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Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
Palju  õnne   
  nai stepäevaks!
8. märtsil on  
Mustamäe Uisupargis  
(E. Vilde tee 69)  
piletid ja uiskude laenutus  
naistele TASUTA!

Alates 14.02.2022 ei pea Uisupargi külastajad Covid tõendit esitama.

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 4. aprillil.

M aailm meie ümber ei ole enam endi-
ne. Iga eelmine sekund, mis ajaarva-
mise kaduvikku pudeneb, on järgmi-
sest erinev – nagu alati, kuid ometi sel 

korral teistmoodi. Valusalt teistmoodi. Nende ridade 
kirjutamise hetkel ei räägi Euroopas enam diplomaa-
tia, vaid relvad. See tõdemus jõudis meieni 24. veeb-
ruaril, Eesti Vabariigi aastapäeva varastel hommiku-
tundidel. Päikesetõus, mis oleks pidanud tulema tei-
siti, nagu kirjutati paljudes uudistes. See 2022. aasta 
kevad, millelt loodeti võitu pandeemia üle, tavapära-
se elu juurde naasmist, saab hoopis pisarate kevadeks. 
Kurbus, kannatused ja lein saavad osaks miljonitele 
inimestele. Tõenäoliselt rohkematelegi.

Õigupoolest oli plaanis kirjutada hoopis teistel tee-
madel, arutleda Mustamäe juubeliaasta plaanide üle, 
anda ülevaade kavas olevatest kevadistest töödest ning 
tuletada meelde ka peatselt saabuvat naistepäeva. Kind-
lasti saab kõik hoolikalt tehtud, nagu ikka meil kom-
beks, kuid meeleolu on hoopis teistsugune. 

Mind puudutavad valu-
salt kaadrid nendest, kes 
peavad Ukrainas jätma ma-
ha oma kodud. Unistused. 
Elu. Tean liigagi hästi, mida 
tähendab sõda, sest just sõ-
ja eest põgenedes jäi maha 
minu lapsepõlvemaa Abha-
asia. Olen igavesti tänulik selle eest, et Eesti, minu isa-
maa, võttis vastu sõjapõgeniku. Andis võimaluse ela-
da ja saada õnnelikuks. Õnn on – tõsi küll – mõiste, 
mida igaüks defineerib erinevalt. Ometi tunnistame 
tõsiasja, et just rahu on eelduseks, mis annab lootust 
ka kõige muu saavutamiseks. Rahu ja õigus ise otsus-
tada enda iseolemise üle tähendab mõõtmatult palju. 

Ebakindlus ja segadus trügib täna ja homme inimes-
te mõtetesse. Kel rohkem, kel vähem. President Alar 
Karis puudutas oma 24. jaanuaril peetud kõnes üles-
keeratud pingeid, mis meie inimeste, eriti noorte hin-
gedes ja mõtetes valitsevad ning kutsus üles märka-
ma ja hoolima. Vajame seda hädasti. 

Viimased kaks aastat on pandeemia meie ühiskon-
da lõhestanud, tekitanud joone, kus justkui pead ole-
ma ühel või teisel pool. Olgu siis küsimuseks maskid, 
vaktsiinid või koroonatõendid. Vähehaaval on pinged 
kruvinud üha suuremaks ning paljuski saanud just-
kui põhimõtteliseks küsimuseks. Teemaks, mida ei 
arutata, sest saab olla kas õige või vale, vahepealseid 
variante pole olemas. Nüüd tuleb need erimeelsused 
kõrvale jätta, sest just ühtsuses peitub meie tugevus. 

M itte ilmaasjata ei sõnastatud 104 aastat 
tagasi manifestis kõigile Eestimaa rah-
vastele: „Eesti! Sa seisad lootusrikka tu-
leviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt 

oma saatust võid määrata ja juhtida!“. Selle rahu ja 
vabaduse koosmõju sai osaks meie inimeste 
enesemääramisest, mille olemust ei suut-
nud läbi lõigata ka pool sajandit Nõuko-
gude Liidu võimu. Ühte hoiti laulva re-
volutsiooni ajal ning karastuti oma riiki 
taas üles ehitades. Just ühtsuses väljen-
dus tugevus.

See oli veidi rohkem kui kaks aastat taga-
si, mil nendelsamadel veergudel tsiteerisin 
poetess Viivi Luige kirjutatut: „Kui ei 
näegi üldse elu jooksul sõdu, ega 
siis ei tea, mis maik on rahuajal.”

Nüüd näeme siis liigagi lähe-
dalt. Ja see paneb sel pisarate keva-
del kõik hoopis teise valgusesse.

Püsige terved, olge hoitud! 

JUHTKIRI

Pisarate kevad

Nüüd tuleb 
erimeelsused 

kõrvale jätta, sest just 
ühtsuses peitub meie 
tugevus.

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“ aad-
ressile: Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vilde tee 118, Tallinn 12614.

Head Mustamäe aastat!

Teisipäeval, 22. veebruaril kell 18 
toimus Männi pargis Eesti Vabariigi 
104. aastapäevale pühendatud 
pidulik kontsert, kus esines  Eesti 
armastatuim vokaalansambel 
Noorkuu.

Pidulikule kontserdile tuldi kogu perekonna ja sõpradega, 
mis veelkord näitab, et Eesti pidupäevad omandavad järjest 
suuremat tähtsust perede ja sõpruskondade traditsioonides 
– ka iseseisvuspäevast on saanud perepüha, mida tähistatak-
se lähedaste inimestega. Mustamäe Männi pargi kontsert oli 
selleks suurepärane võimalus – nii iseseisvuspäeva kontser-
di kava kui park pakkusid rõõmu nii täiskasvanud kui  noo-
rematele mustamäelastele. 

Männi park oli rõõmsaid peolisi täis, tuules lehvisid sa-
jad väikesed sinimustvalged, kõlas kaunis muusika ja kuul-
da sai sisukaid sõnu. Mustamäe tänab.

EV 104 
kontsert 
Männi 
pargis
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Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse naistepäeva 
välikontor
Head mustamäelased! 
8. märtsil tegutseb linnaosa-
valitsuse välikontor kell 14-
15.30 Mustamäe turul.

Tere tulemast!
Mustamäe Linnaosa  

Valitsus

Aitame üheskoos!
Head mustamäelased!
Mustamäel elab palju lastega perekondi, kellel ei pruugi 
jätkuda raha  elementaarsetele kodukaupadele, olme-  ja 
hügieenitarvetele, milleta tavaliselt ei kujuta tänapäeval 
elu ette. Samas on paljudel meist kappidesse kogunenud ja 
seisma jäänud just neid vajalikke asju, mida teistel puudu.

Eks ole tõsi ka see, et energiahindade hinnatõus on tei-
nud nii mõnegi pere eelarvesse arvestatava augu.

Head mustamäelased, kutsume teid vaatama üle oma 
kapid ja varud – kas seal on puhtaid ja kasutamiskõlbu-
likke tekke, patju, voodipesu, mähkmeid, niiskeid salv-
rätte, beebipuudrit, -seepi, -šampooni ja -kreeme, mida 
te saate abivajajatele annetada.

Oleme väga tänulikud ka kõigile neile, kes ei pea pal-
juks neid asju spetsiaalselt poest osta.

Mustamäe Linnaosa Valitsuse lastekaitsetalitus jagab 
mustamäelaste annetatud asju puudust kannatavatele las-
tega peredele meie linnaosas.

Annetuseks mõeldud esemed saab märtsis tuua E-N 
8.15-17 ja R 8.15-16 kogumiskastidesse Mustamäe Linna-
osa Valitsuse fuajees (E. Vilde tee 118).

Aitame üheskoos!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mihhail Kõlvart: ütleme ei 
sõjale ja agressioonile
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart 
rõhutab oma sotsiaalmeedias teh-
tud avalduses, et Ukraina sõda pa-
ni uuesti mõtlema sellele, millest me 
ei ole harjunud iga päev mõtlema – 
õigusele elada rahus ja turvaliselt. 

Ukraina sõda pani uuesti mõtlema sel-
lele, millest me ei ole harjunud iga päev 
mõtlema. Et igal inimesel on õigus ela-
da rahus, ilma, et kodulinnas või riigis 
pommid plahvataksid. Et igal inimesel 
on õigus elada rahus, ilma, et kodulin-
nas või riigis pommid plahvataksid. Et 
tema lastel oleks turvaline tulevik. Mitte 
kaotada lähedasi sõltumata sellest, kas 
nad kannavad vormi või mitte. Ise ot-
sustada, missuguse riigi me üles ehita-
me, missuguse valitsuse valime ja mis-
suguseid väärtusi riigina kanname. Ja 
kui meil on ühise tuleviku osas eriar-
vamused, siis me vaidle-
me ja debateerime nen-
de arenguvõimaluste üle 
ja väljendame oma otsu-
seid vabadel valimistel. 
Igal inimesel on õigus 
mitte olla rahul ametis 
oleva valitsusega, aga seda valitsust on 
õigus muuta ainult demokraatlikul vii-
sil, mitte ühegi teise riigi sekkumisel.

Olen kindel, et just sellises riigis ja 
sellisel viisil tahavad elada inimesed 
nii Eestis, Ukrainas kui ka Venemaal 
ja igal pool maailmas. Ükski poliitiline 
eesmärk ei saa õigustada inimohvreid 
ja -kannatusi. Ükski teine riik ei tohi 
sekkuda suveräänse riigi territoriaal-
sesse terviklikkusse, poliitilistesse va-
likutesse ega riigijuhtimisse.

Täna sõdib Venemaa Föderatsiooni 
armee Ukraina territooriumil. Mõlemal 
poolel langevad inimesed. Tuhanded tsi-
viilisikud saavad kannatada – kannata-
da nii sõja majanduslike kui ka sotsiaal-
sete mõjude tõttu, jäävad ilma oma ko-

dudest, saavad füüsilisi ja hingelisi trau-
masid, kaotavad lähedasi, saavad sur-
ma. Ajaloos ei olnud ühtegi sõda, kus ta-
valised, rahumeelsed elanikud ei oleks 
hukkunud, rääkimata kõigist teistest 
kannatustest.

Tänase sõja tagajärjed puudutavad 
miljoneid inimesi ja mitte ainult Uk-
rainas. Me peame ütlema kindla ei sõ-
jale ja agressioonile. Jäägu meile õppe-
tunniks ka edaspidiseks, et me ei tohi 
kunagi aktsepteerida ühegi riigi soovi 
teisele riigile enda tahet sõjaliste vahen-
ditega peale suruda nii nagu Venemaa 
Föderatsioon seda täna Ukrainas teeb. 
Kahjuks on selliseid juhtumeid meie lä-
hiajaloos on olnud liiga palju.

