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2022 on Mustamäe aasta!
Saatke meile oma mälestusi Mustamäest –  

linnaosa avaldab juubeliaasta raamatu!
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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: Correct Translations OÜ
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 1. märtsil.

H ead uut aastat! Igati kohane soov, sest 1. 
veebruaril alustas Hiina kalendri kohaselt 
valitsemist tiiger ning kui veel eriti täpne 
olla, siis vesi-tiiger. Aasia kultuuris peetak-

se tiigrit džungli kuningaks – tarkuse, vapruse ja tu-
gevuse sümboliks. On kirjutatud, et tegemist on uhke 
ja karismaatilise loomaga, kes armastab väljakutseid 
ning tormab appi kui kellelegi talle olulisele liiga te-
hakse. Igati kohane vapiloom meie Mustamäe aastale. 

Just linnaosa juubeliaasta on see, mis meid saadab 
ning mille suurepäraseks õnnestumiseks, head mus-
tamäelased, on väga vaja teie kõigi abi. Juba esime-
se maja kerkimise hetkel algas ajaraamatus uus pea-
tükk, Mustamäel põimusid inimsaatused, muutusid 
elud. Teame ju hästi, et linn on loodud inimeste jaoks 
ning just inimeste mõtted, sõnad ja teod annavad sel-
lele hinge. Seda ehedust, neid kilde minevikust soo-
vimegi teie mälestuste abil taaselustada. Andke oma 
lugudele võimalus lennata kõrgelt, jagage neid. Sest 
rääkimata lugu teavad vaid asjaosalised, räägitud lu-
gu võib sütitada tuhandeid. 

Kahjuks ei ole aga kõik sündmused ei pidulikud ega 
ka rõõmustavad. Jaanuarikuu viimastel päevadel riku-
ti pihustatava värviga kellegi rumala mõtte tulemusel 
vastvalminud Männi pargis inventari ning mitmeid 
laste mänguvahendeid. Tavaliselt öeldakse selliste te-
gude kohta grafiti, kuid neid koledaid kõverikke võib 
nimetada vaid labaseks sodimiseks, ei enamaks. Sel-
lest juhtumist, mis mustamäelasi ühiselt nörritas, kuid 
samas ka ühtseks liitis, saab lugeda pikemalt käesole-
vast lehenumbrist. 

Ühtsuse avastasid Eesti inimesed ka energiakriisis, 
kus arvete suuruse võrdlemisest kujunes omamoodi 
rahvussport. Vaatamata ebaõnnestunud bürokraatlike-
le toetusmeetmetele ning paremini õnnestunud ühe-
taolistele toetusmeetmetele ei ole olukord kuidagi liht-
samaks muutunud. Riigi toega on probleemi vaid eda-
si lükatud, kuid sisuline lahendus pole sealjuures lä-
hemale liikunud. Kuidas leida see perpetuum mobile, 
mis kompenseeriks puudujääva energia mõistlikult ja 
mõistliku hinnaga? Rohelise mõtteviisi järgmine ning 
keskkonnasäästliku energia poole pürgimine on kaht-
lemata mõistlik tegu. Praegu oleme aga olukorras, kus 
sisuliselt on tehtud vaid pool rehkendust, vana kaevu 
aetakse hoogsasti kinni, kuid uue asukohtki pole veel 
selgeks saanud. Energia on tuleviku valuuta, millele 
tuleb läheneda strateegiliselt. Hea tulemus saab sün-
dida vaid avaliku ja erasektori koostöös kaasates pa-
rimaid eksperte ning teadlasi. 

K ui energiaarutelud saadavad meie selletal-
vist igapäeva, siis pidupäevadel tasub need 
ometi hetkeks kõrvale jätta. On ju veeb-
ruaris kaks olulist kuupäeva: 2. veebruaril 

möödus 102 aastat Tartu rahulepingu allakirju-
tamisest ning 24. veebruaril tähistame Ees-
ti Vabariigi 104. sünnipäeva. Rõõm on tõ-
deda, et Eesti pidupäevad omavad järjest 
suuremat tähtsust perede ja sõpruskon-
dade traditsioonides. Eks seda me ju tä-
histamegi – iseolemise võrratult piirituid 
võimalusi. Tähistame ja oleme tänulikud. 

Muide, 2. veebruar märkis ka küünlapäe-
va, mis vanarahva tarkuse kohaselt tä-
hendab, et talve selgroog on mur-
tud ning kevad tuleb üha lähema-
le. Selle teadmisega on tõeliselt 
hea minna vastu Mustamäe juu-
beliaastale, kus meid saadab uh-
ke tiigri tarkus ja vaprus. 

Püsige terved, olge hoitud!

JUHTKIRI

Uhke tiiger

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Head mustamäelased!
2022. aastal saab Mustamäe 60-aastaseks!

Mustamäe juubeliaasta õnnestumiseks on vaja linnaosa elanike abi. 
Kutsume teid üles kaasa rääkima: palun kirjutage ja saatke meile 

oma mälestused linnaosa rajamisest, sellest, kuidas teist said musta-
mäelased ning mida tähtsat, põnevat, kurba või naljakat on siin aas-
tate jooksul toimunud.

Jagage meiega oma fotosid ja videosid. Ootame ettepanekuid ka 
ürituste korraldamise osas. 

Seda kõike saate teha, kirjutades meile e-posti vahendusel lauri.
laats@tallinnlv.ee või saates kirja märkega „Mustamäe 60“ aadres-
sile: Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vilde tee 118, Tallinn 12614.

Head Mustamäe aastat!

Selleks, et Mustamäe aastat saaks väärikalt ja edukalt esitleda 
ja reklaamida, korraldas Mustamäe Linnaosa Valitsus juube-
liaasta logo konkurssi, leidmaks „Mustamäe 60“ embleemi, 
mis äsja alanud juubeliaastat kõige paremini iseloomustab. 

Mustamäe logo konkursil osales 18 autorit, kes ühtekokku 
pakkusid välja üle 40 erineva logo variandi. Enne lõpliku ot-
suse tegemist avaldati kõik teise vooru pääsenud tööd ka lin-
naosavalitsuse Facebookis, seda nii eesti, vene kui ingliskeel-
sel lehel, et saada teada linnaosa elanike arvamusi, hinnan-

guid ja ettepanekuid. Nii žürii kui valdav enamus Facebookis 
oma hinnangut andnud ja kommentaare kirjutanud musta-
mäelasi olid ühel meelel – selle konkursi parim töö tuli Tii-
na Hammerbeckilt.

Just Tiina Hammerbecki kaunist kavandist valmib Mus-
tamäe aasta ametlik logo, mis leiab kasutust Mustamäe aas-
ta trükistes, postritel, internetireklaamis jne. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus soovib kõikidele mustamäe-
lastele ja Mustamäe sõpradele head Mustamäe aastat!

Mustamäe linnaosa 
on saanud  
60. juubeliaasta logo
Mustamäe tähistab 2022. aastal oma 60. sünnipäeva ning juubeliaasta 
raames toimub meie linnaosas palju põnevaid üritusi ja ettevõtmisi. 

Olen Tiina Hammerbeck, vabakutseline veebidisainer. Olen 
alati tahtnud teha midagi, mis teeks inimeste elu paremaks 
ja ilusamaks, sestap mul on väga hea meel teha koostööd 
Mustamäe Linnaosa Valitsusega – loodan, et Mustamäel tu-
leb tõeliselt ilus juubeliaasta ning minu loodud logo aitab 
seda ilmestada. 

Olen pärit Kehrast, kuid mitu aastat (2011-2014) käisin 
Mustamäe Reaalgümnaasiumis - iga päev sõitsin rongiga 
kooli. Tallinnasse kolisin 2014. aastal. 

Kui ma mõtlesin, millega ma seostan Mustamäe linnaosa, 
siis esimesena tulid mulle männid ette, kuna Mustamäel pal-
ju parke ja rohealasid, kus on mõnus aega väljas veeta. Kuna 
kolisin Tallinnasse väiksest linnast ja esimest korda tutvusin 
Mustamäega, kui käisin gümnaasiumis. Tuli meelde, kuidas 
ma nautisin oma jalutuskäike koolini, värsket õhku ja ilusaid 
mände. Sellest ajast väga soojad mälestused. Samuti mänd 
on Mustamäe lipu peal. Selle mõtte võtsingi uue logo aluseks.
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Juubeli aastal 
valmib Musta
mäel kolm 
suurt haridus
objekti
2022. aastal ehitatakse Mustamäele kolm uut kaasaegset 
haridusasutust: Mustamäe riigigümnaasium, Tallinna 
Rõõmupesa lasteaed ja Mustamäe Huvikool. Kolm suure-
pärast kingitust meie lastele linnaosa 60. juubeliaastal.

Mustamäe riigigümnaasium
26. jaanuaril asetati meie linnaosas, aadressil Akadeemia 25 
Mustamäe riigigümnaasiumi nurgakivi. Tegemist on esime-
se riigigümnaasiumiga Tallinnas. 1080 õpilasele ning 120 
õpetajale planeeritud koolihoone valmib selle aasta jook-
sul ning juba 2023. septembris algab õppetöö. 

Mustamäe Riigigümnaasium on sündinud arhitektuuri-
võistluse võidutööst. Koolihoone arhitektuuriprojekti võidu-
töö kannab koondnime ’’hõbenool’’ ning selle autoriks on 
Arhitekt Must OÜ. 

Mustamäe riigigümnaasiumi peahoone on kujundatud 
nooljalt hõbedase kosmoselaeva laadis sõidukina, mis just-
kui hõljub esimese korruse sise- ja välismaastiku kohal. Hõ-
benooled (ajaloolised saksa võidusõiduautod) on olnud kiiru-
se ja täpsuse võrdkujuks, mida samal ajal iseloomustab nen-
de alumiiniumikarva välimus. Projekti autorite sõnul aitab 
hõbenoole ideestik TalTechi ülikoolilinnaku ühe osana ra-
jatava tehnika õppesuunaga Mustamäe riigigümnaasiumi 
juures rõhuda just tehnika põhiväärtustele – kiirusele, te-
ravusele, täpsusele. 

Modernse välisilmega „hõbenool“ sulandub ümbritseva 
maastikuga: lähtuvalt Mustamäe ’’parklinna’’ visioonist on 
hoonete vaheline ruum kujundatud lopsaka ning kõigile lin-
lastele avatud maastikuna, mis katab hoonetiibasid ühenda-
vat galeriid ning jätkub sisemaastikuna hoone sees.

Rõõmupesa lasteaed
Rõõmupesa lasteaed on esimene lasteaed Mustamäel – ja juba 
võib täie kindlusega öelda, et kindlasti mitte viimane – mis 
saab endale uue hoone. Vana lasteaed teenis mustamäelasi 
tublisti, kuid oli aja jooksul ära kulunud. A. H. Tammsaare 
teel 141 asuva Tallinna Rõõmupesa lasteaia vana maja lam-
mutati ning selle asemele kerkib juba tänavu sügisel mood-
ne ja lapsesõbralik A-energiaklassiga hoone. 

Vana maja asemele ehitatakse ühe maa-aluse ja kahe maa-
pealse korrusega hoone. Terrasside, sise- ja väliõpperuumi-
de ja kõige muu vajalikuga varustatud kaasaegses majas on 
kõik rühmaruumid (neid on kokku 10) paigutatud lõuna il-
makaarde, et need oleksid võimalikult rõõmsad ja valgus-
küllased. Lihtsa ülesehitusega  hoone on liigendatud nii, et 
see sobituks ümbritseva keskkonna, maastiku ja linnaruu-
miga. Arhitektid on kandnud hoolt ka selle eest, et hoone 
ümbrus oleks kergesti jälgitav ja turvaline. 

Lasteaia uue hoone projekteeris Architecture Workshop 
Eesti Filiaal OÜ, selle ehitab OÜ Fund Ehitus.

Hoone valmib septembris 2022, millele järgneb selle si-
sustamine. Lasteaed on plaanis avada oktoobris 2022. 

Mustamäe Huvikool
Ka Mustamäe linnaosas pakutav huviharidus saab peagi uue 
kvaliteedi – käimas on Mustamäe Huvikooli uue hoone ehitus!

Mustamäe Huvikool (endine Mustamäe Laste Loomingu 
Maja) alustas tööd 1984. aastal. Kui algusaastatel käis huvi-
koolis kakssada last, siis nüüdseks on õpilaste arv tõusnud 
tuhandeni. Koolis tegutseb 90 huviringi, mida juhendab 50 
õpetajat. 

Vana maja – endine lasteaia tüüphoone aadressil E. Vilde 
tee 54 – kuhu kool kolis aastal 1987 oli ajaga valdavalt amor-
tiseerunud. Samuti ei rahuldanud endise lasteaia ruumilii-
gendus kaasaegse huvikooli vajadusi.

Uue maja projekteerimisel on algusest peale arvestatud hu-
vikooli eripäraga ning edaspidi on nii õpilastel kui ka persona-
lil olemas kõik, mida tänapäevased õpitingimused eeldavad. 

Mustamäe huvikooli uus maja valmib Kuu OÜ arhitektide 
projekti järgi, mis kannab intrigeerivat nimetust „Üllatus“. 
Hoone ehitavad RAMM Ehituse OÜ ja Mitte & Perlebach OÜ. 

Ehitustööde tähtaeg on detsember 2022. 
Kuni uue maja valmimiseni tegutseb Mustamäe Huvikool 

asenduspinnal – E. Vilde tee 69 koolimajas.
Mustamäe Huvikool.

Tallinna Rõõmupesa lasteaed.

