nipark.

Metsikult muutuv
Tallinna ei valitud Euroopa rohelise pea-
linna tiitli võitjaks ainult ühel konkreet-
sel põhjusel. Meie edu peitub mitmetes 
väikestes muutustes. Olgu selleks lin-
nas autode asemel alternatiivse liikle-
mise soodustamine – üha arenev rat-
tateede võrgustik, uute trammiliinide 
rajamine või linnapildis üha sagedase-
mad targad sõidukid kaupade-teenuste 
transpordis; loodushariduslik tegevus – 
keskkonna-teemaline õppeaasta Tallin-
na koolides ja lasteaedades, mh õues-
õppe aedade juurde loomine ja maast 
madalast prügi sorteerimise harjumu-
se tekitamine. Või siis Tallinna elurik-
kuse kaitsmine ja säilitamine roheala-
sid vähem niites, rohekoridoride loomi-
se ja ühendamise kaudu või pestitsiidi-
de kasutamise piiramisega. 

Põhiliseks saab aga välja tuua Tallin-
na otsuse muutuda ning kindla tahtmi-
se luua oma linna jätkusuutlik elukesk-
kond. Sellest ka Tallinna rohelise peal-
linna hüüdlause „Metsikult muutuv“.

Lisainfot Tallinna rohelise pealinna 
sündmustest ja tegevustest leiab aad-
ressilt greentallinn.ee.

Tallinna rohelise  
pealinna sündmused
21. jaanuar
▶  Euroopa rohelise pealinna avamis-

üritus, kus Tallinnale antakse üle Eu-
roopa rohelise pealinna tiitel.

Märts
▶  Rohetärnid restoranide nädalal me-

nüüdes. Restoranid saavad lisada tär-
ne menüüs toitudele, mille keskkon-
najalajälg on väiksem.

9. mai
▶  Euroopa päeva tähistamine 150 puu 

istutamisega koos Laulupeo SA-ga. 
Kavas on ka istikute ja seemnete laat 
ning töötoad ja seminarid linnarah-
vale koostöös Euroopa Komisjoni 
Eesti esindusega.

1. - 18. juuni
▶  Linnaruumi festival „Tulevik on 

täna(v)“. Festival kutsub linlasi klii-
ma, elukeskkonna ja linnaruumi tee-
madele kaasa mõtlema, tegutsema, 
vaatama, kogema ning mõtlema ja 
avastama.

2.-4. juuni
▶  Vanalinna päevade raames eriprog-

ramm „Vanalinn kui roheline elu-
keskkond“

30. juuni – 2. juuli
▶  Keskkonnahoidlik noorte laulu- ja 

tantsupidu

31. august - 16. september
▶  Läänemere äärsetele linnadele suu-

natud kampaania mererandade pu-
hastamiseks väikeprügist. Toimub 
koostöös Helsingi linna, Let´s Do It 
World jt partneritega.

14.-17. november
▶  Roheinnovatsiooni nädal: Tallinn Cle-

antech EXPO , Cleantech Forum Eu-
rope, Targa linna konverents

Terve aasta
▶  Elurikkuse talgud: talgute prog-

ramm, kus linnakodanikud saavad 
kaasa lüüa, et oma elupiirkonna elu-
rikkust toetada.

▶  Prügihunt – lasteaedades ja koolides 
jäätmete liigiti kogumise kampaania.

▶  Loodus- ja keskkonnahoiu teema-
aasta Tallinna lasteaedades ja koo-
lides.

▶  Rohelise pealinna seminarid, loen-
gud ja õpitoad Botaanikaaias
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Kogukonnaaiad on linlastele suurepäraseks võimaluseks näpud mulda pista.

Tallinna Linnatranspordi AS kuulutas hiljuti välja riigihanke 15 elektribussi soetamiseks, mis jõua-
vad liinidele 2024. aasta suveks. Pealinna transport muutub plaanide kohaselt täielikult roheliseks 
2035. aastaks.

Kas veised võiksid saada tavapäraseks osaks linna-
loodusest?

Jalgratas saab üha soositumaks liikumisvahendiks.

Hästi läbi mõeldud Reidi tee promenaad on saanud 
oma mängu- ja puhkealadega pealinlaste armastatud 
jalutuspaigaks.Loodusradade populaarsus aina kasvab.
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MUSTAMÄE KULTUURIKESKUS KAJA HUVIRINGID 2023
LASTELE 
BEEBIDE LOOVUSTUBA 
Lastele 6 kuud – 3 a. Tel 508 9607,  
info@loovustuba.ee,  
www.loovustuba.ee

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

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

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

LAULUSTUUDIO LÕOKE 
Lastele 3–6 a. lauluansambel 7-12a.  
Tel 510 0911, elveerm@gmail.com 

TEATRISTUUDIO BOOM
(vene keeles)
Lastele 3–13+a.  Tel. 5803 2156  
www.facebook.com/boomstuudio

SPORDIKLUBI „NORD“ 
Sporttants(võimlemis- ,akrobaatika,-
tantsuelemendid) lastele 3.eluaastast ja 
noortele/eesti ja vene keeles/ 
Tel. 566 81370 sporttants@sknord.ee, 
regina.lilleberg@gmail.com

SMART KIDS HUVIKOOL 
Eesti– ja inglise keel vene emakeelega 
lastele 3–13a. Tel. 5569 6686,  
info@smartkids.ee

MUUSIKAKLASS „KLAVER“  
(vene keeles)  
Klaveriõpe ja solfedžo lastele al. 5 elu-
aastast. Tel.5593 0311,  
olena.gunter@gmail.com

SOLAS IIRITANTS  
alates 03.09.2022 
Lastele 9-14a. tel. 5664 2925,  
solasirishdance@gmail.com 

KUNSTIRING LOOVUS PROJEKT  
(vene keeles) 
Lastele 3-14a. tel.560 61908,  
loovusprojekt@gmail.com

TANTSUKOOL FENIKS   
Võistlustants lastele 5-10a.  
Tel. 5635 8733 või 5635 8844,  
tk-feniks@postbox.ee

MUSTAMÄE KEELTEKOOL 
Eesi keel vene emakeelega lastele 7-9a, 
mkeeltekool@gmail.com

BRAD JURJENS’I KITARRIKLASS 
Kitarriõpe lastele ja noortele al. 7 elu-
aastast  tel. 5863 7082  
bradjurjens@gmail.com

ÕPPE- ja NÕUSTAMISKESKUS 
TARK ÕPPIJA 
Matemaatika kursus põhikooli lõpetaja-
le tel.583 59340  
info@tarkoppija.ee,  
www.tarkoppija.ee

PERERÜHMA TANTSURING   
ESTONIAN FOLKS  
INTERNATIONAL
Lastele kuni 5a. koos vanematega,  
tel. 5906 5534 info@estonianfolks.com

SOLAS IIRITANTS  
Lastele ja noortele 9-14a. tel. 5664 
2925, solasirishdance@gmail.com

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

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

MUSTLASTANTSUTRUPP  
SHATRITSA   
Kõikidele soovijatele Tel 5563 2096, 
dianaotsing@gmail.com

JOOGA /vene keeles/ 
Igale eale. Tel 5597 8548,  
svetlana.namaskar@gmail.com 

TAI CHI tervisevõimlemine   
Igale eale. Tel 5650 1350,  
taichi.klubi@gmail.com

TEATRISTUUDIO BOOM (vene keeles) 
Täiskasvanutele Tel. 5803 2156  
www.facebook.com/boomstuudio

Kaja kava jaanuar – veebruar
JAANUAR

GALERII Aleksandr Ivaškevitši fotonäitus kuni 12.02

NÄITUS „Minu esimene korter Mustamäel“ kuni 05.02

19.01 10:00-16:00 Õigusabi Vahur Kõlvart

19.01 19:00 KAJA TANTSUÕHTU Tantsuks mängib 
Black&White

22.01 11:00 KAJA KOGUPERE PANNKOOGIHOM-
MIK Minni hiirega

25.01 19:00 KAJA KINO Dokfilm „Kukerpillide rap-
soodia“ ja kohtumine Ike Volkoviga

26.01 10:00-16:00 Õigusabi Vahur Kõlvart

26.01 10:00 Eakate kino

28.01 12:00 TSIRKUS

28.01 16:00 TSIRKUS

VEEBRUAR
02.02 10:00-16:00 Õigusabi Vahur Kõlvart

02.02 19:00 KAJA TANTSUÕHTU Tantsuks mängib 
ansambel TREFFUNX

08.02 15:00 Eakate ajaviiteklubi

08.02 19:00 ETENDUS Anne Paluveri juubelieten-
dus “Ikka veel 27!”

09.02 10:00-16:00 Õigusabi Vahur Kõlvart

12.02 11:00 KAJA KOGUPERE PANNKOOGIHOM-
MIK

14.02 10:00 KAJA KINO LASTELE

14.02 19:00 KAJA KINO

15.02 19:00 VESTLUSÕHTU

16.02 10:00-16:00 Õigusabi Vahur Kõlvart

16.02 19:00 KAJA TANTSUÕHTU

18.02 12:00 Tantsuturniir „Tallinn Grand Prix“

19.02 12:00 Pärimuspäev

22.02 19:00 Kaja Kammerkontsert

23.02 10:00-16:00 Õigusabi Vahur Kõlvart

26.02 19:00 ETENDUS Vana Baskini teater: Franzo-
bel „Trompetipuu“

Rohkem infot ringide kohta www.kajakeskus.ee/huviringid

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

Olete oodatud meie eakate suhtlus-
klubisse 8. veebruaril kell 15.00, kui Ees-

ti proviisorite kojast meile tuleb esine-
ma Karin Alamaa-Aas ettekandega „Ea-
katele apteegist!“. 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! 
Kohtumiseni 8. veebruaril kell 15.00 

Kajas!
Mustamäe Eakate Nõukogu

Mustamäe Kultuurikeskus  
Kaja soovib kõigile head uut  
aastat ja kutsub külla!
▶  Kaja on avatud E-R 10-18, L 10-15, va riiklike püha-

de ajal.
▶  Kajas on avatud tasuta lugemisnurk, kus saab koha-

peal lugeda ajalehti (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtu-
leht, Eesti Ekspress ja MK-Estonia) ja raamatuid. Soo-
vi korral saab raamatuid ka koju laenutada.