Olen täna mõttes nende inimeste-
ga, kes ise või kelle lähedased kanna-
tavad või hukkuvad Ukrainas – asugu 
nad Kiievis või Donbassis.

Täna ei piisa ainult sõnadest, vaja on 
ka tegusid. Tallinnas on arutatud, mida 
me saame praktiliselt ära teha Ukrainas 
kannatavate inimeste toetamiseks. Ole-
me juba eraldanud toetust Ukraina Pu-
nasele Ristile ja oleme valmis toetama 
ka teisi heategevusorganisatsioone. Sa-
mas teeme ettevalmistusi ka selleks, et 
vastu võtta sõjapõgenikke, kes Eestisse 
jõuavad. Mõtleme läbi inimeste majuta-
mise ja toitlustamise võimalusi, kaardis-
tame lasteaia- ja koolimajade ruumires-
surssi ja võimalusi lapsed kiiresti laste-
aeda ja kooli vastu võtta. Samuti peame 
olema valmis selleks, et pakkuda arsti-
abi vajavatele põgenikele abi nii, et pan-
deemiast vaevatud haiglad ja perears-
tid selle all kokku ei kukuks.

Punane Risti kaudu saab anda panuse  
Ukraina elanike toetuseks
▶  Eesti Punane Rist kogub nii esemeabi kui ka rahaannetusi,  

mis viiakse abivajajateni Ukraina Punase Risti kaudu. 
▶  Rahalisi annetusi on võimalik teha Punase Risti veebilehe kaudu:  

www.redcross.ee/anneta/ukraina 
▶  Samuti saab teha pangaülekande Eesti Punane Rist MTÜ, 

EE742200001180001436
▶  Täpsem info: www.redcross.ee või telefonil 55 678 653

Ükski teine riik ei tohi sekkuda 
suveräänse riigi territoriaalsesse 

terviklikkusse, poliitilistesse 
valikutesse ega riigijuhtimisse.
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Bussiliini nr 37 alg- ja 
lõpp-peatuse asukoht 
Mustamäel muutub
1. märtsist alates muutub bussilii-
ni nr 37 alg- ja lõpp-peatuse asukoht 
Mustamäel Akadeemia teel ja samu-
ti muutuvad bussiliini nr 4 väljumis-
te ajad. 

Bussiliini nr 37 algpeatus Musta-
mäel, kust bussid väljuvad Zoo suunal, 
hakkab olema Akadeemia teel, kust 
väljuvad ka bussiliinide nr 11 ja 23 
bussid kesklinna poole ja bussiliini nr 
24A bussid Kadaka suunal. 

Bussiliini nr 37 lõpp-peatus Mus-
tamäel hakkab olema Mustamäe sei-
suplatsil, kus peatuvad trolliliinid nr 
1 ja 5.

Ühtlasi korrigeeritakse 1. märtsist 
Väike-Õismäe ja Tiskre vahel sõitva 
bussiliini nr 4 sõiduplaani paremini 
graafikus püsimiseks, nii et enamiku 
väljumiste ajad muutuvad kõigil päe-
vadel mõne minuti võrra. 

Tallinna ühistranspordi sõiduplaa-
nidega, sealhulgas liinide liikumistee-
de ja peatustega, on võimalik tutvu-
da Tallinna linna veebilehel: https://
transport.tallinn.ee/.

Mustamäe ühistud 
saavad taotleda  
haljastustoetust
Tallinnas tegutseval korteriühistul on 
ka sel aastal võimalik projektist „Rohe-
line õu” taotleda linnalt toetust hoovi 
haljastuse rajamiseks või korrastami-
seks. Taotlusi saab esitada aasta ringi.

Projekti „Roheline õu” toetus on 
korteriühistutele ette nähtud lille-
vaaside, -amplite; -kastide ja muude 
mahutite, peenrapiirete, geotekstii-
li, istutusmaterjali (sh turvas, muld 
jms) ning pinnasekatte (multš, deko-
ratiivkivid jms) ostmiseks ja paigal-
damiseks ning muru rajamiseks ja 
samblatõrjeks. 

Samuti saavad ühistud projektist 
„Roheline õu” taotleda toetust puu-
de raieks ning puude ja põõsaste 
hoolduslõikuseks. Nende tööde tege-
mise aeg on peagi käes ning ühistu-
tel tasub üle vaadata õuealal kasva-
vad puud-põõsad. Kindlasti tuleb kär-
pida puude ja põõsaste oksi, mis ula-
tuvad väljapoole kinnistu piire ja või-
vad ohustada liiklejaid, varjavad liik-
lusmärke või takistavad jalakäijate, 
ratturite või sõidukite liiklust. 

Toetuse „Roheline õu” taotlus koos 
korterelamu hoovi või hoovi osa foto-
dega (enne ja pärast tööde tegemist) 
tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast 
tööde tegemist.

Toetuse eelarve 44 000 eurot. Toe-
tuse ülemmäär on 60% tööde mak-
sumusest, kuid kõige rohkem 600 eu-
rot korterelamu kohta kalendriaastas. 
Taotlusi võetakse vastu aasta ringi ku-
ni meetme eelarve lõppemiseni. 

Rohkem infot: www.tallinn.ee/Tee-
nus-Projekt-Roheline-ou.

Mustamäe Linnaosa Valitsus on võtnud 
luubi alla linna poolt ühistutele tasu-
ta kasutusse antud parklate heakor-
ra. Ühistud, kes oma kohustusi ei täi-
da, võetakse teravdatud tähelepanu al-
la ja korduvate rikkumiste korral, kui 
olukord ei parane, alustame lepingu lõ-
petamise menetlust. 

Vastavalt Tallinna heakorraeeskir-
jale peab kinnistu omanik tagama, et 
teega külgneva kinnistu ja sõidutee va-
hel asuv kõnnitee oleks puhastatud aas-
ta läbi, ja selle heakord peab vastama 
majandus- ja taristuministri kehtesta-
tud kergliiklustee seisundinõuete tali-
hoolduse nõuetele. 

Puhastusalal tuleb heakorratööd te-
ha hommikul kella 7-ks, raskete ilmas-
tikuolude korral tuleb puhastusala vas-
tavus seisundinõuetele taastada võima-
likult kiiresti. Vajaduse korral tuleb pu-
hastusalal teha heakorratöid ka päeva 
jooksul.

Siinkohal ka täielik nimekiri Musta-
mäe kortermajadest (110), kelle parklad 
kuuluvad või renditakse KÜ poolt ning 
kus koristust, sh lumekoristust ja libe-
dusetõrjet korraldab KÜ:

▶  Akadeemia tee 2, 4
▶  Ehitajate 25a, 40, 42, 44, 46, 51A, 66
▶  Kadaka tee 161, 163
▶  Keskuse 4a, 6, 14, 20

▶  Kuklase tn 2, 6, 10, 12
▶  Mustamäe tee 84, 86, 96, 100, 102, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Selleks, et ühistute hoolduses olevate 
kõnniteede heakorrastatust paranda-
da ning et oleks tagatud enne libeduse 
tekkimist vajalik puistematerjali taga-
vara oleme sellelgi talvel ühistutele ja-
ganud libeduse tõrjeks mõeldud gra-
niitsõelmeid, iga korteriühistu trepi-
koja kohta 1 kott sõelmeid. Jätkame 
graniitsõelmete jagamist kuni märt-
si lõpuni. Ühistud, kes talvel  sõelme-
tel järel ei käinud või on selle koguse 

ära kasutatud saavad oma transpor-
diga minna AS Mustamäe Haljastus, 
Kadaka tee 78 tootmislattu tööpäevi-
ti kell 9- 15 ja uuesti lubatud koguse 
sõelmeid võtta.  

Talviseid ilmaolusid arvestades, pea-
vad korteriühistud - lisaks libedusetõr-
jele ja territooriumi korrashoiule – ära 
koristama ka majade katuseräästasse 
tekkida võivad jääpurikad. Jääpurikate 
tekkimise peamiseks põhjuseks on ela-
mute ja ehitiste katuste mittenõuete-
kohane soojustus. Katuste mittenõue-
tekohasel soojustamisel toimub sooju-
se kadu ning katustel oleva lume su-

lamisel ja räästale valgumisel külmub 
see jääks. 

Katustele tekkinud jää lõhub rääs-
taid, vihmaveerenne ja -torusid, katu-
sekatteid ning fassaade. 

Katustel olevad jääpurikad ja lu-
mi võivad kukkudes ohustada inime-
si ning sõidukeid.

Kinnistute või ehitiste omanik saab jää-
purikate tekke vältimiseks rakendada 
järgmiseid  ennetusmeetmed:
▶  korraldada katuste ja fassaadide regu-

laarseid ülevaatusi võimalike problee-
mide tuvastamiseks;

Praegu on õige aeg hoolitseda, et linnud katusele pesa ei teeks
Head Mustamäe korteriühistute 
esindajad! Esimeste kevadiste ilmade-
ga seondub eelkõige lindude laul ning 
pesitsusperiood. Paratamatult on meie 
kaaslaseks linnaruumis lisaks väikeste-
le värvulistele, kes leiavad oma pesapai-
gad mitmel pool Mustamäe haljasalade-
le ja parkidesse paigaldatud linnupesa-
des, ka mitmed suuremad linnud. Mõel-
dud on siin eelkõige kajakaid kui ka tei-
si linde, kes võivad mõjutada oma pesit-
susperioodiga korteriühistu elanike hea-
olu ning oma elutegevuse käigus risusta-
da heakorralist vaatepilti.

Selleks, et vältida tekkida võivad mu-
resid ja probleeme paneme teile süda-
mele, et just praegu on õige aeg kontrol-
lida ja piirata lindude juurdepääsu ka-
tustele, pööningutele, karniisidele, rõ-
dudele, ventilatsioonivõllidele ja muu-
dele kohtadele, kus on võimalik erineva-
tel linnuliikudel pesitseda. Samuti veel 
on võimalik juba punutud pesasid hävi-
tada, kuid seda vaid enne munemist – 
olukorras, kus lind on juba pesa ehita-

nud ning hakanud mune hauduma on 
pesa seaduse kaitse all. Samuti tuletame 
meelde, et Tallinna heakorraeeskirja § 
9 lg 8 järgi on avalikus kohas keelatud 
toita linnas vabalt elavaid linde ja loomi.