Mustamäe riigigümnaasium.
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Mustamäe korteriühis-
tud saavad linna abiga 
hoove korrastada
Alanud on uus „Hoovid korda“ toe-
tuste vastuvõtu voor. 
Projekt „Hoovid korda” on mõeldud 
korterelamute hoovide korrastami-
seks ja õuealade uuendamiseks, na-
gu näiteks kõnniteede ja parkimisala-
de ehitamine või ratta- või prügimaja-
de rajamine. Samuti saab projekti ra-
ha kasutada õueala valgustuse uuen-
damiseks, et säästa energiat ja suu-
rendada turvalisust.

Eelmisel aastal sai toetust 7 Mus-
tamäe korteriühistut. Ühistute poolt 
teostatud tööde kogumaksumus oli 
190 000 eurot, mida linn toetas lin-
na poolt 63 000 euroga. Linna kaas-
rahastamisel rajati 4 uut parklat, 1 
mänguväljak ning kaks ühistut kasu-
tasid toetust turvakaamerate paigal-
damiseks.

2022. aastal on „Hoovid korda“ toe-
tuse eelarve 760 000€. Projekti raa-
mes võimalik rahastada 15 tegevust. 

Maksimaalne toetus ühe taotleja 
kohta on 16 000 eurot aastas ning 40 
000 eurot ühe hoovi kohta- Linn hü-
vitab tööde maksumusest kuni 70%, 
mis võib ulatuda 16 000 euroni ka-
lendriaastas. Et ühe hoovi kohta võib 
toetust saada kokku kuni 40 000 eu-
rot, on võimalik esitada taotlus mit-
mel aastal. NB! Toetuse saamiseks tu-
leb taotlus esitada koos vajalike doku-
mentidega enne tööde algust. 

Toetusetaotlus tuleb esitada hil-
jemalt 1. märtsiks. Rohkem teavet  
www.tallinn.ee/Teenus-Hoovid-kor-
da-toetus.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

500 eurot Männi pargi 
sodijate tabamise eest
Head mustamäelased!
Vastrenoveeritud ja hiljaaegu avatud 
Männi pargis jalutajatele avaneb nuk-
ker vaatepilt: mitmed uhiuued atrakt-
sioonid ja prügikastid on juba ära so-
ditud. Kellegi rumal mõte on rikku-
nud ilusate uute atraktsioonide ja in-
ventari ilme.

Peame terve kogukonnana sellistele 
vandaalidele vastu seisma. Ei ole vas-
tuvõetav, et peame kulutama linna-
osa raha selleks, et uusi asju puhasta-
da ning üle värvida. Vandaalid peavad 
oma tegude eest vastutama. 

Linnaosavanem paneb oma isikli-
kest vahenditest välja 500 euro suu-
ruse autasu inimesele, kes annab so-
dijate tabamiseni viiva vihje. Kirjutada 
võib nii e-posti lauri.laats@tallinnlv.ee 
kui linnaosavalitsuse sotsiaalmeedias.

Hoiame Mustamäe puhta ja ilu-
sana!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Pensionisambad tõid 
fookusesse rahajutud
Pooldajate hulgas tuliselt kiidetud 
ning vastuolijate seas veelgi tulisemalt 
laidetud teise pensionisamba vabataht-

likuks muutmine toimus suure mee-
diakära saatel, mida kandsid peami-
selt eri osapoolte ärilised huvid. Kaht-
lemata leidus neid, kelle jaoks pensio-
nisamba vabastamise ristiretk oli põhi-
mõtete ja isikuvabaduse küsimus oma 
tuleviku määramise õiguse kastmes, 
kuid tegelikult taandus asi siiski vaid 
rahale – nii banaalselt kui see ka ei 

kõlaks. Vaevalt jõudis Riigikohus as-
ja seaduspäraseks tunnistada kui sam-
basse jätmise ja väljavõtmise kampaa-
niad asendusid hetkeliselt investeeri-
mise ja ostusoovitustega. Otseselt puu-
dutas asi just seda tööealist põlvkon-
da, kes vanusest tulenevalt 2002. aas-
tal kohustusliku kogumispensioni süs-
teemiga liideti. 

Paljud väikesed ja suuremad unistu-
sed said pensionisambast vabaks saa-

nud raha abil teostatud. Küllap leidus ka 
neid, kes hiljem oma tegutsemist kahet-
sema on pidanud, kuid pole mingit õi-
gust ega ka põhjust vaadata viltu pensio-
nirahast korda saanud hammastele või 
koju ehitatud uuele ahjule. Lähema viie 
kuni kümne aasta perspektiivis jõuab 
kindlasti avalikkuse ette ka lugusid, 
kus inimese suur edu on saanud algu-
se või tõuke just vabatahtlikuks muu-
tunud pensionisambast. 

Investeeriks  
küll, aga see  
küttearve...
Viimase aasta jooksul on meedia pakkunud 
Eesti inimestele ohtralt rahajuttu. Mitte pelgalt 
sellest, kuidas ühel liiga palju ning teisel liiga 
vähe, vaid sisukaid ja järjepidevaid ülevaateid 
investeerimisest, börsidest, fondidest ja muust 
finantsmaailma kuuluvast. Teatud muutusele 
ühiskonnas viitab ka enim müüdud raamatute 
edetabel, kus esirinnas on lisaks müstikale ka 
investeerimist ja rahatemaatikat käsitlevad 
teosed. Vähemalt sama hoogsalt – kui mitte 
kiireminigi – tegutsevad ka kelmid, kes mesi- 
või hirmujuttude abil inimesed rahast lagedaks 
teevad. Lisame siia juurde veel võrdlemisi 
äreva olukorra maailmas, kus pingul närvid 
tingivad selle, et väiksemgi infokild või panna 
liikuma kümned ja sajad miljonid. Mida loeb 
aga kogu see ilus aktsiatega rikkaks saamise jutt 
inimesele, kes numbrite kasvu näeb vaid oma 
elektri- või küttearvel? 
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Avalikud ratta  
ja rulahooldus
jaamad
Head mustamäelased!
Vanarahvatarkus ütleb, et rege rau-
ta suvel, saani talvel. Kuigi praegu-
sed ilmad soosivad pigem suusata-
mist ja kelgutamist, on Mustamäe 
Linnaosa Valitsuse spetsialistid mõ-
tete ja tööplaanidega otsapidi juba 
kevadel ja suvel.

Ja nagu alati peame nõu meie 
linnaosa elanikega: Kuidas te suh-
tute ettepanekusse paigaldada Musta-
mäele avalikke ratta- ja rulahooldus-
jaamasid? Kas ja kus oleks selliseid 
hoolduspunkte kõige rohkem vaja?

Avalik ratta- ja rulahooldusjaam 
on mõeldud elanikel tasuta kasuta-
miseks välitingimustes või avalikus 
linnaruumis. 

Hooldusjaama korpus on kinni-
tatud vundamendi kolge vargakind-
late kruvidega. Kõik tööriistad on 
kinnitatud roostevaba teraskaabli 
külge. Teraskaabel on aga piisavalt 
pikk, et ulatab jalgratta küljes kõi-
kide vajalike osadeni.

Hooldusjaam on varustatud kä-
sipumbaga ning sinna juurde kuu-
lub ka adapter, mis sobib erinevate-
le ventiilidele. Hooldusjaama konst-
ruktsioon on tehtud selliselt, et jalg-
ratta saab raamile asetada, mis sel-
le ühtlasi ka “lukustab”. Jalgratas ei 
liigu eest ära ja keeratavaid kompo-
nente on lihtsam käsitleda.

Lisaks on hooldusjaamale võima-
lik lasta lisada pneumaatilise rula-
haaratsi, mis teeb rula parandamise 
hooldusjaamal lihtsamaks.

Rattahooldusjaam sisaldab:
▶  Philips kruvikeeraja 
▶  Lapiku peaga kruvikeeraja 
▶  TORX |9|10|15|20|25|27|30|40| 
▶  Reguleeritav mutrivõti 
▶  Mutrivõti 8×10 mm 
▶  Mutrivõti 13×15 mm 
▶  Hex võtmete komplekt 2-8 mm
▶  Rehvihoob
▶  Pump koos ventiiliadapteriga

Mustamäele saaksime esialgu pai-
galdada 4 sellist rattahooldusjaama. 

Pakume välja järgmised asu-
kohad:

1.  Männi park (Sõpruse pst 252)
2.  Parditiigi park (Sõpruse pst 

177)
3.  Kaja Kultuurikeskuse parkla 

(E. Vilde tee 118)
4.  Vilde Spordipark (E. Vilde 

tee 69)
Aga ka meie linnaosa elanikel on 
kindlasti väärt ettepanekuid asu-
kohtade suhtes.

Kirjutage meile: aleksandr.iro@
tallinnlv.ee. Kõik ettepanekud on 
teretulnud! 

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Finantsteemad on pälvinud tänu-
väärselt suur kajastust ning ka lugeja-
te huvi just mainitud pensionisamba 
vabatahtlikuks muutumisest tingitu-
na. Väga lühikese perioodi jooksul li-
sandus majandusse väga suur hulk „va-
ba“ ja planeerimata raha, mis pani ka 
kõige lihtsameelsemad kulutajad mõt-
lema, mida sellega täpselt peale haka-
ta. Tasub loota, et siit on laotud kindel 
alus üldisele investeerimisteadlikkuse-

le. Sealjuures ei tohi seda spekuleerimi-
sega segamini ajada. 

Suurriikide poliitiline mõju
Nagu juba mainitud, siis võrdlemisi ärev 
olukord maailmas ei luba ostjatel-müü-
jatel toolidel just väga rahulikult istuda. 
Kuhjunud pinged NATO ja Venemaa va-
hel kõigutavad majandust ning turud lii-
guvad sellega samas rütmis kaasa. Para-
tamatult on tegemist usalduse-ebakind-

luse vahekorra tulemusega, mida peegel-
dab hästi Ukraina presidendi Zelenski hin-
nang, et maailma liidrid pingutavad sõja-
ohust rääkimisega üle ning kahjustavad 
seeläbi Ukraina majandust. Kui investo-
rid – ja eriti välisinvestorid – peavad pide-
vate ohusignaalide tõttu paremaks lah-
kuda, saab nende tagasimeelitamine ole-
ma ülimalt keeruline, kui mitte võimatu.

Julgeoleku pingetele sekundeerib 
energiakriis, mis on Euroopasse too-

nud elektri- ja küttearved, mida varem 
ei osatud kartagi. Otsitakse lahendusi, 
kuidas hinnašokki eratarbijatele ning et-
tevõtetele leevendada, kuid samas pole 
selget nägemust, mis saab energiapolii-
tikast edasi. 

Väärib mainimist, et 4. veebruaril 
toimunud Hiina ja Venemaa presiden-
tide kohtumisel laiendati ärisidemeid 
ning sõlmiti 30 aastane gaaasitarne le-
ping. Gazprom suurendab lepingu raa-
mes tarneid 10 miljardi kuupmeetri võr-
ra aastas.  Võib aimata, millises suunas 
eksport väheneb... Selge on see, et Eu-
roopa energiavajadus üha kasvab ning 
kiirendatud korras tuleb hakata tööle 
alternatiivide leidmiseks praeguse eba-
kindluse edasiseks vältimiseks.

Tasakaal võimaluste ja 
kohustuste vahel
Tuleme aga tagasi küsimuse juurde, mis 
puudutab inimesi, kes näevad kasvu-
numbreid vaid oma kommunaalteenus-
te arvetel. Jutt raha nutikast paigutami-
sest või rohepöörde nimel tehtavast ühi-
sest pingutusest ei maksa midagi selle-
le, kes koduste arvete tasumise nimel 
viimased sendid välja käib või pere sääs-
tud peab kasutusele võtma. 

Eriti kurioosseks teeb olukorra see, 
et šokiarveid said – või õigemini arvetest 
šoki – suur osa nendest peredest, kes 
oma igapäevase eluga kenasti hakkama 
saavad. Just sellised pered, kes võiksid 
tunda huvi oma säästude nutika paigu-
tamise ja rohepöörde vastu. Teine suur 
ühiskonnagrupp, vanaduspensioni saa-
vad eakad, jäävad paratamatult raha kas-
vatamise aruteludest enamasti kõrvale. 
Eriti suure löögi alla on hinnatõus pan-
nud üksi elavad eakad, kel juba vara-
semalt pidid ots-otsaga kokku tulema. 
Hiiglaslikud arved on muuhulgas sun-
dinud paljusid pensionäre endale tööd 
otsima – tegemist on justkui eakate töö-
turule kaasamise kõverpeegliga.

Riiklikud meetmed ja lahendused 
energiapoliitikas peavad igal juhul toi-
mima ühendatud anumate põhimõt-
tel, kus suudetakse säilitada tasakaal 
inimeste reaalsete võimaluste ning nei-
le pandavate kohustuste vahel. Täpselt 
sama kehtib ettevõtete puhul. Kui seda 
suudetakse, saame loota, et investeeri-
miselevus ühiskonnas üha kasvab ning 
sellest sünnib suurem väärtus meile kõi-
gile. See tähendab omakorda tugevamat 
riiki, kus on võimekus raskustesse sat-
tunuid efektiivselt järele aidata. 
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Energiakulude hüvitamisest:  
kogu info ühes kohas
Selleks, et leevendada energiahindade tõusu, on riik välja töötanud mitmeid meetmeid,  
mis aitavad keerulise olukorraga toime tulla. Käime üle olulisema info kõigi toetusmeetmete kohta.

VIIE MEETMEGA 
1.  Elektri hinnalagi kodutarbijatele 12 sen-

ti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 
kWh.

