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EELK Mustamäe Maarja Magdaleena ko-
guduse kiriku (Kiili tn 9) ehitustööd al-
gasid 2017. aastal. Seda ehitust on toeta-
nud nii Tallinna linn, kui riik, kui – an-
netuste abil – meie linnaosa elanikud.

Käesoleval aastal, mil koroona põh-
justatud ehitusmaterjalide defitsiit 
paiskas hinnad lakke, jäi kiriku ehi-
tus – kus on jäänud teha veel sisevii-
mistlus- ja sisustustööd – seisma. 

Mustamäe kiriku sihtasutuse ju-
hi Taavi Turvase sõnul on kiriku täie-
likuks valmimiseks vaja veel umbes  
900 000 eurot. Kui arvata sellest ma-
ha pühakoja osalise sisustamise kulud, 
siis puhtalt ehitustööde lõpetamiseks 
kuluks ligikaudu 700 000 eurot.

«Linn on siia juba väga palju panus-
tanud. Osalt ka selle tõttu, et see pole 
klassikalises mõttes kirik. See pole liht-
salt üks kirikuhoone, kus toimuvad ju-
malateenistused. See maja on pigem 
kogukonna keskus koos kirikuga. Siin 
on palju igasuguseid muid ruume, mis 
aitavad kirikul või kogudusel tegeleda 
just nende asjadega, mis tavaliselt välja 
ei paistagi. Eesti mõistes on kirik Ees-
ti inimese jaoks see koht, kus käiakse 
jumalateenistustel või matustel. Aga 
näiteks  puudustkannatavate inimes-
te toetamine, nõustamine ja üldse ki-
riku heategevuslik külg ei paista väl-
ja,» selgitas Turvas.

Ka Mustamäe Maarja Magdaleena 
koguduse õpetaja Tiina Klementi sõ-
nul on Mustamäe kirik mõeldud pal-
ju suuremana kui lihtsalt sakraalhoo-

ne, ta soovib, et kirik oleks multifunkt-
sionaalne ja täidaks linnaosa inimeste 
vajadusi. Näiteks, kirikuhoonesse on 
planeeritud ruumid noorte huvikesku-
se jaoks. «Oma töö käigus oleme näi-
nud, et on hästi palju noori ja lapsi, 
kes kukuvad koolist välja, kes vajavad 
õpiabi ja tuge. Me oleme üksikuid lap-
si ka aidanud, aga võiksime seda tule-
vikus palju rohkem teha. Selleks on-
gi ruumid nii nooremale kui vanema-
le vanusegrupile mõeldud noortekes-
kuse jaoks, kuhu noored saaksid tulla 
pärast kooli, saada õpiabi, toitu ja hu-
vitegevust turvalises ja heas keskkon-
nas,» rääkis Klement.

Linnapea Mihhail Kõlvart arvas, et 
linn võiks kiriku ehitust toetada ning 
palus järgmiseks kohtumiseks konk-
reetse tegevusplaani, millest lähtuvalt 
otsustatakse ka toetuse summa.

Kui ehitustööde lõpetamiseks va-
jalik summa saadakse toetajate abiga 
kokku, siis võib Mustamäe kirik valmis 
saada juba selle aastaarvu sees.

Kirik valmib annetuste abil. Kui ka 
teie, head Mustamäe lehe lugejad, soo-
vite Mustamäe kiriku ehitust toetada, 
saate annetada kiriku ehituse arvel-
dusarvele EE241700017003221206  
lisades saajaks EELK Mustamäe Maar-
ja Mag-daleena kogudus. «Sellele ar-
vele laekuvat raha kasutatakse ai-
nult kiriku ehitamiseks ja ei milleks-
ki muuks,» kinnitas Mustamäe Maar-
ja Magdaleena koguduse õpetaja Kle-
ment.

juhtkiri / uudised

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

Toimetaja: Oksana Talisainen,  
oksana.talisainen@tallinnlv.ee, tel 645 7521

Tõlge: Correct Translations OÜ
Kujundus: Layout Planet OÜ
Trükk: AS Kroonpress
Levi: AS Directpost, 5816 3100
Info: tel 645 7500 ja 645 7511

Ü ks aasta on taas kadunud ajalukku ning algust tehtud 
järgmisega. Ikka lootuses ja usus, et õnnestub roh-
kem, läheb paremini ja puhub pärituul. Nii inimlik 
on selle salapärase hea ootus koos uue aastanumb-

riga. Kindlasti jagati terve hulk lubadusi, millest paljud juba õi-
ge pea järgmise aastavahetuseni soiku jäävad, kuid midagi ehk 
ka teoks saab. Targasti tegid need, kes meeles pidasid vanarah-
va tõekspidamist, et kõik halb tuleb jätta vanasse aastasse ning 
kaasa võtta vaid hea ja ilus.  

Head ja ilusat tõotab 2022. aasta juba sellegi poolest, et saame 
tähistada Mustamäe aastat, linnaosa igati väärikat juubelit. Ka-
lender näitas numbrit 1962, mil nurgakivi sai toonase Tallinna 
Polütehnilise Instituudi hoonetekompleks ning sama aasta lõ-
puks valmis I mikrorajooni esimene suurpaneelelamu. Kui veel-
gi täpsem olla, siis esimesed üliõpilased said ülikooli vastvalmi-
nud ühiselamu esimesse tiiba sisse kolida juba 1961. aasta vii-
mastel detsembripäevadel.  

Tegelikult pandi toonase ehitusega algus mitte vaid ühele pea-
linna linnaosale – nagu me seda tänasel päeval tunneme – vaid 
radikaalse muutuse läbis ka inimeste elukorraldus. Elamispinna 
defitsiit oli tohutu, Tallinn meelitas üha uusi töökäsi, kuid kivi-
kivi haaval laotud uued majad tundusid kui tilk meres. 

Prantsusmaalt soetatud suurpaneelelamute tootmise tehno-
loogia osutus moodsaks ja efektiivseks ning uued majad Musta-
mäel üha kerkisid. See tähendas tuhandetele ühiskorterite ela-
nikele lootuskiirt, võimalust saada päris oma kodu. Sellest, mil 
viisil nendesse kõigi mugavustesse moodsatesse majadesse õn-
nestus korter hankida, on räägitud palju lugusid. Mõned suisa 
uskumatud, teised päris tavalised. 

Raamatus „Mustamäe valss“ kirjutab Loone Ots nii: „Kuid Mus-
tamäe majade lubatud privaatsus, rõõm elada omaenda isiklikus 
kodus, sulgeda uks ja olla omaette, naabritest sõltumatu, muu-
tis nüri paneelika unistuste lossiks.“ 

K õrvaltvaatajale võib Mustamäe tunduda ehk ühe-
taoline. Sarnased majad, sarnased inimesed, sarna-
sed lood. Need aga, kes siia kodu rajasid või suu-
reks sirgusid, kinnitavad midagi muud. Iga korter 

võib siin jutustada loo oma elanikest, täitunud, aga ka unus-
tatud unistustest. Nüüd on aeg neid lugusid kuulama asuda. 
Just Mustamäe elanike abiga taaselustame need mõtted, tun-
ded ja mälestused, mis kaasnesid sellesse paika oma elu raja-
misega. Loodan, et te ei pea paljuks võtta aega ja meenutada, 
jagada seda ka teistega. 

Linnaosa kavatseb 2022. aastat – Mustamäe aastat – tähista-
da väärikalt ning loomulikult ei saa see teoks linnaosa elani-
ke aktiivse osaluseta. Kindlasti saab kogeda nostalgilisi tagasi-
vaateid, kuid ka meenutada mineviku pahupoole olemust. Ot-
sime välja põnevaimad foto- ja videokaadrid ning kõrvutame 
neid tänapäevaga. Kogume meenutusi ja erilisi seiku. Jäädvus-
tame seda lugu iseendale teadmiseks ja tulevastele põlvkon-
dadele avastamiseks. Loome võimalu-
se mõtteliseks ajarännakuks, kuid 
vaatame ka tulevikku. Varuks on 
veelgi üllatusi ja suuri ideid. Tu-
leb huvitav aasta.

Head mustamäelased! Loo-
dan, et pühadeaeg ning aastava-
hetus möödusid kenasti. Omalt 
poolt soovin alanud aastasse kõi-
gile tugevat tervist, rõõmsat 
meelt ja tegutsemisindu. 
Kui meil need on olemas, 
siis saab kõik võimalikuks. 
Ja loomulikult soovin –  
erilise pidulikkusega – 
head Mustamäe aastat!

Püsige terved, olge hoi-
tud!

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

JUHTKIRI

Mustamäe aasta Tallinn paneb 
Mustamäe  
kiriku ehitusele 
taas õla alla
Enne jõule külastasid linnapea Mihhail Kõlvart 
ja Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats 
Mustamäe kirikut ning andsid lootust, et linn võib 
ehitustööde lõpetamisel kogudusele appi tulla.

Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.  
Toimetus ei vastuta ärireklaamide sisu ja vormi eest. 

Ajaleht internetis  
www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht

Järgmine Mustamäe leht ilmub 7. veebruaril 2022.
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Energiahinna hüvitist saab taotleda 17. jaanuarist
Taotlusi toetuse saamiseks elektri, 
gaasi ja kaugkütte kallinemise lee-
vendamiseks saab Tallinnas esitama 
hakata esmaspäeval, 17. jaanuaril.
Hüvitise eesmärk on toetada väikse 
ja keskmise sissetulekuga leibkon-
di kallinenud energiakulude tasumi-
sel, et hinnatõusu mõju leevendada. 

