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Mustamäe
MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB OMA 

Sünnipäevale! 8. aprillil kell 12 
Kaja Kultuurikeskuse 

parklas 
(E. Vilde tee 118).

KONTSERT l SÜNNIPÄEVATORT SÕIDAB JUUBELITROLL

l NÄITUSE 
AVAMINE "MINU 

ESIMENE KORTER 
MUSTAMÄEL"

22. aprill – Mustamäe talgupäev22. aprill – Mustamäe talgupäev

Lisa Mustamäele 
värve ja sära –  

värvi pilt ära ning tule 
talgutele!
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AJALEHT MUSTAMÄE
Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus  
(E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn)

Toimetaja: Oksana Talisainen,  
oksana.talisainen@tallinnlv.ee, tel 6457521

Tõlge: OÜ Luisa Tõlkebüroo
Kujundus: ProgIT OÜ
Trükk: AS Printall 
Levi: AS Directpost, 5816 3100
Info: tel 645 7500 ja 645 7511.

Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja 
lühendada. Toimetus ei vastuta ärireklaamide 
sisu ja vormi eest. 
Ajaleht internetis: 
http://www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht
Järgmine leht ilmub 2. mail.

Laps vaatab peeglisse. Näeb, et on suur.
Tuba näib äkki pisike kui puur.
Kivisest hoovist jääb kevadel väheks.
Kui õige maad mööda matkama läheks?
Nuusutaks mahlaste kaskede tohtu,
silmitseks põrnikaid, põtru ja rohtu?

N eed read, millega sel korral mõtisklust alustame, on 
kirja pannud armastatud Leelo Tungal oma luuletu-
ses „Kevadmõtted“. Tõepoolest, see kevadine aeg, 
mil lõppeb looduse talveuni ning ilmnevad mär-

gid uuest eluringist, on ühtviisi imeline kõikjal, linnas ja maal. 
Tekib tahtmine tubased toimetused maha jätta ning õues tege-
vust leida. Aprillikuu algus pole veel suurt sooja toonud, kuid 
vanarahvas pidas seda heaks endeks, sest looduse liigne kiirus-
tamine sel ajal võib tähendada kesist suve. Niisiis tulgu see soe 
ja ilus periood pigem aeglaselt, kuid püsigu kaua.

Olenemata näidust kraadiklaasil käib päike üha kõrgemalt 
ning napsab igal hommikul pimeduselt jälle kolm minutit vä-
hemaks. Just sel kevadel, mil meie niigi segi paisatud mõtetesse 
ja maailma on tekkinud veelgi rohkem ebakindlust, kulub sel-
line teadmine, valguse võit pimeduse üle, eriti ära. Miks mitte 
siis selles tohuvabohus võtta oma ilmasambaks looduse kõik-
sus, päikesetõusude vaikus, puulatvade mühin, soojärvede pee-
geldus, linnamesilaste sumin, liblika lend, õitemere uimalõhn, 
pilvede kuju. See kõik aitab meid. 

Juba mitmel kohtumisel on inimesed väljendanud soovi aja-
viiteks reha kätte võtta või muul viisil kasulik olla, lihtsalt see-
pärast, et mõtteid mujale viia. Nii olen linnaosas võtnud eesmär-
giks leida senisest enam võimalusi, kuidas mustamäelased saak-
sid heakorratöödes kaasa lüüa. Selles, et traditsioonilised tal-
gud teoks saavad, pole kahtlust, aga eks nuputame veel midagi 
põnevat välja. Koristuslainele liigub ka Mustamäe lepinguline 
partner, kes esmajärjekorras puhastab teed ja tänavad sõelme-
test ning talvega kogunenud mustusest ja tolmust. Sellele järg-
neb üldine prügikoristus, siis juba haljasalade hooldus ning lil-
lede istutamine, pesu ja hooldus teostatakse ka istepinkidele. 
Erinevaid töid tehakse ka Sütiste metspargis – tegemist on tee-
maga, mis tekitas vastakaid arvamusi ning linnaosas levis iga-
sugu informatsiooni. Käesolevas lehenumbris selgitame ka seal 
toimuvat põhjalikumalt.

L innaosa valitsuse tööde hulka on lisandunud Ukrai-
na sõjapõgenike nõustamine ja abistamine. Need aju-
tist pelgupaika ja kõige enam rahu ihkavad inime-
sed on erakordselt tänulikud lahkuse eest, mis Ees-

tis neile osaks saab. Ka mina tänan kõiki mustamäelasi, kes on 
annetustega oma õla alla pannud. Pea kõik põgenikest on nai-
sed ja lapsed – see traagika tõi taas esile minu mälestused ajast, 
mil olin ise ühe sõja keerises. Järgmistel lehekülgedel jagan se-
da lugu ka teiega. 

Kõige muu keskel juhtus ka nii, et koroonaviirus jõudis minu-
gi kätte saada ning mitmel nädalal ei saanud harjumuspärases 
tempos Mustamäe asjadega tegeleda. Sel ajal võisid mõned kir-
jad või kõned, mille kaudu linnaosa elanikud püüdsid mind kätte 
saada, jääda vastuseta. Juhul kui minupoolset sekkumist vajavad 
teemad on jätkuvalt aktuaalsed, siis palun, et 
edastaksite need uuesti. Asume tegutsema. 

Muidugi jätkuvad ka Mustamäe juubeli-
aasta väärika tähistamisega seotud ettevõt-
mised. Juba 8. aprilli keskpäeval kutsume 
kõiki peole, kust ei puudu muusika ega lin-
naosa sünnipäevatort. Samuti avame Kaja 
keskuses uudistamiseks midagi päris erilist 
– näituse ehedast elust Mustamäel, ühe pere 
esimeses oma korteris. See rännak mi-
nevikku tuletab paljudele teist meel-
de, kuidas küll ikka elati. Noorema-
tele annab aga võimaluse imesta-
da, kuidas küll ikka elati.

Soovin kõigile Mustamäe elani-
kele kaunist kevade algust. Olge 
hoitud, püsige terved!

JUHTKIRI

Kolm minutit  
pimeduselt vähemaks

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!

Tere tulemast Mustamäe Eakate Nõukogusse!
Austatud Mustamäe seenior!
Kas Te soovite panustada Mustamäe lin-
naosa arengusse, osaleda aktiivselt linna-
osa ürituste ettevalmistamisel ja korral-
damisel ning linnaosa eakatele mõeldud 
teenuste välja töötamisel? Kui Teie vastus 
on kindel jah, siis kutsume Teid kandi-
deerima Mustamäe Eakate Nõukogusse!

Mustamäe Eakate Nõukogu töö tut-
vustus ja liikmete valimine toimub es-
maspäeval, 11. aprillil kell 14 Kaja Kul-
tuurikeskuse suures saalis (E. Vilde tee 
118).

Tere tulemast!
Mustamäe Linnaosa  

Valitsus

Head mustamäelased, tulge talgutele!
Selle kevade Mustamäe talgud toi-
muvad reedel, 22. aprillil algusega 
kell 12 – palume kõikidel talgulis-
tel koguneda selleks ajaks Kaja Kul-
tuurikeskuse ette (E. Vilde tee 118).

Talgupäeval pakume tublidele töötegi-
jatele talgusuppi ja kosutavaid jooke.

Registreerimine ja lisainfo: kristin.
karu@tallinlv.ee või 645 7532.

Lisaks linnaosa korraldatavatele tal-
gutele osalevad Mustamäe heakorrasta-
misel ka Mustamäe koolid ja lasteaiad, 
kes koristavad aprillikuu jooksul oma 
koolide lasteaedade lähedal asuvaid lin-
na avalikke alasid. Praegu on juba regist-
reerunud Tallinna Saksa Gümnaasium, 
Tallinna Tehnikagümnaasium, Tallinna 
Kadaka lasteaed, Mustamäe Huvikool, 
Tallinna Lasteaed Sinilind, Tallinna Mus-

tamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Ar-
te Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, 
Tallinna Kadaka põhikool, Tallinna Mus-
tamäe Humanitaargümnaasium, Tallin-
na Sõbrakese lasteaed, Tallinna 32. kesk-
kool ning Tallinna Lasteaed Pallipõnn. 
Rõõmuga ootame osalema ka teisi Mus-
tamäe haridusasutusi!

Kohtumiseni talgutel!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Head mustamäelased!
Täname teid kogu südamest teie ar-
vukate annetuste eest Ukraina sõ-
japõgenike abistamiseks, mida ole-
te märtsikuu jooksul toonud Musta-
mäe Linnaosa Valitsuse fuajees asu-
nud korjanduskastidesse. 

Samuti täname linnaosa kauaaegseid ja 
usaldusväärseid koostööpartnereid AS 
Selver, Mustamäe LIDO, restorani Ar-
mudu ja kohvikut Sõprus sponsorluse 
eest pagulaste abistamisel.

Anname teile teada, et nüüdseks on 
annetuste kogumise kampaania Musta-
mäe Linnaosa Valitsuses lõppenud. Ole-
me kõik teie annetused edastanud pa-
gulaste vastuvõtukeskusele.

Kui Te soovite edaspidi annetada as-
ju Ukraina sõjapõgenikele, siis saate se-
da teha läbi Uuskasutuskeskuse korjan-
duskastide.

Veelkord suur tänu teile lahke ja 
omakasupüüdmatu abi eest!
Mustamäe Linnaosa Valitsus
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Mustamäe 
Linnaosa Valitsuse 
välikontorid
Head mustamäelased! 

▶  18. aprillil tegutseb linna-
osavalitsuse välikontor kell 
16-17.30 Lepistiku peatu-
ses.

▶  25. aprillil tegutseb linna-
osavalitsuse välikontor kell 
16-17.30 Lepistiku peatu-
ses.

Tere tulemast!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus7. mail kell 17

Esineb Artjom Savitski  
Mustamäe kevadlaadal Parditiigi pargis

Hoovikontsert 20. aprillil kell 18 
Esineb Tanja Mihhailova-Saar
Tammsaare tee 135

MUSTAMÄE KEVADISE  
KONTSERDIHOOAJA  

AVAPAUK!

Kevadkoristus Mustamäel
Mustamäe teede ja tänavate kevadko-
ristustöid teostab Mustamäel linnaosa 
lepingupartner Eesti Keskkonnateenu-
sed AS, kes alustas kevadkoristustööde 
esimese ringiga juba märtsi keskel, ko-
heselt kui esimesed teelõigud olid täie-
likult lume ja jää alt välja sulanud. 

Esimeses järjekorras puhastatakse 
kõnni- ja kergliiklusteed ning pargiteed 
sõelmetest, talvel kogunenud tolmust 
ning mustusest. Seda tööd tehakse vaa-
kumimuriga ja vajadusel kaasatakse kä-
sitööbrigaad, kes aitavad puhastada koh-
ti, kuhu masinal ligipääs on raskendatud. 
Teede puhastus on plaanis lõpetada hilje-
malt 10. aprilliks. Magistraalteede kevad-
koristus plaanitakse lõpetada 30. aprilliks.

Lisaks alustas lepingupartner pea-
le haljasaladelt lume alt välja sulamist 
meie avalike haljasalade kevadkoristus-
töödega. Lendprahi koristamisega tege-
letakse igapäevaselt.

Ning alates käesolevast nädalast 
alustatakse ka Mustamäe korterma-

jade esiste teede ja linnale kuuluvate 
parkimistaskute puhastamisega. Eelne-
valt teavitatakse ühistuid kindlasti ko-
ristusgraafikust, et koostöös oleks või-
malik kokku leppida linna maal asu-
vate majaesiste parklate puhastamise, 
ühistu ülesandeks jääks korraldada ela-
nike teavitamine, et tagada autode va-
ba majaesine. 

Peale kevadiste koristustööde teos-
tamist alustatakse haljasalade korras-
tamise ja lillede istutamisega, samuti 
pinkide pesu ja hooldusega, et Musta-
mäe oleks mitte üksnes puhas, vaid ka 
silmadele kaunis vaadata!

Ning traditsiooniliselt on kõikidel 
mustamäelastel võimalik heakorratöö-
des kaasa lüüa, osaledes linnaosa hea-
korrakuu talgutel, mis seekord toimu-
vad  22. aprillil. Tere tulemast!

Mustamäel avati  
kolm uut kauplust
Käesolev kevad on olnud Mustamäe 
kaubandusele väga viljakas: sai avatud 

uus Lidl pood (Karjavälja 12), täielikult 
renoveeritud Sütiste Maxima (J. Sütiste 
tee 28)  ning kohaliku kogukonna poolt 
kaua oodatud Szolnoki Rimi kauplus (E. 
Vilde tee 101).

Hoogne ehitus
Alles 7. veebruari Mustamäe lehes tut-
vustasime lehe lugejatele Mustamäe 
riigigümnaasiumi, Rõõmupesa laste-
aia ning Mustamäe huvikooli projekte 
– need kolm uut haridusasutust valmi-
vad meie linnaosas Mustamäe 60. juu-
beliaastal. Ent kõigest kaks kuud hil-
jem näeme oma silmaga, kuidas nen-
de seinad iga päevaga aina kõrgemale 
kerkivad. 

26. jaanuaril asetati meie linnaosas, 
aadressil Akadeemia 25 Mustamäe riigi-
gümnaasiumi nurgakivi. Tallinna esime-
se riigigümnaasiumi koolihoone, mis 
on planeeritud 1080 õpilasele ning 120 
õpetajale, planeeritud koolihoone val-
mib selle aasta jooksul ning juba 2023. 
septembris algab õppetöö.

Detsembris 2022 on oodata ka Mus-
tamäe Huvikooli uue maja valmimist 
aadressil E. Vilde tee 54. Seni tegutseb 
huvikool asenduspinnal – E. Vilde tee 
69 koolimajas.

Jõudsalt areneb ka Tallinna Rõõmu-
pesa lasteaia uue hoone ehitus: nurga-
kivi asetati käesoleva aasta 1. veebrua-
ril ning juba septembris 2022 peab hoo-
ne valmis olema, sellele järgneb laste-
aia sisustamine ning lasteaed on plaa-
nis avada oktoobris 2022.

Tere tulemast Mustamäe 
Linnaosa Valitsuse 
sünnipäevale
Kõik mustamäelased on väga teretul-
nud 8. aprillil kell 12 Kaja Kultuurikes-
kuse ette parklasse (E. Vilde tee 118), 
et üheskoos tähistada linnaosavalitsu-
se sünnipäeva. 

Kavas on kontsert, sünnipäevatort 
ja meie linnaosa elanike abiga kokku 
pandud näituse „Minu esimene korter 
Mustamäel“ avamine. 

Lisaks stardib Kaja peatusest 8. ap-
rillil kell 12 Mustamäe juubelitroll! Te-
gemist on Tallinna Linnatransport AS-
i muuseumi eksponaadiga - Škoda 14Tr 
mudeliga, mida Mustamäe 60. juubeli 
puhul lastakse paariks kuuks liinile, et 
tuletada meelde, kuidas nägi ühistrans-
port välja kaugel ja paljude jaoks tund-
matul nõukogude ajal.

Škoda 14Tr mudeleid valmistati va-
hemikus 1980–2003 Škoda tehases Ost-
rov nad Ohřís. Tallinn sai vahemikus 
1983–1989 aa.  99 kolmeukselist trolli 
Škoda 14Tr. Meie juubelitrollibuss Ško-
da 14Tr garaažinumbriga 307 saabus 
Tallinna 22. novembril 1989. Tegemist 
oli toonases ENSV-s eelviimase trolliga 
Škoda 14Tr teisest partiist. Algselt oli 
trollibussi 307 koduliiniks 3 Mustamäe 
– Kaubamaja, hiljem oli veel lühikest 
aega 9. liinil Keskuse – Kopli ning siis 
sõitis oma teenistuse lõpuni ehk 2017. 
aastani põhiliselt 4. liinil Keskuse – Bal-
ti jaam, seejärel algasid ettevalmistu-
sed muuseumitrolli restaureerimiseks.

