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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 5. detsembril.

L oodus on jõudnud oma järjekordse ringiga sin
na kuhugi sügise ja talve vahele. Veel püüab 
päike oma sära näidata, kuid üha tugevamad 
tormituuled ja kogukamad pilved vallutavad 

taevalaotuse. Vähem valgust ja rohkem pimedust tähen
dab taas seda, et inimesed peavad oma tegemisi vasta
valt sättima. Justkui jõuga saab päeva jooksul vähem 
teha, aga samas videvikutunnil rohkem mõelda. Tun
dub, nagu olekski see nii sätitud, et aasta lõpuks oleks 
tempo väiksem, hoog võetaks vaiksemaks. 

Vaikne aeg on meile tuttav rahvakalendri kaudu. Sel 
perioodil peeti eriti tähtsaks pühendada oma mõtteid 
nendele inimestele, keda enam pole. Mõtiskleti igaviku
liste teemade üle, ka selle üle, kuidas on lood enda hin
gega – kas süda on rahulik. Mõtiskleti rohkem kui seda 
tavaliselt tehakse. Seesugune mõtisklus kulub meile iga
ti ära praegusel ajalgi, mil palju keerulist, ärevat ja aru
saamatut trügib ligi igast meediakanalist. Tervishoiu
kriis, julgeolekukriis, hinnatõusukriis, energiakriis, en
nustatav majanduskriis – kõikide nende hirmutavate 
kriiside taustal võivad inimesed üsna süngeks muutuda. 

Oma osa selles kõiges on ka poliitilisel keskkonnal, 
kus rahva jaoks üha keerulisemaks muutuvas olukor
ras ei pöörata tähelepanu ühiste eesmärkide leidmisele, 
vaid hoopiski vastandumisele. Kahjuks ei ole asja para
nemist niipea oodata, sest kevadel ees ootavad Riigikogu 
valimised toovad endaga kaasa olukorra, kus hiljemalt 
pärast pühi, uuel aastal, pannakse kõik kahurid pauku
ma. Saabumas on poliitiliste kakluste kõrgem pilotaaž, 
võitlus tähelepanu eest. Tähelepanu, teatavasti, on kõi
ge lihtsam saada kisakära ning veiderdamise saatel. 

Ometi vajame ühiskonnana väga tasakaalukust ning 
ettenägelikkust, mis aitaks keerulistest aegadest läbi 
minna. Kui mõtleme tagasi taasiseseisvumise järgse
le perioodile, siis seal oli rohkelt teadmatust, ohtralt 
keerukaid valikuid, eksimusi ja ebaõnnestumisi. Kind
lasti aga ei olnud ükskõiksust ja apaatsust – just need 
on meie suurimad vaenlased. Mida vähem nõudlik on 
rahvas oma esindajate ja avaliku võimu kandjate suh
tes, seda madalamaks muutub ka nende poolt tehtava 
töö kvaliteet. 

N ii tulebki järgmisel Riigikogu koosseisul 
asuda tööle poliitilise kultuuri taastamise 
nimel ning ennekõike usalduse taastamise 
nimel rahva ja võimu vahel. Eriti tähtis on 

sealjuures asuda senisest palju enam kuulama ning ka 
kuulda võtma. Pikaajalise mõjuga otsuseid ning plaane 
ei maksa teha poliitilisest kõhutundest lähtudes, vaid 
mõistlik on kaasata ekspertteadmisi, tarkade ja koge
nud inimeste puudust Eestis ei tohiks olla.  

Uute teadmiste ammutamine on alati hea idee iga
ühele. Miks siis mitte seada mõnel sombusel novemb
ripäeval sammud lähimasse raamatukogusse – kes 
omaette, kes lastega või lapselastega. Kõiksugu värvi 
ja olemusega kaante vahelt võib leida naeru ja nuttu, 
võrratuid seiklusi, judinaidtekitavaid lugusid, pead
murdvaid arutlusi, nutikaid ideid ja veel pal
ju muud. On ju 2022 kuulutatud raamatu
kogude aastaks, mis tähendab, et veel en
ne aasta lõppu tasub igal juhul raamatu
kogust läbi astuda. 

Lõpetuseks sobib hästi üks mõte suure
pärasest raamatust „Väike prints“: 

„Jumalaga,“ ütles rebane. „Siin on minu sala-
dus. See on väga lihtne: ainult südamega näed häs-
ti. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.“

„Kõige tähtsam on silmale nähtama-
tu,“ kordas väike prints, et see meel-
de jääks.

Rahulikku hingedeaega kõigi
le, olge hoitud, püsige terved!

JUHTKIRI

Hingekuu mõtisklus 

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Mustamäe Linnaosa Valitsuse 4. abipakkide 
kampaania üksi elavatele pensionäridele,  
kelle kuusissetulek on alla 654 EUR
Mustamäe Linnaosa Valitsus kor-
raldab 2022. aasta novembris 4. 
abiaktsiooni, mille raames linna-
osavalitsus toetab abipakiga meie 
linnaosas elavaid üksikuid vanadus-
pensionäre, kelle sissetulek jääb al-
la 654 euro.

Abipaki sisu:
▶  Toiduõli 0,5l
▶  Lihakonservid 4tk (2 purki veise  ja 2 

purki kanakonserve)
▶  Must tee 100gr
▶  Küpsised ca 220gr
▶  Piimašokolaad 100gr
▶  Purgisupp 480gr
▶  Kalakonservid 270gr
▶  Makaronid 400gr
▶  Tatar 500gr
▶  Seep 1tk

Abipaki taotleja peab vastama järgmis
tele kriteeriumitele: 
▶  tema rahvastikuregistri järgne elu

koht on Mustamäe linnaosas;
▶  Rahvastikuregistri andmete järgi ta 

elab oma kodus üksi (ehk et korteris
se ei ole kedagi peale tema enda ela
ma registreeritud ja

▶  ta saab vanaduspensioni ning kuu
sissetulek on väiksem kui 654 eurot.

Kõik Mustamäel üksi elavad vanadus
pensionärid, kes soovivad saada linna
osavalitsuselt abipakki, peavad selleks 
registreeruma ajavahemikus 1. – 15. no
vember 2022, helistades tööpäeval (ER) 
kella 9.00 ja 16.00 vahel Mustamäe Lin
naosa Valitsuse infotelefonile 645 7555 

või täites ankeeti linnaosavalitsuse vee
bilehel www.tallinn.ee/mustamae  

Esitades Mustamäe Linnaosa Valit
susele oma andmeid annavad taotle
jad ühtlasi nõusoleku kontrollida nen
de elukohaandmete vastavust rahvas
tikuregistris. 

NB! Abipaki saamiseks peab kindlas
ti registreerima, ka siis, kui olete varase
matel aastatel abipakke saanud.

NBB! Registreerimisperiood on pii
savalt pikk (1. – 15. november 2022), et 
kõik sooviavaldajad jõuaksid oma and
med linnaosavalitsusele edastada. Seo
ses sellega ka tungiv palve võimalusel 
– Mustamäe Linnaosa Valitsuse infote
lefoni ülekoormuse vältimiseks – mit
te kiirustada ennast registreerima kohe 
kampaania esimestel päevadel.

Abipakke väljastatakse alates 16. no
vembrist Mustamäe Linnaosa Valitsu
ses (E. Vilde tee 118). Abipaki kättesaa
miseks on vajalik eelnev registreerimi
ne, kohapeal tuleb esitada isikut tõen
dav dokument.

Võimalike arusaamatuste vältimi
seks märgime, et tegemist on ühekord
se aktsiooniga, mitte igakuise toetusega.
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Pensionärid ja lapsevanemad saavad  
novembris 50 eurot toetust
Riik maksab novembris kõikidele 
vanaduspensionäridele, töövõime-
tuspensionäridele ning lapsetoetu-
se saajatele ühekordset hinnatõusu 
leevendamise toetust 50 eurot.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ühe
kordset toetust Eestis elavatele vanadus
pensioni eas pensionäridele, töövõime

tuspensioni või rahvapensioni saavale 
100protsendilise töövõimetusega ini
mesele ja lapsetoetuse saajatele. Hin
naleevendustoetust makstakse iga lap
setoetust saava lapse eest. Puuduva töö
võimega inimestele maksab hinnatõusu 
leevendamise toetust töötukassa.

Hinnatõusu leevendamise toetust 
taotlema ei pea. Ühekordne hinnatõu

su leevendamise toetus makstakse pen
sionäridele välja 4. novembril ja lapse
vanematele koos lastetoetusega 8. no
vembril. 

Puuduva töövõimega inimestele 
maksab töötukassa toetuse välja hilje
malt 10. detsembril.

Kokku saavad toetuse ligi 584 000 
inimest ligi 29 miljoni euro ulatuses.

Kooliaasta alguse toetust saab taotleda kuni 30. novembrini 
Head mustamäelased!
Tuletame meelde, et käesoleval õppe
aastal maksab Tallinna linn lisaks esi
messe klassi mineva lapse 320eurose
le toetusele ka kõigile kuni 19aastas
tele põhikooli, gümnaasiumi ja kut
sehariduse õpilastele kooliaasta algu
se 50eurost toetust.

Õppeaasta alguse toetust makstak
se lapsele, kes on vähemalt ühe vane
maga samale Tallinna linna elukohale 
registreeritud hiljemalt toetuse maks
mise kalendriaasta 1. jaanuaril. Toetu
se saamise tingimustest on kaotatud va
rasem piirang, mil toetust sai taotleda 
ainult lapse puhul, kes oli kantud Tal
linna linnas tegutseva kooli õpilaste ni
mekirja, seega saavad nüüd koolitoe
tust ka need pealinna pered, kelle laps 
ei käi Tallinna koolis.

Eelnevatel aastatel esimesse klassi 
astumise toetust saanud pered peak
sid sellel aastal samuti uue taotluse esi
tama, kuna õppeaasta alguse toetust 
makstakse uue määruse järgi. Järg
mistel aastatel makstakse toetust au

tomaatselt, kui kõik tingimused on jät
kuvalt täidetud. 

Tallinna koolitoetusi saab taotleda 
eteeninduse kaudu Tallinna Iseteenin
duskeskkonnas (taotlen.tallinn.ee/koo
litoetus) kuni 30. novembrini. Taotlu
se võib esitada vanem, kes elab lapse
ga ametlikult samal Tallinna aadressil 

või noor alates 18. eluaastast tingimu
sel, et elab vähemalt ühe oma vanema
ga ühel aadressil.

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

Jätkuvalt head kooliaastat!

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

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

katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas 
(taotlen.tallinn.ee/koolitoetus) alates 13. septembrist kuni 30. novembrini.

Toetuse suurus on: 
▶  esimesse klassi mineva lapse puhul 320 eurot (makstakse 30 päeva jooksul taot-

luse esitamisest)
▶  alates teisest klassist 50 eurot

Teavet esitatud taotluste kohta saate näha veebilehel taotlen.tallinn.ee/minu_taot-
lused (minu andmed - taotletud toetused)
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Mustamäe Linnaosa Valitsuse välikontorid
Head mustamäelased! 
Novembris tegutsevad Mustamäe Linnaosa Valitsuse 
välikontorid

▶  4. novembril kell 14-15 Mustamäe turul

▶  10. novembril kell 17-18 Lepistiku peatuses 

▶  18. novembril kell 14-15 Mustamäe turul

Kui teil on küsimusi linnaosavanemale või linnaosava-
litsuse spetsialistidele, siis olete väga oodatud!

Tere tulemast!

Tallinna Saksa Gümnaasiumi uueks  
direktoriks valiti Maive Merkulova
Tallinna Linnavalitsus kinnitas Tal-
linna Saksa Gümnaasiumi direk-
tori ametikohale Maive Merkulo-
va, kes asus uuele ametipostile 29. 
septembril. Varem Tallinna Saksa 
Gümnaasiumi juhtinud Kaarel Run-
du alustas augustis tööd Tallinna 
haridusameti juhatajana. 

Mustamäe lehe toimetus kohtus Tal
linna Saksa Gümnaasiumi uue direk
toriga, et tutvustada Mustamäe ühe 
suurema kooli uut juhti meie luge
jatele.