Toetust makstakse inimestele või pe-
redele, kelle keskmine netosissetu-
lek jääb alla 2021. aasta mediaanpal-
ga. See on 2022. aastal üksi elaval 
inimesel 1126 eurot, kahest täiskas-
vanust koosneval leibkonnal 1689 
eurot ning kahe täiskasvanu ja ka-
he alla 14-aastase lapsega perel 2365 
eurot. 

Taotleja esitatud dokumentide alu-
sel, mis näitavad tarbitud energia ko-
gust ja vastavat kulu, makstakse toe-
tust 80 protsenti energia maksumu-

sest, mis ületab elektril 12 senti kilo-
vatt-tunni kohta, gaasil 4,9 senti ki-
lovatt-tunni kohta ja kaugküttel 7,8 
senti kilovatt-tunni kohta. 

Taotlemisel esitatavatel arvetel 
peab elektri tarbimiskogus olema 
esitatud megavatt-tundides või ki-
lovatt-tundides, gaasi tarbimisko-
gus võib olla esitatud ka kuupmeet-
rites. Kui kortermaja kütmist korral-
dab korteriühistu ise elektri või gaa-
siga, saab taotleda toetust kütmiseks 
kasutatud elektri- ja gaasikulude kal-
linemise hüvitamiseks. 

Seda saab teha korteriühistu esita-
tud arve alusel, mis esitab lisaks tar-
bimiskuludele ka korteri kütmiseks 
kulunud elektri tarbimiskoguse kilo-
vatt-tundides või megavatt-tundides 
ja gaasi tarbimiskoguse kuupmeetri-
tes, kilovatt-tundides või megavatt-
tundides.

Vajadusel peaks taotleja vajalike 
andmetega dokumentide saamiseks 
pöörduma oma korteriühistu poo-
le. Toetuse minimaalne määr on 10 
eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse 
kohta kuus.

Kas ja kui palju tema pere toe-
tust võiks saada, saab igaüks kont-
rollida kalkulaatori abil rahandus-
ministeeriumi koduleheküljel: 
www.rahandusministeerium.ee/et/ 
energiakulude-huvitamine

Toetust saab taotleda möödunud 
aasta septembrist kuni tänavu märt-
sini tehtud ja tehtavate kulutuste osa-
liseks kompenseerimiseks. 

Septembri energiakulude hüvita-
miseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 
veebruaris. 

Märtsis saab taotleda hüvitist ku-
lude katmiseks, mis on tehtud ok-
toobrist alates.

Elektrooniline iseteeninduskesk-
kond taotluste vastuvõtmiseks avatak-
se esmaspäeval, 17. jaanuaril aadressil 
https://taotlen.tallinn.ee. Alternatiivi-
na hakatakse pakkuma võimalust re-
gistreerida vastuvõtu aeg linnaosava-
litsuse sotsiaalhoolekande osakonnas, 
kus töötaja aitab taotluse esitada. 

Tallinn on avanud energiatoetuse 
infotoe telefoni 600 6300. Numbrilt 
saavad energiatoetuse kohta nõu kü-
sida nii linlased kui ka korteriühis-
tud. Energiatoetuse telefon on ava-
tud esmaspäeviti kell 8.15–17.45, 
teisipäevast neljapäevani kell 8.15–
16.45 ja reedeti kell 8.15–15.45.

Võimalusel tuleks taotlemisel ee-
listada elektroonilist iseteenindust. 
See võimaldab taotluse esitada kõi-
gile väiksema ajakuluga ning ühtla-
si aitab ennetada koroonaviiruse le-
vikut. 

Mustamäe  
5-korruseliste  
paneelmajade  
liftide projekt  
äratas huvi  
Hispaanias
Detsember oli linnaosavalitsuses 
üks kiire ja pingeline kuu. Koh-
tumisi ja tegemisi oli palju – üks 
aasta vajas lõpetamist ning ju-
ba algasid järgmise aasta tööd 
ja läbirääkimised – ent kõikide 
tähtsate detsembrikuu kohtumis-
te seas väärib vast eraldi maini-
mist see, et Mustamäe initsiatiiv 
varustada meie linnaosa 5-kor-
ruselised paneelmajad liftide-
ga äratas huvi Hispaanias ning 
Mustamäe Linnaosa Valitusel 
käis külas – arutamaks projek-
ti perspektiive ja tehnilisi või-
malusi – Euroopa suurima lifti-
de tootja Orona ekpordijuht hr 
Peio Duran. 

Orona on Euroopa suurim lifti-
de tootja, mis toodab üle 25 tu-
hande lifti aastas ning müüb neid 
enam kui 100 riigis. Ettevõte asu-
tati 1963. aastal ning kümnes lift 
Euroopas on toodetud nende ka-
hes Hispaania tehases. Orona 
ettevõtte esindajad on väga uh-
ked selle üle, et nad toodavad 
kõik oma liftid otsast lõpuni ise 
kahes Hispaania tehases ning ei 
kasuta väljaspool, nt Hiinas, too-
detud komponente. Eestis esin-
dab neid HERTSOG LIFT OÜ, kes 
tegeleb liftide paigalduse ja hool-
dusega.

Mustamäe Linnaosa Valitsus ei 
tee ennatlikke järeldusi ja ei sõl-
mi rutakaid kokkuleppeid. See 
on kindlasti üks väga paljudest 
kohtumisest, mida linnaosava-
litsus peab selle projekti hinda-
mis- ja ettevalmistusfaasis, ent 
fakt on see, et Euroopa turulii-
der on kuulnud meie  algatusest 
ja soovib selles kaasa lüüa.

Liftide teema on meie linna-
osas väga aktuaalne. Mitte üks-
nes sellepärast, et Mustamäel 
on nüüd päevakorras meie vana-
de majade varustamine liftidega 
– see projekt on alles algusfaa-
sis ning nõuab igakülgset kaalu-
mist ja hindamist riigi, kohaliku 
omavalitsuse, ehitusinseneride ja 
elanike kaasamisel, vaid ka selle-
pärast, et meil on suur hulk ma-
ju, kus liftid on varsti amortisee-
rumas ning vajavad peatset väl-
javahetamist, rääkimata pidevast 
hooldusest. See on ka peamine 
põhjus, mis liftide teema peaks 
pakkuma huvi kõikidele linna-
osa korteriühistutele ja elanikele.

Mis puudutab Mustamäe al-
gatust töötata välja ning pakku-
da riigi abil meie linnaosa 4- ja 
5-kordsete majade elanikele do-
teeritud võimalus ehitada oma 
trepikodadesse liftid, siis neid 
kohtumisi ja arutelusid tuleb veel 
palju. See kulukas projekt ei ole 
mõeldav ilma riigi toeta ning me 
peame kindlasti kaasama arute-
ludesse TalTechi ehituseksperte 
ja -insenere. 

Hoiame teid arengutega kursis.

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Nii elektri- kui ka soojusenergia ei 
ole meie kliimavöötmes mingil moel 
luksuskaup, vaid paratamatu kulu, 
milleta lihtsalt hakkama ei saa. Mõis-
tagi on siin terve rida nüansse, na-
gu see, kas uus külmkapp osta tuleb 
odavam kui vana, aga armsaks saanut 
üleval pidada, või kui soe peab vanni-
toa põrand jala all olema. Tarbimist 
võib küll piirata ja püüda ka hindade 
kujunemist jälgida, kuid tuba kütma-
ta jätta pole võimalik ning küünlaval-
guses ajalehe lugemine ei tundu sa-
muti tänapäevale kohane lahendus. 

Bürokraatiaga hinnatõusu 
ei leevenda
Energia hinna kallinemine pani 
mõistagi valitsuse olukorda, kus 
käidi välja lubadus energia hinna-
tõusu rahvale rahaliselt leevendada. 
Koalitsioonierakondade mittemõist-
mise vaimus sündinud toetusmeet-
med on – vabandage hirmutamast –  
ette valmistatud sedavõrd halvas-

ti, et nende läbikukkumine tundub 
olevat vältimatu. Paratamatult tekib 
tahtmine riigiasjadesse sekkuda, sest 
iga teine lahendus oleks lihtsam ja 
efektiivsem kui see bürokraatlik ko-
letis, mis saadetakse rahvast hulluks 
ajama. Miks ma nii ütlen?

Määruse kohaselt peab arvetelt ole-
ma tuvastatav tarbitud gaasi kogus ja 
kulud. Kommunaalarvetel on sageli 
aga gaas ja kaugküte seotud korteri 
ruutmeetri hinnaga. Niisiis tuleb toe-
tuse saamiseks korteriühistult uus ar-
ve küsida. See aga tähendab, et korte-
riühistu raamatupidaja peab asuma 
senist metoodikat ringi tegema, tõe-
näoliselt ka oma programmi muutma 

ja täiendama. See aga kõik maksab ja 
põhjustab piisavalt segadust, et hüvi-
tiseni ei jõuta päris paljudel juhtudel.

Mis puudutab kaugkütte kompen-
satsiooni ning tuleb eristada konku-
rentsiameti kooskõlastatud piirhin-
naga piirkonda ning selle välist piir-
konda. Ka kaugkütte puhul on vajalik 
teada täpset tarbimise hulka ning sel-
le puudumisel tuleb inimesel ise asi 
korda ajada ehk korteriühistu poo-

Energia – 
meie kõigi uus 
valuuta
2021. aastal alanud energiaallikate 
hinnaralli tõi meie igapäevasesse 
kõnepruuki põnevad terminid: börsihind, 
rohepööre, energia defitsiit, maailmaturg, 
ja nii edasi. Veelgi enam adrenaliini annab 
asjale juurde elektri- ja soojusenergia arve 
avamine uue kuu alguses. On omamoodi 
irooniline, et rõõmustada saavad need, 
kes peavad raha välja käima vaid kaks 
korda rohkem kui aasta tagasi. Energiast 
on saanud uus valuuta, mille jagamise 
ja ümberjagamise saatel hakkab liikuma 
maailmamajandus. Mida kõike see 
tähendab aga inimestele siin Eestimaal? 

