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Viimsi noored käisid rahvusvahelisel noortekoolitusel Hispaanias.
loe lähemalt lk .

lugupeetud
ettevõtjad!
Viimsi vallavalitsus tuletab meelde, et hiljemalt
15. aprilliks peab ettevõtja esitama kinnituse
registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse
registris (MTR).
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb eelnevalt kontrollida MTR-is vastava registreeringu andmeid. Registreering,
mille andmeid õigel ajal ei kinnitatud, peatatakse 1. maist. Vajaliku info leiate majandusja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel
www.mkm.ee asuvast majandustegevuse registrist.

Püünsi põhikool
kutsub . aprillil külla!

Siim-Tanel Annus

Kunstnik Siim-Tanel Annus
avab Viimsis oma näituse
Püha Jaakobi kirikus avatakse sel pühapäeval kunstnik Siim-Tanel
Annuse reljeefmaalide näitus, mis on inspireeritud Viimsist ning
eelkõige Püha Jaakobi kirikust.
Kunstnik ütles Viimsi Teatajale, et
näituse esimene pilt „Merekarp”
sündis inspireerituna kirikust ning
maal jääbki kaunistama pühakoja
esimese ruumi seina.
Annuse sõnul lõi ta teised pildid „Merekarbi” järel ning näitusel ongi põhiliselt tema uued tööd.
„Olen seda näitust väga tõsiselt
võtnud,” ütles kunstnik. Vaid mõned maalid on pärit viimaste aastate loomingust.
Kunstnikku ei seo Viimsiga midagi: tegelikult elab ta juba aastaid
Tallinnas Lillekülas. Mõte teha
näitus Püha Jaakobi kirikus tekkis
lihtsalt ühel päeval Viimsis sõites.
„Kirikuruum on väga atraktiivne,”
ütles Annus. „Praegu kerkib palju
uusi ja moodsaid ehitisi, kuid avalikes ruumides on peaaegu olema-

tud võimalused kunsti eksponeerida,” lisas ta.
Samuti tunnistab kunstnik, et
oma pildiloomingus on ta alati olnud sakraalne ja puhtuse otsingul,
sestap on kirik ideaalne koht, kus
oma loomingut näidata. Ta märkis,
et kirikujuhid olid küll veidi mures, kas maalid on ikka pühakotta
sobivad. „Aga need pildid, mida
ma aastate jooksul teinud olen, sobivad nii kunstisaali, koju kui ka
kirikusse,” ütles ta.
Reljeefsete pindadega on Annus
tegelenud viimased 10–12 aastat.
„Tehnika, mida ma kasutan, on
autoritehnika ja süsteemsete otsingute ja katsetamiste tulemus,” ütles
ta.
Kunstnik kasutab reljeefsete pindade loomiseks liivasid ja

purustatud kive ning kivipulbrit,
mida segab liimainetega. Alles pärast reljeefi vormimist kannab ta
pildile värvid peale. Annuse sõnul
on reljeefne taies väga valgustundlik: näiteks õhtuvalguses on maalid
hoopis isesugused kui päeval, kui
valgus langeb teise nurga alt.

Kokku tuleb näitusele 12–13
pilti, neist kaheksa on selle aasta
alguses valminud maalid merekarpidest. Näitus avatakse 30. märtsil
kell 11.30 ja see jääb avatuks maini.
Avamisel esineb tenor Mati Turi,
teda saadab orelil Hille Poroson.

Merike Taal

3. aprillil on Püünsi koolimaja uksed huvilistele avatud hommikust õhtuni ning päeva vältel
saab tutvuda igapäevase koolieluga: uudistada
ruume, külastada tunde ja suhelda õpetajatega,
imetleda õpilastöid ja maitsta koolitoitu.
Sama päeva õhtul algusega kell 18 räägib
Mare Liiger nii lastevanematele kui ka kõigile
teistele huvilistele teemal „Noored ja narkootikumid”.
Ootame teid 3. aprillil osa võtma nii koolipäevast kui ka õhtusest üritustest. Rõõmsate
kohtumisteni!

Tiina Karu
Püünsi põhikooli huvijuht

Valla seenioride nõukoja toimkonnad ootavad vastuvõtule eakaid
vallaelanikke alljärgnevalt:
3. aprillil kl 10–12 tervishoiu- ja eakateabi
toimkonna liige
10. aprillil kl 10–12 majandus- ja finantstoimkonna liige
17. aprillil kl 10–12 sotsiaalabitoimkonna
liige
24. aprillil kl 10–12 teede- ja transporditoimkonna liige
Seenioride nõukoja eesistuja Anne Vahemäe kontaktid on 601 1660, 517 5422;
anne.vahemae@mail.ee.

Siim-Tanel annus
(sündinud 4.1.1960)

Õppinud Tõnis Vindi stuudios ja Tartu ülikoolis kunstiajalugu.
Eesti kunstnike liidu liige alates 1979. aastast.
Ligi 40 isikunäitust.
Kokku osalenud üle 100 näitusel, sealhulgas ka rahvusvahelistel
näitustel Ameerikas, Belgias, Saksamaal, Jaapanis, Norras, Kanadas, Prantsusmaal jm.
Korraldanud üle 20 taideetenduse nii Tallinnas kui ka välismaal.
Tema töid on kunstikogudes üle maailma.

Viimsi pensionäride ühenduse
(VPÜ) juhatus kutsub oma liikmeid
26. aprillil kell 12 aruandlus- ja
valimiskoosolekule Viimsi huvikeskusesse, Nelgi tee 1 ja sellele
järgnevale VPÜ 15. aastapäeva
juubelipidustustele samas kohas.
VPÜ liikmete osavõtt on kindlasti
vajalik.
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Viimsisse tuleb tuhat noort
rahvatantsijat ja -muusikut
5. ja 6. aprillil kogunevad noored üle Eesti
Viimsisse III vabariiklikule rahvatantsufestivalile ja noorte pillimeeste võistumängule.
Taoline festival toimub tantsupidudevahelistel
aastatel, et anda noortele võimalus tihedamini
kokku saada. See on pühendatud kunagistele armastatud tantsujuhtidele Niina ja Alfred
Raadikule, kes olid aastakümneid tagasi noorte tantsupidude algatajad. Kokkusaamise korraldavad eesti rahvatantsu ja rahvamuusika
selts ja Pelgulinna gümnaasium.
Seekordne kokkusaamine lööb tõelise rekordi: festivalile koguneb üle 1100 tantsija ja
muusiku. Osalejaid on nii Virust, Harjust kui
ka Tartust, Põlvast ja Raplast.
Esimesel päeval on osalejate „pesa” Viimsi keskkool, kus toimub mitu töötuba ja
võistlust. Lauldakse koos regilaule ja musitseeritakse. Seega ei ole tegu mitte mõõduvõtmise, vaid ühiste huvidega noorte kooslustimisega.
Esimest korda ühinevad rahvatantsijatega
sel festivalil üle 30 noore pillimehe. Lustimise vaheaegadel harjutavad nemad tunnustatud
rahvamuusikute Jaanus Põlderi ja Kaarin Aameri käe all koos mängimist. Nii peaks igaüks
leidma endale midagi huvitavat, elevust tekitavat ning proovile panevat.
Kell 17 annavad noored Viimsi kooli laval
kontserdi, kus rühmad esitavad nende enda
loodud tantse, pillimehed aga töötoas koos
õpitut.
Kontserdile on oodatud ka Viimsi valla
rahvas. Festival jätkub juba 6. aprillil Tallinnas Salme kultuurikeskuses, kus kell 10 algab
rahvamuusikute võistumängimine ja kell 14
festivali lõpukontsert, kus lavale astuvad kõik
rühmad.

Kadri Valner
eesti rahvatantsu ja rahvamuusika
seltsi juhatuse liige

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee.
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis
lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833
Toimetaja: Kerttu Valt, tel 606 6864
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas
Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 11. aprillil.

Viimsi rahvatantsulapsed tänavusel vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontserdil 22. veebruaril Viimsi koolis.

Vastus Randvere külavanemale
Eelmises Viimsi Teatajas kirjutas Randvere külavanem Madis
Kaasik sellest, kuidas Randvere
ranna-äärsete kinnistute omanikud tahavad uputada randa
planeeritava puhkeala nii otseses kui ka kaudses mõttes.
Otseses mõttes märkis külavanem,
et suure tõenäosusega on kuni
nelja meetri kõrgusel paiknevate
hoonete vundamendialused varsti
ära uhutud. Kaudses mõttes pidas
ta silmas külarahva seas 234 allkirja kogunud pöördumist, milles
nõutakse 16. veebruaril 2007 vallavalitsuse algatatud detailplaneeringu lõpetamist, sest selle lähteülesannet pole rahvaga arutatud ja
ta pole esitatud kujul vastuvõetav.
Ehkki avalikkusele on püütud
jätta muljet, justkui tahaks käputäis ranna-äärsete kinnistute omanikke oma privaatsuse huvides
keelata igasuguse liikumise Rand-

vere rannas, kinnitavad vähemalt
234 inimest oma allkirjadega
vastupidist. Pöördumises tehakse
ettepanek paigaldada väljakujunenud ujumiskohtadesse riietuskabiinid, prügikastid ja rattahoidjad,
mis parandaks Randvere inimeste
puhkevõimalusi oluliselt väiksemate kuludega ja kiiremini kui
detailplaneering, kuhu surutakse
teatud lõigus siiani kividest ja betoonist koosnevat kaldakaitserajatist. See ongi põhjus, millest on
tekkinud protest.
Ehkki külavanem maalis hirmutava pildi 2005. aasta jaanuari
kõrgveeseisu ja kirdetormi võimalikust koosmõjust, siis näitas
seesama jaanuaritorm, et veetaset tõstvad ohtlikult läänetuuled
lõhuvad Viimsi läänerannikut.
Randvere oli paik, kus luigeparved tormivarju leidsid. Ida- ja kirdetuuled viivad aga Soome lahe
veetaseme alla. Tõsi, Randveres
on kohti, kus kallas kaitset vajaks,

kuid need jäävad plaanitavast piirkonnast välja.
Protesti teiseks põhjuseks on
see, et detailplaneeringu eskiisi
tutvustamiseks 8. detsembril kokku kutsutud küla üldkoosoleku
protokoll ei kajasta seda, mida
koosolekul tegelikult otsustati.
Külavanem võttis vaevaks põhjalikult analüüsida protestikirjale allakirjutanute ja koosolekul
viibinute nimekirja ning jõudis
tulemuseni, et 234 allakirjutanust
osales külakoosolekul vaid 22
inimest. „Kuidas said need 212
allkirja andnut teada, mis üldse
toimus külakoosolekul, mis seal
otsustati või mida „võltsiti”, kui
nad ise seal ei viibinudki?” esitas
külavanem eelmises Viimsi Teatajas mulle kui allkirjade vallavalitsusele üleandjale küsimuse, tundmata huvi vastuse vastu. Vastus
on: kõigil soovijail oli võimalus
tutvuda koosoleku protokolli ja
stenogrammi erinevustega, mis on

järgmised: otsus protokollis „jätkata Randvere küla rannaala puhkealaks väljaarendamist ja teha
ettepanek selle projekteerijale viia
rannaala puhkeala detailplaneeringu projekti eskiislahendusse
muudatused, jättes sellest välja
rannakindlustuse rajamise Kaevuaia tee ja Niinepuu tee vahelisele
alale, täpsustada merepiiri kulgemine, jätta välja autode parkimise
kohad, võtta ühendus mere-äärsete kinnistute omanikega jt. Poolt
85, vastu 0, erapooletuid 8.” Otsus stenogrammis: „Palun, kes on
selle otsuse ettepaneku poolt, et
koostada uus lähteülesanne, palun
käega märku anda. Palun, kes on
vastu? Ei ole vastu. Kes on erapooletu? Kaheksa. Sellega on otsus vastu võetud.” Otsustage ise,
kas see on protokolli võltsimine
või mitte.

Jaan Väljaots
Randvere elanik
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Kas eestlane on
ühe- või kahepaikne
ehk mõtteid
vallakodanikuks
registreerimisest
ma, et küllap kaob selle tõttu osaliselt isikuvabadus...

Jan Trei
abi
vallavanem

„..sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa” laulis
omal ajal rahvakunstnik Jaak
Joala. Suur osa meist mäletab veel aegu, mil igaüks
pidi olema kuhugi sisse kirjutatud, ja mida kõike välja
ei mõeldud, et see nõue täidetud ja paberid korras oleksid. Eks kontrolliühiskonnas
olid selleks omad põhjused
ja võib-olla alateadlikult
siiamaani reageerime negatiivselt, kui keegi palub
meil oma elamise-olemise
kohta konkreetsemaid andmeid avaldada. Kergelt tekib
mõte, et mida nad minust
tahavad, mille eest ma siis
veel maksma pean hakka-

Lubage taas meelde tuletada,
et oleme siiski vaba rahvas vabal maal ja keegi ei jälgi meid,
keegi ei ürita pidevalt midagi
keelata ega liikumist piirata.
Keegi ei hoia meid kusagil kinni, kui tahame, võime päriselt
ära minna. Vabadusel on oma
hind, vaba inimene peab õppima vastutama. Miski ei teki
iseenesest ja mis iganes meie
ümber paremaks läheb, läheb
paremaks tänu sellele, et keegi on andnud oma osa – vahel
rohkemgi. Teisiti öeldes: keegi
on selle eest maksnud. Raha ei
trükita enam lihtsalt juurde, kui
puudu hakkab jääma. Meid ei
toida ega kata mingi abstraktne ja väljaspool meid asetsev
„riik”.
Kirjutan seda lugu sel lihtsal põhjusel, et paljud meie
armsad eesti inimesed on mõnes mõttes nagu konnad – kahepaiksed. Elavad ühes kohas,
registreeritud on aga teises
kohas. Kas siis laiskuse, mingisuguste isiklike kaalutluste

ja kasude või lihtsalt teadmatuse pärast. Kui aga vaatan asja
valla valitsemise mätta otsast,
mis on piisavalt kõrge, et saada
toimuvast üsna hea ülevaade,
siis tuleb välja nii, et paljud lasevad nagu teiste seljas liugu ja
nii mõnegi hea asja tegemiseks
kipub omavalitsustel rahast
puudu jääma. Ja sellest on tuline kahju.
Viimsi valla eelarves moodustab üksikisikute tulumaksust laekuv raha kõige olulisema osa. Selle eest saab kohalik
omavalitsus elukeskkonda paremaks kujundada ja üht-teist
ehitada, mida kõigil vallaelanikel vaja. Panna paljudele tänavatele siledama asfaldi, valgustada pimedaid teeääri, ehitada
lastele mõnusamaid ja värvilisemaid mängukohti, anda uut
hoogu spordi- ja kultuurielule.
Ja veel mõtteid, mis ehk
südametunnistust puudutavad.
Maksudest laekuva rahaga
saab tõsta sotsiaalteenuste taset
ja maksta rohkem tuge pakkuvaid sotsiaaltoetusi. On võimalik vanainimeste eest paremini
hoolt kanda ning teha rohkem
selle heaks, et noortele konst-

ruktiivset tegevust pakkuda.
Ja kes ei tahaks, et ehitataks
juurde vee- ja kanalisatsioonitorustikke, ning kui joogivesi
sandisti maitseb, saaks ehk sellegi asja paremini joonde. Rääkimata heakorra tagamisest,
ühistranspordi
kvaliteedist,
lasteaedadest, huvikoolidest ja
nii edasi.
Ongi lihtne jõuda järeldusele, et oma elupaigaks tuleks
deklareerida ikka seesinane
koht, kus päriselt elatakse ja
kus kõiki üldisi hüvesid nauditakse või nautida tahetakse. Siit
ka, hea vallarahvas, ettepanek
ja üleskutse – tehkem seda ise
ja võtkem see teema ka tuttavatega üles – äkki piisab paarist
sõnast, et mõte õiges suunas
liikuma panna. Üks vana tuttav, kes enne ühes suures Ttähega linnas elas ja lähedale
valda maja ehitas, registreeris
end sinna ka elanikuks. Ja ütles silmade särades, et tal nii
hea meel, et teab nüüd, mille
jaoks ta maksuraha läheb ja et
ta selle tulemusi ka üsna ruttu
täheldada võib.

