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Mustamäel avatakse Töötute klubi
Mustamäe Linnaosa Valitsuse eestvedamisel käivitub Mustamäe 
Töötute klubi, esimene kogunemine toimub Tallinna Majandus‑
koolis (A.H.Tammsaare tee 147) 3. märtsil kell 11, osalemine töö‑
tute klubis on tasuta. 

Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul on klubi asutamise 
eesmärgiks valmistada töötuid ette edukaks tööotsinguprotsessiks ja 
suurendada motivatsiooni konkureerimiseks tööturul. Tänu erineva-
te koolitajate (psühholoog, jurist, personali- ja ettevõtlusnõustaja jt.) 
kaasamisele saab klubi liige omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Kuna osalejate arv on piiratud (ca 40-50 inimest), on klubi töös 
osalemiseks vajalik täita eelnevalt ankeet. Ankeete saab täita linnaosa 
valitsuse sotsiaalosakonnas. Oma soovist klubiga liituda võib teada 
anda kuni 2. märtsini ka meili teel toomas.raamet@tallinnlv.ee.

Pihl: Mupot ootavad ees uuendused
Tallinna abilinnapea Jüri Pihl esines 17. veebruaril Linnade ja 
Valdade päevadel ettekandega järelevalve korraldamisest koha‑
likus omavalitsuses, milles keskendus peamiselt Tallinna Munit‑
sipaalpolitseiameti (Mupo) uuendamistele. 

Abilinnapea Jüri Pihli sõnul peaks järelevalveorganite ümberkor-
raldamine järk-järgulise rakendamisega lõppema veel selle aasta 
augustiks. “Lisaks erinevate ametite järelevalve funktsioonide koon-
damist Munitsipaalpolitseisse on reformimise eesmärk tõhustada 
preventiivset tööd ning senisest enam panna rõhku ennetustööle ja 
hoiatustele,“ selgitas Pihl. 

“Munitsipaalpolitsei eesmärk ei saa olla trahvi määramine ja kogu-
mine, vaid inimeste teadvustamine seaduserikkumistest ning nende 
edaspidine vältimine. Trahv ning teised karmimad meetmed on 
niiöelda viimaseks abinõuks, mida rakendada korduvate rikkumiste 
puhul,“ rõhutas Pihl.

Mustamäel on moodustatud tervisenõukogu
Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008‑2015 määrab tallin‑
laste tervise arengu ühised suunad. 

Selle eesmärk on olla juhtdokumendiks Tallinna linna ja linnaosade 
juhtidele ning kõigile asjaomastele isikutele, gruppidele ja organisat-
sioonidele, kelle tegevus mõjutab tallinlaste tervist ja heaolu. 

Mustamäel on loodud tervisenõukogu, kuhu kuuluvad erinevate 
eluvaldkondade esindajad – spetsialistid Mustamäe Linnaosa Valitsu-
sest, Kultuurikeskuse „Kaja“ juhataja asetäitja, Mustamäe konstaab-
lijaoskonna komissar, Põhja-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo 
juhtivspetsialist, lasteaedade ja koolide pedagoogid. Tervisenõukogu 
tööd korraldab tervisedenduse peaspetsialist Riina Jõgi.

LÜHIDALT

Peeter Kreitzberg,
Riigikogu kultuurikomisjoni 
esimees

Meie ühine riik on aasta võrra va-
nemaks saanud.  Vabadus ja ise-

seisvus on läbi aegade olnud rahvaste 
suurimad väärtused, mille eest on an-
tud lugematul hulgal elusid ja toodud 
suurimaid mõeldavaid ohvreid.

Eesti Vabariigi sünnipäev meenu-
tab meile seda, mida igapäevases tor-
mamises, sageli üksteist üle trumbates, 
hätta jäänuid unustades kipume unus-
tama. 

Me oleme saatusekaaslased, me ole-
me üks rahvas ja riik. Me oleme mit-
merahvuseline riik. Meie eesmärk on 
rahva ja riigina kestmajäämine, meie 
eemärk on, et sajandite pärast kõlaks 
meie esiisade ja esiemade keel. Kas ole-
me selle juba kätte võitnud? Kindlasti 
mitte. Vastupidi, on tõsiseid ohu märke. 
Meid sünnib endiselt vähe, paljud lah-

kuvad parematele marjamaadele.    
Oleme oma taasiseseisvumisaega 

nautinud pea paarkümmend  aastat, 
meid on imetletud, meie eneseteadvus 
on kasvanud. Aastaid tagasi imetlesime 
fantastilist majanduskasvu. Nüüd ole-
me tunnistajaks ühele suurimale ma-
janduslangusele Euroopas ja suurima-
le tööpuuduse kasvule. Meile antakse 
uut lootust. Tulemas on Euro, mis just-
kui imeväel lahendab kõik probleemid.   
Alles viimastel kuudel kuuleb pangan-
dus –ja majandustegelastelt, et Euro tu-
lek ei lahenda meie kuhjunud sotsiaal-
probleeme.  Euro ei too meile iseenesest 
lasteaia kohti ega lahenda üliõpilaste 
õppetoetuste probleemi. Euro iseene-
sest ei tõuka meid kõrgtehnoloogilise 
arengu teele. 

Meie enesekindlus on  hämmastav. 
Usume, et kui muudame riigi veel-
gi suuremaks turuks kui ta praegu 
on,  suudame oma edu jätkata -  hoi-
des kokku laste, õpetajate, arstide ja 
ka paljude ametnike pealt, kelle na-

jal meie riik koos püsib. Me ülistame 
rahas mõõdetavat edu, me imetleme 
osavaid ja kavalaid, me käitume just-
kui suurriigina, kellel on lõpmata suur 
inimressurss. On aeg anda endale aru, 
et oma edu eest oleme maksnud üsna 
kallist hinda, mida ei ole enam mõtet 
ajada nõukogude võimu kaela. 

Meie tee on üksteisest hoolimine 
ja teadmistepõhine Eesti. Pole kau-
gel ajaloos see aeg, kui meie haridust 
imetleti samamoodi kui Soome hari-
dust praegu. Miks ei võiks meie järg-
mine eesmärk olla Euroopa parim 
hariduskorraldus, Euroopa terveim 
ja ausaim rahvas. Harjugem iga päev 
mõtlema, et meid on nii vähe, et iga-
üks on meile tähtis, igaühele peab tä-
helepanu jätkuma, et rahast on täht-
samaid asju. Rikas on see rahvas, kes 
peab kõige tähtsamaks seda, mis raha 
ei maksa. Austus ja hoolivus, puhas 
vesi ja puhas õhk, hea sõber, oodatud 
ja hoitud lapsed  on need, mis anna-
vad meile kestmise.

EV aastapäevaks: meie tee on üksteisest hoolimine

Veebruari alguses tuli mustamäe-
laste jaoks ärev uudis: Tallinn 

plaanib rajada tühjaks jäävasse Aka-
deemia tee 30 koolimajja sotsiaalma-
jutuskeskuse, kus on koht ka tööhar-
jutuskojal ja supiköögil. 

Uus sotsiaalmajutusüksusesse koli-
takse seniste varjupaikade – Akadee-
mia tee 34 ja 48 ning Kopli 79 – elani-
kud, ja ruumi leidub ka uutele tulijatele.

Mustamäe linnaosa valitsus reageeris 
kiiresti. Linnaosa vanem Lauri Laats üt-
les, et linnaosa valitsus ei nõustu Aka-
deemia tee 30 kooliruumidesse ülelin-
nalise kodutute varjupaiga rajamisega. 
"Ei haridusamet ega ükski teine amet 
ole meiega hiigelvarjupaiga loomist 
arutanud ning taolise plaaniga mus-
tamäelased kohe kindlasti päri ei ole," 
kinnitas Laats.

Laatsi sõnul on Mustamäe linnaosa 
valitsusel tühjaks jääva koolimajaga soo-
tuks teised plaanid. Esiteks läheb lin-
naosa lastel tarvis kodulähedast asen-
duskoolimaja, kui raskemate aegade 
möödudes taas ka Mustamäe koolides 
renoveerimistööd pihta hakkavad. Tei-
seks on linnaosavalitsusel pikemas pers-
pektiivis plaan  Akadeemia tee 30 koo-
limajja rajada spordikool. "Spordikooli 
vajadus on Mustamäel ilmselgelt olemas 
ning Akadeemia 30 endine koolimaja on 
selleks parim paik, kus olemas nii võim-
la kui staadion," ütles Laats.