Mis ajendas Teid omal ajal min-
na õppima õpetajaks?
Ma teadsin juba algklassides, et mi
nust saab õpetaja. Mulle väga meeldis 
minu esimene õpetaja ning tahtsin ol
la tema moodi. Gümnaasiumi lõpus 
ma mõistsin, et soovin teha tööd laste 
ja noortega. Minu jaoks oli ja on olu
line läbi heatahtlikkuse ja avastamis
rõõmu motiveerida iga last õppima 
ja arenema, andma endast parimat, 
nii läksingi õppima  klassiõpetajaks 
ning põhikooli inglise keele õpetajaks.

Kaua ja mis ametites olete Saksa 
Gümnaasiumis töötanud?
Tallinna Saksa Gümnaasiumis olen 
töötanud alates 2007. aastast. Algu
ses töötasin klassiõpetaja ja algõpe
tuse õppetooli juhina, seejärel õppe
juhina ning sellest õppeaastast direk
torina. 

 
Mille poolest on Saksa Gümnaa-
sium eriline? 
Meie jaoks on oluline, et inimesed 
tunneks end hästi. Nii õpilased kui 
ka õpetajad. Me väärtustame omava

helisi suhteid ja koostööd. Ka otsus
te tegemisel lähtume oma kooli põhi
väärtustest  hoolimisest ja koostööst. 

Samuti on meie väärtus omanäoli
sus. Meie kooli õpilastel on võimalus 
olla koolilõpetaja nii siin kui ka Sak
samaal ehk saada kaks lõputunnis
tust. Meie kollektiiv on rahvusvahe
line, kus iga õpetaja toob kaasa erine
vaid praktikaid, kogemusi ning õpeta
mismeetodeid ning see muudab ko
gu koolielu mitmekultuurilisemaks 
ning suhtumise üksteisesesse empaa
tilisemaks.  

Ja loomulikult tunneme rõõmu re
noveeritud ning õpilassõbralikult pla
neeritud koolimajast, mis toetab koos
töist õpetamist ja õppimist. 

 
Mis suunas Saksa Gümnaasium 
areneb ning mis eesmärke olete 
koolidirektorina seadnud?
Õppejuhina aitasin kaasa kooli sise
hindamise protsessile ja arengukava 
valmimisele ning direktorina nendest 
eesmärkidest lähtungi. 

Toetame ennastjuhtiva õppija ku
junemist, soodustame kooli ja kodu 
vahelist koostööd ning kõige suurem 
rõhk on heal vaimsel ja füüsilisel kesk
konnal, mis toetab nii õpilast kui ka 
õpetajat. Samuti on meie jaoks oluline 
kuuluvustunne, mis on motivatsioo
niallikas nii õpilastele kui õpetajatele.  

Soovin, et Tallinna Saksa Gümnaa
sium oleks õppiv ja arenev organisat
sioon, kus väärtustatakse head hari
dust ja eneseteostust. Oleme kool, kus 
kõigil on hea olla. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus soovib 
uuele Saksa Gümnaasiumi direkto
rile palju edu ja suuri kordaminekuid!

15. ja 22. novembril korraldas Mus-
tamäe Linnaosa Valitsus meie lin-
naosa elanikele tasuta bussiekskur-
sioone Pühtitsa Jumalaema Uinumise 
Nunnakloostrisse (Kuremäe kloost-
risse). Kokku osales tasuta bussieks-
kursioonidel 200 inimest.

Lisaks kloostrile külastasid reisil osalejad 
meie suurepäraste giidide Olev Remsu ja 
Marina Dunaeva saatel ka Toila parki, Va

laste juga ja Saka mõisa. Kuigi reisijate arv 
oli suur – linnaosavalitsus tellis Kuremäe 
sõitudeks koguni 4 ekskursioonibussi – 
oli linnaosa elanike huvi reisi vastu veel 
suurem ning kõik soovijad ei jõudnud en
ne kohtade täitumist registreeruda. Neil, 
kes seekord reisile ei pääsenud, ei mak
sa kurvastada – väljasõiduekskursioone 
tuleb ka järgmisel aastal!

Novembrikuu Kuremäe reisidega on 
aga selleks aastaks nii soojade ilmade, 

kui värskes õhus peetavate kultuuri
ürituste ja bussiekskursioonide hoo
aeg Mustamäel läbi. Nende asemel 
korraldab linnaosavalitsus sügistalvi
sel perioodil Mustamäel ohtralt huvita
vaid tasuta või soodsa hinnaga kultuu
riüritusi siseruumides. Kõikidest nen
dest saate lugeda ka meie lehe veergu
del. Uued väliüritused ja bussiekskur
sioonid võtame plaani aga juba järg
misel aastal.

Esimese advendiküünla süütamine Mustamäel
Advendiaeg (lad. Adventus Domini 
– Issanda tulek) on kristlaste jaoks 
ootamise ja ettevalmistuse aeg en-
ne Kristuse sündi. Esimesel adven-
dil, mil algab jõuluootuse aeg, süü-
datakse nn. lootuse küünal. 

Mustamäel süüdatakse esimene adven
diküünal 27. novembril kell 16 Männi 
pargi liuvälja juurdes asuval jõulukuu
sel (Keskuse 1).

Esineb Kaja laulukoor. Jutluse peab 
Mustamäe Maarja Magdaleena kogudu
se õpetaja Tiina Klement.

Tere tulemast!

Mustamäelased külastasid 
Kuremäe nunnakloostrit



31. oktoober 20224 Mustamäeuudised

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Majandusnäitajad
Kaubandussõda Ameerika Ühendriiki
dega, inimõiguste olukord ja koroona
pandeemia mõjud on näited põhjus
test, miks Hiina kui „kogu maailma 
tehase“ imidž on viimastel aastatel 
omajagu räsida saanud. Sellele vaata
mata ei maksa arvata, et riigi tähtsus 
maailmamajanduses kuidagiviisi vä
heneks. Pigem vastupidi, selle alahin
damine oleks suur viga. 2021. aastal 
oli Ameerika majanduse osakaal ko
gu maailmamajandusest 23,93%, Hii

nal 18,45%; võrdluseks: Jaapani osakaal 
oli 5,4%, Saksamaal 4,39%.

Dekaad Xi Jinpingi juhtimisel on 
Hiina majanduses olnud vastuoluline: 
ühelt poolt võtavad riigi kontrolli all ole
vad ettevõtted erasektori ees üha do
mineerivamat positsiooni ning tarbija
te kindlustunne väheneb, kuid teisalt 
on õnnestunud viia inimeste sissetule
kud tõusule. Mis veelgi olulisem, sise
majanduse kogutoodang inimese koh
ta näitab stabiilset kasvu, seega tehak
se tööd järjest efektiivsemalt ja tulusa
malt. Suure saavutusena teatati 2021. 
aastal, et alistatud on äärmuslik vaesus 
ehk pole enam neid inimesi, kes peak
sid hakkama saama vähemaga kui 1,25 
USD päevas.

Analüütikud juhivad aga tähelepanu 
asjaolule, et jätkuva nullpoliitikaga ko
roonaviiruse suhtes on Hiina end isolee
rinud rohkem kui kunagi varem, sest 
karm piiripoliitika ning linnade „lukku
panek“ ei anna julgustavaid signaale. 
Mõistagi reageeritakse nullpoliitikale 
valuliselt ka börsidel, kus Hiina suuret
tevõtted on oluliselt väärtust kaotanud. 

Demograafiline muutus
Siit jõuame järgmiste küsimuste juur
de: kas ja millal võiks Hiina saada maa
ilma juhtivaks majandusjõuks. Senine 
tuginemine suurele rahvaarvule ning 
pidev jõukuse kasvatamine tõstis hoog
salt ka üldist tähtsust maailmamajan
duses, kuid nüüd on jõutud keskmise 
sissetulekuga riigiks, mis tähendab, et 
kasv ei saa enam sama hooga jätkuda – 

Peking ja 
Washington – 
kas maailma
rahu tagajad?
Oktoobrikuu teisel poolel toimus Hiina 
Kommunistliku partei kongress, kus pikendati 
president Xi Jinpingi ametiaega partei 
peasekretärina ning sõjaväe kesknõukogu 
esimehena, mis tähendab, et üsna kindlalt 
kinnitab kevadel kogunev parlament tema 
jätkamise ka riigi presidendina. Väärib 
meenutamist, et 2018. aastal kaotas parlament 
kahe järjestikuse ametiaja piirangu presidendi 
ametikohale, millega Jinping kindlustas endale 
eluaegse positsiooni. Värske mandaadiga Xi 
otsustas sõna võtta Hiina-USA suhete teemal 
ning rõhutas, et suurriikidel on vaja leida 
omavahelised viisid läbisaamiseks tagamaks 
rahu ja areng maailmas.

Mustamäel särab helkuripuu
24. oktoobril kell 16.30 hakkas Mus-
tamäel Lepistiku pargis särama taas 
– sedapuhku siis juba 5. aastat jär-
jest – üks eriline puu – helkuripuu, 
kust igaüks saab võtta endale tasu-
ta helkuri.

Puu panid ehtesse Mustamäe Linnaosa 
Valitsus, MuPo ja Mustamäe piirkonna 
politseinikud.

Pime aeg on käes ja läheb iga päeva
ga pimedamaks, panen mustamäelas
tele südamele, et sellisel aastaajal tuleb 
kindlasti helkurit kanda. Helkuripuult 
saab selle võtta, kui enda oma on jälle 
ära kadunud – ja kaduma need paraku 
kipuvad –, nii et kasutage võimalust! Ega 
keegi teine meid nähtavaks teha ei saa, 
selle eest peab ikka ise hoolt kandma. 

Varasemad aastad on näidanud, et 
helkurid kaovad puudelt juba esimestel 

päevadel, aga pole põhjust muretseda, 
sest linnaosa valitsus on varunud helku
reid rohkem kui varasematel aastatel.

Helkureid tuuakse puudele kogu 
aeg juurde ja saan lubada, et neid ja
gub selle aasta lõpuni. Loodetavasti ai

tavad meie helkurid ära hoida nii mõ
negi ohtliku olukorra.

Kandke liikluses helkurit – olge hoi
tud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus

FO
TO

: A
LB

ER
T 

TR
U

U
VÄ
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Linnaosavalitsus jagab tasuta biojäätmete 
kogumisnõusid
Teist aastat järjest jagab Musta-
mäe Linnaosa Valitsus meie linna-
osa korteriühistutele ja eramajade 
elanikele biojäätmete liigiti kogu-
mise edendamiseks tasuta biojäät-
mete kogumisnõusid mahutavuse-
ga 7 liitrit. 

Biojäätmete konteineri olemasolu 
majapidamises innustab tekkivaid 
biojäätmeid liigiti koguma, vähen
dades seeläbi olmeprügi ning suu
rendades ringlusse minevate jäät
mete mahtu. 

Oleme pöördunud kõikidele Mus
tamäe korteriühistute poole palvega 
välja selgitada oma kortermajas bio
jäätmete kogumiskasti soovijate arvu 
ning korteriühistu esimehel/esindajal 
jagamisaegadel järele tulla.

Korteriühistutele jagame biojäät
mete kogumisnõusid kuni 2. novemb
rini 2022  esmaspäeviti, teisipäeviti ja 

kolmapäeviti kell 9:0012:00. NB! Hi
lisematel kellaaegadel konteinereid 
ei väljastata.

Eraisikutele hakkame biojäätme
te konteinereid jagama alates 3. no
vembrist esmaspäevast reedeni kell 
9:0012:00. NB! Hilisematel kellaaega
del konteinereid ei väljastata.

Väiksemaid konteinerite koguseid 
korteriühistutele ning eraisikutele 
mõeldud konteinereid saab ülaltoo
dud aegadel kätte Mustamäe Linnaosa 
Valitsusest aadressil E. Vilde tee 118.

Suuremaid konteinerite koguseid 
korteriühistutele väljastame Pilvetee 
tn 3 laost, kuhu on oodatud korteri
ühistud. 

Küsimuste korral palume kor
teriühistute esindajatel kirjutada  
tuuli.viks@tallinnlv.ee või helistada 
tööpäevadel E – N kell 8:1517:00 ning 
R kell 8:15 – 16:00 numbril 5196 6072.

Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Mustamäe tuletab kinnistuomanikele meelde 
kinnistu talvise korrashoiu põhimõtteid
Pealinn valmistub eelseisvaks tal-
veks ning kutsub korteriühistuid 
ja eramaja omanikke üles veendu-
ma selles, et ka nemad on valmis 
talviseid heakorranõudeid täitma.