Mitte mingil juhul ei tohi lindudele 
toitu visata kortermaja aknast, rõdult või 
puistata maha elurajoonis. Sellisel juhul 
on tegemist avaliku korra rikkumisega 
ning pealtvaatajad, naabrid või korteri-
ühistu võivad kutsuda MuPo. Kas siis lin-
nas üldse mitte kuskil ei tohi linde toi-
ta? Väiksematele linnuliikidele võib  spet-
siaalset linnusööta (mitte koduses majapi-
damises tekkinud toidujääke) panna lin-
nusögimajadesse, juhul, kui need on pai-
galdatud korteri rõdule või aknale selli-
selt, et linnusööt ja lindude väljaheited ei 
sattu maja fassaadile ega naabrite aken-
dele, rõdudele ja aknalaudadele. Samuti 
on võimalik panna spetsiaalset linnusöö-
ta parkides ja parkmetsades asuvatesse 
linnusöögimajadesse. Nii hoiame nii ava-
likku ruumi puhkust ja korda kui linde.
Mustamäe Linnaosa Valitsus

LÜHIDALT Heakorrast 
Mustamäel
Head mustamäelased! Möödunud talv näitas 
meile oma karmi palet ning kõik teede 
hooldustööde eest vastutavad asutused ja 
kinnistute omanikud on pidanud täiendavalt 
panustama oma hooldusalal või kinnistul 
asuvate teede, kõnniteede ja parklate 
puhastamisse. Lisaks on ühistutel, kes kasutavad 
lepingu alusel linna maal asuvat parklat 
kohustus tagada seal vajalikud koristustööd.
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▶  puhastada ja korrastada katuste rääs-
tad, vihmaveerennid ja -torud ning 
aegsasti eemaldada katustelt lumi ja 
jää;

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

▶  selgitada välja katuste soojustamiseks 
vajalike tööde maht ja maksumus;

▶  teostada katuste soojustamiseks va-
jalikke töid;

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

▶  tagada vajadusel turvavarustuse ning 
tööohutuse tagamiseks muude vaja-
like vahendite olemasolu.

Katuste soojuskadude kohad on seotud 
jääpurikate asukohaga. Katuste võima-
like soojuskadude kohta annavad täp-
seima ülevaate termokaamera abil teh-
tud termograafilised pildid, mis näitavad  
temperatuurierinevusi. Nõuetekohaselt 
teostatud katuste ja fassaadide soojusta-
mised pikendavad ehitiste eluiga. 

Veel üks ohuallikas, millel ühistutel ta-
sub praegusel ajal silma peal hoida on 

see, et soojemate ilmade või vihmasaju 
korral muutub katustel olev lumi ras-
kemaks ning võib kahjustada katuste 
kandekonstruktsioone või põhjustada 
katuste varinguid. Liigne lumekoormus 
ohustab enim teras- ja puitkonstrukt-
sioonidega kergehitisi või ehitiste osa-
sid (varjualused, varikatused, karniisid), 
lameda katusega või väikese katusekal-
dega ehitisi (bensiinijaamad, spordiraja-
tised jne) ning samuti vanemaid ehitisi.

Hoiame üheskoos Mustamäe korras ja 
hooldatuna!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe Linnaosa 
Valitsus pälvis  
Euroopa Rohelise  
Kontori tiitli
Head mustamäelased!
Viimasel ajal räägitakse ühiskonnas 
aina rohkem rohepöördest, rohelisest 
mõtlemisest, elukeskkonna jätkusuut-
likust arengust ning sellestki, et kesk-
konnasäästlikkus algab meist endist! 

Mustamäe Linnaosa Valitsus töö-
tab igapäevaselt selle nimel, et  juuru-
tada meie linnaosas parimaid jäätme-
te käitlemise ja keskkonnahoiu prak-
tikaid. 

Aga eks elus on ikka nii, et isiklik 
eeskuju on väärt rohkem kui tuhat sõ-
na, sellepärast meil on heameel jagada 
teiega meile osaks saanud tunnustuse 
- Mustamäe Linnaosa Valitsus on päl-
vinud Euroopa Rohelise Kontori tiitli.

Euroopa Rohelise Kontori liikumi-
se eesmärgiks on juurutada organisat-
sioonis erinevaid keskkonnakorraldus-
likke meetmeid ja hoiakuid selleks, et 
vähendada tööga seotud üldist ökoloo-
gilist jalajälge. Ja meil on asutusena 
heameel, et oleme tegemas edusam-
me, mida märgatakse ning mis loo-
detavasti innustavad ka teisi olema 
alalhoidvamad ja keskkonnasäästli-
kumad.

Keskkonnasäästlikkus algab meist 
endist!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäel jagatakse 
taas korteriühistutele 
libeduse tõrjeks  
graniitsõelmeid
Mustamäe Linnaosa Valitsus on jaga-
nud meie korteriühistutele libeduse-
tõrjeks tasuta graniitsõelmeid alates 
eelmise aasta novembrist. Vaadates 
heitlikke ilmaolusid ja muutlikke il-
maprognoose, jätkame Mustamäe kor-
teriühistutele libedusetõrjeks tasuta 
puistematerjali jagamist kuni märt-
si lõpuni.

Tähelepanu, Mustamäe korte-
riühistud! Ka need, kes on juba saa-
nud neile ette nähtud koguse tasuta 
graniitsõelmeid. Mustamäe Linnaosa 
Valitsus jagab taas korteriühistutele 
talviseks kõnniteede hoolduseks tasu-
ta puistematerjali. Sõelmeid väljasta-
takse kuni märtsi lõpuni linnaosava-
litsuse koostööpartneri juurest.

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

Sõelmete kättesaamiseks tuleb kor-
teriühistu esindajal minna linnaosa-
valitsuse koostööpartneri juurde, kes 
graniitsõelmed väljastab.

Graniitsõelmete väljastamine toi-
mub tööpäevadel kell 9.00 kuni 15.00 
AS Mustamäe Haljastus laos (Kadaka 
tee 78). Infotelefon 6536220.

NB! Vastavalt Tallinna linna hea-
korra eeskirjale on kinnistu ja ehitise 
omanik kohustatud teostama heakor-
ratöid kinnistuga või ehitisega külgne-
val puhastusalal (puhastusala on kõn-
nitee, mis asub teega külgneva kinnis-
tu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks 
tuleb kasutada puistematerjali, mille 
tera läbimõõt on 2-6mm. Keelatud on 
kasutada tuhka või kloriide.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korral-
datud jäätmeveoga ja nende äraveo saab 
tellida oma jäätmevedajalt, siis piloot-
projekti raames saavad rahvastikuregist-
ri järgsed Tallinna elanikud nädala jook-
sul (14.-20. märtsil) tasuta suurjäätmeid 
ära anda kõikidesse Tallinnas asuvates-
se jäätmejaamadesse. Isikutuvastuseks 
tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. 
Korraga võetakse ühelt elanikult tasu-
ta vastu kuni 3m3 suurjäätmeid (kogus 
peab mahtuma ühe sõiduauto järelhaa-
gisesse). Kampaania ei laiene juriidilis-
tele isikutele (sh korteriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Ra-
ba tn 40), Rahumäel (Rahumäe tee 5a), 
Pärnamäel (Pärnamäe tee 36/Ristaia 
tee 8) ja Paljassaares (Paljassaare põik 
5). Jäätmejaamade lahtiolekuajad ning 
informatsiooni kõikide teiste jäätme-
te üleandmise kohta leiab kodulehelt 
www.jaatmejaam.ee. 

LÜHIDALT

14.-20. märtsil saavad Tallinna elanikud  
jäätmejaamadesse suurjäätmeid ära anda tasuta

SUURJÄÄTMED ON: SUURJÄÄTMED EI OLE: 

✚  mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, laud, 
riiul);  

✚  vaibad, muud põrandakatted; 
✚  madratsid;
✚  kardinad ja kardinapuud;
✚  suured lillepotid; 
✚  riidenagid;
✚  peeglid; 
✚  spordivahendid; 
✚  jalgrattad;
✚  katkised suusad ja kelgud; 
✚  lapsevankrid; 
✚  jõulukuused.

✖  ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, vala-
mu, vann, aknad, uksed, tapeet, värvirullid); 

✖  ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, 
eterniit); 

✖  probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, 
rehvid); 

✖  vanametall; 
✖  elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesuma-

sin, teler, külmik, pliit);
✖  muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed. 

Vastavalt Tallinna 
heakorraeeskirjale 

peab kinnistu omanik 
tagama, et teega 

külgneva kinnistu 
ja sõidutee vahel 

asuv kõnnitee oleks 
puhastatud aasta läbi.
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Kaarel Oja
Tallinna kultuuri  
abilinnapea

Tõenäoliselt on nii mõnigi meist sat-
tunud välismaal muuseumisse just 
muuseumipühapäeval või siis suisa 
teadlikult oma külastuse sellel ajal 
ette võtnud. Muuseumipühapäev on 
tavapäraselt kuu esimene pühapäev, 
kui pileti eest tasu ei küsita ning kor-
raldatakse suuremaid või väiksemad 
eriprogramme. 

Selline traditsioon on pika ajalooga näi-
teks Pariisis (jah, näiteks Louvre külasta-
miseks ei pea muuseumipühapäeval pi-
letit ostma juba üle 20 aasta), Barcelonas 
(muuhulgas enam kui 4000 tööd ekspo-
neerivas Picasso muuseumis) ja eelmi-
sest aastast alates ka Berliinis (kus kõik 
eriti suurejooneliselt ette on võetud, kaa-
sates ajaloomuuseumid, kunstimuuseu-
mid ja erinevad teemamuuseumid).

Nüüd on Tallinna kord! Kõikjal, kus 
on traditsiooniga alustatud, sellega ka 
jätkatakse ehk tegemist on väärt ette-
võtmisega, millest võidavad nii külas-
tajad kui muuseumid ise. Seetõttu ole-
megi kokku leppinud, et alates märt-
sist ei küsita ka Tallinna linnale kuulu-
vates muuseumites kuu esimesel püha-
päeval enam piletiraha.

Hirmpõnevad Bastioni käigud ja Tal-
linna kaitsmise ajalugu Kiek in de Kö-
kis, Kalamaja lugu läbi elanike vaate-
vinkli kogukonnamuuseumis, Tallinna 
ajalugu läbi viie kooruse Linnaelumuu-
seumis, meie fotolugu endise Raevang-
la ruumides, sõprade tuba lastemuuseu-
mis Miiamilla, Vilde ja Tammsaare Kad-
rioru kirjandusmuuseumites, Mati Undi 
muuseum (muide, Tallinna kõige värs-
kem muuseum) ja veel palju muud põ-
nevat ootavad meid. Kõike seda on kok-
ku kaugelt rohkem kui üheks päevaks 
ja seetõttu ei tasu kiirustada: muuseum 
või kaks esimesel muusemipühapäeval, 
järgmised järgmistel.