▶  Samuti saab nüüd Kajas mängida lauamänge – Mo-
nopol, Uno, Exploding Kittens, Splendor, Pickti ja tei-
sed populaarsed lauamängud ootavad igas eas huvi-
lisi. Mängud saab kohapeal mängimiseks laenutada 
Kaja administraatorilt. Tulge sõpradega või peredega, 
mängurõõmu jagub kõigile!

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

▶  Kaja korraldatud üritustele saab pileti osta Kaja kas-
sast E-R 10-18 ja L 10-15.

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

KORRALDA OMA SÜNDMUS  
KULTUURIKESKUSES KAJA:
Kui soovid hoopis ise midagi toredat korraldada, on Ka-
ja uksed alati avatud.

Meil saab läbi viia üritusi nagu konverentsid, firma-
peod, galaõhtud, kontserdid, etendused, juubelid ja ise-
gi pulmad. Paku vaid idee välja ja leiame sulle sobiva 
ruumilahenduse. Meie pakutavate ruumidega saab te-
ha tutvust kodulehel kajakeskus.ee/ruumide-rent/ või 
võta ühendust info@kajakeskus.ee.

Aleksandr Ivaškevitši portreefotode 
näitus „Tänane pilk minevikust“
12.12.2022 – 12.02.2023

Aleksandr Ivaškevitši fotod on nagu maalid, mis jutus-
tavad 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 kütkes-
tavaks. Nad on ilusad, kuid nende ilu on sügavam – see 
peitub stiilis, peenetundelisuses, maitsekuses, detailides.

Aleksandr Ivaškevitš viib reedel, 20. jaanuaril kell 17 
oma fotonäitusel läbi autoriekskursiooni. Ekskursioon toi-
mub vene keeles järeltõlkega eesti keelde. Tere tulemast!

TANTSUSELTS “SÕLEKE“ 
Kontakt tel. 506 7801  
matiraid@gmail.com

TALLINNA TANTSUA-
KADEEMIA tantsurühm 
UPPSAR 
Kontakt tel.516 6789  
janar.vabarna@gmail.com

EMLS TALLINNA MEES-
KOOR 
Kontakt tel. 5346 4061,  
jyri.mellik@gmail.com

FOORUMTEATER  
Kontakt tel. 509 1828,  
kylli.aru@gmail.com

BIGBAND MICKEYS 
Kontakt tel. 504 1026, kaido.
haal@ttu.ee

NAISKOOR KAJA 
Kontakt segakoorkaja@
gmail.com

SOLAS IIRITANTS  
Kontakt tel. 5664 2925,  
solasirishdance@gmail.com

FLAMENCOTANTS  
Kontakt tel. 5666 1631,  
anulikk@gmail.com

STUUDIO KANGASTELG  
kõigile 
kutsub osalema vaibakudu-
mises. 
Kontakt  tel. 501 7904 või 
528 0400  
ylle.asur@gmail.com

BRAD JURJENS’I KITAR-
RIKLASS 
Kitarriõpe kõikidele soovi-
jatele,  
Tel. 5863 7082  
bradjurjens@gmail.com

JOOGA IGALE EALE 
Kontakt tel. 5553 6392, 
roosileht.piret@gmail.com
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Möödunud aastal tähistas 85. sünni-
päeva põline mustamäelane ja Eesti 
kõige pikema staažiga tipptasemel 
meeslaulja Voldemar Kuslap. Rahvu-
sooperi kõrval on Voldemar Kuslap 
üle poole sajandi esinenud ka soolo-
artistina ning tema juubeliaastal il-
mus tema sulest ka raamat, mis kir-
jeldab tema põnevat tähelendu Ees-
ti muusikas. 

Arvatavasti ei leidu ühtegi musta-
mäelast, kellel Mustamäe ei seos-
tuks Teiega. Kui tullakse kont-
serditele, üritustele, jõululaada-
le, siis kohe küsitakse, kas Volde-
mar Kuslap ka esineb. Kui tullak-
se Mustamäe juubeliaasta näitu-
se ekskursioonile, siis samuti kü-
sitakse, aga kus on härra Kuslap, 
sest ilma Teieta ei kujuta meie lin-
naosa ette.  Me teame, mida Teie 
tähendate Mustamäele, aga mida 
tähendab Mustamäe Teile?
Mustamäe on minu kodu. Peaaegu 
kolmveerand elu on elatud siin. Ma ei 
kujuta ette, et ma vanas eas nüüd ku-
sagile mujale võiksin kolida, kuigi sel-
liseid ahvatlevaid võimalusi oleks. Mus-
tamäe on ja jääb minu koduks. Siin on 
kõik käe-jala juures: transport, kauban-
dus, meelelahutus. Aga samas siin elad 
nagu samatooriumis: meil on olemas 
meie Mustamäe metsaalused, pargid, 
valgustatud terviserajad. Just seal kõn-
dides ma olen õppinud enamuse minu 
teatrirollidest ja neid on kusagil sada-
kond ja arvutult paljude laulude sõnu. 
Olen niimoodi aastakümneid ühenda-
nud meeldivat kasulikuga: terviserada-
del jalutanud, last vankris kärutatud, 
sõnu õppinud ja takti löönud. 

Millal Teist sai mustamäelane?
Kui ma nüüd takkajärele mõtlen, siis 
esimest korda ma puutusin Musta-
mäega kokku 1964. aastal. Kui ma õp-
pisin konservatooriumis, siis lühikest 
aega olid konsi üliõpilased majutatud 
siia TIPi ühiselamusse. Aga mustamäe-
lane olen ma 1966. aastast, kui teatri 
poolt sain Akadeemia tee hotelli tüüpi 
ühiselamusse 9-ruutmeetrise pinna ja 

muidugi sealt olen jäänud siia linnaos-
sa, olen elanud küll Sütiste teel ja Sõp-
ruse puiesteel, aga olen alati Mustamäe-
le truuks jäänud.

Kas võib öelda, et praktiliselt ko-
gu Teie täiskasvanud elu on möö-
dunud Mustamäel.
Jah, kujutage ette, Mustamäe on minu 
kodu varsti juba 60 aastat. 

Aga kuidas see kodu on aastatega 
muutunud?

Mustamäe on tundmatuseni muutu-
nud! Kui ma 1964. aastal siin TIPi ühis-
elamus paar kuud elasin, siis Mustamäe 
koosnes ju ainult mõnest majast TIPi 
ümber, ja alles hiljem ehitati Sõpruse 
puiestee, Kadaka puiestee ja Mustamäe 
tee. Linnaosa hakkas kasvama. 

Ja tänapäeval on Mustamäe ideaal-
ne koht, kus elada! Kõik käe-jala juures, 
kõik korda tehtud. Kui kaunis on Männi 
park, mille vastas ma elan! Mul on mee-
les, kui võib-olla veel 1970ndatel aasta-
tel enamiku Männi pargist ümbritses ro-
heline palkaed, ja selle sees olid ehitus-
materjalid. Kindlasti oli see detailide la-
du, millest ehitati Mustamäe maju. Hil-
jem muidugi see likvideerus. Aga milli-
ne räämas pilt ja mahajäetus aastateks. 
Aga nüüd on Männi park ideaalses kor-
ras: kõik rajad, jalgrattateed ja laste män-
guplatsid hästi valgustatud. Pidevalt on 
näha noori pereemasid, pereisasid las-
tega jalutamas ja uisutamas. Aga siin ei 
käis mitte ainult lastega pered – pensio-
näridki jalutavad või tervisesporti. 

Aga kas Te mõnikord tunnete 
puudust vanast Mustamäest?
Ainuke asi, millest ma võib-olla tunnen 
puudust on see, et vanasti olid siin res-

toranid, kus oli elav muusika: „Kännu 
Kukk“, „Szolnok“ ja teisedki, seal sai 
palju esinetud – vanasti oli igas en-
dast lugupidavas restoranis elav muu-
sika. Nüüd on aga selliseid kohti lin-
nas üleüldse vist jäänud väheks, täna-
päeval on mindud üle masinamuusi-
ka tarbimiseks. 

Aga Teie esinemiskava on nii mõ-
negi kolleegi arvates lausa kades-
tamisväärselt tihe: esinete üle Ees-
ti, ka meil Mustamäel, olete sisse 
laulnud Mustamäe 60. juubeliks 
Olav Ehala ja Leelo Tungla poolt 
kirjutatud laulu „Mustamäe alati 
Mustamäeks jääb“. Lisaks kirjuta-
site ja andsite eelmisel aastal välja 
raamatu. Rääkige palun oma raa-
matust.
Võib-olla ma olen üks vähestest estoon-
lastest, kes puutus kokku selliste fantas-
tiliste naljade rääkijatega nagu Eino Bas-
kin, Vello Viisimaa, Endel Pärn ja mit-
mete-mitmete teistega. Ja kahjuks need 
teatrinaljad unustatakse koos nende ini-
meste kadumisega, aga ka see on osa-
kene teatrimaailmast. Ja mul on am-
mu olnud soov seda jäädvustada, kir-
ja panna, nii ma olengi kogunud, kir-
ja pannud ja ka oma esinemistel rääki-
nud neid teatrinalju estoonlastest, suur-
meestest ja muidugi arvukalt anekdoo-
te. Nüüd need on ilmunud pisikeses tas-
kuformaadis raamatuna „Muhedaid nal-
ju suurmeestest ja anekdoote“.