Kiire kevad Mustamäel
Kevad on tulnud Mustamäele suure hooga: üks töö ajab teist taga, teede ja tänavate kevadkoristus on täies 
hoos, pea iga nädal avatakse linnaosas uus kauplus ning Rõõmupesa lasteaia, Mustamäe huvikooli ja Mustamäe 
riigigümnaasiumi seinad kasvavad nagu seened pärast vihma. Ning lisaks sellele käivad usinad ettevalmistused 
Mustamäe Linnaosa Valitsuse sünnipäeva tähistamiseks.



4. aprill 20224 Mustamäeuudised

Tehnopoli uus nutikas 
ülekäigurada märkab 
sõiduteed vales kohas 
ületavaid jalakäijaid
Tallinnas, Mustamäe linnaosas, Teh-
nopoli linnakus paikneb maailma 
mastaabis ainulaadne nutikas üle-
käigurada.

Liiklusohutust suurendavate too-
dete arendaja Bercman Technologies 
on äsja asendanud Tehnopoli linnakus 
oma senise nutika ülekäiguraja uue, 
edasi arendatud versiooniga. Masin-
nägemisel põhinev süsteem teavitab 
autojuhti valgussignaaliga, kui ülekäi-
gurajale läheneb jalakäija ning kogub 
andmeid autode ja jalakäijate kohta.

Esimese nutika ülekäiguraja piloot-
versioon paigaldati Tehnopoli linna-
kusse paari aasta eest, ent nüüd pai-
galdati uue generatsiooni seade, mis 
võimaldab koguda rohkem eri tüüpi 
andmeid ülekäigurajal ja selle vahe-
tus läheduses toimuva kohta. 

Bercmani tegevjuhi Mart Suurka-
se sõnul on nutika ülekäiguraja pea-
mine eesmärk suurendada liiklusohu-
tust reguleerimata ülekäigurajal ja en-
netada liiklusõnnetusi: see annab pi-
medal ajal autojuhile valgussignaa-
liga märku, kui sebrale läheneb jala-
käija. Ent Bercmani eesmärk on lii-
kuda targa linna lahenduste suunas, 
seetõttu loob nutikas ülekäigurada 
võimaluse teha andmete põhjal pa-
remaid otsuseid liikluse korraldami-
seks. Seade kogub anonüümseid and-
meid, näiteks infot liiklejate sageduse, 
kiiruse, sõidukite tüübi ja kiiruse koh-
ta. Kogutud andmete põhjal saab ana-
lüüsida teehoolde vajadust, liikumis-
mustreid ning plaanida ennetustöid 
linnaku liikluses. Seade suudab eris-
tada sõiduautot, bussi, veokit, lisaks 
kogutakse keskkonnaandmeid - õhu-
kvaliteeti, temperatuuri ja õhurõhku. 

Liiklusõnnetuste ärahoidmisel on 
oluline mõista inimlikku faktorit, see-
tõttu soovivad nutika ülekäigu loojad 
kaardistada ka jalakäijate käitumist. 
Tehnopoli uuendatud nutikas ülekäi-
gurada “näeb” ka seda, mis toimub lä-
hiümbruses sõiduteel. Nii saab and-
meid koguda ka selle kohta, kui suur 
osa inimesi kipub üle tee minema va-
les kohas ja analüüsida, mis võib olla 
põhjus. Kõik kogutavad andmed koon-
datakse Tehnopoli linnaku enda hal-
dussüsteemi.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol 
kinnisvarajuht Tarmo Loogi sõnul 
on Tehnopoli eesmärk toetada maa-
ilmamuutvat innovatsiooni ja testlin-
nakuna pakub Tehnopol koostööpart-
neritele ainulaadset võimalust. “Ees-
tis pole palju selliseid kohti, kus ette-
võte saab reaalses linnakeskkonnas 
testida oma toodet või teenust. Teh-
nopol on testlinnaku võimalust pak-
kunud juba kümmekond aastat. Meil 
on hea meel teha koostööd Bercma-
niga, kelle lahendus on linnakus soo-
jalt vastu võetud. Nutika ülekäigura-
ja värsked lisandused loovad meilegi 
uusi võimalusi neid andmeid analüü-
sida ning nende alusel vajalikke muu-
datusi teha,“ ütles Loog. 

Nutikas ülekäigurada asub Tehno-
poli linnaku keskväljakul nutipoe kõr-
val ning seal kogutud baasandmeid 
saab vaadata Tehnopoli linnakus tes-
titavate lahenduste keskkonnas htt-
ps://innovatsioon.tehnopol.ee/ 

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Paljud lugejatest teavad, et minu lap-
sepõlv möödus Salme külas Abhaasias. 
Mõned teavad, et pidin sealt sõja eest 
põgenema. Aga vähesed teavad, mida 
kogesid need, kes olid selle sõja keeri-
ses. Kunagised mõtted ja tunded kerki-
vad taas esile, justkui märku andes, et 
on aeg neid jagada. Järgnev on ühe sõ-
japõgeniku lugu. 

Minu lapsepõlvemaa Abhaasia oli 
imeline, helde looduse ning sooja klii-
maga. Maatöö kasvatas ja toitis. Midagi 
häirivat tekkis sellesse idülli aga siis kui 
täiskasvanud omakeskis poolihääli as-
ju arutasid ning laste lähenedes uksed 
sulgesid või sootuks vaikisid. See, et sõ-
da on lähedal ning et see on ohtlik, oli 
muidugi teada ka lastele. Asja tegelikku 
tõsidust me toona aga muidugi ei mõist-
nud – nii käisin koolis edasi, õppisin ja 
mängisin, nädalavahetustel müüsin tu-
rul aiasaaduseid.  Esimene märk muutu-
sest oli külavahelise liinibussi kadumi-
ne, mis tähendas, et piirile jõudmiseks 

tuli viis kilomeetrit kõndida. Üle Vene-
maa piiri tuli minna, sest seal sai turul 
oma kaupa müüa ning osta enamikku 
vajaminevast toidukraamist. 

Õige pea muutus juba ka pilt pii-
ril: relvadega mehed kontrollisid iga-
üht põhjalikult ning piiriületus pol-
nud enam sugugi lihtne. Mõne aja pä-
rast muutus olustik kõikjal, tihti olid 
need tuttavad külamehed, kellele su-
ruti relv kätte ning sunniti teedel ja tä-
navatel patrullima. Aga leidus ka neid, 
kes seda vabatahtlikult tegid. Raske oli 
mõista, kuidas senised tuttavad sõbra-
likud näod olid muutunud tõsiseks ja 
justkui kurvaks. Aga võib olla lapsele 
see vaid tundus nii. 

Üha enam levis sõna, kuidas mehed 
saadetakse Abhaasia pealinna Suhhumi 
poole sõdima. Olukord kujunes ärevaks, 
paljud noored pered pidasid paremaks 
lahkuda, võttes kaasa kõik, mis jaksasid. 
See tähendas piiril autodest pikki järje-
kordasid. Jalgsi sai üle lihtsamini, meie 
perele oli see oluline ning korra näda-
las seda ka tegime. Esimese põgenike-
laine järel muutus olukord veelgi, tüh-
jad koolipingid andsid sõnatult mõis-

ta, et lapsepõlv, nagu olin sellega har-
junud, on läbi saanud. 26 õpilasest jäi 
alles vaid kuus, mina nende seas. Sal-
me küla sundimatust ning mõnusast 
olemusest polnud enam suurt midagi 
järel, sõbralikkus asendus raevu ja vi-
haga. Tuttavad külamehed asendusid 
mundris sõduritega, kel relv käeulatu-
ses ja nägudes ei peegeldunud grammi-
gi lahkust. Neid kohates tundsin kõhe-
dust, kuid see oli vaid algus.

Iga päevaga tajusime, kuidas mürs-
kude lasud lähenesid. Kõige valjemini 
kostus öösel. Abhaasia ööde pimedus 
on eriti sügav, kuid mürskude lõhke-
mine muutis kõik hetkega valgeks. Öö-
sel hakkasid ringi liikuma ka võõrad au-
tod – tuldi vaatama, mida tühjaks jää-
nud majapidamistest võtta saab. Iga öi-

se heli peale katkes uni ning kuulasime 
tähelepanelikult, et keegi meie värava 
taga seisataks. Majad olid ju kõik üht-
viisi pimedad, vaid vähesed julgesid val-
guse põlema panna. 

Piiriületus oli tihti võimatu ning 
toitu hakkas nappima. Abhaasia poo-
lel seati üles pagarikojad, mille kohta 
liikus info kiiresti, anti teada, millal ja 
kuhu tulla. Mäletan, et pagarikoja uk-
sed avati kell 16.00, aga rahvas ootas lei-
ba juba lõunast. Järjekorrad olid mee-
letult pikad, trügimist oli palju, kuid 
enamasti õnnestus mul leib kätte saa-
da. Küllap täiskasvanud siiski arvesta-
sid, et olen laps. See leib oli maailma 
parim: soe, valge, väga hõrk, maitsev 
– ja mis põhiline – minu enda oskuste 
abil kätte saadud. Või vähemalt mäle-

Ühe sõja- 
põgeniku 
lugu
Kevade ootus oli ühtlasi lootus, et 2022. aastal 
lähevad asjad paremaks ning kriisid jäävad 
selja taha. Koroonapandeemia tundus kui sünge 
taak, mis on oma jõudu kaotamas, finiš oli juba 
silmapiiril, see endine normaalne elu käega 
katsuda. Oma jõhkrusega tabas meid aga uus 
kriis. Sõda Ukrainas. Minu jaoks on see lahti 
rebinud juba kokku kasvanud haavad.

Kadaka rahvastaadion alustab uut hooaega
Reedel, 1. aprillil alustas uut hooaega 
Kadaka rahvastaadion (Vilde tee 120).

Vahepeal „talvepuhkusel“ olnud eelkõi-
ge meie kohalikule kogukonnale ava-
likuks kasutamiseks mõeldud staadio-
ni lahtiolekuajad aprillis ja mais on E-P 
9-21 alates juunist E-P 9-23.

Eelmise aasta septembris avatud Ka-
daka rahvastaadionil on olemas kolme 
jooksurajaga staadioniring, kaugus-
hüppekast, korvpallilliidu nõetele vas-
tav korvpalliplats, kunstmurukattega 
jalgpalliplats, lauatennise lauad, muu-
detavate raskustega treeningseadmete-
ga jõulinnak ning palju muid erinevaid 
võimlemisriistu. 

Eriti palju kiidusõnu on Mustamäe 
linnaosa elanike seas pälvinud aga Ka-
daka staadioni jõulinnak – kokku 17 eri-
nevat trenažööri erinevate lihaste veni-
tamiseks, aga ka kooli ajast tuntud kang 
lõua tõmbamiseks, rööbaspuud, mida 
paljud kehalise kasvatuse tunnis kiru-
sid, aga nüüd tahaks nii mõnigi seal jõu- 

ja ilunumbreid teha.  Ümber staadioni 
lookleb puukoorekattega vabakujuline 
jooksurada, mida kasutades on võima-
lik tervisesportlastel põigata kõrval asu-
va Kadaka pargi pargiteedele. 

Lisaks on staadioni ääres olemas abi-
hoone inventari hoidmiseks, valvuri 
ruumi, wc-de ja suviste riietusruumi-
dega. Staadionil asuvad istepingid ja 
jalgrattaparkla. 

Staadion on õhtusel ajal valgustatud.
Head tervisesportlased, soovime teile 

edukat kevadtreeningute hooaega ning 
tere tulemast Kadaka staadionile!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Abhaasia sõja (1992-1993) põgenikud.
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Lõppes Mustamäe 
Uisupargi rekord-
pikk hooaeg
Kui senine Mustamäe Uisupargi 
pikim hooaeg oli hooajal 2020-
2021, siis lõppenud hooajal said 
mustamäelased liugu lasta re-
kordilised 121 päeva järjest. Se-
da võimaldas ühest küljest see, 
et avasime hooaja tavapärasest 
varem (21. november), teiseks oli 
meil tõeliselt imeline ja päikese-
line märtsikuu, mis andis võima-
luse hooaega pikendada kuni 20. 
märtsini. 

Kokku tehti hooajal 2021-2022 Mus-
tamäe Uisupargis 21 567 külastust 
(sh 8556 koolilaste külastust). Meel-
detuletuseks, et esimesel hooajal kü-
lastati Mustamäe Uisuparki 24 200 
korda ja teisel hooajal 32 397 kor-
da. Seega kolme hooajaga kokku on 
tehtud 78 164 külastust, sh 24 698 
koolilaste külastust. Meie Uisupar-
gis usume, et need numbrid tõesta-
vad, et mustamäelastele on uisuta-
mine läinud igati korda. 

Nii nagu eelmised kaks hooae-
ga, esitas ka see hooaeg meile ühis-
konnana arvukalt väljakutseid - pi-
dime ju ka meie teenusepakkuja-
na Uisuparkides välitingimustes ku-
ni 14. veebruarini oma külastajatelt 
küsima Covid tõendit. Siit võib välja 
lugeda peamise põhjuse, miks kü-
lastajanumbrid vaatamata kõige pi-
kemale hooajale, olid kolme aasta 
nõrgimad.

Pika ja pingelise hooaja lõpetu-
seks tahan südamest tänada Mus-
tamäe kogukonda jätkuva usaldu-
se eest. 

Oleme Teilt saanud aastate jook-
sul väga palju positiivset tagasisidet, 
mis annab ka meile energiat ja jõu-
du Teid edasi teenindada ja oma tee-
nust loodetavasti iga-aastaselt pare-
maks disainida.

Uisupargi haldajana tahan täna-
da meie pikaaegset lepingupartnerit 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
ametit ning eraldi Mustamäe Linna-
osa Valitsust jätkuva hea koostöö, 
toetuse ja usalduse eest. 

Ilusat alanud kevadet, olge hoi-
tud ja püsige terved!

Fred Randver
Mustamäe Uisupark tiimi nimel

tan seda nii. Mida aeg edasi, seda kee-
rulisemaks muutus olukord leivasabas, 
tekkisid ka kaklused. Ühel hetkel olid 
pagarikodade uksed suletud, küllap sai 
kohalik tooraine otsa. 

Elu läks üha keerulisemaks ning 
veetsime palju aega keldris varjul olles. 
Keldris, kus rahuajal vanaisa tegi „Isa-
bella“ viinamarjadest punast veini. See 
aroom – mälestus päikeselisest ja õn-
nelikust minevikust – hõljus seal õhus, 
justkui ümberringi polekski julm ja ha-
lastamatu sõda, kuigi tolleks hetkeks 
polnud enam vanaisa ega tema veini. 
Ka nüüd, palju aastaid hiljem, tunnen 
eksimatult ära selle viinamarjasordi lõh-
na. Lõhna, mis seob rõõmu ja kurbuse. 

Ühel hommikul, pärast väga vaikset 
ööd, mil lahinguid peaaegu ei toimu-

nudki, tuli naabrinaine ja andis teada, 
et piir on üle võetud ning parem kui me 
kuhugi ei liigu. Mõne päeva möödudes 
saabus info, et taas pääseb üle piiri ja 
saab liikuda Venemaa poolele. Kartus 
oli suur, aga pidime minema, sest vaid 
sealt oli lootus toiduaineid saada. Viibi-
sime nädala sugulaste juures, mille ajal 
kaalus minu ema, mida edasi teha. Kui 
koju tagasi suundusime, oli piiril juba 
rohkem liikumist. 

Umbes kahe nädala möödudes läks 
olukord veelgi hullemaks, hakkas toi-
muma üleüldine röövimine ning kätte-
maks. Pidevalt oli kuulda laske, prakti-
liselt keegi ei julgenud enam tänavatel 
liikuda. Ööd olid eriti rasked, sest ma-
jadesse hakati massiliselt sisse murd-
ma. Mitte ainult tühjadesse majades-

se, mis tähendas, et mitmel korral lõp-
pes see majaelanikele traagiliselt. Põ-
geneminegi muutus keeruliseks, sest 
tihti ei lastud inimesi lihtsalt üle pii-
ri. Kõige selle tulemusel langetas mi-
nu ema otsuse jätta maha oma esiva-
nemate kodu ning minna oma pojaga 
turvalisema elupaiga otsingutele. Me 
lahkusime jalgsi, vaid sellega, mis oli 
seljas ning käe otsas. Maha jäid kodu-
loomad, koer ja kass. Kõik muu eluks 
vajalik. Pääsesime jooksujalu, joostes 
ellu jäämise nimel.