Eelmise aasta lõpus alustati Tallin-
nas sotsiaalabisüsteemi ja selle kva-
liteedi uuele tasemele viimist, mille 
eesmärgiks on muuta abivajajatele 
sotsiaalteenuste- ja toetuste andmine 
selgemaks, lihtsamaks ja inimkesk-
semaks. Alanud aasta toob linlasele 
kaasa nii mõnegi toetusmäära kas-
vu kui ka uue toetusliigi. 

Tallinn on võtnud eesmärgiks viia 
sotsiaalhoolekande teenuste korral-
damine ja osutamine senisest enam 
abivajaja keskseks. 2021. aastal on 
sotsiaalvaldkonnas täiendanud ja 
muudetud mitmeid määrusi ja kor-

dasid. Kõigi nende muudatuste ees-
märgiks on teha linlaste elukorraldus 
inimlikumaks, lihtsamaks ja kerge-
mini kättesaadavaks. Näiteks praegu 
tuleb abivajajal esitada taotlus konk-
reetse teenuse või vajaduspõhise toe-
tuse saamiseks, aga edaspidi piisab 
abivajajal oma probleemi või mure 
kirjeldamisest taotluses ning sotsiaal-
töötaja hindab tema abivajadust ter-
vikuna. Selleks, et ühtlustada ja pa-
randada eeskoste teostamist linna 
eestkostel olevate inimeste üle ning 
tõsta teenuse kvaliteeti ja ühtlusta-
da eestkoste teostust, luuakse pealin-
nas keskselt eestkostega tegelev osa-

kond. Seeläbi saavad ka meie linna-
osa sotsiaaltöötajad rohkem panus-
tada oma põhitööle.

Selleks, et sotsiaalteenuste ja -toe-
tuste info oleks abivajajale kergelt 
kättesaadav ning annaks tervikliku 
ülevaate kõigist linna pakutavatest 
sotsiaalabi võimalustest, on loodud 
kompaktne õigusaktide süsteem sot-
siaalteenuste ja toetuste reguleerimi-
seks. 

Tallinn osutab ja korraldab 19 sot-
siaalteenust, millest 13 on kohaliku 
omavalitsusele kohustusena ette näh-
tud sotsiaalhoolekande seaduses. 
Kõik teenuste kirjeldused on nüüd 

toodud ühte määrusesse, kus regu-
leeritakse ühtse tervikuna sotsiaal-
toetuste ja linna poolt korraldatava-
te sotsiaalteenuse osutamist. 

Eelmisel aastal kasvas koroonaepi-
deemiast tingituna oluliselt vajadus 
psühholoogilise nõustamise ja abi jä-
rele, mistõttu suunati laste ja perede 
vaimse tervise taastumiseks täienda-
valt ressurssi psühholoogilise nõus-
tamisteenuse tagamisele. 

Uute algatuste ja projektide seas 
käivitas linn eelmisel aastal noortele 
uudse tugiprogrammi 12-24aastaste-
le noortele, kellel on vaimse tervise 
probleeme või teisi probleeme, ras-

Tarbimist võib küll piirata ja püüda 
ka hindade kujunemist jälgida, kuid 

tuba kütmata jätta pole võimalik ning 
küünlavalguses ajalehe lugemine ei tundu 

samuti tänapäevale kohane lahendus. 

Tallinn keerab sotsiaalvaldkonnas uue lehekülje, lihtsustades  sotsiaalabi kättesaadavust ja laiendades saajate ringi

Mustamäel jaga-
takse korteriühis-
tutele libeduse 
tõrjeks graniit-
sõelmeid
Mustamäe Linnaosa Valitsus jagab 
linnaosa korteriühistutele talviseks 
kõnniteede hoolduseks tasuta gra-
niitsõelmeid. Sõelmeid väljastatak-
se kuni 28. jaanuarini linnaosava-
litsuse koostööpartneri juurest. 

Külm ilm ja lumi on muutnud 
teeolusid ohtlikult libedaks ning 
taaskord on päevakorras libedu-
setõrje, sh kõnniteedel. Nii nagu 
eelmistel talvedel, jagab Musta-
mäe Linnaosa Valitsus linnaosa 
ka tänavu korteriühistutele ta-
suta graniitsõelmeid libeduse-
tõrjeks. Linnaosavalitsus on tei-
nud puistematerjali kättesaami-
se võimalikult mugavaks – korte-
riühistute esindajal on tarvis vaid 
sõita lattu ja nende maja tarbeks 
tellitud graniitsõelmed ära võtta.

Mustamäe Linnaosa Valitsus 
eraldab kõikidele linnaosa kor-
termajadele killustikku trepiko-
dade arvu järgi arvestusega 1 kott 
(25 kg) trepikoja kohta. Tornela-
mud saavad kaks kotti sõelmeid.

Sõelmete kättesaamiseks tu-
leb korteriühistu esindajal minna 
linnaosavalitsuse koostööpartne-
ri juurde, kes graniitsõelmed väl-
jastab. Graniitsõelmete väljasta-
mine toimub kuni 28. jaanuarini 
tööpäevadel kell 9.00 kuni 15.00 
AS Mustamäe Haljastus laos (Ka-
daka tee 78). Infotelefon 6536220.

Graniitsõelmetele saab järgi tul-
la vastavalt vajadusele ja endale so-
bival ajal. Kartust, et graniitsõel-
med otsa saavad ning neid kõiki-
dele Mustamäe kortermajadele ei 
jätku, pole, sest vajadusel tellib lin-
naosavalitsus neid juurde.

NB! Vastavalt Tallinna linna hea-
korra eeskirjale on kinnistu ja ehi-
tise omanik kohustatud teostama 
heakorratöid kinnistuga või ehiti-
sega külgneval puhastusalal (pu-
hastusala on kõnnitee, mis asub 
teega külgneva kinnistu ja sõidu-
tee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb 
kasutada puistematerjali, mille te-
ra läbimõõt on 2-6mm. Keelatud on 
kasutada tuhka või kloriide. 
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le pöörduda. Et asi veelgi „sisukam“ 
oleks, siis kaugkütte puhul on mui-
de oluline see, et kui kulu tõus on 
toimunud 2021. aastal ja on samal 
tasemel ka jaanuaris 2022, siis toe-
tust ei saa. 

Lihtsalt kokku võttes paneb riik-
lik meede ebamõistlikult suure koor-
muse korteriühistutele, kes ei suuda 
seda kõike lihtsalt hallata. Võib ar-
vata, et ameti panevad maha paljud 

korteriühistute juhid kui tekib olu-
kord, kus suure osa majaelanike tar-
vis on vaja hakata ümber arvutama 
vanu arveid, muuta arvestusmetoo-
dikat ning lasta välja arvestada tar-
bituid koguseid, ja nii edasi. 

Mustamäe inimesed teavad väga 
hästi kuivõrd keeruline organism on 
korteriühistu ka tavaolukorras, mil 
kõik kenasti sujub. Mis siis veel rääki-
da sellisest olukorrast, mida hakkab 

tekitama energia hinnatõusu kom-
penseerimine plaanitud kujul. 

Mööda ei saa vaadata ka väärikuse 
küsimusest. Midagi soodsamalt saada 
on tore, kuid almust paluda ei meel-
di kellelegi. Praegu on tekkimas olu-
kord, kus riik sunnib inimesi aland-
likult paberitega ukselt-uksele käi-
ma, et oma piisavat vaesust tõestada. 

Tasub meeles pidada, et need, kes 
oma valla või linna sotsiaalosakon-

da abi paluma lähevad, peavad tege-
lema tõelise eneseületusega. See po-
le lihtne, midagi murdub inimeses, 
sest tema väärikus ja iseolemine saa-
vad kannatada. Nüüd aga pannakse 
samasse rolli 350 000 peret. 

Vaesuse tõestamise kadalipp re-
kordilise elektrihinna taustal ei ole 
just kõige nutikam idee. Positiivse 
näite võib tuua võrgutasude soodus-
tuse pakkumise näol. See on lihtne 
ja diskreetne meetod, millest suuri-
mat rõõmu tunneb kõhna rahakoti-
ga inimene, kuid häbi ei pea tundma 
keegi. Ja see on päris tähtis. 

Hinnatõusust saab 
poliitiline küsimus
LHV grupi juht Madis Toomsalu ütles 
hiljutises intervjuus Delfi Ärilehele 
(30.12.21), et tänane inflatsioon maa-
ilmas on energiahindade nägu ning 
mõjutab ka kõiki tarbijaid alates tee-
nustest igapäeva- ja kestvuskaupade-
ni. Samuti nentis Toomsalu, et ener-
giahindadest tulenevat inflatsiooni 
on rahapoliitiliselt palju keerulisem 
juhtida.