Tallinna muuseumid arenevad pide-
valt, ekspositsioonid uuenevad ja aju-
tised näitused on aina põnevamad, si-
sukamad ja interaktiivsemad. Seetõttu 
võib rahumeeli olla kindel, et aastaid 
tagasi külastatud muuseumisse tasub 
minna alati uuesti: elamus on pea ala-
ti garanteeritud.

Pole mingi saladus, et tallinlased ar-
mastavad oma muuseume. Kuidas mui-

du oleks võimalik kokku lugeda, et ole-
me muuseumide arvult elanike kohta 
Euroopa neljas linn (eespool vaid Fi-
renze, Lissabon ja Praha). Ainus tõrva-
tilk selles meepotis on viimasel kahel 
aastal elu seganud koroona, mis erine-
vatel viisidel paraku ka muuseumide kü-
lastatavust kärpinud. Nii statistika kui 
muuseumijuhtide kinnitusel on oma 
mõju olnud korraga erinevatel kehti-
nud piirangutel, aga ka inimeste vas-
tutustundlikul käitumisel kontaktide 
vähendamiseks ja mõistetaval hirmul 
oma tervise pärast.

Nüüd, kui me kõik loodame, et ter-
visekriisi lõpp paistab, on aeg muuseu-
midesse naasta. Teeme seda, olles sa-

mal ajal mõõdukalt ettevaatlikud ehk 
järgime loomulikult ka muuseumipü-
hapäevadel kõiki Terviseameti soovitu-
si ja nõudeid. 

Aga ennekõike, lähme tõesti jälle 
muuseumisse. Loodan väga, et muu-
seumipühapäevad saavad tallinlastelt 
sooja vastuvõtu, sest kui algatus Tallin-
na Linnamuuseumis ja Kadrioru kirjan-
dusmuuseumides õnnestub, on lihtne 
kutsuda ettevõtmisega liituma ka kõi-
ki teisi Tallinnas asuvaid muuseume.

Mina võtan endale eesmärgiks muu-
seumipühapäevadel järge mööda kõik 
juba ettevõtmisega liitunud ja edaspidi 
liituvad muuseumid läbi käia. Loodeta-
vasti kohtume!

Lähme muuseumisse!

Millal?
Järgmised muusemipühapäevad: 
6. märts, 3. aprill, 15. mai*
* 2022. aasta 1. mai esimene pühapäev 
langeb riigipühale, mil Linnamuuseu-
mi filiaalid ja Kirjanduskeskuse muu-
seumid on suletud. Seetõttu toimub mai 
kuu muusemipühapäev 15. kuupäeval, 
mis on ühtlasi Tallinna päev.

KUS?
Muuseumipühapäevadel on tasu-
ta sissepääs:
▶  Tallinna Linnaelumuuseum  

(Vene tn. 17)

▶  Fotomuuseum endises Raevang-
las (Raekoja 4/6)

▶  Kalamaja kogukonnamuuseum 
(Kotzebue 16)

▶  Miiamilla lastemuuseum Kadrio-
rus (Koidula 21c)

▶  Peeter I maja (Mäekalda 2)
▶  Kiek in de Kök kindlustustemuu-

seum ühes bastioni käikudega  
(Komandandi tee 2)

▶  Tallinna vene muuseum (Pikk 29a) 
▶  Vilde muuseum (Roheline aas 3)
▶  Tammsaare muuseum (Koidula 12a)
▶  Mati Undi muuseum (L. Koidula 17)

Loe lähemalt: www.tallinn.ee/muuseumi puhapaev

Orhideede näitus Tallinna Botaanikaaias
4.-13. märtsini toimub Tallinna Botaanikaaias 
aastatepikkuse traditsiooniga orhideenäitus, 
kus saab näha loodusest pärit haruldasi lii-
ke kõrvuti inimeste aretustööna ilmavalgust 
näinud sortidega. Näituse raames on võima-
lik saada nõuandeid orhideede kodus kasva-
tamise kohta kogenud spetsialistidelt. Et ta-
gada külastajate terviseturvalisus viiruste pe-
rioodil, orhideede müüki sel aastal ei toimu.

Botaanikaaia orhideenäitus on läbi aastate olnud 
üks külastajate lemmikuid. Orhideepäevade ajal 
saab näha nii loodusest pärit liike kui ka areta-
tud sorte. Lisaks tuttavatele kuukingadele on väl-
jas lai valik teisigi troopilisi orhideesid, näiteks 
veenusekingad, vandad, tsümbiidiumid, epidend-
rumid, dendroobiumid, masdevalliad, ontsiidiu-
mid ning lisaks inimeste aretatud sordid ja hüb-

riidid. “Ammustel aegadel olid orhideed vaid vä-
ga varakate inimeste lilled, tänapäevaks on neist 
aga saanud ühed armastatumad toataimed”, selgi-
tab Botaanikaaia troopiliste- ja subtroopiliste tai-
mede osakonna juhataja Jaan Mettik. “Aretatud 
hübriidide nimekiri on nüüdseks juba tublisti pi-
kem kui liikide oma, mis sest, et viimaseidki on 
maailmas ligikaudu 18 500. Ja killukese sellest põ-
nevast maailmast, nii looduse loodust kuika iini-
meste aretatust, püüamegi tuua huvilisteni Tal-
linna Botaanikaaias.“

Orhideenäituse vältel ehk 4.-13. märtsini saab 
orhideede kasvatamisega seotud küsimusi edas-
tada meili teel aadressile orhidee@botaanikaaed.
ee. Kirjadele vastavad Tallinna Botaanikaaia aed-
nikud ja vanemaednikud. Orhideenäitus on ava-
tud Tallinna Botaanikaaia kasvuhoonetes iga päev 
kell 11.00-16.00. Sissepääs tavahinnaga.
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Kaupo Kumm 
TalTech majandusteaduskonna 
emeriitprofessor  

1960. aastatel olin teadmisjanune, 
töökas ja edasipüüdlik, majandusliku 
ettevalmistuse ja ühiskondliku töö 
kogemustega noormees. Ootamatult 
toodi mind 1967. aasta sügisel tööle 
Tallinnasse, kompartei keskkomitee 
majandusala lektoriks. Töökoht kuu-
lus nomenklatuursete hulka, see tä-
hendas eeskätt kindlustatust korte-
riga ning õigust olla IV haigla-poli-
kliiniku klient.

Korter oligi mulle koheselt ära määra-
tud – 2 tuba veel ehitamist alustatava 
5-korruselise maja viimasel korrusel 
Mustamäel, Tammsaare teel, praegu-
se Mustamäe keskuse vastas. Toimus 
Mustamäe tookordse VI mikrorajooni 
väljaehitamine. Käisin seda kohta vaa-
tamas – ümberringi ülessongitud liiva-
vaväljad. Huvitav oli teadmine, et kogu 
Mustamäe ehitati ehk sadakonna miljo-
nite aastate taguse hiiglasliku jõe põhja 
katnud liivaväljale. Jõe lõunakallas oli 
olnud Mustamäe nõlv. Mäestikust, kust 
jõgi alguse sai, pole jälgegi alles. 1968. 
aasta kevadeks sai maja valmis, kuid al-
les järgmisel aastal vormistati akt korte-
ri üleandmise kohta üürileandjalt, Tal-
linna Linna Keskrajooni TSN Täitevko-
miteelt koos keskkütte, vesivarustuse, 
kanalisatsiooni, elektrivalgustuse, te-
levisioonivõrgu ja panipaigaga keldris.

Veel 80 aastat varem oli olnud nüüd-
ne Tammsaare tee, Vilde tee, Mustamäe 
tee ja Sõpruse puiestee vaheline kvar-
tal kuni kahe meetri paksuse turbaki-
higa Sääse soo, kuhu Tallinna linn kae-
vas magistraalkraavi ning mõõtis välja 
rendikrundid. Tekkinud oli Sääse tänav, 
kuhu linnast pääses Kadaka teelt piki 
Mustjõe oja asuvat vankriga raskesti lä-
bitavat Raba teed. Sellest sai Habersti 
tee (asus Haabersti linnamõisa ja Tal-
linna linna maa piiril), siis Uus-Kadaka 
tee ning 1930-st aastast Mustamäe tee.

Maja asus hiljutiste väiketalude ja 
eramajade piirkonnas. Üks niisugu-
ne hiljuti ehitatud individuaalmaja oli 
meie maja vastas üle rajatava Tamm-
saare tee. Elanikud olid juba välja ko-
linud neile antud korterisse, kui maja 
maha põles. Samas laiusid aiandi kap-
sapõllud. Meie maja taga asusid kaske-
de, pärnade read, tähistades kunagis-
te majapidamiste piire, kraave ja teid. 
Siin-seal on senini alles taludest pärit 
nüüd väikeste hapude viljadega suuri 
õunapuid.

Tubade arv korteris oli kantud reeg-
list: perekonnaliikmete arv miinus üks. 
Nii mõnedki kirjutasid selleks ajaks en-
da juurde sisse kedagi lähedastest su-
gulastest, et saada riigilt tasuta suure-
mat korterit. Üür oli ju– 14 kopikat ruut-
meetri kohta kuus ning elamumajan-
duse ülalpidamine ähvardas kogu aeg 
riigi toimetulekut. Meie kolmeliikme-
lisele perele piisas ka kahest toast. Ju-
ba sõitis siit  ekspressbuss number 9  
kesklinna 7 minutiga, kohtamata um-
mikuid. Käiku olid läinud meie Tamm-
saare tee peatuse juurest trollibussilii-

nid number 1 ja 5. Bussipilet maksis ai-
nult 5 kopikat, ekspressil 10 kopikat.

Korter oli tookord suurim hüve, mil-
lega inimest tööle suunati ja kinnista-
ti. Mustamäel ehitatavad majad kuulu-
sid kõik riigile ning korteriturg sisuli-
selt puudus. Maju ehitasid suurettevõt-
ted, kellele oli raha elamuehituseks ette 
nähtud, ning jaotasid neid eeskätt Nõu-
kogude Liidu teistest piirkondadest töö-
le suunatavatele, harvemini oma kaua-
aegsetele töötajatele, kelle elutingimu-
sed olid halvad. 

Mustamäe oli tookord tohutu ehitus-
plats. Tammsaare teed alles rajati ning 
siis jäi see aastateks liiklusest priiks. Pol-

nud veel Sääse linnaosa ning meie aken-
dest avanes vaade Toompeale. Lahtistes 
prügikastides paljunevad kärbsed olid 
nuhtluseks isegi meie viiendal korrusel, 
samuti sääsed. Ehitati esialgu elamuid, 
nii et linnaosa muutus Tallinna maga-
laks. See oli siis kõige prestiižsem uusela-
mute rajoon, kuhu elama asumist kiit-
sid populaarsed laulusõnad: “elan Mus-
tamäel – korter on aus ja hea”. Meile oli 
see luksuse tipuks. Lasnamäest, rääkima-
ta Õismäest, polnud veel juttugi. Selleks 
ajaks oli kitsaste, ebamugavate “hrušt-
šovkade” ehitamise periood õnneks juba 
selja taga – trepid olid laiemad ja mitte 
nii järsud, köök oli suurem, eraldi van-
nitoa ja WC-ga. Nende kokku ehitami-
se kampaania mõttekuses ma igatahes 
kahtlen. 