Aga kas Te jagaksite palun Mus-
tamäe lehe lugejatega paar seika 
sellest raamatust?
Maailmakuulus tšellist Mstislav Rostro-
povitš oli öelnud tolleaegse Nõukogude 
Liidu kultuuriministri Jekaterina Furt-
seva kohta: „Ei tule karta Liidu kultuu-
riministrit, vaid selle ministri kultuuri.“ 

Ja kui Furtseva oli Rostropovitšile 
öelnud, et, teate, me võtsime teilt aas-
taks ära välismaal esinemise õiguse, jää-
te siia, siis Rostripovitš vastas: „Ma ei 
teadnudki, et elada aasta Nõukogude 
Liidus on karistus…“

Mustamäel elas meie operetilegend 
Endel Pärn. Me olime temaga Estonias 

ka garderoobikaaslased. Tema armas-
tas tihti öelda vist Paul Pinnale kuulu-
nud mõttetera: „Teater – see on hullu-
maja, aga operett – maruhullude osa-
kond.“ (Naerab.)

Kas Teie lemmikžanr on operett?
Raske öelda. Ma olen õnnelik inime-
ne, et ma sattusin Estoniasse, et mul 
oli võimalus esineda operetis, ooperis, 
muusikalis. Ma olen naernud, et kah-
ju, et ballettmeistrid pole mind mär-
ganud, aga küll nad seda juba kahetse-
vad. Minu jaoks ei eksisteeri sellist as-
ja nagu lemmikhelilooja või lemmik-
raamat või lemmiklaulja. Kui palju on 
selliseid fantastilisi, geniaalseid inime-
si, keda ei ole kuulnudki! Maailmas on 
nii palju huvitavat, mille olemasolust 
me ei teagi. 

Üks asi, mis kohe paistab silma, 
kui Teiega rääkida – Teist õhkab 
vitaalsust, eluarmastust ja huvi 
elu vastu. Kuidas Teil on õnnestu-
nud kõik need alles hoida?
Ma ei tea. Ma olen uudishimulik inime-
ne. Maailm pakub mulle huvi. Ja kui 
hakkad uurima, siis, nagu öeldakse, 
süües kasvab isu. Inimesel peab olema 
huvi teda ümbritseva vastu. Nii palju põ-
nevat on maailmas: inimesi, kontserte, 
teatrietendusi. Igale poole ei jõua, aga 
laisaks ei tohi minna.

Mis tõekspidamised on Teid elus 
kandnud, mida tahaksite noorte-
le edasi anda?
Ma ei taha olla koolipapalikult õpetav, 
aga minu jaoks peamine on olla lugupi-
dav teiste inimeste vastu. Mõned võib-
olla ei väärigi seda, aga sellegipoolest.

Täname Teid kõikide mustamäe-
laste poolt selle intervjuu eest. 
Soovime Teile head uut aastat ja 
palju õnne raamatu ilmumise pu-
hul!
Tänan. Ma mina omakorda soovin kõi-
kidele Mustamäe lehe lugejatele, et nad 
oleksid õnnelikud, ja et meil kõigil ja 
meie pereliikmetel ja sõpradel läheks 
alanud aastal hästi.

Mustamäe uudised

Dmitriy Fadin
Mustamäe Noorte Nõukogu

Head mustamäelased!

M öödunud aasta oli Mustamäe 
Noorte Nõukogu jaoks väga te-
gus ja tulemuslik. Tegelesime aktiivselt Musta-

mäe noorte arendamisega: korraldasime noortele mitmeid 
seminare, tegime palju koostööd koolide ja teiste noorteor-
ganisatsioonidega.

Samuti on meil väga hea meel, et meil oli taas võimalus 
teha koostööd Mustamäe Linnaosa Valitsusega ning olime 
traditsiooniliselt aktiivselt abiks piirkondlike ürituste kor-
raldamisel ja läbiviimisel.

Muidugi ei tule uus aasta vähem intensiivne ja meil on 
juba ohtralt ideid, mida tahame koos linnaosaga ellu viia.

Viimasel ajal noortega töötades märkan, et noored on 
muutunud palju aktiivsemaks oma seisukohtade avalda-
misel erinevates küsimustes, olgu selleks siis poliitika või 
ühiskond. 

Paljud teavad, et märtsis toimuvad parlamendivalimised, 
kus nad kindlasti plaanivad hääletada, et ka meie, noorema 
põlvkonna huvid oleksid Riigikogus esindatud.

Head mustamäelased!
Mustamäe Noorte Nõukogu soovib teile ja teie lähedaste-

le head uut aastat! Olge hoitud! Kui teil on ideid, kuidas noo-
red saaksid aidata elu Mustamäel veelgi paremaks ja ilusa-
maks muuta, siis aitame hea meelega.

Hille Väljaste 
Mustamäe Eakate Nõukogu

Head Mustamäe eakad!

A astavahetusel vaatasin mõtiskledes ak-
nast välja oma elupuid puutumatus lumes, 
millal viimati oli meil nii kaunis, valge uue aasta algus! See 

valgus oli nii lummav, et möödunud aastast ei tahtnud meenutada 
midagi kurvastavat, ei sõda, ei koroonat, ei inetuid poliitilisi  kemp-
lemisi. Oleme vist õppinud selle kõigega koos elama. Saame ise sea-
da oma samme vastavalt enda soovile ja vajadusele.

Mustamäe Linnaosa koos Eakate Nõukoguga lõpetas koroona 
tõttu huvikooli loengud ja kutsus kokku eakate ajaviite ja suhtle-
misklubi, kuhu tuli kokku meie rõõmuks üle ootuste suur saali-
täis mustamäelasi. Möödunud aasta jooksul meil on palju huvita-
vaid kohtumisi huvitavatel teemadel – eakate tervisest, põlvkonda-
de vahelistest suhetest, telefonipettustest hoidumisest, Mustamäe 
elust, olust ja tulevikust. Meid juba ootavad ees uued kohtumised 
– nendest saate lugeda Mustamäe lehe veergudel. 

Head mustamäelased! Rõõmustagem hea ilma ja vaba liikumis-
võimaluse üle. Ilmad on küll külmad, ent taliharjapäev on juba sel-
ja taga ning meid ootab ees valgem ja rõõmsam aeg. Jätkugu meile 
kõigile rahu hinge ja leiba lauale!

Eestile on saabumas otsustamiste ja valikute aeg kevadel, soo-
vime meile kõigile tasakaalukust ka oma valikute tegemiseks, me 
ei saa jääda ükskõikseks - ära võib kuulata kõiki, aga valiku peab 
ikka igaüks ise tegema.

Uute kohtumiseni ja head uut aastat !

Galina Tjurina
Mustamäe eakate klubi „Meie Sõprus“

Head „Meie Sõprus“ klubi liikmed!

R aske 2022. aasta on jäänud seljataha ning 
kõigepealt tahan õnnitleda kõiki uue aas-
ta puhul ning soovida teile ja teie peredele tugevat tervist 

ja kõike kõige paremat!
Meie klubi moto on „Avasta ajalugu“ – see tähendab, et me kõik 

koos külastame muuseume, käime ekskursioonidel huvitavates pai-
kades Eestis ja kaugemalgi.

Samuti kutsume meie klubisse esinema erinevaid külalisi – lin-
naspetsialiste, poliitikuid ja kultuuritegelasi. Suheldes ja õppides 
muudame oma elu huvitavamaks ja paremaks! Ei vasta tõele, et va-
nemad inimesed on passiivsed! 

Soovime, et meie klubi liikmed oleksid igati aktiivsed ja hakka-
jad inimesed. Ja Mustamäe Linnaosa Valitsus on meile selles suu-
reks abiks. 

Oleme väga tänulikud meie linnaosa valitsusele toetuse ja tä-
helepanu eest, tänu millele saime eelmisel aastal meie koosoleku-
teks püsisaali.

2023. aasta ei tõota tulla kerge aasta, aga kui me kõik, olenema-
ta vanusest, oleme aktiivsed ega jää olulistest otsustest kõrvale, siis 
koos saame kindlasti hakkama.

Head klubi liikmed, las raskused ja pettumused jääda möödu-
nud aastasse! 

Andku uus aasta teile usku paremasse, jõudu, tervist, lahkust, 
soojust ja üksteisemõistmist!

HEAD UUT AASTAT!

Voldemar Kuslap: Mustamäe on minu kodu

Voldemar Kuslap.
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Vahur Kõlvart
Mustamäe Linnaosakogu liige, 
Tallinna volikogu õiguskomis-
joni liige, HUGO OÜ jurist

Eelmisel aastal, juulis, 
jõustus füüsilise isiku 
maksejõuetuse seadus 
(FiMS), millega eralda-
ti kehtinud pankrotisea-
dusest füüsilisest isikust 
võlgniku kohustustest va-
bastamise kohta käiv regulat-
sioon ja tehti see eraldiseisva sea-
dusena arusaadavamaks. Seadu-
sega lihtsustati maksejõuetuse 
avalduse esitamist, võimal-
dades füüsilise isiku mak-
sejõuetusavaldust esitada 
kohtule nii pankroti väl-
jakuulutamiseks, pank-
roti väljakuulutamiseks 
ja kohustustest vabas-
tamiseks, kui ka võlga-
de ümberkujundamiseks. 

Maksejõuetusavaldus hak-
kab asendama seega pankroti-
avaldust, kohustustest vabastami-
se avaldust ja võlgade ümberkujunda-
mise avaldust.

Maksejõuetusavalduse, abikaasade 
maksejõuetusavalduse, võlausaldaja 
maksejõuetusavalduse, varanimekir-
ja, võlanimekirja ja võlgade ümberku-
jundamise kava vormid on saada-
val Justiitministeeriumi kodule-
hel www.just.ee (https://www.just.
ee/era-ja-avalik-oigus/tsiviilmenet-
lus/maksejouetus)     

Kehtestatud vormide kasutami-
ne on kohustuslik. Vara-, võla ja 
võlgade ümberkujundamse aval-
duste vormide täitmise kohustus 
on pandud usaldusisikule. 

Uue seaduse järgselt nimetatakse 
võlgnikule usaldusisik, mis peaks vä-
listama selle, et usaldusisikuks määra-
takse võlgniku maksejõuetusmenetlu-
ses võlgnik ise, mis eelmise aastani oli 
üsna tavaline. Kes katab aga usaldusisi-
ku kulud kui füüsiline isik on makse-
võimetu on jäänud seaduses veel aru-
saamtuks ja see peab selguma siis ju-
ba kohtupraktikas.