Nii tulevad esitusele 17. sajandi kuulsate heliloojate, sakslase Heinrich Schützi ja inglase
Thomas Weelkesi koorilaulud,
20. sajandi maailmamuusikat
esindavad kavas prantslane
Francis Poulenc ja venelane
Vadim Salmanov ning Valeri
Kalistratovi vene rahvalauluseade. Uuemate lugudena esitatakse USA heliloojate Rene

Clauseni ja Morten Lauridseni
teoseid viimasest kümnendist.
Ka Eesti heliloojate valik kavas ulatub klassikutest
Konstantin Türnpust, Rudolf
Tobiasest ja Cyrillius Kreegist
tänaste heliloojate Piret Ripsi
ja Mariliis Valkoneni lauludeni.
Koori dirigeerivad Aivar
Leštšinski ja Darja Pastušenko.
Kui esimene on Tallinna kammerkoori juhtinud 1994. aastast, siis Darja Pastušenko on
noor dirigent, kes lõpetas muusikaakadeemia koorijuhtimise
magistriõpingud 2006. aastal.
Mullu 45aastaseks saanud
Tallinna kammerkoori asutas
helilooja Uno Naissoo Eesti heliloojate uudisloomingu

esitamiseks. Sel ajal oli see
esimene kammerkoor Nõukogude Liidus. Kui esimestel
aastakümnetel koosnes koor
professionaalsetest muusikutest – heliloojatest, koorijuhtidest ning muusikaõpetajatest ja -tudengitest –, siis tänavu laulavad kooris mitmete
elualade esindajatest muusikasõbrad.
Koori repertuaaris on väga
mitmesugust muusikat: stiilidest on esindatud nii barokk ja
renessanss, romantism kui ka
nüüdismuusika, olulisel kohal
on tänaseni Eesti heliloojate
looming, mille puhul on koor
olnud sageli esmaesitajaks.
Viimastel aastatel on Tallinna kammerkoor esinenud edu-

12. aprillil kl 12.00–14.30
Kelvingi külakeskuse juures
kl 10–17 Leppneeme lasteaia juures
13. aprillil kl 12–14 Lubja külas
(asukohad korraldab külavanem)
kl 14.30–15.30 Äigrumäe
pumbamaja juures
10. mail kl 12–15 Muuga külas
Randoja tee 13 platsil
kl 15.30–16.30 Muuga külas
bussi nr 38 lõpp-peatuses
11. mail kl 12–14 Tammneemes
Haugi tee bussipeatuses
kl 14.30–15.30 Tammneemes
Mehise bussipeatuses
Loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554.
Võimalik ka kojukutse ja kompleksvaktsiinisüst. Marutaudivastane süst on tasuta,
kojukutse ja kompleksvaktsiinisüst maksavad 150 krooni. Järgmistest kohtadest
anname teada aprillikuu lehes.
Kommunaal- ja heakorraamet

Tallinna Kammerkoori
kontsert Viimsis
29. märtsil kell 17
Viimsi Püha Jakobi kirikus

Tallinna kammerkoor
annab Viimsis kontserdi
29. märtsil kell 17 annab
Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kontserdi Eesti üks parimaid
amatöörkoore Tallinna kammerkoor, pakkudes kuulamiseks muusikalist ekskursiooni läbi eri ajastute ja
riikide.

Koerte ja kasside
marutaudivastane
vaktsineerimine
aprillis ja mais 2008

Dirigendid
Darja Pastušenko
Aivar Leštšinski
kalt kahel kodumaisel võitlusel: Eesti kammerkooride festivalil, kus pälviti tugevaimas
A-kategoorias esikoht, ning
„Rahvusvahelisel koorifestivalil Tallinn 2007”, kus osales
üksteist riiki 46 kooriga. Nende
seas oli Tallinna kammerkoor
üks viiest Eesti koorist, mis
jõudis oma kategoorias auhinnalisele kohale.
Tallinna kammerkoor annab
aastas paarkümmend kontserti
Eestis, aga ka teistes riikides.
Viimastel aastatel on käidud
näiteks menukatel kontsertreisidel Itaalias, Prantsusmaal,
Venemaal ja Saksamaal.
Kontsert on tasuta.

Tallinna kammerkoor

Kavas
Kreek
Poulenc
Schütz
Tobias
Türnpu

Tule ja kuula
head koorimuusikat!
Sissepääs tasuta!
Täname hooaja toetajad:
Tallinna linn, Tallinna Prantsuse Lütseum, Kultuurkapital

www.kammerkoor.ee
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Viasat ja Kõu
alustavad koostööd
Eesti vanim digi-TV operaator Viasat ja suurima levialaga Kõu Interneti-teenuse
pakkuja Televõrk alustavad
märtsis koostööd, mille
vältel pakutakse teineteise klientidele Interneti- või
digi-TV teenust.
„Praegu katab Kõu Interneti-teenus Eestit 98% ulatuses
ning liitunud on 12 000 klienti, kellest umbes kaks kolmandikku on otsustanud Kõu
koduseadme kasuks,” ütles
Televõrgu projektijuht Artur
Teesalu. „Meie hinnangul on
kõigil koduseadme soetanud
klientidel suur huvi Viasati
digi-TV vastu, sest see on nende jaoks ainus võimalus näha
laias valikus kvaliteetse pildiga telekanaleid.”
Nii Viasati digi-TV kui ka
Kõu sobivad kasutajatele ka
kaugemates maapiirkondades,
kuhu teised Interneti- ja digiTV lahendused pole jõudnud.

Viasati tegevjuht Krista
Leppiko sõnul küsivad kliendid tihti Interneti-teenuse
kohta, mistõttu püütakse leida koostööpartnereid, kelle
teenuste hulgast saaks Viasati
klient omale sobivaima valida.
„Meie huvi on koostööpartnerite abil pakkuda klientidele
lihtsaid ja käepäraseid võimalusi Interneti kasutada. Tulevikus loodame pakkuda ka
ühendatud satelliit-televisiooni ja Interneti-pakette.”
Viasat on Eesti vanim digiTV operaator, mis pakub satelliit-digi-TV teenust alates
2002. aastast. Viasati digitelevisioon on kättesaadav kogu
Eesti territooriumil.
Viasat kuulub Euroopas
suuruselt teise geograafilise
leviulatusega meelelahutusmeedia gruppi MTG (Modern
Times Group). Viasat Broadcasting on suurim tasuta
telekanalite ja tasulise satelliitdigitelevisiooni operaator
Skandinaavias ja Baltimaades. Viasati kanaleid edas-

tatakse kokku 100 miljonile
vaatajale 24 riigis. TV3, 3+,
Star FM, PowerHitRadio,
TV1000, Viasat Sport, Viasat
Explorer ja Viasat History on
näited kaubamärkidest, mis
kuuluvad MTG Grupi alla.
Kõu on Eesti Energia tütarettevõtte Televõrgu pakutava
mobiilse
Interneti-teenusega. Kõu abiga saab Internetiühenduse luua piirkonnas, kus
puudub kaablivõrk. Kõu on
mõeldud kasutamiseks kohtades, kus Internetti pole seni
olnud, ning inimestele, kelle
liikuv eluviis nõuab Interneti kättesaadavust kõikjal üle
Eesti ja seda isegi ühest punktist teise sõites.
Televõrgu pakutav Kõu on
mobiilne Interneti-ühendus,
mis kasutab andmete edastajana raadiolaineid. Kõu kasutamiseks pakub Televõrk koduja mobiilseadet.

Artur Teesalu
Kõu projektijuht

Viimsi kool kuulutab välja konkursi
2008./2009. õppeaastaks järgmistele ametikohtadele:
klassiõpetaja
matemaatika õpetaja
poiste kehalise
kasvatuse õpetaja
asendusõpetaja
sotsiaalpedagoog
koolipsühholoog

Edukal kandidaadil on:
pedagoogiline kõrgharidus
väga hea suhtlusoskus
meeskonnatöö oskus
arvutioskus
Konkursist osavõtuks esitada:
avaldus
elulookirjeldus
haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumendid palume saata hiljemalt 21.04 e-postile merike.hindreus@viimsi.edu.ee või
aadressile Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa. Info telefonil 623 5107.

Aasta naine 2007
Viimsi Ettevõtlike Daamide assotsiatsioon (VEDA) kutsub valima Viimsi aasta naist 2007.
Kandidaat tiitlile „Viimsi aasta naine 2007” on:
• Eesti vabariigi kodanik
• ema või juba ka vanaema
• tubli oma valitud elukutses
• ühiskondlikult aktiivne
• Viimsi vallaga seotud (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse kaudu)
• nõus kandideerima sellele tiitlile
Viimsi aasta naine 2007 on kaunis, tark ja tegus hing nii kodus kui ka väljaspool. Tema
oskust eluga toime tulla ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet ka kodust väljas
tasub tunnustada.
Ettepanekuid tiitli andmiseks võivad teha nii lapsed, täiskasvanud kui ka ühingud, seltsid,
organisatsioonid.
Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Pidulik Viimsi aasta naise väljakuulutamine toimub aprilli viimasel nädalal.
Viimsi aasta naise tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid koos kandidaadi
aadressiga palume saata kuni 11. aprillini.
Märgusõna „Aasta naine”
VEDA
Kaluri tee 5
Haabneeme
Viimsi vald

e-post veda@veda.ee
tel 515 5969
Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus

Eesti elanikel on
võimalus sõita Ferrari
F1-ringradadel
Exclusive Events, mida
esindab Baltimaades Safe
Driving School (DBS), pakub kõigile võimalust sõita
tuntuimatel Vormel-1 (F1)
ringradadel. Üritus leiab
aset teist aastat ja seekord
saavad osavõtjad juhtida Ferrari 360 Challenge’i
ning uhiuue Ferrari 430
Challenge’i mudeleid. Sõidud toimuvad Belgias asuval
Spa-Francorchamps’
ringrajal,
Prantsusmaal
Paul Ricard’i ja Dijon-Prenois’ ning Itaalias Mugello
ringradadel.
„Baltimaades F1-taseme ringrajad puuduvad ning seepärast
pakumegi koostöös firmaga
Exclusive Events võimalust
nautida ohutult väga kiiret
sõitu mujal Euroopas. Sellel

aastal saavad soovijad proovida uusi Ferrari Challenge’i
mudeleid, mis võivad saavutada kiiruseks lausa 300 km/h,”
rääkis DBSi koolitusdirektor
Artūrs Priednieks. „Kõiki
osalejaid juhendavad professionaalsed instruktorid, kes
on valmis jagama oma kogemusi. See sõit ei unune iial,”
on ta kindel.
Eesti rallisõitja Alo Ivaski sõnul on see igati vahva
võimalus enda autojuhtimise
oskust täiendada ning kogeda
ligilähedaseltki sama, mida
tunnevad maailma tipp-piloodid, kes nendel ringradadel
pidevalt sõidavad. „Eestis on
paraku nii, et häid autosid ja
juhte, kes kiiresti sõita sooviksid, on rohkem kui kohti, kus
saab ennast turvaliselt proovile panna,” julgustab Ivask üritusest osa võtma.

Esimene võimalus Ferrari rooli istuda avaneb juba
14. aprillil F1-võidusõitjate
seas kõrgelt hinnatud SpaFrancorchamps’
ringrajal
Belgias. 8. mail saavad soovijad sõita oma ulatuse ja pikkuse poolest unikaalsel Paul
Ricard’i ringrajal, mis asub
Lõuna-Prantsusmaal. Ferrari kodumaal Itaalias Mugello
ringrajal toimub üritus 26.
septembril ja Burgundia piirkonnas asuval Dijon-Prenois
ringrajal 31. oktoobril. Osalemistasu sõltub korraldajate
sõnul konkreetsest ringrajast
ning sõitjate arvust.
Täpsemat informatsiooni
saate firmast Safe Driving School telefonilt +371 6745 0430,
e-posti aadressilt info@dbs.lv
või veebilehelt www.dbs.lv.

MTÜ Viimsi Huvikeskus korraldab konkursi

noorTetöötaja
ametikohale Randvere Noortekeskusesse
MTÜ Viimsi Huvikeskuse struktuuriüksusena tegutseb Viimsi Noortekeskus alates oktoobrist 2001. Noortekeskus töötab avatud noortetöö meetodil ja on
peamine noortetöö korraldaja Viimsi vallas. 2007. aasta oktoobris avati Viimsi
Noortekeskuse filiaal Randvere Noortekeskus, mille põhitegevus on pakkuda
piirkonna lastele ja noortele vaba aja sisustamise võimalusi.
Töö kirjeldus:
•	Randvere Noortekeskuse töö korraldamine
• noortega suhtlemine ning noorte omaalgatuse soodustamine
• noorte vaba aja sisustamine vastavalt loodud tingimustele
• noorteürituste korraldamine ja juhtimine
• koostöö teiste noorteasutustega
Nõuded:
• kõrgharidus (rakenduslik kõrgharidus) noortetöö, pedagoogika, sotsiaaltöö
ja/või psühholoogia alal
• projektide kirjutamise ja juhtimise oskus ning kogemus
• väga hea eesti keele oskus, võõrkeelte oskus suhtlustasandil (vene, inglise)
• arvutioskus
• väga hea suhtlusoskus ja positiivne ellusuhtumine
• iseseisvus, algatusvõime, organiseerimisvõime
• Kasuks tuleb töökogemus noortega.
Pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega
• eneseteostus- ja arenguvõimalusi

Kandideerimiseks saata CV ning avaldus 4. aprilliks
e-postile viimsink@huvikeskus.ee. Info ja küsimused tel 606 6826,
e-postil viimsink@huvikeskus.ee.
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Viimsi noored käisid rahvusvahelisel
noortekoolitusel Hispaanias
Rahvusvaheline noorteorganisatsioon Youth for Exchange and Understanding viis
veebruari keskel kaks Viimsi
noortevolikogu liiget Hispaaniasse koolitusele, kuhu olid
kogunenud aktiivsed noored
ja noorteorganisatsioonide
eestvedajad 25 riigist.
Nädala jooksul toimus paralleelselt kaks koolitusblokki,
millest üks oli suunatud noorteorganisatsioonide tõhusamale
juhtimisele ning teine rahvusvaheliste noorteprojektide ettevalmistamisele ja selleks vajalike
teadmiste ning oskuste omandamisele. Viimsi noortevolikogu
liikmetest osalesid seminaridel
Triin Rebane ja Karin Pool.
Mõlemas koolitusprogrammis olid kombineeritud ekspertide loengud, riigiti kogemuste
jagamiseks mõeldud seminarid
ja vastava teema praktilist külge näitlikustavad simulatsioonid ja treeningud. Kummagi
koolituse väljund oli isesugune. Triin, kes osales organisatsioonilise juhtimise koolitusel,
sai praktilisi teadmisi noorteorganisatsioonide arendamiseks

ning juhtimiseks. Loova organiseerimise koolitusest osa võtnud Karin pani aluse aga uuele
koostööle viie Euroopa riigiga.
Nimelt algatati koolitusel mitu
rahvusvahelist noortevahetuse
projekti, millest ühega on seotud ka Viimsi noortevolikogu.
Koolituse „Loov korraldaja”
tulemina valmis Eesti, Leedu,
Gruusia, Valgevene, Moldova
ja Itaalia koostöös projekt, mis
on suunatud noorte poliitikateadlikkuse suurendamisele ning
leiab aset tuleval sügisel Leedus,
Vilniuses. Selle rahvusvahelise
projekti idee sündis just Viimsi noortevolikogu ja Vilniuse
liberaalse noorteühenduse ühisideena viimase eestvedamisel
ja Viimsi noorte kaaskorraldamisel. Selle projekti sündi võib
pidada läbitud koolituse kõige
selgemini äratuntavaks tulemiks,
mis avab Viimsi noortele taas
uusi võimalusi edasiseks arenguks ja koostööks. Lisaks konkreetsele projektiideele tekkis ka
palju partnerlussuhteid, sõpru
ning ideid, mida Eesti noortetöömaastikul rakendada.
Olles veetnud tööka nädala
selles multikultuurses noorte
aktivistide seltskonnas Hispaa-

Triin (vasakult esimene) ja Karin (vasakult teine) koos
teiste noortekoolitusel osalejatega

Riigid, kes
osalesid YEU
koolitusel
Hispaanias:

Karin Pool (paremal) ja Triin Rebane
nia päikese all, said selgeks paljud seni teadmata ja kasutamata
võimalused, mis võivad Viimsi
noortevolikogule kasu tuua just
eeskätt Euroopa tasandil tegutsedes ja Euroopa institutsioonide pakutavate vahendite kasutamisel. Kindlasti oli koolitusest
kasu ka juba käigus olevate
projektide tõhustamiseks ning
seejuures olemasolevate partnerorganisatsioonidega koostöösidemete
tugevdamiseks.
Euroopa tasandil aktiivselt
tegutsevaid noori ja noortetöötajaid ei ole mustmiljon, kuid
juhuslikult sattusime koolitusel
kokku Itaalia noortega, kellega
lükkame praegu käima Eesti-

Nurme laat
23.–25. mail toimub Pikknurme külas Puurmani vallas Jõgevamaal järjekordne
Nurme laat. Eelmisel aastal
toimus laat esimest korda.
Enamik osalejaid kiitsid koha
häid omadusi järjepidevaks
kasvuks ning arenguks. Tookord oli laadakülastajaid hinnanguliselt 5000.
Laat toimubTallinna-Tartu maan
teega piirneval, hästi ülevaatlikul
kinnistul. Laadaala suurus on 5,5
hektarit. Eelmisel aastal ehitatud
korralik vabaõhulava ning sealsed avalikud üritused (jaanituli,
saunafestival) on koha tuntust
tublisti tõstnud. Ka korraldusmeeskond on korraldusliku poole osas edasi arenenud.