Korteri puuduseks oli ehk suurema 
toa läbikäidavus. Ulatus see läbi maja 
lõunast põhja, millest tulenes hea õhu-
vahetus, rõskusega pole senini problee-
me. Ülemine korrus tagas rahuliku elu 
ning soojad toad, kuna kuum vesi ra-
diaatorites alustas oma ringkäiku üle-
valt. Kesksuvel küttis aga päikesest kuu-
menenud katus toad liialt soojaks. Val-
dasid viiekorruselised majad, kuna nen-
desse polnud ette nähtud kulukat lifti.

Korteri viimistlus oli teostatud kõi-
ge odavamate materjalidega. Kohe said 
pandud uued tapeedid, värvitud üle põ-
randad. Kõik tööd korteris teostasin ala-
ti ise. Paigutasin kohale elektriseadmed, 
remontisin mööbli ning muud tarberiis-

tad. Abikaasa pesi pesu tavaliselt käsitsi, 
harva kogunes seda pesumasina jaoks. 
Mitte kunagi ei käinud me söömas väl-
jas – ka edaspidi mitte – küll aga ujulas, 
kinos ja Mustamäe suusaradadel.

Autosid oli üksikuid, Mustamäe tä-
navatel polnud väljundeid magistraal-
teedele ning selle tõttu siin liiklus pea-
aegu  puudus. Töölt saadud tõendi abil 
saime varsti ka telefoni. Kodust telefo-
ni paigaldati ainult juhtivatele töötaja-
tele ning vältimatut arstiabi vajavatele 
inimestele. Näiteks TPI kateedrijuhataja 
Uno Mereste kirjutas hiljem, et sai tele-
foni 12-aastase ootamise järel. Ühel USA 
kodutehnika näitusel vastati mu küsimi-
sele, et telefon paigaldatakse igale soovi-
jale 2-3 päeva jooksul ning ainult õppe-
aasta alguses, kui järsult kasvab nõud-
lus üliõpilaste poolt, kulub nädal. Mulle 
tundus see tookord lihtsalt uskumatuna.

Kümnendiku ehitatavatest korteri-
test eraldasid ettevõtted linnale ühis-
teks vajadusteks. Viimaste arvel said siis 
korteri partei ja riigiasutuste töötajad. 
Õpetajatel, arstidel, jt. oli vähe lootust. 
Minu kolleeg, tallinlanna, keeleõpetaja, 
oli maale tööle suunamisel siinse kor-
teri ära andnud ning saanud elupinna 
uues töökohas maa-asulas. Sealse töö ka-
dumisel ei tundnud enam keegi tema 
vastu huvi. Daam käis korduvalt kesk-
komitees, palus ja nuttis, ning saigi lõ-
puks ühetoalise korteri meie naabruses.

Elamuehitus edenes korterite puudu-
se tõttu kiiresti, kuid teeninduse aren-

damist lükati ressursside nappuse tõttu 
üha edasi. Nõnda püstitati aastaid hil-
jem meie kuuenda mikrorajooni kau-
banduskeskuse karkass, kuid siis pea-
tati ehitamine teadmata ajaks. Kohale 
olid toodud paljud ehitusmaterjalid, 
kust ettevõtlikud inimesed hakkasid 
endale vajalikku otsima. Nõnda palus 
minu kolleeg abi kõnnitee plaatide laa-
dimisel maasturisse tema suvemaja tar-
vis. Keegi venekeelne tegelane püüdis 
vaheltkasu nõuda, kuid väitsime, et pai-
gutame materjale lihtsalt teisele objekti-
le. Sain sealt alumiiniumplekki maako-
du hoonete katuseharjadeks. Kirjutasin 
naiivsusest sellest ebamajanduslikku-
sest väikese nupukese ajalehele „Rahva 
Hääl“ ning ehitusorganisatsioon reagee-
ris kiiresti. Buldooseriga lükati kõik va-
rud olemasolevasse tranšeesse ning kae-
ti pinnasega. Arvatavasti olid materja-
lid ehitamiseks maha kantud ning nen-
de uuesti arvele ja kasutusele võtmine 
oleks olnud problemaatiline. Nüüd on 
seal Tammsaare keskus ja juurde raja-
tud Grossi toidupood.

Linnaosa valitsus on teinud palju 
Mustamäe heakorrastuseks, transpor-
disüsteemi täiustamiseks ning eluolu 
parandamiseks. Kuid aeg teeb oma. Va-
hetunud on elanike põlvkonnad. Minu 
trepikoja 14 korterist ainult kolmes on 
koos minuga alles jäänud üksik esialg-
ne elanik. Maja on korras, renoveeri-
tud. Puudus on aga liftidest, mille paigu-
tamiseks vaevalt et leiduks vahendeid. 

Meenutusi Mustamäe 
algusaastatest

Mustamäe ehitati ehk sadakonna  miljonite aastate taguse hiiglasliku jõe põhja katnud liivaväljale.

Kaupo Kumm aastal 1984.
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Kaja maja on avatud
Head külastajad!
▶  Kaja on avatud E–R 10–18, L 10–15, 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 piiran-
gutega võib tulla ette muudatusi Kaja prog-
rammis.

▶  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!

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 kuukava 
märts 2022

02.03 15:00 EAKATE AJAVIITE- JA 
SUHTLUSKLUBI

10.03 19:00 TANTSUÕHTU tantsuks  
mängib Black&White

10.03 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD 
Poolvääriskivist ehted

16.03 18:00 VESTLUSÕHTU  
esineb Karmen Joller

17.03 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD  
Polümeersavist kõrvarõngad

18.03 19:00 TANTSUKAJA tantsuks  
mängib Hollarii

19.03 16:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD  
Poolvääriskivist ehted

20.03 10:30 LASTEHOMMIK JutuKaja

23.03 18:00 KONTSERT Kaja kammerkontsert

24.03 19:00 TANTSUÕHTU tantsuks mängib 
Siiri Känd ja Combo Band

24.03 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD 
Looduskosmeetika ABC – Looduslik 
huulepalsam

25.03 19:00 HUUMORI- JA VESTLUSÕHTU 
Naised vs Mehed

31.03 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD 
Looduskosmeetika ABC – 
Naturaalsetest rasvadest kehavõie 
ja kehakoorija

         20.03 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
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KAJA TÖÖTOAD MÄRTSIS
N 10.03 18:00 Poolvääriskividest ehted 5€ + materjal

N 17.03 18:00 Polümeersavist kõrvarõngad 25€
L 19.03 18:00 Poolvääriskividest ehted 5€ + materjal

N 24.03 18:00 Looduskosmeetika ABC 20€
Looduslik huulepalsam

N 31.03 18:00 Looduskosmeetika ABC 25€
Naturaalsetest rasvadest kehavõie ja kehakoorija

Rohkem infot: www.kajakeskus.ee, tel 53 886 330
Kaja huvikeskus, Vilde tee 118

LOODUS- 
KOSMEETIKA 

ABC

Kursusel tutvume põhiliste kodukosmeetika komponentide ja nende  
omadustega. Räägime rasvadest, õlidest, vahadest, lõhna- ja värviainetest  
ning kust saab hankida kõike tarvilikku koduseks kosmeetikateoks. 
Igal kohtumisel valmistavad osalejad endale ühe põhilise kosmeetikatoote, 
kasutades naturaalseid tooraineid. Tooted saab koos retseptiga koju kaasa. 

Teemad:  
1. Looduslik huulepalsam (24.03)
2. Naturaalsetest rasvadest kehavõie ja kehakoorija (31.03)
3. Kodune deodorant (07.04)
4. Näohoolitsus ravimtaimede ja õlidega (14.04)
5. Seebimassist seebitegu (21.04)

Kursust juhendab: Anni Raie, Ökohipi OÜ eestvedaja

Kursuse maksumus: 75€
Hind sisaldab kõiki materjale ja tarvikuid. 
Registreerumine ja lisainfo: okohipi@gmail.com

Kohtade olemasolul võimalik osaleda ka üksikutes töötubades  
(üksikute töötubade hind 20€, v.a kehakoorija+kehavõie, mille hind 25€).

24.03, 31.03, 7.04, 14.04, 21.04

KURSUS

Tantsi nii, et valus hakkab!

kogu pere tantsupiduKAJATANTSU

Lapsed kuni 12 tantsivad tasuta 
Kaasa Covid-tõend!

18.03 kell 19
15€ Kaja/Piletilevi/Fienta

HOLLARII

KALEV JÄRVELA

Õhtut juhib ja 
tantse õpetab

Kaasa lööb  
rahvakultuuriselts 

KOIDUPUNA

Tantsuks mängib 

ansambel 

Mustamäe Kultuurikeskus 
Kaja jätkab 

vestlusõhtute sarjaga ja 
mustamäelastega tuleb 

kohtuma  tuntud perearst

KARMEN 
JOLLER
VESTLUSÕHTU 

TEEMAKS ON „MEIE 
RAHVA FÜÜSILISEST JA 
VAIMSEST TERVISEST“.

Vestlusõhtu toimub kol-
mapäeval 16. märtsil 

kell 18 – 19.30.  

Moderaator on Ivo Rull.

Pilet 5 eurot 

Mustamäe 
Kultuurikeskus 
Kaja koolivaheaja 
linnalaagrite info

Aprill 25-28.04 Rahatarkus 
80€
Juuli 4-7.07 Animatsioon 80€
August 15-18.08 Loodustar-
kus 80€

Koolivaheaja linnalaagritest oo-
tame osa võtma lapsi vanuses 
9-13. 

Linnalaager sisaldab erinevaid te-
gevusi koos juhendajatega, vah-
vaid tegevusi nii Kajas sees kui ka 
väljaspool maja.

4-päevases linnalaagris 
▶  saad koos ägedate juhendaja-

tega uusi teadmisi ja oskusi
▶  osaled põnevates tegemistes 
▶  leiad uusi sõpru
▶  veedad oma koolivaheaja hu-

vitavalt

Lisainfo ja registreerumine 
info@kajakeskus.ee 
53 886 330

Tere tulemast Mustamäe eakate  
ajaviite- ja suhtlusklubisse
Head Mustamäe seeniorid!
Mustamäe Linnaosa Valitsuse 
ja Mustamäe Eakate Nõuko-
gu eestvedamisel alustas selle 
aasta jaanuaris Kaja Kultuu-
rikeskuses (E. Vilde tee 118) 
tööd Mustamäe eakate ajavii-
te- ja suhtlusklubi. Klubi ees-
märgiks on pakkuda meie lin-
naosa eakatele suhtlemisvõima-
lusi omaealistega, avardada kontakti-
de võrgustikku, jagada oma rõõme ja muresid 
ning kohtuda põnevate külalistega. Ning se-
da kõike meie armsas Kaja Kultuurikeskuses.