Tallinna Keskkonna ja Kommunaal
amet ja Mustamäe Linnaosa Valitsus 
tegelevad pidevalt ettevalmistusega 
eelseisvaks talveks, kuid lisaks amet
kondadele on suur vastutus ka kinnis
tuomanikel. Nii nagu eelmisel talvel 
olime lähedal viimase kolmekümne 
aasta lumerekordile, võib ka ees oo
data lumerohke ja muutlike ilmasti
kuoludega talv. Enne talve algust tu
letame korteriühistutele ja eramaja
de omanikele meelde, et kõik Tallin
na kinnistuomanikud peavad hoidma 
korras kinnistuga külgnevaid kõnni
teid, et jalakäijatel oleks seal ohutu 
liikuda.

Veel enne talve algust tasub kont
rollida, kas korteriühistul on kõnni
teede hooldamiseks sõlmitud vajali
kud lepingud teenusepakkujaga. Tal
linna Keskkonna ja Kommunaalamet 
on saatnud korteriühistutele kirja, 
kus tuletatakse meelde, mil määral 
peavad olema talvel hooldatud kõnni
teed ja kuidas tõrjuda libedust.

Enamus kinnistuomanikke täi
dab hoolsasti oma talviseid kohus
tusi, kuid siiski igaks juhuks tuleta
me lumekoristuse põhitõed meelde: 

▶  Kõnniteid tuleb puhastada ja libe
dust tõrjuda mitte ainult hommiku
ti, vaid sõltuvalt ilmastikuoludest ja 
vajadusest.

▶  Kestva lumesaju tingimustes tuleb 
püüda kõnniteed hooldada iga ka
heksa tunni järgi või tihedamalt, kui 
lumesaju tingimustes on lume pak
sus sulalume korral ületanud 3 cm 
ja koheva lume korral 6 cm.

▶  Vastavalt Tallinna linna heakorra 
eeskirjale maaomanik on kohus
tatud korraldama sõidutee ja tema 
kinnisasja vahel asuva kõnnitee pu
hastuse (sealhulgas lumest ja jääst) 
selliselt, et kõnniteel saaks ohutult 
liigelda. Libeduse tõrjeks tuleb kasu
tada puistematerjali, mille tera läbi
mõõt on 26 mm, ei ole lubatud ka
sutada tuhka, liiva või kloriide. Kõn
niteel peab jääma vaba 1,2 meetri 
laiune liikumisruum. Lume või jää
kihis ei tohi olla ohtlikke ja liiklust 
häirivaid ebatasasusi.

Täiendavate küsimustega, mis puu
dutavad talvist hooldamist, graniitkil
lustiku jagamist või linna planeerita
va lume väljaveo kohta võivad korte
riühistu liikmed ja eramajade omani
kud pöörduda linnaosavalitsuse poo
le: aleksandr.iro@tallinnlv.ee

Talviste heakorratööde teostamist 
kinnistutega külgneval puhastusala
del kontrollib Tallinna Munitsipaal
politsei Amet.

Mustamäe sai pargi võrra rikkamaks
Mustamäe avalik ruum on muu-
tunud veelgi mugavamaks ja ilu-
samaks. Kinnisvaraarendaja Bona-
va Eesti OÜ rajas uude Aiandi elu-
rajooni Rabaküla tn 15 kinnistu-
le ca 7000 m² suurusele alale uue 
avaliku vabaaja veetmiseks mõel-
dud pargiala, kus leiavad omale te-
gevust igas eas pargi külastajad. 

UusMustamäe nime saanud pargi ala
le on paigaldatud erinevas vanuses las
tele mõeldud mänguelemendid: kii
ged, karusell, võrkronila, liivakopp 
jne. Noortele trikiratturitele on ehi
tatud pumptrack rada. 

Lisaks ootavad kasutajaid võimle
mis ja jõutrenažöörid ja lauatennis.

Kõikidel pargikülastajatel on või
malus kasutada grillimisvõimalusega 
piknikukohta. 

Uues pargis on üle 1000 m² kõnni
teid, 4000 m² muruala ning 35 erine
vat liiki puuistikuid ja 860 põõsast.

Head kasutamist!
Mustamäe Linnaosa Valitsus 

25.09.2015. Tollal USA asepresidendi ametis olnud Joe Bideni kohtumine Hiina riigipea Xi Jinpingiga.
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sest lähtepunkt on juba oluliselt erinev. 
Ühtlasi seisab president Xil ees täiesti 
uute võrrandite lahendamine seoses de
mograafiliste muutustega: sündimus vä
heneb ning sama toimub ka tööealise 
elanikkonna osakaaluga, jõudsalt suu
reneb aga pensioniealiste arv.  

Kuigi Hiina on riigi elanikkonna jõu
kuse tasemelt uue etapi lävel, tuleb seal
juures suunata tähelepanu probleemi
dele, millele varem ei pidanud kuigi
palju ressursse suunama. Aastaküm
neid kestnud ühe lapse poliitika ning 
poisslaste eelistamine ühiskonnas aval
dab mõju veel pikka aega ning hakkab 
järjest teravamalt riigi igapäevast elu 
mõjutama: viimase 70 aastaga on sün
dimuskordaja langenud 6,11lt 1,3le; 
keskmine eluiga sealjuures kasvanud 
44,6lt 77,47 eluaastale. Ilmselgelt suu

reneb surve sotsiaal ja tervishoiusüstee
mile hoogsalt, hinnangute kohaselt on 
2050. aastaks riigis pensioniikka jõud
nud juba 40% rahvastikust.

Taiwani küsimus
Augustikuises Mustamäe lehes vaata
sime põhjalikumalt Taiwani küsimu
se ajaloolist tausta ning hetkeolukor
da, mis seoses Ameerika Ühendriikide 
Esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi vi
siidiga Taiwani muutus diplomaatili
seks tormiks. 

Kuigi see torm jäi suuremal või vä
hemal määral veeklaasi, hõõgub konf
likt edasi. 

Kolmandat ametiaega alustanud 
peasekretär Xi poolt oodati vihjeid, 
milline käik Taiwani suhtes nüüd sis
se lülitatakse, kuid midagi uut tegeli

kult teada ei saadud. Analüütikud vii
tavad ühinemise saavutamiseks 2049. 
aastale, mil Rahvavabariik tähistab sa
jandi möödumist asutamisest – et aga 
Xi oleks selleks ajaks juba 96 aastane, 
jääb küsimus, kas see on ikka tema 
plaanidega kooskõlas.

Presidentide esimene 
kohtumine
Mõistagi näevad nii Hiina kui ka USA tei
neteist peamiste konkurentidena ning 
püüavad oma majanduslikku mõjujõu
du maailmas ning positsiooni kinnistada. 

Juba mainitud Xi sõnavõttu kahe riigi 
tähtsusest maailmarahu tagajatena on 
hoogsalt analüüsitud ning nähtud selles 
Hiina valikut olla konkureerivaks super
jõuks, kelle järel kogu Aasia joonduma 
peaks joonduma ning samuti pole Hii

na kindlasti maha matnud plaane Eu
roopa mõju kasvatamiseks. 

Ameerika presidendi Joe Bideni admi
nistratsioongi on hiljuti teatanud, et tu
gev konkurents ei pea tähendama konf
likti ning suhtluskanalid tuleb avatud 
hoida. Selliseid mõõdukaid diplomaatili
si viisakusi peetakse ettevalmistuseks no
vembris Bali saarel toimuvale G20 koh
tumisele, mil peaks aset leidma ka Bi
deni ja Xi omavaheline kohtumine. Esi
mene  presidentide füüsiline kohtumi
ne, muide, kuna siiani on peetud vaid te
lefoni ja videokõnesid. Juhul kui kaua
oodatud kohtumine teoks saab, mõju
tab see omajagu ka maailmapoliitikat. 
Tõenäoliselt oodatakse aga kõige enam 
vastust just küsimusele, kuidas leitak
se Pekingi ja Washingtoni ühtne näge
mus maailmarahu tagamisest. 

Mustamäe uisuhooaeg tuleb uue väljakuga
Kohe-kohe algab Uisupargi neljas 
hooaeg Mustamäel ja esimene hoo-
aeg uues asukohas Männi pargis. 
Uisupargi hooaeg Mustamäel läheb 
käima juba 19. novembril kell 13:00.

Tahame oma tiimiga väga loota, et Ui
supark uues asukohas saab sama soo
ja vastuvõtu kui eelmine asukoht. Kol
mel viimasel hooajal külastati Uisuparki 
78 164 korral, sh külastasid meid kooli
lapsed 24 698 korral. Seda, et Uisupar
gi avamist oodatakse, näitab juba see 
fakt, et üks kuu enne avamist on koo
litundidesse õpetajate poolt registreeri
tud juba 5 000+ õpilast. Tuletame meel
de, et kooligruppidele on neile ettenäh
tud ajal pilet tasuta.

Uus Uisupark asub alles aasta tagasi 
avatud Männi pargis, mis on mustamäe
laste poolt väga hästi vastu võetud. Loo

dame Uisupargiga avardada just kohali
ke elanike talviseid ajaveetmise võima
lusi ja mitmekesistada pargis juba pa
kutavat. Uus Uisupark asub betoonist 
alusel, mis on kindlasti energia tarbi
mise kohapealt palju säästlikum, teeb 

haldaja töö lihtsamaks ning annab või
maluse ka paremat jää kvaliteeti oma 
külastajatele pakkuda. Kindlasti jätka
me juba populaarsust võitnud lastehom
mikutega, nii et hoidke ennast meie te
gemistega kursis.

Uisupargi haldajana tahan tänada 
meie pikaaegset lepingupartnerit Tal
linna Keskkonna ja Kommunaalame
tit ning eraldi Mustamäe Linnaosa Va
litsust jätkuva hea koostöö, toetuse ja 
usalduse eest. 

Loomulikult täname kõiki mustmäe
lasi, kes on meid eelmisel kolmel hoo
ajal külastanud. Oleme Teilt saanud aas
tate jooksul väga palju positiivset taga
sisidet, mis annab ka meile energiat ja 
jõudu Teid edasi teenindada ja oma tee
nust loodetavasti igaaastaselt paremaks 
disainida.

Soovime Teile rõõmsat ja särtsakat 
uut uisuhooaega!  

Olge terved ja jääge meiega,
Fred Randver

Mustamäe Uisupargi tiimi nimel 
www.uisupark.ee

Facebook Uisupark

Mustamäed külas
tas Euroopa Tasku
kohase Eluaseme 
Konsortsium
18. oktoobril külastas Mustamäed 
Euroopa Taskukohase Eluaseme 
Konsortsium SHAPEEU, mille hul
gas liikmed Pransusmaalt, Belgiast, 
Hollandist, Hispaaniast, Itaaliast, Ii
rimaalt, Horvaatiast, Lätist ja Lee
dust. SHAPEEU on üheks sisendi 
kogujaks ja ülevaadete koostajaks 
mitmetele Euroopa algatustele na
gu Renovation Wave või New Eu
ropean Bauhaus. Töörühma kuulu
vad ühelt poolt ülikoolide ja mõtte
kodade esindajad ning teiselt poolt 
praktikud – elamuorganisatsiooni
de ja ehitusettevõtete esindusorga
nisatsioonid. Info: shapeaffordab
lehousing.eu

Mustamäel toimunud õppepäe
val koguti infot, kuidas on linnaosas 
nii edukalt õnnestunud enam kui 
poolte kortermajade renoveerimi
ne ning linnaosavalitsusel linnaruu
mi arendamine ja koostöö elanike
ga. Eesti Korteriühistute Liidu juha
tuse liikme Urmas Mardi sõnul valiti 
Mustamäe linnaosa konsortsiumile 
tutvustamiseks välja seetõttu, et te
gemist on suurepärase näitega sü
gaval nõukogude ajal ehitatud kor
terelamute piirkonnast, mille tolla
ne ehituskvaliteet ei ole tänaste nor
midega kooskõlas, kuid tänu Musta
mäe ühistutele on järjest enam ma
ju korda tehtud. „Hea on tutvusta
da väliskolleegidele piirkonda, kus 
väärtustatakse elukeskkonda ja te
hakse pidevat tööd elamute seisu
korra parandamiseks ja energiatõ
husamaks muutmiseks. Korda teh
tud ühistud kaunistavad linnaosa ja 
on hubaseks koduks elanikele. Sel
lega näitab Mustamäe eeskuju mitte 
ainult naaberriikidele vaid üle kogu 
Euroopa, sest suurte korrusmajade
ga renoveerimist vajavaid elurajoo
ne leidub pea igas riigis.“

Mustamäel oli külalistel võima
lus tutvuda linnaosa kujunemis
looga ning kortermajade renovee
rimise parimate praktikatega. Päe
va jooksul külastati Mustamäe lin
naosa valitsust, tutvuti renoveeritud 
kortermajadega Sõpruse 246 ja Vil
de 70 ning külastati Tallinna Teh
nikaülikooli linnakut ja seal asu
vat liginullenergiahoonet Akadee
mia tee 5A.