Õnneks oli meil võimalik Eestisse 
tulla. Alguses oli väga-väga raske, sest 
ma ei mõistnud ikka päris täpselt, mis 
toimub ja kui kauaks me siia tulime. 
Igatsesin kassi ja koera, sõpru ja oma 
kodu. Oma kodu, oma nurka, oma tur-

valist nurka. Siin ei olnud meil mida-
gi, mis oleks enda oma. Kui läks ras-
keks, siis esimene asi, millele mõtle-
sin, oli ikka oma kodu. Pikka aega tu-
li just magama minnes peale eriline 
koduigatsus. Palju patju sai märjaks 
nutetud. Olime emaga need inime-
sed, kes ei pagenud sõja eest selle al-
guses, vaid tahtsime jääda oma koju. 
Püüdsime hakkama saada sõja aja olu-
dega, kuid see kujunes ummikteeks. 
Lapsed peaksid siiski lahkuma sõjakol-
dest esimesel võimalusel, et mitte nä-
ha ja kogeda kaasnevat õudust ja kole-
dust, sest see jääb paratamatult saat-
ma kogu eluks.

Sel Ukraina sõja ajal on minu mõt-
ted nendega, kes neil rasketel päevadel 
peavad kannatusi taluma.

Uus hooaeg renoveeritud Männi pargis
Urmas Kõpp
Mustamäe linnaosa vanema  
asetäitja

Eelmisel aastal renoveeritud Män-
ni park läheb vastu uuele hooajale.

Eelmisel aastal teostatud  renoveerimis-
tööde käigus uuendati kõik Männi pargis 
asuvad laste mänguväljakud, rajati 9000 
m² lilleniitu ja istutati 4000 põõsast. Li-
saks paigaldati välijõusaal, võrkkiiged, 
laudteed, uued pingid ja prügikastid. 

Kogu parki ehitatud inventar on üht-
se disainiga ja omavahel kokkusobiv. 

Pargi idapoolses osas, Keskuse tn 5 
hoone taga asub vihma- ja tuulevarju 
pakkuvad klaasist paviljonid, kus saab 
jalgu puhata ja samas hoones  asuvast 
Männi kohvikust omale meelepärast 
toitu või jooki osta. 

Lisaks paikneb pargi Ehitajate tee 
poolses osas konteineritest valmista-
tud uus kohvikuhoone koos  suure ka-

tuseterassiga, mis alustab tegevust käes-
oleva aasta maikuus. Sama kohvikuhoo-
ne kõrval asuvad palliplatsid, kuhu järg-
misel talvel rajatakse kunstjääga uisu-
plats koos uisulaenutusega. 

Pargi peamiste sissepääsuteede ääres 
ja mänguväljakute juures asuvad selged 
infotahvlid reeglite ja juhistega pargis vii-
bivatele inimestele. Kuna pargis on palju 

mänguväljakud ja seal viibib palju lap-
si, siis ei ole lubatud parki jalutama min-
na koertega, kes võivad lapsi ehmatada 
või ettearvamatult ja ohtlikult käituda.  

Männi pargi külastajad saavad vabalt 
kasutada Tallinna vaba wifit, mille levi 
peaks ulatuma üle kogu pargi.

Aprillikuust hakkavad pargis heakor-
da tagama kaks heakorratöötajat ning 

avalikku korda jälgima kaks pargivahti. 
Pargivahtide ülesanne on jälgida, et ini-
mesed peaksid kinni pargis kehtivatest 
reeglitest ning et avalik kord oleks taga-
tud. Vajadusel saavad nad kaasata korda 
tagama turvateenistuse patrulli või po-
litseid.  Pargi heakorratöötajad tagavad 
heakorra kogu pargi alal seitsmel päeval 
nädalas. Kogu pargi ala on kaetud kaa-
meratega, mille pilt jõuab politseisse.

Osa eelmisel aastal alanud renovee-
rimistöödest jäid talviste ilmade saabu-
misel pooleli, mistõttu ehitustöid teos-
tanud ettevõttel on kohustus lõpetada 
pooleli jäänud vaegtööd hiljemalt 15. 
maiks. Lõpetamata on haljastustööd, 
paigaldamata on jalgpalliväljaku kunst-
muru ja  korvpalliplatsi plastkate, sa-
muti on vaja teha kõnniteede märgis-
tustöid. Lisaks on talvel ilmsiks tulnud 
mitmed puudused, mis töövõtjal tuleb 
likvideerida. Parki projektiga kavanda-
tud purskkaev ootab samuti sellel aas-
tal uut tööde teostajat. Mänguväljakute 
läheduses rajatud haljastus on kahjuks 

pargi külastajate poolt poriseks tallutud  
ning plaanime need haljasalad uuesti 
siluda ja külvata muruseemne, misjä-
rel murukamara tekkimiseni kaitseme 
need haljasalad ajutise aiaga. Tekkinud 
murukamar ei ole enam nii õrn, kuid 
palume ikkagi pargi külastajatel liiku-
da selleks ettenähtud käiguteedel, mui-
du määrduvad mullaga lisaks jalanõu-
dele ka mängualad. 

Pargi külastajatele on pargi ida- ja 
läänepoolsetesse pargi osadesse ehita-
tud avalikud tasuta tualetid, mida re-
gulaarselt hooldatakse. Mõlemas asu-
kohas on olemas tualetid ka liikumis-
raskustega inimestele.   

Pargi kasutajad on praeguseks juba 
teinud ettepaneku täiendada olemasole-
vat välijõusaali lihtsamate treeningva-
henditega ning pargi külastajate tege-
vuste mitmekesistamiseks on tehtud et-
tepanek rajada Mölkki ja Pentanque ra-
jad. Kaalume tehtud ettepanekuid ning 
võimalusel tuleme soovidele vastu.  

Ilusat Männi pargi külastamist!

▶  Aprillikuust hak-
kavad pargis 
heakorda taga-
ma kaks heakor-
ratöötajat ning 
avalikku korda 
jälgima kaks par-
givahti. 

▶  Kogu pargi ala on 
kaetud kaame-
ratega, mille pilt 
jõuab politseisse.

Abhaasia sõja (1992-1993) põgenikud.
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Sütiste metspargis tehtud ning veel 
plaanis olevad tööd terviseradade ra-
jamiseks on viimastel nädalatel te-
kitanud vastakaid arvamusi ning le-
vinud on väga eriilmelist informat-
siooni. Mustamäe Linnaosa Valitsu-
sele on laekunud mitmeid küsimu-
si, millest järgnevalt kokkuvõtlikult 
vastame.

Projekti eesmärk:
Nõmme- Mustamäe maastikukaitse-
alale rajatavate terviseradade eesmär-
giks on  laiendada Sütiste parkmetsa 
kergliiklusteede põhivõrku, ühendades 
suusahüppetorni alune piirkond Sütis-
te metsa alaga. 

Ehitatavad terviserajad viiakse kok-
ku olemasolevate kergliiklusteedega. Sa-
muti soovitakse luua mitmekesisemaid 
võimalusi kaitseala pargi kasutamiseks 
ning muuta jalgsi ja rattaga, ratastoolis 
liikuvatele inimestele liikumine sujuva-
maks, mugavamaks ja turvalisemaks. SA 
Eesti Terviserajad eestvedamisel tehtud 
terviseradade projekti järgi on  kavan-
datud olemasolevatele jalgteede teekori-
doridele 3 m laiused asfalt- või killustik-
kattega terviserajad koos teepeenarde, 
pargiinventari ja valgustusega. 

Kes on projekti osapooled?
Sütiste metspargi maa-ala kuulub Rii-
gi Keskkonnaametile ning on Riigimet-
sa Majandamise Keskuse (RMK) valitse-
misel.

Terviseradade rajamise tööde telli-
jaks on Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalamet.

Terviseradade rajamise projekti eest-
vedajaks SA Eesti Terviserajad, eraalga-
tuslik sihtasutus, mis on tegutsenud ju-
ba üle 17 aasta ning selle aja jooksul 
nõustanud ning juhtinud tervise- ning 
liikumisradade rajamist üle kogu Eesti.

Kõige enam puudutab projekt Mus-
tamäe ja Nõmme elanikke, kes on ala 
aktiivseimad kasutajad. 

Milline on projekti ajatelg?
19.02.2015 võttis Tallinna Linnavoliko-
gu vastu teemaplaneeringu, millega pla-
neeriti Nõmme-Mustamäe maastiku-
kaitseala puhkevõimalused ning kir-
jeldati ka radade välja ehitamine vä-
hendamaks liigsest kasutuskoormu-
sest tingitud ohtu loodusele.

Projekti idee autoriks on SA Eesti Ter-
viserajad, projekti koostaja Teedepro-
jekt OÜ, 2019-2020 toimus projekti ehi-
tusloa menetlus.

2021. aastal viidi läbi hange ehita-
ja leidmiseks.

2022. aastal sõlmiti leping hanke 
võitjaga, alustati töödega. 

Kes väljastas raieload? 
Raietööd viidi läbi Riigi Keskkonnaame-
ti poolt väljastatud metsateatise (veeb-
ruar 2022) ning RMK-ga sõlmitud raie-
õiguse võõrandamise akti (02.03.2022) 
alusel, mille üks tingimustest oli, et 
ajavahemikul 15. märts kuni 31. juu-
li (lindude pesitsuse kõrgperioodil) on 
raietööd keelatud. 11.03.2022 korral-
dusega nr 1-3/22/93 sätestas aga Kesk-
konnaamet metsateatisele lisatingimu-
se, et raadamine on lubatud tingimu-
sel, et raietööd (sh kokkuvedu) kanakul-
li piiritletud elupaigas on keelatud aja-
perioodil 12. märtsist kuni 31. juulini.

Mida tehti kaitsealuste taimelii-
kidega?
Kavandatavate radade äärde jääda või-
vate kaitsealuste taimeliikide inventuur 

teostati Tallinna Ülikooli loodusteadus-
te instituudi poolt. Tööst selgus, et paa-
ris paigas radade äärde mõned kaitse-
aluste taimeliikide puhmad (nõmm-
nelk) ja põõsad (hanepaju). Riigi Kesk-
konnaametile esitati taotlus kaitsealus-
te taimede ümberasustamiseks, mis ra-
huldati ning ümberasustamistööd viidi 
läbi 2020. aasta lõpus. Ümberasustami-
se teostas MTÜ Käoraamat.

Kui palju inimesi üldse seal alal 
käib? 
Terviseradade kasutuse hindamiseks 
teostas SA Eesti Terviserajad SA 2019. 
aasta juunis uuringu, kasutades nelja 
inimeste loendamise andurit. Loendu-
se andmetest selgus, et olemasolevate 
jalgteede kasutus oli suhteliselt ühtla-
ne, 1500 inimest ööpäevas. Iga aastaga 
koormus kasvab.

Miks peab üldse kuskile asfaltkat-
te panema?
Vastavalt teemaplaneeringule tuleks as-
faltkatet kasutada juhul, kui kergliiklus-
tee kasutajate hulk on suurem kui 1000 
inimest ööpäevas. Asfaltkate on vajalik 
ka tagamaks ligipääsu ratastoolis liiku-
vatele inimestele.

Kas asendusistutusi on planeeri-
tud?
Asendusistutuse tingimust ei ole antud 
projekti raames Riigi Keskkonnaamet 
ja RMK esitanud.

Sellel aastal plaanib Mustamäe Lin-
naosa Valitsus teostada asendusistutu-
se raames Mustamäe avalikele haljasa-
ladele puude istutusi kokku 15-sse asu-

kohta. Kuna Nõmme-Mustamäe maas-
tikukaitsealal asuvad haljastud kuulu-
vad Riigi Keskkonnaametile ja neid ma-
jandab RMK, siis meie sinna asendusis-
tutust planeerinud ei ole. Tegu on loo-
dusliku metsaga, kus linnaruumis ta-
vapäraseid puude hooldus-, raie ja is-
tutustöid  teostatakse minimaalselt, et 
säilitada võimalikult mitmekesine ko-
halik looduslik kooslus. Sütiste park-
metsa alal kasvavad puud on valdavalt 
vanad ja igal aastal murdub tormiga sa-
du puid, mistõttu on linnaosa valmis 
murdunud ja raiutud puude asenda-
miseks korraldama vajaliku asjaajami-
se Riigi Keskkonnaametiga  ja kohali-
ke aktiivsete inimeste abil istutustööd 
ellu viima. 

Miks räägitakse mingist II etapist, 
esimestki pole ju olnud?
I etapp sai teoks 2019. aasta lõpus, mil 
valmis Ehitajate teele, nn Nõmme mäe 
alla rajatud 40 meetri pikkune ja kuue-
meetrise läbimõõduga torutunnel ning 
teemat kajastati 04.11.2019 ilmunud 
Mustamäe lehes.

Kas tuleb ka III etapp?
III etapina vajab korda tegemist ning 
uut lahendust Mustamäed ja Nõmmet 
ühendav Sütiste metsa trepp. Riigimet-
sa Majandamise Keskuse (RMK) algata-
tud  projekteerimise käigus selgus, et 
trepi kõrval paiknevat kaldteed po-
le sellisel kujul võimalik säilitada, ku-
na tänapäevased normid ei luba ratas-
toolidele ja lapsevankritele nii järsu 
tõusunurgaga kaldteede rajamist. Ohu-
tu ja kaasaegse kaldtee rajamine trepi 

kõrvale tähendaks aga trepikoridori olu-
list laiendamist ning seetõttu ka palju-
de puude maha raiumist. Küsisime eel-
misel suvel arvamust ka Mustamäe ela-
nikelt, lõpliku otsuseni jõudmiseks sei-
savad aga arutelud veel ees.

Kui mul tekib veel küsimusi, kas 
saan kellegagi neid arutada? 

Mustamäe Linnaosa Valitsus on val-
mis erinevate osapooltega kokku lep-
pima ühise avaliku koosoleku aprilli-
kuus kui selleks elanikud soovi avalda-
vad. Kõik, kes soovivad ühist kokkusaa-
mist, kus kõiki projekti tegevusi  selgi-
tatakse, siis palun avaldage oma soov 
meili teel Kristin.Karu@tallinnlv.ee või 
telefonil 645 7532.

Töödest Sütiste metsas: küsimused-vastused

OLEMASOLEV KERGLIIKLUSTEE / TERVISERADA
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PLANEERITAV  GRAIITSÕELMETEST KATTEGA TERVISERADA

PLANEERITAV  ASFALTBETOONKATTEGA TERVISERADA
KOOS JOOKSURADADEGA (laius 3,0 + 2x0,75 m)

4,5m

4,5m

4,5m

4,5m

2,
5m

3,0m

4,5m 4,0m

4,5m
4,5m

3,0m

4,
5m

4,
5m

3,0m

4,5m
4,5m

PLANEERITAV ASFALTBETOONKATTEGA TERVISERADA (laius 3,0 m)3,0m

4,5m

4,0m

TINGMÄRGID

Torusild

Rahumäe
loodusala

Kõva kattega liikumisteede rajami-
ne maastikele liikumisabivahendi-
tega-,  lapsevankritega ja eakatele 
inimestele on hädavajalik ehk miks 
aktiivse ratastoolikasutajana toetan 
Nõmme-Mustamäe maastikukaitse-
ala ühe läbiva trassi asfalteerimist

Kõikidele inimestele ligipääsetavu-
se võimaldamise vajalikkuse sätestab 
ÜRO puuetega inimeste õiguste kon-
ventsioon 1, mille Riigikogu ratifitsee-
ris 2012. aastal. Kandev idee on, et igal 
inimesel peab vanusest, soost, sotsiaal-
sest aktiivsusest, erivajadusest jms sõl-
tumata olema võimalik osa võtta ühis-
konnaelust. Võrdse kohtlemise printsiipi 
järgides tuleb soodustada aktiivset ene-
seteostust ühiskonna kõigis gruppides. 
Nii avalik- kui erasektor pingutavad iga-
päevaselt eelpool toodud eesmärkide el-
luviimise nimel, arendades linnaruumi-, 
avalike ehitiste-, avalike teenuste- ja as-
jaajamise ligipääsetavust. Tallinna linna 
kehtivast strateegiast „Tallinn 2030“ tu-
lenevalt on Tallinn koht, kus on hea ol-
la, see on linn, mida iseloomustab sot-
siaalne ja füüsiline turvalisus, meelela-
hutus-, kultuuri-, haridus- ja eneseteos-
tusvõimaluste mitmekesisus ning atrak-
tiivne linnaruum.