Kodutute probleemi osas leiab Mus-
tamäe linnaosavanem, et on mõistlik 
luua väikesi hajutatud kodutute kesku-
si paarile-kolmekümnele inimesele. Nii 
ei oleks probleemse kontingendi kont-
sentratsioon ühes kohas liiga suur ning 
ei koormataks õhtusel tipptunnil ühis-
transporti. "On mõistlik, kui elu ham-
masrataste vahele jäänud inimestega 

tegeletakse personaalselt, aidates neil 
uuesti sotsialiseeruda. Selline isiklik lä-
henemine pole mõeldav megakombi-
naadi tingimustes", arutles Laats. 

"Meie arvates peab igas linnaosas ole-
ma vähemalt üks kodutute varjupaik," 
ütles Mustamäe linnaosa vanem. "Meil 
on neid kaks – Akadeemia tee 34 ja 48, 
mis saavad oma ülesannetega hästi hak-
kama. Nii mustamäelased ise kui ka lin-

naosa valitsus on kindlasti vastu sellele, 
et rajada linnaossa üks hiigelvarjupaik, 
kuhu suunatakse kõik linna kodutud. 
See võib tulemusena tuua ainult getos-
tumist, ja mitte mingist personaalsest 
lähenemisest siin enam rääkida ei saa".

Mustamäe linnaosa valitsuse andme-
tel on Tallinna varjupaikades ja ajutis-
tes öömajades täna peavarju saamas 36 
mustamäelast.

Mustamäe on suure 
kodutute keskuse vastu 

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats: koolimajja Akadeemia tee 30 on vaja 
rajada mitte ülelinnaline kodutute varjupaik, vaid korralik spordikool.

Eesti Vabariigi aastapäevaks korraldas Mustamäe linnaosa valitsus 21. 
veebruaril kõigile mustamäelastele Kultuurikeskuses Kaja kontserdi: 
esinesid Türnpu Meeskoor ja naisrahvatantsurühm Pääsuke.
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MÄRTS
05.03   19.00 Tantsuõhtu ans. Kännu Kukk saatel. Pilet 60.-
06.03   11.00 Lasteetendus linnarahvale.  Pilet 10.-
Teoteatatri etendus „Siilipoeg avastab maailma“
13.03   15.00 Tantsu pärastlõuna. Pilet 10.-
13.03   19.00 Hobitants. DJ Arvo Sandberg. Pilet 40.-
19.03   11.00 Lastehommik. Tasuta. Eelregistreerimisega.
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi kontsert.
19.03   19.00 Tantsuõhtu. Esineb Ragnar & Co. Pilet 60.-
20.03   19.00 Kevade alguse kontsert.  
Nb! Jälgige reklaami!
26.03   19.00 Etendus linnarahvale. Pilet 10.-
27.03   15.00 Tantsu pärastlõuna. Pilet 10.-              
27.03   19.00 Hobitants. DJ Arvo Sandberg. Pilet 40.-

GALERIIS:
03.03‑12.03   Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastööde 
näitus.
17.03‑26.03   Kiikhobu Lasteaia lastetööde näitus „Linn, 
kus me elame“

HARRASTUS:
Leivateo õpituba 27.veebruar kell 15.00 ja 05.märts 
kell 18.00.
Jagame leivatarkusi. Kõigile kaasa juuretis. Vajalik eelregist-
reerimine www.leivategu.ee või tel. 53034191
Kõhutants algajatele (uus grupp) alates 01.märtsist 2010 
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 13.00-14.00
Info ja registreerimine  dianaotsing@hot.ee või tel.55632096
Kangastelgedel kudumise kursused algusega kell 11.00
06.03-27.03.2010a. Teema: Kilematerjalist vaibake
Info ja registreerimine telefonil 5280400.

MÄRTSIKUU PLAAN
R. 05.03 15.00 – 16.00 Kokandusring „Nix – näx“
Küpsetame toskakoogi.
T. 09.03 15.00 – 16.30 Tüdrukute klubi
Juuksuri ameti tutvustamine. Igapäevasoengud.
R. 12.03 16.00 – 18.00 Heategevuse kohvik
Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja ``Heategevuse 
Kohvik``. Erinevad esinejad ning toimub ka iga-aastane 
heategevuslik oksjon. Jälgi lisainfot www.mank.ee
T. 16.03 17.00 ‑18.00 Sportlik Mõõduvõtt MANKis
Käesurumise võistlus. 
R. 19.03 15.00 – 16.00 Loovus stuudio
Valmistame kevadeteemalist nänni ning valmistume 
kevade tulekuks.
E – R. 22 – 26.03 Koolivaheaja linnalaager
7-11 aastastele Mustamäe lastele. Laagri maksumus 
noortekeskuse kaardi omanikule 300.-, teistele 
350.-Registreerimine tel 6547216
T. 23.03 17.00 – 18.30 Lauatenniseturniir
Sportlik lauatenniseturniir, osaleda võivad kõik 
soovijad, 
lisainfot küsi MANKis noorsootöötajalt.
R. 26.03 15.00 – 16.00 Kokandusring „Nix – Näx“
Valmistame riisi-makrasalatit. 
T. 30.03 15.00 – 16.30 Tüdrukute klubi
Erinevad peosoengud.

E. 01, 08, 15, 22 ja 29.03 18.00 – 19.45 Breiktants
Juhendaja Mark, lisainfo tel. 6625 317
T. 16.03 ja 23.03 16.00 – 17.00 Meediaklubi
K. 03, 10, 17 ja 24.03 17.00 – 18.00 Tantsuline‑
võimlemine ``Qu:l``
Teisipäeviti 16.30 – 18.00 Showtants
Juhendaja Teele, lisainfo teele123_@hotmail.com 
N. 04, 11, 18 ja 25.03 16.00 – 17.00 Draamaring
N. 04, 11, 18 ja 25.03 17.00 – 18.00 Fotoklubi
E 16:00 , K 15:30 , N 14:00 , R 14:00 Breiktants
Juhendaja Pavel, lisainfo imennoi@mail.ru 

Mustamäe Sotsiaalkeskuse 
märtsikuu üritused eakatele 2010

Info telef 6532723, Ehitajate tee 82

 

T. 02.03 kell 12.30 Lauluklubi kutsub laulma
K. 03.03 kell 11.00 ekskursioon giidiga Niguliste kirikus. Hind 20eek. Registreerida 
valvelauas, tel.653 27 23
E. 08.03 kell 11.45 kohtumine näitlejatega: pr. Mari Lill ja hr. Tõnu Tamm
T. 16.03 kell 12.30 lauluklubi kutsub laulma.
N. 18.03 kell 12.00 Kevadkontsert. Esinevad Rõõmupesa lasteaia lapsed ja ans. 
Hõbekihar
T. 23.03 Haabersti Sotsiaalkeskuse käsitöö stuudio esitleb oma töid: eesti 
rahvariided ja muud põnevat oma tegemistest. Esineb rahvatantsurühm Vokiratas 
ja meeleolu aitab hoida kandlemängija.
K. 31.03 Ekskursioon Tõravere Observatooriumisse ja Alatskivi lossi. Väljumine 
Grossi poe eest (Tammsaare tee 133) kell 9.00, hind 220eek. Hinnas: buss, 
ekskursioonid, lõuna Alatskivi lossi restoranis. Info ja registreerimine kontoris, 
tel.654 30 26
Esmaspäeviti kell 10 ja 11 Võimlemine; 11.00 Rahvapill; 11.00 Eesti keel; 12.30 
Jooga võimlemine; 13.15 Seeniortants
12.00 Kunstiring 2 ja 4 näd.; 14.00 Kokandus 1 ja 3 näd.
Teisipäeviti  kell 10 ja 11 Võimlemine; kell 10.30 Käsitöö; kell 10.00 ja 11.30 
Arvutikursus; kell 12.30 Lauluklubi 1 ja 3näd.
Kolmapäeviti kell 11.00-12.00 Mälutreening(eesti k.); kell 10.00 – 12.00 
naisansambel “Hõbekihar“; kell 14.00-16.00 Seltskonnatants
kell 14.00 Klubi „Rukkilill“ 1 ja 3 näd.; kell 12.00 Kommunaariklubi kuu 2 näd. Kell 
15.30 Vabadusvõitlejad kuu 2 näd.
Neljapäeviti   kell 10 ja 11 Võimlemine; kell 11.00 Inglise keel; kell 12.00 
Mälutreening (vene k) ; kell 12.30 Rahvatantsuring“Vokiratas“; 
kell 14.30 Ingeri-Soome rahvatantsuring „Kataja“
Reedeti   kell 10 ja 11 Võimlemine; kell 12.00 Showtants; kell14.00 Peotantsijad
Soodsad lõunasöögid  E,K,N kella 12 – 14 supp 9.-, magustoit 10.- 
T,R kella 12 -14 praad 20.-, magustoit 10.-
Juuksur E,K 09–15;  T,N 10.00-15.00;  R 10-14. Ka kojukutsed.
Tasuta vererõhu mõõtmine T ja N kella11-14
Tasuta kasutatud riided.