Kohapeal on hea vee- ja
elektrivarustus, olmejäätmete
liigiti kogumine, korralikud (tasuta) WC-d, piisavalt (tasuta)
parkimisruumi, tasuta telkimisala, rohkelt istekohti lava ümbruses, lõkkeplats jpm. Laadal
osalemine on soodne. Külastajatele on sissepääs tasuta.
Tähtsat rolli mängib meelelahutus, laste ja täiskasvanute
vaba aja veetmise sisukad võimalused. Tänavu on kohal professionaalsed päevajuhid kõigil
laada toimumise päevadel. Vaba
aja sisustajatele ning atraktsioonidega osalejatele on üritus
tasuta. Praeguseks hetkeks on
kokkulepped kunstitöö- ning
õpitubade püstipanekuks. Eraldatud on kohad lastele ja noortele suunatud tegevuste jaoks.
Lauamängude (male, kabe jt)

võimalus on Antiigilaos. Mõned kunstinäitused. Välisaunad
ning kümblustünnid. Ka sel aastal on sobiva ilma korral kohal
helikopter ning laupäeva õhtul
õhupall huvilendude sooritamiseks. Plaanis võistlused ja võistutegemised.
Kaubeldakse
kodumaise
käsitööga ning väikeettevõtete
toodanguga. Samuti taimede,
istikute, aia- ja kodutarvetega.
Tänavu on laadal eraldatult ka
tööstuskaupade müüjad. Mullused, n-ö naturaalsed laadalised olid valdavalt seda meelt,
et võivad olla küll, aga eraldi
alal, mitte läbisegi.
Laadaala jagunemine ning
kauplemiskohtade skeem on üleval kodulehel www.nurme.ee.
Registreerimine ning lisainfo:
info@nurme.ee või 5302 4868.

Itaalia ühistööna valminud demokraatiaprojekti.
Kuigi suurema osa nädalast võttis tõhus koolitus, jäi
rohkelt vaba aega ka Sevilla
ja Malaga külastamiseks Lõuna-Hispaanias,
rahvusõhtu
korraldamiseks, vaba aja tegevustest (nagu capoeira, tango,
jooga, thai chi treeningutest)
osa võtmiseks, pidutsemiseks
ning kohaliku olustikuga tutvumiseks. Meie üllatuseks oli
tegemist ääretult tegusa ning
kasuliku nädalaga, mille vältel
leidsime palju uusi sõpru ning
omandasime huvitavaid kogemusi. Soovitame kõikidel osaleda taolistes projektides, kui
selleks on vähegi võimalust.

See nädal päikeselises Hispaanias jääb meie südamesse veel
kauaks kauaks.
Et aga projekte, millega
Viimsi noortevolikogu tegeleb
nii Viimsi, Eesti kui ka Euroopa
tasandil, on palju, siis olete alati oodatud nende kohta rohkem
infot koguma noortevolikogu
veebiaadressilt http://noortevolikogu.viimsivald.ee.
Viimsi noortevolikogus on
alati ruumi teotahtelistele ja tegusatele õpilastele, kes on valmis uuteks ülesanneteks, väljakutseteks ja võimalusteks.

Triin Rebane ja Karin Pool

Albaania
Aserbaidžaan
Bosnia ja Hertsegoviina
Eesti
Hispaania
Itaalia
Kreeka
Küpros
Leedu
Makedoonia
Malta
Moldova
Palestiina
Poola
Portugal
Rumeenia
Saksamaa
Serbia
Šotimaa
Tšehhi
Tuneesia
Türgi
Ukraina
Valgevene

Viimsi noortevolikogu

Uuskasutuskeskus
avas uue kaupluse
Uuskasutuskeskus avas Tallinnas aadressil Tööstuse
83 uue kaupluse, mis müüb
vanu asju. 200 m2 kaubanduspind on Eestis teine
omasugune, saates uuele
ringile korras kasutatud asjad.
Seda, et uuskasutamine on
tasapisi moodi minemas,
näitas tegevjuhi kohusetäitja
Minni Tindi sõnul järjekord
avamiseelse kaupluse ukse
taga ning üha korduv küsimus: millal leiab aset järgmine vanakraamiturg.

Uuskasutuskeskus
on
keskkonnasäästlikku elulaadi
arendav mittetulundusühing,
mis aitab häid vanu asju uuesti kasutusse anda. „Eestis on
praegu olukord, kus uusi asju
ostetakse keskmiselt 1500
krooni eest kuus,” teab Minni Tint. „Samal ajal ostetakse
kasutatud asju vaid 50 krooni
eest kuus.” Näiteks suurenes
Uuskasutuskeskuse
käive
märgatavalt
pühadejärgsel
ajal jaanuaris, kui inimesed
tõid poodi oma jõulukingitusi.
Tööstuse tänava pood pakub muu hulgas mööblit, rii-

deid, lastekaupu ja raamatuid.
Samuti võetakse annetustena
vastu vanu korras asju. Igaks
juhuks tasub enne helistada või
külastada kodulehte, et vastuvõtmise tingimustega tutvuda.
Uuskasutuskeskuse eesmärk
ei ole kasumit teenida. Tulude
eest tehakse keskkonnateavitust ning osa asjadest jagatakse abivajajatele tasuta. Ja
millal siis ikkagi on järgmine
vanakraamiturg? Käivad kõlakad, et juba aprillikuus.

Paavo Piik
Uuskasutuskeskuse
kommunikatsioonijuht
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Viimsi kultuuriloo seltsi
Saame tuttavaks: Rootsi-Kallavere küla
Laupäeval, 1. märtsil kogunes Viimsi koduloomuuseumisse tugev toatäis teadmishimulist rahvast. Rahvarohkus tunnistab viimsilaste
avarast suhtumisest, sest
päris omavallajuttu seekord
ei räägitud: vaatluse all oli
hoopis Rootsi-Kallavere küla
ja seda tutvustasid küla põliselanikud Raul Kurg ja Külvi
Kuusk, samuti Virve Jaagu
ja Urmas Taveter. Koosoleku
algul mälestasime leinaseisakuga seltsi asutajaliiget,
Viimsi
vabaõhumuuseumi
perenaist ja paljude head
sõpra Veste Piiburit.

Viimsi vana
hea naaber
Rootsi-Kallavere nime all tunneme tänapäevase suure ja laia
Kallavere küla ajaloolist tuumikut, Maardu linna viimase
paneelmaja ukse eest algavat
kiviaedade, külatee ja põlispuudega sumbküla. Ilusat kohta.
Tegemist on muinasajast
pärit külaga, mille vanimatest
asukatest tunnistab Käspre ojakäärust leitud kivikirves. Küla
on samas paigas vastu pidanud
Jüriöö sündmused, orduaja,
Liivi sõja, kuldse Rootsi aja,
Põhjasõja ja tsaariaegse pärisorjuse aja. Ta on üle elanud
sõjavägede liikumised, ikaldused, näljahädad, epideemiad ja
nõukogude võimu. Napid teated küla vanema ajaloo kohta
on kokku nopitud mitmesugustest allikatest.
Taani preestrid, kes külastasid 1219. aastal Vianre küla
Viimsis, käisid ka paari tunni
kaugusel asuvas Kallaveres.
Sel ajal kandis küla hoopis teist
nime: Taani hindamisraamatus
kirjutatakse üheksa adramaaga
Lillaeuerae külast, mis asetsenud kõrgel eenduval mäenukal.
Teame veel, et keegi, võib-olla
mõni selle küla elanik, oli kunagi peidupaika varjule pannud hoburaudsõled, mis praegu
Viimsi muuseumi vitriinis seisavad. Teame, et Oskar Raudmets leidis külamaadelt märke
muistsest rauasulatamisest.

Keel mäletab ehk mis
peitub nimede taga?
Luuleline külanimi ei tähenda
arvatavasti Lilleküla. Ajaloolase Paul Johanseni arvates võib
nimi pigem tuleneda vanast
eesti mehenimest ja vihjata
kunagisele peremehele – seega Lalleveere või Lällekandi
küla.
Küla nimi on aja jooksul
teisenenud: Lillaeuerae (1219
ja 1241), Kalleuer (1397),
Lallever (1439), Rotzekalver
(1522).
Lillevere kõrval asetses 15
adramaaga Kallavere küla, mis
kuulus 1341. aastal Calleverenimelisele vasallide suguvõ-

sale, kes olid endale vist küla
järgi nime võtnud.
Mis toimus Lilleveres 1343.
aastal, pole teada, kuid vaevalt
et Jüriöö tormilised sündmused
siit jälgi jätmata mööda läksid.
1387. aastal igatahes külast
enam ei räägita ja Lillevere
kohal laiutab hoopis Tallinna
komtuurile kuuluv Calleuere
mõis.
Lillevere paiknes klindipealsel, ümbruskonna uhkeimal kohal ja parimatel maadel ning ta
saatus võis sarnaneda paljude
teiste muinaskülade, sealhulgas ka Viimsi Vianre omaga.
Nimelt avastasid just sel ajal
paljud vasallid, et põllupidamine on üpriski tulus tegevus ja
Lilleveres võis juhtuda vanade
eestlaste kurva tõdemuse kohaselt: kel võimus, sel õigus.
Mõis võis ümbruskonna paremad põllud lihtsalt endale võtta
ja isand von Kallavere nimetas
uue valduse Kallavere mõisaks.
Kas ei kaja Rootsi-Kallavere
Kella talu nimes vastu kauge
mälestus sellest mõisast?
15. sajandil asus Soome
lahe äärde hulgaliselt rootsi
perekondi. Uued tulijad täitsid
Viimsi rannaala ja arvatakse,
et Kallaveres ostsid nad vana
mõisakoha ära. 1491. aastal
seisis mõisa asemel jälle üheksa adramaaga küla, milles oli
viis majapidamist. Teada on, et
külas oli ka vesiveski. See oligi
see päris õige Rootsi-Kallavere.
1522. aastal nimetatakse dokumentides Rootsi-Kallavere
küla, kuid elanikud oli selleks
ajaks juba vahetunud. Isikunimedele tuginedes võib öelda,
et 1522. aastal olid küla elanikeks eestlastest vabatalupojad. Rootslasi jäi meenutama
küla nimi, samuti mitme talu
nimed: Roobu (Ro-by-Kureküla), Klaukse, Prantsi, Käspre ja
Knuudi.

Kutsumata külalised:
ikaldus, nälg, katk,
mõõk ja metselajad
Liivi sõja aeg oli kogu Eestimaa rahvale väga raske ja elanike arv langes kriitilise piirini.
Jõelähtme kiriku juures peatus
1577. aasta jaanuaris 50 000meheline Vene vägi ja suundus
ümbruskonna külade kaudu
Tallinna piirama. Samal aastal
hävitasid venelased ka Pirita
kloostri. Kaos oli üleüldine ja
probleemiks polnud ainult venelased: kõikjal röövisid külasid ja põletasid viljapõlde ka
ringi kappavad mõisameeste ja
relvastatud talumeeste salgad.
1657 käis Jõelähtme kihelkonnast üle järjekordne raske
katkuepideemia ja ka RootsiKallavere küla ei pääsenud.
Ometi läks elu edasi ja 1680 oli
külas jälle üheksa talu. Rahvast
tuli ka juurde: 1693. aastast pärineb teade külla elama asunud
suuremast hulgast soomlastest.
Ülestähendused halva ilmaga aastatest, viljasaagi hävimi-

1930. aastate küla. Parajasti on käimas lüpsivõistlused ja populaarne üritus on palju rahvast kokku toonud.
Piimaandjatel on kõhud täis ja meel hea. Kaugemalt paistavad kiviaiad ja taluõu rehielamuga.
sest ja näljahädadest korduvad
kroonikates refräänina ja vaid
mõneaastaste vahedega. Tapvad näljahädad jäid lõplikult
ajalukku alles 19. sajandil, kui
hakati kasvatama kartulit. Näljast nõrgenenud inimesed olid
haigustele eriti vastuvõtlikud
ja katk, rõuged ning igasugu
lastehaigused niitsid rahvast
külade kaupa.
1712. aastal, Põhjasõja-aegse katku järel loendati kogu
Maardu mõisaalal vaid 88 inimest, katku surnuid oli 437.
Rootsi-Kallavere küla selles
loendis ei nimetata ja oletatakse, et see oli tühi. Küla puudub
ka 1725.–1726. aasta revisjonikirjades. Isikunimede alusel
võib arvata, et uusi elanikke
toodi naaberküla Kure talust.
Põhjasõja-eelseid külainimesi
jäi meenutama nälja- ja katkuohvrite matmiskoht Kella talu
kaldapealsel.
Hädad sellega ei piirdunud.
Eestimaal on palju metsa ja
seal elutsenud hundid-karud
teinud inimeste elu vanal ajal
päris kibedaks. 17. sajandil kirjutas reisimees Adam Olearius
verd tarretama panevaid lugusid huntide hirmutegudest Eestis. Ka Maardu vallas oli oht
pidevalt olemas. 1846. aasta
suvel murdis hunt Maardu rannas ja Sahal kolm last. 1851.
aastal võidelnud Knuudi talu
peremees Jaan Metstak eriliselt jultunud hundiga ja löönud
kriimsilma maha – vägitegu,
mille pärast tal lubatud hiljem
mõisas ja kirikus müts peast
võtmata jätta. 1860–1880 olnud hallivatimehed ikka alles,
elanud teised Põlendsoo rägastikus ja Tuuliseljal, praeguse
Muuga sadama kandis. Kü-

lakroonikas on kirjas, et Kella
talus ei saadud 1880. aastail
enne piimavankriga linna sõitma hakata, kui võsavillemid
olid Roose mäel oma varahommikuse mängimise lõpetanud
ja alla Tuuliseljale lonkinud.