Eestis on ligikaudu 20% elanikkon-
nast erivajadusega, lisaks eakad inime-
sed ja väikelastega pered. Tallinna linna 
elanike hulgas üle 30 000 on erivajadu-
sega inimese ja nende abistaja, eaka ja 
väikelastega pere, aga unustada ei tohi 
ka Tallinna külastavaid turiste. Ja need 
numbrid aina suurenevad.

Imestuse- ja kurbusega märkan, kui-
das jätkuvalt üks osa elanikkonnast ar-
vab, et mõned inimesed oma ea-, eriva-
jaduse- või lapsevankris oleva väikelap-
se tõttu justkui ei väärigi kokku lepitud 
aktiivset eneseteostust ega oma õigust 
võtta osa ühiskonnaelust. Mis veel eh-

matavam – nad peaksid tänulikud ole-
ma, et neile tehakse poolikuid, problee-
me mitte lahendavaid järeleandmisi kui 
näiteks toimub mõne omavalitsuse poolt 
algatatud ettevõtmine objekti ligipääse-
tavaks muutmiseks. 

Arenenud naaberlinnad Helsingi ja 
Stockholm on aastakümneid koostöös 
sihtgruppidega rajanud asfalteeritud 
jalgratta ja jalakäijate teede võrgustik-
ku ehk kergliiklusteid, sama kursi on va-
linud ka Tallinn ja teised Eesti omava-
litsused. Enda ja naaberlinnade prakti-
ka põhjal võib väita, et see on õige tee ja 
tajutavat kahju keskkonnale pole tekki-
nud, kui seda mõistlikus mahus teha. Pi-
gem koonduvad kasutajad koordineeri-
tumalt metsaaluste asemel valgustatud 
ja prügikastidega varustatud paikades-
se, säilitades seega puutumatuid paiku.

Seega, ärme kardame mõõdutunde-
ga loodud erilahendusi ja palun toeta-
me, et maailm oleks kõigile inimestele 
avatud! Keegi ei soovi metsi asfalteerida 
seepärast, et rahaga poole midagi peale 
hakata, ammugi mitte eesmärgiga loo-
duslikku keskkonda hävitada. Sellel te-
gevusel on kindel eesmärk luua kõigile 
kaaslinlastele võimalus liikuda kohtades, 
mis valdavale osale inimestest tundub 
nii iseenesest mõistetav aga kuhu mõni 
inimene oma erilisuse tõttu võib-olla po-
le saanud terve elu. Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala on just üks sellistest.

Jako Stein
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuame-

ti sotsiaalteenuste- ja toetuste osakon-
na ligipääsetavuse vanemspetsialist
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Aprilli algusest on  
Tallinna jäätmejaamad 
avatud iga päev 
Inimeste paremaks teenindamiseks on 
kõik neli Tallinna jäätmejaama april-
li algusest avatud iga päev. Samuti lä-
hevad jäätmejaamad 1. aprillil üle su-
visele töökorraldusele, mis tähendab 
lahtiolekuaegade pikenemist. 

Tallinna neli jäätmejaama Pääskü-
las, Rahumäel, Paljassaarel ja Pärna-
mäel on 1. aprillist alates avatud töö-
päeviti kell 12.00–20.00 ning nädala-
vahetustel kell 10.00–18.00. Jäätmete 
äravedu ja jaamade sisemised korras-
tustööd korraldatakse jooksvalt, nii et 
need ei häiriks elanike jäätmete üle-
andmist. 

Kõik Tallinna jäätmejaamad on aga 
suletud riigipühadel ja nõnda on üles-
tõusmispühade tõttu 15. ja 17. aprillil 
kõik jäätmejaamad kinni. Laupäeval, 
16. aprillil aga töötavad kõik Tallinna 
jäätmejaamad nädalavahetuse graa-
fiku kohaselt ja on avatud kell 10.00–
18.00. 

Samuti on jäätmejaamad suletud 
kevadpühal, 1. mail ning samuti või-
dupühal ja jaanipäeval 23. ja 24. juu-
nil. Suletud on jäätmejaamad ka taas-
iseseisvumispäeval, 20. augustil. 

Paljassaare jäätmejaam asub Põh-
ja-Tallinna linnaosas aadressil Paljas-
saare põik 5, Pärnamäe jäätmejaam 
asub Pirita linnaosas aadressil Ris-
taia tee 8/Pärnamäe tee 36, Pääsküla 
jäätmejaam asub Nõmmel aadressil 
Raba 40 ja Rahumäe jäätmejaam sa-
muti Nõmme linnaosas aadressil Ra-
humäe tee 5a.

Biolagunevaid aiajäätmeid, mi-
da võib tekkida kevadistel aiatöödel, 
saab Tallinna elanik piiratud koguses 
üle anda tasuta. Ühekordsel toomisel 
võetakse vastu kuus sajaliitrist kot-
ti ehk 0,6 kuupmeetrit aia- ja haljas-
tusjäätmeid. Pääsküla ja Paljassaa-
re jäätmejaamades tuleb biolagune-
vad aiajäätmed, sealhulgas puude ja 
põõsaste lehed, tühjendada kilekot-
tidest selleks ettenähtud konteineri-
tesse. Rahumäe ja Pärnamäe jäätme-
jaamades saab aga aiajäätmete kotid 
tühjendada maapinnale aunadesse. 

Jäätmejaamas võetakse linnaela-
nikelt piiramatus koguses tasuta vas-
tu vanapaberit ja kartongi, pakendeid, 
toiduõli ja -rasva, vanametalli, komp-
lektseid elektri- ja elektroonikasead-
meid ning kasutuskõlblikku mööblit. 

Piiratud koguses saab tasuta üle 
anda korraga kuni:
▶  0,6 kuupmeetrit kodumajapidamises 

tekkinud aia- ja haljastusjäätmeid, 
▶  0,6 kuupmeetrit kasutuskõlblikke 

riideid 
▶  1 kuupmeetri töötlemata puitu, 
▶  1 kuupmeetri markeeritud plasti-

jäätmeid, 
▶  8 vanarehvi, 
▶  1 kuupmeetri betooni, 
▶  1 kuupmeetri eelsorteeritud telliseid 
▶  1 kuupmeetri plaate ja keraamika-

tooteid, 
▶  1 kuupmeetri lehtklaasi 
▶  teatud koguses erinevaid ohtlikke 

jäätmeid. 

Muid jäätmeid ja piirkoguseid ületa-
vaid jäätmekoguseid saab üle anda 
jäätmejaama hinnakirja alusel. Täp-
sema info leiab jaamade kodulehelt 
jaatmejaam.ee. Jäätmejaamu haldab 
Tallinna Jäätmekeskus.

Esimeste päikeseliste ilmadega tekib 
paljudel autoomanikel soov oma au-
to talverehvid kiiresti suverehvide 
vastu vahetada. Millal on õige aeg 
rehvivahetuseks ja milliseid lihtsaid 
tõdesid peab autoomanik teadma - 
nõu annab Amservi järelteeninduse 
juht Ahti Aasala.

Kas praegu on 
rehvivahetuseks õige aeg?
Reegel rehvivahetuseks on lihtne - kui 
ööpäevane keskmine temperatuur pü-
sib juba pikemalt üle 5 kraadi, võib tal-
verehvid hoiule panna. Kui seda teha 
varem ja ilmselt iga autoomanik on vä-
hemalt korra elus suverehvid liialt vara 
autole alla pannud, siis pole see liikle-
miseks kuigi turvaline. Samas pole ka 
mõistlik talverehvidega liiga kaua sõi-
ta. Talverehvide turvisemuster ja ma-
terjal on mõeldud lume, jää ja külma 
temperatuuri jaoks. Kui kevadel tem-
peratuur tõuseb, siis esmajärjekorras 
tuleks välja vahetada naastrehvid, mis 
lisaks naastude kulumisele lõhuvad ka 
asfalti ja tekitavad linnaruumi tolmu. 
Lamellide vahetamiseks on aega roh-
kem, kuid siiski tasub ka need enne su-
ve ära vahetada. Lamellrehvid valmis-
tatakse reeglina pehmemast kummi-
segust kui suverehvid, mistõttu kulu-
vad need kiiremini ning ka nende ju-
hitavus ning pidurdusteekonna pikkus 
jäävad suverehvidele alla. Naastrehvid 
tuleb suverehvide vastu vahetada hil-
jemalt 1. maiks.

Kas juba on käes õige aeg rehvivahe-
tuseks? Kui autot kasutatakse valdavalt 
linnas, küla- ning metsateedele pole au-
tojuhil asja ning väga varastel ning hilis-
tel tundidel autorooli ei istuta, siis võib 
naastrehvidega sõiduautol rehvid ära va-
hetada. Teistel juhtudel oleks mõistlik 
veel nädal kuni paar oodata. 

Tee oma rehvidele 
kvaliteedikontroll
Enne suverehvide paigaldamist tuleks 
üle vaadata, kas neil esineb väsimus-
märke – pragusid rehvi külgedel või 
ebaühtlast kulumist. Lubatud turvise 
mustri jääk peab olema vähemalt 1,6 
mm, kuid sellise mustrijäägiga rehve 
peab tõenäoliselt hakkama peagi vahe-
tama ning nendega tuleb märgades olu-
des sõites olla väga ettevaatlik. Seetõt-
tu on soovitatav paigaldada rehvid, mil-
le turvise mustri jääk on üle 2 mm. Sa-
muti tuleks välja vahetada rehvid, mille 
turvisele või külgseintele ilmnevad pea-
le nende täispumpamist lõhed või pun-

nid. Lisaks lõhkemisohule, muudavad 
need rehvi algset struktuuri ja seeläbi 
ka auto sõiduomadusi.

Rehvid tasakaalu
Olenemata sellest, kas autole pannak-
se uued või juba kasutuses olnud reh-
vid, tuleb neid ikkagi kontrollida õige 
tasakaalu ja rõhu osas. Vale rehvirõhuga 
rehvidega sõitmine lühendab oluliselt 
nende eluiga. Loomulikult on kindlam, 
kui rehvid vaatab üle autoremondi spet-
sialist ja kõige mugavam on usaldada 
kogu pakett - rehvide ülevaatus, vahe-
tus ning hoiustamine autoremonditöö-
kojale. Praktika on näidanud, et kodus 
rattaid vahetades ei oska inimesed kõi-
gile nüanssidele mõelda ja jõuavad spet-
sialisti juurde alles siis, kui autoga sõi-
tes ilmnevad probleemid ja viperused. 

Levinumatest vigadest võib välja 
tuua näiteks selle, et jäetakse puhasta-
mata velje ja rattarummu kontaktpin-
na ja velgede sisepinna, mis tekitab au-
tole vibratsiooni. Ikka juhtub ka seda, 
et rattapoldid pingutatakse liiga tuge-
valt ja mõni neist puruneb või murdub 
paigaldamisel mõni veljekapsli kinni-
tus. Väga tihti jäävad rattad pärast ko-
dust rehvivahetust tasakaalustamata, 
mis jällegi põhjustab vibratsiooni. Mõ-
nikord tullakse peale kodust rehviva-
hetust esindusse murega, et armatuu-
ris on pärast rehvivahetust süttinud tu-
li - see on harilikult nii, kuna rehvides 
pole rõhud paika saadud või paljude au-
tomudelite puhul on vaja suverataste 
komplekt enne sõitma asumist ka au-
toarvutisse seadistada.

Esinduses või autoremonditööko-
jas tehtaval rehvivahetusel on kindlasti 
omad hüved ja kaks korda aastas võiks 
oma auto spetsialistile usaldada. Lisaks 
rehvide seisukorra kontrollimisele mär-
kavad nad, kui auto kusagilt lekib, mõ-

ni tolmukaitse on katki või piduriklot-
sid on kulunud ja vajavad vahetamist.

Head Mustamäe autoomanikud, pi-
dage siis palun meeles, et peatselt on 
käes aeg rehvivahetuseks. 

Head ja turvalist liiklemist!

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 kor-
teriühistutele ette nähtud lillevaaside, 
-amplite; -kastide ja muude mahutite, 
peenrapiirete, geotekstiili, istutusma-
terjali (sh turvas, muld jms) ning pin-
nasekatte (multš, dekoratiivkivid jms) 
ostmiseks ja paigaldamiseks ning mu-
ru 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.

Koolitustoetus  
korteriühistu  
juhatuse liikmetele
Korteriühistu juhatuse liige saab taot-
leda Tallinna linnalt toetust koolitu-
sel osalemise jaoks. Toetuse eesmärk 
on suurendada korteriühistu juhatu-
se liikmete teadlikkust  korteriühistu 
juhtimisega seotud õigusaktidest,  ju-
hatuse liikmete õigustest ja kohustus-
test, samuti valitsemisega kaasneva-
test õigustest ja kohustustest.

Samuti on toetuse siht parandada 
korteriühistu juhatuse liikmete suht-
lus- ja konfliktide lahendamise oskust.

Toetusega võib katta kuni 50% koo-
lituse maksumusest, kuid maksimaal-
selt 130 eurot korteriühistu kohta ka-
lendriaastas. Toetust on võimalik taot-
leda pärast koolitusel osalemist ning 
koolituse eest esitatud arve tasumist.

Nõuded koolitusele:
▶  koolitus on toimunud taotluse esi-

tamise kalendriaastal,
▶  koolituse maht on vähemalt 32 tun-

di ning see on korteriühistu juhi 
baaskoolitus või täiendkoolitus või 
kinnisvarahalduri (tase 4 või 5) kut-
se omandamisega seotud koolitus,

▶  koolituse korraldajal peab olema Ha-
ridus- ja Teadusministeeriumi väl-
jastatud tegevusluba või ta peab ole-
ma esitanud asjaomase majandus-
tegevusteate.

Taotlusi võetakse vastu aasta ringi, 
kuni toetuse maksmiseks kavanda-
tud raha jagub.

Toetuse eelarve 2022. aastal on 
4000 eurot, millest:
▶  toetusteks on juba eraldatud 117,5 

eurot,
▶  taotlustega broneeritud 292,50 eu-

rot,
▶  vabu vahendeid on 3590 eurot.

Kas juba vahetada või veel oodata? 
Ekspert annab suverehvide osas nõu

Vanad rehvid saab viia 
kogumiskohta tasuta
Kevadisest rehvivahetusest üle jäänud 
sõiduauto vanad rehvid saab eraisik 
üle anda tasuta vanarehvide kogumis-
kohtadesse.

Uusi rehve ostes saab vanad rehvid 
üle anda turustaja müügikohta või reh-
viettevõtjale. 

Tallinna jäätmejaamad võtavad ela-
nikelt vastu tasuta kuni kaheksa reh-
vi korraga. Samuti võtavad MTÜ Reh-
viringlus määratud rehvide kogumis-
kohad eraisikult tasuta vastu kahek-
sa rehvi aastas.

Eritüüpi rehvide, nagu veoki-, ATV, 
või mootorrattarehvide üleandmiseks 
tuleb koostada saatelehe taotlusvorm 
Rehviringluse kodulehel aadressil htt-
ps://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-
tingimused

Tallinnas võtavad vanarehve vas-
tu järgnevad kogumiskohad:

KESKLINNAS 
▶  Vianori Lennujaama keskus (Tar-

tu mnt 119, avatud E-R kl 8–17)

LASNAMÄEL
▶  Kuusakoski AS (Betooni 12, avatud 

E-R kl 8–17 ja L kl 8–15)
▶  E.R.A. Rehvid OÜ (Suur-Sõjamäe 

31, avatud E-R kl 8–16.30)

MUSTAMÄEL
▶  Vianori Mustamäe keskus (Mus-

tamäe tee 54, avatud E-R kl 9–18)

Tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ 
Rehviringlus määratud kogumiskoh-
tade kaart on kättesaadav organisat-
siooni kodulehel aadressil https://www.
rehviringlus.ee/kogumisvorgu-kaart 

JÄÄTMEJAAMAD:
▶  Pärnamäe jäätmejaam (Pärnamäe 

tee 36, Pirita linnaosa)
▶  Rahumäe jäätmejaam (Rahumäe 

tee 5, Nõmme linnaosa)
▶  Pääsküla jäätmejaama (Raba 40, 

Nõmme linnaosa)
▶  Paljassaare jäätmejaam (Paljas-

saare põik 5, Põhja-Tallinna linnaosa)

Jäätmejaamade asukohad ning lahti-
olekuajad on leitavad Tallinna kodule-
helt aadressil https://www.tallinn.ee/
est/keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas

Kevadises linnalooduses liikudes peab arvestama ka ohtudega
Kevad on juba täies hoos ja linlased 
viibivad üha rohkem õues, et looduse 
ärkamisest ja tärkamisest osa saa-
da. Meelde tasub aga tuletada mõ-
ned lihtsad ettevaatusabinõud, mis 
võivad talvega olla ununenud.    