KUULUTUS
Rahvatantsurühm „Vokiratas“ ootab oma rühma uusi tantsijaid. 
Soovijatel palume tulla vaatama rahvatantsurühma proovi neljapäeviti 
12.30 – 14.00

Gerd Tarand,
Mustamäe halduskogu 
aseesimees,  
keskkonnakomisjoni 
esimees

Kui Mustamäe ehitati, 
märkis ta paljude unis-

tuste täitumist. Hetkeks 
oli ta ihaldatud elukesk-
kond mis jõudis muusikas-
se ja raamatutesse. Meenuta-
me Mustamäe valssi, Valtoni 
Mustamäe armastust. Sügis-
ball maalis Mustamäest juba 
erineva pildi. Oluliselt värs-
kem Agent M ajas aga ühes 
loos ekseldes Mustamäe juba 
Lasnamäega segi.

Aastad ei ole meie linna-
osale hästi mõjunud. Vanaks 
on jäänud majad, teed, hal-
jastus ja mustamäelased ise. 

Täna tuleb meil juba rääkida 
Mustamäe rehabiliteerimisest. 
Linnaosa ei ole veel kaotatud, 
lõplikult getostunud. Täna 
peame, rohkem kui kunagi va-
rem, rääkima infrastruktuuri 
uuendamisest, rohelisest lin-
naosast ning vaeslapse rolli 
jäänud heakorrast. 

Tegelikult on Mustamäel 
eeldused värske, atraktiivse 
elukeskkonna arendamiseks 
olemas ning mitmed planee-
ringud ja arendusprojektid 
lubavad siia tuua ka uusi ini-
mesi. Mõned asjad annaks 
aga kiiremalt ära teha. Näi-
teks, halduskogu keskkonna-
komisjonis tõstab igal koos-
olekul pead heakorraeelarve 
teema. Puudutagu see siis su-
vist niitmist, sügisest leheko-
ristust või talvist lumekoris-
tust. Kokkuvõtteks tuleb alati 
tõdeda, selleks, et Mustamäe 
saaks puhtaks, niidetud ja 
esinduslikumaks peab hea-
korrale eraldatud summa ole-
ma tänasest 5 korda suurem. 
Esimene samm on tehtud – 
järjekordne planeeritud kär-
be jäi sellel aastal suuremalt 
jaolt tulemata.

Suureks abiks oleks muidugi 
riigi heaperemehelik käitumi-
ne. Mustamäe ja Nõmme pii-
rile jääv Sütiste parkmets on 
tegelikult ju reformimata riigi-
maa, mida linnaosa enda kulu-
dega hooldanud on. Kõik pea-
le Keskkonnaministeeriumi on 
seisukohal, et see on ikka riigi, 
mitte linna ülesanne, kuid tä-
nase ministri asemel võib ilm-
selt sealsamas Sütiste metsas 

puudega rääkida – tulemus on 
sama. 

Veelgi lihtsam on appi tulla 
mustamäelastel endil. Sügisko-
ristus on siin alati suurelt ette 
võetud, appi on kutsutud ühis-
tuid, organisatsioone, aktiviste. 
Sellel aastal jääb sügiskoristu-
se perioodile ka Teeme Ära al-
gatuse üle-eestiline talgupäev, 
mis loodetavasti asjale veidi 
kaasa aitab. Kuupäev on 1. mai, 
hoidke silmad lahti, sest kind-
lasti tuleb ka Mustamäel konk-
reetsemaid üleskutseid enda 
majaümbruse või mõne puh-
keala korrastamiseks. 

Keskkonnakomisjonis on te-
gelikult veel mõned head ideed 
välja käidud. Kvartalisisestel 
teedel muudaks talvel parki-
mise veidigi lihtsamaks lihtne 
heakorraeeskirjade muudatus, 
mis kohustaks lumekoristusel 
ette jäänud sõiduki kasutajat 
selle ümbrust juba ise korista-
ma. Suvist teetolmu saaks sa-
muti üsna lihtsalt vähendada 
– ühistud võiksid taaskord ette 
võtta enda majaesiste teede re-
gulaarse pesemise.

Lihtsaid aga häid mõtteid 
on raskematel aegadel hädas-
ti tarvis ning kindlasti on neid 
veel palju. Olen keskkonna-
komisjoni koosolekutele ala-
ti kutsunud ka ühistuid, akti-
viste – mõned on juba tulnud, 
aga mahub veel palju. Huvi-
tatud võiksid endast otse mi-
nule märku anda (gerd@gerd-
tarand.eu), sedasi tean juba 
järgmisel korral kutsuda. 

Äkki viime just mõne sinu 
idee sedasi ellu?

Mustamäe rehabiliteerimine

Mustamäe linnaosa halduskogu istung.

Igor Kravtšenko,
Mustamäe halduskogu 
esimees 

9. veebruaril toimus järje-
kordne Mustamäe hal-

duskogu istung. Päevakorra 
esimene punkt oli nn Aian-
di kvartali detailplaneeringu 
muutuste kooskõlastamine. 

See oli kunagi Mustika kesku-
se taga asuvate kasvuhoonete ala. 
Eesmärgiks oli muuta osa ter-
ritooriumi ja hoonete otstarvet 
– eluhoonetest ja elumaast äri-
pinnaks, mis arvestades tänaseks 
kujunenud majanduslikku olu-
korda on osaliselt põhjendatud. 
Taoline muutus lubab loogiliselt 
siduda antud territooriumi La-
ki tänava aladega, mille planee-
ring näeb samuti ette tootmis- ja 
äripindasid. Halduskogu liikmed 
toetasid nimetatud muudatusi 
enamushäältega. 

Järgmised päevakorra punk-
tid puudutasid pigem haridust ja 
arengut. Sügiseste valimiste tule-
musel tulid halduskogusse uued 
inimesed. Minu arvates tuleks nei-
le tutvustada esmalt Mustamäe 
üldplaneeringut, mille alusel elab 
ja areneb meie linnaosa. Üle tun-
ni kestis Tallinna Planeerimisame-
ti töötaja Tiina Niguli suurepärane 
ettekanne ning ma olen kindel, et 
kasu sellest said mitte ainult hal-
duskogu uued liikmed, vaid ka va-
nad olijad. 

Kolmas punkt puudutas Musta-
mäe haridusasutuste arengustra-
teegiat. Viivi Lokk haridusametist 
tuletas muuhulgas meelde, et kõik 
muutused munitsipaalharidus-
asutuste süsteemis toimuvad vas-
tavalt juba 2003. aastal vastuvõe-
tud määrusele, nii et minu arvates 

kriitika nüüdsete linnavõimude 
aadressil ei ole põhjendatud. 

Alusetu on ka kriitika mõnede 
koolide liitumise küsimuses, kuna 
koolid olid ehitatud vastavalt tol-
le aja vajadustele, 75-80 tuhande-
le õpilasele. Nüüd on neid aga 39 
tuhat ning prognooside kohaselt 
10-15 aastaga kasvab õpilaste arv 
parimal juhul 60 tuhandeni. Kah-
juks endist suurust ei saavuta see 
number ilmselt kunagi. 

Rääkides aga Mustamäe koo-
lidest, siis programm puudutab 
esimesi klasse Esimeses Lasteaed-
Algkoolis ja Lepistiku Lasteaed-
Algkoolis. 2012. aasta septembriks 
kooli osa neis suletakse ning uusi 
esimesi klasse sellel sügisel ei avata. 

Kuulujutud ja paanika teiste 
Mustamäe koolide jätkusuutliku-
se üle on aga ülepaisutatud. Spet-
sialistid rõhutavad – kooliadmi-
nistratsioonide õige töökorralduse 

puhul jäävad need kuulujutud ka 
tulevikus ainult juttudeks. 

Minnes edasi tasub mõnikord 
vaadata selja taha: koostades hal-
duskogu märtsi töökava ning vaa-
dates eelmisi otsuseid, pean mõte-
kaks lähemalt arutada Mustame 
parkidega kujunenud olukorda, 
kuna need on mitte ainult linna-
osa kopsud, vaid ka puhketsoonid 
paljudele meist. Ühel viimastest is-
tungitest kutsus halduskogu linna-
osa valitsust üles leida võimalused 
valmistada puhketsoonid ette su-
vehooajaks ning  võimaluse korral 
organiseerida toitlustus ja „muga-
vused“. Esimest vahearuannet oo-
tame juba märtsis. 

Lähenemas on märtsikuu ning 
kasutades võimalust tahan õnnit-
leda Teid, kallid naised, naistepäe-
va puhul ning soovida armastust, 
tervist ja soojust Teile ja Teie lähe-
dastele!