25.09.2015. Tollal USA asepresidendi ametis olnud Joe Bideni kohtumine Hiina riigipea Xi Jinpingiga.
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Pilet 10/7 € Kajast, Fientast ja Piletilevist
Avatud kohvik

Kaja vestlusõhtute sari „Saab ka nalja“ 
kell 19

Vestlusõhtut juhib
JÜRI MUTTIKA

Külaliseks
TÕNIS NIINEMETS

Vestlusõhtute sari „Saab ka nalja“
Kultuurikeskuses Kaja alustab uus 
vestlusõhtute sari „Saab ka nalja“. 
Sarja juhib Jüri Muttika, ETV Ring-
vaate kartmatu reporter.

Esimene vestlusõhtu leiab aset 16. no
vembril ja Muttika külaliseks on Draa
mateatri näitleja, hea huumori poo
lest tuntud Tõnis Niinemets, keda te
leekraanidelt tunneme EFTAgala hu
moorika saatejuhina.

Muttika kommentaar uue välja
kutse vastu võtmisel: „Olen tänaseks 
14ndat hooaega Ringvaate reporter 
ja eks teleekraanil ole saanud igasu
gu erisaateid juhtida, aga pikka vest
lust, mida ehk võiks ka talkshowks 
liigitada, pole veel ette tulnud. Ilm
selt aeg on käes, et selles eriti nõud

likus žanris end proovile panna. Esi
algu ilma kaamerateta, vaid laval ja 
saalitäie publikuga. Sellise vestlus
õhtu efektseks õnnestumiseks oleks 
tore, kui saal tuleks rahvast ääreni 
täis. See annab kogu ettevõtmisele 
lisadimensiooni. Pilet peaks ju sood
ne olema :) 

Kuna külalisteks kutsun meele
lahutajaid, sellest ka vestlusõhtute 
sarja pealkiri  „Saab ka nalja“. Eks 
mind huvitab, kuidas mõnel tuleb 
naljategemine välja, aga teistel pi
gem mitte.“

Ma ise olen muidugi surmtõsine 
inimene, aga millegipärast, kui ma 
midagi tõsise häälega räägin, hakka
vad inimesed alati naerma. Nii et tu
levad lõbusad vestlusõhtud.“

SIIRI KÄND 
JA COMBO 
BAND

24.11 kell 19.00

Kaja tantsuõhtu 
elava muusikaga

TANTSU-
ÕHTU

Pilet 7€ Kajast ja Piletilevist

Avatud kohvik

Kaja kogupere pannkoogihommik
Alates sellest sügisest käivitus 
kultuurikeskuses Kaja vahva üri-
tustesari nooremale  publikule – 
Kaja kogupere pannkoogihommik. 
Tore sündmus toimub üks kord  
kuus pühapäeviti algusega 11:00 
kultuurikeskuse fuajees ja suu-
res saalis.

Pannkoogihommikul avame Kaja 
maja ja pannkoogikohviku kell 11 ja 
vahva tegevus koos muinasjutu või 
multifilmitegelasega algab kell 12 Ka
ja suures saalis. Igal sündmusel lõbus
tab lapsi keegi uus ja eriline. Esime

ne pannkoogihommik toimus 9. ok
toobril ning lastel käisid  külas Lotte ja 
Roosi. Koos koeratüdrukutega sai nii 
laulda, tantsida kui ka niisama lusti
da. Ja pannkooke sai ka! Järjekord No
be Kohvikäru poolt üles seatud pop
up kohvikusse oli kõvasti pikem kui 
keskmise koera saba aga pannukad 
olid maitsvad ja ootamist väärt! 

Järgmised pannkoogihommikud 
juba 13.11 ja 04.12. Jälgi reklaami 
Kaja kodulehel ja sotsiaalmeediaka
nalis Facebook.

Kohtumiseni Kaja kogupere pann
koogihommikul!

Kajas KAJAB november
GALERII Tugikeskus Juks näitus „Pehmed piirid“

GALERII Mustamäe linnaosa juubelinäitus „Minu esimene kor-
ter Mustamäel“

2.11 19:00 KURSUS Martin Parmase & Gerli 
Padari seltskonnatantsu kursus

5.11 11:00 KONTSERT Mustamäe Huvi-
kooli suur kontsert

6.11 10:00-18:00 Tallinna tasuta muuseumipü-
hapäev

6.11 15:00 KONTSERT Rahvakultuuri fes-
tival „Põhja täht“

7.11 19:00 KURSUS Martin Parmase & 
Gerli Padari seltskonnatant-
su kursus

9.11 15:00 Eakate ajaviite- ja suhtlusklubi

9.11 19:00 KURSUS Martin Parmase & 
Gerli Padari seltskonnatant-
su kursus

10.11 10:00-16:00 Õigusabi Vahur Kõlvart

10.11 19:00 KAJA TANTSUÕHTU Tantsuks 
mängib Mati Duo

11.11 9:00/11:00/13:30 MUUSIKALINE ETENDUS „A 
Christmas Carol by Charles 
Dickens“ (inglise k.)

12.11 16:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD Po-
lümeersavist kõrvarõngad (28 
eurot)

13.11 11:00 KAJA KOGUPERE PANNKOO-
GIHOMMIK Lapsi lõbustab Pipi

15.11 19:00 KURSUS Martin Parmase & 
Gerli Padari seltskonnatant-
su kursus

16.11 19:00 KAJA VESTLUSÕHTU Tõnis 
Niinemets

17.11 13:00/15:00 ETENDUS Noortelavastus sot-
siaalmeediast “U-TUBE”

18.11 18:00 KONTSERT Taisi Laululapsed

19.11 12:00 Tantsuturniir „Tallinn Grand 
Prix“

22.11 10:00 KAJA KINO LASTELE Mamma 
Muu leiab tee koju

19:00 KAJA KINO Kõige õnnelikum 
päev Olli Mäki elus

23.11 19:00 KONTSERT Ott Lepland ja Jaa-
gup Kreem

24.11 19:00 KAJA TANTSUÕHTU Tantsuks 
mängib Siiri Känd ja Combo 
Band

30.11 19:00 KAJA KAMMERKONTSERT Esi-
nevad EMTA tudengid

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

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

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

▶  Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade kohtade olemasolul tund en-
ne 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 Kaja Facebookis: Kultuurikes-

kus Kaja
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Noored, tere tulemast MANKi! 
Äsja 20. sünnipäeva pidanud Mus-
tamäe Avatud Noortekeskus (e. 
MANK) asub aadressil Ehitajate 
tee 82. MANK on avatud noorte-
le E-R kella 14.00-20.00, kooliva-
heaegadel E-L 12.00-18.00. Kesku-
se külastamine on kõigile tasuta 
ning oodatud on lapsed ja noored 
vanuses 7-26. 

Noortekeskus korraldab põnevaid 
üritusi, programme, projekte, laag
reid, koolitusi ja palju muud huvita
vat. MANKil on õu, kus asuvad Musta
mäe kogukonna aed ja renoveeritud 
korvpalliplats. MANKis saavad noored 

mängida lauatennist ja hokit, õhu
hokit, piljardit, PlayStation´it, VRi, 
Xboxi ning lauamänge (neid on ko
guni 63 tk!). 

Noorte kasutada on arvutiklass, re
noveeritud ja hästi varustatud köögi
ruum, suur saal peeglitega (spordi ja 
tantsutrennideks). Suur saal on varusta
tud kaasaegse kinosüsteemiga, mis või
maldab korraldada kinoõhtuid. MAN
Kis on bändiruum, kus noored saavad 
õpetaja juhendamisel mängida kitarri, 
trummi ja klaverit ning teha proove. 

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

Tere tulemast! 

Väärtfilmid Kaja Kinos
Oktoobris oli meil suur rõõm taaselus
tada  Kaja kinotraditsiooni. Esimesed 
kinokülastajad olid Mustamäe laste
aedade lapsed, üheskoos  vaadati filmi 
Muumitroll ja Sabatäht. Täiskasvanu
tele mõeldud eluloofilmide sarja ava
löögiks oli portreefilm  „Marju SÜDA
ME KUTSE“. Lisaks filmile sai peatege

lasega kohtuda ja  filmi kohta  küsimu
si esitada. 

Novembris alustame koostööd ki
no Sõprusega, kelle vahendusel jõua
vad väärtfilmid ka Kaja kino vaatajateni.

22. novembril kell 19. kutsume kõiki 
filmihuvilisi vaatama Juho Kuosmaneni 
„Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus“.

Film põhineb tõsielulool ja pulbit
seb heast tujust, rikkumatust stiilita
just, tuues vaatajale muheda naeratu
se ja sooja tunde.

Aga enne õhtust seanssi ootame kõi
ki lapsi kell 10 kinohommikule, sest siis 
näidatakse filmi „Mamma Muu leiab tee 
koju“. Kohtume Kaja kinos!

Tere tulemast Mustamäe eakate ajaviite ja suhtlusklubisse
Head Mustamäe seeniorid!
Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja Mus
tamäe Eakate Nõukogu eestvedamisel 
alustas käeoleva aasta jaanuaris Ka
ja Kultuurikeskuses (E. Vilde tee 118) 
tööd Mustamäe eakate ajaviite ja suht
lusklubi. Klubi eesmärgiks on pakkuda 
meie linnaosa eakatele suhtlemisvõima
lusi omaealistega, avardada kontaktide 
võrgustikku, jagada oma rõõme ja mu
resid ning kohtuda põnevate külaliste
ga. Ning seda kõike meie armsas Kaja 
Kultuurikeskuses.

Olete oodatud meie eakate suhtlus
klubisse 9. novembril kell 15.00. Eaka
te vestlusõhtu toimub Kaja Kultuurikes
kuse (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 9. novembril kell 15.00 

Kajas!
Hille Väljaste

Mustamäe Eakate Nõukogu

MANKi kollektiiv.
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Mustamäe lasteaiad ja koolid õpetavad jäätmete teket vähendama
Sellel õppeaastal saab alguse Tallinna 
linna lasteaedades ja koolides kesk-
konnahariduslik õppeprogramm, mis 
õpetab vältima ja vähendama jäät-
meteket.  

Õppeprogramm innustab lasteaia ja 
koolilapsi asju kordus ja taaskasuta
ma ning aitab kujundada jäätmete lii
giti kogumise harjumust. Programmi 
sihtrühmaks on viie kuni seitsmeaas
tased lasteaialapsed ning esimese, tei
se ja kolmanda klassi õpilased.

Õppetundides jagatakse kõikide
le osalejatele lasteaedades, koolides 
ning avalikel üritustel õppematerjal, 
kus saab värvida keskkonnateemalisi 
pilte ning lahendada keskkonnaalaseid 
ülesandeid ja mõistatusi. Keskkonnaha
riduslikes õppetundides osaleb kokku 
ligikaudu 30 000 pealinna last. Õppe
programmi eesmärk on tõsta keskkon

nateadlikkust, õpetades lastele eakoha
selt jäätmetekke vältimist, jäätmete lii
giti kogumist ja ringmajanduse põhitõ
desid, sealhulgas tutvustada mereprügi 
probleemi ning selle vältimise ja vähen
damise võimalusi. Õppeprogramm on 
ka osa Euroopa rohelise pealinna aas
ta programmist ja aitab kaasa keskkon
nateadlikkuse tõstmisele.