Hinnalagi rakendub kõikide pakettide puhul, kui 
keskmine elektrihind ületab 12 senti/kWh (ilma 
käibemaksuta). Ka börsipaketi puhul arvestatak-
se kuu keskmist elektrihinda. Keskmises hinnas 
sisaldub ka marginaal ja kuutasu. Hinnalagi ka-
jastub arvel automaatselt ja ise midagi te-
gema ei pea.

Kuidas arvutatakse elektri hinnalae hüvitist?
1)  Arvutatakse keskmine elektrihind. Selleks 

jagatakse arvel nähtav elektri maksumus (sh 
kuutasu) vastavas kuus tarbitud kilovatt-tun-
dide arvuga.

Näide 1: kui tarbisid elektrit 200 kWh ja maksid 
selle eest kokku 40 €, siis oli sinu keskmine elekt-
rihind 20 s/kWh. See on üle 12 s/kWh ja tähendab, 
et hinnalagi rakendub.

Näide 2: kui tarbisid elektrit 200 kWh, ja maksid 
selle eest 20 €, siis on keskmine elektrihind 10 s/
kWh. See on alla 12 s/kWh ja hinnalage ei raken-
du. Kui keskmine hind on alla 12 s/kWh, siis on 
elektriarvel hüvitise real null.

2)  Arvutatakse hüvitise suurus. Kui sinu kesk-
mine elektrihind oli üle 12 s/kWh, siis lahuta-
takse keskmisest hinnast hinnalagi ning korru-
tatakse see tarbitud kWh arvuga. Kui tarbitud 
on üle 650 kWh, siis korrutatakse see 650-ga.

Näide 1: kui tarbisid elektrit 200 kWh ja keskmi-
ne hind oli 20 s/kWh, siis on arvutustehe (0,2-0,12) 
x 200 = 16. Sinu hinnalae hüvitise suurus on 16 €.

Näide 2: kui tarbisid elektrit 1000 kWh, ja sinu 
keskmine hind oli 20 s/kWh, siis on arvutustehe 
(0,2-0,12) x 650 = 52. Sinu hinnalae hüvitise suu-
rus on 52 €. Korteriühistuid loetakse kodutarbi-
jate hulka ning jaanuaris ei võeta ühistutele lae-
kuvate elektriarvete puhul arvesse tarbimismahu 
ülempiiri (650 kWh).
Hüvitusperiood: jaanuar kuni märts 2022

2. Gaasi hinnalagi kodutarbijatele 65 eurot/MWh 
(ilma käibemaksuta). Seda ületava osa kompensee-
rib riik kuni tarbimiseni 2,75 MWh.

Hinnalagi kajastub arvel automaatselt ja ise mi-
dagi tegema ei pea. Korteriühistud ja aiandusühis-
tud loetakse kodutarbijate hulka. Jaanuaris ei võe-
ta ühistutele laekuvate gaasiarvete puhul arvesse 
tarbimismahu ülempiiri (2,75 MWh).
Hüvitusperiood: jaanuar kuni märts 2022

3.  Elektri võrgutasu 50% hüvitis kodutarbi-
jatele ja 100% hüvitis äritarbijatele.

See kajastub arvetel automaatselt ning klient 
ise midagi tegema ei pea.

Hüvitusperiood: kuni märts 2022.

4.  Gaasi võrgutasu 100% hüvitis kõigile tar-
bijatele.

See kajastub arvetel automaatselt ning ise 
midagi tegema ei pea.

Hüvitusperiood: kuni märts 2022

5. Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine 
kuni keskmise sissetulekuga peredele. Meet-
me kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja 
küttearvete hinnatõusu osa 80% ulatuses.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui ne-
tosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda 
arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot 
kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkon-
naliikme kohta on sama summa koefitsiendiga 
0,5 ja alla 14-aastased lapsed koefitsiendiga 0,3.

Hüvitusperiood: september 2021 kuni 
märts 2022.

Hüvitist on vaja ise taotleda. Energiakulude hü-
vitamise taotluse saab esitada e-teeninduskeskkon-
nas, samuti võtavad taotlusi vastu kõik kohalikud 

omavalitsused. Hüvitise saamiseks tuleb pöörduda 
oma rahvastikuregistrijärgse omavalitsuse poole, 
kellelt saab taotlemise kohta ka täpsemat infot. 

Tallinlastele, kes soovivad infot elektri-, 
gaasi- ja küttearvete hüvitamise kohta ku-
ni keskmise sissetulekuga peredele, on ava-
tud energiatoetuse infotelefon 600 6300 (te-
lefon on avatud E 8.15–17.45; T–N 8.15–16.45 ja 
R 8.15–15.45). 

Hüvitise taotlusi võetakse vastu e-keskkon-
nas (taotlen.tallinn.ee). Kontaktide vähendami-
seks seoses COVID-19 olukorraga soovitame esi-
tada taotlus  ja mitme kuu eest korraga.

NB! Tallinna Keskraamatukogu Mustamäe ha-
ruraamatukogude töötajad aitavad eesti ja vene 
keeles soovijaid energiahüvitise e-taotluse esitami-
sel, vajaliku info hankimisel ja juhendavad taot-
luse täitmisel.

Nendel, kes e-keskkonnas taotlemisega siis-
ki toime ei tule, tuleb registreerida endale 
telefoni teel vastuvõtuaeg Mustamäe Linna-
osa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas: 
645 7566 ja 5559 4524. Mustamäe Linnaosa Valit-
sus (E. Vilde tee 118) võtab paberkandjal taotlusi 
üksnes eelregistreerimise alusel. Eelregistreerimi-
ne aitab vältida rahvamasside kogunemist ja hoi-
da inimeste tervist.

Kellele makstakse energiakulude 
kompensatsiooni? 
Väikese ja keskmise sissetulekuga ini-
mesele või perele, kelle keskmine sisse-
tulek perioodil, mille eest toetust taot-
letakse, on:
▶  1126 eurot kuus pere ainsale või esi-

mesele liikmele,  
▶  igale vähemalt 14-aastasele 50% sel-

lest (so 563 EUR) ja  
▶  igale alla 14-aastasele sellest 30% (338 

EUR). 
Näiteks kahest täiskasvanust koosneva 
leibkonna toetuse saamise piir on 1689 
eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 
14-aastase lapsega pere toetuse saamise 
piir on 2365 eurot. 

Seda, kas kvalifitseerud toetusele, saad 
kontrollida rahandusministeeriumi vee-
bilehel oleva veebikalkulaatori abil.

Mida arvestatakse sissetulekuks?

▶  palgatulu, sh välismaalt saadud pal-
gatulu

▶  ettevõtlustulu
▶  kasu vara võõrandamisest
▶  renditulu ja litsentsitasud
▶  intressid ja dividendid
▶  pensionid, stipendiumid, toetused (näi-

teks töövõimetoetus, lapsetoetus, pe-
retoetus jt), preemiad ja hasartmän-
guvõidud

▶  kindlustushüvitised ja väljamaksed 
pensionifondist

▶  madala maksumääraga territooriumil 
asuva juriidilise isiku tulu

▶  elatisraha (makstud elatisraha arvatak-
se sissetulekust maha)

Mida ei peeta energiataotluse juures 
sissetulekuks?
▶  Ühekordsed kohaliku omavalitsuse või 

riigi makstavad toetused (nt sotsiaal-
toetus, sünnitoetus, matusetoetus jne);  

▶  Kohaliku omavalitsuse poolt maksta-
vad sissetulekust sõltuvad toetused (nt 
lasteaia ja koolilõuna toetus, lasteaia 
kohamaksu toetus) või toetused, mida 
kohalik omavalitsus on maksnud pe-
rioodiliselt konkreetse kulu katmiseks 
(nt lapsehoiutoetus);  

▶  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse sea-
duse raames makstavad toetused (nt 
puude toetus lapsele, eakale, tööeali-
sele, õppetoetus, töötamistoetus, reha-
bilitatsiooni- ja täiendkoolitustoetus);  

▶  Riigi tagatisel antud õppelaen;  
▶  Õppimist ja töötamist soodustavad sti-

pendiumid ning toetused (sh tööturu-
teenuste- ja toetuste seaduse alusel või 
struktuuritoetuste vahenditest maks-
tud stipendium ning sõidu- ja maju-
tustoetus);   

▶  Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alu-
sel makstud põhitoetus, vajaduspõhi-
ne eritoetus, vajaduspõhine õppetoetus 

ja õppeasutuse moodustatud eritoetu-
se fondi vahenditest makstud toetus;  

▶  Kindlustushüvitis
▶  Lähedastelt toimetuleku parandami-

seks saadud rahaline toetus ja kingitus;  
▶  Töine sissetulek, mille on saanud põhi-

koolis, gümnaasiumis või kutseõppe ta-
semeõppes õppiv keskhariduseta laps 
kuni 19-aastaseks saamiseni või pärast 
19-aastaseks saamist kuni jooksva õp-
peaasta lõpuni või õpilase kooli nime-
kirjast välja arvamiseni.

Kui suur on energiakulude kompen-
satsioon ühes kuus?  
Hüvitatakse 80% arvetel toodud energia 
koguhinna osast, mis ületab: 
▶  elektri puhul 120 eurot/MWh (12 s/

kWh); 
▶  gaasi puhul 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh); 
▶  kaugkütte puhul 78 eurot/MWh (7,8 

s/kWh).  

Minimaalne toetussumma on 10 eu-
rot, alla selle toetust ei maksta. Sellisel ju-
hul võib olla mõistlik kokku koguda mit-
me kuu kuludokumendid ja esitada nen-
de osas ühine taotlus.  

Maksimumsumma on 500 eu-
rot ühes kuus kõikide energiakulu arve-
te peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaug-
kütte peale kokku).  

Toetuse periood on 2021. aasta sep-
tember kuni 2022. aasta märts (kaa-
sa arvatud). Taotlusi on võimalik esitada 
kuni 31. maini. Inimene valib ise, mitme 
kuu eest korraga toetust taotleb. Maksi-
maalselt on võimalik taotleda kuni 5 eel-
neva kuu kulude kompenseerimist. Kõi-
ge varasem kuu, mille eest toetust maks-
takse, on september.

Ülevaate koostamisel on kasutatud ener-
gia.ee ja tallinn.ee infomaterjale.
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Saite peaarhitektiks ajal kui algas 
„mägede“ ehitamine ja olite ame-
tis 20 aastat, seda on aukartust-
äratavalt palju? 
Minu ajal ehitati Mustamäe, Õismäe ja 
alustati Lasnamäed, kuid kõige põnevam 
oli linna ettevalmistamine Moskva olüm-
pia purjeregatiks. Peale olümpiaregatti 
läksin ära. Hoian siiani kestvuserekordit . 
Kuigi Tallinna väljaehitamise pärast vaid-
lesin ülikutega pidevalt. Vahel tuli ühe-
le kõrgele ülemale kaevata teise tähtsa 
ülemuse peale. Tänapäeval lastakse ise-
päisuse eest kohe lahti. Ma ei taha min-
gil juhul kiita nõukogude korda, aga tol 
ajal usaldasid ülemused spetsialiste roh-
kem. Spetsialisti arvamus luges palju roh-
kem kui tellija (praegu arendaja) oma. 

Milline peab linna peaarhitekt 
olema? 
Linna arhitektil peab peale professio-
naalsuse olema vähemalt kaks omadust. 
Esiteks peab ta tundma linna nagu oma 
taskut. Ja selleks tuleb kogu linn jalgsi 
läbi käia ning see võtab aega 3,5aastat. 
See on õpitav. Teiseks - ei pea kartma, 
et teda oma põhimõtete pärast ameti-
postilt maha võetakse. Natuke autori-
taarne peab ikka ka olema. 

Öeldakse, et ilma Dmitri Brunsita 
poleks Tallinn selline, nagu ta on. 
Mis mõttes? 
20 aasta jooksul sai mõndagi tehtud. Mõ-
ned inimesed tegid tol ajal ikka midagi 
head ka. Olümpiaregati pöörasime täie-
ga linna kasuks ja tõime Moskvast siia 
suuri rahasid. Siis kerkisid hotell Olüm-
pia, purje- spordikeskus, lennujaam, pea-
postkontor, linnahall, teletorn, isegi Pi-
rita tee laiendus sai 50 meetri ulatuses 
merre täidetud. Siis saavutasime terve 
Tallinna vanalinna riikliku kaitse alla võt-
mise, mis oli esimeseks sammuks, et va-
nalinn sai UNESCO maailmapärandi ni-
mekirja. Keskkomitee ja ministrite nõu-
kogu ajasid suurtehaste asja, mina olin 
vastu. Suutsime siiski ära hoida mitme 
suure tehase tuleku: kakao ümbertööt-
lemise ja punase puu vineeri tehase ning 
kogu Baltikumi teenindava pakendivab-
riku. Vältida õnnestus ka haisu levitava 
toornaha ümbertöötamise tehase püsti-
tamine Endla ja Mustamäe tee nurgale, 
mis hiljem ehitati Narva lähistele.

Miks valiti uue linnaosa paigaks 
Siniste mägede ja Kadaka küla va-
heline ala? 
Liivasel pinnal maa-ala seisis reservis 
kaugemas tulevikus kasutamiseks. 
Esimese generaalplaaniga oli ehitus-
ala mõeldud mitu korda väiksemana 
ja esialgu olid sinna ette nähtud kahe-
kolmekorruselised tellismajad. 