Vaimuvalgus
Rootsi-Kallavere nagu Viimsigi kuulus möödunud sajanditel Jõelähtme kirikukihelkonda. Esimesed vaimulikud
olid Tallinna piiskopi ametisse
määratud taani preestrid, kuid
isikuandmed vaimulike kohta
pärinevad alles reformatsioonijärgsest ajast.
Aastatel 1714–1734 teenis
Jõelähtme pastorina Heinrich
Christopher Wrede, kelle peetud kirikuraamatud on olulised
ajalooallikad. Muu hulgas sisaldavad need informatsiooni
koolihariduse edenemisest, kohalikest rahvapärimustest, juhtumistest ja loodusnähtustest.
Wredel olid isiklikud ja
professionaalsed sidemed Jüri
õpetaja Anton Thor Hellega,
eestikeelse piibli tõlkijaga, kellega koos andsid 1721. aastal
välja ka kuulsa „Kodu- ja käsiraamatu”.
Nii Thor Helle, Wrede kui
ka 1738–1746 Jõelähtmes
töötanud õpetaja Bidberg olid
seotud vennasteliikumisega,
mis värskendas kirikut ja tõi
talurahvale vaimse uuenemise.
Jõelähtme kihelkonnas ja Kallaveres oli liikumine tugev ja
mõjukas.
Õpetaja Bidberg käis külades, kõneles inimestega ja pidas palvetunde. 1740 kirjutab
Bidberg, et tema kihelkonna
kooliõpetajad tulevad mõne aja
tagant laupäeva õhtuti pasto-

raati, et asju arutada ja palvetada – lisades, et „mõned neist
tegevat seda siiralt”. Kõik 19.
sajandi ärkamisaja põhiväärtused olid olemas 18. sajandi
vennasteliikumises: laulu- ja
pillikoorid, lugemishuvi, hariduse väärtustamine – paljud
talutoad, kus peeti vennastekoguduse piiblitunde, said hiljem
koolitubadeks.
Rootsi-Kallavere külas pole
oma kirikut kunagi olnud, kuid
vennastekoguduse ja selle 20.
sajandi künnisel välja vahetanud vabakogudusliku liikumise
traditsioon tugev ja jätkus kuni
nõukogude ajani. Koguneti
taludes nii pühapäeviti kui ka
tööpäeva õhtuti, 1920.–1930.
aastatel tegutses isegi oma väike laulu- ja pillikoor ja talutoad
olid rahvast murdu täis. Mõni
hea harjumus elab edasi, nagu
see, et enamikus selle küla taludes pühapäeviti tööd ei tehta
– pole kombeks.
1829–1859 töötas Jõelähtmes pastor Schüdlöffel, tuntud
keeleuuendaja ja rahvapärimuste koguja. (Tema kogumistöö tegi vennasteliikumine
arvatavasti raskeks, sest teadupärast kippusid vanad uskumused ja rahvapärimused selle
liikumise levialal kaduma. Igal
asjal on hind ja uue elujõuallika
leidnud rahvas ei osanud vana
pärandit väärtustada.) 1863–
1895 töötas Jõelähtmes pastor
Loppenove, „koolide isa” ja
paljude talupoegade elupäästja
näljahäda ajal. Pastor andis hädalistele võimaluse ennast ise
aidata: hankis raha ja palkas
mehed kiviaedu laduma. Loppenovast rääkinud Rootsi-Kallavere vanemad inimesed veel

1930. aastail – ja ikka soojuse
ja lugupidamisega.
Kooliõpetust korraldas ja
teadmisi kontrollis pastor ja
kõik nimetatud kirikuõpetajad pidasid rahvaharidust väga
oluliseks ja astusid samme selle parandamiseks. Ärksamad
talumehed kogusid külalapsed
kokku ja õpetasid neid rehetoas, paljud vanemad olid oma
lastele ise õpetajateks. Eriline
koolientusiast oli Loppenove,
kes 1867. aastal Maardu mõisnikult vana Paju kõrtsi koolimajaks kauples. Mälestuste
järgi olnud Paju koolituba väga
külm ja lapsed istunud talvel
ahju peal. Koolmeister kutsuti siia Randvere koolist, kus
lapsevanemad mehe karmide
meetoditega rahul ei olnud ja
keeldusid oma lapsi tema juurde saatmast. Nimelt olevat õpetaja Reinvald jätnud rumalad ja
lohakad karistuseks söömata,
samuti need, kes teistele ette ütlesid. Kallavere lapsevanemad
olid vist leplikumad ja õpetaja
Reinvald jäi siia mitmeks aastaks. 1884 avati Kallaveres uus
koolimaja, mis kujunes pikaks
ajaks küla haridus- ja kultuurikeskuseks. Samas majas tegutses ka vallavalitsus.

Esimese ja teise
põlvkonna peremehed
Praegune küla tekkis Maardu
mõisalt eelmisel sajandivahetusel päriseks ostetud viiest
põhitalust ja nende piires kolhoosiajal siia rajatud nelja pere
kodust.
Külale tuli uus elu sisse
just talude päriseksostmisega
1890–1900. Otsese tõuke andis
selleks Maardu mõisniku rahahäda ja keeldumine talude ren-
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laupäevahommik
dilepinguid pikendada. Kuid
valmisolek ise peremeheks
hakata oli selleks ajaks olemas. Võlgu kerge südamega ei
võetud, kuid antud juhul oli asi
seda väärt. Uued taluomanikud
tegid ju seda, mida elu nõudis:
tootsid ise kõik võimaliku selga ja lauale ja maksid talu ostuvõlgu, müüsid linnas saadusi
ja arvestasid, mida on tulusam
kasvatada. Ehitasid paekivist
aedu, sest omanik pidi oma
maid korralikult piirama.
Eesti keeles on sõna „moonakamentaliteet”. Kes need
moonakad olid, seda ehk enam
ei teatagi, küll aga nende ellusuhtumist ja ütlemisi, nagu
„Mõisa köis, las lohiseb.” Peremehementaliteet saavutas seda,
et 1905. aasta rahutuste ajal
Rootsi-Kallaveres eriti rahutud
ei oldud. Neil, kelle maaprobleem oli lahendatud, olid käed
tööd täis. Ka joomine polnud
enam probleem, sest talu üles
ehitav peremees lihtsalt ei saanud seda endale lubada.
Eelmisel sajandivahetusel
elati veel rehielamutes ja Rootsi-Kallavere külas olid need
õlgkatustega ja väga suured,
üle 30 m pikad. Rahvast oli
palju ja võib ainult imestada,
kuidas 10–15 inimest talvel rehetuppa magama mahtus. Talu
juurde kuulusid kindlasti veel
aidad ja keldrid: viimaseid oli
mõnel pool isegi 2–3 tükki,
enamasti mäerinnas. Lisaks
sepapajad ja saunad. Linn oli
lähedal, seal sai talusaadusi
müüa ja poekaupa osta. Uued

peremehed harjusid raha lugema ja toodangu rentaablust
arvestama.
Teise põlve talupidajad tegutsesid juba vabas Eesti riigis.
Piimatootmine muutus külas
üha olulisemaks ja sellest tunnistavad hiiglasuured raudkiviseintega karjalaudad, jääkeldrid – need suured külmutuskapid piima jahutamiseks ja muu
vajaliku külmutamiseks, jäätiigid, samuti lõputud kiviaiad
heina- ja karjamaade ümber.
1930. aastad oli ühistegevuse,
kodukaunistamise, raadio ja
elektri aeg ja Rootsi-Kallavere
käis ajaga sammu.
Kolmas põlvkond olid peremehed ilma taluta. Majapidamine kuivas kokku õueaiamaaks ja ebaõiglus kisendas
taevani. Kolhoosiinimene oli,
eriti nõukogude aja algul, nagu
sunnismaine pärisori, kellele
maksti naeruväärset palka ja
nõuti makse, mis ületasid sissetulekud. Lisaks kammitses
inimesi hirm. Sellest külast ei
saadetud õnneks kedagi Siberisse: külavanem oli aus ja osav
mees, kes oskas oma rahva eest
seista, kuid mitmed vanemad
inimesed tunnistasid: „Jumal
kaitses meid.”
Noored, kes pääsesid linna
õppima või võeti sõjaväkke,
ei tulnud enam tagasi. Paigale
jäid pensionärid ja need, kes ei
saanud või ei tahtnud kodust
lahkuda. Talu oli linna asunud
sugulastele abimajandiks ja
väljasõidukohaks. Kallaveres
oli maise vara hävimise ja hir-

muõhkkonna kõrval ka hoopis erilisi muretsemispõhjusi.
Lähinaabruses laienes rebasesabasuitsuga Maardu keemiakombinaat ja küla vanadel
põldudel kasvas jõudsalt venekeelne tööstuslinn. Teisest küljest lähenes kiiresti fosforiidikarjäär, mille „karjääripaugud”
raputasid puruks kõik kehvalt
ehitatud hooned ja mis neelasid
naaberkülas talu talu järel.

Tänapäev
Praegu Rootsi-Kallaveres enam
traditsioonilist talumajapidamist ei ole ja rahvas käib linnas
tööl. Kõike, mida uue iseseisvuse ajal üles ehitada suudeti,
on veel raske öelda, kiviaedu
kindlasti. Nende ehitamise ja
hooldamise eest tuleb erilist
tunnustust avaldada kauaaegsele külavanemale Raul Kurele, kelle peitli alt on tulnud ka
väravates seisvad kivid talunimede ja päriseksostmise aastaarvuga. 2005. aasta kevadel
korraldati külas Taluliidu kiviaialadumise õppepäev.
Oma küla ja keskkonna eest
võitlemine liidab inimesi ja
tõstab eluterved väärtused ausse. Õnneks pole võitlus olnud
viljatu. Suur saavutus on see,
et kahel korral on õnnestunud
peatada Maardu linna laiendamine üle Rootsi-Kallavere
küla. Sügisesed ja kevadised
koristustalgud ning prahikogumispäevad on aastate jooksul
paiga hulga elamisväärsemaks
muutnud.

Külavanem tööhoos.
1991–2005. ülesehitusaastatel oli külavanemaks Raul
Kurg, 2007. aastast on külavanem Merike Metstak.
Kui vaadata Rootsi-Kallavere külas ringi, tekib mõte: nii
väike, kas see ongi kõik.
Umbes sama tunne valdab
eelteadmisteta turisti mõne
kultuurišedöövri ees. Sageli

pole ju tähtis ainult nähtav
objekt, sellega seostub lugu
nähtava taga. Nähtav on jäämäe tipp, alles veealuse osa
hoomamine laseb mõista tervikut.
Kui 1900. aastal poleks
Käspre, Kella, Mihkli, Vanapere ja Eigi talusid päriseks ostetud, poleks seda küla praegusel

kujul olemas. Siin on rohkem
kui vanad hooned, kiviaiad ja
külamuuseum. Siin on põlvkondade elutöö ja armastus,
elav mälestusmärk „Eesti Vabariik 90”.

Külvi Kuusk
Viimsi Muuseumid
Rootsi-Kallavere küla

Muuseumi eestoa magamisnurgas seisab
vanavanaisade-aegne andekas leiutis – laiaks
tõmmatav abieluvoodi. Pitsiline voodipesu ja -vaip on
tehtud mereäärses Kivimäe talus, ristpistes seinavaip
pärineb Käsprelt.

Koduloohuviliste
XXI kokkusaamine
toimub 5. aprillil kell 11 Viimsi koduloo
muuseumis, Nurme tee 3. Juttu tuleb Randvere
kiriku ajaloost. Ettekandjateks Andres Jaanus
ja Urmas Kiviselg.
Nostalgia: lehmade viimased jalutuskäigud Rootsi-Kallavere külatänaval, suvi 2007.
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Viimsi Muuseumide lehenäitus
1925. aasta 17. mai oli Viimsis pidulik päev: uue koolimaja nurgakivi panemine.
Kohe algasid ka ehitustööd
ja järgmise aasta suveks olid
seinad püsti ja katus peal.
Alustati esimese korruse väljaehitamisega ja 1926. aasta
oktoobriks jõuti nii kaugele,
et suurem osa lapsi hakkas
uues majas õppima.
Ainult esimene klass, internaat
ja üks õpetaja jäid vanasse kooli.
Uues majas sai esimesel aastal
kasutada ainult alumist korrust.
Ülemisel polnud veel ei uksi, aknaid, põrandaid ega lagesid. Uus
koolihoone pakkus sellegipoolest hoopis laiemaid võimalusi:
peale õppetöö toimusid seal valla rahvapeod ja kool sai seltsielu
keskuseks. Kujunesid traditsioonid: lihavõtte- ja kevadpüha tähistamine, jõulupuud, koolinäidendid, kontserdid ja tähtpäevadele pühendatud aktused.
Uues koolis oli ka oma raskusi. 1927. aastal leiti kooliarsti küsitlemisel, et uus maja
ei pea sooja. Õpetaja korteris
näitas kraadiklaas talvel suurele kütmisele vaatamata alla
nulli, II ja V klassi ruumis oli
paar kraadi sooja. Põhjuseks
loeti seda, et maja polnud veel
valmis. Palju lapsi haigestus.
Kooliskäimisega oli muidki
probleeme. 1926./27. õppeaastal jäi Viimsi kooliringkonnast
üldse 28 last tundi ilmumata,
mõned neist hooletuse, suurem
osa aga vaesuse tõttu.
Kooli avamine raskuste taha
seisma ei jäänud. 8. mail 1927
õnnistas Tallinna Jaani koguduse õpetaja Sternfeldt Viimsi
algkooli uue hoone sisse. Pühalikule toimingule järgnes lõbus avamispidu.
1927./28. õppeaasta algul hakkasid kõik kuue klassi õpilased
uues majas õppima. Ehitustööd
polnud sel ajal veel lõppenud,
alumisel saalil ja teise korruse
klassidel puudusid puhtad laed,
internaadil polnud kööki ja teist
magamistuba, puudus ka maja
välisvooderdus. Koolis oli neli
klassiruumi ja käsitööklass, kantselei, mis oli ühtlasi õpetajate
tuba, kaks võimlemissaali, kaks
tualetti ja kolm õpetajakorterit.
Alumises saalis oli ka Viimsi haridusseltsi ehitatud näitelava.
Internaadis elavad lapsed valmistasid algul endale
hommikuti ja õhtuti ise süüa,
lõunasöök valmistati ühiselt.
Hiljem seati sisse ka ühised
hommiku- ja õhtusöögid, mille
eest õpilane tasus 14 senti, lõunasöök maksis 10 senti. Leib,
suhkur ja sööginõud pidid olema omast käest.
Viimsi kooli alla kuulus ka
Aegna kool. Õpilaste arv tõusis
1929./30. õppeaasta esimesel
poolel Viimsi klassides 125ni.
Järgmisel aastal oli Viimsi
klassides 133 ning Aegnas 12
õpilast. 1936./37. õppeaastal
oli õpilaste üldarv ühes Aegnaga 130. Õppeaasta 1938/39
lõpuks käis koolis 128 last, lõpetajaid oli kuus. 1937./38. õppeaastal oli I klassi astujaid nii

Enne: õppetöö Viimsi algkoolis 1930. aastate paiku, Viimsi Muuseumide fotokogu.
palju, et nooremaid ei saadud
ruumipuudusel vastu võtta.
24. septembril 1938 jõudsid
koolimaja 12 aastat kestnud sisetööd lõpule. Seinad kaeti paneelidega ja laed krunditi. Ees seisid
värvimis- ja tapeetimistööd.
Kooli raamatukogus oli
1935. aastal ainult 60 raamatut. Asi paranes pärast kindral
Laidoneri külaskäiku, kes an-

netas õpilasraamatukogu jaoks
100 krooni. 1935. aastal sai
kool ka apteegi.
26. detsembril 1936 pandi
alus koolimuuseumile, esimene eksponaat oli lähker. 1936.
aastal toimusid koolimajas kolmepäevased aianduse ja kodukaunistamise kursused.
24. veebruaril 1928 tähistati
Viimsi uues koolimajas piduli-

Nüüd: näitus Viimsi Muuseumide konverentsisaalis 2008.

kult Eesti vabariigi 10. aastapäeva. Aktusel loeti ette riigikogu
läkitus ja haridusministeeriumi
tervitus, peeti päevakohaseid
kõnesid ja lapsed laulsid.
1931. aastal sügisel tähistati
kooli asutamise 65. aastapäeva
ja korraldati suur eeskavaga
pidu. Oli ära õpitud segakoorilaul. Õpilased ja vilistlased
kandsid ette näidendi „Tootsi

tembud” ja koolijuhataja luges
katkendeid kooli kroonikast.
Peole oli kutsutud enamik kohalikke seltskonnategelasi.
17. mail 1937 toimus kooli
kevadpidu. Esitati koorilaule ja
õpilaste omaloomingut. Koolielus on leidlikkus alati marjaks
ära kulunud. Peole järgnenud
hommik oli koolitöötajatele
vist probleemirohke, kuid nad

leidsid ebameeldivast olukorrast hea väljapääsu. Kroonikaraamatust võib lugeda: „Kuna
eelmisel õhtul olnud rahvapeo
tõttu hõljus ruumides veel
viinalõhn ja tubakasuits, mis
tuulutamise peale ei kadunud,
siis viis kool sel päeval läbi
õppematkad I–IV klassiga Rohuneeme ja V–VI klassiga Iru
linnusesse.”
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Viimsi vallavalitsuse määrused

29. veebruar 2008 nr 10
Aadressi määramine Laiaküla
külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise korra”:
§ 1. Määrata katastriüksusele Tagakäära tee 10 (katastritunnusega
89001:010:1658) aadressiks Käära
põik 10, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes
Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

29. veebruar 2008 nr 11

§ 3. Määrata Soosepa ja Soosepa II 20) detailplaneeringujärgsele krundimaaüksustest moodustatud elamu- le nr 40 aadressiks Sooheina tee 16
kruntidele alljärgnevad aadressid:
21) detailplaneeringujärgsele krundi1) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 39 aadressiks Sooheina tee 16a
nr 41 aadressiks Soosepa tee 42
22) detailplaneeringujärgsele krundi2) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 25 aadressiks Sooheina tee 17
nr 42 aadressiks Soosepa tee 44
23) detailplaneeringujärgsele krundi3) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 17 aadressiks Sooheina tee 18
nr 43 aadressiks Soosepa tee 46
24) detailplaneeringujärgsele krundi4) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 24 aadressiks Sooheina tee 19
nr 20 aadressiks Soosepa tee 48
25) detailplaneeringujärgsele krundi5) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 16 aadressiks Sooheina tee 20
nr 1 aadressiks Sooheina tee 1
26) detailplaneeringujärgsele krundi6) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 23 aadressiks Sooheina tee 21
nr 10 aadressiks Sooheina tee 2
27) detailplaneeringujärgsele krundi7) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 22 aadressiks Sooheina tee 23
nr 2 aadressiks Sooheina tee 3
28) detailplaneeringujärgsele krundi8) detailplaneeringujärgsele krundile le nr 21 aadressiks Sooheina tee 25
nr 11 aadressiks Sooheina tee 4
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes
9) detailplaneeringujärgsele krundile Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
nr 3 aadressiks Sooheina tee 5
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast
10) detailplaneeringujärgsele krundi- avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
le nr 12 aadressiks Sooheina tee 6
kantseleis.