Kui maastmadalast õppida nii jäät
metekke vältimist kui ka igapäevaselt 
jäätmete kogumist, sortimist ja taaska
sutamist, jäävad need oskused terveks 
eluks saatma. Kampaania korraldad loo
davad, et projekti lõppedes oskavad lap
sed igapäevaselt tarbida nii, et jäätmeid 
ei tekiks ja keskkonnajalajälg oleks või
malikult väike.

Tänavu oktoobri algusest kuni 2024. 
aasta 14. juunini viiakse läbi Tallinna lin
na haridusasutustes ning avalikel üritus
tel kokku 1290 õppetundi. Õppeprog

rammist võtab osa 125 Tallinna lasteaeda 
ja 55 kooli, osalejate hulgas on nii eesti 
kui ka venekeelseid lasteaedu ja koole.

Keskkonnahariduslikku õppeprog
rammi „Jäätmetekke vältimine ja vä
hendamine, kordus ja taaskasutami
ne ning jäätmete liigiti kogumise har
jumuse kujundamine“ viib Tallinna ha
ridusasutustes läbi Tallinna Strateegia
keskuse ringmajanduse osakonna eest
vedamisel OÜ Üritusturundus.

Alates 2001. aastast on Tallinna linn 
läbi viinud keskkonnasäästliku tarbimi
se ja jäätmete liigiti kogumise teema
list teavitust, mille käigus on kesken
dutud eelkõige laste keskkonnateadlik
kuse tõstmisele. Järjepidevad eri siht
rühmadele korraldatavad teavituskam
paaniad aitavad väga tõhusalt suurenda
da teadlikkust, kujundada keskkonna
säästlikke hoiakuid ja kinnistada sääst
vat käitumismaneeri.

Tallinna Keskraamatukogu kutsub lapsi jutte kirjutama
Kõik 7-12-aastased lap-
sed on oodatud kuni 30. 
novembrini osalema ju-
tuvõistlusel, mille pa-
rimad palad jõuavad 
2023. aastal Tallinna 
Keskraamatukogu kin-
keraamatusse „Omad 
jutud 4“. Kõik osalejad 
pääsevad võistluse lõ-
puüritusele, mis toimub 
10. detsembril T1 mee-
lelahutuskeskuses Super 
Skypark.

Raamatukogu kutsub lap
si kirjutama neljal teemal: 
„Juhtum kooliteel“, „Erine
vus“, „Kuidas saada peami
nistriks?“ ja „Laul võib min
na lappama“. Et kirjutami
ne läheks lihtsamalt, saavad 
huvilised novembri lõpuni 
osaleda ka loovkirjutamise 
töötubades, mida viivad lä
bi lastekirjanikud Anti Saar 
ja  Ilmar Tomusk. 

Kogumiku „Omad jutud“ 
väljaandmine on kujunenud 
üheks Tallinna Keskraamatu
kogu traditsiooniks. Iga nel
ja aasta tagant koguvad raa
matukoguhoidjad selle jaoks 

laste omaloomingut, millest 
pannakse kokku kinkeraa
mat kõigile järgmisel aastal 
Tallinnas 1. klassi minevate
le lastele. Nõnda saavad jutu
võistlusel osalejad näha oma 
loomingut raamatus ja või
maluse valmistada rõõmu 
rohkem kui 4000 väikese
le lugejale.
Järgmised loovkirjuta-
mise töötoad:
▶  8.11.  Tallinna Keskraa

matukogus (Estonia pst 
8) – Ilmar Tomusk tee
mal: “Kuidas saada pea
ministriks?”

▶  9.11. Tallinna Keskraama
tukogus (Estonia pst 8) – 
Anti Saar teemal: “Laul 
võib minna lappama”

Osalemistingimused:
▶  Tallinna Keskraama

tukogu jutuvõistluse 
“Omad jutud” töid ooda
takse kuni 30.11.2022.

▶  Võistlusest saavad osa 
võtta kõik lapsed vanu
ses 712a.

▶  Jutu pikkus on max 1 
A4 ja jutte ootame ees
ti keeles.

▶  Omaloomingul peab selgelt välja kir
jutama osaleja ees ja perekonnanime, 
vanuse ja lapsevanema kontaktid (e
post ja telefoni number).

▶  Jutte võib saata eposti aadressil las
te@tln.lib.ee järgnevatest formaati
dest: .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt

▶  Paberkandjal jutud tuleb tuua Tallin
na Keskraamatukogu eestikeelse kir
janduse osakonna laste ja noortetee
nindusse (Estonia pst 8).

▶  Omaloomingut ei tagastata ega ret
senseerita.

▶  Jutuvõistlusel osalemisega antakse 
õigus lapse nime, vanuse ja omaloo
mingu avaldamiseks Tallinna Kesk
raamatukogu veebilehel, sotsiaal
meedias, kinkeraamatus “Omad ju
tud 4” ja meedias.

▶  Jutuvõistluse osalejaid oodatakse lõ
puüritusele ja neid teavitatakse oma
loomingul välja toodud kontaktand
metel.

▶  Võitjad avaldatakse 10. detsembril lõ
puüritusel. Hiljem lisatakse info las
telehele.

▶  Rohkem infot konkursi tingimuste 
ja loovkirjutamise töötubade kohta 
leiab Tallinna Keskraamatukogu Las
telehel: keskraamatukogu.ee/lasteleht

Jutukonkursi läbiviimist toetavad Eesti 
Kultuurkapital ja Rahvakultuuri Keskus.

Lugemisprogramm „Raamatuga kevadesse” kutsub reisile ümber maailma
Alanud on Tallinna Keskraamatuko-
gu populaarse iga-aastase lugemis-
programmi “Raamatuga kevades-
se” 11. hooaeg, mis kannab pealkir-
ja “Raamatuga ümber ilma”, mis oo-
tab osalema kõiki kirjandushuvilisi 
täiskasvanuid ja noori. Programm 
kannab seekord alapealkirja „Raa-
matuga ümber ilma“ ning sellesse 
on valitud raamatuid reisimisest ja 
erinevatest maailma paikadest. Prog-
rammi väljakutseks on lugeda aprilli 
lõpuks läbi ja anda raamatukogule 
tagasisidet vähemalt 15 lugemisva-
likus oleva raamatu kohta.

Lugemisprogramm kestab 18.10.2022–
30.04.2023.

“Raamatuga kevadesse” programmi 
raamatud ootavad lugejaid kõigis Tal
linna Keskraamatukogu teenindusosa
kondades, haruraamatukogudes ja raa
matukogubussis. Pärast iga teema
punkti lugemist tuleb täita tagasisi

deleht kas  vee
bis või raamatu
kogus kohapeal. 
Kõigi tagasiside
lehe täitjate va
hel loositakse 
iga kuu lõpus au
hindu programmi 
sponsoritelt. Iga
kuises loosimises 
on võimalus või
ta vahvaid auhin
du raamatukaup
luste ketilt Apol
lo, kirjastuselt Pet
rone Print ja kirja
nikult Eduard Tüür, 
Noorsooteatrilt, kir
jandusõhtult “Vii
mane Neljapäev” 
ja Kalev Spa veekes
kuselt. 15 erinevat teemapunkti täit
nud lugejat ootab pärast programmi 
lõppu ees ka lõppauhind ning kutse 

programmi piduliku
le lõpetamisele mais.

Kes saavad osa-
leda?
Osaleda võivad kõik 
Tallinna Keskraa
matukogu noored 
ja täiskasvanud lu
gejad, kes soovivad 
oma vaba aega si
sustada raamatute 
lugemisega.

Kuidas prog-
ramm välja 
näeb?
Tallinna Keskraa
matukogu tööta
jad koostöös raa

matukogu vabatahtlikega on koosta
nud 50 teosega nimekirja. „Raamatu
ga kevadesse“ programmi lugemisvali
kus olevad raamatud ootavad lugejaid 

Tallinna Keskraamatukogu teenindus
osakondades, haruraamatukogudes ja 
raamatukogubussis. Mitmeid neist saab 
laenata ja lugeda ka eraamatukogudes 
ELLU ja OverDrive.

Mustamäe raamatukogud asuvad:
▶  Sääse raamatukogu (Sõpruse puies

tee 186b)
▶  Männi raamatukogu (Ehitajate tee 48)
▶  Kännukuke raamatukogu (E. Vilde 

tee 72)

Mustamäe raamatu-
kogud kutsuvad  
vabatahtlikke
Kas teadsid, et raamatukogudes saab 
vabatahtlikuna kogukonda panusta-
da? Mida vabatahtlikud teevad, mis 
kasu sellest saavad ja kas see võiks olla 
midagi ka sinu jaoks – kindlasti tasub 
seda huvi korral kohalikust raama-
tukogust lähemalt uurida. Raamatu-
kogus võib leida mõnusat suhtlust, 
kasulikke kogemusi ja mitmekülg-
set eneseteostust igas vanuses.

Meiega jagavad oma kogemusi neli 
noort Sääse raamatukogu vabataht-
likku. Heidi Liine (12), Saskia (15), Trii-
ne (16) ja Andreas (9) leiavad võimalu-
sel paar korda nädalas mõne tunni, et 
raamatukogule oma aega pühendada.

Andreas on meie kõige noorem 
vabatahtlik. Tema alustas väiksena 
raamatukogus käimist koos raama-
tusõbrast emaga ja sel aastal aitab 
ta meil juba lasteraamatuid riiulite-
le panna ning on teinud väljapaneku 
oma lemmikraamatutest. 

Tüdrukud leidsid raamatukogu vaba-
tahtlikuks saamise võimaluse kuulutu-
se kaudu ühe raamatukogu stendilt ja 
valisid välja neile kõige sobivama raa-
matukogu. Koos pöörduda on tihti veidi 
julgem, seega soovitavad nad leida sõb-
rad, kellega koos esimest korda tulla.

Raamatukogus tööd tehes saavad 
vabatahtlikud ja raamatukoguhoid-
jad omavahel vestelda, infot jagada ja 
arutleda, mida on viimasel ajal kuul-
dud, nähtud ja ka loetud. Koos korras-
tatakse riiuleid ja pannakse tagasta-
tud raamatuid riiulitesse, vabatahtli-
kud on oodatud tegema väljapanekuid, 
kirjutama raamatusoovitusi Tallinna 
Keskraamatukogu lugemisblogidesse 
jpm. Olenevalt raamatukogust on või-
malik veel mitmel muulgi moel kaasa 
lüüa - nt Kännukuke raamatukogus on 
võimalik abiks olla mitmekülgses in-
novatsioonilaboris või robootikaringi-
de läbiviimisel, Männi raamatukogus 
võib korraldada nt lauamänguõhtuid 
jne. Oodatud on igasugused ideed eri-
nevateks sündmusteks, klubideks jne.

Sääse raamatukogu noored vaba-
tahtlikud toovad vabatahtliku tööta-
mise plussidena välja rõõmu sõprade-
ga kohtumistest, võimaluse ise mida-
gi põnevat välja mõelda, tegevusi ja 
ülesandeid ette valmistada ning tu-
levikuks vajalike töökogemuste saa-
mise. Viimast on võimalik hiljem ku-
hugi tööle kandideerides enda tuge-
vusena ja aktiivsuse näitajana välja 
tuua. Lisaks naudivad nad raamatu-
kogu mõnusat rahulikku atmosfääri.  

Astu meie juurest läbi ja uuri lisa!
Mustamäe raamatukogud

Tallinna Keskraamatukogu eesti-
keelse kirjanduse osakond
▶  Estonia pst 8, 15044 Tallinn
▶  Tel 683 0920
▶  raamatugakevadesse@tln.lib.ee
Programmi lisainfo leiab ka Tallinna 
Keskraamatukogu veebilehelt keskraa-
matukogu.ee/raamatuga-kevadesse ja 
Facebookist: facebook.com/raamatu-
gakevadesse
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Tasuta ekskursioonid näitusel  
„Minu esimene korter Mustamäel“
Sel sügisel toimuvad Kaja Kultuu-
rikeskuses (E. Vilde tee 118) Mus-
tamäe juubeliaasta näituse „Minu 
esimene korter Mustamäel“ tasuta 
ekskursioonid eesti, inglise ja ve-
ne keeles.