Halduskogu uudised 
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04.02.1916 FRIEDRICH-EDUARD HEINMAA
04.02.1918 ANNA TARASOVA
07.02.1915 EVALD MÄELT
08.02.1914 KARIN TÕNISSON
10.02.1920 LIIVI KARILO
12.02.1913 PAULINE LEPPERMANN
12.02.1918 ELENA KANAŠ
14.02.1919 LEIDA LENSMENT
15.02.1919 MARFA IVANOVA
17.02.1913 SALME JUHANI
17.02.1919 MARE LÕSSOV
17.02.1919 ANNA ÕUNPUU

19.02.1918 JOANN KÕIV
21.02.1920 LEO RANDMAA
22.02.1920 GERHARD ALLAS
22.02.1920 TIIU KUURA
23.02.1919 VALENTINA KELL
23.02.1919 ALEXANDER KOVALEV
23.02.1919 HELGA LAAGUS
23.02.1919 PAVEL PANCHENKO
24.02.1916 MARTHA VEISBERG
24.02.1920 ESTER RULLINGO
26.02.1918 PIA JOANDI
27.02.1917 ANASTASIA HÜTT

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!

Väljaandja:  Mustamäe Linnaosa Valitsus, Tammsaare tee 135, 12915 Tallinn
Tel: 645 7500, faks 645 7577, e-post: mustamae@tallinnlv.ee

Toimetus: tel. 6457521, vadim.belobrovtsev@tallinnlv.ee   

Tiraaž: 31 000 Trükk: Kroonpress Levi: Express Post

Reklaami küsimustes palume pöörduda tel. 6457521 või vadim.belobrovtsev@tallinnlv.ee.
Palume teavitada toimetust kojukande probleemidest. 
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

...LASTE TALVERÕÕMUDEST 

Jälgides 16. veebruaril vastla-
päeval lapsi, kes hullasid kilga-
tes Männi pargi liuväljal ja lu-
memägedel, tabasin end mõttelt, 
et tänavune talv valmistab oma 
lumesadude ja külmadega meie 
lastele suurt rõõmu. Hiiglaslikud 
lumehanged tekitasid ühelt poolt 
linnavõimudele palju peavalu, 
teiselt poolt on rõõmuks 
poistele ja tüdruku-
tele. Vaadates laste 
hullamist unustasin 
peavalu, mille oli te-
kitanud lume korista-
mine. 

On vähe kohti, kus 
meie väikesed mustamäelased saaksid vaba aega veeta. Jaanuaris vala-
sime Männi pargis liuvälja, mida heameelega kasutavad igas vanuses 
lapsed. Eriti torkas selle populaarsus silma vastlapäeval, 16. veebrua-
ril, kui avasime tasuta uisulaenutuse. Suusatajad aga saavad harrastada 
oma lemmikala Sütiste metsapargis. 

12. veebruaril ehitasid seitsme kooli õpilased ja õpetajad ning Mus-
tamäe Avatud Noortekeskuse ja Kultuurikeskuse Kaja esindajad Männi 
parki lumelinna. Tõsi küll, ei vedanud ilmaga – lapsed pidid töötama 
suure tuisuga ning kuum tee ja supp meie poolt püstitatud telgis kulus 
marjaks ära. 

...KORTERIÜHISTUTEST 

12. veebruaril toimus Kultuurikeskuses Kaja korteriühistute esinda-
jatele korraldatud infopäev. Pean rõõmuga tõdema, et üritusele kogu-
nes umbes 80 inimest. Tulevikus on plaanis korraldada taolisi kohtumi-
si iga kuu – võimalik, et need tulevad väiksemad, sõltuvalt olukorrast ja 
huvist nende vastu. Tänan kõiki infopäevale tulnud inimesi ning kut-
sun teisi ühistuid suhtlema aktiivsemalt. 

Samuti tuletan meelde linna prioriteetprojekte - „Fassaadid korda“ ja 
„Hoovid korda“, mille raames võib taotleda linnalt lisafinantseerimist. 
Ning veel üks positiivne moment: pealinna võimud otsustasid mate-
riaalselt aidata ühistuid, kes tahavad laiendada kvartalisisest parkimis-
ala. Meie eelmises lehes juba oli sellest projektist juttu.

...SUUREST KODUTUTE KESKUSEST

Möödunud nädalal pöördusid Mustamäe elanikud minu poole küsi-
musega, kas tõesti kavatseb linn teha Akadeemia tee 30 asuvas kooli-
hoones suure kodutute varjupaiga. Vastava uudise edastasid meediaka-
nalid ja muidugi tegi see Mustamäe elanikud ärevaks. 

Ütlen kohe: Mustamäe Linnaosa Valitsus on selle plaani vastu. Ei 
Haridusamet ega muu organisatsioon ei ole meie poole pole selle 
küsimusega pöördunud. Kodutute varjupaigad peavad meie arvates 
olema igas linnaosas. Taolise megakombinaadi loomine Mustamäe-
le ei ole just kõige parem idee ja me teeme kõik, et idee tasandile 
see jääkski. 

...VABADUSEPÄEVAST 

24. veebruaril tähistasime kõigi Eesti elanike jaoks tähtsat päeva – 
Eesti Vabariigi 92. aastapäeva. Sellel päeval tasub meenutada sugulasi 
ja lähedasi, sõpru ja naabreid. Elame ühes riigis ning meie ühine ees-
märk on muuta see riik paremaks, et meil oleks väärikas elu sõltumata 
rahvusest, emakeelest, usulisest kuuluvusest või maailmavaatest. Häid 
pühi, kallid mustamäelased!

 

...8. MÄRTSIST

Ei tohi unustada veel üht püha – naistepäeva, 8. märtsi. Kogu süda-
mest õnnitlen teid, kallid naised, ning tänan selle eest, et toote karmi 
argipäeva rõõmu, soojust ja hellust, et toetate meid alati. Tänan teid, et 
olete olemas! 

Mõtteid elust 

LINNAOSAVANEMA VEERGHoovid korda – 2010
Tallinna linn asus toetama korteri-

ühistute hoovialade korrastamist 
2005. aastal, mil 90 korteriühistut 
said toetust oma hoovide korrastami-
sel kogusummas 10 mln krooni. 

Korteriühistute suure huvi tõttu ot-
sustati koostööd korteriühistutega jät-
kata ning 27. märtsil 2006. aastal jõus-
tus Tallinna Linnavalitsuse määrus, 
millega kehtestati projekti "Hoovid kor-
da" raames hoove korrastavate korteri-
ühistute toetamise kord. 

Korteriühistutel on linnalt toetust 
võimalik taotleda hoovis asuvate tee-
de ja korteriühistute esiste kõnniteede 
rajamiseks ning remondiks, parkimis-
platside, prügimajade või prügikontei-
nerite rajamiseks, sadevete probleemi-
de lahendamiseks hoovis ja haljasala 
või puhkeala rajamiseks. Toetuse taot-
luse võivad korteriühistud esitada ka tä-
navavalgustuse rajamiseks, aedade või 
piirete paigaldamiseks või parandami-
seks ning hoovi inventari paigaldami-

seks või korrastamiseks.
Projekti "Hoovid korda" raames 

2010. aastal toetuse saamiseks on kor-
teriühistutel vaja esitada oma linnaosa 
valitsusele vormikohane avaldus koos 
avalduse koosseisus olevate lisadega 
hoovide heakorrastamiseks ning vä-
hemalt 3 hinnapakkumist teostavatele 
töödele.

Korteriühistutel on õigus linnalt ni-
metatud määruse kohaselt toetust saada 
kuni 70% ulatuses projekti maksumu-
sest. Toetuse maksimaalseks suuruseks 
on kinnitatud 250 000 krooni aastas 
ning 625 000 krooni kolmel aastal kok-
ku. Toetus makstakse välja toetusesaa-
ja poolt esitatud kuludeklaratsioonide 
alusel ning eelnevalt teostatud töö kva-
liteeti kontrollides.

Täiendava informatsiooni saamiseks 
tuleb pöörduda Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse või  kodulehelt http://hoo-
vidkorda.tallinn.ee. Taotluste esitamise 
lõpptähtaeg 2010 aastal  on 12. märts.

Lauri Laats,
Mustamäe linnaosa vanem 

Jüri Pihl,
Tallinna aselinnapea

Kohalikule omavalitsusele on pandud 
erinevate seaduste ning eeskirjadega 

kohustus kontrollida inimeste tegevust, 
et tagada omavalitsuse elanike aga ka kü-
laliste heaolu. 

Riigi poolt on omavalitsusel kohustus te-
ha järelevalvet Karistusseadustiku, Jäätme-
seaduse, Alkoholiseaduse, Liiklusseaduse, 
Ühistranspordiseaduse, Tubakaseaduse 
täitmise üle. Tallinna linnas lisandub selle-
le linnavolikogu poolt kehtestatud erinevad 
eeskirjad ja määrused.