Elektriarvete saabumise valguses 
on selge, et ei päde paljude poliitiku-
te jutt ka sellest, kuidas hinnatõusu-
ga toime tulemiseks vajab abi vaid 
piiratud hulk inimesi. Kui pere peab 
ühtäkki elektri eest maksma 350 eu-
ro asemel 1 000 eurot, on asi päris 
hull. Liites siia juurde veel lisakulu, 
mis tekib toidukaupade ja muude 
teenuste hinnatõusust, võib raha ot-
sa saada isegi seni päris hästi toime 
tulnud peredel.

Hinnatõusust saab paratamatult 
meie lähituleviku peamine poliitili-
ne küsimus. Mitte ainult eratarbijate-
le, vaid ka ettevõtetele ja kohalikele 
omavalitsustele. Olukorras, kus õues 
paugub pakane ja pimedust on roh-
kem kui valgust, ei saa asi iseenesest 
korda. Vaesuse tõestamise toetuski 
pole jätkusuutlik lahendus. Eesti eda-
sisi käike energiamajanduses nii rii-
gi kui ka omavalitsuste tasandil tuleb 
hoolikalt planeerida. Energia on uus 
valuuta, mille nimel tuleb pingutada. 

Puudulik lume- 
koristus läks  
hooldusfirmale  
detsembris  
maksma  
26 000 eurot
Mustamäe Linnaosa Valitsus 
teostab pidevat kontrolli linnaosa 
koristustööde kvaliteedi üle ning 
on pidanud 2021. aasta detsemb-
ris korduvalt kasutusele võtma 
lepingujärgse õiguse vähenda-
da töövõtja teenustasu puuduli-
ku töö tõttu. Lühikese aja jook-
sul maha sadanud mitme kuu lu-
mekogus on pannud linnaosa le-
pingupartneri võimekuse tõsiselt 
proovile. Nii oli detsembris trah-
visummaks 26 000 eurot.

Mustamäe Linnaosa Valitsus jäl-
gib kullipilguga linnaosa teede 
ja tänavate koristamise kvalitee-
ti. Puudujääke esineb ka soojal 
suvisel ajal, ent libedal ja lume-
rohkel talveperioodil rasken-
davad need meie igapäevaelu 
kõige enam.  Praegu valmistab 
kõige rohkem muret Mustamäe 
kvartalisiseste teede ja parkla-
te hooldus. 

Suure lume tulekuga on Mus-
tamäel mindud üle graafikujärg-
sele lumekoristusele: linnaosava-
litsus saadab korteriühitustele (ja 
postitab Facebookis) kahepäeva-
se etteteatamisega lumekoristus-
graafiku palvega viia koristustöö-
de ajaks ära majade juurde pargi-
tud sõidukid.

Iga uue koristusgraafiku ava-
likustamise järgselt tuleb elani-
kelt küsimusi, miks nende maja 
pole graafikus. Enamikul juhtu-
del kirjutavad nende Mustamäe 
kortermajade elanikud, mis ei 
ole Mustamäe Linnaosa Valitsu-
se hoolduse all, st nende maja-
esine ja parklad kuuluvad kor-
teriühistule või on neile linna 
poolt rendile antud ning mõle-
mal juhul korraldab sealset lu-
mekoristust korteriühistu mit-
te linnaosa.

Täielik nimekiri Mustamäe 
kortermajadest (110), kelle park-
lad kuuluvad või renditakse KÜ 
poolt ning kus lumekoristust kor-
raldab KÜ:

▶ Akadeemia tee 2, 4
▶ Ehitajate 25a, 40, 42, 44, 46, 

51A, 66
▶ Kadaka tee 161, 163
▶ Keskuse 4a, 6, 14, 20
▶ Kuklase tn 2, 6, 10, 12
▶ Mustamäe tee 84, 86, 96, 100, 

102, 106, 122, 128, 139, 143, 147, 
149a, 175, 185, 185a, 193, 199

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

232, 236, 238, 242
▶ Sõpruse pst 173, 190, 194, 

198, 202, 204, 214, 229/231, 245, 
246, 253, 255, 257, 259

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

26, 34, 35, 37, 45
▶ Tammsaare tee 69, 74, 83, 

113, 119, 121, 127, 129
▶ Tildri tn 17, 21
▶ Vablase tn 1
▶ Vilde tee 52, 56, 60, 65, 66, 

68, 70, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 94, 100, 102, 105, 107, 109, 
112, 121b, 123

kusi. Programmi raames toetatakse 
noori raskustest ülesaamisel ja noo-
re arengut, sealhulgas kooli, töötami-
se ja vaba aja sisustamise osas. Prog-
ramm jätkub ka sel aastal ning sel-
le raames pakutakse tuge vähemalt 
150 noorele.  

Selleks, et piirata koroonaviiruse 
levikut ja soodustada inimeste ko-
hest koju jäämist haigustunnuste 
ilmnemisel, hakkas Tallinn eelmise 
aasta 25. märtsist maksma esimese 
haiguspäeva hüvitamise toetust 30 
eurot. Toetuse maksmisega jätkatak-
se ka sel aastal, kuni 31. maini alus-
tatud haiguslehtede puhul. 

Sellest aastast hakkab linn maks-
ma kõikidele õpilastele õppeaasta al-
guses toetust. Lisaks esimesse klassi 
astuva lapse perele makstava 320-eu-
ro suurusele toetusele hakkab linn 
sügisest maksma ka õppeaasta algu-
se toetust summas 50 eurot alates tei-
sest klassist kõikidele Tallinna noor-
tele, kes jätkavad põhi- või keskhari-
duse omandamist või õpivad kutse-
õppeasutuses. 

2022. aastast saavad toetust ka 
need lapsed, kes on Tallinna elani-
kud, aga ei õpi Tallinna linnas tegut-
sevas koolis. Toetust makstakse lap-
sele, kelle vähemalt ühe vanema elu-

kohana on rahvastikuregistris Tallin-
na linn olnud katkematult vähemalt 
alates toetuse maksmise kalendriaas-
ta 1. jaanuarist. 

Selleks, et toetada eakate inimes-
te toimetulekut, kasvab sellest aas-
tast pensionilisa seniselt 125 eurolt 
150 euroni aastas. 

Ühtlasi laiendatakse sellest aastast 
pensionilisa maksmist 17-aastastele 
noortele, kellel on töövõimetoetuse 
seaduse alusel tuvastatud osaline või 
puuduv töövõime. Sellest aastast kas-
vab ka puudega lapse toetuse määr 
seniselt 100 eurolt 125-le eurole aas-
tas. Lisatoetust puudega lastele maks-

takse Tallinnas kord aastas lapse sün-
nikuul.

2022. aastast tõusevad ka toimetu-
lekutoetuse maksmisel arvestatavate 
eluasemekulude piirmäärad. Seoses 
kommunaalkulude märgatava kas-
vuga tõstis linn möödunud aastal ka 
eelnimetatud toetuse eluasemekulu-
de piirmäärasid. 

Selle aasta esimeses kvartalis val-
mib Iru Hooldekodu õendusabi ük-
suse uus hoone, mis avatakse suvel. 
Ühtlasi alustatakse Käo Tugikeskuse 
Pae keskuse uue hoone ja Tallinna 
Laste Turvakeskuse kahe uue maja 
projekteerimisega. 

Tallinn keerab sotsiaalvaldkonnas uue lehekülje, lihtsustades  sotsiaalabi kättesaadavust ja laiendades saajate ringi

Lihtsalt kokku  
võttes paneb  
riiklik meede 

ebamõistlikult  
suure koormuse 

korteriühistutele,  
kes ei suuda seda 

kõike lihtsalt  
hallata.
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Õigusliku olukorra ja elatisearvestuste 
muutustest perekonnaseaduses
Vahur Kõlvart
HUGO OÜ jurist,  
Mustamäe  
Linnaosakogu liige

On hea meel tõdeda, et pärast aas-
taid kestnud arutelusid ja mitmeid 
uuringuid lastele makstava elatise 
suuruse ja arvutamiskorra üle, on 
jõutud seadusemuudatuseni ja 2022. 
aasta algusest need muudatused ka 
jõustusid. Kas tegemist on enam las-
te huve või elatist maksma kohus-
tatud alaealise lapse lapsevanema 
huve kaitsvate muudatustega, seda 
näitab aeg ja uuele õiguslikule olu-
korrale järgnev kohtupraktika.

Kui varasemalt oli lapse elatise mii-
nimummäär otseselt seotud Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud iga-aasta-
selt muutuva miinimumpalgaga, siis 
muudatuste jõustumisest hakkas keh-
tima lapse elatise osas baasmäär 200 
eurot. Baasmäära aluseks on pool lap-
se keskmisest ülalpidamiskulust kuus. 
Baasmäära hakatakse iga-aastaselt in-
dekseerima 1. aprillil Statistikaame-
ti poolt ametlikult avaldatud eelneva 
aasta tarbijahinnaindeksi muutusega. 
Pärast indekseerimist loetakse järgmi-
sel aastal baassummaks eelmisel aas-
tal indekseerimise tulemusel saadud 
baassumma.

Baassummale lisandub kolm prot-
senti eelneva kalendriaasta kohta 
Statistikaameti kodulehel avaldatud 
Eesti Vabariigi keskmisest brutokuu-
palgast. Lisanduv summa arvutatak-
se samuti vastavalt keskmise bruto-
kuupalga muutusele iga aasta 1. ap-
rillil. (vt näidet kastis)

Kui laps viibib vanemate juures 
ajaliselt võrdselt, tuleks kaaluda tei-
selt vanemalt nõutava elatise maks-
mise kohustuse lõpetamist ja katta 
lapsega seotud kulud kokkuleppel ja 
vabatahtlikult võrdsetes osades. Va-
nemate kokkuleppel või kohtu poolt 
määratuna võib baassummale lisatav 
protsent olla keskmise brutokuupal-
ga asemel 3% kohustatud vanema te-
gelikust töötasust. Loomulikult võib 
vanem võimalusel ja soovil seda %-i 
suurendada, et tagada lapse arenguks 
parimad võimalused. 