Üha kiirenev inflatsioon ja kallinev 
majanduskeskond on seadnud paljud 
inimesed järjest ebastabiilsemasse ja 
kahjuks ka halvenevasse olukorda oma 
olemasolevate kohustuste täitmisel ja 
võimalike makseraskustega toime tule-
misel. Samuti ei ole harvad juhud, kus 
on lumepallina veerma läinud ühe lae-
nuga teise laenu katmistest tekinud võ-
lad ning märgatav hulk inimesi ei suu-
da enam oma, erinevate laenupakkujate 

poolt kontrollimatult ja liiga kergekäe-
liselt antud, laenude tagastamiste ko-
hustustega toime tulla.

Seetõttu ei ole ülearune üle korra-
ta ka seadusest tulenevad võimalused, 
mida on võimalik kasutada ja vajadu-
sel ka väljapääsmatus olukorras lahen-
dustena kaaluda.

Füüsilise isiku maksejõuetuse sea-
dus annab makseraskustes võlgni-
kule maksejõuetusavalduse esita-
mise kaudu võimaluse, tema võl-
gade ümberkujundamiseks või ko-
hustustest vabastamise menetluse 
algatamise ning võimaluse seeläbi 
ületada võlgniku makseraskused 
ja vältida pankrotimenetlust või 
vabastada füüsilisest isikust võlg-
nik pankrotimenetluses täitmata 
jäänud kohustustest.

Võlgnik loetakse makseraskustes 
olevaks, kui ta ei suuda või tõenäoli-
selt ei suuda täita oma kohustusi nen-
de sissenõutavaks muutumise ajal. Sel 
juhul võib abi olla veel võlgade ümber-
kujundamise menetlusest, kus usaldu-
sisik peab võlgniku nimel ja heakskii-
dul, 60 päeva jooksul esitama võlgade 
ümberkujundamise kava. 

Uudsena seaduses võivad esitada abi-
kaasad ka ühise maksejõuetuse avaldu-
se, mille alusel võib kohus algatada ühise 
võlgade ümberkujundamise menetluse.

Ümberkujundamist on mõistlik kaa-
luda juhul kui on alust eeldada olemas-

olevate nõuete tõendatuse, suurus-
te ja õiguspärasuste ebaselgust. 

Võlgade ümberkujundamise 
menetluses võimaldatakse võlg-
nikule rahaliste kohustuste üm-
berkujundamist kohustuse täit-
mise tähtaja pikendamise, osa-
dena täitmise või kohustuse vä-
hendamise teel. Võlausaldaja 

peab andma põhjendatud seisu-
koha võlgade ümberkujundami-

se kohta võlgniku taotletud viisil ja 
esitama usaldusisikue hiljemalt 1 kuu 

jooksul oma seisukoha kas ta nõustuks 
võla ümberkujundamisega muul viisil.

Kui võlgnikul on vara saab tema ko-
hustusi katta tema vara arvelt.

Üldjuhul ei ole võlgade ümber-
kujundamise menetlused olnud 
kuigi edukad kuna väga palju-
del võlgnikel puudub vara, mil-
le arvelt katta kohustusi sh viia 
läbi ka võlgadest  vabastami-
se menetlust kasutades selleks 
kolmandat isikut ning nimeta-
tud menetlus on taandunud siis-

ki eraisiku pankroti väljakuuku-
tamiseni ja võlgadest vabastami-

se menetluse algatamiseni. Tihti ei 
nõustu võlgasid ümberkujundama põh-
jendatult ka võlausaldajad või siis võlg-
nik ei suuda võlgade ümberkujundami-
se menetluses võetud kohustusi ikka-
gi lõpuni täita.

Kohus kuulutab pankroti välja kui 
võlgnik on maksejõuetu.

Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei 
suuda rahuldada võlausaldaja sissenõu-
tavaks muutunud nõuet ja see suutma-
tus ei ole võlgniku majanduslikust olu-
korrast tulenevalt ajutine.

Võlgniku kohustustest vabastamise 
menetluse algatamise otsustab kohus 
pankroti väljakuulutamisel. Seetõttu tu-
leb koos eraisiku pankroti avaldusega 
esitada avaldus ka võlgadest vabastami-
se menetluse algatamiseks.

Kui on algatatud võlgniku võlgadest va-
bastamise menetlus on väga oluline sil-
mas pidada järgmist:
▶  Võlgnik on kohustatud tegelema 

mõistlikult tulutoova tegevusega ja 

kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda 
otsima. See võib tähendada ka seda, 
et võlgnikul tuleb otsida tasuvamat 
tööd ka siis, kui tal on töökoht olemas, 
kuid ta on võimeline oma sissetule-
kuid suurendama, kandideerides tasu-
vamatele töödele. Kohtule esitataavas 
igaaastases aruandluses on mõistlik 
näidata, et võlgnik on vähemalt püüd-
nud leida ka tasuvamat tööd, kandi-
deerides tasuvamatele töökohtadele 
oma pädevuse piires.

▶  Võlgniku töö- või teenistussuhtest või 
muust sellesarnasest suhtest saadud 
tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõu-
ded loovutatakse usaldusisikule. Usal-
dusisik täidab oma ülesandeid korra-
likule ja ausale usaldusisikule omase 
hoolsusega ning arvestab kõigi me-
netlusosaliste huve. Usaldusisik peab 
võlgnikule tagasi andma sissetuleku 
osa, millele ei saa seadusest tulene-
valt sissenõuet pöörata, ja täiendava 
25 protsenti, mis arvutatakse sissetu-
leku osalt, millele saab sissenõuet pöö-
rata. Kohus võib asjaolusid arvestades 
määrata sellest erineva määra. 

▶  Pärimise teel saadu väärtusest on võlg-
nik kohustatud poole usaldusisikule 
üle andma.

▶  Siiani, enne FiMS-i jõustumist, kui sel-
gus, et võlgnikul puudub vara usaldu-
sisiku teenuste eest tasumiseks, on ko-
hus nimetanud, peale pankrotimenet-
luse lõppemist, tihti usaldusisikuks 
võlgniku. Kui usaldusisikuks on mää-
ratud võlgnik ise, tuleb tal väga tähe-
lepanelikult jälgida, et temale kätte-
jäänud rahad ja võlausaldajate rahad 
on hoitud lahus. Soovitav on võimalu-
sel panustada igaastastesse võlausal-
dajatele tehtavatesse väljamaksetes-
se pigem veidi enam, kui teha näiteks 
endale otseselt mittevajalikke kulusid 
ehk võlgadest vabastamise menetlu-
se jooksul tuleb võausaldajate võlga-
de vähendamisse suhtuda äärmiselt 
tõsiselt, siis on sellest ka kasu ja me-
netlus edukas. Oluline on, et nii võla-
usaldajatele kui ka kohtule nähtuks 
võlgniku tahe ja tema reaalne tegevus, 
et oma kohustusi vähendada.

▶  Uue seaduse järgselt ei saa enam võlg-
nik olla iseenda usaldusisikuks ning 
vajalik isik nimetatakse kohtu poot. 
Sellega tõstetakse ka võlausaldajate 
kindlustunnet.

▶  Pärast kolme aasta möödumist võlgni-
ku kohustustest vabastamise menet-
luse algatamisest otsustab kohus võlg-
niku vabastamise tema pankrotime-
netluses täitmata jäänud kohustus-
test, tehes selle kohta määruse. Olu-
line on ka igaaastaselt, kolme aasta 
jooksul, kohtule esitatud aruandlus, 
millest peab nähtuma, et võlgnik on 
teinud endast kõik oleneva, et rahul-
dada võlausaldajate nõudeid.

▶  Kohus võib asjaolusid arvestades va-
bastada oma kohustusi nõuetekoha-
selt täitnud võlgniku pankrotimenet-
luses täitmata jäänud kohustustest ka 
enne kolme aasta möödumist menet-
luse algatamisest, kuid mitte enne 
ühe aasta möödumist menetluse alga-
tamisest, eelkõige kui võlgnik on oma 
kohustusi menetluse ajal nõueteko-
haselt täitnud ja võlausaldajate nõu-
deid on rahuldatud arvestatavas ula-
tuses. Arvestatavaks ulatuseks on koh-
tud lugenud olukorda, kus on täide-
tud ca 60-80 % võlausaldaja nõuetest.

▶  Kohus keeldub võlgnikku kohustus-
test vabastamast, kui võlgnik on rik-
kunud tahtlikult või raske hooletuse 
tõttu oma kohustusi ja kahjustanud 
sellega võlausaldajate huve.

Seega kui isik on maksevõimetu ja on 
otsustanud algatada eraisiku pankro-
ti ja võlgadest vabastamise menetluse 
tuleb sellesse suhtuda täie tõsidusega 
ja sisuliselt viia 3 aastaga läbi  nö täi-
temenetlus iseenda vastu.Vastasel ju-
hul saab võlausldaja toetuda asjaolule, 
et võlgnik ei ole piisavalt panustanud 
oma kohustuste täitmiseks ja järgmise 
astme kohus võib võlausaldaja põhjen-
datud avalduse alusel tühistada võlga-
dest vabastamise menetluse lõpus koh-
tu poolt tehtud võlgniku võgadest va-
bastamise määruse.

Eraisiku võlgadest vabastamise me-
netluse peamised eelised täitemenetluse 
ees seisnevad selles, et menetuse kestel 
pankrotivõlausaldajad, sealhulgas need 
pankrotivõlausaldajad, kes ei ole pank-
rotimenetluses nõudeid esitanud, ei saa 
pöörata sissenõuet võlgniku varale.

Eraisiku pankroti välja kuulutami-
sel lõpetatakse ka intresside ja viivis-
te arvestused olemasolevatele, võlgni-
ku vastu suunatud nõuetele. Täiteme-
netlus lõpeb pankroti väljakuuutamise-
ga ja olemasolevad nõuded esitatakse 
pankrotimenetlusse ning lõpetatakse 
nendelt intresside ja viiviste arvestami-
ne. Pankroti väljakuulutamisega loetak-
se võlgniku võlausaldajate kõigi nõuete 
täitmise tähtpäev saabunuks, kui sea-
dusest ei tulene teisiti.