Tee nimetuste ja aadresside mää- 11) detailplaneeringujärgsele krundiUrmas Arumäe, vallavanem
ramine Pärnamäe külas
le nr 5 aadressiks Sooheina tee 7
Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise korra”
ja Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007
otsusega nr 115 kehtestatud „Pärnamäe küla, Soosepa tee, Vehema tee,
Pärnamäe tee ja Lageda tee vaheline
ala maaüksuste Soosepa ja Soosepa
II osas” detailplaneeringu ning omaniku Luule Ruudi 03.01.2008 avalduse aadresside määramise kohta:
§ 1. Määrata Pärnamäe külas asuvale
teele, mis algab Tulbiaia teelt ja lõpeb Pärnamäe teel, nimetuseks Soosepa tee.
§ 2. Määrata Soosepa ja Soosepa II
maaüksustest moodustatud teele nimetuseks Sooheina tee.

12) detailplaneeringujärgsele krundile nr 14 aadressiks Sooheina tee 8

Kristo Kallas, vallasekretär

13) detailplaneeringujärgsele krundi- 4. märts 2008 nr 12
le nr 6 aadressiks Sooheina tee 9

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes
Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Munitsipaallasteasutuse Viimsi
Lasteaiad juhatajal korraldada arengukava avalikustamine lasteasutuse
veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

4. märts 2008 nr 13
Püünsi Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2,
haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005 määruse nr 52 „Põhikooli ja
gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise,
ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord”
(13. septembri 2006 määruse nr 30
redaktsioonis) § 3 ja „Viimsi valla
põhimääruse” § 5 lg 2 alusel.
§ 1. Üldosa
(1) Käesoleva dokumendiga sätestatakse õpilaste Püünsi Põhikooli
(edaspidi kool) vastuvõtmise kord
1.–3. kooliastmele.

Munitsipaallasteasutuse Viimsi
14) detailplaneeringujärgsele krundi- Lasteaiad arengukava aastateks (2) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab
kooli direktor vastavalt käesolevale
le nr 15 aadressiks Sooheina tee 10
2008–2010 kinnitamine
15) detailplaneeringujärgsele krundi- Määrus kehtestatakse kohaliku omale nr 7 aadressiks Sooheina tee 11
valitsuse korralduse seaduse § 22 lõi16) detailplaneeringujärgsele krundi- ke 2, koolieelse lasteasutuse seaduse
§ 9¹ lõike 3 ja Viimsi Vallavolikogu
le nr 19 aadressiks Sooheina tee 12
14.08.2007 määruse nr 27 „Viimsi
17) detailplaneeringujärgsele krundivalla haridusasutuste arengukavade
le nr 8 aadressiks Sooheina tee 13
kinnitamise ja muutmise delegeeri18) detailplaneeringujärgsele krundi- mine vallavalitsusele” § 2 alusel.
le nr 18 aadressiks Sooheina tee 14
§ 1. Kinnitada MLA Viimsi Lasteaiad
19) detailplaneeringujärgsele krundi- arengukava aastateks 2008–2010
le nr 9 aadressiks Sooheina tee 15
vastavalt käesoleva määruse lisale.

korrale.

(3) Kool kohustub tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule
isikule, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel asub kooli teeninduspiirkonnas, vabade kohtade olemasolul ka väljapool kooli teeninduspiirkonda.
(4) Kooli vastuvõtu kord avalikustatakse kooli veebilehel.
§ 2. Vastuvõtt 1.–3. kooliastmele
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(1) Soovi lapse õppima asumiseks (2) Vastavad ettepanekud tuleb esita- 2) Kevade-suve periood 1. mai – 31.
kooli 1.–3. kooliastmele avaldab lap- da hiljemalt 15. jaanuariks kooli di- oktoober:
sevanem (eestkostja, hooldaja – edas- rektorile.
Kelnase
Leppneeme
pidi lapsevanem).
§ 4. Rakendussätted
E 7.30			
9.00
(2) Õpilasi võetakse kooli vastu aas- (1) Kooli vastuvõtutingimused kin17.30
taringselt.
nitab, muudab, täiendab ja tunnistab 16.00			
T 7.30			
9.00
(3) Õpilase 1. klassi vastuvõtmiseks kehtetuks vallavalitsus.
esitab lapsevanem oma isikut tõen- (2) Määrus avaldatakse ajalehes
dava dokumendi ametlikult kinni- Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
tatud ärakirja ja kirjaliku avalduse,
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast
millele lisab:
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse
1) sisseastuja isikut tõendava doku- kantseleis.
mendi (selle puudumisel sünnitunnisUrmas Arumäe, vallavanem
tuse) ametlikult kinnitatud ärakirja;
Kristo Kallas, vallasekretär
2) tervisekaardi;
3) ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
14. märts 2008 nr 14
(4) Õpilase 2.–9. klassi vastuvõtmi- Leppneeme-Kelnase laevaliini
seks esitab lapsevanem oma isikut sõiduplaanide kinnitamine
tõendava dokumendi ja kirjaliku
Võttes aluseks ühistranspordiseaduse
avalduse, millele lisab:
§ 5 lg 1 p 3 ja Viimsi Vallavolikogu
1) tervisekaardi;
19.12.2006 määruse nr 46 „Leppnee2) väljavõtte õpilasraamatust ja kä- me-Kelnase laevaliini sõidugraafiku
siloleva õppeaasta klassitunnistuse kinnitamise delegeerimine vallavavõi hinnetelehe ametlikult kinnitatud litsusele”:
ärakirja;

§ 1. Kinnitada Leppneeme-Kelnase
laevaliini kevad-suvise ja sügis-talvi3) ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpise perioodi sõiduplaan alljärgnevalt
laspileti jaoks.
(väljumisajad):
(5) Avalduse vormi leiab lapsevanem
1) Sügise-talve periood 1. november
kooli kodulehelt või saab kooli kant– 30. aprill:
seleist.
Kelnase
Leppneeme
(6) Välisriigi õppeasutusest tulnud
16.00
õpilase puhul tuleb avaldusele lisada E 7.30			
välisriigi õppeasutuse vastavat hari- T 7.30			
9.00
dustaset tõendav dokument või selle
K 7.30			
16.00
ametlikult kinnitatud ärakiri.
(7) Erandjuhud otsustab kooli juht- N 7.30			
kond.
R 7.30			

9.00

§ 3. Kooli vastuvõtutingimuste muut- 14.30			
mine
L 7.30			
(1) Kooli vastuvõtutingimuste muut15.00			
mise ettepanekuid on võimalik teha
P 14.30		
õppeaasta jooksul.

16.00

9.00

9.00
16.00
16.00

K 7.30			

9.00

16.00			

17.30

N 7.30			

9.00

R 7.30			

9.00

14.00			

15.00

16.00			

17.30

L 7.30			

9.00

nr 17 Volituste andmine Rohuneeme sadama põhjamuuli kinnistu ajutiseks kasutamiseks
Seikluspuhkus OÜ-le ja kasutajaga notariaalse lepingu sõlmimiseks
nr 18 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Prangli saar, Kelnase
küla, osaliselt Aali maaüksus
nr 19 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: Viimsi alevik,
Andrese V ja Madise I maaüksuste detailplaneering

11. märts 2008 nr 15

16.00 17.30

Üldplaneeringu teemaplaneeringu
„Miljööväärtuslikud alad ja rohe17.00			
18.30
võrgustik” vastuvõtmine ja avali§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi kule väljapanekule suunamine
P 14.00		

15.00

Vallavalitsuse 25. jaanuari 2008 korHarju Maavanem on oma 24.08.2006
raldus nr 34.
kirjas nr 2.1-13/4853 määranud plakooskõlastusvajaduse
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes neeringule
Viimsi Teataja ning valla veebilehel. Keskkonnaministeeriumiga, et selgitada välja riigi huvid jätkuvalt rii§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast gi omandis oleva maa planeerimise
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse osas. Planeeringu koostamise korkantseleis.
raldaja Viimsi Vallavalitsus pöördus
oma 05.09.2006 kirjaga nr 10-7/2644
Urmas Arumäe, vallavanem
kooskõlastuse saamiseks KeskkonKristo Kallas, vallasekretär
naministeeriumi poole, kes aga oma
seisukohta nimetatud planeeringule
ei esitanud. Tuginedes planeerimisViimsi vallavolikogu 11.03.2008
seaduse § 17 lõikele 5 luges Viimsi
istungi õigusaktid
Vallavalitsus oma 09.01.2007 Kesk11.03.2008 istungi otsused
konnaministeeriumile saadetud kirjaga nr 10-7/82 planeeringu keskkonnanr 15 Üldplaneeringu teemaplaministeeriumi poolt kooskõlastatuks.
neeringu „Miljööväärtuslikud Lisaks Keskkonnaministeeriumile
alad ja rohevõrgustik” vastuvõt- pöörduti kooskõlastuse saamiseks
mine ja avalikule väljapanekule Tallinna Linnavalitsuse, Maardu
Linnavalitsuse, Jõelähtme Vallavasuunamine
litsuse, Harjumaa Keskkonnateenisnr 16 Naissaare sadama kinnis- tuse, Riigimetsa Majandamise Kestule hoonestusõiguse seadmine kuse ja Muinsuskaitseameti poole.
OÜ Viimsi Haldus kasuks
Sisulisi ettepanekuid tegid Maardu
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Linnavalitsus ja Muinsuskaitseamet,
kelle märkustega on planeeringus
arvestatud. Riigimetsa Majandamise
Keskuse ettepanekutega on arvestatud osaliselt. Planeeringulahenduse
elluviimisega kaasnevaid mõjusid on
hinnatud läbi Viimsi Vallavolikogu
poolt 12.09.2006 otsusega nr 89 algatatud keskkonnamõju strateegilise
hindamise, mille aruanne esitatakse avalikule väljapanekule koos nimetatud planeeringuga. Käesolevas
eelnõus on arvestatud Viimsi Vallavalitsuse ja Vallavolikogu komisjonide poolt tehtud ettepanekutega
täiendada Viimsi Vallavolikogu poolt
13.06.2006 otsusega nr 52 heakskiidetud planeeringulahendust.
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 32, planeerimisseaduse § 18 lõike 1, Viimsi
Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi valla
ehitusmääruse” § 2 punkti 5, samuti
olles tutvunud Viimsi Vallavalitsuse ettepanekuga ning Vallavolikogu
maa- ja planeerimiskomisjoni ning
keskkonnakomisjoni seisukohtadega, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule
väljapanekule Viimsi Vallavolikogu
17.08.2004 otsusega nr 73 algatatud
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” (AS
Pöyry Entec töö nr 609), vastavalt
juurdelisatud planeeringule (lisa 1).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada
Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,
15082) Tallinn või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

11. märts 2008 nr 17
Volituste andmine Rohuneeme
sadama põhjamuuli kinnistu
ajutiseks kasutamiseks Seikluspuhkus OÜ-le ja kasutajaga notariaalse lepingu sõlmimiseks
OÜ Seikluspuhkus on esitanud taotluse (reg 07.02.2008 nr 7-1/456)
Aegna saarele tehtavate kajakimatkade korraldamiseks Viimsi vallale
kuuluva Rohuneeme sadama põhjamuuli juurest. Taotletakse luba matkade alustamiseks ja lõpetamiseks
Rohuneeme sadama põhjakai juurest.
Kajakimatkade korraldamiseks nimetatud alal on vajalik parkimisala kuni
10 sõiduautole, käimla, ning võimalus sõita kajakikäruga muulile. Piisab kinnistu pinnase tasandamisest.
Arvestades eeltoodut ja juhindudes
„Viimsi valla põhimääruse” §-st 65,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:

4. Otsus jõustub teatavakstegemi- jooksul planeeringu lähteülesande
sest.
kinnitamise kuupäevast arvates. Val5. Otsust on võimalik vaidlustada lavolikogu võib põhjendatud taotluse
Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, alusel pikendada detailplaneeringu
Tallinn) või esitada vaie Viimsi Val- esitamise tähtaega. Taotlus detaillavolikogule 30 päeva jooksul arva- planeeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks
tes otsuse teatavakstegemisest.
kuu enne detailplaneeringu esitamise
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu lähteülesanne
11. märts 2008 nr 18
kehtivuse.

Detailplaneeringu algatamine
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi
ja lähteülesande kinnitamine:
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Prangli saar, Kelnase küla, osaliselt Aali maaüksus
5. Otsus jõustub teatavakstegemi-

Planeerimisseaduse § 10 lõike 5 ja
lõike 7, Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005 määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi valla ehitusmääruse” §
2 punkti 2, § 9 lõike 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu maa- ja
1. Sõlmida OÜ-ga Seikluspuhkus planeerimiskomisjoni ning keskkon(registrikood 10846324) notariaalne nakomisjoni seisukohti, Viimsi Valleping Viimsi vallale kuuluva Rohu- lavolikogu otsustab:
neeme sadama põhjamuuli kinnistu
1. Algatada detailplaneering Viimsi
(registriosa nr.12489202, katastritunvallas, Prangli saarel Kelnase külas
nus 89001:003:1449, pindala 3782
osaliselt maaüksusel Aali, üldplaneem², sihtotstarve tootmismaa, maa
ringu kohase maakasutuse sihtotsmaksustamishind 840 000 krooni)
tarbe muutmiseks metsamaast osalitasuta kasutamiseks maksimaalselt
selt elamu- ja liiklusmaaks, maa-ala
kolmeks aastaks, tingimusel, et OÜ kruntideks jaotamiseks ja kruntide
Seikluspuhkus kasutab kinnistut ehitusõiguse määramiseks, Viimsi
heaperemehelikult, selle seisukor- Vallavolikogu 14. septembri 2004 otda halvendamata, kannab kõik oma susega nr 86 algatatud planeeringuala
tegevusega kaasnevad kinnistu ka- ulatuse ja üldplaneeringuga kavandasutamisega seotud kulud ning tagab tud elamumaa ulatuse laiendamiseks
kinnistu kasutamise võimaluse säili- lõuna suunas, juurdepääsuteede rajamise vallale ning valla nõusolekul ka miseks ning planeeringuala läbivate
muudele isikutele.
avalikult kasutatavate teekoridoride
2. Anda volitused vallavanemale
(edasivolitamise õigusega) lepingu
sõlmimiseks hiljemalt kahe (2) kuu
jooksul arvates käesoleva otsuse
jõustumisest.

määramiseks, vastavalt käesolevale
otsusele lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne nr 312 (lisa 2).