Võrreldes varasemaga on seaduses 
selgelt välja toodud, et vanem ei pea 
andma lapsele ülalpidamist ulatuses, 
milles lapse vajadused saab rahulda-

da lapsetoetuse ja lasterikka pere toe-
tuse arvel. Kohtumenetluse korral tu-
leks toetuste summad kohtumenet-
luses teatavaks teha, et kohus saaks 
nendega otsuse tegemisel arvestada. 

Lisaks on seaduses väljatoodud, et 
elatise summat võib vähendada pro-
portsionaalselt elatist maksma ko-
hustatud vanema juures viibitud aja-
ga juhul, kui laps veedab aasta jooksul 
keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäe-
va kuus elatist maksma kohustatud va-
nema juures. Muudatusega võib kaas-
neda ka oht, et elatist saama õigusta-
tud vanem ei nõustu mingil juhul suht-
luskorraga, mis võimaldaks lapsel tei-
se vanema juures viibida enam kui 6 
päeva kuus, sest ei soovi kohustatud 
vanema elatise summa vähenemist või 
vastupidiselt, hakkavad osad vanemad 
oma laste vastu rohkem huvi tundma 
ning soovivad, et laps poole ajast nen-
de juures viibiks. Seega ei ole välista-
tud, et vanema juures viibitud aja selge 
arvestamine elatisesumma arvutamisel 
võib muuta veelgi keerulisemaks vane-
mate kokkuleppimise lapsega suhtle-
mise korraldamisel ja vanemate tege-
like motiivide välja selgitamise lapse-
ga suhtlemisel. 

Kõik varasemad kohtulahendid, 
mille alusel on  elatis väljamõistetud 
miinimummääras muutuva suuruse-
na, ehk miinimumelatis on seotud va-
rasemalt kehtinud elatusraha miini-
mummäära või poole töötasu alam-
määraga, loetakse, et alates 2022. 
aasta 1. jaanuarist on vanem kohus-
tatud tasuma kohtulahendi alusel 
elatist 292 eurot kuus. Juhul kui laps 
või kohustatud vanem ei nõustu edas-
pidi elatise summaga 292 eurot kuus 
on neil õigus pöörduda elatise muut-
mise nõudega kohtusse, sest õiguslik 
olukord on muutunud. Kohtusse võib 
elatise suuruse muutmiseks pöörduda 
näiteks ka juhul kui lapse vajadused 
on muutunud ja/või kui kohustatud 
vanema sissetulekud, laste arv või ter-
visega seotud küsimused on muutu-
nud, mis võiksid olla aluseks kas elati-
se vähendamisele või suurendamisele.

Seadusemuudatus tundub olevat 
suunatud eelkõige majanduslikult vä-
hemkindlustatud elatist maksma ko-
hustatud lastevanemate ja elatisvõlg-
laste olukorra leevendamisele. Kuid 
kahjuks eksisteerib ka lapsevanemaid, 
kes kasutavad pahatahtlikult ära kõik 
võimalused oma lapse ülalpidamisest 
kõrvale hiilida ning seaduse muuda-
tuse tulemusel on selleks olemas ka 
selgemad võimalused korraldada lap-

se viibimine mõlema vanema juures 
üksnes rahalistel kaalutlustel ja lapse 
huvide ja vajadustega tegelikult arves-
tamata. On selge, et kõigi huve ja või-
malusi ei ole võimalik arvestada, kuid 
seaduse muudatused ja selged juhised 
laste elatiste vähendamise võimalus-
tele annavad signaali ka kõigile neile 
kohustatud vanematele, kes siiani olid 
vabalt võimelised ülalpidama ja toeta-
ma oma lapsi ka suuremas ulatuses kui 
seda on baassumma või siis siiani keh-
tinud miinimumsumma, mis oli pool 
kuupalga alammäärast. 

Elatise vähendamine ei ole kind-
lasti lapse huvides. On levinud va-
le arusaam, et lapse elatist kasutab 
lapsevanem, kelle juures laps elab, 
enda huvides. Lapse elatist on üp-
riski raske lapsevanemal enda huvi-
des kasutada. Lapse kasvatamisega 
kaasnevad paratamatult kulud. Last 
on vaja toita ja riietada, laps tarbib 

samamoodi elektrit, soojusenergiat 
ja vett. Lapsel läheb samuti vaja aeg-
ajalt ravimeid, lapse transportimi-
sega lasteaeda, trenni, arsti juurde, 
vanaema juurde jne kaasnevad ku-
lud. Laste koolitarbed ja huvitegevu-
sed ei ole tasuta, ehk kõik eeltoodu 
maksab. Vanemad, kellega laps elab, 
ei jäta last pimedasse, ei keera lapse 
toast välja elektripirne ega jäta last 
kodu ukse taha ning ei lase lapsel 
paljalt ringi joosta ja nad ei jäta last 
nälga. Seetõttu on ka kummaline ja 
kahjuks üpris levinud elatist maks-
ma kohustatud vanema arusaam, et 
lapse elatisraha kasutab teine vanem 
enda tarbeks. 

Kindlasti ei ole see lapse huvides 
senikaua, kuni hakatakse kohtutes ar-
vestama vanemate reaalseid sissetu-
lekuid (sh ka võimalike ümbrikupal-
kasid ja muud vara) ja võimalusi oma 
lapsi ülalpidada endaga ühetaoiselt. 

Seetõttu on vägagi tervitatavalt täien-
datud seaduse osa, mis võimaldab ela-
tise välja mõista ka seaduses sätesta-
tud summast suuremas ulatuses ar-
vestades seejuures kummagi vanema 
varalist seisu või lapsega seotud kulu-
tuste jaotust vanemate vahel.

Lapsevanematele, kellele käib ela-
tise maksmine siiski üle jõu, on jää-
nud seadusesse sisse juba  eelnevalt 
kehtinud mõjuvad põhjused, mis an-
navad aluse elatise vähendamiseks, 
milleks on vanema töövõimetus või 
olukord, kus vanemal on teine laps, 
kes elatise väljamõistmisel, seaduse 
alusel arvutatud elatise summa ula-
tuses, osutuks varaliselt vähem kind-
lustatuks kui elatist saav laps.

Seaduse muudatustega anti koh-
tutele ka selge alus jätta elatise ha-
giavalduse esitamisel menetlusega 
kaasnevad menetluskulud vanema 
kanda, kes lapse nimel elatise ha-
gi esitas olukorras, kus elatise hagi 
esitamisel kasutati oma õigusi pa-
hausklikult. Sellise olukorraga võiks 
olla tegemist näiteks juhul, kui lap-
sevanem tasub juba lapsele elatist 
piisavas ulatuses ning on valmis ka 
elatise suurendamiseks, kuid teine 
vanem pöördub sellest olenemata 
kohtusse ning kohtus jääb elatise 
hagi rahuldamata. 

Mis puudutab elatise nõuete me-
netlemist kohtutes üldiselt, siis kind-
lasti ei vähenda see seadusemuudatus 
kohtute tööd. Kui on võimalus elatise 
vähendamiseks, siis elu on näidanud, 
et vanemad kasutavad seda olenema-
ta sellest, kas see vastav lapse huvide-
le või mitte. Julgustan siiski enne koh-
tutee ettevõtmist lapsevanemaid süga-
valt läbi mõtlema lapse huvid ja vaja-
dused ja seejärel oma võimalused ja 
vajadused ning leidma kohe alguses 
kompromisse, et vältida emotsiooni-
de ja isiklike põhimõtete pealt tulene-
vaid kõigile koormavaid kohtuvaidlu-
seid ja ebavajalikke kohtukulusid. Eba-
mõistlik on kulutada lapse vajaduste 
üle vaidlemiseks raha õigusabile ning 
mõistlikum on kulutada kohe see raha 
lapse vajaduste rahuldamiseks. 

Kui lapsevanem leiab siiski, et uus 
õiguslik olukord annab võimaluse 
elatise arvestusi ja summasid täpsus-
tada ja reaalse olukorraga vastavus-
se viia, siis juristid aitavad Teil elati-
se suurust muuta, sh selleks läbirää-
kimisi pidada ja teid kohtus esinda-
da või kaitsta teie huvisid seoses tei-
se vanema poolt esitatud elatise vä-
hendamise nõuetega.

Näide
2021. aasta III kavartalis oli kesk-
mine brutotöötasu 1553 eurot kuus. 
Elatise baassummale (200 eurot) li-
satakse seadusejärgselt 3% eelneva 
kalendriaasta Eesti keskmisest bru-
tokuupalgast, siis võttes aluseks näi-
teks septembrikuise keskmise bruto-
töötasu, lisatakse elatise baasmää-
rale 46.59 eurot (3% 1553-st) ning 
elatise summaks saab 246.59 eu-
rot (200+46.59). Antud arvutuse juu-
res ei ole arvestatud peretoetuste-
ga ega lapse jagatud elukohaga. Ela-
tise summast arvutatakse maha lap-
setoetus ja ka lasterikka pere toetus 
selle olemasolul. 