Kui olete, makseraskuste, täiteme-
netluste või inkassonõuetega kimpus 
küsige kindlasti nõu ja otsige abi võla-
nõustajatelt või valdkonnaga tegeleva-
telt juristidelt. 

Üle Eesti aitab nendes küsimustes 
orienteeruda, soodustingimustel esma-
nõustamisi ja konsultatsioone pakkuv 
HUGO OÜ õigusbüroo.

Mustamäelane saab tasuta konsul-
tatsioonile pöörduda läbi Mustamäe 
LOV, registreerides aeg allakirjutanu 
vastuvõtule.

Soovin teile probleemidevaba uut 
aastat!

Eraisiku pankrotist, füüsilise isiku maksejõuetuse 
seadusest ja võlgadest vabastamise menetlusest

Tasuta õigusnõustamine Mustamäe Linnaosa Valitsuses
Mustamäe LOV ruumides on võima-
lik saada tasuta õigusnõustamist. Ta-
suta konsultatsioonid toimuvad 19. 
jaanuaril, 26. jaanuaril kell 10–16 ja 
nii edasi igal neljapäeval. 

Õigusnõustamine toimub nii eesti kui 
vene keeles. Vajalik on eelregistreerimi-
ne tel 645 7500. Nõustamisele registree-
runu saab õiguslikke selgitusi, infot ja/
või suuniseid edasiseks tegevuseks en-

da eelregistreeritud küsimustele järg-
mistes õigusvaldkondades:
▶  Perekonnaõigus (elatis, hooldusõigu-

sed, suhtluskord jms)
▶  Asjaõigus: (eelkõige omandiga seotud 

küsimused jms)
▶  Võlaõigus (lepingu täitmisest ja rik-

kumisest tulenevad nõuded, üürile-
pingud jne)

▶  Pärimisseadusega seonduv konsul-
tatsioon

▶  Pankrotiseaduse ja täitemenetlusega 
seonduv konsultatsioon

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

Tervislikel põhjustel, samuti Covid-19 
tingitud liikumispiirangute puhul on 
võimalik registreerunut nõustada 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.
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Vadim  
Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

Õpetajate palgad tõusevad, kooli- ja 
lasteaiatoidu kompenseerimine suu-
reneb, õppeasutuste ehitus ja reno-
veerimine jätkub – Tallinna 2023. 
aasta eelarves haridusvajadustele 
on ette nähtud üle 402 miljoni eu-
rot, mis paneb seda valdkonda kulu-
de tabeli esikohale. Linn järjekord-
selt tõestab, et haridus on meie jaoks 
kindel prioriteet.  

Õpetajate ja nende abide 
palgad tõusevad
Riik kuulutas välja, et kooliõpetajate 
palga alammäär tõuseb 1. jaanuarist 
2023 peaaegu 24% võrra – 1412 eurolt 
1749 euroni kuus. Tallinn omakorda on 
juba 14 aastat järjest tõstnud lasteaia- ja 
huvikooliõpetajate palgad kooliõpetaja 
tasemeni. Uus aasta ei ole siin erandiks: 
1. veebruarist (magistrikraadiga õpeta-
jate jaoks tegelikult juba 1. jaanuarist) 
suureneb lasteaia- ja huvikooliõpetaja-
te palga alammäär samuti 1749 euroni. 

Lisaks, 1. veebruarist hakkavad saa-
ma 23,5% võrra suuremat palka lasteaia-
õpetajate abid: nende palga alammäär 
tõuseb 850 eurolt 1050 euroni kuus. 
Meeldivaks boonuseks on õpetajaabi-
de puhkuse pikenemine 28 päevalt 35 
päevani aastas. 

Samuti suureneb 1. jaanuarist 1749 
euroni tugispetsialistide palga alammäär. 
Lasteaia- ja huvikoolijuhtide palgad tõu-
sevad 15%, koolijuhtide palgad 12% võrra.

Ka ülejäänud haridustöötajad ei 
jää palgatõusust ilma: nende palgad 

suurenevad vähemalt 10% võrra; soo-
vi (ja võimaluse) korral õppeasutus-
te juhid saavad nende palkasid tõsta 
täiendavalt. 

Toitlustamine  
koolis ja lasteaias
Hüppeline hinnatõus Eestis viis selleni, 
et olemasolevast linnapoolsest kompen-
satsioonist enam ei piisa selleks, et taga-
da koolides ja lasteaedades tasuta kva-
liteetne toitlustamine. Otsustasime 1. 
jaanuarist seda finantseerimist suuren-
dada: toidukulu katmise piirmäär laste-
aedades suureneb 50% võrra – 1,80 eu-
rolt 2,70 eurole sõimerühma lapse pea-
le ja 2 eurolt 3 eurole lasteaiarühmaea-
lise lapse peale päevas.

Koolilõuna maksumus suureneb 
täiendavalt 24 sendi võrra 1,80 eurole. 
Oleme seda summat juba korra tõstnud 
2022. aasta septembris, paraku on va-
ja seda teha uuesti kuna riik on aastaid 
loobunud oma osaluse suurendamisest, 
meie aga ei taha, et koolitoitu hakkak-
sid kinni maksma vanemad. Keerulisel 
ajal linn vastupidi üritab toetada laste-
ga peresid, mitte ei tekita neile lisako-
hustusi juurde.

Õppeaasta alguse  
toetus suureneb
2022. aastal kehtestasime uue õppeaas-
ta alguseks mõeldud toetuse – iga koo-
lilapse peale maksis linn (alates teisest 
klassist gümnaasiumi lõpuni) 50 eu-
rot. 2023. aastal me säilitasime ja suu-
rendasime seda toetust 75 euroni. Esi-
mese klassi minejad saavad jätkuvalt 
320 eurot.

Lisaks jääb juba teist aastat järjest 
samale tasemele ka lasteaia kohatasu 
– 71,25 eurot kuus. Tuletan meelde, et 
alates perekonna teisest lapsest on ko-

hatasu 0 eurot. Sama kehtib ka haridus-
like erivajadustega laste osas.

Ehitame ja renoveerime
Lisaks meie koolides antava hariduse 
kõrge kvaliteedile on meile alati oluli-
ne olnud ka sealne keskkond – eelkõi-
ge hoonete seisund. Seetõttu vaatama-
ta keerulisele olukorrale ehitusturul jät-
kame nii huvikoolide, üldhariduskoo-
lide kui ka lasteaedade renoveerimise-
ga ning ehitame uusi juurde.

2021. aasta sügisel sai uued ruumid 
Kopli huvikool. 2023. aastal lõpeb Mus-
tamäe huvikooli uue hoone ehitus, li-
saks läbib täisrenoveerimise Tallinna 
Kunstikool. Käib Kullo huviharidus-
keskuse projekteerimine. 

2023. aastal Tallinn investeerib 30,2 
miljonit eurot lasteaedade renoveeri-
misse ja projekteerimisse. Jaanuaris 
avab uksed Rõõmupesa lasteaia uus 
hoone, nagu ka Asunduse, Merivälja, 
Vindi ja Kelluke lasteaiad. Ehitustööd 
algavad Magdaleena, Männiku, Männi-
mudila, Maasika ja Kristiine lasteaeda-
des. Jätkub veel nelja lasteaia projektee-
rimine, kaasa arvatud Kikas Mustamäel. 

Lisaks on 2 miljonit eurot kavanda-
tud lasteaedade remonttöödeks ja ter-
ritooriumide korrastamiseks. Koolide-
le on selleks planeeritud 2,25 miljonit 
eurot. 

Me panustame ka haridusasutuste 
ventilatsioonisüsteemide uuendamis-
se – kütte- ja ventilatsioonisüsteemide 
parendustöödeks on 2023. aastaks pla-
neeritud 1,2 miljonit eurot.

Kvaliteetne haridus on meie laste 
eduka tuleviku pant. Linn näitab aas-
tast aastasse, et need sõnad ei ole pel-
galt ilus loosung, vaid suunis millest me 
juhindume. Ilusat uut aastat, head Mus-
tamäe elanikud!

Haridus on Tallinna  
prioriteet ka 2023. aastal

Mustamäe Päevakeskus 
kutsub külla
Head uut tegusat ja rõõmsat aas-
tat teile, armsad mustamäelased!
Päevakeskuses peod peetud ja elu lä-
heb hoogsalt edasi. Töötavad kõik 
meie huviringid ja iluteenindajad. 
Sel kuul ootab teid INDA lauluklu-
bisse laulma 18.01 kell 13.00, REET 
aitab mälu treenida 19.01 kell 11.00 
ja VALVE kutsub inglise keele huvirin-
gi esmaspäeviti kell 12.00. Tavapäras-
tel aegadel saab ikka edasi võimelda, 
teha joogat, Hiina võimlemist ja tant-
sida. 25. jaanuaril kell 14.00 kutsume 
huvilisi Tallinna Linnamuuseumisse 

näitusele „Igapäevased kaaslased. Käe-
kotid 1900 – 1950“, hind 4 € (giid + 
pilet), registreerimine päevakeskuse 
kontoris. Kogu info on jooksvalt kätte-
saadav ka meie kodulehel www.mus-
tamaepaevakeskus.ee. Kui jääte hät-
ta arvuti kasutamisel, siis neljapäevi-
ti kell 10.00 – 11.30 on internetipunk-
tis abiks Reinart.

Ootame teid külla ja soovime tei-
le turvalist talve!

Mustamäe Päevakeskuse pere
Ehitajate tee 82

Info telefonidel 653 2723, 653 6205

Mustamäe Päevakeskuse hinnakiri
Juukselõikus  6 €
Keemiline lokk  15 - 17 €
Juuksuri kojukutse koos lõikusega  15€
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

KINO 65+ KUTSUB: EESTI VÄÄRT FILMID 
KAJA KULTUURIKESKUSES
Eakatele mõeldud kino  
Kultuuri keskuses Kaja (E. Vilde tee 118)
Head mustamäelased vanuses 65+, 
olete teretulnud Eesti-Gruusia män-
gufilmi „Mandariinid“ tasuta linas-
tusele 26. jaanuaril kell 10. Vajalik 
on eelregistreerimine! 