Miks siis ümber mõeldi ja suurpa-
neelelamutele roheline tee anti? 
Selleks oli mitu põhjust, paar sisulist ja 
üks formaalne. Tallinn kaotas sõja-aas-
tail osa elanikkonnast, enne sõda elas 
siin 160 tuhat, sõja järel oli alles 127 tu-
hat inimest. Sõjaga purustati 42 % lin-
na hoonestusest ja 53 % elamispinnast. 
Sõja järel algas tohutu tööstuse areng, 
mis oli ebamõistlik, kuid kohalike üli-
kute kurss. 1985. aastal toodeti Tallin-

nas 50 korda rohkem tööstustoodan-
gut kui enne sõda! Arvestades algelist 
ja mahajäänud tehnoloogiat, vajasid te-
hased nüüd palju madala kvalifikatsioo-
niga tööjõudu. Rahvast kutsuti ja värva-
ti kõikalt, lausa paluti. Tallinn paisus 
7000 inimese võrra aastas, loomulik ii-
ve, mis tänapäeval peaaegu puudub, oli 
vaid 2500. Kui enne sõda oli inimese 
kohta 13,8 m2 elamispinda, siis 1955. 
aastaks oli see number 9,1. Inimeste ela-
mistingimused halvenesid järsult. Seni-
ni oli ehitatud üksikute telliste haaval, 
mis nõudis tohutult aega ja tööjõudu. 
Oli vaja uut tehnoloogiat, sest nüüd pi-
di korterite arv plahvatuslikult kasva-
ma. See oli põhjus number üks. Teiseks 
- 1960ndateks aastateks olid kesklinna 

alad juba taastatud või sõjaeelse mal-
li järgi täis ehitatud. Vaja oli uusi ala-
sid, kuhu mahuks palju elamuid ja po-
leks vaja lammutada vanu maju. Ja kol-
manda põhjuse eest oleme „tänulikud“ 
Nikita Hrustsovile. 50ndate aastate lõ-
pus nägi Hrustsov Prantsusmaa visiidil 
firmat, mis ehitas suurpaneelidest ela-
muid. Vabrikus tehtud klotsidest pan-
di ehitusplatsil majad kokku! Hrustsov 
sattus vasikavaimustusse ja hõiskas - ai-
nult nii saab ehitada kiiresti ja maru pal-
ju. Nii algas meil ja ka terves NSV Lii-
dus massiline suurpaneel elamuehitus.

Kas Teid ei heidutanud, et Eestis 
puudus suurpaneel elamuehituse 
praktika ja kogemused? 

Ega meie arhitektid polnudki selleks 
valmis, sestap tehti hoonete kavanda-
mine ülesandeks Moskva projekteeri-
misinstituutidele. Kuid nemadki ei ol-
nud valmis ja jämeda otsa haarasid in-
senerid, kellel olid teadmised tehnoloo-
giast, kuid vähesed arhitektuuri alal. Nii 
sündiski suurpaneelidest ilmetu tüüpe-
lamu, milles olid üpris viletsad korterid. 

Kas Eesti arhitektid teadsid, mis 
on hrušovka? 
Seda nad said teada, kui Mustamäe 
esimese mikrorajooni rajamisel Ehi-
tajate ja Akadeemia tee vahel kasuta-
ti muutmatult Moskva suurpaneelela-
mute tüüpprojekte. Korterid olid häs-
ti kitsad, minimaalsete abiruumidega, 
tillukeste köökide ning ühendatud sa-
nitaarsõlmedega (vann ja WC ühes ruu-
mis). 2- ja 3-toalistes korterites oli üks 
tuba läbikäidav. Kööki pääses läbi toa 
ja isegi kirstu ei saanud korterist välja 
viia muidu kui püstasendis. Hiljem, kui 
me küsisime Moskva projekteerijatelt, 
miks nad kavandasid nii viletsad ja kit-
sad korterid, õigustasid nad end, et täi-
tes käsku „igale perele omaette korter“, 
projekteeriti korterid, kuhu ei saaks ma-
jutada rohkem kui ühte peret. Tallinnas 
küll mitme perega asustatud kortereid 
praktiliselt ei olnud, aga paljudes NSVL 
linnades, eriti Moskvas, majutas kohalik 
võim uutesse kommunaalkorteritesse 
tihti tubade kaupa mitu peret.

Kas tahate öelda, et leiutasite tol-
le aja kohta midagi täiesti uut? 
Alates teisest mikrorajoonist Kaja kul-
tuurikeskuse kandis õnnestus meie ar-
hitektidel ja inseneridel parandada kor-
terite planeeringut. Vaatamata jäigale 
tootmistehnoloogiale ja ehitajate vastu-
seisule (muutmata toodangut oli lihtne 
vorpida). Üle kivide ja kändude, kuid vii-
mastesse mikrorajoonidesse õnnestus 
planeerida juba täiesti rahuldavaid kor-
tereid: avarate abiruumidega, kus köö-
gi suurus võimaldas seda kasutada söö-

gitoana. Ehitustempo oli juba saavuta-
tud, tehas tootis klotse ja 5-korruseline 
elamu pandi püsti 3 kuuga. 

Kuidas nii ruttu taristu rajati? 
Olime hädas. Kui esimesed majad hak-
kasid valmis saama, polnud veel ei Sõp-
ruse puiesteed, Mustamäe teed ega ka 
transporti. Rahvas läks jalgsi mäest üles 
Nõmmele ja sealt elektrirongiga linna. 
Kuna Mustamäe katlamaja ei saanud ko-
he valmis, siis panime katlad kaupluse 
jaoks ehitatud hoonesse. Korstnad püs-
ti ja kütmine läks lahti.

Keda esimestesse elamutesse ma-
jutati? 
Just siis hakati sõja aastail püstitatud ba-
rakke (nõukogude armee vangide, hil-
jem sakslaste majutamiseks) lammuta-
ma. Seal elas madala kvalifikatsiooniga 
tööjõud, keda oli siia tööle värvatud. Esi-
mestesse majadesse paigutatigi uustul-
nukad barakkidest, kes rajasid elamute 
juurde otsemaid juurviljapeenrad, pa-
nid peedid-porgandid maha, hakkasid 
kurki, sibulat ja salatit kasvatama. Hea-
korraplaani elluviimise käigus pidime 
peenramaad hävitama. Siis tuli rahvas 
kaigastega relvastatult välja ja me pi-
dime miilitsa appi kutsuma. Aiamaa-
de hävitamisega oli tükk tegu. 

Millised on Mustamäe plussid?
Igal aastal valmis üle 3500 uue korte-
ri, mida linn siis hädasti vajas ja jutt, 
et aina sissesõitnutele anti kortereid, 
on vale. Suur pluss on avarus. Selleks, 
et 3 tundi päevas elutuppa päike pais-
taks (otsesed päikesekiired), ongi ma-
jad paigutatud rivitult. Igasse korteris-
se paistab päike ning koolid, lasteaiad 
ja kauplused on käe jala juures. Plus-
siks on suured sisehoovid, kus lapsed 
võivad mängida ja jalutusruum mikro-
rajooni sees. Transport käib ümberrin-
gi, et lapsed ei peaks kooliteel tänavaid 
ületama, põhimõttega, et igas mikrora-
joonis oleks 6-8 tuhande elaniku koh-
ta 1 kool. Tõsi, siia oli vaja eraldi ees-
ti ja vene kooli, seetõttu kavandasime 
järgmistesse mikrorajoonidesse 10-12 
tuhat elanikku. Suurendasime mikro-
rajooni, et lastel oleks turvaline ja nad 
ei peaks üle teede käima. Rahas ei ol-
nud üldse küsimus, riigi suures raha-
kotis oli elamuehituse osa kõige pris-
kem. Jätkus ka koolide-lasteaedade ra-
jamiseks, vaid kaubanduse, teeninduse 
ja kultuuri eelarve oli imeväike. Nagu 
elamud said valmis, olid valmis ka laste-
aiad ja koolid, vaid kaubandus, kultuur 
ja sport jäid vaeslapse ossa. Küll hiline-
misega, kuid igasse mikrorajooni jõuti 
ehitada ka kaubandus-teeninduskesku-
sed, ABC-d. Viimasesse, IX mikrorajoo-
ni ehitati Magistrali keskus juba Eesti 
Vabariigi aastail. 

Millised on Mustamäe miinused?
Majade ühetaoline välisilme. Tõsi, vii-
mase ajal korrastavad ühistud elamuid 
tuues fassaadi viimistlusse värvi, halli-
de ilmetute majade elustamiseks on 
see väga oluline. Ehitiste vahelisi ala-
sid tuleks ilmestada, paremini haljasta-
da, luua juurde laste- ja spordiväljakuid 
ning loomulikult paremini hooldada. 

Meenutusi Mustamäest.  
Intervjuu Dmitri Brunsiga
Mustamäe linnaosa 60. juubeliaasta puhul avaldame 2012. aasta märtsis meie lehe veergudel  
ilmunud intervjuu Mustamäe tekkeloost legendaarse Tallinna peaarhitekti Dmitri Brunsiga.

Dmitri Bruns  
(1929-2020) 
▶  Sündis Riias. Tema ema- ja isapoolsed 

vanavanemad elasid Tallinnas ning 
lapsepõlves külastas Dmitri neid pea 
iga aastal. 1942. aastal kolis pere Tal-
linna. Arhitektiks õppis Bruns Lenin-
gradi ehitusinseneride instituudis. 

▶  30 aastaselt sai Dmitri Bruns Tallin-
na peaarhitektiks ja oli ametis aas-
tail 1960 kuni 1980. 

▶  Hiljem töötas Bruns Ehituse Teadus-
liku Uurimise Instituudis. 

▶  Arhitektuuridoktor. 
▶  Ta oli Tallinna generaalplaani (1971) 

üks autoritest. Kirjutanud mitmeid 
Tallinna linnaehituse- ja arhitektuu-
rialaseid raamatuid, sh „Tallinna lin-
naehituslik kujunemine“ (1993), „Tal-
linna linnaehitus Eesti Vabariigi aas-
tail 1918-1940“ (1998) ja „Tallinna 
ajaloolised ja arhitektuurilised še-
döövrid“ (2011), kus tutvustab ve-
nekeelsele lugejale linna vaatamis-
väärsusi. 

▶  Tallinna aukodanik, 2003. a. Tallin-
na vapimärgi kavaler.

Tallinna aukodanik Dmitri Bruns Tallinna Raekojas.

Dmitri Bruns, arhitekt ja arhitektuuriteadlane, kes muu hulgas valmis-
tas Tallinna linnaarhitektina linna ette olümpiaregatiks. 
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Kaja maja on avatud
Head külastajad!
▶  Kaja on avatud E-P 10-18, va riiklike pühade ajal.
▶  Kajas on nüüdsest avatud tasuta lugemisnurk, 

kus saab kohapeal lugeda ajalehti (Eesti Päe-
valeht, Postimees, Õhtuleht, Eesti Ekspress ja 
MK-Estonia) ja raamatuid. Soovi korral saab raa-
matuid ka koju laenutada.

▶  Samuti saab nüüd Kajas mängida lauamänge 
– Monopol, Uno, Exploding Kittens, Splendor, 
Pickti ja teised populaarsed lauamängud oota-
vad igas eas huvilisi. Mängud saab kohapeal 
mängimiseks laenutada Kaja administraato-

rilt. Tulge sõpradega või peredega, mängurõõ-
mu jagub kõigile!

▶  Tähelepanu! Seoses koroonaviiruse piirangute-
ga võib tulla ette muudatusi Kaja programmis.

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

▶  Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade koh-
tade olemasolul tund enne algust kohapealt.

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

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

03.02 19:00 Tantsuõhtu 
esineb Ragnar@Co

07.02 18:30 Kaja avatud töötoad 
Klaasimaal

09.02 15:00 Eakate ajaviite- ja suhtlusklubi

10.02 18:00 Kaja avatud töötoad 
Siidisalli maalimine

11.02 16:00 kohtumine kunstnikuga
Oleg Võsotski “Kosmos kui eelaimus”

12.02 16:00 Kaja avatud töötoad
Terratso stiilis vaagen

14.02 18:00 Kaja avatud töötoad
Sojavahast küünlad

16.02 18:00 Vestlusõhtu
Aivar Riisalu

17.02 19:00 Tantsuõhtu
esineb Kruiis

18.02 19:00 TANTSUKAJA
esineb Lõõtsavägilased

18.02 16:00 kohtumine kunstnikuga
Oleg Võsotski “Kosmos kui eelaimus”

19.02 15:00 Kontsert
“Isameelt, emakeelt hoian sellel 
maal”

19.02 16:00 Kaja avatud töötoad 
Polümeersavist kõrvarõngad

19.02 16:00 Kaja avatud töötoad
Villahaldjad

20.02 10:30 Lugude ja laulude hommik  
Jutukaja

23.02 18:00 Kontsert
Kaja Kammerkontsert

25.02 19:00 Etendus
Comedy Estonia “Pärandusepoiss”

26.02 19:00 Etendus
Comedy Estonia “Pärandusepoiss”

28.02 19:00 Etendus 
Vana Baskini Teater “Lumeroos”

Mustamäe 
60. juubelile 
pühendatud 
kirjandus
võistlus
MUSTAMÄE 
LEGEND
Igal linnal ja paigal on omad lood 
ja legendid. Mustamäe legend va-
jab veel avastamist ning võib-olla 
saab Mustamäe oma legendi just 
Sinu sulest. 

Mustamäe Kultuurikeskus Kaja kut-
sub igas eas inimesi osa võtma kirjan-
dusvõistlusest “Mustamäe legend”.

Mustamäe legend võib olla põ-
nev rännak minevikku või humoo-
rikas lugu tänapäevast, mis on kas 
väljamõeldis või põhineb mõnel tõ-
sielusündmusel.