Olukorras, kus laps elab emaga ja 
viibib keskmiselt kuus 10 päeva isa 
juures ning lapse ema arveldusar-
vele makstakse lapsetoetust 60 eu-
rot, kujuneb lapse miinimumelatise 
summaks 72,2 eurot. Arvutuskäik 
on järgmine: 
▶  vanema elatise kohustusest ar-

vatakse maha pool lapsetoetust 
(60/2=30), siis on elatise summaks 
216,59 eurot (246,59-30). Tege-
mist on ühe vanema kohustusega. 
Mõlema vanema kohustused kok-
ku lapse suhtes moodustavad see-
ga 433.2 eurot (2x216,6).

▶  kui laps viibib elatiskohustust 
täitva vanema juures 7-15 päeva 
kuus, saab vastavalt viibitud päe-
vade arvule elatise summat veelgi 
vähendada. Juhul kui laps viibib  

elatist maksma kohustatud va-
nema juures keskmiselt 10 päe-
va kuus ja seega teise vanema-
ga 20 päeva kuus, siis loetakse, 
et kohustatud vanem on kand-
nud lapsega seotud kulusid ühes 
kuus summas 144.4 eurot (72.2 
eurot enda osa ((216.59/30)*10) 
ja samaväärselt 72.2 eurot ka tei-
se vanema osa) ja teine vanem on 
kandnud lapsega seotud kulutu-
si samas kuus 289.2 eurot (144.4 
eurot enda osa ((216.59/30)*20) ja 
samaväärselt ka teise vanema osa 
144.4 eurot). Seega tasaarvestuse 
tulemusena tuleb kohustatud va-
nemal tasuda lapsele elatist sel-
lele vanemale, kellega laps veedab 
enamuse ajast 72.2 eurot (144.4-
72.2 eurot) ehk vahe, mis kohus-
tatud vanem panustas rahaliselt 
vähem seoses sellega, et laps vii-
bis 5 päeva vähem kohustatud va-
nema juures.

▶  Ühe vanema elatise summa ar-
vutamiseks on ka lihtsam mee-
tod, mis annab sama tulemuse, 
mis punktis 2 toodud näide ja mi-
da kasutab ka elatisekalkulaator. 
Aluseks võetakse, mitu % kohus-
tatud ajast viibib laps kohustatud 
vanemaga. Kohustatud ajaks loe-
takse pool kuud ehk 15 päeva. An-
tud näite puhul veedab laps 66.7% 
kohustatud ajast (10/15) kohus-
tatud vanemaga. Arvates kohus-
tatud aja ühe vanema elatisest 
maha, saame samuti 72.2 eurot 
(216.59-(216.59*0.667)).

Mustamäelased on teretulnud kasutama linnaosavalitsuse avalikku arvutipunkti
Tuletame meelde, et Mustamäe 
Linnaosa Valitsuses on jät-
kuvalt avatud avalik arvu-
tipunkt printeriga, et inime-
sed, kellel kodus arvutit ei ole, 
saaksid juurdepääsu e-teenus-
tele, sh saaksid välja trükkida 
patsiendiportaalist enda vaktsinee-
rimistõendi. Vajadusel on külastajatele 
abiks linnaosavalitsuse infotöötajad.

Avalik arvutipunkt asub Mus-
tamäe Linnaosa Valitsuse 
teenindussaalis (E. Vilde 
tee 118, Kultuurikeskuse 
Kaja majas) ja on kasutatav 

linnaosavalitsuse töö ajal: 

 ▶  E 8.15 - 18.00
 ▶  T, N 8.15 - 17.00
 ▶  R 8.15 - 16.00.

Arvutiga on ühendatud ID-kaar-
di lugeja ja printer, et dokumente 
saaks nii elektrooniliselt allkirjasta-
da kui vajadusel välja trükkida. 

Turvalisuse kaalutlustel ei saa ka-
sutada väliseid mäluseadmeid (kui 
inimesel on vaja dokumente avada, 
töödelda ja elektrooniliselt säilitada, 
siis nende transport peab toimuma 
üle interneti). 

Lisaks veebibrauserile on arvu-
tisse paigaldatud Adobe Reader ja 
Microsoft Office standardpakett.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et 
enne digiteenuste esmakordset ka-
sutamist – sh vaktsineerimistõen-
di väljatrükkimiseks -tuleks veen-
duda, kas ID-kaardiga seotud koo-
did (PIN1 ja PIN2) on käeulatuses 
ja kehtivad.

Kui teil ei ole meeles Teie ID-kaar-
di PIN-koodid, siis te saate need uuen-
dada Politsei- ja Piirivalveametis. 

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

Olge hoitud ja tere tulemast meie 
arvutipunkti!

Mustamäe Linnaosa Valitsus
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Klaaspudeleid ja -purke saab ära anda ka kodu juures
Alder Harkmann
Eesti Pakendiringluse juht

Klaas on kõige vähem jäätmeid teki-
tav pakendimaterjal, kuna seda saab 
ümber töödelda pea lõputu arv kordi. 
Seega on klaasi elutee olmejäätme-
test eraldi sorteerimisel väga pikk – 
valides klaaspakendis toote ja suu-
nates see taas ringlusesse, saab an-
da suure panuse keskkonna puhtu-
sesse. Kui aga klaas olmejäätmetes-
se visata, lõpeb tema elutee Iru jäät-
mete põletusjaamas.

Kõikides omavalitsustes on avalikus 
ruumis olemas küll ka klaasi kogu-
mise konteinereid, kuid tihti on 
nende kasutamine inimestele har-
jumatu või ebamugav, mistõttu lõ-
petab suur hulk klaasist pudeleid ja 
purke ikkagi olmejäätmetes. Prakti-
ka on aga näidanud, et klaaspaken-
dite eraldi kogumise võimaluse tek-
kimisel kortermaja juurde asutak-
se seda usinalt kasutama. Klaaspa-

kendeid eraldi kogudes on võima-
lik vähendada ka segaolmejäätme-
te kogust ja nendele tehtavaid ku-
lutusi. Nii pakub Eesti Pakendiring-
lus Mustamäe korteriühistutele või-
malust liituda tasuta klaaspakendi 
kogumisringiga. 

Kogudes eraldi kokku pandimär-
gita klaaspurgid ja -pudelid ning pan-
nes need Eesti Pakendiringluse klaa-
sikonteineritesse, suuname meie 
klaasi ringlusse ja anname omalt 
poolt lubaduse metsastada iga kok-
ku kogutud 10 000 tonni klaasi koh-
ta viis hektarit maad. Sedasi aitame 
kaasa süsiniku sidumisele, mitme-
kesisuse suurendamisele ning puh-
tamale loodusele. 

Mis saab pudelitest  
ja purkidest? 
See, kuhu konkreetne konteineritäis 
klaasi suunatakse, sõltub klaasi puh-
tusest, aga ka sellest, missugustes te-
hastes parasjagu toorainet vajatakse. 
Suur osa kogutud klaaspakenditest 
suunatakse ringlusesse Eestis, Järva-

kandis asuvas ümbertöötlustehases, 
kus tehakse uusi pudeleid ja purke. 
Klaaspakendeid on võimalik suuna-
ta ringlusse ka betoonplokkide val-
mistamiseks: sellisel juhul purusta-
takse klaas peaaegu liivaks ning li-
satakse betoonblokkide valmistami-
seks segusse. Osa klaaspakendeid ka 
eksporditakse samuti pudelite ja pur-
kide tegemiseks.

Aitäh, et sorteerid ja aitad hoida 
loodust! 

Mustamäel on avatud  
14 kuuskede kogumispunkti
Mustamäe Linnaosa Valitsus alus-
tas kohe pärast pühi ehk juba 1. 
jaanuaril kuuskede tasuta kokku 
kogumist. Mustamäel on sisse sea-
tud 14 erinevat punkti, kuhu on 
võimalik pühade ajal korterit kau-
nistanud kuusk, mänd või nulg ära 
tuua. Kuuskede kogumiskohad on 
märgistatud vastava sildiga, et iga-
üks saab oma kodu lähedalt kogu-
mispunkti hõlpsasti üles leida. Kõik 
Mustamäe kuuskede kogumispunk-
tid on lahti kuni 17. jaanuarini k.a.

Kuuskede kogumiskohad Musta-
mäel, kuhu elanikud saavad tasuta 
oma vana jõulukuuse ära viia on sel 
aastal samad, mis eelmiselgi aastal:

▶ Akadeemia tee 30a autoparkla 
kõrval haljasala, ISS kontorist 
üle tee,

▶ Haljasala Kadaka staadioni ääres,
▶ Kiili tn 16, Sääse keskuse Maxi-

ma kaupluse ees oleva parkla 
kõrval,

▶ Mustamäe tee 187 (Lehola laste-
aed) ja Vilde tee 79 korterelamu 
vaheline haljasala,

▶ Vilde tee 92 ja 96 vaheline hal-
jasala,

▶ Tammsaare tee 99 taga, Grossi 
poe vaheline haljasala,

▶ Tammsaare tee 74 taga, Parditiigi 
pargi vaheline haljasala,

▶ Sütiste tee 24 ja 28 (Liivaku kau-
banduskeskus) vaheline halja-
sala,

▶ Sütiste tee 39 kõrval asuva riide-
konteineri kõrval,

▶ Vilde tee 101 (Szolnoki kauban-
duskeskus) taga parklas asuva-
te pakendikonteinerite kõrval,

▶ Retke tee 26 ja 28 hoovis olev hal-
jasala,

▶ Pöörise tn 4 haljasala,
▶ Lehtri tänav, Viro Tools AS vastas 

asuv haljasala,
▶ Mäepealse tn riidepunkti kontei-

neri läheduses.