2. märtsil kell 15 on meie klubi külaliseks 
tunnustatud psühholoog Tiina Naarits, kes rää-

gib meile põlvkondade vahelisest suht-
lusest ja vastab küsimustele.

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

Head seeniorid, ärge jääge sel 
õhtul koju istuma! Tulge Kajasse! 

Loome endale mõnusa kokkusaa-
mise koha ja oleme väike tegus osa-

ke suures Mustamäe kogukonnas!
Sõbralik meeldetuletus: Kaja Kultuuri-

keskuse sissepääsul tuleb esitada kehtiv СOVID-
tõend.

Olge terved ja hoitud! Kohtumiseni!
Hille Väljaste

Mustamäe Eakate Nõukogu
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Tere, head mustamäelased!
Olen Diana Lätist ja olen vabatahtlik 
Mustamäe Avatud Noortekeskuses!

Mul on tunne, nagu elaks teist elu prae-
gu. Ja mulle see meeldib, ma elan mitut 
elu korraga. Enne olin õppinud majan-
dusteadust ja töötasin online kasiinos. 
Minu tööülesandeks oli peamiselt män-
gureeglite seletamine klientidele, nende-
ga suhtlemine ning mängu korraldami-
ne. See oli lõbus, vähemalt mõneks ajaks. 
Kuid “elukooli” mõte köitis mind alati.

Kui ma valisin, kuhu võiksin vaba-
tahtlikuks appi minna, siis ma ei va-
linud konkreetset riiki, vaid eelkõige 
vabatahtliku teenistuse projekti järgi. 
Olen oma valikuga väga rahul! Mulle 
meeldivad lapsed, meeldib neile põne-
vaid tegevusi korraldada. 

Ma pole veel kindel, kas noorsoo-
töö on just see, millele soovin pühen-
dada oma tulevikku, aga igal juhul see 
on hea kogemus.

Olen korraldanud meil Mustamäel 
paar kultuurõhtut koostöös teiste riiki-
de vabatahtlikega. Varsti noortel tekib 
võimalus õppida MANKis inglise keelt 
(mina õpetajana) ja hiljem, kui on hu-
vilisi, ka läti keelt. 

Mul on veel palju plaane Mustamäe 
noortega! Ma tunnen, et see tegevus 
mulle sobib, ja ma olen rahul valitud 
noortekeskusega. Ning Tallinn mulle 
meeldib samuti.

Ja lõpuks tahtsin öelda, noored, är-
ge unustage, et ka teil on olemas suu-
repärane võimalus – minna vabatahtli-
kuks! Tegelikult pole tähtis, kui vanad 

te olete, alati leidub inimesi, keda saa-
te aidata, tegevusi, millesse panustada.

Praegu mul on ees palju plaane, veel 
palju asju teha ja paljude inimestega 

kohtuda. Tean, et tulevikus mind oota-
vad veelgi lahedamad elamused! Olen 
inspireeritud! Nagu oleks lõpuks ärkvel!

Kohtume MANKis!

Tallinn otsib üksikutele eakatele 
vabatahtlikke kaaslasi
Head mustamäelased!
Tallinnas elab umbes 25 tuhat üksi-
kut eakat, kellel ei ole peret ega su-
gulasi. Kõik ei pruugi vajada kõrvalist 
abi või vabatahtlikku kaaslast, kuid 
on ka neid, kellel oleks väga vaja ini-
mest, kellega mõnikord rääkida, min-
na teatrisse või jalutama.

Head suure südamega inimesed! 
Tallinna linn otsib vabatahtlikke, kel-
lest võiksid saada meie üksi elavate 
vanemaealiste ja puuetega inimeste 
seltsilised. Projekti rahastab Euroopa 

Sotsiaalfond ning see on edukalt käi-
vitunud juba mitmes omavalitsuses. 
Vabatahtlike tausta kontrollitakse ja 
nad saavad hea ja kasuliku väljaõppe.

Kui Teil on soovi aidata ja natuke 
aega, siis just Teie võite olla see Ini-
mene, kes võib aidata mõnda üksikut 
vanainimest rõõmsama ja aktiivsema 
eluviisi juurde.

Huvi korral palun võtke ühendust 
Tallinna koordinaatoriga Kristina 
Amoriga: kristina.amor@helpific.com

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, 
koolivaheaegadel E-L 12.00-18.00. Keskuse külas-
tamine on kõigile tasuta ning oodatud on lapsed 
ja noored vanuses 7-26. 

Noortekeskus korraldab põnevaid üritusi, prog-
ramme, projekte, laagreid, koolitusi ja palju muud 
huvitavat. MANKil on õu, kus asuvad Mustamäe 
kogukonna 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 kinosüsteemiga, mis või-
maldab korraldada kinoõhtuid. MANKis on bän-
diruum, kus noored saavad õpetaja juhendami-

sel mängida kitarri, trummi ja klaverit ning te-
ha proove. 

Noortekeskuse ruumid on heas korras, huba-
sed, valged ja soojad. 

MANKi avatud osa on varustatud kaameraga 
ning süsteemiga vaegkuuljatele, s.t. MANKi ava-
tud osa sobib külastamiseks ka vaegkuuljatest 
noortele. 

Noortekeskuse ruumid asuvad teisel korrusel. 
Sinna viiva trepi kohal on käepidemed ja ukseavad 
ja treppi asted on märgistatud ärksa värviga, mis 
lihtsustab juurdepääsu vaegnägijatest noortele. 

Tere tulemast!
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Head mustamäelased!
Sel aastal saab Mustamäe 60-aastaseks. Mustamäe 
juubeliaasta puhul oleme alustanud näitusprojek-
tiga „Minu esimene Mustamäe korter“, mille ole-
me plaaninud ehitada Kaja Kultuurikeskusesse. 
Korter saab olema 2-toaline paneelmaja korter: 
pisikese wc, vannitoa ja köögiga.

Projekti eesmärk on viia nii Mustamäe elani-
kud kui ka kõik huvilised ajas tagasi, tekitades 
nostalgiat ja äratades ellu mälestusi meie linna-
osa algusaastatest. 

Seoses sellega vajavad Mustamäe Linnaosa Va-
litsus ja Kaja Kultuurikeskus huviliste abi. Kutsu-

me teid üles kaasa aitama selle projekti elluviimi-
sele! Kui teil on jagada esemeid, mööblit, riideid ja 
muud säärast perioodist 1960-1970 ning olete hu-
vitatud kaasalöömast nostalgilise korteri ülesehi-
tamises, siis palun võtke meiega ühendust - tee-
me koos midagi erilist. 

Ootame pakkumisi e-mailile aleksandra.lorvi@
tallinnlv.ee ja telefonile 645 7599.

NB! Oleme teadlikud, et kolhoosimaja on ole-
mas, aga taolist esimest Mustamäe korterit veel 
mitte.

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus

Tuletame meelde, et Mustamäe Linnaosa Va-
litsuses on jätkuvalt avatud avalik arvuti-
punkt printeriga, et inimesed, kellel kodus 
arvutit ei ole, saaksid juurdepääsu e-teenus-
tele, sh saaksid välja trükkida patsiendipor-
taalist enda vaktsineerimistõendi. Vajadu-
sel on külastajatele abiks linnaosavalitsu-
se infotöötajad.

Avalik arvutipunkt asub Mustamäe Linnaosa Va-
litsuse teenindussaalis (E. Vilde tee 118, Kultuu-
rikeskuse Kaja majas) ja on kasutatav linnaosa-
valitsuse töö ajal: 
▶  E 8.15 - 18.00
▶  T, N 8.15 - 17.00
▶  R 8.15 - 16.00.
Arvutiga on ühendatud ID-kaardi lugeja ja prin-
ter, et dokumente saaks nii elektrooniliselt all-
kirjastada kui vajadusel välja trükkida. Turvali-
suse kaalutlustel ei saa kasutada väliseid mälu-
seadmeid (kui inimesel on vaja dokumente ava-
da, töödelda ja elektrooniliselt säilitada, siis nen-
de transport peab toimuma üle interneti). Lisaks 

veebibrauserile on arvutisse paigaldatud Adobe 
Reader ja Microsoft Office standardpakett.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et enne digitee-
nuste esmakordset kasutamist – sh vaktsineeri-
mistõendi väljatrükkimiseks -tuleks veenduda, 
kas ID-kaardiga seotud koodid (PIN1 ja PIN2) on 
käeulatuses ja kehtivad.

Kui teil ei ole meeles Teie ID-kaardi PIN-koo-
did, siis te saate need uuendada Politsei- ja Pii-
rivalveametis. NB! Alates 2019. aastast enam ei 
saa ID-kaardi PIN-koode asendada pangakonto-
rites –  seda saab teha üksnes PPA teenindustes.

Samuti saavad inimesed, kellel puudub või-
malus digilugu.ee patsiendiportaalis ise Covid-19 
tõendeid luua (nt neil pole kehtivaid ID-kaardi 
PIN-koode ning nad ei soovi neid mingil põhju-
sel Politsei- ja Piirivalveametis uuendada), tõendi 
loomiseks teha avalduse sotsiaalkindlustusame-
tile. Sotsiaalkindlustusamet asub Tallinnas aad-
ressil Endla tn 8 (infotelefon 612 1360) ning väl-
jastab Covid-19 tõendeid isikutunnistuse alusel.

Olge hoitud!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäelased on teretulnud kasutama  
linnaosavalitsuse avalikku arvutipunkti

Näitus projekt  
„Minu esimene  
Mustamäe korter“

Tallinna Linnavalitsuses toimub Mustamäe laste joonis-
tuskonkursi „Minu parim sõber“ võidutööde näitus
Sõbrapäeval, 14. veebruaril avati Tallinna Lin-
navalitsuse 1. korruse näituseakendel (Vaba-
duse väljak 7) Mustamäe koolide algklasside 
õpilastele (1.-4. klass)  joonistamiskonkursi 
„Minu parim sõber“ võidutööde näitus.

Mustamäe Linnaosa Valitsus tähistas ka sel aastal 
sõbrapäeva traditsioonilise linnaosa koolide alg-
klasside õpilastele (1.-4. klass) korraldatud joonis-
tamiskonkursiga „Minu parim sõber“. Kokku lae-
kus konkursile 321 tööd, üks ilusam kui teine! 