Vaatamata sellele, et Munitsipaalpolitsei 
volitused pidevalt kasvavad, tegelevad siia-
ni ka muud allüksused järelevalve teosta-
misega. Transpordiamet teeb järelevalvet 

parkimise ning taksonduse üle. Keskkon-
naameti pädevuses on kontrollida kesk-
konnaalast heakorda ning jäätmekäitlust. 
Linnaplaneerimise Amet tegeleb ehitus-
järelevalvega. Ettevõtlusamet teostab järe-
levalvet välikaubanduse ning turgude üle 
ning Kultuuriväärtuste amet kontrollib 
miljööväärtuslikku keskkonda. 

Sellise dubleeriva süsteemi korrastami-
seks otsustati teha järelevalve reform, mis 
koondaks seniste erinevate allüksuste jä-
relevalvefunktsioonid nö ühe mütsi al-
la. Selline järelevalve ühtlustamine peaks 
järk- järgulise rakendamisega lõppema au-
gustiks 2010. Esimene samm on tehtud- 1. 
jaanuarist võttis Munitsipaalpolitsei Trans-
pordiametilt üle parkimiskontrolli funkt-
siooni koos 12 ametikohaga. Augustiks 
lähevad mupole üle veel ehitusjäreleval-
ve, väliskaubanduse ja turgude järelevalve 
ning keskkonna järelevalve funktsioonid.

Dubleerimise kaotamise kõrval on re-
formimise eesmärgiks ka preventiivse töö 
suurem tähtsustamine. Kui inimestesse 
juurutada seadusekuulekust, aitab see rik-
kumisi ära hoida või siis oluliselt vähenda-
da. Järelevalve eesmärgiks ei tohi olla trah-
viraha kogumine, vaid inimeste heaolu ja 
turvalisuse tagamine ning Tallinnale ja 
linlastele tekkida võiva kahju ennetamine. 
Seetõttu oleme otsustanud panna suuremat 
rõhku hoiatusmenetlusele, lootusega, et see 
aitab korra õigust rikkunud inimesel oma 
viga mõista ning seda edaspidi vältida. 

Heale tulemusele aitab alati kaasa koos-

töö. Seepärast tahame tihendada koostööd 
erinevate ametite ning eriti politsei- ja piiri-
valveameti ning selle eri valdkondade spet-
sialistidega. Järelevalveorganite ühendami-
ne Munitsipaalpolitseisse teenib ennekõike 
linnakodanike parema ja kiirema teeninda-
mise huvisid. Samuti aitab see kokku hoi-
da linna ressursse - nii raha kui inimeste 
tööjõudu ning tõsta järelevalve menetluste 
kvaliteeti.

Üheks Munitsipaalpolitsei hiljuti käima 
läinud projektist on hea näide Koolivalve. 
Mupo alustas 01. septembril 2009 piloot-
projektina Pirita Majandusgümnaasiumi 
territooriumil turvalisuse tagamist. Inspek-
torite ülesanneteks on teha koolide ümb-
rustes järelevalvet tubakaseaduse, alkoholi-
seaduse, Tallinna linna avaliku-ja heakorra 
eeskirjade täitmise üle.

Alates 01.02.2010 töötab Koolivalve osa-
konnas kuus inspektorit. Tallinna linna 
haldusterritooriumil on kokku 53 güm-
naasiumi ja 9 põhikooli,  kõigi eelpoolni-
metatud koolide juhtkondadega on kohtu-
tud ja tutvustatud koolivalve tegevuskava. 
Kõikidele koolidele osutatakse võimaluste 
piirides abi ja selle lühikese aja jooksul on 
avastatud erinevaid rikkumisi, sealhulgas 
narkootikumide tarbijaid (mis on edasta-
tud politseile). Tagasiside koolide poolt on 
olnud positiivne. Kogu projekt toimub Mu-
nitsipaalpolitsei siseressursi arvelt. Kui lei-
takse finantsiline kate, siis kindlustab linn 
koolivalvega lähiaastatel kõik Tallinna üld-
hariduskoolid.

Kaasaegsem ja tõhusam 
Munitsipaalpolitsei
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Rait Riim, 
1Partner Kinnisvara 
hindaja

Läinud aasta keskel vabalan-
gusest tõusule pööranud 

Tallinna kinnisvaraturu märk-
sõnadeks kujunesid kokkuvõttes 
kolmandiku võrra madalamad 
hinnad ning pidevalt kerkiv ja 
langev tehinguaktiivsus. 

2009. aasta algas Mustamäel 
sarnaselt kogu Eesti kinnisvaratu-
ruga suures mõõnas. Globaalse fi-
nantskriisi mõjud olid vaid mõni 
kuu varem jõudnud Eestisse, mis 
mõjutas oluliselt laenuraha kätte-
saadavust ja muutis inimesed tu-
leviku ees kartlikuks.

Aasta esimeses kvartalis lange-
sid seetõttu Mustamäe korterite 
hinnad keskmiselt ca 5% kuus. 

Jaanuaris oli hinnaolukord kesk-
misest isegi drastilisem, langedes 
kohati kuni 1000 kr/m2. Kevadel 
turg elavnes ning vähenes ka hin-
nalanguse intensiivsus. Mustamäe 
korterite hinnapõhi jäi praeguse 
seisuga möödunud aasta juulisse, 
mil keskmiselt oleks korteri saa-
nud soetada hinnaga ca 11  100 
kr/m2. Aasta teises pooles korteri-
te maksumus veidi tõusis ja aasta 
lõpuks oli keskmine hind juba ca 
11 900 kr/m2. Kuna eelmise aas-
ta teine pool oli suhteliselt stabiil-
ne, kujunes 2009. aasta Mustamäe 
keskmiseks ruutmeetri hinnaks 
ca 12 500 kr/m2. Aastane hinna-
langus oli kokkuvõttes ca 30%.

Ostu-müügi tehingute arv 
Mustamäel seevastu kihutas kui 

Ameerika raudtee. 
2009. aastal toimus 

kõige vähem tehinguid jaanuaris, 
mil kogu Mustamäe peale müüdi 
vaid 38 korterit. Aasta tehingute 
rekord saabus aga juba vaid kolm 
kuud hiljem aprillis, kui müügiks 
läks 97 korterit. Kogu aasta pea-
le tehti Mustamäel keskmiselt 67 

tehingut ühes kuus, mis jäi eel-
mise aasta tasemele omajagu alla 
– 2008. aastal tehti keskmiselt 92 
korteri ostu-müügi tehingut ühes 
kuus.

Arendustegevus  
ootab paremaid aegu

Suurte hinnalangustega müüsid 
Mustamäe kinnisvaraarendajad 
oma laod möödunud aastaga pä-
ris tühjaks. Aasta esimeses pooles 
tulid suurte hinnalangustega väl-
ja Mäepealse uuselamupiirkond, 
Kadaka pst 137 ja Sõpruse pst 230 
majad ning Sipelgapesu elupiir-
kond, kes kõik suutsid väga head 
müüki näidata. Aasta teises poo-
les langetati ca 1/3 võrra hindu 
ka Aiandi tänaval Rabaküla uus-
elamupiirkonnas, millega kaas-
nes suur ostjate laviin. Ainsana ei 

saatnud oodatud müügiedu Kars-
ti uuselamupiirkonda ja Keskuse 
tn 14 maja, kus hinnalangetused 
olid mõõdukamad. Lähiajal uusi 
projekte Mustamäel paistmas ei 
ole, kogu arendustegevus on kül-
mutatud ja ootab paremaid aegu. 

Kinnisvaraturu lähitulevik sõl-
tub peamiselt laenuraha kätte-
saadavusest, euro käibelevõtust, 
inimeste üldisest meelsusest ja 
paljudest muudest väikestest mõ-
juritest. Hindade suuremaks 
tõusuks oleks vaja sarnast 
mootorit nagu oli eelmise 
tõusu ajal Skandinaaviast 
tulnud odav laenuraha. 
Jätkuv töötuse kasv, eu-
ro käibelevõtu viibimi-
ne ja muud majanduse 
tagasilöögid võivad aga 
turu uuesti langusele 
pöörata. Kui inimeste 
positiivne meelestatus 
aga püsib, võib loota, 
et suurem langus on 
möödas ja sellele järg-
neb stabiliseerumine.

Lapse sünnitoetus

Lapse sünnitoetus määratak-
se lapse vanemale tingimusel, et 
mõlemad lapse vanemad on rah-
vastikuregistri andmetel Tallinna 
elanikud enne lapse sündi ning 
vähemalt üks lapse vanematest on 
elanud Tallinnas vähemalt aasta 
enne lapse sündi. Laps peab olema 
rahvastikuregistri andmetel  Tal-
linna elanik sünnist alates ja elama 
taotlejaga ühel aadressil.