Parimast legendist saab stsenaa-
rium ja jõuab lavalaudadele kultuu-
rikeskus Kaja harrastusteateri eest-
vedamisel. 

Osavõtu tingimused:
▶  Võistlustöid oodatakse 2. maini 

2022.
▶  Töö pikkus kuni kolm A4 lehekü-

ge. Kirja suurus 12, Times New Ro-
man, reavahe 0.

▶  Kirjutised saata 2. maiks aadressil 
info@kajakeskus.ee, märkõnaga 
“Mustamäe legend”. Töö võib saa-
ta või tuua ka kinnises ümbrikus 
Mustamäe Kultuurikeskusesse Ka-
ja, E.Vilde tee 118, Tallinn 12614. 
Viimasel juhul kindlasti märkida 
ära teose autor ja kontaktandmed.

▶  Arvesse lähevad vaid tähtajaks lae-
kunud tööd.

▶  Käsikirju ei tagastata ega retsen-
seerita.

Žürii:
▶  Žürii on 3 liikmeline, selle koos-

tab võistluse korraldaja.
▶  Žürii tuleb kokku 2022. aasta 

mais.
▶  Võitjad kuulutatakse välja mais 

2022. 

Auhinnad:
▶  Planeeritud auhinnafond on 600 

eurot.

Kirjandusvõistlust toetab Mustamäe 
Linnaosa Valitsus

Kaja üritused veebruaris
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KAJA TÖÖTOAD VEEBRUARIS
E 07.02 18:30 Klaasimaali töötuba 25€
N 10.02 18:00 Siidisalli maalimine 30€
L 12.02 16:00 Terratso stiilis dekoratiivne kandik 30€
E 14.02 18:00 Sojavahast küünlad 15€
L 19.02 16:00 Villahaldjad 25€
L 19.02 16:00 Polümeersavist kõrvarõngad 25€
Rohkem infot: www.kajakeskus.ee, tel 53 886 330
Kaja huvikeskus, Vilde tee 118

Eesti Vabariigi 104. aastapäeva tähistav kontsert 

ISAMEELT, 
EMAKEELT HOIAN 

SELLEL MAAL 
L, 19. 02 kl 15.00

LAULAVAD 
naiskoor “Kaja” 

Karin Tuul juhatusel 
ja 

Eesti Meestelaulu Seltsi Meeskoor 
Evi Eespere juhatusel

KONTSERT ON TASUTA

Tere tulemast 
Mustamäe eakate 
ajaviite ja  
suhtlusklubisse
Head Mustamäe seeniorid!
Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja 
Mustamäe Eakate Nõukogu eestve-
damisel alustas selle aasta jaanua-
ris Kaja Kultuurikeskuses (E. Vilde 
tee 118) tööd Mustamäe eakate aja-
viite- ja suhtlusklubi. Klubi eesmär-
giks on pakkuda meie linnaosa ea-
katele suhtlemisvõimalusi omaea-
listega, avardada kontaktide võrgus-
tikku, jagada oma rõõme ja mure-
sid ning kohtuda põnevate külalis-
tega. Ning seda kõike meie armsas 
Kaja Kultuurikeskuses.

19. jaanuaril toimus Kaja Kultuu-
rikeskuse ilusas saalis meie suhtlus-
klubi avaüritus. Vaatamata ebasobi-
vale ilmale, tuli kohale ligi 50 hea-
tujulist ja ootusärevat mustamäe-
last, kes neljakaupa mõnusalt tee-
lauas koha leidsid ja ka õdusas at-
mosfääris uusi tutvusi sobitasid. To-
re oli kuulda, et meid oli koos nii 60, 
kui üle 90 aasta vanuseid ning jutu-
sumin kostis igast lauast.

Saime teada nii mõnestki üks-
teise harrastusest ja huvitegevu-
sest. Tehti mitmeid ettepanekuid 
järgmisteks kohtumisteks. Väga 
tore oli ka see, et ürituse lõpus tuli 
nii mõnigi pakkuma oma abi mõ-
ne huvitava teemaga kohtumisaja 
sisustamisel. 

Meie esimese pärastlõunatee 
kohtumise võib igal juhul korda-
läinuks nimetada!

Head Mustamäe seeniorid, oota-
me teid meie suhtlusklubi kohtu-
misele taas 9. veebruaril, ikka kell 
15. Meile tuleb külla Mustamäe lin-
naosa vanem Lauri Laats, kes vas-
tab küsimustele ja tutvustab meile 
linnaosa üritusi, milles ka meil on 
oma tähtis osa. Nagu te teate, sel aas-
tal tähistab Mustmäe oma 60. aas-
tapäeva. Linnaosavalitsusel on ette-
valmistamisel mitu põnevat juube-
liaasta projekti, millesse olete väga 
teretulnud panustama, sh oma mä-
lestusi jagama.

Sellest järgmine kohtumine toi-
mub 2. märtsil ikka kell 15.

Eakate vestlusõhtud toimuvad 
Kaja Kultuurikeskuse (E. Vilde tee 
118) 1. korruse saalis. 

Head seeniorid, ärge jääge nen-
del õhtutel koju istuma! Tulge Kajas-
se! Loome endale mõnusa kokkusaa-
mise koha ja oleme väike tegus osa-
ke suures Mustamäe kogukonnas!

Sõbralik meeldetuletus: Kaja Kul-
tuurikeskuse sissepääsul tuleb esi-
tada kehtiv Сovid-tõend.

Olge terved ja hoitud! Kohtumi-
seni!

Hille Väljaste
Mustamäe Eakate Nõukogu

Lugude ja laulude  
hommikud Kajas
„Jutukaja“ on lugude ja laulude hommik, kus muinas-
jutte vestavad ja laule laulavad Illika Lõhmus ja Karin 
Muldma. Tegemist on uue sündmuste sarjaga kogu pe-
rele, kus oodatud on kõik alates vanusest 3 aastat. 

Illika Lõhmus töötab Tallinna Lotte lasteaias õpetajana ja Ka-
rin Muldma on muusikaõpetaja Tallinna Liivaku lasteaias. 
Koos on käidud lugusid vestmas juba üle 10 aasta erinevates 
Eestimaa paikades (raamatukogudes, lasteaedades, üritustel, 
koolitustel jne) nii lastele kui täiskasvanutele. 

Koostööna on ilmunud ka kolm laulikut, kus Karini loo-
dud laulud vahelduvad Illika loodud lugujuttudega ning 
mitmetele Illika loodud sõnadele põimib Karin juurde vii-
si. Mõnikord sünnib mõni laul kuulates muinasjuttu, mõ-
nikord aga on just laul see, mille järgi luuakse uus mui-
naslugu.

Ühiselt loodud lauludega on nad ka edukalt osalenud lau-
luvõistlustel.

Mis juhtub kui kohtuvad sõnad ja viis, kui sinna lisandub 
muinasjutt ja soe süda? Ehk just nii sünnib „Jutukaja“ hom-
mik, mis rõõmustab ja paitab hinge suurtel ja väikestel…

Veebruari Jutukaja juba 20.02 10:30. 
Kohtumiseni!

         20.02 kl 10:30

JUTUKAJA

Kuulame muinasjutte, laulame ja  
veedame rõõmsalt aega  

Kultuurikeskus Kaja valges saalis.
Muinasjuttu vestavad ja laulavad: 

Karin Muldma ja Illika Lõhmus.

Pilet: laps 3 eur / saatja tasuta

Info ja eelregistreerimine: 
www.kajakeskus.ee, 
tel 53 802 474
Kultuurikeskus Kaja, 
Vilde tee 118

Kaja galeriis Oleg 
Võsotski näitus  
„Kosmos kui eelaimus“ 
Kuni veebruari lõpuni on kõigil võima-
lik tasuta külastada Oleg Võsotski näi-
tust „Kosmos kui eelaimus“.    

Oleg Võsotski on kunstnik ja peda-
goog, sündinud Ukrainas, elab ja töö-
tab Tallinnas. Aastast 1991 on kunst-
nikul olnud rohkem kui 160 perso-
naalnäitust. Autori peamine maali-
de teema on seotud kosmose ja val-
gusega. Valgus, mis oli enne päikest, 
millest räägivad erinevate rahvaste 
müüdid.  

Tema maastikupildid on  omapä-
rased. Nendes on tunda Hiina maa-
lingu traditsioonide tundmist: loodus 
on kujutatud inimhingena, omapära-
se vaimse sümbolina. Kunstnik ise kir-
jeldab oma kunsti: „Mu peamine üles-
anne on näidata Ilu, Armastust ning 
Headust, mille ma saan suheldes loo-
duse ja kunstiteostega. Kui ma maa-
lin, ma liidan seda kõike, ning tule-
mus ongi käes.“

11. veebruaril kell 16-18 ning 18. 
veebruaril kell 16-18 on kõigil võima-
lik kunstnikuga isiklikult kohtuda ja 
osaleda tema näituse tasuta ekskur-
sioonidel. 

Kaja galerii on avatud külastajate-
le avatud E-P 10-18. Näitus jääb Ka-
ja galeriis avatuks veebruari lõpuni.

OLEG VÕSOTSKI
Kosmos kui eelaimus      

12.01-28.02

Mustamäe 
Kultuuri keskus 
Kaja jätkab vestlus
õhtute sarjaga
Selle hooaja teise vestlusõhtuga an-
takse avapauk Mustamäe-60 teema-
aastale Kaja Kultuurikeskuses. Kajal 
on külas endine Mustamäe linnaosa 
vanem, tuntud avaliku elu tegelane 
AIVAR RIISALU.

Vestlusõhtu teemaks on „EÜEst Meie 
Meheni ehk pulli peab saama“

Vestlusõhtu toimub kolmapäeval 16. 
veebruaril kell 18 – 19.30.  Moderaator 
on Ivo Rull.

Pilet 5 eurot kohapeal.
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MUSTAMÄE KULTUURIKESKUS KAJA  
(Vilde tee 118) HUVIRINGID  
2022 I poolaasta
LASTELE 
BEEBIDE LOOVUSTUBA 
Lastele 6 kuud – 3 a. Tel 508 9607, 
info@loovustuba.ee,  
www.loovustuba.ee

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

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

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

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

TEATRISTUUDIO BOOM 
(vene keeles) 
Lastele 3-13+a. Tel.580 32156  
www.facebook.com/boomstuudio

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

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

LOOVUSSTUUDIO (vene keeles) 
Lastele 5–12 aastat Tel.559 96558.
nata-27@mail.ru

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

SOLAS IIRITANTS 
Lastele 9–14a. tel.566 42925,
solasirishdance@gmail.com 

MAALITUNNID /vene keeles/ 
Lastele 4–12a. tel.560 61908, 
loovusprojekt@gmail.com

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

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

UUS! TANTSUTREENINGUD 
ERIVAJADUSTEGA LASELE  
(k.a. ratastoolitants) 
Lastele, noortele 8-18a.  
Tel. 56467088, ritaternos@gmail.com

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

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

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

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

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

TEATRISTUUDIO BOOM  
(vene keeles) 
Täiskasvanutele Tel.580 32156  
www.facebook.com/boomstuudio

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

TALLINNA TANTSUAKADEEMIA  
tantsurühm UPPSAR 
Kontakt tel. 530 60112,  
keit.fomotskin@gmail.com

EMLS TALLINNA MEESKOOR 
Kontakt tel. 534 64061,  
jyri.mellik@gmail.com

JOOGA IGALE EALE 
Kontakt tel. 555 36392,  
roosileht.piret@gmail.com

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

NAISKOOR KAJA 
Kontakt segakoorkaja@gmail.com

SOLAS IIRITANTS 
Kontakt tel. 566 42925, 
solasirishdance@gmail.com

FLAMENCOTANTS 
Tel. 566 61631, anulikk@gmail.com

UUS! TANTSUTREENINGUD 
ERIVAJADUStEGA 
TÄISKASVANUTELE  
(k.a. ratastoolitants) 
Kontakt 56467088,  
ritaternos@gmail.com

Rohkem infot ringide kohta www.kajakeskus.ee/huviringid

MUSTAMÄE HUVIKOOLI HUVIRINGID  
2022 I poolaasta 
E. Vilde tee 69, t.6522536, www.tallinn.ee/mllm, mllm@mllm.tln.edu.ee
TEHNIKAVALDKOND 
ARVUTIRING 
VANUS: 7–14 a., õpetaja Larissa Ida,  
õppetasu 21 € kuus 

GRAAFILINE DISAIN 
VANUS: 7–15 a., õpetaja Julia Rusakova, 
õppetasu 21 € kuus 

TEHNIKARING 
VANUS: 7–14 a., õpetaja Jüri Jestin 21, 
õppetasu 21 € kuus

MUUSIKA-JA  
KUNSTIVALDKOND 
TANTSURING FILIGRAAN 
VANUS: 4–19 a., Nadežda Tšalaja,  
õppetasu 23/25 € kuus

ESTRAADITANTSUKOOL  
PEPPY-DANCE 
VANUS: 4–19 a., õpetaja Olga Juškova, 
õppetasu 23/25 € kuus 

KOREOGRAAFIARING PÄÄSUKE 
VANUS: 4–8 a., õpetaja Scarlet Ilves,  
õppetasu 23 € kuus 

SHOWTANTSURING JETE` 
VANUS: 6–19 a., õpetaja Diana Senkel, 
Eneli Rüütli , õppetasu 23/25 € kuus 

SPORTLIKUD TANTSUD TORNADO
VANUS: 7–19 a., õpetaja Skarlett Ilves, 
õppetasu 23 € kuus 

TANTSURING STREET DANCE
VANUS: 7–19 a.,  
õpetaja Aleksandr Tśetśet,  
õppetasu 23 € kuus 