Nagu ka varasematеl aastatel selgus 2022. aas-
ta „Minu parim sõber“ joonistamiskonkursi võit-
ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse Facebooki lehel 
korraldatud suure rahvahääletuse tulemusena. 

Hääletus kestis 1. kuni 7. veebruarini. Rahva-
lemmikuks valiti Tallinna Mustamäe Gümnaasiu-

mi õpilase Aleandra Rego pilt kahest sõbrannast. 
Aleandra pilt sai üle 160 hääle! Palju õnne!

Eranditult kõik – neid on ühtekokku 321! - meie 
konkursile oma joonistused saatnud lapsed said 
Mustamäe Linnaosa Valitsuselt tänutäheks väike-
se kingituse.

27 enim hääli saanud noort kunstnikku said 
Mustamäe Linnaosa Valitsuselt diplomi ja auhin-
na, milleks on kunstitarvete komplekt. Nende 
võidutöödest kokku pandud kunstinäitus kau-
nistab – andekate noorte kunstnike, nende sõp-
rade, perede, õpetajate ja kõikide tallinlaste rõõ-
muks - Tallinna Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 
7) 1. korruse näituseaknaid 14. veebruarist ku-
ni 20. märtsini. 

Tulge kindlasti vaatama!
Mustamäe Linnaosa Valitsus
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Märtsi alguspoolel tasub hoida 
tempo mõõdukas ning enda eest 
kenasti hoolt kanda. Energiatase 
pole kuigi kõrge, seega tuleb jõu-
varusid kokku hoida, piisavalt pu-
hata ja teha ära kõige vajalikumad 
asjad. 20. märtsil kell 17.33 jõuab 
Päike oma taevasel teekonnal Jää-
ra märki, täpselt sel hetkel algab 
kevad. Pööripäevast alates tunned, 
kuidas tegutsemistahe suureneb ja 
jõudu juurde tulvab. On aeg isikli-
ke eesmärkide poole pürgimiseks.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Tõotab tulla suhtlusrohke kuu. 
Töises vallas saab eriti oluliseks 
koostöö kaaslastega, ühised ees-
märgid tuleb paika panna, tegevus 
läbi arutada. Ära pelga inimesi, kes 
näevad maailma asju sinust erine-
valt – tänu neile saad olukorrast 
avarama pildi, avastad mõndagi 
uut. Kui meeskonnas on erinevaid 
inimesi, täiendavad nad üksteist 
ja see teeb kollektiivi tugevamaks. 
Palju abi on sõpradelt saadud nõu-
annetest, nendega koos aja veet-
mine taastab jõuvarusid.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Oluline on keskenduda töö tegemi-
sele ja karjääri edendamisele. Sul 
on tavapärasest lihtsam leida en-
dale toetajaid, innustajaid ja koos-
tööpartnereid. Kui soovid töökohta 
vahetada, leiad suure tõenäosuse-
ga häid variante. Tööle kandidee-
rides kasuta kindlasti heade soo-
vitajate abi! Hästi palju aitab sind 
õppimis- ja kohanemisvõime. Kõi-
geks uueks, mis su ellu tuleb, ei saa 
otsekohe valmis olla, aga sa saad 
end muutuvate asjaoludega kurs-
si viia ja end täiendada.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
On saabumas aeg, mis soosib sinu 
jaoks vaatevälja avardamist, uute 
teadmiste ja muljete kogumist. Kui 
võimalik, võta nüüd aega, et ta-
vapärasest elurütmist ja keskkon-
nast välja saada. Väga hea oleks 
patareisid laadida välisreisil, eri-
ti kuskil sooja päikese all! Samuti 
sobib aeg õpingute alustamiseks. 
Võid õppida selleks, et suurendada 
enda tööalast pädevust, või hoopis 
hobi korras, lihtsalt suurest tead-
misjanust. Õpingute käigus koh-
tad huvitavaid inimesi.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Ehkki kalendrikevad jõuab kätte 
alles 20. kuupäeval, on sinu hin-
ges kevadised tunded juba märk-
sa varem! Armusuhete arendami-
seks on märtsikuu lausa loodud. 
Kui su kõrval on armastav part-
ner, siis võta palju aega temaga 
koos olemiseks, ühisteks tegevus-
teks ja jutuajamisteks. Võimalik 
on suhet tugevamaks muuta, har-
mooniat juurde tuua. Kui oled val-
laline, siis ole avatud uutele tut-
vustele. Aeg on avatud selleks, et 
kohtuda hingesugulasega.

Neitsi
23. august – 22. september
Tööasjad sujuvad sel kuul hästi. 
Sobitud hästi kollektiivi, oskad 
teistega asju ajada, eriti hea on 
koostöö vastassoost kolleegidega. 
Võimalik, et just töö kaudu leiad 
endale uusi sõpru või isegi kalli-
ma. Armuasjade ajamine edeneb 
hästi – suudad olla hea ja mõistev 
partner. Tähtis on see, et annak-
sid rõõmuga, aga oleksid valmis ka 
vastu võtma kõike seda head, mi-
da teine osapool sulle annab! 18. 
märtsi täiskuu Neitsi märgis kät-
keb sinu jaoks olulisi õppetunde.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Tõotab tulla üsnagi lõbus aeg. Sul 
on imepärane võime meeldiv ka-
sulikuga ühendada. Ehk leiad 
nüüd viise, kuidas hobide kaudu 
raha teenida või populaarsust ko-
guda. Lõbusatel koosviibimistel al-
guse saanud tutvused võivad viia 
viljaka koostööni. Vastassoo hul-
gas oled populaarne, sulle võib tek-
kida uusi austajaid. Paljugi annab 
ära teha tervise tugevdamiseks. 
Toitumist tasub hoolega jälgida – 
magusaisu võib kevade hakul ta-
vapärasest suurem olla.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Pere ja kodu teemad vajavad oma-
jagu tähelepanu, eriti kuu algus-
poolel. Ehk on vaja kallite inimes-
tega selgeks rääkida keerulisi tee-
masid. Tähtis on usaldus ja hoo-
limine, suutlikkus olla teisele ini-
mesele toeks ka siis, kui tema va-
likud suuresti erinevad sellest, mi-
da hindad sina. Kui oled lapseva-
nem, võta aega selleks, et järeltu-
lijatega koos tegutseda. Ole hea 
eeskuju, ent hoidu liigsest jutust 
– manitsemisest ning käskudest-
keeldudest.

Ambur
22. november – 21. detsember
Silmad ja kõrvad tasub lahti hoi-
da – sinuni võib jõuda olulist infor-
matsiooni. Kui sul on küsimusi, siis 
on tark need valjul häälel sõnas-
tada. Kindlasti leidub neid, kes os-
kavad sulle vastata ja häid nõuan-
deid jagada. Võib avaneda võima-
lusi millegi olulise ja edasiviiva õp-
pimiseks. Võiksid osa võtta kursus-
test, käia koolitustel, et end täien-
dada. Pane rõhku ka peresuhete-
le – eeskätt vanema põlvkonna-
ga on suhted meeldivad ja soojad.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Aasta algus oli sinu jaoks vägagi 
intensiivne, nüüd aga on saabu-
nud rahulikum aeg. Oled mingid 
õppetunnid läbi teinud ja ilmselt 
on sul silme ees selgemad sihid. 
Päris hästi edenevad märtsis äri-
asjad. Tähtis on eesmärgid ja või-
malikud tegutsemisstrateegiad 
kaaslastega üksipulgi läbi aruta-
da. Parimad ideed vormuvad konk-
reetseteks plaanideks arutelu käi-
gus. Avaneda võib soodne ja ah-
vatlev võimalus pikemale reisile 
minekuks.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Marss ja Veenus jõuavad märtsi 
algul „käsikäes“ Veevalaja märki, 
rõhutades koostöö olulisust. Ära 
tee otsuseid üksinda ega uisapäi-
sa, usaldusväärse partneriga koos 
kulgedes on eduvõimalused palju 
suuremad! Äriasjad võivad edene-
da kiires tempos ja tõusvas joones, 
rahaõnn naeratab sulle! Ka armu-
suhete arendamiseks on aeg ava-
tud. Kui oled miskipärast oma tun-
deid maha salanud, siis nüüd oleks 
aeg nendest avameelselt rääkida. 

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Päike liigub kuni 20. märtsini Ka-
lade märgis. On sinu aeg, mis pa-
kub ohtralt võimalusi eneseteos-
tuseks. Sul tuleb lähtuda iseenda 
soovidest ja vajadustest. Tunned 
end omas elemendis hästi, ka tei-
sed väärtustavad sind just sellise-
na, nagu sa oled. Erilist vedamist 
võib tuua 5. kuupäev, mil Päike 
taevakaarel õnnetoova Jupiteri-
ga kohtub. Ole valmis vastu võt-
ma need ootamatud võimalused, 
mida elu sulle pakub!

MÄRTSI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

KINO 65+ KUTSUB

Eakatele mõeldud kino Mustamäe Apollos
22. märtsil kell 10 näitame musta-
mäelastele vanuses 65+ tasuta uut 
Eesti mängufilmi „Soo“. Vajalik on 
eelregistreerimine! 

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

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

22. MÄRTS KELL 10.00 
„SOO“
Oskar Lutsu samanimelisel jutustusel 
põhinev mängufilm „Soo“ on põne-
vusest pakatav armastusfilm, mis viib 
meid 1917. aastasse, kui Euroopas möl-
las Esimene Maailmasõda ja Eesti ida-
piiri taga lahvatas revolutsioon. Noor 
kunstnik Toomas Haava (Franz Malms-

ten) tuleb Pariisist tagasi venna sootal-
lu ja mässib ennast tahtmatult konflik-
ti vägivaldse ja hirmsa Madjakuga, kes 
ahistab kohalikku tütarlast Hildat (Han-
na-Ly Aavik). 

Kaunist ja salapärast tüdrukut hüü-
takse Metskassiks ning edevaloomuli-
ne Toomas avastab ennast järsku keset 
trillerlikku võitlust armastuse eest, mil-
le panuseks on ei vähem ega rohkem 
kui tema enda elu.

Romantilise põneviku “Soo” peate-
gelasi kehastavad Franz Malmsten ja 
Hanna-Ly Aavik. Osades Franz Malms-
ten, Hanna-Ly Aavik, Liis Remmel, Mar-
tin Kork, Grete Kuld, Helgur Rosenthal, 
Märten Matsu.

Film linastub eesti keeles venekeel-
sete subtiitritega.

Filmi pikkus: 1h 27min

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 
kinos oma COVID-19 digitõendi. Ki-
nosaali pääsevad vaid COVID-19 vas-

tu vaktsineeritud 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).