Soojakraadide saabumisel leiab aina 
rohkem mustamäelasi tee parki või 
metsa. Meie linnaosas on rohkesti suu-
remaid ja väiksemaid rohealasid, kus on 
võimalik lõõgastuda ja nautida ka ehe-
das looduses viibimist – näiteks, Männi 
park, Sütiste metspark, Kadaka mets-
park, Parditiigi park jne.

Alanud kevadet tasub kindlasti tähis-
tada jalutuskäigu, rattasõidu või mõne 
muu meeldiva tegevusega värskes õhus. 

Samas tasub endale ja oma lähendaste-
le meelde tuletada, et looduses liikudes 
tasub olla ettevaatlik, sest ärkamas on 
ka puugid ja rästikud, kes on ohuks nii 
inimestele ja lemmikloomadele.  

Turvatunnet lisab kindlasti vaktsi-
neerimine puukentsefaliidi vastu. See 
koosneb kolmest süstist, mida saab te-
ha pea igas tervisekeskuses. Kaks esi-
mest tehakse ühekuulise vaheajaga, kol-
mas aasta pärast. Sealt edasi on tehak-
se esimene kordussüst teha kolme aas-
ta möödudes, järgmised aga viieaastas-
te intervallidega.

Ent kahjuks levitavad puugid ka bor-
relioosi, mille vastu end vaktsineerida 
ei saa. Seepärast tuleks peale jalutus-
käiku – eriti kui seda tehakse niitma-

ta aladel – kindlasti riided ja nahk üle 
vaadata, et seal ei leiduks puuke. Oht-
likke putukaid võivad koju kanda ka 
lemmikloomad. 

Ainus Eestis elav mürkmadu on räs-
tik. Rästikuid on nende elukeskkonnas 
raske märgata ja roomajatele võib koge-
mata peale astuda. Kuigi üldjuhul rästik 
pageb ise inimese eest, siis talveunest 
ärgates on nad uimased ja võivad sage-
damini inimestega kohtuda. Nad või-
vad sattuda ka jalgradadele ja -teede-
le, nii et ettevaatus on kohane kõikjal. 
Hammustuse korral tuleb aga pöördu-
da abi ja juhiste saamiseks Mürgistus-
teabekeskusesse 16662 või helistada hä-
daabinumbrile 112. 

Turvalist kevadet! 
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Urmas Mardi
Eesti Korteri ühistute 
Liidu juhatuse  
liige, õigusosakonna 
juhataja

Korteriühistu üldkoosolek 
2022: mida peab kindlasti 
teadma?
Kevadeti korraldavad korteriühistud 
aktiivselt üldkoosolekuid ja tekkinud 
on hulk küsimusi, kuidas ikkagi oleks 
korrektne koosolekut kevadel 2022 lä-
bi viia. Kuna 24. mail 2020 jõustusid ka 
olulised seadusemuudatused, on ka siin 
tekkinud erinevaid arvamusi, sest osad 
seadusemuudatused kehtisid määratud 
aja ja on käesolevaks aastaks kehtivu-
se kaotanud.

Milliseid üldkoosoleku vorme on 
ühistutel üldse võimalik kasuta-
da ja millised seadusemuudatu-
sed on kehtivuse kaotanud?
Käesolevas ülevaates ei puuduta ma 
tavapärase üldkoosolekuga seondu-
vat, sest selle korraldamisel olulisi põ-
himõtteid ei ole muudetud.

Elektrooniliselt koosolekul osale-
mine
Tsiviilseadustiku üldosa seaduses-
se (TsÜS) lisati säte (§ 331 jõustus 
24.05.2020), mis võimaldab füüsiliselt 
koosolekul osalemisele lisaks osaleda 

koosolekul ka elektroonilisi lahendu-
si kasutades. Kuna muudatus sätesta-
takse tsiviilseadustiku üldosa seaduses, 
kehtib see kõigi juriidiliste isikute kõi-
gile organitele.

Siiski tuleb lisaks lähtuda iga jurii-
dilise isiku koosoleku pidamise tingi-
mustest. Kõik juriidilise isiku organi 
koosolekut reguleerivad sätted jäävad 
kehtima ka koosolekule, kus võib osa-
leda elektrooniliste vahendite abil. Ko-
halduvad nii koosoleku kokku kutsu-
mise, päevakorra, hääletamise kui ka 
kõik muud koosoleku pidamise reeglid.

Arvestada tuleb ka, et e-lahendus-
te kasutamine on lisavõimalus, mitte 
kohustus või osaleja õigus seda nõu-
da. Koosoleku kokkukutsuja otsustab, 
millisel viisil koosolekul saab osaleda, 
arvestades seejuures ühingu liikmete 
soove ja võimalusi. Oluline on tähele 
panna, et, juhul kui ühistu otsustab 
ülalmainitud viisil veebis videosilla va-
hendusel koosoleku korraldada, peab 
ka ühistu juhatus tagama, et kõik soo-
vijad saaksid koosolekul osaleda. Juhul 
kui korteriühistu liikmel puudub teh-
niliste vahendite kasutamise võimalus, 
oleks üheks pääseteeks kutsuda soovi-
jad koosoleku pidamise kohta, et taga-
da osalemise võimalus. Juhul kui ühis-
tu kõigile soovijatele osalemise võima-
lust ei taga, riskitakse õigusvaidlusega, 
millest lähtuvalt võivad otsused olla tü-
hised, sest rikuti koosoleku kokkukut-
sumise korda.

Otsuste vastuvõtmine koosolekut 
kokku kutsumata
Korteriomandi- ja korteriühistuseadu-
se (KrtS) § 21 lg 1 järgi on korterioma-
nikel võimalik vastu võtta otsuseid üld-
koosolekut kokku kutsumata juba ala-
tes 2018. aasta 1. jaanuarist.

Uue muudatusena tehakse vastavas-
se regulatsiooni täiendus, et otsuse eel-
nõu tuleb saata korteriomanikele kir-
jalikku taasesitamist võimaldavas vor-
mis. Samas vormis peavad oma seisu-
koha eelnõule esitama ka korterioma-
nikud ise. Lisaks on edaspidi minimaal-
ne tähtaeg korteriomanikele oma seisu-
koha esitamiseks 7 päeva (KrtS § 21 lg 
2), juhul kui põhikirjas on pikem täht-
aeg näiteks 14 päeva, tuleb tugineda 
põhikirjale.

Kohaldatakse sama kvoorumi nõuet, 
mis kehtib tavalise koosoleku puhul, st 
vastama peab vähemalt nii palju korte-
riomanikke, kui on vajalik üldkoosole-
ku otsustusvõimeks seaduse või põhi-
kirja kohaselt. 

Muudetakse ka häälteenamuse 
nõuet, mille järgi saab otsuse edaspi-
di ilma koosolekut kokku kutsumata 
vastu võtta, kui selle poolt on üle poo-
le antud häältest, mitte enam kõikide 
korteriomanike häältest (KrtS § 21 lg 3). 
Põhikirjaga saab siiski ette näha suure-
ma häälteenamuse nõude. Veel on olu-
line märkida, et mitteosalejat ei loeta 
enam automaatselt vastu hääletanuks, 
vaid hääleõigusest loobunud liikmeks. 

Selle vormi kasutamisel tuleb protokol-
li vormistamisel poolthääletanud liik-
med ka nimeliselt kajastada.

Põhikiri korda
Soovitan korteriühistutel tungivalt oma 
põhikirjad üle vaadata. 24.05.2020.- 
31.10.2020 võis lähtuda seaduses sätes-
tatud häälteenamuse nõudest koosole-
kut kokku kutsumata otsuse vastu võt-
misel, kuid see täna enam ei kehti. Ühis-
tud, kellel on põhikirjas ette nähtud, et 
koosolekut kokku kutsumata saab otsu-
se vastu võtta vaid kõigi liikmete nõus-
olekul peavad seda ka järgima. Kui ühis-
tu soovib rangest regulatsioonist loobu-
da, tuleb korteriühistu põhikirjas teha 
vajalikud muudatused. 

Nõuded KÜ üldkoosoleku 
protokollile
Oluliselt lihtsamaks muutus üldkoos-
olekute protokollide vormistamine ja 
registripidajale saatmine. 

Kui varasemalt tuli registripidajale 
esitada kõikide koosolekul osalenute all-
kirjadega nimekirja originaal postiga, 
siis edaspidi võib registripidajale edas-
tada ärakirjad vastavatest dokumenti-
dest, mitte originaaldokumendid arvu-
ti kaudu.

Majandusaasta aruannete 
esitamine
Kuigi 2020. aastal said korteriühistud 
pandeemiast tingitult pikendust majan-

dusaasta aruannete esitamiseks, siis see 
pikendus enam ei kehti ja kuue kuu 
jooksul peale eelmise majandusperioo-
di lõppu tuleb esitada majandusaasta 
aruanne. Kui eelmise majandusperioodi 
lõpuks oli 31. detsember, tuleb 30. juu-
niks 2022 esitada majandusaasta aru-
anne korteriühistute registrile. Soovi-
tan ühistutel seda tähtaega väga tõsi-
selt võtta.

Veel on paljude inimeste jaoks sega-
ne see, kas ka väikesed, kuni kümne 
korteriga korteriühistud peavad esita-
ma majandusaasta aruande. Kui väike-
sel ühistul pole valitud juhatust ning te-
gutsetakse ühise esindusõiguse alusel, 
siis võib pidada kassapõhist raamatupi-
damist ja majandusaasta aruannet esi-
tama ei pea. 

Kui aga väikeses ühistus on juha-
tus valitud, siis on olukord teine, tu-
leb pidada tekkepõhist raamatupida-
mist ja tuleb esitada ka majandusaas-
ta aruanne.

Siiski on täna juba justiitsministee-
riumis ettevalmistamisel seadusemuu-
datus, mis võimaldaks tulevikus väike-
sel ühistul juhatuse olemasolule vaa-
tamata ise valida, kas soovitakse pida-
da kassapõhist raamatupidamist ja loo-
buda majandusaasta aruande esitami-
se kohustusest või valida tekkepõhi-
ne raamatupidamine ja majandusaas-
ta aruande esitamine. Korteriühistute 
liit seda ettepanekut toetas, see tun-
dub mõistlik.

Korteriühistu üldkoosolek 2022:  
mida peab kindlasti teadma?

Tallinna linna toetused korteriühistutele rõdude ja varikatuste  
seisukorra määramiseks ja renoveerimiseks
Rõdude ja varikatuste 
auditi toetus 
korteriühistutele
Korteriühistu saab taotleda toetust kor-
terelamu rõdude ja varikatuste tehnili-
se seisundi nõuetele vastavuse ja ohu-
tuse väljaselgitamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on selgi-
tada välja rõdude ja varikatuste tehni-
line seisukord.  

Toetust antakse auditi eest tasumi-
seks tagantjärele. Toetusega kaetakse 
kuni 70% auditi maksumusest, kuid 
mitte rohkem kui 1000 eurot korte-
relamu kohta.

Toetuse tingimused
▶  Toetus antakse korteriühistule lin-

na haldusterritooriumil asuva, en-
ne 1993. aastat ehitatud ja kasutus-
se võetud kahe või enama korteri-
ga elamu rõdude, lodžade ja välis-
uste kohal paiknevate varikatuste 
ehitustehnilise seisukorra kontrol-
limiseks.

▶  Toetust antakse pärast 1. jaanua-
ri 2018. aastal tehtud auditi maksu-
muse katmiseks.

▶  Audit peab sisaldama hinnangut ko-
gu korterelamu rõdude ja varikatuste 
ehitustehnilise seisukorra kohta ning 
andma soovitused nende renoveeri-
mise ja hooldamise kohta.

▶  Ehitise auditi peab teostama pädev 
isik, palun kontrollige eksperdi päde-
vust kutseregistrist.

▶  Auditi teostanud isik peab vastama 
ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 
ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõue-

tele. Ekspert ei tohi olla seotud audi-
teeritava ehitisega.

Taotlusi võetakse vastu aasta ringi, ku-
ni toetuse maksmiseks kavandatud ra-
ha jagub. 2022. aastal on toetuse eelar-
ve 30 000 eurot, millest 
▶  toetusteks on juba eraldatud 1856,80 

eurot,

▶  menetluses taotlustega broneeritud 
0 eurot,

▶  vabu vahendeid on 28 143,20 eurot.

Korteriühistud saavad küsida lisainfot 
rõdude ja varikatuste auditi toetuse koh-
ta Tallinna Linnavaraametis:
▶  Vastuvõtuajad E kell 14 - 17 ja N 9 - 12
▶  Vabaduse väljak 10

▶  Tel. 6404 522, 640 4500
▶  E-post: Kirsti.Tammik@tallinnlv.ee

Rõdude ja varikatuste 
auditi jätkutegevuse toetus
Korteriühistu saab taotleda toetust kor-
terelamu rõdude ja varikatuste auditi 
aruande kohaselt vajalike ehitustööde 
tegemiseks. 

Toetusega on võimalik katta mak-
simaalselt 10% ehitustööde lepingute 
maksumustest, kuid maksimaalselt 10 
000 eurot korterelamu kohta. Toetust 
saab taotleda tagantjärele peale ehitus-
tööde lõppu.

NB! Auditi jätkutegevuse toetust 
saab taotleda peale audititoetuse saa-
mist.

Toetust saab taotleda pärast seda, 
kui on tehtud korterelamu rõdude ja 
varikatuste auditi aruandes nimetatud 
puuduste kõrvaldamiseks vajalikud ehi-
tustööd.

Korterelamu, mille jaoks toetust kü-
sitakse, on ehitatud ja kasutusele võe-
tud enne 1993. aastat.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, 
kuni toetuse maksmiseks kavandatud 
raha jagub.

2022. aastal on auditi jätkutegevuse toe-
tuse eelarve 30 000 eurot, millest
▶  toetusteks on juba eraldatud 5840,60 

eurot,
▶  menetluses taotlustega broneeritud 

0 eurot,
▶  vabu vahendeid on 24 159,40 eurot.

Korteriühistud saavad küsida lisainfot 
rõdude ja varikatuste auditi jätkutege-
vuse toetuse kohta Tallinna Linnavara-
ametis:
▶  Vastuvõtuajad E kell 14 – 17 ja  

N 9 – 12
▶  Vabaduse väljak 10
▶  Tel. 6404635, 6404296
▶  E-post: ene.padrik@tallinnlv.ee ja  

lya.kalpus@tallinnlv.ee
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Elis Piirsalu
Tallinna Südalinna Kooli kooliõde  
ja vaimse tervise õde 

Kui laps ei tule oma igapäevaste ülesan-
netega enam toime ja tema hoiak ning 
käitumine viitavad pidevale pingesole-
kule, võib põhjuseks olla ärevushäire. 
Ärevus on laste ja noorte hulgas väga 
levinud emotsioon, mis kontrolli alt 
väljudes vajab spetsialisti tähelepanu.

Ärevust on tundnud pea iga inime-
ne. Esinemine, mõne sündmuse oota-
mine, kontrolltöö või eksamieelne pa-
bistamine, millele järgneb ärevus tule-
muste pärast – need on igaühele tutta-
vad olukorrad. Ärevuse tundmises po-
legi midagi ebaloomulikku, kuid mõ-
nikord muutub ärevusseisund liiga tu-
gevaks või ärevushood liiga sagedaseks 
ja siis tulebki mõelda, kas on abi lihtsa-
matest ja kõigile kättesaadavatest ene-
seabivõtetest või tuleb pöörduda spet-
sialisti poole.