Tasuta filmiseansile saab registreeru-
da alates 18. jaanuarist telefonidel 645 
7555 ja 645 7503 ning www.tallinn.
ee/mustamae

NB! Tuletame meelde, et Musta-
mäe Kino 65+ on mõeldud musta-
mäelastele.

26. JAANUAR KELL 10.00 
„MANDARIINID“
Oscari (USA) ja Kuldgloobuse (USA) no-
minatsioonid parima võõrkeelse fil-
mi kategoorias.

Eesti-Gruusia koostöös valminud 
mängufilm 1992. aasta sügisel Abha-
asia ja Gruusia sõja keerisesse sattu-
nud Abhaasia eesti küla elutargast me-
hest, kes võtab oma katuse alla kaks 
haavatud vaenlast ja püüab neid ve-
rises sõjas inimliku teeotsani aidata.

Põline Abhaasia eestlaste küla maa-
lilises paigas mägede ja mere vahel 
on tühjaks jäänud, sõja lähenedes on 
eestlased oma ajaloolisele kodumaale 
tagasi pöördunud. Külla on elama jää-
nud vaid Ivo (Lembit Ulfsak) ja tema 
naaber, mandariini-istanduse omanik 
Margus (Elmo Nüganen). 

Ka Margus kavatseb Eestisse sõita, 
aga alles pärast seda, kui mandarii-
nid korjatud, ei saa ju saaki niisama 
raisku lasta. Sõda jõuab külani, toi-
mub grusiinide ja abhaaside verine 
lahing. Ivo ja Margus leiavad lahingu-
paigalt ühe ellujäänu - tšetšeeni Ah-
medi (Giorgi Nakhashidze), kelle Ivo 
enda juurde koju paranema viib. Öö-
sel hukkunuid mattes avastab Mar-
gus, et ka üks grusiin (Michael Mesk-
hi) on elus, kuigi raskelt haavatud. Ka 
tema viiakse Ivo juurde. 

Nii satuvad ühe katuse alla kaks 
vastasleeri võitlejat. Ivo kutsub ko-
haliku eesti arsti Juhani (Raivo Trass) 

vigastatuid ravima. Palgasõdurist Ah-
med toibub ja kuulnud, et kõrvaltoas 
lamab grusiin, ähvardab tolle tappa. 
Ivo võtab talt ausõna, et selle katuse 
all ei tapeta kedagi. Tasapisi paraneb 
ka peahaavaga Nika. Vaenlaste vahel 
pulbitseb äge viha, järgnevad konf-
liktid ja leppimised, ent aegamööda 
sigineb inimlikul pinnal lähenemi-
ne ja mõistmine, neid ühendab sur-
mast pääsemine ning austus ja tänu-
likkus Ivo vastu. 

Sõda ei jäta edaspidigi Ivo teeäärset 
maja puutumata, siia satuvad vaenla-
si otsides mõlema vastasleeri võitle-
jad, järgnevates kriitilistes olukorda-
des ja traagilistes sündmustes pannak-
se kõik mehed proovile.

Osades: Lembit Ulfsak, Elmo Nü-
ganen, Giorgi Nakhashidze, Micha-
el Meskhi.

Stsenarist: Zaza Urušadze.
Filmi režissöör: Zaza Urušadze.
Film linastub eesti keeles venekeel-

sete subtiitritega.
Filmi pikkus: 1h 27min
Palume suhtuda enda ja teiste 

kino külastajate tervisesse alalhoid-
valt ning mitte tulla kinno haigus-
nähtudega.

Mustamäe linnaosa 60. juubeli puhul lin-
naosa elanike ühistööna ilmunud raa-
mat „Mustamäe 60“ on jõudnud müügile.

„Mustamäe 60“ raamat käsitleb Tallinna, 
Eesti  ja kogu endise NSVL ühe esimestest 
suurpaneelidest ehitatud uuselamurajooni 
ajalugu läbi ajaloolaste, ajakirjanike, arhi-
tektide, ehitusteadlaste ning meie elanike 
vaatevinkli. See juubeliraamat pakub tõeli-
selt kasulikku ja huvitavat lugemist nii põ-
listele mustamäelastele, kui ajaloo- ja arhi-
tektuurihuvilistele.

„Mustamäe 60“ raamatut saab osta Kul-
tuurikeskuse Kaja kassast hinnaga 12 eurot. 
Müügil on nii eesti-, kui inglise-, kui vene-
keelsed eksemplarid.

Mustamäelased hääletasid linnaosa 2023. aasta kaasava eelarve 
võidule avalike joogiveekraanide paigaldamise projekti
Möödunud aasta lõpus Musta-
mäel toimunud kaasava eelar-
ve ideede rahvahääletusel sai 
enim linnaosa elanike hääli idee 
„Ehitame joogiveekraanid Mus-
tamäele“.

Tallinna kaasava eelarve realisee-
rimiseks on 2023. aastal ette näh-
tud 1 miljon eurot, sellest Mus-
tamäel 130 872 eurot. Kõik meie 
linnaosa elanikud said pakkuda 

välja ja hääletada enim meeldi-
nud ideede poolt, mis võiksid pa-
rendada linnaosa avalikku ruu-
mi ja leida rahastust kaasavast 
eelarvest.

Kokku osales Mustamäel kaa-
sava eelarve rahvahääletusel 
1309 inimest, kellest igaüks võis 
toetada kuni kahte enim meeldi-
nud projekti. Kokku anti erineva-
tele ideedele 2243 häält. Sel kor-
ral tuli mustamäelaste seast pä-

ris mitu head, hästi läbi mõeldud kaa-
sava eelarve ettepanekut, mis leidsid 
ka elanike toetust. Näiteks, ettepanek 
ehitada Parditiigi parki värviline valgus-
tatud purskkaev. 

Sestap, kuigi 2023. aastal Tallinna 
kaasava eelarve rahastust saab üksnes 
võiduprojekt – joogiveekraanid, siis lin-
naosavalitsus kaalub hoolikalt võima-
lust teostada veel mõni laekunud pro-
jektidest oma vahenditest.
Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Kuus kuldset kümmet kaante vahel 
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Ambur
22. november – 21. detsember
Aasta esimene kolmandik on liht-
sam ja lõbusam, siis on aega meele-

lahutuseks, hobidega tegelemiseks 
ja pidutsemiseks. Ka kontaktid vastas-

sooga on kerged tekkima, flirtimine annab elule vürt-
si juurde. Kui oled lapsevanem, saad järeltulijate saa-
vutuste üle rõõmu ja uhkust tunda.

Alates mai keskpaigast kasvab kohustuste koo-
rem. Kui oskad iga hetke nautida ja väikestest edu-
sammudest rõõmu tunda, on töö sinu jaoks puhas 
rõõm! Kui oma kohusetundlikkust tõestad, saad en-
da kanda võtta tööülesanded, mille täitmisel enda 
andekust ja loovust rakendada saad. 

Võta koduseid kohustusi hästi tõsiselt, pane pereas-
jadele ja suguvõsa teemadele rõhku. Kui pereliikme-
tega on möödarääkimisi ja arusaamatusi, saad pal-
ju teha selleks, et suhteid parandada. Selleks on va-
ja tark, kannatlik ja taktitundeline olla. Kui suhtud 
austusega oma pere ja suguvõsa ajaloosse, on eel-
nevate põlvede kogemus sulle kuldaväärt ressurss. 

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Jaanuaris on tempo mõõdukas. 
On aeg möödunu analüüsimiseks 

ja sellest lähtuvalt uute plaanide te-
gemiseks. Oled ambitsioonikas ja aru-

kas, valmis tublisti pingutama. 
Kõige üldisemas plaanis on õppimise aasta. Nendes 

valdkondades, kus teadmisi vajaka või on need vana-
nenud, tuleb ennast täiendada. Kui järjekindlalt end 
arendad, toob see pikemas perspektiivis palju kasu.

Rahaasjad edenevad. Küllap oled oma kokkuhoid-
likkuse õppetunnid läbinud ja oskad ressursse õi-
gesti jagada.

Tööasjad sujuvad pigem aasta esimesel poolel, ala-
tes juulist sõltub edu väga palju sellest, kuidas oled 
toiminud varasemalt. Kui oled karjäärile kindla vun-
damendi rajanud, oled heas seisus, vastasel korral tu-
leb kõvasti pingutada.

Kaljukitsedel, kes on sündinud märgi viimastel 
päevadel (16.-20.01) võib toimuda suuri elumuuda-
tusi. Tuleb julgelt otsustada ja teha kannapöörded 
kuulates enda südame häält.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Oled eelnevail aastail palju tugeva-
maks ja targemaks saanud! Nüüd 

algab kergem aeg, mil sisemine va-
badus on suurem.

Armusuhete arendamiseks sobib hästi aasta al-
guskuu. Pereasjus laiemalt tuleb õnnelik aasta. Saad 
palju tuge lähedastelt, sul on kindel tagala. Vanema-
te ja lapsepõlvesõpradega kontaktid tihenevad, mi-
nevikukogemus annab jõudu.

Alates märtsist saab oluliseks materiaalse hea-
olu teema. Raha teenimisega tuleb palju vaeva nä-
ha. Pühendunud töö ja hea enesedistsipliin viivad si-
hile. Kindlustunde tagab see, kui usud, et suudad va-
jadusel kokkuhoidlik olla.

23. märtsist 11. juunini on oluline aeg saatuslik 
Pluuto liigub Veevalaja märgis. Jälgi, mis sinu elus ja 
sisemaailmas sel ajal toimub – nii saad aimu, millised 
teemad tulevikus oluliseks osutuda võivad. Sellel aas-
tal toimuv loob aluse tuleviku suurteks arenguteks.