Mustamäe Päevakeskus 
kutsub külla
Armsad mustamäelased!
Mustamäe Päevakeskus ootab teid ik-
ka meie majja. Iga päev (E – R) paku-
me sooja lõunat, lugemiseks värskeid 
ajalehti ja ajakirju, meie huviringid 
on avatud kõigile, kes soovivad laul-
da, tantsida, maalida või võimelda. 

Meie iluteenindajad ootavad uusi 
ja vanu kliente ning T – R saab kasu-
tada sauna. 

Taas on pakkuda uusi teatrikülas-
tusi ja suviseid ekskursioone Eestimaa 
kaunitesse paikadesse. Plaanime sõi-
ta nt Kirna mõisa tulpide õitsemist 
imetlema. Astuge läbi ja räägime meie 
plaanidest lähemalt.

Märtsis alustab arvutikursus, palu-
me soovijatel registreerida 652 6205.

Naistepäeva eel 7. märtsil kell 
10.00 – 14.00 toimub meil kevadlaat. 

16. märtsil kell 13.00  tuleb mei-
le külla Urmas-Eero Liiv.  

24. märtsil kell 12.00 toimub 
Mustamäe Päevakeskuse huviringi-
de kontsert. 

30.märtsil kell 14.00 toimuvad 
pärastlõunatantsud, tantsuks mängib 

ja laulab Mati. Isegi kui tantsida ei soo-
vi, tulge kuulama mõnusat muusikat.  

Samuti kutsume teid Rootsi kruii-
sile (29. aprill – 1. mai), kus laval 
on kahel õhtul Anne Veski ja toimub 
muudki meelelahutust, nagu kruiisi-
del ikka. 

Täpsemat infot Mustamäe Päeva-
keskuse tegevuste ja plaanide kohta 
saate küsida tel. 53061005 ja 6536205.

Olge rõõmsad ja terved!
Mustamäe Päevakeskus

Ehitajate tee 82

10. jaanuar 202212 Mustamäeuudised

Mustamäe Päevakeskuse hinnakiri
Juukselõikus 5,00 €
Juuksuri kojukutse koos tööga 12,00 €
Keemiline lokk 10,00 – 13,00 €
Juuste värvimine (kliendi värviga) 5,00 €
Soengu tegemine (rullid+vaht+lakk) 6,00 €
Föönisoeng 6,00 €
Juuksuri kojukutse koos tööga 12,00 €
Maniküür (teisipäev 9.00 – 14.00) 5,00 €
Maniküür+ lakk (T) 6,00 €
Ripsmete värvimine  (T) 2,00 €
Kulmude värvimine   (T) 2,00 €
Pediküür  (E ja K) 10.00 – 12.00 €
Massaaž ( 0,5 tundi) 12,00 €
Sauna kasutamine 1 tund 5,00 €
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Lahendus saatke hiljemalt 21. märtsiks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee  
või postiga Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn.  

Vastused lähevad taas loosirattasse üllatust püüdma.  
Veebruarikuu ristsõna vastus oli: kes kassi ei toida, toidab hiiri.

Austatud Ester Killan, Elvira Sildnik, Toivo Arak , Larissa Jakunina ja Sirje Randrüt! 
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E.Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 1. märtsist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Viola Vilpert 01.03.1928
Valentina Plotnikova 01.03.1929
Silvi Kallastu 01.03.1930
Evi Peetrimägi 01.03.1932
Antonina Bahtina 02.03.1931
Aino Rand 03.03.1929
August Kaarmaa 04.03.1927
Asta Erin 04.03.1928
Asta Raskall 04.03.1931
Kiira Konsap 04.03.1932
Luule-Veroonika Saat 04.03.1932
Nina Rakina 05.03.1927
Galina Virolainen 05.03.1932
Heljo Toompuu 05.03.1932
Ljudmilla Fjodorova 05.03.1932
Liidia Järvi 06.03.1928
Helmi Jädal 06.03.1929
Raisa Plotnikova 06.03.1930
Endla Kallaste 06.03.1931
Vladimir Volkov 07.03.1931
Maria Krivitskaja 09.03.1928

Nina Shilyaeva 09.03.1931
Ardemi Martpõld 10.03.1929
Meida Nikker 10.03.1932
Karl Toots 10.03.1932
Harry-Charles Männik 10.03.1932
Kilja Smuljanskaja 11.03.1924
Elmar Lugus 11.03.1931
Valeria Käsper 11.03.1932
Aleksandra Smirnova 12.03.1931
Juhan Ehlvest 12.03.1932
Valdeko Raig 13.03.1924
Vladimir Rosin 13.03.1928
Helju-Eliina Lainelo 13.03.1932
Jevdokia Brodskaja 14.03.1927
Milvi Suup 14.03.1931
Laine Kaskova 14.03.1932
Elvia Ruus 14.03.1932
Lea Matsi 14.03.1932
Emma Novikova 15.03.1929
Allan Roosmaa 15.03.1930
Alimja Zaljajeva 15.03.1932

Meinhard Jänt 16.03.1932
Ilme Arumäe 17.03.1929
Stepan Leontšuk 17.03.1932
Ekaterina Pajuri 17.03.1932
Laine Idla 18.03.1923
Lidia Markvart 18.03.1925
Antonina Denissova 18.03.1927
Lilia Kroonmaa 18.03.1928
Aino Pärnoja 18.03.1932
Helve Roždestvenski 19.03.1931
Ella Oppi 19.03.1932
Lehte Toren 20.03.1923
Nina Kondratieva 20.03.1927
Vilma Olm 20.03.1928
Maria Teplouhova 21.03.1924
Agnes Pagi 21.03.1926
Helga Palm 21.03.1930
Eevi-Silvia Iljazova 21.03.1931
Lehte Veikat 22.03.1929
Regina Tamm 22.03.1929
Hermilde-Miralda Jäger 22.03.1932

Maria Baglay 23.03.1926
Erna Krassova 23.03.1929
Alide Konks 24.03.1930
Ellen Roosileht 25.03.1928
Magda Kukk 25.03.1930
Uno-Manfred Rõõmus  
26.03.1929
Erna Annuka 26.03.1930
Helda Rebane 26.03.1931
Lia-Dorota Metsa 26.03.1931
Laine-Marie Tulmin 27.03.1930
Anna Myagkova 27.03.1932
Virve Melnik 28.03.1926
Maimu Reinsoo 28.03.1929
Evdokia Solovieva 28.03.1932
Maria Borodkina 29.03.1927
Helju Viires 29.03.1929
Tamara Fuksman 29.03.1932
Kalju Käärik 30.03.1928
Martin Voll 30.03.1931
Heino Astel 31.03.1932

Palju õnne!
Veebruaris sündis Mus-
tamäele 23 tüdrukut ja 
20 poissi! Õnnitleme väi-
kesi mustamäelasi, nen-
de vanemaid ja lähedasi! 
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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Müüa 2-toal. läbi maja rõduga krt Vilde 53 
III korrus või vahetada 2-3-toalise vastu Kaja 
piirkonnas. 55581121

Soovin osta sõiduautot. Pakkuda võib kõike! 
5533060

Pehme mööbli taastamine. 5236279 Viktor

Müüa korralikku toidukartulit Tallinnasse ko-
haletoomisega 15€ 30kg kott. Alates 60kg ko-
haletoomine tasuta. Sordid Princess, Laura, 
Secura (muredam). Tel. 5246035 www.kartu-
lid.ee

Soovin osta remontimata 2-toalise korteri 
Mustamäel. 56454887

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

Ostan 2-toalise rõduga korteri. Raimond, 
6840054

Ostan kasutuseta jäänud igas seisukorras sõi-
dukeid , võtan arvelt maha .tel 53654085  
skampus@online.com

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 
5011628

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute pai-
galdus. 5850871313

Santehnik-elektrik. 5011413 

Ostan garaažiboksi Mustamäel. Tel: 545 
11053

Ostan Garaaži, võib vajada remonti 56693386

Kodumaine kartul, köögivili ja mesi kojutoo-
misega. Tellimine ja lisainfo tel 58652190

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

Korterite remont. Tel. 5100250, raul@viva-
mees.ee  

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

Kodukoristusteenus auruga. Keemjavabalt 
kõik pinnad puhtaks. 514 68 15

KVALITEETNE MAALRI, TAPEETIMIS JA VII-
MISTLUSTÖÖ SUURTE KOGEMUSTEGA 
MAALRILT. 54410972

TALUKARTUL  Laura, Satina 15 eur/25 kg, 25 
eur/50 kg  Tel 56175875

Ostan Riia nõusid, tasse, taldrikuid, serviisi, 
nõukaaegseid mudelautosid 1:43, piimakan-
nu, morsikannu, eesti muusikaga kassette ja 
CD-sid. Tel 555 255 84

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%

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!

AUSTATUD  
ZINAIDA KUNINGAS!  

(sünd. 24.02.1932.a)
 

PALJU, PALJU ÕNNE 
AUVÄÄRSE JUUBELI PUHUL,

TUGEVAT TERVIST NING 
PÄIKESELISI PÄEVI!

 
Tapa I Keskkooli 48.lennu vilistlased
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meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont

Meister on vaid
kliki kaugusel:

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

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn. E-R 9-17. 
Tel 699 9907, kadaka@abctehno.ee

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn. 
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

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

Mustamäe Linnaosa Valitsus võtab tööle 

KADAKA STAADIONI HALDURI
Halduri töö eesmärgiks on Mustamäe linnaosa elanike tervise edendamine läbi sportlike tegevuste. 
Peamised tööülesanded on staadioni haldamine, spordiürituste korraldamine, kliendisuhtlus, lepin-
gulised läbirääkimised, andmebaaside haldamine, töötajate ja staadioni igapäevatöö korraldamine ja 
administreerimine.

Sobival kandidaadil on
l  eelnev töökogemus antud valdkonnas ja soov lüüa kaasa staadioni töö arendamisel
l  väga head administreerimisoskused
l  koostöövalmidus, iseseisvus ja kohusetundlikkus
l  väga hea eesti ja vene keele oskus
l  kasuks tuleb veebikeskondade ja suhtlusvõrgustike kasutamise oskus

Meie pakume
l  võimalust anda oma panus linnoasa elanike tervise edendamiseks
l  mitmekülgset tööd, palju liikumist ja erinevaid tegevusi 
l  kaasaegseid töövahendeid ja töökeskkonda äsja valminud staadionil
l  tuge sissealmisel ja koostööd toimeka meeskonnaga
l  35 kalendripäeva puhkust ja lisaboonuseid

Sinu küsimustele vastab:  
Urmas Kõpp, Urmas.Kopp@tallinnlv.ee, Tel 645 7514

Kandideerimise tähtaeg 10. märts 2022