Juubeliaasta näituse kokkupanemisse 
on panustanud kümned mustamäela
sed, kes tõid linnaosavalitsusse näitu
se korraldamiseks vanaaegset mööb
lit, kodutehnikat, raamatuid ja riideid. 
Tulemuseks – tõetruu Mustamäe 2toa
line korter 1960ndate lõpust1970nda
te algusest, mida kõik huvilised saavad 
külastada täiesti tasuta – ka ilma eks
kursioonita  kuni 30. novembrini. Näi
tus on avatud ER 1018 ja L 1015 Kaja 
Kultuurikeskuse I korrusel (E. Vilde tee 
118) ning on kõigile tasuta.

Kui soovite külastada näitust “Mi
nu esimene korter Mustamäel” koos 
giidiga, siis registreeruge meie tasu
ta ekskursioonidele (need toimuvad 
eesti, inglise ja vene keeles)!

NÄITUSE „MINU ESIMENE KOR-
TER MUSTAMÄEL“ TASUTA EKS-
KURSIOONID toimuvad:
▶  E 14.11 kell 14 eesti keeles
▶  E 14.11 kell 16 inglise keeles
▶  E 21.11 kell 14 eesti keeles
▶  E 21.11 kell 16 vene keeles

Ekskursioon kestab 1 tund ja on kõi
gile tasuta. 

Tulenevalt näidiskorteri suurusest 
on ühe ekskursioonirühma liikmete 
arv piiratud 8 inimesega. 

Loodame teie mõistvale suhtumi
sele.

Ekskursiooniga liitumiseks on vaja
lik eelregistreerimine. Tasuta ekskur
sioonile saab registreeruda alates 9. 
novembrist telefonil 645 7555 ning 
www.tallinn.ee/mustamae Registree
rimine suletakse kohtade täitumisel. 

Tere tulemast näitusele „Minu esime
ne korter Mustamäel“!

KINO 65+ KUTSUB

Eakatele mõeldud kino  
Mustamäe Apollos
Head mustamäelased vanuses 65+, 
olete teretulnud uue Eesti mängu-
filmi „Kalev“ tasuta linastusele 22. 
novembril kell 10.

Vajalik on eelregistreerimine! 
Tasuta filmiseansile saab registree

ruda alates 16. novembrist telefonidel 
645 7555 ja 645 7503 ning www.tal
linn.ee/mustamae

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

22. NOVEMBRIL KELL 
10.00 „KALEV“
1990. aasta suvi.

Peatselt on algamas NSV Liidu 
meistrivõistluste järjekordne hooaeg. 
Kalevi korvpallimeeskond seisab pä
rast aastaid kestnud rasket tööd veelgi 
raskema valiku ees  Nõukogude Liit 
laguneb, Eesti püüdleb taasiseseisvu
se poole ja ühiskonnas tõstab pead 
arvamus, et eestlased ei tohiks Nõu
kogude Liidu meistrivõistlustel osa
leda. Mehed, kes on pühendanud ko
gu elu spordile ja treeninud vaid ühe 
eesmärgi nimel, teevad raske ja ühis
konnas ebapopulaarse valiku. Otsus
tatakse siiski mängida...

Mitte miski pole aga mängijaid 
ja treenerite tiimi valmistanud ette 
niivõrd tormiliseks hooajaks. Pärast 
kõikvõimalikke vintsutusi saab mees
konnal olla vaid üks eesmärk... „Ka

lev“ on tõsielulistel sündmustel põ
hinev spordidraama, mille kesksetes 
rollides astuvad üles Mait Malmsten, 
Priit Võigemast, Reimo Sagor, Mihkel 
Kuusk, Rauno Polman, Ott Kartau, Vei
ko Porkanen, Siim Maaten, Jonathan 
Peterson, Kristjan Sarv, Howard Frier, 
Liisa Saaremäel ja paljud teised.

Stsenaariumi autorid: Mehis Pihla, 
Martin Algus ja Ove Musting.

Filmi režissöör: Ove Musting.
Film linastub eesti keeles venekeel

sete subtiitritega.
Filmi pikkus: 1h 34min
Palume suhtuda enda ja teiste kino

külastajate tervisesse alalhoidvalt ning 
mitte tulla kinno haigusnähtudega.

MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB 
Uue komöödiafilmi „Mustamäe tango“ tasuta seanssidele 
Mustamäe 60. juubeliaastal valminud 
ja Mustamäele pühendatud komöödia 
„Mustamäe tango“ tasuta linastused toi
muvad Kaja Kultuurikeskuse suures saa
lis (E. Vilde tee 118)
▶  29. novembril kell 12
▶  29. novembril kell 19
▶  9. detsembril kell 11
▶  19. detsembril kell 19

Vajalik on eelregistreerimine! 
Tasuta filmiseansile saab registreeru

da alates 23. novembrist telefonidel 645 
7555 ja 645 7503 ning www.tallinn.ee/
mustamae. NB! Tasuta kinolinastused 
on mõeldud mustamäelastele.

Teleekraanilt tuntud Atsil ja Illaril 
on Mustamäel olnud omajagu seiklu
si. Nii räägibki “Mustamäe tango” vär
vikast ajast, millal isegi oma kodu han
kimist määrasid suhted ja sidemed ning 
kombinatsioonid ja mahhinatsioonid. 

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

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

Film linastub eesti keeles.
Filmi pikkus: 45 minutit.
Palume suhtuda enda ja teiste kino

külastajate tervisesse alalhoidvalt ning 
mitte tulla kinno haigusnähtudega.

Head mustamäelased!
Reedel, 29. oktoobril avati Tallinna Lin
navalitsuse I korruse näituseakendes 
(Vabaduse väljak 7) fotokonkursi „Sügis 
Mustamäel“ parimatest töödest koos
tatud näitus.

Mustamäe Linnaosa Valitsus korral
das oktoobrikuus linnaosa Facebooki le
hel juba traditsiooniliseks saanud foto
konkurssi „Sügis Mustamäel“. Kokku 
laekus meie konkursile 47 fotot – üks 
ilusam ja huvitavam kui teine.

Võitjate väljaselgitamiseks korral
dasime Facebooki lehel avaliku rahva
hääletuse, kus kõik mustamäelased ja 
Mustamäe sõbrad said hääletada enim 
meeldinud fotode poolt ning aidata va
lida rahva lemmik.

Fotokonkursi „Sügis Mustamäel“ 
rahva lemmiku tiitli pälvis Viivika Sa
vina, kelle foto uudishimulikust oravast 
kogus 444 häält. Palju õnne!

„Sügis Mustamäel“ 
fotokonkursi võitjad on
▶  Viivika Savina – rahva lemmik
▶  Viktoria Kašenkova
▶  Kristina Sepp
▶  Konstantin Sepp
▶  Piret Brenner
▶  Kristi Laht
▶  RebekaLisandra Vaik
▶  StenMarten Vaik
▶  Merilyn Tikker

▶  Kristina Kukke
▶  Olga Tšervinskaja
▶  Susanna Ananjeva
▶  Mirell Reimann
Palju õnne!

Kõik fotokonkursi võitjad said auhin
naks 19. novembril Mustamäe Män
ni pargis avatava Mustamäe Uisuplat
si tasuta pääsmeid koos tasuta uisulae
nutusega ning purgi Mustamäe nuti

mesilaste mett Kaja Kultuurikeskuse 
katuselt.

Fotokonkursi „Sügis Mustamäel“ 27 
võidutööst koostatud näitust on avatud 
Tallinna Linnavalitsuse I korruse näitu
seakendes, nii väljas kui sees (Vabaduse 
väljak 7) ning jääb – kõikide tallinlaste 
ja pealinna külaliste rõõmuks  üles ku
ni 26. novembrini. 

Tere tulemast!
Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Tere tulemast fotonäitusele 
„Sügis Mustamäel“

Fotonäituse konkursi võidutöo. Autor Viivika Savina.

"Mustamäe tango" filmi võtted.
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Jäära impulsiivne juhtplaneet 
Marss liigub nüüd retrograadselt, 
mistõttu tuleb sul tempot maha 
võtta. Uute projektide alustami-
ne ei suju enne, kui vanad otsad 
on korralikult kokku sõlmitud. Nii-
siis keskendu pooleli olevate tege-
vuste lõpetamisele, suhete klaari-
misele ja võlgade likvideerimise-
le. Tähtis on oskus enda jaoks aega 
võtta ja oma sisemaailmas toimu-
vat rahulikult analüüsida.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Tähelepanu on ennekõike partner-
lussuhete teemal. Kui sul on kin-
del kaaslane, õnnestub nüüd su-
het tugevdada, südamest süda-
messe rääkida. Võta aega, et kal-
limaga koos olla, maailma ühiselt 
avastada! Vallalised Sõnnid liikugu 
seltskonnas - südames võib pime-
dast-külmast ajast hoolimata ar-
muleek loitma lüüa! Tähtis päev on 
8. november, mil kuuvarjutus Sõn-
ni märgis annab erakordse võima-
luse vanast taagast vabanemiseks.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Keegi justkui vajutaks piduripe-
daali põhja – tunned end väsinu-
na, pole viitsimist uusi asju alus-
tada ja edasi pürgida. Seda põh-
justab Marsi retrograad Kaksiku-
te märgis. Nüüd on aeg, mil ener-
giat tulebki säästa, vaja on rohkem 
puhata. Paremini sujuvad need et-
tevõtmised, mida oled alustanud 
varem, mida juba hästi tead ja os-
kad. Sinu ellu võivad naasta tege-
lased minevikust – vanad sõbrad, 
kallimad, koostööpartnerid.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Sinu jaoks soodne, vahva kuu, mil 
saad ehk töökoormust vähendada 
ning rohkem pühenduda tegevus-
tele, mis rõõmu ja lusti pakuvad. 
Võid enda jaoks uue hobi avasta-
da. Kui oled lapsevanem, tasub jä-
reltulijatega koos tegutseda, neile 
rohkem tähelepanu anda. Fooku-
sesse võivad kerkida varem maha 
vaikitud või alla surutud teemad. 
Ehk saad jälile salajasele infole. Kui 
sulle on usaldatud saladusi, tuleb 
sul end jälgida – ära liialt lobise!

Lõvi
23. juuli – 22. august
Tunned end paremini, kui saad 
palju aega kodus veeta, õhtuti ka-
minatule valgel peesitada, küün-
lad süüdata. Pimedat aega val-
gustab sinu jaoks kõige paremi-
ni elav tuli. Sooja annavad meel-
divad suhted lähedaste inimeste-
ga, eelkõige pereliikmetega. Ka va-
nema põlvkonnaga tasub suhtlust 
tihendada. Võiksid uurida suguvõ-
sa ajalugu, kuulata eakate heietu-
si mälestustest – just juurte kau-
du saad sa jõudu!

Neitsi
23. august – 22. september
Töises vallas võta asja hästi rahuli-
kult. Täida oma igapäevaseid üles-
andeid, jälgi, et kõik oleks joonel. 
Suurte projektide alustamiseks või 
töökoha vahetamiseks see kuu ei 
sobi. Võimalik, pead aru andma 
seoses töödega, mis ammu juba 
valmis – keegi ehk avastab neid 
nõrku kohti. Kui on vaja vigu pa-
randada, tee seda hoolsalt. Novem-
ber on suurepärane kuu õppimi-
seks – uus info jõuab justkui ise-
enesest sinuni ja jääb hästi meelde.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Ilmselt pühendud sellele, et kor-
ralikult raha teenida. See nõuab 
süvenemist ja tööd, nii et kui as-
ja tõsiselt võtad, suudad sissetule-
kut omajagu suurendada, ennast 
majanduslikult kindlustada. Min-
gi ostu- või müügitehing õnnestub 
sulle soodsal viisil. Tasub külasta-
da paiku, kuhu oled ka varasemalt 
reisinud, kus olemisest sul on head 
mälestused. Uute reisisihtide avas-
tamiseks ei ole parim aeg.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Novembrikuu taevased võnked on 
sinu tõelise olemusega kooskõlas, 
nii on see pime sügiskuu sinu jaoks 
meeldiv ja edasiviiv. Eriliselt või-
malusterohke aeg on kuu keskpai-
ku, mil nii Päike, Veenus kui Mer-
kuur harmoonilisi aspekte teevad. 
Saad pühenduda iseenda vajadus-
tele ning keskenduda just sellele, 
mis sind õnnelikuks teeb. Tee tule-
vikuplaane ja luba endale elu nau-
timist - sa oled seda väärt!