Head mustamäelased, oleme tei-
nud kuuskede kogumise teile või-
malikult mugavaks ja ligipääseta-
vaks, et ükski puu ei jääks meie lin-
naosas niisama tänavale või hoovi 
vedelema.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mida rohkem jäädet  
ringlusesse jõuab seda parem
Kristin Karu
Mustamäe Linnaosa Valitsuse  
linnamajanduse osakonna  
peaspetsialist

Maailm, nagu seda tunneme, on 
muutunud ühe komplekssemaks, 
rahutumaks ja globaliseerunumaks 
paigaks, ja mitte ainult sotsiaalselt 
ja majanduslikult, vaid ka ökoloo-
giliselt. See, mida teeme planeedi 
ühes nurgas, mõjutab nüüd reaal-
ajas inimeste elutingimusi planee-
di teistes osades. Säästev areng 
ning jätkusuutlik elukorraldus ei 
ole enam vaid sõnakõlks keskkon-
nasäästlike inimeste kogukonda-
des ning linnukese koht erineva-
tes strateegiates. See on praegus-
te põlvkondade ainukene võimalus 
mitte ületada planetaarseid piire 
ning seetõttu ka erinevaid elukesk-
konna vahelisi suhteid puuduta-
vaid aspekte.

Globaalselt on võetud sihiks saavuta-
da olukord, kus jäätmete põletami-
ne oleks vaid viimane abinõu. Olu-
korras, kus keskkonnasääst ja ressur-
sitõhusus on muutunud üha enam 
tähtsamaks, on hakanud peab tõst-
ma keskkonna hoidev mõttelaad – 
ringmajandus.

Ringmajandus on mudel, mis haa-
rab enda alla nii keskkonnasäästli-
ku tootmise kui ka tarbimise. Tähen-
dades seda, et ressursse hoitakse nii-
kaua kui võimalik ringluses, kasuta-
des eesmärgi toetamiseks näiteks ja-
gamist, parandamist, renoveerimist 
jt käitumisvorme, mis toetavad an-
tud käsitlust. 

Liikudes „tooda-tarbi-viska ära“ 
käitumismudelist uude – „tooda-tar-
bi-kasuta uuesti“  mõttelaadi suunas, 
võimaldades seeläbi vähendada kesk-

konnale negatiivset mõju ning taga-
da kestliku arengu eesmärke.

Maailmapank on oma hinnangu-
tes öelnud, et aastaks 2025 kasvab 
segaolmejäätmete teke koguhulga-
ni 2 200 000 000 tonni aastas. Ainu-
üksi juba Eestis tekib ühes aas-
tas ligikaudu 20,21 mil-
jonit tonni jäätmeid 
– ühe eestlase koh-
ta teeb see kahe-
teistkümne kuu 
peale koguni 
490 000 tonni. 
Jäätmed, meid 
ümbritsevas 
keskkonnas po-
le enam ammu-
gi üllatuseks ning 
imestavaks panevad 
komponendid. 

Peamisteks jäätmeteki-
tajateks on linnades elavad ko-
danikud. Linnalistes piirkondades 
elavad inimesed tekitavad oma iga-
päeva toimetusi tehes kuni kolm kor-
da rohkem jäätmeid, kui seda teevad 
maapiirkonnas elavad inimesed. Nä-
hes välja toodud numbreid ning püü-
des neid tekkinud 
jäätmete koguseid 
endale ette kujuta-
da jääb paraku fan-
taasiast puudu ning 
tekib arusaam, kel-
lel kiiremini, kellel 
võtab see kauem ae-
ga, et niimoodi ka-
ravan edasi liikuda 
enam ei saa.

Teatavasti on Ees-
ti seadnud endale eesmärgiks võtta 
aastaks 2025, et ringlusesse tuleb võt-
ta vähemalt 55% tekkinud jäätme-
test, 2030. aastaks 60% ja 2035. aas-
taks 65%. Lisaks sellele on eesmär-
giks seatud, et jäätmete prügilasse la-

destamine lõpeb järk-järgult, sest sel-
line tegevus võib säästa nii vett, mul-
da kui ka õhku. Tähendades seda, et 
aastaks 2035 peab prügilasse ladusta-
tud olmejäätmete kogus olema mitte 
rohkem kui 10% kõikidest tekkinud 

olmejäätmetest.
Kas on võimalik tõhu-
sate ja õigete meet-

mete ning metoo-
dikate abil ra-

kendada tulevi-
ku hüvanguks? 
Olles samal 
ajal kuldvõt-
mekeks puhta-
male keskkon-

nale meie endi 
ümber, kuid mit-

te ainult inimeste 
hüvanguks. Puhtam 

ning ressursitõhus elu-
korraldus suurendab liigirik-

kust ning muudab meie elukesk-
konda värvikirevamaks. 

Ringmajandus on hea võimalus 
muuta keskkonnaalased väljakut-
sed majanduslikeks võimalusteks, 
millest võidava nii keskkond, tarbija, 

ettevõtja kui ka riik. 
Rakendades näiteks 
tarbimisharjumus-
te muutmist, kesk-
konnateadlikkuse 
kasvu, jagamisma-
jandust, kordus- ja 
taaskasutust jt.

Tähtis on mee-
les pidada, et iga-
ühel meist on iga-
päevaselt võimalik 

– läbi keskkonnasäästva tarbimise 
ja jäätmete liigiti sorteerimise – ai-
data kaasa ringmajanduse ja seelä-
bi meile endile ja meie lastele jät-
kusuutliku ja puhtama elukeskkon-
na loomisele. 

Jäätmete  
põletamine  
peaks olema  
vaid viimane  

abinõu.

Tähtis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse spetsialistide ning 
Eesti Pakendiringluse esindajate kohtumiste ja 
arutelude tulemusel lepiti kokku tasuta klaaspa-
kendi kogumise teenuse võimaluse loomine kor-
teriühistutele. Ühistud saavad teenusega liitu-
miseks soovi avaldada saates e-kirja aadressile 
info@pakendiringlus.ee või helistades telefonil 
5561 6416.

Teadmiseks
Uuringufirma Norstat viis 2021. 
aasta novembris läbi küsitluse, 
milles uuriti Eesti inimeste valmi-
dust sortida muudest pakendijäät-
metest eraldi klaaspakendeid ehk 
pandimärgita pudeleid ja purke. 
Koguni 74% vastanutest, kes tä-
na klaaspakendeid eraldi ei kogu, 
on valmis seda tegema, kui neid 
saaks ära anda eraldi konteineris-
se kodu juures.
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Uuel aastal alustab Kajas  
uus üritusesari „TantsuKaja“
Kaja uus tantsuõhtute sari hak-
kab toimuma kord kuus, tava-
päraselt reede õhtuti. Tantsu-
Kaja on üritus inimestele, kes 
armastavad tantsida.  

Et laval on alati mõni tuntud 
bänd ja avatud on kohvik, on  
oodatud ka need, kes niiväga ei 
hooli tantsust ja tahavad pigem 
kontserti nautida. Esimene üritus 
toimub Kajas 28. jaanuaril ja tant-
suks mängib Audru Jõelaevandu-
se Punt. 

Tantsuplatsil on alati luba-
nud kohal olla rahvatantsu-
rühm „Koidupuna“ tantsijad, 
keda saab sammude seadmisel 
eeskujuks võtta. Tantsuõhtu al-

gab kell 19 ja kestab kolm tundi. 
Tantsitakse kohalikke pärimus– 
ja seltskonnatantse ja iga kord 
tutvutakse Kalev Järvela juhen-
damisel mõne teise maa ja rah-
va tantsuga. 

„TantsuKaja on pereüritus ini-
mesele, kes tahab lihtsalt liiku-
da,“ ütleb Järvela. „Kui ei ole huvi 
üksi metsas kümmet kilomeetrit 
joosta, võib kaasa ja lapsed kaa-
sa võtta ja kolm tundi mõnusalt 
aega veeta.“ TantsuKaja piletid 
on saadaval Kajas, Piletilevis ja 
Fientas. Eelmüügist ostetud pi-
let maksab 15 eurot ja alla 12-aas-
tased lapsed osalevad peol tasu-
ta. Üritusel osalemine on lubatud  
ainult Сovid-tõendiga.

Kaja galeriis Oleg Võsotski  
„Kosmos kui eelaimus“ 
Alates 12. jaanuarist on kõigil võimalik tasuta  
külastada Oleg Võsotski näitust „Kosmos kui 
eelaimus“. Näituse ametlik avamine toimub 14. 
jaanuaril kell 15.00. Näituse tasuta eestikeel-
sed ekskursioonid toimuvad 14. jaanuaril kell 
15.00-17.00 ning 28. jaanuaril kell 16.00-18.00.

Näitusel esitletud maalid on isemoodi rännak veel 
mitte saabunud tulevikku, kus Universumi ruumis 
tekitavad Kosmose võimsad jõud galaktikaid ja pla-
neete ning nende mõjul toimub ka Maa muutumi-
ne. Kunstnik usub, et üks viis maailma ja enese 
tundmiseks on kujutav kunst ning kunsti peami-
seks eesmärgiks on luua Ilu, äratada inimese vaim-
sus ja võidelda tema madala sisemuse vastu, tõsta 
inimest järjest kõrgemale, teha teda paremaks ja 
muuta õilsamaks moraalset palet.