3. Kooskõlastatud detailplaneering
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi tuleb esitada Viimsi Vallavolikogule
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta

sest.
6. Otsus on võimalik vaidlustada
Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,
Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

11. märts 2008 nr 18
Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunamine: Viimsi alevik, Andrese
V ja Madise I maaüksuste detailplaneering
Planeerimisseaduse § 18 lõike 1,
Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005
määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi
valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alusel, arvestades, et detailplaneering on
kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Harju Maavanema 27.12.2007 kirjas nr 2.1-13/6537
esitatud märkustega, samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
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1. Võtta vastu ja suunata avalikule
väljapanekule Viimsi Vallavolikogu
09.11.2004 otsusega nr 108 algatatud
ja 13.06.2006 otsusega nr 57 muudetud, Tiit Kaljundi Projektgrupp OÜ
koostatud Viimsi vallas, Viimsi alevikus, Andrese V ja Madise I maaüksuste detailplaneering.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada
Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7,
Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

11.03.2008 istungi määrused
11. märts 2008 nr 5

tuse palgajuhendi lähtudes asutuse noorempedagoog 9516
eelarves töötasudeks ettenähtud vapedagoog
10 077
henditest ning käesolevast määrusest.
Palgajuhendi kinnitab haridusasutuse vanempedagoog
11 517
juht.
pedagoog-metoodik 13 908
§ 2 Haridusasutuste juhtide kuupalga
(2) Klassijuhataja ülesannete täitmise
alammäärad
eest makstakse pedagoogidele tasu:
Munitsipaalkooli- ja munitsipaalnoorempedagoog 952
huvikooli direktori ning koolieelse
lasteasutuse juhataja (edaspidi - hari- pedagoog
1008
dusasutuse juht) kuupalga alammäär
vanempedagoog
1152
lähtudes õpilaste arvust koolis on:
pedagoog-metoodik 1390
100 kuni 500 õpilast, last 11 000
krooni
(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud
kuupalga alammäärad on garanteeriüle 500 õpilase, lapse 20 000 krooni
tud kõrgharidusega haridusasutuse
§ 3. Haridusasutuste juhtide lisata- juhile ja pedagoogile. Keskeriharisud, preemiad ja toetused
dusega haridusasutuse juhi ja kvalifi(1) Viimsi Vallavalitsusel on õigus katsiooninõuetele vastava pedagoogi
haridusasutuse juhile haridusasutuse kuupalga alammäär on 85% kõrghaeelarves töötasudeks ettenähtud va- ridusega asutuste juhi ja pedagoogi
kuupalga alammäärast.
hendite piires määrata:

§ 7. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008.
(2) Käesoleva määrusega kehtestatud
palgamäärasid rakendatakse kuni uue
vastava määruse kehtestamiseni.
(3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(4) Määrus jõustub kolmandal päeval
pärast avalikustamist Vallavolikogu
kantseleis.
(5) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. veebruari 2007 määrus nr 13 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise alused”.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
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Viimsi valla munitsipaalhari- 1) kehtestatud kuupalga alammäärast § 5. Haridusasutuste teiste töötajate Viimsi valla huvikoolide põhidusasutuste töötajate töö tasus- kõrgem kuupalgamäär, näidates ära töötasustamine
määruste kinnitamise ja muutmipalgamäära suurendamise põhjendu- Haridusasutuse
tamise alused
halduspersonali se delegeerimine vallavalitsusele
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja
gümnaasiumi seaduse § 45 lõike 2,
kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 2, „Viimsi valla põhimääruse” § 46 lõike 2 ja Vabariigi
Valitsuse 30.01.2008 määruse nr 29
„Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine” alusel.
§ 1. Töö tasustamise põhimõtted
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi -haridusasutused) töötajate töötasustamise alused
ja kuupalga alammäärad.
(2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud ametijärku.
(3) Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasu-

sed;

(muude alade spetsialistide, kantseMäärus kehtestatakse huvikooli sea2) lisatasusid kokku kuus kuni 50% ha- leitöötajate, tööliste ja abipersonali)
ridusasutuse juhile määratud kuupalga- töötasustamise põhimõtted sätesta- duse § 7 lõike 2, kohaliku omavalitmäärast nõutavast tulemuslikuma töö takse haridusasutuse palgajuhendis. suse korralduse seaduse § 22 lõike 2
eest või haridusasutuse juhiga läbivii- § 6. Haridusasutuste pedagoogide li- ja „Viimsi valla põhimääruse” § 46
lõike 2 alusel.
dud tulemusvestluse põhjal või täien- satasud, preemiad ja toetused
davate tööülesannete täitmise eest;
§ 1. Delegeerida Viimsi VallavalitsuHaridusasutuse juhil on õigus hari3) ühekordseid preemiaid ja toetusi. dusasutuse eelarves töötasudeks ette- sele Viimsi valla huvikoolide põhimääruste kinnitamine ja muutmine.
(2) Haridusasutuse juhile määratud nähtud vahendite piires ning lähtudes
lisatasust informeerib Vallavalitsuse haridusasutuse palgajuhendist mää- § 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimnoorsoo- ja haridusamet vastava ha- rata pedagoogidele:
si Teataja ning Viimsi valla veebilehel.
ridusasutuse hoolekogu.
1) lisatasusid täiendavate tööülesan- § 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast
§ 4. Pedagoogide kuupalga alammää- nete täitmise ja nõutavast tulemusli- avalikustamist Viimsi Vallavolikogu
kuma töö eest mitte rohkem kui 50% kantseleis.
rad, tasu klassijuhatamise eest
kuupalgamäärast ühes kuus. Nime(1) Põhikooli ja gümnaasiumi õppetatud lisatasude maksmise määraks Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
ja kasvatusalal ning alus- ja huvihakokku aastas on kuni 100% ametiko- NB!
Vallavolikogu
õigusaktiriduse õppe- ja kasvatusalal töötaja
hale määratud kuupalgamäärast;
des nimetatud lisadega on võimakuupalga alammäär, võttes arvesse
pedagoogi vastavust kvalifikatsioo- 2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, lik tutvuda Viimsi valla veebilehel
ninõuetele ja temale atesteerimisel mille maksmise alused kinnitab hari- (www.viimsivald.ee) või Viimsi Valomistatud ametijärku, on:
dusasutus oma palgajuhendiga.
lavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
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Meelelahutussektoris tahaksid tulevikus karjääri teha pooled küsitletud õpilastest.

Viimsi noored – tulevased
ärijuhid ja arhitektid
Viimsi kooli õpilasesinduse
liikmed, 10. a klassi õpilased
Mariann Saarend ja Tõnis
Pool tegid gümnasistide hulgas uuringu, mille eesmärk
oli välja selgitada koolikaaslaste ootused tulevasele
tööle ja tööturule. Tulemuste esmaesitlus toimub tänasel Viimsi ettevõtluspäeval
Viimsi ettevõtlike inimeste
kogu eestvedamisel Viimsi
peokeskuses.
Järgnevalt leiate enda eest uuringu ülevaate, mis käsitleb
noorte tööambitsioone, ootusi tööturule, palgasoove ning
seniseid kogemusi töötamise
ja tööandjatega. Küsitluse lõpuosas uuriti ka noorte tulevikuplaanide kohta, et selgitada
välja huvid pärast keskkooli
lõpetamist. Uuringus osales
ligi 200 Viimsi kooli gümnaasiumiõpilast.

Noorte jaoks
on atraktiivsed
meelelahutus,
ärijuhtimine ja
moetööstus
Tulemustest selgus, et ärijuhtimisest veelgi atraktiivsem tundub tänastele 10.–12. klasside
õpilastele võimalus töötada
meelelahutussektoris. Vastanute hinnangul on tegemist põneva ja vaheldusrohke alaga, mis
ei nõua palju reaalainetel baseeruvaid teadmisi. Meelelahutussektoris tahaks karjääri teha
täpselt 50% küsitletutest. Veel
paar aastat tagasi äärmiselt
populaarse ärijuhtimise kõrval

pakub veel väga suurt huvi ka
moetööstus. Transpordisektor
ja meditsiin seevastu huvitavad
vaid väheseid ja seda peamiselt
suure töökoormuse ja madalate
palkade tõttu. Nii kaaluks meditsiinisektoris töötamist vaid
kümnendik noortest.¹

Noorte unistuseks
saada arhitektiks või
ärijuhiks
Uuringu sellest osast, kus küsitleti noorte ametieelistuste
kohta juba täpsemalt, selgus
aga, et kõige populaarsem
Viimsi kooli gümnasistide
hulgas on arhitekti elukutse.
Arhitektina töötamisest oleks
huvitatud koguni üks kolmandik vastanutest. Oma huvi toetuseks toovad noored välja ala
hea maine ning potentsiaalselt
kõrge tasu. Peaaegu sama palju
õpilasi tahaks tulevikus näha
oma visiitkaardil ametinimetust „ärijuht”. Selle alaga loodavad paljud endiselt kiirelt ja
lihtsalt rikastuda.
Samas aga selgus, et vähemalt Viimsi noorte puhul ei
pea paika ühiskonna kartus, et
õpetajaamet on kõige ebapopulaarsem. Pedagoogi elukutsest osutusid vähem eelistatumateks koguni 26 ametit välja
pakutud 39st, teiste seas ka
poliitiku, juristi, IT-spetsialisti, sportlase, näitleja ja ehitaja
elukutse. Viimaste vähese soosingu põhjustena toodi välja
kutse keerukus, suur vastutus
ja tihe konkurents.
Üldine tendents näitas, et eelistatakse selgelt neid ameteid,
mille tarbeks saab teadmisi ülikoolist: kutsekoolides pakutav

haridus on endiselt väga vähe
väärtustatud.

Kooli kõrvalt tööle?
Mis puudutab aga noorte soovi
suvel töötada, siis selles küsimuses jagunesid arvamused
enam-vähem pooleks. Väga
napi enamuse saavutasid need
vastajad, kes eelistavad keskkooli ajal suve siiski puhates
veeta, kuid peaaegu sama palju oli neid noori, kes leiavad
suvel töötamise olevat täiesti
mõistliku, ning kõigist vastanutest valdav osa (74,6%) on
seda ka teinud. Seejuures on
ligi kaks kolmandikku saanud
ümbrikupalka.
Keskkooli kõrvalt tahaks
tööl käia kaks noort kolmest,
kuid neist enam kui 60% tõi
välja, et vähe on tööd, mida
saaks nii teha. Need õpilased,
kes ei mõtle kooli kõrvalt töö
tegemisele, tõid peamise põhjusena välja suure õpikoormuse ning sellest tingitud ajanappuse.
Viimsis tegutsevaid ettevõtteid osati nimetada 26, neist
kõige tuntumad olid asutused,
mis tegutsevad kooli läheduses
ja mida noored igapäevapildis
palju näevad või mille teenuseid ise kasutavad. Kõige rohkem mainiti Viimsi Marketit,
Viimsi SPA-d ja ASi Fortum.

Enesearendamise
võimalused olulisemad
kui elamispind või
auto
Kui noorte käest küsiti, millistes
ettevõtetes nad töötada tahaksid, siis selgus tõsiasi, et kõige

olulisemaks kõigest, mida firma
saab oma töötajale pakkuda, on
tänaste gümnasistide arvates
koolitusvõimalus. Võimalust
ennast arendada peetakse isegi olulisemaks kui ametiautot
ja
bensiinikompensatsiooni.
Üllatuslikult ei motiveeri tööandja võimaldatav elamispinna
kasutamine noori selle ettevõtte kasuks otsustama. Viimast
pidas motiveerivaks teguriks
vaid viiendik vastanutest. Töötelefonile ja spordikompensatsioonile eelistati ootuspäraselt
ametiautot (62,5%) ja bensiinikompensatsiooni (71,4%), mis
on ilmselgelt tingitud kõrgetest
auto ülalpidamise kuludest ning
tormiliselt kallinevast bensiinihinnast.

Raha motiveerib kõige
rohkem
Kõikvõimalike
soodustuste
kõrval käsitles uuring ka keskkoolinoorte palgasoove ning
mõistlikuks peetavat töötundide arvu. Küsitlusest selgus, et
keskmiselt oleksid noored nõus
tulevikus töötama kaheksa tundi või vähem, kuid kõrgema
palga eest oleksid nad nõus
töötama kuni 12 tundi päevas.
Suurema tasu eest on kauem
kui kaheksa tundi nõus töötama kolm noort neljast. Lisaks
töötundide lisandumisele ollakse parema tasustatuse nimel
nõus käima ka kaugemal tööl
(seda teeks 91% vastanutest),
ehkki 68% küsitletutest pidas
oluliseks töökoha asumist kodule lähedal.
Niisiis on raha ilmselgelt
väga suur motivaator tööpanuse suurendamisel. Kui rää-

kida aga palgasoovidest, siis
on vastanud 200 noore hulgas
60% neid, kes on nõus 12 000kroonise brutopalga eest töötama kaheksa tundi. Veerand
vastanutest on sama palga eest
nõus töötama vaid kuus tundi päevas ning vaid 18,75%
gümnasistidest leiab, et 12 000
kroonine brutopalk on juba selline summa, mille eest tasub
töötada kümme tundi päevas
ja rohkem. Sellest järeldub,
et tänased keskkooliõpilased
ootavad juba esimestel tööaastatel kõrget tasustatust. Iga teine noor arvab, et tööle asudes
on mõistlik brutopalk 10 000
krooni ja üle selle.

Ülikool endiselt noorte
hulgas populaarne
Küsitluse viimasest osast, mis
käsitles gümnasistide tulevikuplaane, selgus, et järjest rohkem
noori eelistab pärast keskkooli
lõpetamist mõneks ajaks välismaale minna. Pikemaks ajaks
tahaks Eestist ära minna iga
kolmas Viimsi kooli 10.–12.
klassi õpilane. Valdav enamus
(87,5%) leiab siiski, et varem
või hiljem tuleb läbi astuda ka
ülikoolist, sest ilma kõrghariduseta on väga raske tööjõuturul
konkureerida. 15% küsitletutest
leidsid, et nad oleksid valmis
ka kohe pärast keskkooli lõpetamist tööle asuma.² Kaksteist
noort pidasid võimalikuks õpingute jätkamist kutsekoolis.
Kutsehariduse vähese valiku põhjuseks arvasid küsitluse
koostajad olevat selle valikuvõimaluse eksisteerimise ka
pärast põhikooli. Nii on tõenäoline, et need, kes leiavad kutse-

haridustee enda jaoks sobiva
olevat, teevad selle valiku juba
pärast põhikooli lõpetamist.

Eneseteadlikud noored
on meie tulevik
Uuringu tulemustest võib välja
lugeda, et raha on endiselt noorte jaoks olulisim motivaator tegevusala ja töökoha valikul, kuid
selle kõrval on tähtsad ka tulevase elukutse prestiiž ning isikliku
arengu võimalused. Noored arvestavad suuremal või vähemal
määral ametiala valides ka sellega kaasnevate nõudmiste ning
valitseva konkurentsiga.
Gümnasistide hulgas kogub
populaarsust USAs väga levinud mudel, mille järgi jätavad
paljud noored pärast keskkooli
lõpetamist aasta või paar vahele
ning veedavad selle aja võimalusel välismaal. Küsitluse tulemused kinnitavad ka üldlevinud fakti, et kõrgharidus ei ole
enam noorte jaoks võimalus,
vaid sellest on selgelt saanud
vajadus. Siiski tuleb tõdeda,
et noored on neid tööturul ees
ootavast üsna teadlikud ning
mõtlevad varakult valikutele,
mis neid mõne aasta pärast ees
ootavad. Jääb vaid üle loota, et
noorte tulevased tööandjad annavad oma osa, et neid keeruliste valikute tegemisel suunata
ja oma kogemustest häid nõuandeid jagada.
Suur tänu küsitluse koostajatele tehtud töö eest ning
Viimsi ettevõtlike inimeste kogule huvi äratamise eest!
Ülevaate uuringust koostas

Karin Pool
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Seiklused Inglismaal
Järgmine peatus oli Dagmari uues kodus, perekond
Stephensite juures. Tema oli
täitsa rahul oma uue koduga:
ees ootas soe ja armastav perekond, kes suhtus Dagmarisse kui pereliikmesse. Dagmar
elas üleval korrusel, kõige
suuremas toas. Samal korrusel elasid veel kaks vahetusõpilast, üks Saksamaalt ja teine
Jaapanist.
Nüüdseks elame juba oma
majas ning kõik muu tundub
kauge minevik. Kui mõned
mõrud seigad kõrvale jätta,
siis on ikkagi päris tore ja
kõik see on ju suurepärane
elukool. Muidugi näpistab vahetevahel ka koduigatsus, aga
koos saame sellest üle. Viime
oma eesmärgid täide ja tuleme tagasi kallile kodumaale
uute ideede ning hea tarkusepagasi ja entusiasmiga.