Ambur
22. november – 21. detsember
Võta elu rahulikult, liigu edasi 
samm haaval ja puhka korralikult. 
Kindlasti peaksid vältima tööasja-
de tegemist öötundidelt – see mõ-
jub kurnavalt. Armastuses on hu-
vitavad ajad – see, mis on toimu-
nud minevikus, saab mingil viisil 
taas oluliseks. Ehk ilmub su ellu 
tagasi inimene, kellega omal ajal 
väga lähedased olite. 22. novemb-
ril jõuab Päike Amburi märki, siis 
suureneb tegutsemistahe ja tulvab 
juurde elujõudu.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Rõhk on koostööl. Oska märgata 
inimesi, kes on su kõrval – nemad 
saavad sind toetada, kui sina nen-
dega kena oled ning neidki aitad. 
Alata võib uus sõprussuhe. Tervist 
tuleb sel kuul hoolega hoida. Ko-
gemuste kaudu oled aru saanud, 
milliste vahenditega ennast turgu-
tada, näiteks millised toidulisan-
did sulle energiat ja vastupidavust 
pimedal ajal juurde annavad. Ka-
suta äraproovitud nippe, uusi as-
ju pigem ära katseta.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Saturn liigub taas direktiivselt, si-
nu asjad liiguvad kenasti, kui te-
gutsed süsteemselt ja suudad va-
lida sobiva, mõõduka tempo. On 
tubli töömurdmise aeg. Kui oled 
varasemalt tubli olnud ja vaeva 
näinud, jõuad nüüd olulise ees-
märgini. Ka võidakse sulle pak-
kuda uut ametikohta, mis nõuab 
suuremat vastutust, aga võimal-
dab samas oma võimeid ja osku-
si paremini rakendada. Ära pelga 
tööd ja vaeva, hea pakkumine võ-
ta vastu. 

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Jupiter on Kalade märki „tagurda-
nud“, toetades ja õnnistades sinu 
tegemisi. Kui sul aasta alguskol-
mandikul mõni projekt pooleli või 
hea idee teostamata jäi, võta asi 
nüüd uuesti kätte! Elu annab sul-
le teise võimaluse, kasuta see ära. 
Aeg sobib hästi ka reisile mine-
kuks või õpingute alustamiseks. 
Silmaringi avardamine pakub uu-
si teadmisi, aga ka meeleolukaid 
kogemusi. Koduste suhete klaari-
mine aga eeldab sinult erilist kan-
natlikkust.

NOVEMBRI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

Mustamäe Päevakeskus kutsub külla
Tere, armsad mustamäelased!
Mustamäe Päevakeskus on avatud ja 
ootab teid meie juurde soodsa hinna
ga lõunatama ja iluteenuseid kasutama 
ning lugema värskeid ajalehti ja ajakir
ju. Oktoobrist töötavad kõik huviringid 
ning taas saab saunatada. Olete väga te
retulnud meile külla vaatama, mida põ
nevat taas mustamäelastele pakume. 

Näiteks, on meil tööle hakanud ing
lise keele suhtlusring (esmaspäeviti ja 
neljapäeviti kell 12.00 – 13.00) Hiina 
võimlemine (teisipäeviti kell 14.00). Kol
mapäeva õhtuti (18.00 – 19.30) saab tant
sida mustlastantsu, ja esmaspäeva õh
tuti (18.00 – 19.00) Zumbat. 

Lauluklubi ootab lauljaid. Sulle kes 
sa armastad laulda, tule laula juba nel
japäeva hommikul päev ilusaks.
▶  1. novembril kell 14.00 Mustamäe 

päevakeskuses Mälukohvik, teemaks 
„Lähenev hingede aeg“.  Palun regist
reeri ennast valvelauas!

▶  2. novembril kell 12.00 Hingede
päeva palvetund.

▶  9. novembril kell 13.00 toimub raa
matusõprade ring – teemaks Põhja
maade kirjandus.  Tallinna Keskraa
matukogu raamatukoguhoidjad tut
vustavad uusi raamatuid. Palun regist
reeri ennast valvelauas!

▶  10. novembril kell 12.00 – 13.00 
vestlustund „Eneseabi ootamatu tervi
serikke korral“, külas on Toomas Piik.

▶  12. novembril sõidame Rakvere 
teatrisse.

▶  17. novembril kell 10.45 sõidame 
Kirna mõisa, kell 12.00 – 16.00 tervi
sepäev Kirna mõisapargis – veedad ae

ga heas seltskonnas, naudid looduse 
väge, lõunatad Kirna mõisa kohvikus 
ja omandad teadmisi, kuidas hoida 
oma vaimset tervist. Hind 42 eurot, 
registreerimine ja tasumine kontoris.

▶  17. novembril kell 11.30 Tervisli
ku toitumise loeng. Palun registree
ri ennast valvelauas!

▶  25. novembril kell 19.00 Von Gleh
ni Teatris „Päikesepoisid“, pilet 12 eu
rot.

▶  25. novembril kell 19.00 Draama
teatris „Võõrad“.

▶  30. novembril kell 14.00 Pärast
lõuna tantsud.

Meie jõulureisid viivad sel aastal 20.12 ja 
21.12 Jüri kirikusse ja jõululõuna ootab 
meid Üksiku Rüütli hotellis. Registree
ruda saab alates 7. novembrist.

Sellel suvel etendunud lavastus 
„ADA rääkimata lugu“ sai väga palju 
positiivset tagasisidet. Ka meie käisi
me seda vaatamas. Kuna paljud soovi
jad jäid maha, läheme seda järgmisel 
suvel 03.08.2023 taas vaatama. Piletid 
(3 ja 4 rida) on broneeritud ja hotell ka. 
Kui soovid meiega tulla, palun regist
reeri ennast, maksta jõuab ka järgmi
sel aastal.

Me teame, et väga mugav on kodust 
helistada ja kõige kohta küsimusi esita
da, aga võiks siiski mõelda vanasõnale 
„oma silm on kuningas“. Tulge kohale, 
ja räägime kõigest, mis huvitab!

Kohtumiseni!
Mustamäe Päevakeskuse pere

Ehitajate tee 82
Info telefonidel 653 2723, 653 6205

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

info telefonil  6532723

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

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

Arvutiga on ühendatud IDkaardi 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 IDkaardi 
PINkoodid, siis te saate need uuenda
da Politsei ja Piirivalveametis. NB! Ala
tes 2019. aastast enam ei saa IDkaar
di PINkoode asendada pangakontori
tes –  seda saab teha üksnes PPA tee
nindustes.

Tere tulemast! 
Mustamäe Linnaosa  

Valitsus

Tasuta õigusnõustamine Mustamäe Linnaosa Valitsuses
Mustamäe LOV ruumides on või-
malik saada tasuta õigusnõusta-
mist. Tasuta konsultatsioonid toi-
muvad iga kuu teisel neljapäeval 
(10. november, 8. detsember jne) 
kell 10–16. Õigusnõustamine toi-
mub nii eesti kui vene keeles. Va-
jalik 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
vid19 tingitud liikumispiirangute pu
hul on võimalik registreerunut nõus
tada ka veebi või telefoni teel.

Õigusnõustaja  
Vahur Kõlvart
▶  Magistrikraadi International University 

Audentes ülikoolis, lisaks kõrgharidus ka 
ärijuhtimises ja tehniline eriharidus.

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

▶  Mustamäe linnaosakogu liige.



31. oktoober 2022 11Mustamäe meelelahutus / juubilarid

Lahendus saatke hiljemalt 25. novembriks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 
üllatust püüdma. Oktoobrikuu ristsõna vastus oli: … Mismoodi nad teavad, et peavad 

kuldseks värvima terve me linna.

Austatud Eike-Lea Ild, Janika Riisna, Pille Uga, Egert Orgulas ja Ela Vood!  
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 31. oktoobrist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Aleksandra Aleksandrova  
01.11.1927
Zinaida Trifonova 01.11.1929
Helene Engel 01.11.1931
Astrid Tomann 02.11.1931
Lidia Furchikova 02.11.1931
Aino Schank 02.11.1932
Boris Dragunov 02.11.1932
Jekaterina Sudbina 03.11.1924
Lidia Eremeeva 03.11.1926
Alide Perik 03.11.1928
Ilme Reintam 03.11.1930
Vaike Kase 04.11.1928
Arta Uus 04.11.1930
Anna Fomenko 04.11.1931
Valentina Kortšagina 04.11.1932
Aleksander Leek 05.11.1931
Oliver Tamsalu 06.11.1925

Aino Kolts 08.11.1928
Zinaida Golikova 09.11.1928
Mihhail Dubrovin 10.11.1927
Salme Rätsep 10.11.1928
Nikolay Kasiyanov 10.11.1932
Lia Aluveer 11.11.1926
Anatolii Lobanov 11.11.1929
Genrikh Shats 11.11.1931
Tatjana Koroljova 12.11.1926
Enna Vagur 12.11.1931
Meeta Sirel 12.11.1931
Rein Kont 12.11.1932
Regina Belopuhhova 12.11.1932
Valve Ulrich 13.11.1923
Ivan Povolotskiy 13.11.1931
Uno Enni 13.11.1932
Veera Bombe 14.11.1929
Vaike Elias 14.11.1931

Galina Potapova 15.11.1925
Galina Kaasik 15.11.1932
Linda Laasik 16.11.1928
Muza Sedukova 16.11.1931
Doris-Giovannina Kees 17.11.1930
Irene-Riina Kadak 17.11.1930
Aino Kazantseva 17.11.1932
Liudmila Bezhbarmakova  
19.11.1927
Aasa Mäll 19.11.1928
Praskovja Iljina 19.11.1931
Armilda Kallas 19.11.1932
Stella Lavin 20.11.1928
Ekaterina Kursova 20.11.1932
Vaiki Hinno 21.11.1930
Meida Lengi 22.11.1927
Elvi Lind 22.11.1930
Hilja Ilves 22.11.1932

Heljo Kimeli 23.11.1930
Jevgenia Kisljakova 23.11.1931
Erik Heinmaa 24.11.1929
Ingrid Uuetoa 24.11.1932
Vallone Luberg 25.11.1927
Virve Päbus 25.11.1929
Howard Ricardo Salin 25.11.1930
Nikolay Prokhorov 25.11.1930
Jekaterina Josiptšuk 26.11.1929
Ilse Mikko 27.11.1924
Silvi Alumäe 27.11.1931
Viktor Mittal 28.11.1928
Edgar Sarapik 28.11.1930
Asta Kotkas 28.11.1931
Jekaterina Voinova 29.11.1930
Zoja Sevrjukova 29.11.1931
Ester Varipuu 30.11.1926
Milvi Tuulik 30.11.1927

Palju õnne!
Oktoobris sündis 
Mustamäele 20 tüdrukut 
ja 24 poissi!
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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Pole kahjuks piisavalt harv juhus, et 
remonditöökojast kätte saadud autol 
ilmneb parandatud tehniline viga üs
na pea uuesti või vastostetud koduma
sin ei hakka tarbijal kodus tööle. Sar
naseid olukordi on erinevate kaupade 
või teenuste puhul tekkinud tõenäoli
selt paljudel, tuues kaasa ebameeldiva 
üllatuse ja mõnikord ka vaidluse müü
jaga. Millised kohustused kauplejal pä
rast kauba või teenuse ostjale üleand
mist tekivad?

Kaupa või teenust müües vastutab 
kaupleja selle kvaliteedi eest kahe aas
ta jooksul alates tarbijale üleandmisest. 
Tarbijal on võimalik esitada kauplejale 
kaebust hiljemalt kahe kuu jooksul ala
tes puuduse avastamisest. Kaupade pu
hul kehtib võlaõigusseadusest tulenev 
eeldus, et esimese aasta jooksul ilmne
nud puudus oli olemas juba kauba üle
andmisel tarbijale. Teenuse puhul keh
tib sama eeldus kuue kuu ulatuses. Sel
le aja jooksul ilmnenud puuduse tekke
põhjuste kindlaks tegemine on kauple
ja kohustus, kelle ülesanne on vajadusel 
ka ekspertiisi tellimine. Kui puudus ilm

neb kaubal pärast ühte aastat või teenu
sel peale kuut kuud, on tarbijal kohus
tus tõendada, et puudus oli juba algselt 
olemas ega tekkinud tema süül.