MUUSIKARING LAULUAED
24 € kuus

LASTE- JA NOORTEKOOR HELLAS
VANUS: 4–19 a.,  
õpetaja Hellas Aleksander Kaidja,  
õppetasu 9 € kuus 

KITARRIÕPETUS 
VANUS: 7–14 a.,  
õpetaja Mihkel Kuusler,  
õppetasu 19 € kuus 

KLAVERIMÄNGURING 
(väike grupp)
VANUS: 4–16 a.,  
õpetaja Jelena Tartõnskih,  
õppetasu 30€ kuus 

KLAVERIRING (individuaalõpe)
VANUS: 7a. alates,  
õpetaja Tiiu Tamm, Helen Kivimägi,  
õppetasu 80 € kuus 

MUUSIKALINE TEATER 
VANUS: 7–17 a.,  
õpetaja Tamara Pekarskaja,  
õppetasu 23 € kuus 

TEATRIRING INTRADA 
VANUS: 10–12 a,  
õpetaja Tamara Pekarskaja,  
õppetasu 19 € kuus 

LAULURING VOKAAL 
VANUS: 10–12 a., Tamara Pekarskaja,  
õppetasu 9 € kuus 

MUUSIKARING TERAKE (l/a baasil)
Õpetaja Maie Lõõnik, 24 € kuus

ART- FLORISTIKA 
VANUS: 8–19 a.,  
õpetaja Jelena Tartõnskih,  
õppetasu 23 € kuus 

DISAINISTUUDIO KREATIFF
VANUS: 10–19 a.,  
õpetaja Jelena Tartõnskih,  
õppetasu 23 € kuus 

KUNSTI- JA TEKSTIILIRING 
VANUS: 7–19 a.,  
õpetaja Liina Luht, õppetasu 23 € kuus 

MAAL JA SKULPTUUR 
VANUS: 7–14 a., õpetaja Julia Rusakova, 
õppetasu 23 € kuus 

KUNSTI- JA DISAINIRING 
VANUS: 4–6 a., õpetaja Anne Tamm,  
õppetasu 20 € kuus 

KUNSTIRING  
(algajad ja edasijõudnud)
VANUS: 7–12 a.,  
õpetaja Larissa Budnitskaja,  
Marina Rõmar, õppetasu 17/20 € kuus 

KUNSTIRING (l/a baasil)
Õpetaja Anne Tamm, 22 € kuus

KODUKULTUUR 
VANUS: 7–14 a.,  
õpetaja Tatjana Kravtšenko,  
õppetasu 20 € kuus 

KÄSITÖÖ 
VANUS: 4–6 a.,  
õpetaja Jelena Garnis,  
õppetasu 23 € kuus  

LOOVUSRING KUNST  
JA MEISTERDAMINE 
VANUS: 10–11 a.,  
õpetaja Ingrid Reiman,  
õppetasu 23 € kuus 

KUNST-JA KUNSTITERAAPIA 
õpetaja Marju Jõgis, õppetasu 20 € kuus 

ÜLDKULTUURIVALDKOND
Eesti keele ring MINA JA MAAILM
VANUS: 9–12 a., õpetaja Endla Reinkort, 
õppetasu 24/27 € kuus 

ABC-KOOL (koolieelikutele) 
VANUS: 4–7 a., õpetaja Triin Sander,  
õppetasu 23 € kuus 

TEATRIRING NAERATUS  
(inglise keeles)
VANUS: 5–12 a.,  
õpetaja Tatjana Tomilova,  
õppetasu 23 € kuus 

LOOVUSRING HARRY POTTER  
(inglise keeles)
VANUS: 15–18 a., õpetaja Tatjana  
Tomilova, õppetasu 23 € kuus 

LOOVUSRING NAKSITRALLID 
(koolieelikutele)
VANUS: 4–7 a., õpetaja Ingrid Reiman, 
Olga Sidorenko, õppetasu 23 € kuus 

LOOVUSRING MÕTTEMOSAIIK 
(eesti keel) 
VANUS: 4–6 a., õpetaja Endla Reinkort , 
õppetasu 23 € kuus 

LOOVUSRING SIPSIK (eesti keel)
VANUS: 7–8 a., õpetaja Endla Reinkort , 
õppetasu 23 € kuus 

LOOVUSRING NUBLU (inglise keel)
VANUS: 7–12 a.,  
õpetaja Svetlana Danileiko,  
õppetasu 24 € kuus 

GIIDINDUS (eesti keel)
VANUS: 14–18 a.,  
õpetaja Erna Podanjova,  
õppetasu 23 € kuus 

LOOVUSRING ERUDIIT 
Õpetaja Jelena Sergejeva,  
õppetasu 18 € kuus

MALERING 
VANUS: 6–16 a.,  
õpetaja Tatjana Fomina,  
õppetasu 20/23 € kuus  

JUNGAKOOL
VANUS: 7–15 a.,  
õpetaja Dmitri Petrjakov, 
õppetasu 21 € kuus 

KOKANDUSE RING
VANUS: 7–12a., õpetaja Olga Sidorenko, 
õppetasu 25 € kuus 

SPORDIVALDKOND 
LIIKUMISRÜHM
VANUS: 4–8 a., õpetaja Dmitri Petrjakov, 
õppetasu 23 € kuus 

KICKBOXING 
VANUS: 10–19 a.,  
õpetaja Dmitri Petrjakov,  
õppetasu 23 € kuus 

LOODUS-JA TÄPPISTEADUSTE 
VALDKOND 
LOODUSRING 
VANUS: 10–11 a.,  
õpetaja Ingrid Reiman,  
õppetasu 17 € kuus 

TANTSURING ZUMBA 
õpetaja Eneli Rüütli,  
õppetasu 20/25 € kuus 

LEGO konstrueerimise ring
VANUS: 6–7 a., õpetaja Julia Rusakova, 
õppetasu 20/32 € kuus 

FLÖÖDIMÄNGURING 
õpetaja Nils Kosapoeg ,  
õppetasu 19 € kuus 

Mustamäelased on teretulnud kasutama linnaosavalitsuse avalikku arvutipunkti
Tuletame meelde, et Mustamäe Linna-
osa Valitsuses on jätkuvalt avatud avalik 
arvutipunkt printeriga, et inimesed, kel-
lel kodus arvutit ei ole, saaksid juurde-
pääsu e-teenustele, sh saaksid välja trük-
kida patsiendiportaalist enda vaktsinee-
rimistõendi. Vajadusel on külastajate-
le abiks linnaosavalitsuse infotöötajad.

Avalik arvutipunkt asub Mustamäe 
Linnaosa Valitsuse teenindussaalis (E. 
Vilde tee 118, Kultuurikeskuse Kaja 

majas) ja on kasutatav linnaosavalitsu-
se töö ajal: 

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

Arvutiga on ühendatud ID-kaardi lu-
geja ja printer, et dokumente saaks nii 
elektrooniliselt allkirjastada kui vajadu-
sel välja trükkida. Turvalisuse kaalutlus-

tel ei saa kasutada väliseid mälusead-
meid (kui inimesel on vaja dokumente 
avada, töödelda ja elektrooniliselt säili-
tada, siis nende transport peab toimu-
ma üle interneti). Lisaks veebibrauseri-
le on arvutisse paigaldatud Adobe Rea-
der ja Microsoft Office standardpakett.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et enne 
digiteenuste esmakordset kasutamist – 
sh vaktsineerimistõendi väljatrükkimi-
seks -tuleks veenduda, kas ID-kaardiga 

seotud koodid (PIN1 ja PIN2) on käeula-
tuses ja kehtivad.

Kui teil ei ole meeles Teie ID-kaardi 
PIN-koodid, siis te saate need uuenda-
da Politsei- ja Piirivalveametis. NB! Ala-
tes 2019. aastast enam ei saa ID-kaardi 
PIN-koode asendada pangakontorites –  
seda saab teha üksnes PPA teenindustes.

Olge hoitud ja tere tulemast meie ar-
vutipunkti!
Mustamäe Linnaosa Valitsus
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Mustamäe raamatukogud ja innovatsioonilabor ootavad külastama
Alanud raamatukogude teema-aasta 
kutsub kõiki lähimasse raamatukok-
ku sisse astuma. Mustamäel teenin-
davad elanikke Kännukuke raamatu-
kogu (E. Vilde tee 72), Sääse raama-
tukogu (Sõpruse pst 186) ja Männi 
raamatukogu (Ehitajate tee 48). Li-
saks raamatute laenutamisele, koo-
litustele, üritustele jt raamatukogu 
tavateenustele leiab neist muudki 
põnevat.

Lapsi oodatakse raamatukokku juba 
maast-madalast. Nende lugejaks regist-
reerimisest saab teha pere jaoks meel-
dejääva sündmuse – koos lugejakaar-
diga antakse lapsele mälestuseks kaa-
sa kaarditasku ning raamatukogu kü-
lastus on võimalik jäädvustada lustaka 
fotoseina juures. Raamatukogust saab 
ka raamatu „Pisike puu“, mis on riigi 
kingitus kõikidele eesti lastele. 

Täiskasvanuid ootavad raamatu-
kogus kohtumised kirjanikega, klu-
bid ja ringid ning lähikuudel toimub 
ridamisi veebiüritusi (nt eesti luulet 
tutvustav intervjuude sari „Luule lai-
nel“, investeerimissari „Rahatargaks 
raamatukogus“). Samuti jätkab popu-
laarne lugemisprogramm „Raamatu-
ga kevadesse“. 

Seenioridel aitavad raamatukogu-
hoidjad leida mistahes infot ning pa-
kuvad tasuta individuaalkoolitusi vaja-
likel teemadel, nt arvuti või nutisead-
me kasutamine ja e-teenused. Seenio-
ride vestlusklubid käivad praegu koos 
peamiselt veebis, ent peagi loodetavas-
ti taas ka raamatukogudes kohapeal, 
ning kõik huvilised on oodatud nende-

ga liituma. Tallinna elanikel, kel kodust 
välja liikumine raskendatud, on võima-
lik tellida raamatukogust tasuta kodu-
teenindus.

Igas vanuses lugejad on oodatud Kän-
nukuke raamatukogu innovatsioonila-
borisse, mis tähistab tänavu 5. sünnipäe-
va. Innovatsioonilaborist leiab kaks 3D 
printerit, laserlõikepingi, graafikalaua, 
märgipressi ja kilelõikuri. 

Kõigi seadmetega saab midagi oma-
näolist luua. Näiteks saab 3D printeri-
ga printida järjehoidja, telefoniümbri-
se,  küpsisevormi, kõikvõimalikud va-
ruosad jpm. Väga populaarsed on ka 
laserlõikepink ja kilelõikur. Laserlõi-
kepink võimaldab graveerida puidule, 
pleksiklaasile jt materjalidele erinevaid 
pilte ja kujundusi. Seadmega saab te-
ha ka väga täpseid lõikeid. Kilelõikuri-
ga saab valmistada kleepse või kujun-
dada tekstiilile omanäolise disaini, nt 
on raamatukogus valminud kogu pere-
le ühesuguse kujundusega T-särgid  ja 
riidest raamatukotid. Innovatsioonila-
boris saab kätt proovida rinnamärkide 
tegemisel ja graafikalaual joonistami-
ses. Graafikalaual saab vaba käega ot-
se ekraanile joonistada ning erinevate 
programmide abil proovida näiteks ani-
meerimist. 

Lähiajal täieneb innovatsioonilabor 
virtuaalse reaalsuse prillidega Oculus 
Quest 2, millega saab raamatukogust 
lahkumata maailmas ringi reisida ja 
erinevaid mänge mängida. Samuti pa-
kutakse peagi hübriidkaamera Canon 
EOS M50 Mark II kasutamise võimalust. 
Komplekti kuuluvad mikrofon ja väi-
ke statiiv sobivad lühikeste videode te-
gemiseks ja raamatukogu fotostuudios 
pildistamiseks. 

Raamatukogus saab tutvuda ka eri-
nevate robotitega. Kõige pisematele 
on Bee-Bot ja Matatalab robotid ja koo-
lilastele Edison, LEGO Education We-
Do2 ja Spike robotid. Saab ka  kasuta-
da leiutajakomplekte Strawbees ja Ma-
key Makey. 

Kännukuke raamatukogu innovat-
sioonilabor ootab kõiki külastajaid. Ka-
sutamiseks saab aja kokku leppida e-
posti aadressil: kannukuke@tln.lib.ee

Rohem infot innvotasioonilabri ja 
Mustamäe raamatukogude kohta leiab  
veebilehelt www.keskraamatukogu.ee. 
Mustamäe raamatukogude tegemistel 
saab silma peal hoida ka Facebookis: 
https://www.facebook.com/Mustamae-
Raamatukogud .

Liine Toomse
Kännukuke raamatukogu juhataja 

Igal laupäeval kell 15.10 voolimi-
se veebitunnid „Plastiliinist voo-
limise veebitund lastele ja lapse-
vanematele“. 
Videotunnis osalemise lingi postitame 
Mustamäe raamatukogude Facebooki 
lehele enne kohtumist. Lisainfo ja eel-
registreerimine: kannukuke@tln.lib.ee, 
tel 683 0951.