2010.a. sündinud laste eest 
makstakse toetust kahes osas: 
50% toetust makstakse pärast lap-
se sündi ja 50% toetust lapse aas-
taseks saamisel tingimusel, et laps 
ja lapsevanemad on rahvastikure-
gistri andmetel katkematult Tal-
linna linna elanikud alates lapse 
sünnist kuni lapse aastaseks saa-
miseni. Lapse vanem võib esitada 
taotluse kuue kuu jooksul pärast 
lapse sündi.

Esmakordselt kooli  
mineva lapse toetus

Esmakordselt kooli mineva lap-
se toetus määratakse avalduse alu-
sel lapsevanemale, eestkostjale või 
hooldajale tingimusel, et vähemalt 
üks vanematest on rahvastikure-
gistri andmetel elanud Tallinnas 
vähemalt aasta enne lapse koo-
liminekut ning laps on rahvasti-
kuregistri andmetel Tallinna ela-
nik, elab toetuse taotlejaga ühel 
aadressil ja asub õppima Tallinna 
kooli.

Toetust makstakse kahes osas: 
50% toetusest makstakse lap-
se kooliminekul ja 50% toetusest 
juunikuus pärast esimese klassi 
lõpetamist tingimusel, et toetuse 
taotleja ja laps on katkematult rah-

vastikuregistri andmetel Tallinna 
linna elanikud ja laps õpib Tallin-
na koolis.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb 
esitada kolme kuu jooksul alates 
õppeaasta algusest.

Pensionilisa

Alates 2010.a. makstakse pen-
sionäridele hinnatõusu kompen-
satsiooni asemel pensionilisa.

Toetuse saamiseks tuleb esitada 
avaldus taotleja sünnikuule eelne-
val kuul või sünnikuul.

Toetust makstakse  üks kord 
aastas pensionäri sünnikuul. 

Toetuse suurus on 1200 kr.

Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Alates 2010.a. on lapsehoiutee-
nuse hüvitise määr 1668 kr kuus.

Alates 01.03.2010. osutatud 
lapsehoiuteenuse eest makstak-
se 100% hüvitise määrast kui os-
tetakse teenust mahus, mis on 
võrdne või suurem hüvitise poo-
leteistkordsest määrast. Kui tee-
nust ostetakse mahus, mis on 
võrdne hüvitise määraga kuid 
väiksem hüvitise pooleteistkord-
sest määrast makstakse hüvitist 
50% hüvitise  määrast.

Veevarustuse ja reovee ära‑
juhtimise teenuse hinnatõu‑
su kompensatsiooni 2009.a. 
II poolaasta eest on võimalik 
taotleda  01. 02. ‑30.04. 2010.

Toetust on õigus saada isiku-
tel, kelle elukoht rahvastikure-
gistri andmetel on Tallinna linn 
ning  leibkonna liikme keskmi-
ne kuue kuu netosissetulek, oli 
2009.a. II poolaastal, kuus  alla 
4350 krooni. Kompensatsiooni 
suurus on 270,60 krooni leib-

konna liikme kohta 2009 aasta II 
poolaasta eest. Taotlusi saab esi-
tada elukohajärgsesse sotsiaal-
hoolekande osakonda.

Toetus paljulapselistele pere-
dele Eesti Vabariigi aastapäe-
vaks

Ka sel aastal võivad paljulapse-
lised pered (3 ja enam last) saada 
Eesti Vabariigi aastapäeva  puhul 
toetust. Toetus sõltub perekon-
na sissetulekust ja seda määra-
takse isikutele, kelle perekonna 
netosissetulek esimese pereliik-
me kohta on väiksem kehtivast 
palga alammäärast (4350 kr) 
ning iga järgmise pereliikme koh-
ta väiksem kui 80% kehtivast pal-
ga alammäärast (3480 kr). 

Toetuse taotlemiseks on vaja  
täita  avaldus ja esitada see sot-
siaalhoolekande osakonnale ala-
tes veebruarikuust kolme kuu 
jooksul pärast vabariigi aastapäe-
va. Avaldusele  tuleb lisada eel-
neva kuu sissetulekut tõendavad 
dokumendid  (tõendid palga, ela-
tisraha, töötutoetuse või muu sis-
setuleku suuruse kohta).

2010.a. muudatused 
toetuste maksmise osas

Taotlusi ja avaldusi võe-
takse vastu A. H. Tamm-
saare tee 135 I korrusel, 
sotsiaalhoolekande osa-

konnas. 

Vastuvõtt: 
E 9.00-12.00; 14.00-18.00
T 9.00-12.00 
N 9.00-12.00; 14.00-17.00
R 9.00-12.00

Täiendav info telefonil 
6457560

Kinnisvaraturg Mustamäel kosub

“Hindade suuremaks tõusuks oleks vaja sar-
nast mootorit nagu oli eelmise tõusu ajal 
Skandinaaviast tulnud odav laenuraha.

Kairi Ränk
ülemkonstaabel, Kristiine 
konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Marek Saar
vanemkomissar, Mustamäe 
konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Eestimaale on jõudnud talv sellises mõõ-
dus, et kellelgi ei peaks talverõõmudest 

puudus tulema. 
Kahjuks aga kaasnevad rõõmudega reeglina 

ka mured. Meie tänavad ja kõnniteed on para-
tamatult libedad ning lumised. Selline olukord 
suurendab lisaks tavakukkumistele ka ohtu kuk-
kuda autode ette või alla. Siinkohal juhib polit-
sei autojuhtide ja jalakäijate tähelepanu sellele, 
et pidurdusteekonnad on oluliselt pikenenud, 
autoklaaside nähtavus vähenenud ning päike 
sätendab valge lume taustal madalalt ja pimes-
tavalt. Suured lumekuhjad tänavatel ei lase juh-
tidel õigeaegselt märgata tee ületamist alustavat 
jalakäijat, eriti kui tegemist on väikese lapsega. 
Samuti ei märka jalakäija pahatihti lumehunni-
ku tagant lähenevat sõidukit. Tavaline sõiduau-
to on madalam kui püsti seisev inimene. Antud 
asjaolud peaksid sundima jalakäijat olema oluli-
selt tähelepanelikum ning ettevaatlikum. Seega 
ei maksa kiirustada, sest tähelepanematus võib 
kaasa tuua raskeid tagajärgi.  

Juhime tähelepanu ja palume olla väga hoo-
likad ühistransporti sisenemisel ja väljumisel. 
Toome mõned kurvad näited. Selle aasta algul 
libises trollibussi ratta alla 80-aastane naine, 
kes väljus trollibussist. Teine juhtum leidis aset 
Mustamäel “Szolnoki” peatuse lähedal, 
kus trolli alla jäi 67- aastane mees. 
Eelmisel aastal hukkus üks inimene 
Taksopargi ühissõidukite peatuses. 
13-aastase poisslapse käsi jäi trol-
li sulguva ukse vahele kinni ja sõitu 
alustades viis troll ta tasakaalust väl-
ja, mistõttu jalakäija kukkus trolli ra-
taste alla.

Eelmise aasta liiklusstatistika näitab, 

et Mustamäel hukkus liikluses 2 inimest, kes 
mõlemad olid jalakäijad. Kristiines hukkus eel-
misel aastal liikluses üks jalakäija. Jalakäija ja 
sõiduki kokkupõrkel saab vigastusi või surma 
jalakäija mitte autojuht. Oma tervise ja elu kaits-
mine peab olema eelkõige oluline jalakäijale!

Eelmisel aastal Lõuna politseijaoskonnas re-
gistreeritud väärtegudest pooled on liiklus-
alased. Liiklusalastest rikkumistest veerandi 
moodustavad jalakäijate poolsed rikkumised. 
Jalakäijate rikkumised on reeglina, kas jalakäija 
poolt sõidutee ületamine vales kohas või ületa-
mine ajal, mil fooris põleb punane tuli.

Siinkohal tuletaks meelde jalakäija eeskirjad. 
Jalakäijal on lubatud sõiduteed ületada ainult 
ülekäiguraja kaudu, kui see asub lähemal kui 
100 meetrit. Ülekäiguraja puudumisel võib teed 
ületada ka muudes kohtades, kuid sedagi autode 
puudumisel hea nähtavusega ning lühemat teed 
pidi. Tänaseks päevaks on ülekäigurajad prakti-
liselt igal pool. Need on suures enamuses hästi 
valgustatud ja enamusel neist on spetsiaalne ja-
lakäijate foor. Jalakäija ei tohi mingil juhul ületa-
da teed keelava punase tulega!