Tarbija poolt kauplejale esitatav 
kirjalik kaebus peab sisaldama esita
ja nime ja kontaktandmeid, esitamise 
kuupäeva, kauba ostmise või teenuse 
saamise kuupäeva, kauba või teenuse 
puudust ja kauplejale esitatavat nõuet. 
Kaupleja on kohustatud tarbija kirjali
kule kaebusele 15 päeva jooksul kirja
likult vastama.

Kui tarbijal ei õnnestu kauplejaga 
tekkinud probleemi lahenduses kok
kuleppele jõuda, on võimalik pöördu
da tarbijavaidluste komisjoni poole. Tar
bijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti 
juures tegutsevale komisjonile saab esi
tada avaldust eposti aadressil avaldus@
komisjon.ee või veebilehe https://ttja.ee/
avalduseesitamine kaudu.

Tarbijatel ja kauplejatel on võimalik 
alati pöörduda nõustamise soovi ja küsi
mustega ka Tallinna Strateegiakeskuse 
linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse 
osakonna poole, tulles Tallinna tarbija

kaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I kor
rusel, kirjutades tarbijainfo@tallinnlv.ee 
või helistades telefonil 640 4232. Aitame 
kasulike nõuannetega.

Pea meeles:
▶  Tarbija võib esitada kauplejale preten

sioone kahe aasta jooksul alates kau
ba või teenuse kättesaamisest

▶  Kaubal või teenusel ilmnenud puu
dusest tuleb teavitada kauplejat kahe 
kuu jooksul alates selle avastamisest

▶  Kaupleja poole on soovitav pöördu
da kirjalikult ja kaebus peab kindlas
ti sisaldama ka tarbija poolt esitata
vat nõuet

▶  Kaupleja peab vastama tarbija kirjali
kule kaebusele 15 päeva jooksul kir
jalikult

▶  Kauplejal on puuduse olemuse tõen
damise kohustus kauba puhul üks 
aasta ja teenuse puhul kuus kuud, 
tellides vajadusel ekspertiisi

▶  Küsimustega pöördu Tallinna tarbija
kaitse infopunkti Vabaduse väljak 7 I 
korrusel, tel 640 4232 või eposti aad
ressil tarbijainfo@tallinnlv.ee 

Mida teha, kui ostetud kaup  
või teenus ei ole kvaliteetne?

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.

Mustamäe linnaosas ootab 62 last Inglipuu kingitust
Maxima on juba 13 aastat aidanud 
heade inimeste abiga kokku kogu-
da kingitusi, et viia jõulurõõmu tu-
handetele vähekindlustatud pere-
de lastele üle Eesti. Kaubandusketi 
poolt ellu kutsutud heategevuslik 
kingikampaania „Inglipuu“ on selle 
aja jooksul täitnud ligikaudu 22 000 
lapse salajase jõulusoovi.

Ka sel aastal kogus Maxima koostöös 
linna sotsiaaltöötajatega ning Eesti Las
terikaste Perede Liiduga kokku just 
nende laste jõulusoovid, kelle peredel 
puuduvad tänavu võimalused lapsele 
soovitud jõulukingituse tegemiseks. 

Heategevuslik Inglipuu jõulukam
paania võimaldab igaühel panustada 
nende laste pühadesse, kel muidu jõu
lukingid saamata jääksid. Inglipuud, 
millel ripuvad laste jõuluunistused, 
asuvad 48 Maxima kaupluses üle Ees
ti. Igal aastal pannakse Inglipuud üles 

ka Maxima kontorisse, et ka ettevõtte 
enda töötajad saaksid omalt poolt las
tele jõulurõõmu valmistada. Iga hooliv 
eestimaalane saab hakata ingliks, te
hes Inglipuul olevale lapsele soovitud 
kingituse ajavahemikus 22. november 
– 11. detsember.

Kingikampaanias osalemiseks tu
leb valida Maxima kaupluses Ingli
puult üks inglike lapse nime ja soovi
ga, kelle jõuluunistust tahad täita ja 

osta talle kingitus. Kingituse saab üle 
anda pakkimata kujul kas poe infolet
ti või kassasse, kust Maxima selle juba 
õigeaegselt lapseni toimetab. Märka
me ja hoolime ning täidame üheskoos 
laste soovid Inglipuul. Suurim tänu on 
siiras rõõm lapse silmades ning usku
ge – kõik hea tuleb ringiga teile  tagasi.

Inglipuude täpsed asukohad on lei
tavad veebilehel www.maxima.ee/ing
lipuu

TalTechis saab taas vaktsineerida  
gripi ja COVID19 vastu 
Oktoobris ja novembris teostab Qva-
litas Arstikeskus COVID-19 vastast 
vaktsineerimist ja gripivastast vakt-
sineerimist Tallinna Tehnikaülikooli 
peamaja ees (Ehitajate tee 5)

▶  Vaktsineerimine ei eelda eelregist
reerimist.

▶  Vaktsineerimine toimub isikut tõen
dava dokumendi alusel.

▶  COVID19 vaktsiinid on endiselt kõigile 
tasuta. 1. ja 2. doosi tegijatele pakutak
se Pfizer Comirnaty vaktsiini. Tõhustus
doosideks ehk 3. ja 4. doosiks on võima
lik saada Moderna vaktsiini (Spikevax 
bivalent), mis on suunatud Omicron 
BA.1 tüvele, ning Pfizeri vaktsiini (Co
mirnaty), mis on suunatud Omicron 
BA.45 tüvedele (hetkel aktuaalne tü
vi ning kõige uuem vaktsiin).

▶  Gripivastaseks vaktsineerimiseks pa
kutakse Influvac Tetra vaktsiini, mille 

hind on 23€/doos (tasuda saab koha
peal kaardiga). Riskirühma kuuluva
le inimesele on gripivaktsiin tasuta! 
Riskirühma kuuluvad üle 60aastased 
täiskasvanud, rasedad, lapsed kuni 7 
aastat (k.a.) ning alaealised, kellel on 
südameveresoonkonna haigused, on
koloogilised haigused, immuunpuu
dulikkus, diabeet või obstruktiivne 
kopsuhaigus.

Qvalitase bussid on tehnikaülikoo-
li peahoone (Ehitajate tee 5) ees:
▶  Esmaspäeval, 31. oktoobril kell 1017
▶  Kolmapäeval, 9. novembril kell 1017

Lisaks tehnikaülikooli perele on vakt
sineerima oodatud ka kõik meie linna
osa elanikud.

Täpsem info vaktsineerimie koh-
ta: www.vaktsineeri.ee

Mustamäe Linnaosa Valitsuse hallatav asutus Kultuurikeskus Kaja võtab tööle

BÜROO- JA TURUNDUSSPETSIALISTI
Kelle peamisteks tööülesanneteks on erinevate dokumentide koostamine ja haldamine, ostu- ja hankeprotsessides osalemi-
ne. Töögraafikute, tööajaarvestuse, töötervishoiu ja muude vajalike nõuete täitmiseks kavade koostamine. Online reklaami-
de koordineerimine, planeerimine ja koostamine.

Ootused kandidaadile
l  Kõrgharidus (soovitavalt majanduse või õiguse 

valdkonnas)
l  Väga hea arvuti kasutamisoskus (MS Office) ja head 

teadmised sotsiaalmeediast (sh Google Ads)
l  Oskus näha organisatsiooni tervikpilti ja arendada välja 

nutikaid lahendusi asutuse halduse ja turundusplaanide 
osas

l  Oskus planeerida oma tööaega ja tähtaegadest kinni 
pidada

l  Empaatiavõime, meeskonnatööoskus, 
organiseerimisvõime

Kasuks tuleb:
l  Varasem töökogemus avalikus sektoris ja kursis olemine 

toetuste taotlemiste võimalustega.

Meie pakume
l  Ägedat, nooruslikku ja toetavat kollektiivi
l  Motiveerivat töötasu
l  Põhipuhkust 35 kalendripäeva ja tasustatud tervispäevi
l  Kaasaegset töökeskkonda uues ja nutikas 

Kultuurikeskuses Kaja
l  Põnevat tööd meelelahutuse valdkonnas
l  Paindlik tööaeg ja kodukontori võimalus

Kandideerimiseks palun saatke oma CV hiljemalt 13.11.2022  
aadressile  mustamae.konkurss@tallinnlv.ee. Lisainfo +372 645 7525

Kaja on kvaliteetset kultuuri väärtustav kultuurisõlm, kus kohtuvad entusiasm, loovus ja sünergia. Kaja on eelkõige pika 
ajaloo ja traditsioonidega kogukonnakeskus, kus kunsti ja kultuuri tegemine ning tarbimine on kättesaadav kõigile inimes-
tele. Meie väärtusteks on avatus, kogukonnakeskus, mitmekesisus ja paindlikkus ning usaldus, koostöö ja kaasamine. 
Tule ja liitu meie uuendusmeelse ja ägeda meeskonnaga ning arendame koos Mustamäe Kultuurikeskust Kaja nii, et terve 
Eesti tunneks meid kui vägevat kultuurimekat! Elvis Hrupa, Kultuurikeskus Kaja juhataja

Kandideerimiseks palun saatke oma CV hiljemalt 13.11.2022 aadressile  
mustamae.konkurss@tallinnlv.ee. Lisainfo +372 645 7525
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REKLAAMIHINNAD
Reakuulutus (kuni 50 tähemärki) 
füüsilisele isikule 7 €
juriidilisele isikule 15 €
Raamitud reakuulutus (kuni 50 tähemärki)
füüsilisele isikule  15 €
juriidilisele isikule 30 €
Õnnitlus, tänuavaldus, leinateade 10 €

Reklaamimoodul (laius x kõrgus)  
1 lk (285 x 380 mm) 1000€
1/2 lk (285 x 188 mm) 600 €
1/3 lk (285 x 123,5 mm) 400 €
1/4 lk (140 x 188 mm) 300 €
1/8 lk  (140 x 92 mm) 140 €
1/16 lk  (68 x 92 mm) 75 €
1/32 lk  (68 x 44 mm) 40 €

Kuulutuse/reklaami avaldamisel samaaegselt 
eesti ja vene keeles kohaldatakse reklaami-
mooduli lõpphinnale koefitsienti 1,5. 

*Hindadele lisandub käibemaks 20%

Mustamäe reklaam

Müüa korralikku toidukartulit Tallinnasse ja 
lähiümbrusesse kohaletoomisega 15€ 30kg 
kott. Alates 60kg kohaletoomine tasuta. Sor-
did Princess(salati), Secura(muredam), Laura. 
Tel. 5246035 www.kartulid.ee

SANTEHNILISED JA ELEKTRITÖÖD. 
58201968

Koristusteenus auruga. 5146815

Annan üürile parkimiskoha Mustika keskuse 
lähedal uue kortermaja suletud territooriu-
mil. Tel. 5084224

Korterite, vannitubade remont. Boilerite, pis-
tikute paigaldus. Ummistuste kõrvaldamine. 
SOODSALT. 58508713

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

Lp. pensionär – telli juuksur koju. 56452420  

Santehnik-elektrik. 5011413

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute pai-
galdus. 58508713

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 
5011628

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

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, ri-
ketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja 
tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Korteri remont: võtmed kätte. 52 99 312

Ostan garaaži igas seisukorras. Tel: 545 
11053

Vana kraami äravedu korteritest, ka mööbli 
demontaaž. 1 toaline korter 200 euri, 2 toali-
ne 300 euri. Keldrid, garaažid, majad, suvilad 
kokkuleppel. Tel 5606 9595 

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

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

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
REMONT ja VIIMISTLUS

*superhinnad ainult sel päeval 
kohapealt ostes

Eesti Raamatu
suur Jõulumüük
10. ja 11. novembril 2022

kella 10.00-18.00

Laki 26, Tallinna Raamatutrükikoja 3. korrusel 
(sissepääs parempoolsest otsauksest)

Hinnad alates 1 eurost*

Uued raamatud alati soodsaima
hinnaga www.eestiraamat.ee

HAMBASTUUDIO AS 
(Sütiste tee 17) teostab  

hambaproteeside  
murru parandusi.

Vajalik ettehelistamine  
9:00 – 12:00

Tel. 5660 1186