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Muutumas on paljugi. Alates 7. 
märtsist oled range Saturni kait-

se all.  Peamine väljakutse on õppi-
da ennast distsiplineerima, elus kind-

lat struktuuri looma. Kohustusi on palju, pead end 
kokku võtma. Ehkki on raskeid hetki, saad väärtus-
likke kogemusi, mis sind tugevamaks ja eluküpse-
maks muudavad. 

Tähtis on jõuvarusid õigesti kasutada. Pole mõtet 
energiat niisama kulutada, pane asjad tähtsuse jär-
jekorda, jäta ebaoluline kõrvale. 

Sulle on loomuomane ja lihtne teisi toetada ja ai-
data, ent see aasta nõuab iseenda elu eest täie vas-
tutuse võtmist! Kui sulle pakutakse vastutusrikka-
mat ametikohta või rohkem töökohustusi, siis ära 
põikle sellest kõrvale. Praegu on aeg endast mak-
simum anda.

Rahaasjus on aasta alguspool eriti soodne. Alusta 
siis julgelt projekte, mis külluse majja toovad, sõlmi 
ärikokkuleppeid ja tee investeeringuid. Kevade ala-
tes on aeg enesearengule pühenduda. 

Jäär
21. märts – 19. aprill
Aasta algul oled saatuse soosin-
gus – õnneplaneet Jupiter liigub 

16. maini Jäära märgis, avades sul-
le ohtralt häid võimalusi. Sul ei tule 

palju pingutada, head, abivalmid mõjukad inimesed 
satuvad justkui iseenesest su eluteele. On väga olu-
line, et sa neid kuid niisama mõnusasti oleskledes ja 
elu nautides mööda ei saadaks, vaid kasutaksid hea 
aja maksimaalselt ära!

Juuli teisel poolel jõuab Jäära märki Kuu põhja-
sõlm, nõndanimetatud saatusesõlm. Kui oled õigel 
teel, täitmas oma tõelist eluülesannet, on selle mär-
gi mõju all lihtne ja kerge tõhusalt edasi liikuda. Ent 
kui su teele hakkavad kerkima takistused, tuleb oma 
plaanid ja tegevus üle vaadata. Kas teed tõesti seda, 
mida südames tahad, või üritad lihtsalt kellegi teise 
korraldusi täita? Seisak on kindlaks märgiks sellest, 
et pead otsima iseenda õiget teed!

Suurte muudatuste, lausa kannapöörete tegemi-
ne õnnestub paremini suvekuudel. Ära hoia vanast 
ja oma aja ära elanust kinni, ole julge ja paranda 
oma elukvaliteeti!

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Eriliselt hea aeg algab 16. maist, 
mil Jupiter Sõnni märki jõuab an-

des sulle juurde optimistlikku meelt 
ja lisades su tegevusele lennukust. As-

jad võivad edeneda justkui iseenesest – sa ei pea pin-
gutama, satud justkui juhtumisi õigesse kohta, õnn 
lihtsalt naeratab sulle! Ära võta edu iseenesest mõis-
tetavalt – sinu kohustus on soodsat perioodi kasutada, 
et tulevikule tugev vundament luua! Valmistu edasi 
liikuma, õpi ja arenda ennast. Tutvu tarkade inimes-
tega, sõlmi pikema perspektiiviga koostöösuhteid. 

Muutliku meelega Uraan jätkab teekonda Sõnni 
märgis. Põnevaks ja üllatusterohkeks kujuneb elu 
eelkõige mai teisel poolel sündinuile. 

Tasub maailma avatud pilgul vaadata, üllatusteks 
valmis olla ja võtta elu kui seiklust. Kui mingis elu-
valdkonnas valitseb seisak, tuleb teha julge otsus 
olukorra muutmiseks. Tähtis on teha muudatusi ise, 
mitte loksuda alandlikult kaasa sellega, mis toimub 
ümbritsevas maailmas.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Aasta algab laisas tempos, soovi-
tatav pole ka hiljem liiga hoogsalt 

tegevusse tormata. Pigem  tuleb su 
suures plaanis tegeleda vanade asjade 

lõpetamisega. Kuna järgnev aasta tõotab uut võim-
sat edasiviiva energia lainet, on praegu vaja selleks 
valmistuda, oma ellu uue jaoks ruumi luua. 

Kevade hakul süvenda sõprust ja loo koostöösuh-
teid. Teistega koos tegutsemine sujub siis hoogsalt 
ning aitab sul eesmärkidele tõhusalt läheneda. Saad 
uut infot, õpid ehk mõndagi. Küllap tutvud inime-
sega, kes su maailmanägemust avardab, sulle uu-
si vaatenurki avab.

Töö ja karjääri vallas nõuab aeg kannatlikkust, sü-
venemist ja distsipliini. Vaba olek ja pinnapealne la-
dus suhtlus ei aita sul igas olukorras hakkama saa-
da. Pead vastutustunnet üles näitama ja väärikalt 
käituma. Kui töös tekib raskusi, aitab ainult see, kui 
jääd endale kindlaks ning püüdlikult ja plaanipäraselt 
edasi liigud. Sulle on suur väljakutse jätkata hambad 
ristis ka siis, kui suurem tegutsemisõhin möödub.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Pigem püsi sel aastal kodukandis, 
tegele pere ja kogukonna asjadega. 

Aeg ei sobi eriti reisimiseks. Kui vä-
lismaale sõidad, siis peab sellel olema 

kindel, tõsiseltvõetav eesmärk - kas tööalase tegevus-
välja laiendamine või enesetäiendamine.

Aasta algupoolel edenevad hästi tööasjad. Tasub 
rõhku panna karjääri arendamisele. Jäta oma tava-
pärane tagasihoidlikkus – on aeg parimast küljest sil-
ma jääda ja tugevaid toetajaid leida! On lootust saa-
da tööpakkumine, mis annab võimaluse end paremi-
ni realiseerida ja paremat palka teenida.

Mai keskpaigast alates oled eriliselt seltskondlik. 
Pole mõtet üksinda nokitseda, teistega koos edene-
vad asjatoimetused palju paremini. Ilmselt laieneb 
sõprusringkond ja koostöövõrgustik. Tahad kuuluda 
omasuguste hulka, nii võid astuda mingisse ühin-
gusse või lausa poliitilisse parteisse. Ehk tekib vaja-
dus ühiskondlikel teemadel häälekalt kaasa rääkida. 

Kui sa isiklike suhete vallas toimuvaga rahul ei 
ole, siis valmistu kohtama erilist uut partnerit, kel-
lega saab alguse sügav ja kirglik suhe.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Aasta alguskuudel õnnestub sul 
ühendada meeldiv kasulikuga, 

puhkus enesearendamise ja maail-
ma avardamisega. See on hea periood 

reisimiseks, samuti on aeg lahti Lõvidest õppurei-
le ja õpetajatele.

Kevadel kandub tähelepanu karjääri edendami-
sele. Töised võimalused avarduvad. Ehk sind edu-
tatakse, ka võid hea ja tulutoova uue tööpakkumise 
leida. Sul on suur tahtmine silma paista, oma töö-
kuse, teadmiste, professionaalsusega lugupidamist 
teenida. Näita end julgelt parimast küljest, kuid hoi-
du ülbusest! Liigne enesekesksus kitsendab muidu 
nii suurepäraseid võimalusi.

Juuli lõpul alustab Veenus retrograadset liikumist 
Lõvi märgis. Siis tasub tempo maha võtta,  ja oma si-
semaailma korrastada teha. Eriti kui tunned, et isik-
like suhete vallas on puudujääke. On aeg vanad suh-
ted hingetasandil lõpetada. Või siis vastupidi endine 
armastatu ilmub ootamatult su ellu tagasi ja lähete 
taas koos uuele õnnelikule ringile.

Neitsi
23. august – 22. september
Aasta alguskuudel tahad rohkem 
üksi olla ja mõelda tõsistel teema-

del. See on sisemaailma korrastami-
se ajajärk, mis tuleb ennekõike iseen-

daga parimaks sõbraks saada.
Energia muutub alates mai keskpaigast, siis tõs-

tab pead seiklus- ja teadmishimu. Uudishimulikul 
pilgul ringi vaadates märkad, et maailm on põnev 
paik ning sul on palju avastada! 

Aeg soosib õppimist ja enesearendamist, nii koo-
lipingis kui ka vabamas vormis. Kui olud vähegi või-
maldavad, võta ette pikem reis silmaringi laiendami-
seks. Võõraste kultuuridega tutvumine mõjub avarda-
valt, selle pinnalt tekkivad uued ja edasiviivad ideed. 
Välismaalastega suhtlemine viib uute paljutõotava-
te projektide alustamiseni.

Armuasjus pannakse sind proovile. Kui oled kind-
las suhtes, tuleb pühenduda üksteise eest hoolitse-
misele, teineteise paremale tundmaõppimisele, mis 
nõuab kannatlikkust. Kui sel aastal partneri leiad, 
areneb suhe aeglaselt, samas võib see saada tuge-
vaks ja kauakestvaks. 

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Aasta algab tulevärgiga armusuh-
teis! Kestvas kooselus on võimalik 

vastastikust austust ja armastust sü-
vendada ja suhe uuele tasandile viia – 

ehk teete kallimaga pulmaplaane! Kui oled veel valla-
line, siis tee end ilusaks, käi seltskonnas, vaata uudis-
himuliku pilguga ringi ja naerata vastassoost isikui-
le – see ainus ja õige võib sinu juurde tee leida!

Alates maist vajad rohkem aega iseendale. Sind 
võib paeluda psühholoogia, tahad paremini aru saa-
da nii iseendast kui teistest. 

Äri tasub edendada ennekõike suvekuudel. Ära tee 
raha puudutavaid otsuseid üksinda, hea partner või 
spetsialist oskab parimat nõu anda. Koostöö tarka-
de inimestega viib eduni.

Saatuslik Kuu lõunasõlm liigub juuli teisest poo-
lest Kaalude märgis, piirates mõnevõrra tegevusva-
badust. Pead arvestama teiste tehtud reeglitega. Pal-
ju sõltub sellest, kuidas oled varem elanud ja kas oled 
enesearenguga tegelenud. Mida rohkem oled kinni 
mineviku mustrites, seda keerulisem on. 