Eeskirjad peaksid olema kõigile üheselt aru-
saadavad. Samas ikkagi võib tänavapildis näha, 
kuidas tegelikult igapäevaselt ning massiliselt ri-
kutakse eelpoolnimetatud eeskirju. Suures osas 
liiklusõnnetustes jalakäija osalusel on süüdi just 
jalakäija ise, kes valel ajal ja kohas on teed üle-
tanud. Tuvastatud jalakäijate rikkumistest ainult 
6% on toimepandud alaealiste poolt. See aga tä-
hendab seda, et rikkujad on just täiskasvanud. 
Ühesõnaga just need, kes peaksid olema kõigile 

eeskujuks on ise kõige suuremad reegli-
test üleastujad. 

Suur enamus rikkujatest toob 
põhjenduseks kiirustamise. Ilmselt 
polegi see vale, sest tänapäeva kiire 
elutempo juures on meil iga sekund 
tähtis. Kuid asja tuleb ka vaadata tei-
se külje pealt. Liigne kiirustamine 

võib lõppeda traagiliselt ning seda ei 
soovi ju keegi meist. Olge ettevaatlikud!

Politsei: jalakäijad, ettevaatlikust!
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OÜ Okulaar Optika 
Prillide remont (sealhulgas keevitus) ja klaaside vahetus. Prilli-

de valmistamine tellimisel. Palju prilliraame kesk- ja vanemaea-
listele ja mitmesugused prilliklaasid. Mineraalklaasid alates 130 

kr paar, plastikklaasid alates 310 kr paar jne.

Okulaar Optika Mustamäe polikliinikus, Ehitajate tee 27, 
kab.107, tööpäevadel 10-16. Tel. 6598110.

Kui oled hädas, siis aitab hea sõna ja nõu 
Ohvriabikeskuses saab inimene esmast nõustamist ja emotsio-

naalset tuge. Nõu võib küsida ka telefoni või  emaili teel. Inimene 
võib soovi korral jääda anonüümseks. Juhtum arutatakse ohvriabi-
töötajaga läbi ning otsustatakse, mida edasi teha. Ohvriabitöötaja 
annab informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest, juhen-
dab ja toetab suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega 
ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutuvate asutustega.

Ohvriabi keskendub just ohvrile ja tema vajadustele ning teeb 
koostööd politseiga, kes on hästi informeeritud ohvriabikeskus-
te tööst. Kuriteoohvritel  Ohvriabi kaudu on võimalik hüvitada ka 
psühholoogilise abi kulu.

Ohvriabikeskus teeb ka preventiivset tööd loengute kujul (kuidas 
mitte langeda ohvriks erinevates olukordades nt. välismaale tööle 
minemisel, tänaval, koolis, perekonnas jne).

Kohalik ohvriabikeskus (teeninduspiirkond: Nõmme, Musta-
mäe, Kristiine, Haabersti) asub Lõuna Tallinna Politseiosakonnas 
aadressil Rahumäe tee 6. Vastuvõttupäevad on esmaspäev kell 
9:00‑12:00 ja 13:00‑18:00, kolmapäev, reede kell 9:00‑12:00 ja 
13:00‑16:00. Vastuvõtte korraldavad ohvriabitöötajad Anne Val‑
tin  telefon: 6555 068 ja Jekaterina Lastotškina telefon: 6555 626, 
6619 099 .

Avatud esmaspäevast kuni reedeni 10.00-15.00
Info ja registreerimine 

telefonil 6781396, GSM 5118379

 Hinnad soodsad
 Hammaste ravi
 Hambahaiguste profülaktika
 Hambaravi tasuta kuni 19‑aastastele lastele
 üllatused lastele
 Hammaste proteesimine
  Pensionäridele (k.a invapensionäridele) haigekassalt 

proteeside hüvitis 4000 krooni
  Pensionäridele(k.a invapensionäridele) haigekassa 

hüvitis hambaravis 300 krooni
  Rasedatele ja alla 1 a. lapse emadele haigekassa hü‑

vitis 450 krooni
 Hammaste eemaldamine (k.a tarkusehambad)
 Hammaste valgendamine
 Hambakaunistused
  Hammaste puhastamine tee, kohvi ja suitsu katust air 

flow abil (liivaprits)
 Kaardimakse
 Järelmaksu võimalus
 32. Keskkooli personalile soodustused
 Lasteaed Mooniõied personalile soodustused

Mustamäel Sääsekeskuses, Kiili 16 (Maxima 
kauplusega ühes majas, sokli korrusel) oo-
tab teid K.P.HAMBARAVI.

   

Selleks, et järgmisel emadepäeval võiksime 
Eesti Ema monumendi Võrumaal Rõuges ava-
da, oleks tarvis koguda veel 300 tuhat krooni. 
Rahva omaalgatuse kor-
ras on viie aasta jooksul 
kogutud juba üle miljoni 
krooni. 

Eesti Naisliit on avanud 

annetusliini numbril 900 5522 tehes oma pa-
nuse andmise meile igaühele lihtsamaks. He-
listades sellel numbril toetad Eesti Ema monu-

menti 50 krooniga.
 Eesti ema väärib monu-

menti ja igaüks meist saab 
annetusega selle valmimi-
sele kaasa aidata.

Eesti Naisliit kutsub toetama Eesti Ema monumendi valmimist

Küsi lisa ja registreeru

6 180 180

•	omanda	arvutikasutamise	algteadmised 
•	õpi	otsima	internetist	infot	ja	 
	 kasutama	elektronposti 
•	avasta,	kuidas	elektroonilised	teenused 
	 võivad	Sinu	elu	lihtsamaks	muuta

Tule tasuta 
arvuti ja interneti 

koolitusele!

www.olekaasas.ee

TASUTA 
ÕIGUSABI

Tallinna Majanduskooli 
üliõpilased annavad 

tasuta õigusabi Musta-
mäe Linnaosa Valitsuses 

aadressil  
Tammsaare tee 135:

Esmaspäeviti  
16.00-18.00
Neljapäeviti    
10.00-12.00
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Maitsvad lõunad taskukohase hinnaga  
OÜ P.Dussmann Catering kohvikus Sütiste tee 21

 
Kohvik avatud E – R 8.30 kuni 17.30

 
Võtame vastu ka tellimusi peo- ja peielaudadele kliendile 

sobival ajal meie ruumides.
 

Kontakt: 
e–post: catering@dussmann.ee, tel: 5143527

 Koduleht: www.dussmann.de
 

Üks tund parkimist tasuta.
 

Teenus võib olla nii maitsev! 

16. veebruaril toimus Männi-
pargis Mustamäe Linnaosa 

Valitsuse ja Mustamäe Avatud Noor-
tekeskuse MANK poolt korraldatud 
Vastlatrall. 

Vastlapäeva avas linnaosa vanem 
Lauri Laats omapoolse tervituse-
ga mustamäelastele. Sellele järgnes 
showtantsu treener Teele poolt läbi 
viidud lumeaeroobika, millest võtsid 
hoogsalt osa noorimad kohalolijad.

Vastlatrallil toimusid lõbusad kel-
guvedamis-, hernekorjamis- ja mu-
dilaste jooksuvõistlused. Ürituse al-
guses kuulutati välja Lumememme 
ehitamise konkurss, millest võttis osa 
10 võistkonda. Parimaid premeeriti 
lahedate auhindadega.

Väga populaarne oli liuväli ja kõik 
soovijad said tasuta uiske laenutada 
ning jääl oma uisuoskuseid näida-
ta. Kogu tralli ajal hoidsid osalejate 
meeleolu üleval õhtujuhi Marko to-
redad kommentaarid ja hea muusi-
ka. Peale võistluste lõppu ootas Vast-
latrallil osalejaid soe hernesupp ja tee 
ning vastlapäeva tähtsaim osa – vast-
lakukkel.

 „Meie arvates üritus õnnestus vä-
ga hästi, sest saime tähistada vastla-
päeva traditsioonilise tralliga. Tänu 
mitmekülgsele vastlapäeva tegevu-
sele said vanemad üheskoos oma las-
tega mõnusalt aega veeta ning tunda 
rõõmu sellest heledast tähtpäevast,“ 
sõnas Mustamäe Avatud Noorte-

keskuse juht Olga Tiidemann. 12. 
veebruaril aga rajatu Männiparki lu-
melinn. Peateemaks oli „Loomad ja 
linnud Männipargis“, ülesandeks oli 
ehitada viie tunni jooksul toredaid 
lumeskulptuure – loomi ja linde, mis 
sobivad hästi Männiparki ja millest 
on rõõmu väikestele lastele.

Linnaehitajateks oli seitse võist-
konda: Tallinna Tehnikagümnaa-
sium, Tallinna Arte Gümnaasium, 
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaa-
sium, Tallinna Mustamäe Humani-
taargümnaasium, Tallinna 53. Kesk-
kool, Tallinna Saksa Gümnaasium ja 
MANK/Kultuurikeskus „Kaja“.