Praeguse aja õpilaste seas on ärevust 
palju. Oli juba enne Ukraina sõda ja ka 
enne koroonat. Mida suurem on suht-
lusring, seda rohkem me kipume en-
nast teistega võrdlema, seda rohkem 
saame erinevat infot, mis meid mõju-
tab. See on internetiajastu ja sotsiaal-
meedia mõju - ühest küljest on meil 
võimalik saada osa inimeste mõtetest 
ja tegudest üle kogu maailma ja see on 
huvitav. Teisest küljest võib tekitada ka 
stressi, info üleküllust, kahtlemist ise-
endas. Noorel inimesel, kel veel maa-
ilmapilt kujuneb, on ka vaimne tervis 
enam mõjutatav kui elukogenud täis-
kasvanul. Viimased kaks aastat on ol-
nud lastele ja noortele koroona tõttu 
rasked, sest nende senine elukorraldus 
ja õppetöö muutus palju. Sõja puhke-
mine Ukrainas võimendab ärevust veel-
gi enam.

Teatud piirini  
normaalne tunne
Ärevus pole iseenesest tegelikult tingi-
mata negatiivne hingeseisund. See on 
keha loomulik reaktsioon teatud olu-
kordadele ja olekski imelik kui me mit-
te kunagi ärevust ei tunneks. Millal saab 
aga ärevusest ärevushäire? Selle ütleb 

sõna juba ise ära - kui ärevustunne hak-
kab elu segama, häirima, siis ongi tegu 
ärevushäirega. Näiteks segab õppimist, 
häirib suhtlemist ning meeleolu, laps 
hakkab teatud olukordi vältima, tekivad 
muutused unerütmis, siis võib mõelda 
juba häire võimalikkusest. 

Need piirid, kust maalt hakkab äre-
vus pärssima normaalset elu, on iga-
ühel erinevad. Mõni meist talub pin-
geseisundit paremini kui teine. Mõõta 
ärevust ei saa, nii et ärevushäire diag-
noositakse patsiendilt saadud info põh-
jal. Küll aga põhjustab ärevushoog or-
ganismis muutusi, mida on võimalik 
tuvastada. Levinumad märgid on pul-
si kiirenemine, sest süda hakkab kiire-
mini lööma, higistamine - näiteks tõm-
buvad peopesad higiseks, mõni inime-
ne läheb näost punaseks, teine muutub 
hoopis kahvatuks, Ärevusest annavad 
märku ka sundkäitumisega seotud te-
gevused. Kuni need on ohutud nagu näi-
teks pluusiserva rullimine, mida noo-
remate laste puhul näeb, siis pole suu-
remat häda, kui et riie võib ära kortsu-
da. Seevastu küünte ja juuste närimine 
vajavad juba kindlasti tähelepanu, sest 
see võib tuua kaasa tõsisemaid tervise-
probleeme. 

Mõnikord nimetatakse ärevushäi-
re kõrval paanikahäiret. Paanikahäire 
on ärevushäire üks alajaotusi. Paanika-

häiret iseloomustabki paanikahoogude 
ehk hirmuhoogude esinemine. Hoog te-
kib teatud olukorras ja järsku, kusjuu-
res on vallandav põhjus sageli teadma-
ta. Paanikahoog läheb üldjuhul üle um-
bes 10 minutiga.

Keskkond mängib  
üliolulist rolli
Ka ärevushäirete tekkepõhjused pole 
selged. Kindlasti mängivad suurt rolli 
geenid, kodune keskkond, turvatunne, 
lapse kasvamise perioodidel ette tulnud 
olukorrad - kindlasti avaldavad tagant-
järele mõju traumad, kodused problee-
mid, lein jne. Tavaliselt ei põhjusta hai-
gust või häiret vaid üks faktor, pigem 
mitmete tegurite koosmõju, mis muu-
davad õpilase organismi vastuvõtliku-
maks. Kuigi inimese vaimse tervise juu-
res on pärilikkusel oma sõna kaasa rää-
kida, siis keskkond ja eluviisid on siiski 
määravamad. Laste vaimsest tervisest 
rääkides saavad palju ära teha nende 
vanemad. Oluline on pakkuda lapsele 
turvalist kodu ning mõistvat suhtumist. 
Mõistmine ja olemas olemine ongi need 
kõige olulisemad märksõnad lapse ja 
vanema vahelises suhtes.

Kui ärevus hakkab elu segama tuleks 
kindlasti abi otsida. Esimene käik ei pea 
olema kohe psühhiaatri juurde, esmalt 
tasub proovida eneseabivõtteid ja vaa-

data üle päevarežiim - kas uneaega on 
küllaldaselt ning toitumine regulaarne. 
Milline osakaal on liikumisel ja kas suh-
ted pere ning sõpradega on eluterved. 
Perearstil on samuti teadmised ärevus-
ja meeleoluhäiretest ning saab vajadu-
sel alustada raviga. Alati ei ole vajalik ra-
vimeid võtta, sageli piisab ka psühho-
teraapiast, mida viivad läbi psühholoo-
gid, terapaudid. Kui mingeid muutusi 
2-3 kuu jooksul ei teki, siis tuleks psüh-
hiaatriga konsulteerida. Koolis käivad 
lapsed on alati oodatud pöörduma koo-
liõe või koolipsühholoogi poole. Tallin-
na Koolitervishoid asutuse kooliõed on 
läbinud vaimse tervise esmaabi kooli-
tused ja oskavad anda esmast abi ning 
vajadusel edasi suunata. Osades kooli-
des on olemas ka erialaõppe läbinud 
vaimse tervise õed. Peaasi, et abivaja-
ja tunneks - ta pole oma murega üksi!

Kuidas saab võidelda 
ärevushäiretega ning  
neid ennetada
▶  Eneseabivõtted. Ärevushoo tekki-

des aitab sügav hingamine nina kau-
du sisse ja suu kaudu välja, keskendu-
mine just praegusele hetkele. Ärevuse 
tekkides võib minna õue liikuma, sest 
kui lihased töötavad, siis alanevad ka 
pinged kehas. Ärevust aitavad leeven-
dada ka meelepärase muusika kuula-
mine, heale sõbrale helistamine, lem-
mikloomaga mängimine ja tema si-
litamine, rahustava taimetee joomi-
ne, soe vann. 

▶  Toitumine. Tuleb tarbida kasulik-
ke rasvasid (kalaõli, oliivõli, avokaa-
do, kreeka pähklid). Hoolitseda, et 
keha saaks vitamiine ja kindlasti tu-
leks manustada D- vitamiini, mis ai-
tab kaasa aju normaalsele funktsio-
neerimisele. Toitumine peab olema 
regulaarne ja mitmekesine. Dieedita-
misi ei tohiks kindlasti lapse ja noo-
rukieas praktiseerida.

▶  Uni. Koolilapse uni peab olema 8-9 
tunni pikkune. 

▶  Liikumine. Vähemalt tund aega va-
bas õhus tuleks leida iga päev.

▶  Tervislikud suhted sõprade ja pe-
reliikmetega. Tuleks hoiduda eba-
tervislikest, negatiivselt mõjuvatest 
suhetest. 

Ärevushäire all kannatavat last  
ei tohi tema murega üksi jätta

Jutuvõistluse „See juh-
tus Mustamäel…“ tule-
mused
Tänavu – Mustamäe linnaosa 60. juu-
beliaastal – tähistab väärikat 20. juu-
belit ka Mustamäe koolide vaheline 
Eduard Vilde nim. jutuvõistlus.

Juba 20 aastat on meie linnaosa 
koolinoored proovinud kätt lühijut-
tude kirjutamisel ja – seda tunnistab 
ka konkursi professionaalne žürii, mi-
da juhib Andrus Kivirähk, – meie an-
dekad noored on olnud kirjutamisel 
väga edukad.

8. märtsil kogunesid Kaja kultuu-
rikeskuse suurde saali kõik 28 tublit 
noort kirjanikku koos oma juhenda-
jatega, et teada saada, kes on võitnud 
juubeliaasta jutukonkursi kaks pea-
auhinda: Suur Vilde (vanema astme 
peaauhind) ja Väike Vilde (noorema 
astme auhind).

Õnnitleme võitjaid!

NOOREM ASTE:
I koht – rändauhind Väike Vilde
▶  Robin Koppelmaa „Mustamäe kes-

kuse turvatöötajate raport“ (TAG) juh 
Aira Allik

II-III koht
▶  Marie Aeg „See juhtus Mustamäel“ 

(TSG) juh Ene Tõnnis
▶  Helen Luurmees „Sünnipäev Mus-

tamäel“ (TMG) juh Merle Raidma
▶  Saskia Olep „Killadi-kolladi kole-

tis“  (TSG) juh Evely Kutsar

VANEM ASTE:
I koht – rändauhind Suur Vilde
▶  Sissi Margaret Sauter „See juhtus 

Mustamäel“ (TSG) juh Astrid Rätsep

II-III koht
▶  Sigrid Anton „See juhtus Musta-

mäel…“ (TMG) juh Kaire Pihelgas
▶  Mona Marta Ilmjärv „Ühe män-

guväljaku lugu“ (TTG) juh Maive 
Lemmik

▶  Karel Kunnus „Segane lugu korter-
maja kadumisest Mustamäel“ (TAG) 
juh Aira Allik   

ERIPREEMIA väga hea keeleka-
sutuse eest
▶  Maiken Meltsas „Ood Facebook’i 

turuplatsile“ (TSG) juh Evely Kutsar

Suur tänu kõikidele osavõtjatele ja pal-
ju õnne võitjatele! Kohtumiseni aas-
ta pärast!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe lapsed luge-
sid võistu luuletusi
14. märtsil oli Kultuurikeskuse Kaja 
saal täis tublisid Mustamäe lasteaia-
lapsi, kes kandsid ette vahvaid Ees-
ti autorite luuletusi. Mustamäel toi-
mus emakeelepäevale pühendatud 
konkurss „Eesti keele kaunis kõla“.

Etlemiskonkursi eesmärk on tut-
vustada lastele eesti luulet, pakku-
da neile esinemiskogemusi ja õpeta-
da lapsi hoidma emakeelt. Konkursi-
ga väärtustame lapsevanemate ja ju-
hendajate tööd mudilastele kauni ees-
ti keele õpetamisel.

Kokku osales konkursil 25 last ning 
eranditult kõik olid väga tublid, ent 
žürii tegi oma valiku ning 2022. aas-
ta Mustamäe etlemiskonkursi „Eesti 
keele kaunis kõla“ kolmeks võitjaks 
tunnistati:
▶  Madli Karin (Tallinna Kadaka las-

teaed, juhendaja Kaja Cimolonskas)
▶  Markus Künnapuu (Tallinna Rõõ-

mupesa lasteaed, juhendaja Marge 
Kullamaa)

▶  Oskar Mironov (Tallinna Sõbrake-
se lasteaed, juhendaja Aleksandra 
Mironova-Živcic)

Suur kiitus kõikidele osalejatele ja pal-
ju õnne võitjatele!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Hea endine Tallinna  
Männikäbi  

Lasteaia töötaja! 

Kutsume sind koos meiega 
tähistama 6. mail, kell 11:00 

lasteaia saalis 

Männikäbi 
 55.   juubelit.
Palun anna oma osalemissoovist 

teada hiljemalt 18.aprilliks 
telefonil 6775606 või emailil 

mannikabi@mannikabi.edu.ee
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Sel kevadel on Kaja taaskasutuse 
ja säästliku looduskasutuse lainel
Ümbritsevast hoolimine on meile oluli-
ne, säästlik looduskasutus ja keskkonnasõb-
ralik eluviis muudavad elu nii vaimselt kui 
ka elamuslikult rikkamaks. 

Me kõik vastutame meid ümbritseva keskkonna 
eest ja koos saame palju ära teha. Loodussäästliku-
ma eluviisiga saab algust teha mitmel moel – tar-
bida vähem ja läbimõeldumalt, taaskasutada ole-
masolevat, eelistades kodumaist ja looduslikku. 

Kunagi pole hilja uusi teadmisi või harjumu-
si omandada. Kaja pakub kõigeks selleks alanud 
kevadel põnevaid võimalusi.

Kursus „Looduskosmeetika ABC“
Looduskosmeetika on muutumas aina populaar-
semaks ning järjest enam eelistatakse naturaal-
seid ilutooteid. Ka suurfirmad on alustanud loo-
duslike tootesarjade pakkumisega, see on selge 
märk sellesuunalisest tarbijahuvist. Vähem aga 
teatakse, et paljusid tooteid on võimalik edukalt 
ka kodustes tingimustes valmistada. Põhitõdesid 
teades on kodune kosmeetikategu lihtne, soodne 
ja tore tegevus ka näiteks koos lastega ette võtta. 

Kaja Kultuurikeskuses alustas märtsis viieosa-
line kursus, kus Ökohipi OÜ eestvedaja Anni Raie 
juhendamisel koduseid kehahooldustooteid val-
mistama õpitakse. 

Märtsikuus toimusid töötoad, kus valmistati 
huulepalsameid ning kehakreeme.

Aprillikuus on veel võimalik osaleda alljärg-
nevates töötubades: 
▶  Kodune deodorant 7.04 18:00
▶  Näohoolitsus ravimtaimede ja õlidega 14.04 

18:00
▶  Seebimassist seebitegu 21.04 kell 18:00

Annil on olnud huvi ravimtaimede ja koduse kos-
meetika vastu juba aastaid ning pärast enesetäien-
damist selles vallas asutaski ta Ökohipi OÜ, et ju-
hendada ka teisi huvilisi. Töötubade vormis toi-
muval kursusel tutvustatakse põhilisi kodukos-
meetika komponente ja nende omadusi. Räägi-
takse rasvadest, õlidest, vahadest, lõhna- ja vär-
viainetest ning ka sellest, kust saab hankida kõi-
ke tarvilikku koduseks kosmeetikateoks.

Igal kohtumisel valmistavad osalejad endale 
ühe põhilise kosmeetikatoote, kasutades natu-

raalseid tooraineid. Tooted saab koos retseptiga 
koju kaasa.

Looduskosmeetika ABC töötoad toimuvad Ka-
ja kultuurikeskuses. Osalustasu kõigil töötuba-
del 20 eurot/osaleja.

Registreerumine ja info: okohipi@gmail.com.
Ökohipi tegemisi saab jälgida ka Facebooki 

vahendusel: https://www.facebook.com/okohipi.

Kaja taaskasutusturg 
7. mail ajavahemikus 10:00-16:00 kutsume kõiki 
huvilisi osalema taaskasutusturul Kaja kultuuri-
keskuses. Taaskasutusturu raames on toimuvad 
kasutatud asjade turg, erinevad töötoad, etendus 
lastele. Avatud on pop-up kohvik.

Mis ühele vana, see teisele uus! Taaskasutus-
turu märksõnadeks on vintage, kasutatud rii-
ded täiskasvanutele ja lastele, kodukujundus, 
plaadid, raamatud, kunst ja käsitöö. Kaja taas-
kasutusturule annavad hoogu Ringkarp ja Uus-
kasutuskeskus.

07.05 14:00-15:00 võtab Kaja kultuurikesku-
se parklas kasutatud riideid ja pisitehnikat vas-
tu Uuskasutuskeskuse kaubik. Anna oma kasu-
tuna seisvad asjad uuele ringile!

Töötubade raames vildime villahaldjaid, val-
mistame mesikangast ja rõduaia töötoas valmis-
tame ette rõdu algavaks hooajaks. 

Turu raames oleme mõelnud ka laste peale. 
Ettekandele tuleb Miksteatri lastelavastus „Kulp-
lased“, mis on armas lugu puhtast loodusest ja 
keskkonnast ning keskkonnasäästliku mõtte- ja 
eluviisi tähtsusest. 

Lasteetendusele aitab õla alla panna Heatege-
vusfond Aitan Lapsi.

Lisainfo ja taaskasutusturule müügilaua bro-
neerimine: info@kajakeskus.ee, tel 5388 6330. 
Jälgi infot Kaja kodulehelt ja Facebookist!