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Kuu lõunasõlme mõjul sõltud aasta 
alguspoolel üsna palju välises maa-

ilmas toimuvast. Alates juulist hak-
kab kergem, tekib juurde vabadust, või-

malused laienevad.
Töises vallas tasub eriti tuliselt rauda taguda kuni 

mai keskpaigani. Täida oma igapäevaseid kohustusi 
usinalt – su tublidust märgatakse ja tunnustatakse, 
on lootust sissetuleku suurenemisele.

Väga tähtis on enda eest hoolt kanda ja tervist tur-
gutada. Kui sul on olnud kroonilisi vaevusi, on lootust 
neist terveneda, aga see eeldab järjekindlust ja tead-
likkust. Kindlasti pead toituma tervislikult. 

16. maist algab periood, mida võib nimetada ar-
mastuse ajaks! Tekivad õnnelikud võimalused suhete 
arendamiseks ja tugevdamiseks. Sul on lihtsam väl-
jendada enda vajadusi suhetes ning tunnetest rääki-
da. Püsisuhtes olevad Skorpionid naudivad armuõn-
ne, vallalised aga olgu valmis kohtama oma unelma-
te partnerit. Võimalik, et tekib soov kallimaga kokku 
kolida, ehk ka ametlik abielu registreerida.

Horoskoop 2023

Koostanud astroloog Maria Angel 

Mustamäe
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Lahendus saatke hiljemalt 31. jaanuariks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 

üllatust püüdma. Detsembrikuu ristsõna vastus oli: … aastas korra siiski töö, rassima peab 
terve öö.

Austatud Pille Uga, Sirje Randrüt, Kerli Voltri, Helve Lilles ja Tea Astover!  
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118) 

 administraatori juures alates 16. jaanuarist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Heino Hermlin 01.01.1929
Margarita Gureeva 01.01.1931
Helgi Pille 01.01.1931
Tamara Vovtšenko 01.01.1931
Viktor Rodin 01.01.1932
Sabir Ibragimov 01.01.1932
Ariadna Tammik 01.01.1933
Viktor Päbus 02.01.1929
Dmitry Voytenko 02.01.1931
Albert Kesküll 02.01.1932
Viive-Amalie Männiste  
04.01.1932
Valiantsina Pimenava 04.01.1933
Saima Vinter 05.01.1930
Biruta Tuvik 05.01.1932
Klavdia Terjoškina 06.01.1929
Helga Metsalo 06.01.1930
Laine Kukk 06.01.1932
Are Kaasik 06.01.1932
Boris Mäemets 07.01.1929
Tiiu Kiisk 08.01.1932
Nikolay Knyazev 08.01.1932
Mayia Sevich 08.01.1933

Ülo Õispuu 08.01.1933
Helvi Könnel 09.01.1931
Aime Kuresson 09.01.1932
Hindrek Tamvelius 09.01.1933
Olga Kraevskaja 10.01.1925
Anna Kõllamägi 10.01.1931
Galina Volkova 10.01.1932
Silvi Kivinurm 10.01.1932
Milda Luide 10.01.1933
Aino Haapsal 11.01.1926
Asta Nurmoja 11.01.1930
Aida Tergem 11.01.1930
Tamara Avila 11.01.1931
Haide Pärnamägi 11.01.1931
Magda Kobets 12.01.1930
Hilja Mihkelson 12.01.1930
Aita Orav 13.01.1928
Rosa-Maria Svarval 13.01.1930
Reese Trull 13.01.1932
Magda Raudsepp 14.01.1925
Zinaiida Türna 14.01.1931
Antonina Chernysheva  
14.01.1932

Alina Blinkova 14.01.1932
Galiya Novikova 14.01.1933
Helju Välimäe 15.01.1924
Anna Muzychenko 15.01.1926
Aleksandra Sycheva 15.01.1930
Silvia Soppe 16.01.1930
Veera Karnits 16.01.1930
Ellen Rausma 17.01.1929
Laine Peegel 17.01.1932
Tatiana Komarova 18.01.1927
Erika Kangur 18.01.1932
Eha Blumenfeldt 19.01.1929
Endel Kenakaim 19.01.1930
Gunnar Nigols 19.01.1933
Laine Laupa 20.01.1928
Antonina Avdaseva 20.01.1931
Voldemar Valner 20.01.1932
Valentina Mäe 21.01.1931
Virve Ishakova 21.01.1932
Inna Õunapuu 21.01.1933
Irina Kudrjavtseva 21.01.1933
Veera Mahhova 22.01.1931
Eduard Lükk 22.01.1933

Asta-Elfriede Vahe 23.01.1928
Salme Raid 23.01.1930
Saima Männikus 23.01.1930
Maria Viigand 23.01.1933
Maie Martinonene 23.01.1933
Laine Trummal 24.01.1925
Diina Jevdosenko 24.01.1931
Ia Griškova 24.01.1932
Viktor Griin 25.01.1931
Aino Salmu 25.01.1933
Klaudia Keerub 26.01.1929
Jevgenia Kravtšuk 26.01.1932
Endel Kask 28.01.1925
Lehte Vilgats 28.01.1931
Ausma Anderson 28.01.1931
Tiiu Kokla 29.01.1932
Asta Zautina 30.01.1925
Virve Villemson 30.01.1927
Ivan Artamoshkin 30.01.1932
Vladlen Barkov 31.01.1927
Kalju Nizovtsev 31.01.1932
Zinaida Marakasova 31.01.1932
Zoja Kirijenko 31.01.1932

Palju õnne!
Detsembris sündis 
Mustamäele 25 tüdrukut 
ja 24 poissi!
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistute ning lähiala 
detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused

Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldas koos 
Nõmme Linnaosa Valitsusega 3.10.2022-6.11.2022 
Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistute ning lähiala detail-
planeeringu avaliku väljapaneku, millele järgnes  
15.12.2022 Kaja Kultuurikeskuses avalik arutelu.

Avaliku väljapaneku käigus esitati detailpla-
neeringu osas 3 arvamust, mis olid seotud Mäe-
pealse tänava liikluskorralduse, parkimiskorral-
duse ja parkimiskohtadega. 

Arutelule olid kohale tulnud kaks arvamuste esi-
tajat, kolmanda arvamuse esitajat kohal ei olnud. 

Kohaletulnute hinnangul tuleks avalikku täna-
varuumi ette näha enam nii lühiajalisi kui ka pü-
sivaid parkimise kohti ja et Tallinna linnas keh-
tiv parkimisnorm ei vasta tegelikele vajadustele.

Detailplaneeringust huvitatud isik ning Mus-
tamäe linnaosa ja Tallinna esindajad olid seisu-
kohal, et detailplaneeringu lahendus vastab par-
kimisnormile.

Kohale tulnud arvamuse esitajad jäid oma sei-
sukohale, kuna nende arvates on avalikus ruumis 
parkimiskohti ebapiisavalt.

Kuna kumbki osapool oma seisukohtadest ei 
taganenud, siis avalikul arutelul otsuseid vastu 
ei võetud.

Ametlikud teadaanded

reaklaamid ja teadaanded Mustamäe

Registreeri siin 
või kooli kodulehel  

www.saksa.tln.edu.ee  

VASTUVÕTUKATSED

REGISTREERIMISE INFO

VASTUVÕTT TALLINNA 
SAKSA GÜMNAASIUMI 

ÜLELINNALISSE 1. KLASSI

Kooliküpsusuuring ülelinnalise vastuvõtuga klassi toimub 
Tallinna Saksa Gümnaasiumis 15. – 16. veebruaril 2023.

J. Sütiste tee 20, Tallinn

www.saksa.tln.edu.ee

tallinnasaksagymnaasium

Õppejuht Dagmar Aus d.aus@saksa.tln.edu.ee

LISAINFO

ANNA VANALE
JÕULUKUUSELE
UUS ENERGIA
Ootame vanu jõulukuuski Mustamäe kogumispunktidesse 29. dets. 
kuni 22. jaanuar! Toodame neist Utilitase koostootmisjaamades 
rohelist energiat, mis annab Tallinna kodudele soojust ja valgust.

Lisainfo telefonil: 645 7500

1. Akadeemia tee 30a
2. Vilde tee 120
3. Kiili tn 16
4. Mustamäe tee 187
5. Vilde tee 92
6. Tammsaare tee 99
7. Tammsaare tee 74
8. Sütiste tee 24
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Sütiste tee 39
10.Vilde tee 101
11. Retke tee 26
12. Pöörise tn 4
13. Mustamäe tee 84
14.Lehtri tn
15. Mäepealse tn 

Korterite,vannitubade remont. Boilerite, 
pistikute paigaldus. Ummistuste kõrvalda-
mine. SOODSALT. 58508713

Koristusteenus auruga. 5146815

Korteri remont: võtmed kätte. 52 99 312

SANTEHNILISED JA ELEKTRITÖÖD. 
58201968

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

Santehnik-elektrik. 5011413

Ravimassaaž päevakeskuses – 56740770

Ostan nõukaaegse lille või meremaali. Tel: 
56770569

Ostan NSVLi  fotoaparaate, objektiive ja 
värvilised lillevaasid „Tarbeklaas“. Тel. 
59014316

Ostan nõusid, serviise, keraamilisi kujusid 
ja -seinaplaate, kristalli, jõuluehteid, laua-
hõbedat, maale, graafikat, II Maailmasõja-
aegseid esemeid. Tel 555 255 84.

Soodne korteriremont vilunud meistrilt. 
Maalritööd, tapeetimine, parketipaigaldus. 
56241861 Martin

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Võib 
pakkuda ka kasutatud tänapäevaseid raa-
matuid. Tel. 5011628

MUSTLASTANTS Mustamäe Päevakesku-
ses kolmapäeviti kell 18.00. Tel.56661631, 
anulikk@gmail.com

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

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671 Järgi tulen puk-
siiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja ar-
velt maha võtan ise. Vaata lisaks www.sei-
sevauto.ee

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