Iga kuu 1. ja 3. laupäeval kell 13. 
„Virtuaalne keelekohvik“ 
Ootame kohtumistele eesti keelt ema-
keelena mittekõnelevaid inimesi, kes 
soovivad vabas õhkkonnas eesti kõne-
keelt harjutada. Oodatud on kõik hu-
vilised, olenemata nende emakeelest. 
Osalejate eesti keele oskus võiks olla 
vähemalt suhtlustasemel. Lisainfo ja 
registreerimine: kannukuke@tln.lib.ee, 
tel 683 0951

Algas registreerimine tänavusele õpilaste  
muusikakonkursile „Tallinna talent“
Tähelepanu, Mustamäe noored muusikud!
Tallinn kuulutab teist korda välja õpilaste muusika-
konkursi „Tallinna talent“, mille eesmärk on esile 
tuua ja toetada pealinna musikaalselt andekaid õpi-
lasi. Kahekümnele parimale osalejale saab osaks pea-
linna talendikaima noormuusiku tiitel ja ühekord-
ne 1000-eurone stipendium, mida saab rakendada 
edasiseks arenguks muusikavaldkonnas. 2022. aas-
tal toimub konkurss solistidele ja ansamblitele ka-
hes kategoorias: vokaalmuusika ja instrumentaal-
muusika, mõlemas saab teha valiku klassika, levi- ja 
rahvamuusika ning improvisatsiooni vahel.

Alates 19. jaanuarist oodatakse konkursile re-
gistreeruma kõiki Tallinna üldharidus- ja huvikoo-
lide õpilasi, kelle vanus jääb vahemikku 7-19 aas-
tat. Registreerimisankeet palutakse täita õpilase 
juhendajal või haridusasutuse esindajal ning an-
keedi esitamise lõpptähtaeg on 21. veebruar 2022.

Konkursi korraldamist koordineerib Tallinna 
Haridusamet. Lisainfot konkursi korralduse koh-
ta leiab aadressilt www.tallinn.ee/tallinnatalent.

Soovime teile rohkelt edu konkursil!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Noored, tere tulemast MANKi!
Mustamäe Avatud Noortekeskus (e. MANK) 
asub aadressil Ehitajate tee 82. MANK on 
avatud noortele E-R kella 14.00-20.00, koo-
livaheaegadel E-L 12.00-18.00.

Keskuse külastamine on kõigile tasuta ning oo-
datud on lapsed ja noored vanuses 7-26.

Noortekeskus korraldab põnevaid üritusi, 
programme, projekte, laagreid, koolitusi ja pal-
ju muud huvitavat. 

MANKil on õu, kus asuvad Mustamäe kogu-
konna aed ja renoveeritud korvpalliplats. 

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

Noorte kasutada on samuti arvutiklass, reno-
veeritud ja hästi varustatud köögiruum, suur saal 
peeglitega (spordi- ja tantsutrennideks). 

Suur saal on varustatud kaasaegse kinosüs-
teemiga, mis võimaldab korraldada kinoõhtuid. 

MANKis on bändiruum, kus noored saavad õpe-
taja juhendamisel mängida kitarri, trummi ja 
klaverit ning teha proove. Noortekeskuse ruu-
mid on heas korras, hubased, valged ja soojad. 

MANKi avatud osa on varustatud kaamera-
ga ning süsteemiga vaegkuuljatele, s.t. MANKi 
avatud osa sobib külastamiseks ka vaegkuulja-
test noortele. 

Noortekeskuse ruumid asuvad teisel korru-
sel. Sinna viiva trepi kohal on käepidemed ja 
ukseavad ja treppi asted on märgistatud ärksa 
värviga, mis lihtsustab juurdepääsu vaegnägi-
jatest noortele.   

Tere tulemast!
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Tasub eeskätt tööasjadega tege-
leda, kõrgeid eesmärke seada ja 
panustada karjääri edendamis-
se. On soodne aeg läbirääkimiste 
pidamiseks ja koostööpartnerite 
leidmiseks. Oled vaat et võitma-
tu, kui suudad kokku panna toi-
miva meeskonna, mis koosneb eri-
ilmelistest isikutest, keda seovad 
ühised eesmärgid. Laieneb klien-
dibaas, ka uued sõprussuhted on 
kerged tekkima. Armastus võib 
lõkkele lüüa tööpostil või ameti-
asju ajades.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Uuendusmeelne Uraan teeb veeb-
ruaris edasiviivaid aspekte nii jõu-
lise Marsi kui ka õnneplaneet Ju-
piteriga, luues sinu jaoks eriliselt 
soodsa pinnase edasiliikumiseks. 
Nüüd tuleb sul olla aktiivne ja 
julge, isegi riskimine on õigusta-
tud. Kui uue projekti hoogsalt käi-
ma lükkad, saadab sind kiire edu. 
Küllap üllatad ennast avastades, 
et saad hakkama rohkemaga, kui 
arvasid. Avastad enda varjatud an-
deid, ootamatult võib avaneda su-
perhäid võimalusi.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Armuasjad kisuvad õige kirglikuks. 
Ehkki üldjuhul on sinu jaoks olu-
line, et sul oleks armsamaga sar-
nased vaated ja jätkuks põnevaid 
jututeemasid, siis nüüd on põhi-
rõhk füüsilisel naudingul. Kui tun-
ned end naisena/mehena õnneli-
kuna, on sul energiat rohkem ning 
hästi sujuvad ka kõik muud tege-
mised. Veebruari keskpaik annab 
eriliselt soodsaid võimalusi tööala-
seks edasiminekuks, kas karjääri-
redelil tõusmiseks või uue tööko-
ha leidmiseks.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Tähtis on koostöö ärivallas ja raha-
asjade korraldamisel. Kui su kõr-
val on usaldusväärseid inimesi, 
kes oskavad tarka nõu anda, võib 
kuu rahaliselt vägagi edukaks ku-
juneda. Tähtis on leida endale pa-
rimad kaaslased! Armuasjus saad 
seisakupunktist üle. Jaanuar võis 
olla küllaltki keeruline, nüüd aga 
teadvustad paremini enda vajadu-
si ning suudad neid ka kallimale 
väljendada. On hea aeg suhte tu-
gevdamiseks, üksikutele aga uue 
armastuse leidmiseks.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Olulised on suhted kolleegidega. 
Ole sõbralik, abivalmis ja töökas 
– sel juhul on kaaslasedki sulle 
toeks. Üheskoos suudate palju saa-
vutada, töö tegemine pakub iga-
päevaselt rõõmu ja võimalust are-
neda. Tähtis päev on sinu jaoks 16. 
veebruar – siis toimub täiskuu kul-
minatsioon Lõvi sodiaagimärgis. 
Mõtle, kuivõrd lähtud partnerlus-
suhetes enda vajadustest, kuivõrd 
aga panustad kallima heaolusse. 
Oluline on selles vallas tasakaalu 
luua, siis saab armuõnn õitseda.

Neitsi
23. august – 22. september
Veebruar tõotab tulla rõõmurohke 
ja seiklusrikas. Tähtis on, et hoiak-
sid tööasjad joone peal ja täidaksid 
õigeaegselt kõik kohustused – siis 
jääb sul piisavalt aega ka elu lõbu-
sama poole nautimiseks. Hobid ja 
harrastused võimaldavad sul loo-
mingulisust rakendada, elust rõõ-
mu tunda. Küllap on rohkelt selts-
kondlikku läbikäimist, üritusi ja pi-
dusid. Vastassoo esindajad pööra-
vad sulle tähelepanu, mänguline 
flirt teeb tuju heaks.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Tööelu võib pakkuda põnevaid väl-
jakutseid ja arenguvõimalusi, saad 
proovida end uutes rollides. Kind-
lasti tuleb aga aega võtta ka pere 
jaoks. Ühised ettevõtmised liida-
vad teid, eriti oluline on suhtle-
mine lastega. Isegi kui nad seda 
ei ütle, vajavad nad väga sinu toe-
tust ja julgustust. Anna neile head 
eeskuju, ole valmis ära kuulama ja 
innustavaid sõnu ütlema. Seda ka 
juhul, kui nad teevad valikuid, mis 
on sinu jaoks ootamatud. 

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Praegune olukord sõltub paljuski 
sellest, milliseid valikuid oled va-
rasemalt teinud. Sul on lihtsam, 
kui vanad asjad on lõpetatud. Kui 
tunned, et tegevus on takistatud, 
viitab see suure tõenäosusega sel-
lele, et su energia on minevikus – 
mingid teemad vajavad veel ana-
lüüsimist, ehk on vaja kellelegi an-
destada või kellegi ees vabandada. 
Kui minevikuvõlad tasutud ja haa-
vad tervendatud, saad täiel rinnal 
tänases päevas elada.

Ambur
22. november – 21. detsember
Raha- ja äriasjus on paljutõota-
vaid võimalusi. Vajad häid kaas-
lasi, kellega koos tarku otsuseid 
teha – teistega koos edasi rühki-
des on lootust suurele edule. Vä-
ga oluline teema on veebruaris 
ka tervis. On aeg muuta igapäe-
vaharjumusi, loobuda pahedest – 
sina ise saad väga palju ära teha 
selle nimel, et kvaliteetsemalt ja 
tervemalt elada. Kui tunned sel-
leks vajadust, võiksid arsti juures 
käia ja lasta oma tervisenäitajad 
üle kontrollida.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Ilmselt oli aasta esimene kuu si-
nu jaoks küllaltki keeruline, asjad 
kippusid venima ja pidid tegelema 
mineviku taagaga. Nüüd aga sujub 
kõik juba märksa paremini! Saab 
selgemaks, kuhu tahad välja jõu-
da ning millist rada pidi eesmär-
gile läheneda. Veenus ja Marss lii-
guvad „käsikäes“ Kaljukitse mär-
gis, luues eriliselt soodsa pinna-
se partnerlussuhete arendami-
seks. Kui oled veel vaba ja valla-
line, võid just nüüd enda kõrvale 
uue kaaslase leida.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Tempo on hoogne – 1. kuupäeval 
toimub Kuu loomine, mis annab 
sulle uut jõudu ning tahtmist eda-
si pürgida. Küllap on sul suured 
plaanid ja jätkub julgust ja tarmu-
kust neid ka täide viia. Sinu jaoks 
on eelkõige iseenda vajadustele ja 
eesmärkidele keskendumise aeg 
– Päike liigub veebruari kolmel 
esimesel nädalal Veevalaja mär-
gis. Nüüd tasub olla heas mõttes 
egoist, lähtuda just sellest, mida 
sa ise kõige rohkem tahad!

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Veebruar on sinu jaoks väga oluli-
ne, eriliste võimaluste rohke kuu! 
Jupiteri soodsad aspektid annavad 
sulle justkui tiivad – ole vaid kül-
lalt julge, et kõrgelt lennata! Te-
gutse selle nimel, et oma unistu-
sed täide viia. Päike jõuab 18. veeb-
ruari õhtul Kalade märki. Siis saab 
alguse periood, mil just sina oled 
„maailma naba“. Siis tasub kesken-
duda isiklikele eesmärkidele, läh-
tuda just sellest, mida sa ise kõige 
rohkem tahad ja vajad.

HOROSKOOP VEEBRUAR 2022

Koostanud astroloog Maria Angel 

KINO 65+ KUTSUB

Eakatele mõeldud kino Mustamäe Apollos
22. veebruaril kell 10 näitame mus-
tamäelastele vanuses 65+ tasuta uut 
mängufilmi „Surm Niilusel“. Vajalik 
on eelregistreerimine! 

Tasuta filmiseansile saab registreeruda 
alates 9. veebruarist telefonil 645 7555 
ning www.tallinn.ee/mustamae. 

NB! Tuletame meelde, et Mustamäe 
Kino 65+ on mõeldud mustamäelastele.

22. VEEBRUAR KELL 10.00 
„SURM NIILUSEL“
Belgia meisterdetektiiv Hercule Poi-
rot puhkus Egiptuses glamuursel au-
rulaeval muutub mõrvari otsimiseks, 
kui ideaalse noorpaari pulmareis traa-

gilise pöörde võtab. Niiluse vetel, majes-
teetlike Giza püramiidide ja Abu Sim-
beli templi taustal rullub lahti lugu täis 
põletavat kirge, mürgist kadedust ja lait-
matult riietatud rändureid, kelle seas 
pole just palju neid, kelle hingel ei la-
su ainsatki pattu.

Põnevusfilmi „Surm Niilusel“ aluseks 
on Agatha Christie 1937. aastal ilmunud 
samanimeline menuromaan. 

Peaosas ning lavastajatoolil taas Ken-
neth Branagh („Mõrv Idaekspressis“, 
„Hamlet“, „Henry V“). 

Žanr: draama, krimi, müsteerium.
Film linastub inglise keeles eesti- ja 

venekeelsete subtiitritega.
Filmi pikkus: 2h 7min

TÄHTIS!
Seoses COVID-19 nakkusohu piira-
misega kehtestas Apollo Kinos Va-
bariigi Valitsuse käitumisjuhendile 
tuginedes alates 25. oktoobrist järg-
mised reeglid kinokülastajatele:

Turvaliseks kinoelamuseks peavad kõik 
täiskasvanud kinokülastajad esitama ki-
nos oma COVID-19 digitõendi. Kinosaa-

li pääsevad vaid COVID-19 vastu vakt-
sineeritud ja/või läbipõdenud inimesed. 

Kust on võimalik saada COVID-19 di-
gitõendit, mida kinno tulles esitada?  
Eesti patsiendiportaalis www.digilugu.ee 
saab endale luua COVID-19 immunisee-
rimis- ja läbipõdemise tõendit, mida on 
võimalik esitada nii nutiseadmes kui ka 
väljaprindituna. Kino aktsepteerib kah-
te sorti tõendit: 

▶  Euroopa Liidu standardile vastav digi-
taalne immuniseerimise tõend või si-
seriiklik vaktsineerimistõend

▶  COVID-19 läbipõdemise tõend 
Kui Teil ei ole kodus internetiühendusega 
arvutit või printerit, siis saate (ID-kaar-
di ja selle paroolide olemasolul) vajali-
kud tõendid tasuta välja trükkida Mus-
tamäe Linnaosa Valitsuse töö ajal seal 
asuvas avalikus internetipunktis (E. Vil-
de tee 118).