05.04 18:30 Peep Vain & Müstika - Sisemise tarkuse rännak „Armastus“
06.04 18:00 NÄITUSE AVAMINE. Piret Smagari graafika
06.04 15:00 Eakate ajaviite- ja suhtlusklubi
06.-07.04 16:30 Eesti Vähiliit ja SA Viljandi Haigla kutsuvad meestearsti vastuvõtule
07.04 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. tantsuks mängib Black@White
07.04 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Looduskosmeetika ABC, Kodune deodorant
08.04 12:00 Mustamäe Linnaosa Valitsuse sünnipäev, näituse „Minu esimene korter 

Mustamäel“ avamine
09.04 10:00 Tiit Trofimovi suurseminar „Lõpp on algus“
09.04 19:00 COMEDY ESTONIA. Mikael Meema - „“Lood““
10.04 19:00 COMEDY ESTONIA. Mikael Meema - „“Lood““
11.04 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Makrameetehnikas lillekiik
14.04 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Looduskosmeetika ABC, Näohoolitsus ravimtaimede ja 

õlidega
16.04 10:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Makrameetehnikas vikerkaar või klassikaline 

seinakaunistus
16.04 16:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Polümeersavist kõrvarõngad
18.04 14:30 Doonoripäev
20.04 11:00 Tallinna Tehnikagümnaasium ja Free Flow Studio tantsulavastus „Samueli 

võlupadi“
20.04 18:00 KAJA VESTLUSÕHTU. Marju Kõivupuu
21.04 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Looduskosmeetika ABC, Seebimassist seebitegu
22.04 19:00 VANA BASKINI TEATER. „Uus peatükk“
24.04 10:30 LAULUDE JA LUGUDE HOMMIK. Jutukaja
24.04 19:00 KONTSERT. TalTech BigBänd
25.04 18:00 KONTSERT. Vaskpillikvintettide festivali galakontsert
27.04 18:00 KAJA KAMMERKONTSERT. Esinevad EMTA tudengid
27.04 17:00 KOHTUMINE KUNSTNIKUGA. Piret Smagar
28.04 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. tantsuks mängib Ragnar&Co bänd

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

Esinevad  
Eesti Muusika- ja  
Teatriakadeemia  

tudengid

27.04 kl 18:00

Pilet 5€
Piletid Fientast 

ja Kajast

Vaata lisa: www.kajakeskus.ee Kultuurikeskus Kaja  Vilde tee 118, Tallinn

KAJA TANTSUÕHTU
elava muusikaga
07.04 kell 19 ansambel Black@White

28.04 kell 19 Ragnar@Co band

Pilet 5 eurot tund varem kohapealt. Avatud kohvik. 

KAJA TÖÖTOAD APRILLIS
7.04 18:00 Looduskosmeetika ABC 20€

Kodune deodorant
11.04 18:00 Makrameetehnikas lillekiik 20€
14.04 18:00 Looduskosmeetika ABC 20€

Näohoolitsus ravimtaimede ja õlidega
16.04 10:00 Makrameetehnikas vikerkaar või 

klassikaline seinakaunistus 35€
16.04 16:00 Polümeersavist kõrvarõngad 25€
21.04 18:00 Looduskosmeetika ABC 20€

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

KAJA LAAT

Kaja kuukava aprill 2022
Kaja on avatud E-R 10-18, L 10-15, va riiklike pühade ajal. Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade koh-
tade olemasolul tund enne algust kohapealt. Kaja korraldatud üritustele saab pileti osta Kaja kassast.
Värskeim info alati: www.kajakeskus.ee ja Kaja Facebookis: Kultuurikeskus Kaja
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Laager „Mängides nutikaks“
Linnalaagri juhendajaks on kirglik 
lauamänguentusiast Kaie Palumets 
MTÜ-st Teadlik Noor (www.teadlik-
noor.ee). Laagri eesmärgiks on lõbusate 
ja strateegiliste lauamängude kaudu ja-
gada õpetusi ja nippe elus vajalike vali-
kute tegemiseks. Laager aitab lastel lei-
da oma tugevused ja anded, aga pakub 
ka teadmisi ettevõtlikkusest ning tas-
kuraha teenimise võimalustest.

Lauamängud võivad olla nii lõbu-
sad kui ka õpetlikud. Iga mäng pakub 
rõõmu ja lusti, igast mängust on mi-
dagi õppida! Teeme nii grupitöid kui 
viktoriine, jagame väiksemaid ja suu-
remaid auhindu! 

4-päevases linnalaagris 
▶  saad koos ägedate juhendajatega  

uusi teadmisi ja oskusi

▶  osaled põnevates tegemistes 
▶  leiad uusi sõpru
▶  veedad oma koolivaheaja huvitavalt

Koolivaheaja linnalaagrist ootame osa 
võtma lapsi vanuses 9-13, kel soov vee-
ta oma koolivaheaeg huvitavalt ja sisu-
kalt. Linnalaager sisaldab erinevaid te-
gevusi koos juhendajatega, vahvaid te-
gevusi nii Kajas sees kui ka väljaspool 
maja. Kohtume õpilasfirmadega ja kü-
lastame Kännukuke raamatukogu in-
novatsioonilaborit. Põhjalikum päeva-
kava täiendamisel. Iga päev on plaanis 
soe lõunasöök, puuviljapausid. 

Kaja laager „Mängides nutikaks“ 
toimub 25–28.04.22, E–N 10:00–16:00

Laagri hind 80.- eurot.
Lisainfo ja registreerimine:  

info@kajakeskus.ee, tel 5388 6330.

05.-30.04 on Kaja galeriis avatud  
Piret Smagari graafikanäitus
Piret Smagar on vabakutseline graa-
fik, portretist ja disainer. Ta õppis aas-
tatel 1981-87 ERKI/EKA graafika eri-
alal ja on alates 1991 aastast esinenud 
näitustel nii Eestis kui ka väljaspool.

Oma töödes peab kunstnik oluli-
seks loodust ja inimsuhete tunnetus-
likku poolt. Kõik tööd on teostatud 
graafika tehnikates kuivnõel ja mez-

zotinto. Väljas on ka M. Õimu luuleraa-
matu „Kõiksuse jälg“ illustratsioonid.

Piret Smagari graafikanäituse ava-
mine toimub 06.04 kl 18:00. Lisaks 
toimub kohtumisõhtu kunstnikuga 
27.04 kl 17:00(eesti ja vene keeles).

Kaja galerii on avatud külastajatele 
avatud E-R 10-18 ja L 10-15. Näitus jääb 
Kaja galeriis avatuks aprilli lõpuni.

Tere tulemast Mustamäe eakate  
ajaviite- ja suhtlusklubisse
Head Mustamäe seeniorid!
Oleme üle elanud väga raske kuu, 
tundnud kaasa ukrainlastele ja pal-
jud ka taasmeenutanud lapsepõlve 
õudust -Tallinna pommitamist.

2. märtsil oli meie meie klubi küla-
liseks tunnustatud psühholoog Tiina 
Naarits-Linn, keda oli tulnud kuulama 
üle 100 Mustamäe eaka. Sellisel krii-
siajal ei tohiks koju jääda üksi koos 
kassi, koera või televiisoriga, vaid tu-
leks kellegagi sellest olukorrast rää-
kida, üksteist toetada ja miks mitte 
teha seda meie klubis! 

Järgmine kohtumine toimub Kaja 
Kultuurikeskuse (E. Vilde tee 118) 1. 
korruse saalis juba 6. aprillil kell 15, 
mil meie klubi külaliseks on Pharma 
Nord koolitaja Mirjam Prints, kes rää-
gib meile, kuidas toetada eakate ter-
vist ja tõsta elukvaliteeti. Vanadus po-
le haigus – tore kuulda! 

Olete kõik oodatud!
Olge terved ja hoitud! Kohtumi-

seni!

Hille Väljaste
Mustamäe Eakate Nõukogu

Noored, tere tulemast 
MANKi! 
Mustamäe Avatud Noortekeskus (e. MANK) asub aad-
ressil Ehitajate tee 82. 

MANK on avatud noortele E-R kella 14.00-20.00, koolivahe-
aegadel E-L 12.00-18.00. Keskuse külastamine on kõigile ta-
suta ning oodatud on lapsed ja noored vanuses 7-26. 

Noortekeskus korraldab põnevaid üritusi, programme, 
projekte, laagreid, koolitusi ja palju muud huvitavat. MAN-
Kil on õu, kus asuvad Mustamäe kogukonna aed ja renovee-
ritud korvpalliplats. 

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

Noorte kasutada on samuti arvutiklass, renoveeritud 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 õpetaja juhendamisel män-
gida kitarri, trummi ja klaverit ning teha proove. 

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

MANKi avatud osa on varustatud kaameraga ning süstee-
miga vaegkuuljatele, s.t. MANKi avatud osa sobib külastami-
seks ka vaegkuuljatest noortele. 

Noortekeskuse ruumid asuvad teisel korrusel. Sinna vii-
va trepi kohal on käepidemed ja ukseavad ja treppi asted on 
märgistatud ärksa värviga, mis lihtsustab juurdepääsu vaeg-
nägijatest noortele. 

Tere tulemast!

         24.04 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

 
www.kajakeskus.ee, 
tel 53 802 474
Kultuurikeskus Kaja, 
Vilde tee 118

PIRET SMAGAR
graafikanäitus

5.-30.04
MARJU KÕIVUPUU

K, 20.04 kell 18:00 Pilet 5 €

VESTLUSÕHTU

Rõduaia rajamine
Praktiline kursus taimede 
kasvatamisest linnaaias
5. juunil kell 10.00 Kaja huvikeskuses

Registreerimine: info@kajakeskus.ee
Vaata lisa: www.kajakeskus.ee

Rõduaia rajamine
Praktiline töötuba  
taimede kasvatamisest 
rõdul ja linnaaias
7. mail kell 12.00
Hind: 10 eur

Registreerimine ja lisainfo:  
info@kajakeskus.ee, tel 5388 6330
Vaata lisa: www.kajakeskus.ee
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Aprillikuu algab Kuu loomise-
ga Jäära märgis, nii saavad sinu 
tööd-tegemised erilise hoo sisse. 
On aktiivse tegutsemise tegutse-
mise aeg, mil sul tuleb keskendu-
da isiklikele eesmärkidele ja va-
jadustele. Ent seda saad täiel rin-
nal teha vaid juhul, kui mineviku 
probleemid on lahendatud, vana-
dest asjadest lahti lastud. Vaja on 
ka sisemaailma korrastada ja hin-
gelisi vajadusi arvesse võtta.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Väga oluline on suhtlus teiste 
inimestega. Kui kuulud kollektii-
vi, kus kaaslastega on suurepära-
ne klapp, toimub tõhus sisemine 
areng. Võid leida uusi sõpru, ehk 
lausa hingesugulase. Sinu jaoks 
eriti soodne periood algab 20. ap-
rillist, mil Päike taevakaarel Sõnni 
märki jõuab. Siis hakkab energia-
tase tõusma, sul on rohkem vaba-
dust iseseisvalt otsuseid teha, enda 
eesmärkidele pühenduda.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Need Kaksikud, kelle töö on loo-
minguline, on aprillis erilises sõi-
duvees. Fantaasialend on kõr-
ge, vaatad maailma avara pilgu-
ga ja märkad selle imelisust. Kui 
sul on kunstiandeid, suudad neid 
edukalt karjääri edendamisel ka-
sutada, võid tähelepanu keskpunk-
ti tõusta. Väga hästi läheb juhul, 
kui oled valmis teistega oma tead-
misi kogemusi jagama. Sobiv aeg 
ka heategevuslikes projektides 
osalemiseks.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Sind võivad köitma hakata müs-
tilised teemad ja religioossed õpe-
tused. Küllap süvened sügavalt 
selliste asjade tundmaõppimis-
se, käid koolitustel ja rituaalidel. 
Võid leida endale õpetaja või men-
tori, käia reisimas, avastada erine-
vaid väepaiku maailmas või min-
na palverännakule. Vaimselt an-
nab see sulle palju, ent pead silmas 
pidama, et sa vaimsesse maailma 
ülepea ei upuks. Tuleb ka reaalse 
igapäevaeluga toime tulla!

Lõvi
23. juuli – 22. august
Kuu võib kujuneda rahaliselt väga 
soodsaks, kui teed koostööd partne-
ritega, kellega oled ühel lainel. Eriti 
soositud on loomingulised äriprojek-
tid. Vajad kindlasti mõtlevat inimest 
enda kõrvale, sest ise kipud olema 
unistavas meeleolus. Kuigi rahavoo 
tekkimist aeg soosib, ei ole sa praegu 
kuigi hea raamatupidamises. Võid 
teha valearvestusi, lasta kellelgi end 
petta. Ilmselt on sul soov panustada 
heategevusse, aga esmalt veendu, 
et tegemist on toimiva projektiga.

Neitsi
23. august – 22. september
Väga võimalik, et kuumad armu-
tunded sel kevadekuul su üle või-
must võtavad. Aeg võib kujuneda 
väga romantiliseks ja nauditavaks. 
Arvestada tuleb aga sellega, et tu-
liste tunnete keerises ei ole võima-
lik realistlikke plaane teha. Võta 
päev korraga, naudi iga hetke, aga 
ära tee elumuutvaid otsuseid! On 
mõningane oht, et annad endast 
liiga palju, pühendud teise inime-
se heaolule, aga mingid enda vaja-
dused jätad sootuks tagaplaanile.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Tasub ennast poputada, tervist suu-
re hoolega hoida. Kui sul on füü-
silisi vaevusi, siis ära looda neist 
vaid ravimite abil terveneda – ar-
vesta sellega, et tervis ja heaolu sõl-
tub suuresti vaimsest ja hingelisest 
seisundist! Tegele oma sisemaail-
maga. Seal tasakaalu saavutamine 
muudab sind tugevamaks, rahuli-
kumaks, enesekindlamaks ja lõpp-
kokkuvõttes ka tervemaks. Kesken-
du oma töökohustustele – nende 
täitmine pakub rõõmu ja rahuldust.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Aprillikuu müstilised võnked so-
bivad sinu salapärase olemusega. 
Oled eriliselt tundlik. Märkad üha 
enam, et miski siin maailmas po-
le juhuslik – kõigel, mis toimub, 
on alati põhjus. Ehkki need põh-
jused on tihtipeale varjatud, lähe-
vad asjad just nii, nagu sinu jaoks 
kõige õigem. Usalda universumit, 
ole valmis vastu võtma seda, mida 
elul pakkuda on! Viibi palju loodu-
ses, tegele loominguliste hobidega 
– sellest saad ohtralt hingetoitu.

Ambur
22. november – 21. detsember
Ilmselt on sul sel kuul vaja tavali-
sest rohkem üksinda olla, maailma 
asjade ja elu sügavama mõtte ja 
eesmärgi üle mõtiskleda. Oled üs-
nagi tundlik ja tujud võivad oma-
jagu kõikuda. Jõudu saad sellest, 
kui suhtled vanemate sugulaste-
ga, uurid oma suguvõsa ja kodu-
koha ajalugu, sirvid vanu fotoal-
bumeid. Võta vastu see jõud, mil-
le saad esivanematelt – kõik see, 
mis nemad on läbi elanud, on si-
nu jaoks ressurss. 

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Sinusuguse kahe jalaga maa peal 
seisva tüübi jaoks võib aprilli müs-
tiline taevamuster üsnagi sega-
dust tekitav olla. Pead leppima as-
jaoluga, et sina ei saa kõike muu-
ta, sina ei saa kõike otsustada. Tu-
leb kohaneda sellega, mis ümber-
ringi toimub. Kindlasti saad teada 
palju uut ja õpetlikku. Võid kokku 
sattuda inimestega, kes on sinust 
väga erinevad ja kellega vesteldes 
avastad elu uusi tahke.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Aeg võib olla küllaltki pingeline. 
Arvesta, et see, mis praegu toimub, 
on minevikus tehtud valikute ta-
gajärg. Et uusi sihte seada, pead 
esmalt pilgu selja taha heitma ja 
analüüsima, millised tehtud otsus-
test on õiged. Midagi tuleb ümber 
otsustada, midagi pead sa muut-
ma. Tööd teha ja vaeva näha tuleb 
omajagu. Kui teed asja, mis sulle 
sisemiselt rahuldust pakub, võid 
oma tööga vägagi korralikult ra-
ha teenida.

