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Alates sellest lehest hakkab iga
kuu ilmuma noorterubriik, kus kajastatakse kõike noortega seonduvat Viimsis ja lähiümbruses! Noortekülje paneb kokku Triin Rebane
(pildil) Viimsi noortevolikogust.
Loe lk 14.

Harju ettevõtlus- ja
arenduskeskusest saab
tasuta konsultatsiooni
„Jõuluvalgus 2008” võitjad autasustamisel. Esiplaanil Tibu lasteaia juhataja kt Merlin Tiilen.

Autasustati talvekonkursi
„Jõuluvalgus 2008” võitjaid
12. veebruaril autasustati terviseklubis Harmoonikum kolmandat
korda peetud kaunite kodude talvekonkursi „Jõuluvalgus 2008”
võitjaid.
„Jõuluvalgus 2008” võitsid eralasteaed Tibu (Viimsi alevik Vehemaa
tee 6), Kaja Tiits (Muuga küla Kallasmaa tee 11), Mati Süld (Rohuneeme küla Suur-Ringtee 28) ja
Urmas Sui (Pärnamäe küla Lageda
tee 33).
Valla arendusnõunik Enno Selirand tänas võitjaid, et nad nägid
vaeva ja tegid Viimsi pimedal ajal
valgemaks.
Tibu lasteaia juhataja kt Merlin Tiilen kirjeldas, kuidas nende
ümmargune maja oli tuledega kaunistatud. „Iga rühm kaunistas oma
akna, kaunistused olid erinevad,”
rääkis Merlin. Lasteaed on kaks
aastat selles majas tegutsenud ja
mõlemal aastal on maja olnud talvel tuledega valgustatud.
Perekond Süld oli oma õues
seisva kuuse ja leinaremmelga
lampidega valgustanud. Maja ees
rippusid valgustatud jääpurikad
ning valgustus oli näha ka maja
seest.
„See andiski ilmselt efekti,”
rääkis Mati Süld, „kui mööda sõites tekkis mulje tervikust – valgus
aknast ja valgustatud leinaremmelgas moodustasid kompleksi.”
Perekond Sui majal oli kogu
fassaad valguspitsiga ehitud, katusel seisis tuledes saan, ust ümb-

ritses püramiidne valgustus ning
valgustatud olid ka küljeaknad.
„Viimsi valla kauni kodu konkursi komisjon teeb neli-viis korda vallale tuuri peale, et märgata
muutusi,” rääkis komisjoni liige
Enno Selirand. „Kevadel ja suvel
vaatame aedade haljastust ja harmooniat. Talvel, või õigem oleks
öelda kehva libisemisega suveajal,
piilume valgustust.”
Kui 2006. ja 2007. aasta olid
Seliranna sõnul tõusva trendiga, st
tulesid tuli järjest juurde ja konkurents tihenes, siis 2008. aasta lõppu
ja 2009. algust iseloomustas see,
et külad olid jäänud pimedamaks.
„Mõnel varem väga võimsalt valgustatud majal oli nüüd vaid numbrituli,” rääkis Selirand. „Ei oska
pakkuda, kas see oli majanduslik
langus, energia kokkuhoid või töö
intensiivsuse kasv, mis ei jätnud
piisavalt aega kodu jaoks.”
Žürii liige Anne Talvari rääkis,
et püüti leida selliseid maju, mis
eripäraga silma hakkasid või aia- ja
majavalgustusega tervikuna mõjusid. „Silma jäid just terviklahendused,” ütles Talvari.
Seliranna sõnul oli kiiduväärt
Tibu lasteaed, kes oma maja väljastpoolt kaunistas, samuti eramajad, kes kaunistasid lipumaste,

puid ja isegi suuri kive. „Tuledega
kaunistatult hakkab isegi vihmaveetoru elama,” ütles Selirand.
Anne Talvari soovis, et inimesed võiksid ise aktiivsed olla, oma
majadest fotosid saata. Ka Anne
Vahemäe žürii liikmena arvas, et
tulevikus võiks esimese otsustuse
teha fotode põhjal ja seejärel kohapeal üle vaadata.
Žürii liige Ene Lill tundis rõõmu selle üle, et konkurss laieneb.
„Tore on vaadata, kuidas üks naaber teist mõjutab ja tegutsema nakatab,” ütles Lill.
„Talvevalguse konkurss on saanud traditsiooniks, sest mis pikkadel pimedatel õhtutel ikka muud
teha, kui tuld vaadata, ja kui elavat leeki pole, siis elektripirnid on
ka ilusad,” arvas Enno Selirand,

„Jõuluvalgus 2008”
võitjad:
Eralasteaed Tibu, Viimsi alevik,
Vehemaa tee 6
Kaja Tiits, Muuga küla, Kallas
maa tee 11
Mati Süld, Rohuneeme küla,
Suur-Ringtee 28
Urmas Sui, Pärnamäe küla,
Lageda tee 33

soovides ka järgmiseks aastaks
vallaelanikele lennukat fantaasiat,
mis võimaldaks pakkuda endale ja
naabritele põnevaid tuleelamusi.