Oleg Võsotski on kunstnik ja pedagoog, sün-
dinud Ukrainas, elab ja töötab Tallinnas. Aastast 
1991 on kunstnikul olnud rohkem kui 160 perso-
naalnäitust. Võsotski maalib realistlikke natüür-
morte ja maastikupilte, abstraktselt ekspressiiv-
seid kompositsioone. Autori peamine maalide tee-
ma on seotud kosmose ja valgusega. Valgus, mis 
oli enne päikest, millest räägivad erinevate rah-
vaste müüdid. Pehme ja hinge puhastav valgus, 
mida niisama ei näe, seda saab näha ainult kol-
manda silmaga, just seda saab kunstniku abiga 
tunda ja tajuda. 

Tema maastikupildid on  omapärased. Nendes 
on tunda Hiina maalingu traditsioonide tund-
mist: loodus on kujutatud inimhingena, omapä-
rase vaimse sümbolina. Mäed ja veed, muutumatu 
ja muutuv – igaviku maastike kujutamine. Kunst-
nik ise kirjeldab oma kunsti: „Mu peamine üles-
anne on näidata Ilu, Armastust ning Headust, mil-
le ma saan suheldes looduse ja kunstiteostega. Kui 
ma maalin, ma liidan seda kõike, ning tulemus 
ongi käes.“

Kaja galerii on avatud külastajatele avatud E-P 
10-18. Näitus jääb Kaja galeriis avatuks veebrua-
ri lõpuni. 

Head külastajad!
▶  Kaja on avatud E-P 10-18, va riiklike 

pühade ajal. 
▶  Kajas on nüüdsest avatud tasuta lu-

gemisnurk, kus saab kohapeal lu-
geda ajalehti (Eesti Päevaleht, Pos-
timees, Õhtuleht, Eesti Ekspress ja 
MK-Estonia) ja raamatuid. Soovi 
korral saab raamatuid ka koju lae-
nutada.

▶  Samuti saab nüüd Kajas mängida 
lauamänge – Monopol, Uno, Explo-
ding Kittens, Splendor, Pickti ja tei-
sed populaarsed lauamängud oota-
vad igas eas huvilisi. Mängud saab 
kohapeal mängimiseks laenutada 
Kaja administraatorilt. Tulge sõpra-
dega või peredega, mängurõõmu ja-
gub kõigile!

▶  Tähelepanu! Seoses koroonaviiruse 
piirangutega võib tulla ette muuda-
tusi Kaja programmis.

▶  Värskeim info alati: www.kajakes-
kus.ee ja Kaja Facebookis: Kultuuri-
keskus Kaja

▶  Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja 
vabade kohtade olemasolul tund en-
ne algust kohapealt. 

▶  Kaja korraldadtud üritustele saab 
pileti osta Kaja kassast E-P 10-18. 

▶  Kajas kanname maski, näitame  
Covid-tõendit ja hoiame distantsi!

Kaja maja on avatud
Kaja kultuurikeskus (E. Vilde tee 118)
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Head Mustamäe seeniorid! Musta-
mäe Linnaosa Valitsuse ja Musta-
mäe Eakate Nõukogu eestvedami-
sel alustab alanud aasta jaanuaris 
Kaja Kultuurikeskuses (E. Vilde tee 
118) tööd Mustamäe eakate ajavii-
te- ja suhtlusklubi. 

Klubi eesmärgiks on pakkuda meie 
linnaosa eakatele suhtlemisvõimalu-
si omaealistega, avardada kontakti-
de võrgustikku, jagada oma rõõme ja 
muresid ning kohtuda põnevate kü-
lalistega. Ning seda kõike meie arm-
sas Kaja Kultuurikeskuses.

Miks tulla Mustamäe eakate ajavii-
te- ja suhtlusklubisse?

Paljud eakad ei armasta üle rahvas-
tatud üritusi ja suuri seltskondi, tih-
tilugu ei luba piiratud liikumisvõime 
osaleda aktiivsematel üritustel, aga 
koju istuma jääda ometi ka ei tahaks. 
Hubane eakate ajaviite- ja suhtlusklu-
bi Kaja Kultuurikeskuses pakub meie 
linnaosa eakatele suurepärast võima-
lust kohtuda õdusas atmosfääris vana-

de tuttavate, naabritega ja leida uusi 
vestluskaaslasi.

Vestlusõhtutel saaksime tuttavaks, 
õpiksime tundma üksteise huvita-
vaid hobisid ja harrastusi, positiivseid 
emotsioone pakkuvaid tegevusi, toe-
taksime üksteist ja aitaksime kohane-
da elumuutustega, hoides samal ajal 
oma aju tegevuses uue informatsiooni 
haaramisega ka infotehnoloogia abil.

Osalemine vestlusringis on suure-
pärane võimalus turgutada ja säilita-
da aktiivne eluviis pensionieas,  lei-
da uusi sõpru, kohtuda põnevate vest-
lusklubi külalistega, hoida end kursis 
Mustamäel toimuvaga ja osaleda ak-
tiivselt linnaosa tegevuses.

Nagu te teate, saabumas on Musta-
mäe 60. aastapäev, kindlasti on paljud 
eakad elanud siin linnaosas suurema 
osa elust, millest on paljugi pajatada 
ja meenutada ning üheskoos arutada 
toimuvast nüüd ja tulevikus.

Need kohtumisõhtud aitaksid la-
hendada eakate üksinduse ja üksil-
duse probleeme, aitaksid luua meie 

kogukonnas sidemeid naabrite vahel 
või ühiste huvide baasil.

Meil on võimalus kohtumisõhtute-
le kutsuda ka tuntud inimesi Musta-
mäelt ja spetsialiste mitmetelt eluala-
delt. Teemad ja programm täieneks 
kokkutulnud eakate soovide ja ette-
panekute abil.

Esimesed eakate vestlusõhtud toi-
muvad Kaja Kultuurikeskuse (E. Vilde 
tee 118) 1. korruse Valges Saalis kol-
mapäeval, 19. jaanuaril kell 15 ning 
kolmapäeval, 9. veebruaril samuti 
kell 15. 

Hea mustamäelane, ära jää nendel 
õhtutel koju istuma! Tule Kajasse! Loo-
me endale mõnusa kokkusaamise ko-
ha ja oleme väike tegus osake suures 
Mustamäe kogukonnas!

Sõbralik meeldetuletus: Kaja Kul-
tuurikeskuse sissepääsul tuleb esita-
da kehtiv Сovid-tõend.

Olge terved ja hoitud! Kohtumiseni!

Hille Väljaste
Mustamäe Eakate Nõukogu

Tere tulemast Mustamäe eakate 
ajaviite- ja suhtlusklubisse

Kaja kultuurikeskus (E. Vilde tee 118)
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Lahendus saatke hiljemalt 23. 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: sassis mõtetest, siis millele viitab tühi laud?

Austatud Heli Jesaar, Maarja Minajeva, Raigo Tingas, Leiu Lobanova ja Evely Kuusik! 
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E.Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 10. jaanuarist. Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Heino Hermlin 01.01.1929
Helve Sikk 01.01.1930
Tamara Vovtšenko 01.01.1931
Helgi Pille 01.01.1931
Õie Kottov 01.01.1931
Margarita Gureeva 01.01.1931
Viktor Rodin 01.01.1932
Sabir Ibragimov 01.01.1932
Viktor Päbus 02.01.1929
Dmitry Voytenko 02.01.1931
Albert Kesküll 02.01.1932
Tatjana Garus 03.01.1927
Claudia Vorontsova 03.01.1927
Maimu Raudsepp 03.01.1931
Anastasia Valtseva 04.01.1928
Viive-Amalie Männiste  
04.01.1932
Saima Vinter 05.01.1930
Olga Kuzmina 05.01.1932
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
Milde Arro 07.01.1931

Osvald Madison 08.01.1926
Aino Zimmerman 08.01.1928
Tiiu Kiisk 08.01.1932
Nikolay Knyazev 08.01.1932
Helvi Könnel 09.01.1931
Aime Kuresson 09.01.1932
Olga Kraevskaja 10.01.1925
Elsa Sarakejeva 10.01.1928
Leida-Aliise Nurme 10.01.1929
Anna Kõllamägi 10.01.1931
Vilma Kliimar 10.01.1931
Galina Volkova 10.01.1932
Silvi Kivinurm 10.01.1932
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
Helju Välimäe 15.01.1924
Anna Muzychenko 15.01.1926
Ksenia Homutova 15.01.1929
Aleksandra Sycheva  
15.01.1930
Erich Koorep 15.01.1931
Elve Sakkeus 16.01.1925
Vaike Vassil 16.01.1928
Veera Karnits 16.01.1930
Silvia Soppe 16.01.1930
Helju-Õiela Saar 16.01.1932
Asta Vompa 17.01.1926
Ellen Rausma 17.01.1929
Laine Peegel 17.01.1932
Emmi Aolaid 18.01.1924
Arvo Kuslap 18.01.1925
Tatiana Komarova 18.01.1927
Natalie Suurpõld 18.01.1931
Erika Kangur 18.01.1932
Eha Blumenfeldt 19.01.1929
Endel Kenakaim 19.01.1930
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
Luule Karjus 22.01.1929
Vilma Gesiina Kauge 22.01.1931
Veera Mahhova 22.01.1931
Helmi Kulli 23.01.1926
Asta-Elfriede Vahe 23.01.1928
Saima Männikus 23.01.1930
Salme Raid 23.01.1930
Laine Trummal 24.01.1925
Diina Jevdosenko 24.01.1931
Ia Griškova 24.01.1932
Zinaida Jõeleht 25.01.1927
Viktor Griin 25.01.1931
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

Palju õnne!
Detsembris sündis 
Mustamäele 20 tüdru-
kut ja 19 poissi!
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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