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Aprillis kohtuvad taevakaarel Ka-
lade märgis suure õnne planeet Ju-
piter ning müstiline Neptuun. Si-
nu olemusega see võimas taeva-
seis sobib, tuues välja sinu sisemi-
se potentsiaali, loomingulisuse ja 
tundlikkuse. Oled iseendaga heas 
kontaktis, saad rakendada oma an-
deid, õppida ja sisemiselt kasvada. 
Raske on sul juhul, kui pead täit-
ma kohustusi, mis su olemusega 
ei klapi. Kahe jalaga maa peal pü-
sida pole kuigi lihtne.

APRILLI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

KINO 65+ KUTSUB

Eakatele mõeldud kino  
Mustamäe Apollos
Tulles vastu nende ar-
vukate kinokülastaja-
te soovidele, kes olek-
sid tahtnud tulla, kuid 
ei mahtunud märtsis 
meie eakate kinoklubi 
seansile vaatama uut 
Eesti mängufilmi „Soo“ 
-  kõik saalikohad täi-
tusid vähem kui kolme 
tunniga - näitame seda 
filmi veel kord aprillis! 

Head mustamäelased va-
nuses 65+, olete teretul-
nud uue Eesti mängufil-
mi „Soo“ tasuta linastusele 19. april-
lil kell 10.

Vajalik on eelregistreerimine! 
Tasuta filmiseansile saab registreeru-

da alates 13. aprillist telefonil 645 7555 
ning www.tallinn.ee/mustamae. 

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

19. APRILL 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 revo-
lutsioon. Noor kunstnik 
Toomas Haava (Franz 
Malmsten) tuleb Parii-
sist tagasi venna soo-
tallu ja mässib ennast 
tahtmatult konflikti vä-
givaldse ja hirmsa Mad-
jakuga, kes ahistab ko-
halikku tütarlast Hildat 
(Hanna-Ly Aavik). Kau-
nist ja salapärast tüdru-
kut hüütakse Metskas-
siks ning edevaloomu-
line Toomas avastab 

ennast järsku keset trillerlikku võitlust 
armastuse eest, mille 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
Tuletame meelde, et kinos enam ei 

nõuta COVID-tõendi ettenäitamist! Sa-
mas palume suhtuda enda ja teiste kino-
külastajate tervisesse alalhoidvalt ning 
mitte tulla kinno haigusnähtudega.

Emadepäeva perekontsert 4. mail Männi pargis

Perega koos on rahulik ja kindel ol-
la. Pere ei jäta sind kunagi. Perekond 
hoolib ja hoolitseb.

Leigarid sarnanevad väga suure pe-
rekonnaga, kus on koos õed-vennad, 
emad-isad ja vanavanemad. Igaüks pa-
nustab ühistesse tegemistesse just en-
da võimete ja huvide järgi. Suuremad 
on väikestele eeskujuks, nooremad va-
nadele toeks. 

Õpime üksteiselt ja õpetame eda-
si, mida teame või oskame. Koos saa-
vad ületatud raskused ning tähista-

tud tähtpäevad. Ka Mustamäe linna-
osa sünnipäev!

Emadepäeva perekontserdil 4. mail 
kell 19 Männi pargis tantsime ja lau-
lame sellest, miks perekond on täh-
tis. Kavva tuleb palju eriilmelist rah-
vatantsu ja -muusikat. Vaatamist-kuu-
lamist jätkub igas vanuses huviliste-
le. Tule kindlasti kohale, saame tutta-
vaks – võibolla leiad ka endas leigari 
ja tahad näiteks juba sel sügisel meie-
ga koos harjutama hakata!

Rohkem infot www.leigarid.ee

KUHU MINNA
8. aprillil kell 12 Mustamäe Lin-
naosa Valitsuse sünnipäev ja  näi-
tuse avamine „ Minu esimene korter 
Mustamäel“ (E. Vilde tee 118)
20. aprillil kell 18 Hoovikontsert: 
esineb Tanja Mihhailova-Saar 
(Tammsaare tee 135)
22. aprillil kell 12 talgud Kadaka 
metspargis 
4. mail kell 19 emadepäeva pere-
kontsert Männi pargis: esineb an-
sambel „Leigarid“ 
7. mail algusega kell 11 Mustamäe 
kevadlaat Parditiigi pargis. Peaesine-
ja Artjom Savitski astub lavale kell 17.

Armsad mustamäelased!
Olete ikka oodatud Mustamäe Päeva-
keskusesse. Lisaks igapäevastele tee-
nustele milleks on soe lõuna, juuk-
sur, maniküür, pediküür, massaaž ja 
sauna kasutamine, toimivad ka huvi-
ringid kuhu olete oodatud. Ilusad päi-
keselised hommikud lausa kutsuvad 
toast välja ja kui ei taha üksi jalutada 
tule meile võimlema, tantsima, laul-
ma või maalima. 

Majas on üleval ka kõige värskem 
info meie tegemistest, saad ennast hu-
vipakkuvatele sõitudele kohe kirja 
panna. Täna on veel vabu kohti 31.05 
sõidule Kirna mõisa kus õitsevad tu-
handed tulbid ja giidi juhatusel jalu-
tame tervendavas pargis, hind 12 €. 
Pakkumisel veel teatripiletid ja kogu 
suve jooksul ekskursioonid Eestimaa 
kaunites paikades. Info tel. 6536205, 
6532723, 53061005.
▶  11.04 kell 12.30 infotund – kõik te-

hingud kinnisvaraga; ost-müük-üür-
pärandamine

▶  13.04 kell 10.00 – 13.00 müügi-
päev: kõrgekvaliteetsed  Šveitsi firma 
Nahrini looduslikud tervisetooted.

▶  14.04 kell 12.00 vaimulik tund -  
Suur Reede

▶  18.04 kell 12.00 esineb naisansam-
bel „Meelespea“

▶  20.04 kell 14.00 Pärastlõunatant-
sud – tantsuks mängib ja laulab Mati.

▶  26.04 väljasõit kell 9.00 Kevad-
reis Ida-Harjumaal, hind 35 € (oote-
järjekord)

▶  28.04 kell 14.00 Jazzkaare muusi-
kaline üllatus

▶  29.04 väljasõit kell 15.45 Tartus-
se, vaatama etendust „Tõrksa talt-
sutamine“

▶  29.04 kell 18.00 Rootsi kruiisi-
le, laeval esineb Anne Veski

Olge terved ja rõõmsad! Kaunist ke-
vadet!

Mustamäe Päevakeskus
Ehitajate tee 82

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 €
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 €

Mustamäe Päevakeskus 
ootab külla
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Lahendus saatke hiljemalt 22. aprilliks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee  
või postiga Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn.  

Vastused lähevad taas loosirattasse üllatust püüdma. Märtsikuu ristsõna vastus oli:  
kevad nagu naine tuleb kas äkki või paneb end ootama.

Austatud Ljudmilla Amelkina, Ela Vood, Natalja Goliusova, Merilin Särg ja Meidi Metsaroos! 
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E.Vilde tee 118) administraatori 

juures alates 4. aprillist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Elena Knyazheva 01.04.1929
Anatoly Glukhovchenko  
01.04.1929
Maria Zonova 01.04.1931
Ilse Ever 01.04.1931
Lia Koolmeister 01.04.1932
Hilda Pihlamägi 02.04.1929
Helvi Kimm 02.04.1931
Maie Kalev 03.04.1929
Evgenia Kozhemyakina 03.04.1932
Lidia Smirnova 04.04.1923
Alexandra Polejaeva 04.04.1924
Lidia Zaostrovskaja 04.04.1929
Karmen Frolov 04.04.1932
Halvi Rosa 04.04.1932
Valve Teesalu 05.04.1926
Maimu Kallasväli 05.04.1932
Ellen Niinemets 06.04.1928
Herta Liiv 06.04.1931
Evald Heinlaid 06.04.1932
Asta Pill 08.04.1928
Astrid Gustavson 08.04.1929
Valve Saal 08.04.1931

Aykaz Mkrtychan 08.04.1932
Heljo Raamat 08.04.1932
Herbert Jõgis 09.04.1925
Anna Popušoi 09.04.1927
Emma Markova 10.04.1931
Elve Chevalier 10.04.1932
Valentina Haabu 10.04.1932
Ira Murof 11.04.1929
Maria Dmitrijeva 11.04.1932
Luise Korjagina 13.04.1931
Rufina Paltre 13.04.1931
Maria Trofimova 14.04.1930
Elena Komissarova 14.04.1931
Nikolay Pavlushov 14.04.1931
Meeta Liksor 14.04.1931
Helvi-Helene Kiristaja  
15.04.1929
Raisa Stepanova 15.04.1930
Leev Kuum 15.04.1930
Julius Meri 15.04.1930
Alexander Bukreev 15.04.1932
Vera Ivanova 15.04.1932
Virve Kukk 15.04.1932

Ingrid Reinvald 16.04.1926
Galina Moshnikova 16.04.1927
Johanna Karu 17.04.1929
Maria Sajahhova 17.04.1929
Selma Jõesoo 17.04.1931
Mart Leivalt 17.04.1931
Hedvig Hussar 17.04.1931
Voldemar Salu 18.04.1930
Helju-Otilje Viilu 18.04.1932
Genrieta Kivisepp 19.04.1927
Urve Lõhmus 19.04.1932
Rahilja Fatehhova 20.04.1926
Arvo Kruusement 20.04.1928
Elena Umerenko 20.04.1929
Uno Tänav 20.04.1932
Valentin Troitskiy 20.04.1932
Loreida Kärmik 21.04.1927
Ljudmilla Friedberg 21.04.1928
Virve Pajutee 21.04.1931
Stepanida Krasnova 22.04.1928
Nadežda Nesteruk 22.04.1931
Hilja Katus 24.04.1922
Dagmar Alla 24.04.1927

Vaike Meister 24.04.1932
Helja Heinaru 25.04.1924
Milvi Käbi 25.04.1931
Jevgenia Ivanova 25.04.1931
Laine Laanemets 26.04.1931
Lembit Püümann 27.04.1928
Ilme Kurig 27.04.1931
Aleksandra Fomina 27.04.1931
Evi Preimann 27.04.1932
Vilma Adusk 27.04.1932
Maria Šeludjakova 28.04.1932
Valentina Kovaljova 29.04.1927
Ilse Roosmaa 29.04.1929
Hans Riis 29.04.1931
Uno Stein 29.04.1931
Galina Kudryavtseva  
29.04.1932
Rein Nõu 29.04.1932
Ülo Erin 29.04.1932
Leida Selge 30.04.1928
Aita Rajapuu 30.04.1928
Jevgenia Kagalo 30.04.1930
Zoja Baškirjova 30.04.1931

Palju õnne!
Märtsis sündis Musta-
mäele 25 tüdrukut ja 27 
poissi! Õnnitleme väi-
kesi mustamäelasi, nen-
de vanemaid ja lähedasi! 
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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Mulgi Lihakarn on perefirma, mis on asuta-
tud 1993. aastal Viljandis.

Mulgi Lihakarni poolt töödeldud sead on 
kasvatatud eranditult kõik Eestimaal ja meie 
tublide inimeste poolt.

Sortimendis on värske sealiha, hakkliha, ma-
rinaadid, šašlõkid, ahjupraed, suitsutooted, kee-
dutooted, külmtooted, ahju-ja grillvorstid, ve-
rivorstid, konservid ja pasteedid.

Meie Mustamäe Turu lihaletid on alati värs-
kest lihast ja lihatoodetest lookas. Meilt saad 
meeldiva klienditeeninduse. Tugev kõhutäis 
garanteerib hea tuju kogu perele.

Ostan Tarbeklaasi, jõuluehteid, TEKT-i, „Seiklusjut-
te maalt ja merelt“ raamatuid, Langebraun nõusid. Tel 
555 255 84

Soovin osta sõiduautot. Pakkuda võib kõike! 5533060

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

Ostan korteri Mustamäel hinnaga kuni 50 000 eurot. 
Kontakt: 5159286

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

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 5011628

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713

Santehnik-elektrik. 5011413 

Ostan garaažiboksi Mustamäel. Tel: 545 11053

Ostan Garaaži, võib vajada remonti 56693386

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja ta-
sun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

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

Kodukoristusteenus auruga. Keemjavabalt kõik pin-
nad puhtaks. 514 68 15

KVALITEETNE MAALRI, TAPEETIMIS JA VIIMISTLUS-
TÖÖ SUURTE KOGEMUSTEGA MAALRILT. 54410972

OSTAN RAAMATUID, RAHASID, POSTKAARTE, KOL-
LEKTSIOONE, VANAVARA. IGA PÄEV. RAHA KOHE. 
55955996, KL 11-21.

Fotod arvutisse soodsaima hinnaga. Näiteks 10x15 
cm foto skaneerimise hind alates 10 senti foto. Hinna 
sees on värvide ja kontrasti korrigeerimine ja vajadu-
sel foto tagumise külje skaneerimine. Ära lase mäles-
tustel kustuda. Helista 5274544 või kirjuta info@mee-
diakunst.ee  

Soovin osta 2-3 toalist remonti vajavat korterit. Helis-
tage: 5349 1403 Mart

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310

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!
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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

PARGIVAHT
Täistööaeg · Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe Linnaosa Valitsus võtab tööle asjaliku pargivahi, kelle iga-
päevatööks on uuenenud Männi pargi külastajate turvalisuse, avali-
ku korra ja inventari säilimise tagamine. 

Sobival kandidaadil on:
l  soov ja tahe palju liikuda ning anda oma panus Männi pargi hea-

korra ning turvalisuse tagamiseks
l  kohusetundlikkus ja vastutustunne
l  hea füüsiline vorm
l  EV kodanik või elamisluba omav isik

Meie pakume:
l  esmast väljaõpet ja tuge sisseelamisel
l  vaheldusrikast tööd värskes õhus ja paindlikku tööaega graafiku 

alusel
l  kaasaegseid töövahendeid ja tööriietust
l  brotopalka alates 900 €/kuus

KORISTAJA
Täistööaeg · Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe Linnaosa Valitsus võtab tööle koristaja, kelle peamiseks töö-
ülesandeks on Mustamäe parkide korrashoid (prügi korjamine, lehte-
de riisumine, teede pühkimine jms)   

Sobival kandidaadil on: 
l  soov anda oma panus linnaosa heakorra tagamisel 
l  hea füüsiline vorm ja tahe pidevalt liikuda
l  kohusetundlikkus, initsiatiivikus
l  EV kodanik või elamisluba omav isik

Meie pakume:
l  esmast väljaõpet ja tuge sisseelamisel
l  vaheldusrikast tööd värskes õhus ja paindlikku tööaega graafiku 

alusel
l  kaasaegseid töövahendeid ja tööriietust 
l  35 kalendripäeva puhkust
l  brutopalka 800 - 900 €/kuus

KADAKA STAADIONI  
ADMINISTRAATOR
Osaline tööaeg · Mustamäe Linnaosa Valitsus

Mustamäe Linnaosa Valitsus 
otsib Kadaka staadionile töökat 
ja kohusetundlikku administ-
raatorit, kelle peamiseks tööks 
on staadioni igapäevase tegevu-
se administreerimine (uste ava-
mine, külaliste vastuvõtmine, 
kliendisuhtlus, ruumide korras-
hoid jms). Töö toimub osalise 
ajaga ja graafiku alusel.

Sobiv kandidaat on:
l  kohusetundlik, aktiivne ja 

initsiatiivikas, kes soovib 
anda oma panuse uue staa-
dioni töösse ja edukaks toimimiseks. 

l  hea eesti ja vene keele oskus
l  hea arvutikasutamise oskus.

Meie pakume
l  toetavat meeskonda ja tuge sisseelamisel
l  igapäevaseid sportimisvõimalusi 
l  paindlikku tööaega ja tänapäevast töökeskkonda
l  35 kalendripäeva puhkust 
l  Brutopalka 400 - 450 €/kuus

Sinu küsimustele vastab: Aleksandr Iro, Aleksandr.Iro@tallinnlv.ee, tel 645 7526. Kandideerimise tähtaeg 10. aprill 2022