Suur aitäh Coca-Cola HBC Eestile, 
Pagaripoistele ja Kaitseliidule.

16  февраля в парке Мянни 
состоялись масленич-

ные гуляния, организованные 
районной управой Мустамяэ и 
Mустамяэским открытым моло-
дежным центром MANK. 

Праздник масленицы открывал 
старейшина Мустамяэ Лаури Ла-
атс, поприветствовавший публику. 
После праздничного вступления 
тренер шоу-танца Теэле провела 
урок аэробики на снегу, в котором с 
удовольствием участвовали самые 
младшие из присутствующих. 

Также прошли веселые сорев-
нования, где определялись са-
мые быстрые в игре с горохом, 
в саночных гонках и в беге сре-
ди самых маленьких. Был объ-
явлен конкурс на изготовление 
лучшего снеговика, в котором 
участвовало 10 команд. Лучшие 

были награждены призами. Ка-
ток парка был очень популярен сре-
ди участников, все желающие смог-
ли бесплатно взять в аренду коньки 
и покататься на льду. На протяже-
нии всей масленицы настроение 
участников поддерживали веселые 
комментарии ведущего Марко и 
хорошая музыка. После окончания 
соревнований участники смогли 
насладиться горячим гороховым 
супом  и чаем, а также самым глав-
ным угощением масленицы – бу-
лочками. 

 «Мы считаем, что мероприятие 
прошло удачно и разнообразно. 
Родители с детьми смогли прият-
но провести время и порадоваться 
этому светлому празднику», - отме-
тила руководитель Открытого мо-
лодежного центра Мустамяэ Ольга 
Тийдеманн.

А 12 февраля в парке Мянни был 
построен снежный городок на тему 
“Животные и птицы в парке Мян-
ни“, задачей было в течение пяти 
часов слепить из снега скульптуры 
животных и птиц, которые будут 
хорошо смотреться в парке на ра-
дость маленьким детям. 

В качестве “снежных строите-
лей“ были зарегистрированы семь 
команд: Таллиннская техническая 
гимназия, Таллиннская гимназия 
“Арте“, Мустамяэская реальная гим-
назия, Мустамяэская гуманитарная 
гимназия, Таллиннская 53-я сред-
няя школа, Таллиннская немецкая 
гимназия и сборная команда От-
крытого молодежного центра Му-
стамяэ и культурного центра “Кая“.

Отдельное спасибо Coca-Cola 
HBC Eesti, фирме Pagaripoisid и 
Кайтселийту.

Vastlatrall ja lumelinn Männipargis

Масленица и снежный городок в парке Мянни Linnaosa vanem Lauri Laats Mustamäe humanitaargümnaasiumi meeskonnaga.
Старейшина Лаури Лаатс с командой Мустамяэской гуманитарной гимназии.

Lumelinna peateemaks oli 
„Loomad ja linnud Männipargis“.
Темой снежного городка были 
“Животные и птицы в парке Мянни“.

Vastlatralli alguses kuulutati välja Lu-
mememme ehitamise konkurss, millest 
võttis osa 10 võistkonda.
В начале праздника был объявлен 
конкурс на лучшего снеговика, в 
котором участвовало 10 команд.



7 VEEBRUAR 2010. a. № 2 (188)

Милые дамы!
Депутаты Таллиннского городского собрания Маргарита Черногорова и Игорь Кравчен-
ко приглашают вас на бесплатный концерт, посвященный женскому дню. Концерт со-
стоится в культурном центре «Кая» 6 марта в 13 часов. Свое творчество представит вам 
актер, режиссер, исполнитель Эдуард Тооман.

Лийлия Эрик
Таллиннский детский 
сад Sinilind 
зам. руководителя 
по учебной и 
воспитательной работе

С 3 по 15 февраля в Му-
стамяэском культурном 

центре «Кая» прошла пер-
сональная выставка Анны 
Синивеэ «Радуга». 

Особенность выставки за-
ключалась в том, что Анне все-
го 6 лет, и она еще даже не ходит 
в школу, а в детский сад Sinilind.

По словам заведующей дет-
сада Марис Веллер, она за 14 
лет работы еще не встреча-
ла девочку, которая в 6 лет 

устраивает персональную 
выставку. Марис выразила 
искреннее признание маме 
Анны Моонике Синивеэ, ко-
торая сумела оценить и со-
хранить работы ребенка.

Все работы были сделаны 
за полтора года. Какие-то по-
лучались быстрее, какие-то 
медленнее. Например, кни-
га «Снежная королева Анна» 
потребовала целый год рабо-
ты Девочка обычно сама вы-
бирала тему и средства. Мама 
пыталась записывать мыс-
ли ребенка, при необходимо-
сти помогали и направляла. 
«Большинство работ дела-
лось вечерами в деревне при 
свечах, где не было электри-

чества и телевизора, а свобод-
ное время надо как-то про-
водить», - задорно улыбается 
мама Мооника.

Для выставки Анна сама ото-
брала свои «лучшие работы», а 
для паспарту выбрала в магази-
не материалы подходящего цве-
та. В экспонируемых работах 
использованы акварель, гуашь, 
масляные пастельные краски 
и карандаш, а также различ-
ная техника – коллажи, папье-
маше, плетеные и резные из-
делия, раскрашенный фарфор. 
В качестве материалов в боль-
шинстве использовались бума-
га, картон, кожа, ткани, жемчуг, 
глина, шерстяные нитки и при-
родные материалы.

Персональная выставка 
«Радуга» 6-летней Анны Синивеэ 

TEGEVUST ALUSTAB TALLINNA OMASTEHOOLDAJATE TUGIRÜHM
Kui oled lähedase hooldaja ning soovid täien-
dada oma põetusalaseid teadmisi, suhelda 
teiste omastehooldajatega, siis tule meie 
esimesele kokkusaamisele 18. märtsil 2010 
kell 14.00 aadressile Endla tn 59 (Tallinna 

Puuetega Inimeste Koja saal). Tegevust toe-
tab Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet. 
Osalemine on tasuta. 
Lisainfo telefonil 53017533 
ja www.kuivaks.ee, margit@inkotuba.ee.

Liilia Erik
Tallinna Lasteaed 
Sinilind 
Juhataja asetäitja õppe- 
ja kasvatustöö alal

3 veebruarist kuni 15 veeb-
ruarini 2010 toimus Mus-

tamäe Kultuurikeskuses Kaja 
Anna Sinivee personaalnäitus 
„Vikerkaar“. Näituse omapä-
ra seisnes selles, et Anna on 
alles 6-aastane tüdruk, kes ei 
käi veel kooliski, vaid Tallinna 
Lasteaias Sinilind.

Lasteaia juhataja Maris Vel-
leri sõnul ei ole tema 14 aasta 

juhtimisajajooksul nii noore lap-
se isikunäitust veel kohanud ja 
avaldas siirast tunnustust Anna 
emale Moonika Siniveele, kes on 
osanud väärtustada lapse töid ja 
tegemisi ning need ka säilitanud.

Kõik need tööd on valminud 
1,5 aasta jooksul. Mõni taies val-
mis kiiresti, teine aeglasemalt. 
Näiteks raamat „Lumekuningan-
na Anna“ lõpliku valmimiseni 
kulus terve aasta. Tavaliselt va-
lis tüdruk ise vahendid ja teema. 
Ema püüdis kirja panna lapse 
mõtted ja vajadusel ka juhendas 
ja abistas last. „Enamasti on tööd 
valminud maal asuvas kodus õh-
tutundidel küünlavalguses, kus 

pole elektrit ega televiisorit ja 
millegagi peab ju vaba aega sisus-
tama.“ ütleb naeratades särasilm-
ne ema Moonika. 

Näitusele valis Anna ise oma 
tööde hulgast „parimad“ ning 
paspartuu jaoks poest sobivat 
värvi materjalid. Eksponeeritud 
töödes oli kasutatud akvarell-, 
guašš- ja õlipastellvärve ning 
pliiatsit. Erinevatest tehnikatest 
võis näha kollaažitöid, papjeema-
šeed, punumis- ja voolimisteh-
nikat ning portselanimaalimist. 
Materjalidena  kasutati enamasti 
paberit, pappi, nahka, riiet, pär-
leid, savi, villast lõnga ja loodus-
likku materjali.

6-aastase Anna Sinivee 
personaalnäitus „Vikerkaar“

Linnaosa vanem Lauri Laats jagab mustamäelastele kuuma teed. Väljas ei ole just kõige soojem ilm.
Старейшина Лаури Лаатс раздает мустамяэсцам горячий чай. На улице действительно было не жарко.
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Showtantsu treener Teele poolt läbi viidud 
lumeaeroobika, millest võtsid osa noorimad.
Тренер шоу-танца Теэле провела урок 
аэробики на снегу, в котором участвовали 
самые младшие. 