On kolmapäev ja kell näitab
üks öösel, voodi hakkab värisema, mis toimub? (Hmm,
pesumasin elab jälle oma
elu?)
Hommikul tõustes saime
selgusele – maavärin. Ime
missugune, sest maavärinaid
siinmail eriti ei esine. Muidugi see ei ole ainukene üllatus,
mille osaliseks oleme saanud.
See, kuidas Inglismaal
Canterbury’s asjade ajamine
käib, on ka omaette nali. Näiteks pankade töö on kohutavalt aeglane ja raha saab välja
võtta tellerilt ilusti küsides
ja oma nime öeldes. Selleks,
et telefoniliini ja Internetti
saada, peab nädalaid ja kuid
telefoni küljes rippuma, ning
kui lõpuks ühenduse saabki,
siis seda lihtsalt mitte kunagi
ei ole. Inglastest pole me veel
siiamaani päris sotti saanud,
kuid leidub igasuguseid huvitavaid frukte.
Muidu on Canterbury imeilus linn Inglismaa lõunaosas
Kenti maakonnas. Siin asub
kolm ülikooli ning valdav osa
elanikkonnast on üliõpilased.
Meil on siin üks maailma vanemaid ja suuremaid katedraale, Canterbury katedraal,
mis asub südalinnas. Tegemist on väga toreda linnaga
ja pätte siin ka väga kartma
ei pea.
Canterbury Christ Church
University’s, koolis kus me
õpime, on koos üpriski rahvusvaheline seltskond. Meie
kooli nimi küll viitab kristlusele, kuid tegemist on ajalooliselt säilinud nimega, millel
tegelikkuses puudub religiooniga reaalne seos. Erinevalt
Eesti ülikoolidest on siinne
nagu pisike linnak, kus igal
teaduskonnal on oma hoone.
Majade ümber on muruplatsid, mõnusad istumispaigad,

Dagmar (vasakult esimene) ja Kadri-Liis (vasakult teine) õpingukaaslastega.
purskkaev ja kalatiik. Kõigile
kaladele oleme ka nimed pannud.
Oleme valinud meediale suunatud erialad: Dagmar
õpib filmi, raadiot ja televisiooni ning mina meediat ja
kultuuri. Õppetöö on üsna
iseseisev ja loov ning õppejõud ka päris toredad ja abivalmid.
Näiteks meedia- ja kultuuriosakonnas on üks selline tore õppejõud, kes näeb
Linnar Priimäega äravahetamiseni sarnane välja, ning
kõik, mis ta ütleb ja teeb, on
omaette etendus. Ta on oma
ala suurim fänn ja vahel tudengeid ehmatades karjub
loengus „faaaabbb” („fabolous”) ehk siis „fantastiline”,

kui talle midagi eriti meeldib.
Ka Dagmari kursusel leidub
üks värvikas õppejõud, Tim
Jones, kes õpetab televisiooni, ning tema oskuseks on tudengeid motiveerida nii hästi,
et Dagmar on tema tundidest
juba lausa sõltuvuses.
Nüüdseks oleme olnud Inglismaal kuus kuud ja kooliaasta hakkab vaikselt eksamitele
lähenema. Kui mõelda tagasi
sellele ajale, kui siia tulime,
siis oli ikka raske küll, nagu
iga algus.
Eestis lennuki peale istudes olime mõlemad kurvad
ja veidi pinges. Terve sõidu
jooksul ei vahetanud kumbki meist peaaegu ühtki sõna,
mõtted olid vaid sellel, mis
ees ootab.

Gatwicku lennujaamas ootas meid taksojuht, kes rõõmsalt tervitas ning siis uude kodulinna Canterbury sõidutas.
Esimesed kolm nädalat olime
otsustanud veeta peremajutuses ning selle aja jooksul oma
pesa leida, kus ennast kooli
alguseks sisse seada.
Esimene peatus oli Tudor
Roadil, minu uues kodus.
Kella peale tuli meie suureks
üllatuseks ust avama pikkade
tumedate juustega india päritolu naisterahvas, kes lahkelt
sisse kutsus. Sisse astudes
ja lähemalt ümbrust uurides
kukkus mu süda saapasäärde,
kui nägin, et maandusin otsekui Indias: seda kõike oli korraga liiga palju.

Kadri-Liis Piirsalu

Kadri-Liis (vasakul) ja Dagmar

OMAtsirkus ootab poisse
ja tüdrukuid laagrisse!
OMAtsirkus paneb taas
karuselli keerlema. Suvelaagrisse on oodatud kõik
väiksed ja esimest korda ka
juba suuremad tsirkusehuvilised.

Imekaunis Canterbury

Raske on leida last, kellele ei
meeldiks tsirkus. Aga kas poleks tore ka ise seda õppida?
Teha tireleid või žongleerida
pallidega, kiikuda trapetsil
või keerutada rõngast? Viimsi
tsirkuselaagris on see võimalik. Esmapilgul võivad trikid
tunduda rasked, kuid osavate
treenerite ja kõva tahte korral
õnnestub kindlasti kõik. Kui
trikid selged, näidatakse neid
laagri lõpus ka vanematele.
Karta pole midagi: väike närvipinge ja esinemishirm tule-

vad artistiks saamisel kasuks.
Lapsed saavad lavakogemuse
ja julguse esineda.
Sageli tullakse laagrisse
veel teist ja kolmandatki korda, sest kõigile meeldib esineda või uusi trikke õppida.
Need, kes ühel suvel õppisid
akrobaatikat suurte pallidega,
saavad järgmisel harjutada
õhuakrobaatikat trapetsil või
sõita hoopis monorattaga.
Lapsi köidavad alati uued asjad, mida nad eelnevatel suvedel laagris ei proovinud: rullikud, trampoliin, monoratas,
rõngad. Meil on alati lõbus
seltskond ja palju tegevust.
Kõiki huvilisi ootame
Viimsi tsirkuselaagrisse esmaspäevast reedeni alates
kella üheksast. Päevad on täis
treeninguid, mänge ja puhke-

hetki, samuti süüakse üheskoos lõunat. Päev lõpeb õhtul
kell viis.
Laagrisse saab registreeruda
meiliaadressil
laager@omatsirkus.ee, info
kodulehel www.omatsirkus.ee.
• 5–10aastased lapsed on
oodatud laagrisse 28. juulist 1. augustini.

• 8–14aastased lapsed on
oodatud laagrisse 9.–13.
juunil.
Laagri eesmärk ei ole saavutada kuue päevaga maksimaal
set taset, vaid näidata lastele
tsirkusekunsti mitmekülgsust
ning võimalusi. Kohtumiseni
laagris!

Heidi Kann
tsirkuselaagri juhataja
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„Barnum” – miskit
nii kehale kui ka hingele
On järjekordne pühapäeva
pärastlõuna ning 1A bussist
tuleb maha pisike rühm reipaid noori, kes mõistatavad,
mis küll täna täpsemalt toimuma hakkab. Kõlavad sellised küsimused nagu „Mis
tantse me täna tantsime?”,
„Kas sa seda kohta kodus ka
harjutasid?”.
Rõõmsameelsetele noortele pakuvad seltsi nooruslikud täiskasvanud, kes oma lõbusa olekuga
kellelgi igavleda ei lase. Kuid
nemad tulevad autodega. Kuhu
küll siirdub see kamp? Eks ikka
kohta, kus sünnivad ning saavad
teoks põnevad ideed – Viimsi
huvikeskusesse. Jõudes teisele
korrusele kuuleb grupp kohe
projektijuht Kalle Ermi rõõmukarjatust, et kõik ongi kohal. Eest
leitakse ka peaosatäitjad, kes on
juba paar tundi harjutanud.
Kell saab kolm ning sealsamas algabki muusikalirahva
ühisproov. Kui hääled on kõigil
laulmiseks valmis, alustatakse
laulude õppimisega. Etenduse

lood on hästi tempokad ja kaasakiskuvad, et isegi staažikatel näitlejatel on raske paigal
istuda. Vahetevahel tuleb ette
ka olukordi, kus laulud on nii
kiired, et peab lausa räppima,
kuid koos saadakse ka lõpuks
nn kirvestest jagu. Samas ei
puudu ka lüürilised ja ilusad
laulud, siin on midagi igaühele.
Laulud lauldud, minnakse saali,
kus ootab ees koreograaf Dmitri
Harchenko. Ta on olnud mitme
varasema muusikali (sealhulgas
„Cats’i”) koreograaf.
Dima sõnavalik on üpris
geniaalne ning naljakas, mis
sobib sellesse konteksti nagu
rusikas silmaauku. Need naljapausid muudavad osatäitjaid
reipamaks ning tantsud edenevad ladusamalt. Tegelikult on
etendusel on kokku lausa kolm
koreograafi: Dimale lisaks Ene
Mets ja Kati Aid. Muusikali
lavastajaks nüüdsest aga taas
Rünno Karna.
Prooviosade vahepeal jõutakse tekstiharjutusi teha, teed
juua, suupisteid näksida, juttu
rääkida ja, kellel vaja, ka ko-

duseid ülesandeid teha. Ühes
proovis paar kuud tagasi mõõdeti meid kõiki üle. Ärevus
oli eriti suur, kui anti teada, et
saame mitu lavakostüümi. Kes
saab klouniks, kes linnavurleks, kostüüme jagub kõigile.
Samuti ootab meid kõiki ees
kolmepäevane teatrilaager, kus
antakse etendusele viimane
lihv. Kõige toredam on selle
projekti juures aga see, et kõik
barnumlased mõistavad teineteist ja saavad omavahel hästi
läbi, olenemata vanusevahest.
Lisaks sellele, et projekt
annab tohutu kogemuse mit-

mes valdkonnas (nagu näiteks
laulmises, tantsimises, näitlemises, suhtlemises jne), on see
ka väga hea meelelahutus. Sellepärast ärkangi igal pühapäeva hommikul mõttega, et täna
on muusikaliproov ning pole
kahju raisata tund aega sinnaja hiljem tund aega tagasisõiduks.
Usun, et kuna see muusikal
on juba osatäitjatele nauditav,
saavad ka vaatajad positiivse
elamuse, vahelduseks hallile
argipäevaelule.

Tatjana Koval

Tatjana Koval
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Pühapäeval, 30. märtsil kell 12 Viimsi
huvikeskuses, Nelgi tee 1

„Viimsi
laululaps
2008”
Osaleda võivad kõik Viimsi vallas elavad
lapsed (vaata tingimusi reglemendist:
www.huvikeskus.ee).
Publikul võimalus valida oma lemmik igas
vanuserühmas. Selleks on vaja lunastada
5-kroonine hääletamiskupong.
Parimad lauljad pääsevad Viimsit
esindama lauluvõistlusele „Harjumaa laululaps 2008”.
Tule sõbrale pöialt hoidma!
Lauljate registreerimine toimub kuni
21. märtsini. Reglemendi ja ankeedi leiate: www.huvikeskus.ee
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi vald, Harjumaa
tel 606 6838
e-post viimsi@huvikeskus.ee
Ita-Riina Pedanik, 510 3458
Kalle Erm, 505 9043
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Viimsi valla sünnid seisuga 19.03.2008

Viimsi valla kultuurikalender
28. märts – 20. aprill
jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner, Vabadussõja võitja

Tere tulemast!
 Leili Toimil sündis 25.
veebruaril poeg Raul
Andri.

Eesti Vabadussõda 1918–
1920
Eesti ja külm sõda

 Velly Luhtsalul ja
Marko Rebol sündis 7. märtsil tütar
Marjette.

 Kristi ja Indrek Vaksal
sündis 28. veebruaril
poeg Rocco.
 Tiina Randma-Liival ja
Daimar Liival sündis 2.
märtsil tütar Karmen.

Avatud K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis

 Triine-Anette Täksil
ja Aaro Trevel sündis
7. märtsil tütar Mena.
 Maiu ja Tiit Nurmikul
sündis 10. märtsil
poeg Max-Joosep.

kuni 31. märts
Rein Mägari akvarellinäitus
Avatud N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
kuni 14. aprill

SÜNNIPÄEVAD

Palju õnne!

Viimsi raamatukogus

Agnes Allam

94 Eerein-Ilse Kilu

80

Amalie Käär

93 Peeter Kuub

75

Linda Kurina

91 Rimma Medvedjeva 75

Linda Kõiv

90 Elvi Tälli

70

Alida Reinvald

90 Laine Piirisaar

70

Kaljo Alaküla

85

Valdor-Herman Sildnik 80
Elvi Prits

Riina Kütson

70

Asta Nurk

70

80 Vladimir Kallion

Raamatunäitus „Eesti Vabariigi juubeliaasta. Mõeldes
kultuurile”

70

28. märts
Inglise keele päev
Püünsi põhikoolis
28. märts kell 14
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused ujumises lastele
kell 15
Viimsi valla meistrivõistlused
ujumises
SPA Viimsi Tervise ujulas
28. märts kell 19

Maimu-Irene Tallinn 80

Noorteõhtu „Pescado”
Viimsi vabakoguduse kirikus

Vajame teavet inimestest,
kes on nõus hooldama
kodudes abivajajaid pärast
vastava väljaõppe saamist.
Teata endast telefonil
601 1660.
Seenioride nõukoja eesistuja Anne Vahemäe kontaktid
on 601 1660, 517 5422;
anne.vahemae@mail.ee.

Taas on käes pikisilmi oodatud kevad
ning peagi saabub ta naljakuusse.
MLA Viimsi Lasteaiad allüksuses,
Viimsi lasteaias Piilupesa on avatud
alates 31. märtsist lastetööde näitus

29. märts kell 17
Tallinna kammerkoori kontsert

„Suur kevad
ja väike nali”

EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Tule palun sinagi vaatama ja
tunne rõõmu naljakast kevadest koos meiega.

30. märts kell 11

Korraldaja: Piilupesa Sinine rühm

Jumalateenistus
Jutlus: Taavo Lige
Peregrupp
Teema: perekonna vaimulik
elu

DJ KARU
ÜLLATUSESINEJAD

OLED KUTSUTUD :)

5. aprill

30. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Jutlus: Ruudi Leinus

31. märts – 4. aprill
Vene keele nädal
Püünsi põhikoolis
1.–30. aprill
August Künnapu isikunäitus
„Naerukuu aprill”
Avatud N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
1.–30. aprill
Raamatunäitus „Aprill naljakuu. Eino Baskini anekdoodid”
Prangli raamatukogus
3. aprill kell 16
Filmiõhtu: lastefilm (suurel
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefilm (suurel
ekraanil)
Randvere noortekeskuses
3. aprill
Lahtiste uste päev
Püünsi põhikoolis

Vabariiklik rahvatantsupäev
kooliõpilastele
Viimsi keskkoolis
6. aprill kell 11
Evald Timmase mälestusjumalateenistus leivamurdmisega
Töötab lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus
6. aprill kell 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimis Püha Jaakobi
kirikus
6. aprill kell 16
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
Rohuneeme kabelis

Arutelu juhib Matthew Edminster.
Viimsi vabakoguduse kirikus
30. märts kell 11.30
Siim Tanel Annuse reljeefmaalide näituse „Merekarbid” avamine

4. aprill kell 19
Noortepidu. Üllatusesinejad
DJ Karu
Noortele alates 12 a. Pilet
eelmüügist 35 krooni, kohapeal 50 krooni.
Randvere noortekeskuses

30. märts kell 12
Lauluvõistlus „Viimsi laululaps 2008”
Viimsi huvikeskuse saalis

14. aprill – 5. mai
Raamatunäitus „Eesti vabariigi juubeliaasta. Mõeldes
inimesele”
Viimsi raamatukogus
17. aprill kell 16
Filmiõhtu: lastefilm (suurel
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefilm (suurel
ekraanil)
Randvere noortekeskuses
18. aprill kell 13
Naljakuu aprill: eakate koosviibimine
Viimsi päevakeskuses
18. aprill kell 19
Muusikali „Barnum” esietendus
Viimsi huvikeskuse saalis

Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
8. aprill kell 19
Teatrietendus: A. Kivirähk
„Meri ja Orav”
Egon Nuter, Andrus Vaarik
Pilet 200 krooni
Jussi Õlletoas

Filmiõhtu: lastefilm (suurel
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefilm (suurel
ekraanil)
Randvere noortekeskuses

20. aprill kell 11
Jumalateenistus
Kõneleb Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
20. aprill kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Eve Kruus. Laulab
Kuldjala lauluseltsi koor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
20. aprill kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
20. aprill kell 19
Muusikali „Barnum” etendus
Viimsi huvikeskuse saalis

13. aprill kell 11
4. aprill kell 20
Viimsilaste tervisetund „Kogu
perega ujuma”
(vesiaeroobika)
Eelregistreerimine: 609 0980,
tiia@viimsivald.ee
SPA Viimsi Tervise ujulas

Laulab Mati Turi.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

13. aprill kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

6. aprill kell 14.30

10. aprill kell 16

kell 18

MIS - PIDU
KUS - RANDVERE
NOORTEKESKUS
KIBUVITSA TEE 1
PÄEV - REEDEL, 4.APRILLIL
KELL - 19.00
VANUS - ALATES 12
PILET - KOHAPEAL 50
EELMÜÜGIST 35
(Viimsi ja Randvere
Noortekeskustes)
KAASA - SÕBER

30. märts kell 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Mihkel Kukk (Rapla)
kell 16
Leeritund: palve
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

5. aprill kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi kokkusaamine
Teema: Randvere kiriku ajalugu. Andres Jaanus ja Urmas
Kiviselg
Viimsi koduloomuuseumis

Jumalateenistus. Kontsert
Esineb Taru Kolgata koguduse
naisansambel. Kõneleb Leho
Paldre.
Viimsi Vabakoguduse kirikus

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post
marje@viimsivv.ee
http://www.viimsivald.ee

13. aprill kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
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Sport
Nii nagu tavaliselt, läks Viimsi vallavalitsuse võistkond
Harjumaa
omavalitsusüksuste talispordipäevale ilma
juhtkonnata. Kahju oli lahkuda mõnusalt naistepäeva
ürituselt, mille vallavalitsuse
meespere nii armsalt alustas, kuid minna tuli.
Seekord oli võõrustajaks Kose
vald ja kogunemiskohaks sai
Oru külakeskus. Pärast lipuheiskamist algas traditsiooniline soojendus – matk. Sammud
suunati Tuhala Nõiakaevu juurde, kus looduse- ja kodukandiuurija Ants Talioja pajatas selle
kohaga seotud põnevaid lugusid ning tutvustas sealsamas
asuvat Tuhala looduskeskust.