Jätkuvalt saab lasta ennast kodus vaktsineerida

Mustamäe Päevakeskus  
kutsub külla
Kallid sõbrad, head alanud sõbra-
kuud! 
Olete ikka oodatud meie huviringi-
desse laulma, tantsima, võimlema, 
joonistama, keelt õppima ja mälu 
treenima. 

Pakume soodsat lõunat, lugemi-
seks värskeid ajalehti ja ajakirju. 

Töötavad juuksurid, massaaž, ma-
niküür, pediküür.

Meie lauluklubis saab laulda kuu 
II ja IV neljapäeval kell 10.30 ja mä-
lutreeningud toimuvad kuu I ja III nel-
japäeval kell 11.00.

Pärastlõuna tantsud sel kuul 16.02 
kell 14.00. 

Pakkuda on soodushinnaga teatri-
pileteid Viljandi Ugala etendusele „Ku-
hu sa jäid“ 19.03 kell 14.00.  Kogu in-

fo, broneerimine ja tasumine konto-
ris tel. 653 62 05, Maivi.

Soovime teile kaunist talvejätku! 
Püsige terved!

Mustamäe Päevakeskus
Ehitajate tee 82

10. jaanuar 202212 Mustamäeuudised

Kodus vaktsineerimise teenus on mõeldud eeskätt neile, kes 
erinevatel põhjustel ei saa ise vaktsineerima minna. Nii tule-
vad meditsiinitöötajad inimesele koju, nõustavad ja vaktsi-
neerivad ning jäävad 15 minutiks jälgima inimese seisundit.
▶  Kodusvaktsineerimise brigaadid töötavad iga päev kell 9–18.
▶  Kodus tehakse nii 1., 2. kui tõhustusdoosi.

Kodus vaktsineerimise soovist saate teada anda telefonil 677 
8448, kõnesid võetakse vastu tööpäevadel kell 8–20 ja näda-
lavahetusel kell 9–17.

Järjekorrad brigaadi koju kutsumisel ei ole pikad - aega 
on võimalik saada ka käesolevaks nädalaks.

Olge terved ja hoitud!
Mustamäe Linnaosa Valitsus
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Lahendus saatke hiljemalt 18. veebruariks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 

üllatust püüdma. Jaanuarikuu ristsõna vastus oli: parem elada päev tiigrina kui sada aastat 
lambana.

Austatud Aare Pärn, Juri Gedrovitš, Pille Uga, Mari-Helen Prinzmann ja Ilmar Mitrofanov! 
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E.Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 7. veebruarist. 
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Alviine Grünberg 01.02.1931
Virginia Karu 01.02.1932
Kaljo Piiskop 01.02.1932
Laine Aja 02.02.1929
Lidia Shuyskaya 02.02.1929
Kalju Kanamäe 02.02.1929
Tatjana Bachmann 02.02.1930
Niina Lankina 03.02.1924
Enn Oja 03.02.1929
Jadviga Kreek 03.02.1930
Helju Lutsoja 03.02.1930
Pavel Troyan 03.02.1930
Imbi Enni 03.02.1932
Artur Roopalu 04.02.1925
Juta Pärnaste 04.02.1928
Ilse-Auguste Lukman 04.02.1928
Anna Altsyvanovich 04.02.1929
Nadezda Zhigaylova 05.02.1925
Jevgenia Kalvans 05.02.1925
Diana Khmeleva 05.02.1928
Anna Aslanova 05.02.1929
Tatiana Ugrovatova 06.02.1931
Claudia Matveeva 06.02.1931
Aime Raudam 07.02.1926
Leili Kaasik 07.02.1927
Vera Kozina 07.02.1930

Linda Jeret 07.02.1930
Ervin Matsi 07.02.1931
Tatiana Larionova 08.02.1928
Vaike Jõgis 08.02.1930
Helje Lüübek 08.02.1932
Elisaveta Otter 09.02.1925
Laine Savimägi 09.02.1931
Ljudmilla Savatkina 10.02.1928
Liubov Sugonyako 10.02.1928
Salme Kaju 10.02.1931
Irina Kalevi 10.02.1932
Lidia Lyagushkina 10.02.1932
Alma Pern 11.02.1923
Niina Šuba 11.02.1928
Aleja Alihodžina 11.02.1932
Erika Kriiva 12.02.1930
Sergey Britenkov 12.02.1931
Aino Raadiko 13.02.1922
Evald Adalbert Sooväli  
13.02.1924
Helgi Karpova 13.02.1927
Salme Kaljumäe 13.02.1929
Vassili Panfilov 13.02.1931
Raja Zelikman 14.02.1925
Heino Mõru 14.02.1930
Valentina Vasilieva 14.02.1932

Evdokia Kolomytseva 15.02.1927
Anna Koškina 15.02.1928
Pyotr Antipenko 15.02.1930
Leida Lõbu 15.02.1931
Maret Tõugu 16.02.1925
Olga Tšepikova 16.02.1928
Heljo Angelštok 16.02.1929
Stanislav Tushinskiy 16.02.1930
Valentina Lipavskaja 17.02.1932
Ludmilla Tendal 18.02.1921
Zinaida Kuznetšihhina 18.02.1924
Konstantin Kalachev 18.02.1930
Illi-Ann Tammepuu 18.02.1931
Niina Semjonova 18.02.1932
Laine Talts 18.02.1932
Erna Ojasoo 19.02.1931
Marta Niit 19.02.1932
Anna Protsiv 20.02.1926
Elmar Kabanin 20.02.1929
Õie Voormansik 20.02.1929
Dmitry Nikolaev 20.02.1929
Senta Ruubis 20.02.1929
Artur Kauge 20.02.1930
Jekaterina Salina 20.02.1931
Valentina Hvalko 20.02.1932
Valler Tuulik 20.02.1932

Eino Hollmann 21.02.1928
Evi Jõets 21.02.1930
Melita Kaljulaid 21.02.1930
Arnold Jõemets 21.02.1932
Helmi Jansen 21.02.1932
Žanna Karkatšova 22.02.1931
Milvi Mäeots 22.02.1931
Laine Eelsoo 23.02.1929
Aale Onemar 23.02.1930
Evi Umberg 24.02.1930
Zinaida Kuningas 24.02.1932
Valve Kullus 24.02.1932
Tamara Korneeva 25.02.1929
Evi Bendi 25.02.1932
Aldo Purga 26.02.1927
Juri Lisinenkov 26.02.1930
Dagmar Kaarma 27.02.1930
Helvi Jõudvald 27.02.1932
Aino Loovili 27.02.1932
Hilda Vilhelmine Kruusi  
27.02.1932
Jüri Fatjanov 27.02.1932
Valentina Semakina 28.02.1928
Velju Rammo 28.02.1929
Elvi Gretškova 28.02.1932
Helmi Rõbatšenko 29.02.1932

Palju õnne!
Jaanuaris sündis Musta-
mäele 22 tüdrukut ja 23 
poissi! Õnnitleme väike-
si mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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tööle asumisel väljaõpet ja personaalset juhendajat
võimalust kaasa rääkida Sulle sobiva töögraafiku
osas (tööpäeva pikkus ja soovipäevad)
stabiilset töötasu ning erinevaid personali-
soodustusi (lõunasöögi soodustus, tasustatud
tervisepäevad jm).

Ootame Sind meie uueks
kolleegiks!

Sul on võimalus                                      töötada linna parimas toidumaailmas, püsivalt
ühes kindlas osakonnas ja hooliva meeskonna keskel. 

Pakume Sulle

Kandideeri  juba täna!
stockmann.ee/content/vabad-tookohad/

 Või saada oma CV e-posti aadressile cv@stockmann.com või helista
personaliosakonna telefonil 683 9420. 

PALJU ÕNNE MEIE RIIGI 
SÜNNIPÄEVA PUHUL!

SÜNNIPÄEVALAPS EESTI VAJAB 
ÜHTEHOIDVAT ÜHISKONDA 

JA TUGEVAT EUROOPAT

URMAS PAET

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont

meister on vaid
kliki kaugusel:

PÕRANDATE EHITUS
BETONEERIMINE
KARKASSITÖÖD
PUIDUTÖÖD
PAHTELDAMINE
KROHVIMINE
VÄRVIMINE
PLAATIMINE...

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn. E-R 9-19. 
Tel 699 9850, kristiine@abctehno.ee

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn. E-R 9-17. 
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

Soovin osta sõiduautot. Pakkuda võib 
kõike! 5533060

Pehme mööbli taastamine. 5236279 
Viktor

Müüa korralikku toidukartulit Tallin-
nasse kohaletoomisega 15€ 30kg kott. 
Alates 60kg kohaletoomine tasuta. 
Sordid Princess, Laura, Secura (mure-
dam). Tel. 5246035 www.kartulid.ee

Juuksur Külli Pea on tagasi ja ootab 
vanu ja uusi kliente Tammsaare tee 
137. Tel 5651373

Soovin osta remontimata 2-toalise 
korteri Mustamäel. 56454887

Otsin NSVL-aegset pedaalautot või 
mopeedi. Palun aidake ellu viia lapse-
põlveunistus! Vitali 31a. Tel: 55525406

Kodumaine kartul, köögivili ja me-
si kojutoomisega. Tellimine ja lisainfo 
TEL 58652190

Hea korteriomanik! Soovin osta korte-
rit Mustamäel. Võib olla remonti vajav. 
Helista 58106909

Ostan 2-toalise rõduga korteri. Rai-
mond, 6840054

Ostan kasutuseta jäänud igas seisu-
korras sõidukeid , võtan arvelt maha 
.tel 53654085  skampus@online.com

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. 
Tel. 5011628

Lamekatuste remont SBS materjali-
ga, Vannitubade remont. Elektri-to-
rutööd. Boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713

Santehnik-elektrik. Soodsalt. 5011413

Ostan garaažiboksi Mustamäel. Tel: 
545 11053

Ostan Garaaži, võib vajada remonti 
56693386

Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal 
kiire vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671. Järgi tulen puksiiriga ja ta-
sun sularahas. Vormistan ja arvelt ma-
ha võtan ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee

Korterite remont. Tel. 5100250, raul@
vivamees.ee  

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

Kodukoristusteenus auruga. Keemia-
vabalt kõik pinnad puhtaks. 514 68 15
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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 reklaamimoo-
duli lõpphinnale koefitsienti 1,5. 

*Hindadele lisandub käibemaks 20%

Martsipanisüdamed
110 g

  
 

Tavahind 2,70 €

Viljandi mnt 41b E-R 9-20 • L-P 9-19 • Tähesaju tee 25 E-R 10-20 • L-P 10-19

Vannitoa-
vaibad, -matid 

meetriga

Hinnad alates 3,38 €/jm

püsikliendile

*Valik erineb kaupluste lõikes

-25%

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

www.magaziin.ee

19,90 €
2,16 €

-41%

-43%

Pakkumised kehtivad 03.02.2022–02.03.2022 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad. 

2,90 €

PUHASTAME KA VAIPASID
Telli kuller www.pesupanda.ee

Aiandi tn 4, 
Mustamäe linnaosa, 
Tallinn
telefon 600 2266

PALJU ÕNNE!

Meil on sünnipäev,
saa osa sünnipäevapakkumistest.

Kliendikaart
soodustus

-10%

Kliendikaart
soodustus

-10%

Tallinna Linnavolikogu valimised 17. oktoobril 2021. 

Tallinna Linnavolikogu valimised 17. oktoobril 2021. Loe, mis on valimiste korraldamises muutunud!

Loe, mis on valimiste korraldamises muutunud!

11. september 2021 • nr 9 (324)

Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
KADAKA STAADIONI AVAMINE JA TREENINGPÄEV18. septembril kell 11-17 / E. Vilde tee 120

• Tegevused korvpalliväljakul• Tegevused jalgpalliväljakul• Tegevused välijõusaalis

Staadioni avab GERD KANTER

OSALEVAD: 

Tallinna Linnavolikogu valimised 11.-17. oktoobril 2021. 
Keda, kus ja millal valida? LK 8-11

4. oktoober 2021 • nr 10 (325)

Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
Lauri
Laats
784

AINUÕIGE
VALIK!

TULGE KINDLASTI VALIMA
11.–17. OKTOOBRIL.

TEIE HÄÄLEL ON JÕUD!

6. detsember 2021 • nr 11 (326)

Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
ADVENDIAEG 
ADVENDIAEG 

MUSTAMÄEL
MUSTAMÄEL

T 14.12 kell 18 

Getter Jaani hoovikontsert 

(Tammsaare tee 135)

K 15.12 kell 18 

Getter Jaani hoovikontsert 

(Pöörise kvartal)

N 16.12 kell 18 

Liisi Koiksoni hoovikontsert 

(Kadaka staadion)

R 17.12 kell 18

Liisi Koiksoni hoovikontsert 

(Sõpruse pst 235)

L 18.12  kell 11 – 17 

Mustamäe jõululaat 

Parditiigi pargis (Sõpruse pst 177)

L 18.12 kell 16 

Hanna-Liina Võsa jõulukontsert 

Parditiigi pargi laval (Sõpruse pst 177)

P 19.12 kell 16

Hedvig Hansoni ja Margus Vaheri jõulukontsert 

Jaani kirikus (Vabaduse väljak 1). 

Eelregistreerimisega.

Rõõmsaid pühi ja head uut aastat!
Rõõmsaid pühi ja head uut aastat!