Harjumaa meistrivõistlused lauatennises peeti 15.
märtsil Tallinnas Kristiine
spordihallis. Valdavas osas
Maardu, Haiba ja Riisipere
klubide mängijate sekka oli
tulnud tiitlivõistlustele ka
seitse lauatennisisti Viimsist. Poiste B-vanuseklassis
saavutas Viimsi keskkooli
noormees Mihkel-Norman
Tults üksikmängus kolmanda koha. Mihkel käib
treeningutel Viimsi sulgpalliklubis, kuid on aidanud valla koondist ka lauatennises. Meesveteranide
II grupis (s. 1949–1958) jäi
Hardi Mets üheksa hulgas
neljandale kohale. Meesveteranide III grupis (s. 1948
ja varem) oli viimsilasi lau-

Nõiad magasid kaevus alles
talveund ning energiasamba
kallistamise järel võis alustada
tagasiteed.
Selgus aga, et ürituse korraldajatel Harjumaa spordiliidust
olid teised plaanid ning peagi
võeti meid rajalt maha. Läheduses paikneva väikese lumise
platsi serval kamandati kõik ritta ja vile peale läks lahti lumetornide ehitus. Kukileronimist
ja muud kohapeal improviseeritud tehnikat kasutades ehitas
kõige kõrgema „pilvelõhkuja”
Jõelähtme vald. Viimsi jäi 13.
positsioonile. Läbinud vabaõhu-toitlustuspunkti, suunduti juba nelja seina vahele Oru
kooli võimlasse. Siin ootas
omavalitsusjuhte kolmevõistlus, mis koosnes minigolfist,

Spordiüritustest tulemas
noolevisetest ja sudoku lahendamisest.
Kaheteistkümnest
omavalitsusest, kel juhid osalemas, sai esikoha Keila vald.
Viimsile jäi selles võistluses
pealtvaatamise rõõm.
Järgmises mängus oli vaja
toimetada korraga kolm lauatennisepalli rennikeste abil
ümber tähise ja valada lõpuks
ämbrisse. Iga osaleja tohtis hoida renni vaid ühe käega ning
suunanud pallid kõrvalseisjale,
jooksis jälle rivi algusesse. Kui
kas või üks pall rennist välja
lipsas, tuli uuesti otsast alata.
Sellest võistlusest ei pääsenud
ükski meeskond ühe sooritusega, kõige kiiremini jõudis sihile
Maardu linn. Viimsi sai 11. aja.
Viimases võistluses tuli
kordamööda, spetsiaalse pika

varrega kulbikese abil lennutada pallid erisugustesse anumatesse nii, et kuskile kaks palli
ei läheks. Selle mängu võitis
Raasiku vald ja Viimsi sai päeva parima, teise koha. Ka kokkuvõttes tuli võitjaks Raasiku
vald, osalenute punktiarve lõpetas Viimsi.
Korraldajad olid sisustanud
toreda ja lõbusa päeva, aitäh
neile selle eest! Usun, et sama
meelt on ka Viimsi vallavalitsuse võistkonnaliikmed Enno
Selirand, Ott Kask, Renee Villemson, Lembit Tukk, Kadi
Bruus, Katrin Markii ja Marje
Plaan.

Tiia Tamm

4. aprillil kl 20 Viimsilaste tervisetund „Kogu perega ujuma”
Viimsi spaa vabaajakeskuse ujulas
Vajalik eelregistreerimine: tel 609 0980 või
e-post tiia@viimsivald.ee
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
5. aprillil kl 10 Harjumaa meistrivõistlused ujumises
Keila tervisekeskuse ujulas
Vajalik eelregistreerimine: tel 609 0980 või e-post
tiia@viimsivald.ee
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
7.–13. aprillil Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused korvpallis (10–12. kl poistele ja tüdrukutele)
Kiili spordihallis
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
12. ja 13.aprillil Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis
12. aprillil meeskonnad, 13. aprillil naiskonnad
Aruküla põhikoolis
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Viimsi valla sporditöö koordinaator

sa kuuest neli. Esikohale
tuli Johannes Kant, teiseks
Toomas Pakane. Kolmanda
koha võttis Martin Pakk
Maardust. Neljas ja kuues
koht taas Viimsisse: Tõnu
Roosile ja Priit Eiverile.
Kõige visam viimsilane
oli Helgi Sard, kes naiste
ainsas, absoluutklassis jäi
nelja naise seas üksikmängus küll viimasele kohale,
kuid pidi vastu hakkama ka
endast nelikümmend aastat
noorematele. Et visadus
viib sihile, tõestas ta naispaarismängus koos Maar
du mängija Elle Õunaga:
saavutati hõbemedal. Segapaarismängus koos Priit
Eiveriga saavutas Helgi
viienda koha.

Rohuneeme jooksu- ja
suusaklubi Joosuu annab
teada:
See et lumele võib selleks
hooajaks juba käega lüüa, ei
tähenda veel, et suusatamisest
peaks loobuma.
Ootame kõikidelt huvilistelt
eelregistreerimist 31. maile
kavandatud ja Randvere teel
peetavatele

Viimsi lahtistele
karikavõistlustele
rullsuusatamises
Osavõtusoovist anda teada
tel 609 0980 või e-postil
tiia@viimsivald.ee.

Martin Reimi
jalgpallipoiste edukad
turniirimängud
Möödunud nädalavahetusel
jätkusid Kristiine spordihallis turniiri Kotkas Junior Cup
mängud kõige noorematele
jalgpalluritele.
Laupäeval, 22. märtsil võtsid
teineteiselt mõõtu 2000. aastal
sündinud poiste meeskonnad.
Kotkas Junior 1 ja Kotkas Junior 2 alistati võrdse tulemusega 1 : 0. Tugeva Atletiku vastu
saavutati viik 0 : 0 ning kaotus

tuli Legionilt 1 : 4. Tasuks kolmas auhinnaline koht.
Meeskond mängis koosseisus Randar Kuuskmäe, Paul
Siht, Markus Meresma, Rasmus Kala, Oskar Tänna, Georg
Lääne, Siim Laasik, Jan Eric
Silm, Daniel Minkinen, Hugo
Rebane, Ergo Kirt ja Gregor
Lillemets. Väravate autoriteks
osutusid Paul Siht, Oskar Tänna ja Rasmus Kala. Rasmus oli
ka eriauhinna saanud meie parim mängija.

Pühapäeval mängisid kõige pisemad, 2001. aastal sündinud ehk siis veel lasteaialapsed. Kotkas Junior alistati
1 : 0, Levadia 3 : 0 ning Atletiku ja Piritaga mängiti viiki
0 : 0. Oma elu esimesel turniiril osalev meeskond saavutas
veenva koha, mida kaunistasid kuldset värvi karikas ja
esimesed medalid. Parimaks
mängijaks tunnistati kolm
väravat löönud Marten Meumers.

Meeskond mängis koosseisus Hans Herman, Hugo Rebane, Marten Meumers, Jan Eric
Silm, Argo Ranne, Rico Rahula,
Jorgen Rikberg, Marten Kraav,
Jakob Proos, Kaarel Saar ja
vaid nelja-aastane, aga tugeva
tahtejõuga Karmo Tiisler.
Suurepärast mängu jälgis ka
omanimelise kooli looja Martin
Reim ise, kes jäi poiste mänguga väga rahule.

VT
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KUULUTUSED

 Ehitus-, remondi- ja  Liuguksed ja garde-  Firma osutab laadurekskavaatoriga kaevesiseviimistlustööd.
roobid. Hinnad soodja mullatöid Viimsis
Sauna puitosad ja tersad. Tel 502 9075. Roja selle lähiümbrurassid. Kerghaagiste
bert.kallion@gmail.
ses. Tel 503 3978 või
rent. Tel 5664 6709.
com.
528 7266.
 1,9 a poiss vajab to-  Restaureerin antiik 33aastane naine teeb
täispuitmööblit, asuredat hoidjatädi töökoristustöid
eramakoht Tallinnas Nõmpäevadel kella 7.30–
jades ja korterites
17.00ni. Võib olla
mel. Tel 5568 3629.
Viimsis. Suur
koka minilasteaed. Tel
gemus,
soovitused.
täna5565 5353, Katrin,  Paigaldame
Tel 5331 4587.
va- ja äärekive. Tel
asukoht Soosepa.
553 9221, e-post  Perekond Viimsis otrainer97@hot.ee.
 Teostame muruniitsib 2,5 a poisile kogemustega sõbralikku
mist, puuderaiet, oksja
kohusetundlikku
te- ja võsalõikust ning  Otsime üheaastasele
lapsehoidjat.
Töötüdrukule täiskohaga
teisi haljastuse hoolpäeviti 3–4 x nädalas
hoidjat (4–5 päeval
dusega seotud töid.
kuni sügiseni. Tasu
nädalas) Pirita linnaTel 5563 7666.
kokkuleppel. Kristel,
osas. Tööle asumine
tel 5615 1426.
 Annan klaveritunde.
esimesel võimalusel.
Tel 5569 1909.
Tel 514 5954.

Kurtna Hotell
ja Puhkekeskus
• ürituste korraldamine
• ruumide ja sauna rent
• peolauad puhkekeskuse köögist otse koju
• mitmesugused puhkusepaketid
• ratsutamine
Lisainfo: kurtna@firmapeod.ee või tel 5333 4401
www.kurtna.com ja www.firmapeod.ee

OÜ Deltabuild
MULD • LIIV • KILLUSTIK
TÄITEPINNAS
KALLURTEENUSED
Tel 5661 8666, 528 7350

OÜ DuoEkspert pakub tööd kogemustega

kinnisvaramaaklerile
Viimsi piirkonnas.

Lisaks muude korterite ja majade vahendusele ka uue
kortermaja korterite vahendus.
Palun saada oma sooviavaldus
e-mailile info@duoekspert.ee 10ks aprilliks.
www.duoekspert.ee

Eritellimus mööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
Eritellimus
mööbel
vannitoa
mööbel, büroomööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290
229;
Tel:
633
3215
Küsi
infot:
56
610
792
Faks:
633
3275
56 290
229;
Tel: 633 3215
info@uukren.ee
Faks: 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee

Raamatupidamis
teenused ja finants
konsultatsioonid
AnnRaam OÜ-lt.
info tel 515 7524
www.annraam.ee

www.uukren.ee

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja
ja remontööd
eramutele
Üldehituselektrija santehnilised
korteritele
ja eramutele tööd

elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633
3215,
Faks
633 3275
Küsi
infot:
56 630
915
info@uukren.ee
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee

KUI SA OLED LANGENUD
HOOLETUSE,
HALVA KOHTLEMISE,
FÜÜSILISE,
VAIMSE VÕI SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS VÕIMALUS PÖÖRDUDA OHVRIABITÖÖTAJA
POOLE IDA-HARJU OHVRIABIKESKUSSE:
Karjääri 11, Maardu, telefon 600 6204, e-post harju.oa@ensib.ee
Vastuvõtuajad on esmaspäev, kolmapäev, reede kl 9–12 ning 13–16.

OTSIME LAHENDUSI KOOS!

TEOSTAME SÕIDU- JA PAKIAUTODE
KERE- NING VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE
E-R 9.00 – 18.00
AMPRI TEE 9/1, VIIMSI VALD, TEL. 55530501
info@sambora.ee, www.sambora.ee
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Tule veeda lõbus sünnipäev või
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!
Pakume mitmeid pakette nii lastele
kui ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee
www.bowlingclub.ee

Aed & Värav
Tänava- ja äärekivide paigaldus.
Piirdeaedade, väravate valmistamine ja paigaldamine.
Pakume koostöös Hansa Liisinguga järelmaksu võimalust!
Hinnad talviselt soodsad. Küsi pakkumist!
Kesk-Sõjamäe 24, 11415 Tallinn
tel 5645 1554, 605 8578, e-post aed.varav@mail.ee

Viimsi spaas avatud

prillipood

Transport 15t multilift kalluriga
- liiv
- killustik
- muld
- prügi 15t konteineriga

Päeva SPA

- ekskavaatoriga kaeve- ja
planeerimistööd
- välistrasside ehitus
- lammutustööd

Mõnusad massaažid
Looduspuhtad iluteenused ja
SPA hoolitsused

lai valik optikatooteid
silmaarsti vastuvõtt
Soodsad hinnad!
Tule tutvuma!
tel 601 1570

Teetuba
Mahetoit ja küpsetised
kohapeal ja kaasa
Peolauad ja ruumide rent

Aserbaidžaani köök

Elava Tule
baaris

www.harmoonikum.ee

Oleme avatud iga päev
kella 11-23, reedel ja
laupäeval 11-24.
Asume Nelgi tee 1.
Kontakt: 609 1901
www.elavatule.ee.

www.consilio.ee neljatunnine loeng/esitlus
väikeaia kujundamisest:

ISTUTUSALAD JA
LILLEPEENRAD
5. aprill kell 11 Pirita kloostri seminariruumis
ja aias (Tallinn, Merivälja tee 18)
Tasumine summas 200 krooni ülekandega OÜ Consilio
arvele 221010187077 Hansapangas, selgitusse palun märkida
„Loeng (kuupäev)”. Kontakt ja eelregistreerimine: 505 1845 või
consilio@hot.ee

Pargi tee 8, Viimsi
infotelefon 601 1717
Avatud E-L 11-21

Laupäeval, 29. märtsil kl 11–16
Harmoonikumis, Pargi tee 8 (Viimsi)

kvaliteetse
kodutekstiili müük
siidpehmed bambuskiust rätikud ja saunalinad
bambuskiust hommikumantlid
mõnus voodipesu puuvillsatiinist
maailma parimad padjad
luksuslikud hingavad tekid-padjad
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9. märts 008

Tule ja veendu selles ise!

Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

UKS, MIDA VÕIB USALDADA

TÕSTUKSED

garaaſidele ja
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

• Tootmine • Müük • Paigaldus •
rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel.

60 11 812
53 416 072

www.lumenerakliinik.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa
Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee

www.standoor.ee

Uudis!
Hammaste
laservalgendus
Dr. Merike Immato

HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Rehvide vahetuse aeg
01.03 - 30.04
Suur valik uusi ja
taastatud suverehve

NB! Laste hambaravi tasuta

Haiglaravi,
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont
sildade kontroll, reguleerimine ja remont

Sünnitusabi

Lumepuhurite müük
Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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