VT

Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse (HEAK)
meeskond ootab nii alustavaid kui ka tegutsevaid Harjumaa ettevõtjaid ja MTÜsid/SAsid
TASUTA konsultatsioonidele.
• Ettevõtjatele anname hea meelega nõu äriplaani koostamisel, toetusvõimaluste leidmisel, projektitaotluste kirjutamisel. Nõustame ka tegutsevaid ettevõtjaid igapäeva
küsimustes.
Kontakt: Ervin Truu, tel 656 6522, e-post
ervin@hedc.ee; Silja Sorgus, tel 656 6641,
e-post silja@hedc.ee
• Kodanikeühendused saavad meie käest nõu
MTÜ/SA asutamisel, toetusvõimaluste leidmisel, projektide kirjutamisel, aga ka arengu
kava koostamisel.
Kontaktid: Juta Männisalu, tel 656 6641,
e-post juta@hedc.ee; Mari-Liis Dolenko, tel
656 6641, e-post mariliis@hedc.ee
Kui tahad olla hästi kursis rahastusvõimalustega ning koolitustega nii ettevõtjatele kui ka
ühendustele, siis pane oma meiliaadress kindlasti kirja meie meilisti: ettevõtluse listiga tegeleb Silja (silja@hedc.ee) ja kodanikeühenduste
listiga Mari-Liis (mariliis@hedc.ee).
Meie üldtelefon on 656 6522, e-post
hedc@hedc.ee. Meie tegemistega saad tutvuda
ka internetis www.hedc.ee. Asume Tallinnas
aadressil Mustamäe tee 4. Kohtumise kokkuleppimiseks helista palun ette.
Kui sul on idee, aga ei tea kuidas edasi minna, siis võta kindlasti ühendust!

Tammneeme küla elanikele
Palun tutvuge Tammneeme küla arengu
kavaga aastateks 2008–2018 ja andke teada
oma arvamused ja soovid, mida peaks veel
täienduseks lisama, muutma või hoopis ära
jätma, aadressil raivokaare@hotmail.com.
Arengukava projekti leiate internetist Viimsi
valla kodulehelt.

Üks võidumaja Pärnamäe külast Lageda tee 33

Raivo Kaare
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Viimsi valla 2009. aasta eelarve
on vastu võetud. Mis saab edasi?
Valla 2009. aasta eelarve kinnitati vallavolikogu poolt 10. veebruaril. See toimus
varasemalt kokku lepitud päeval, kuid
oleks peaaegu edasi lükkunud. Viimsi valla inimesi kindlasti huvitab, kuidas eelarve
koostamine on läinud sellel väga keerulisel
ajal.
Valla 2009. aasta eelarve koostamist alustati 2008. aasta maikuus, nii nagu valla eelarve
koostamise kord ette nägi. Vallavalitsus määras ära valdkondade võimalikud piirsummad
ja nende omavahelise proportsionaalse jaotuse.
Samal ajal sai välja arvutatud ka valla 2009.
aasta eelarve võimalik tulude maht. See andis
esimese pildi, kui suurt rahahulka on vallal üldse võimalik kasutada.
Tegelikult oli olemas eelnevalt valla eelarvete nägemused kuni 2013. aastani. Esimesed
numbrid olid välja arvutatud just selle strateegia alusel. Tulude kasv eeldas mõõdukat kasvu, kuni 5%. Seda eelkõige tulumaksu (TM)
arvelt. 2008. aasta maikuuks aga oli juba näha,
et majanduse tõus on muutunud languseks,
mis omakorda tähendab maksude laekumise
pidurdumist ja perspektiivis ka langust. Seda
kõigepealt riigieelarvele ja väikse nihkega ka
omavalitsusele. Viimsi valla eelarve tuludes on
kõige suurema osakaaluga just seesama TM,
mis on ca 60% eelarve kõikidest tuludest. See
on väga kõrge osakaal, mis omakorda tähendab, et TM prognoosi koostamine peab olema
ülimalt läbimõeldud.
TM laekumise prognoosimisel on vallavalitsuse rahandusamet kasutanud mitme komponendi mudelit, kus laekumisel on määravaks kaks
peamist elementi: TM laekumine palga kasvust
ja laekumine maksumaksjate arvu kasvust.

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

Ajalehe järgmine number
ilmub 6. märtsil.

Viimsis on mõlemad olnud pidevalt tõusvas joones, aga 2009.aasta
prognoosi koostamisel sai välja arvutatud, et sellist kiiret palgatõusu
enam ei tule ja maksumaksjate arvu
kasv võib ka pidurduda. Nende arvutuste alusel koorus välja esimene TM prognoos, mis oli 210 mln
krooni.
Vallavalitsus oli kindlal seisukohal, et TM plaan ei tohi ületada
mingil juhul 2008. aasta taset, pigem peaks olema madalam. Kuigi
2008. aasta esimese poole aasta
laekumised olid nii head, et nende
alusel oleks võinud TM laekumiseks planeerida ca 250 mln krooni,
kus arvestuse aluseks oleks olnud
2008. aasta tegelik laekumine +5%
kasvu 2009. aastal. Selle tegevuse
käigus jälgiti ka kogu aeg majanduses toimuvat ja sellega kaasnevaid ennustusi. Kõik märgid näitasid, et langused ja maksude laekumised võivad tulla veelgi väiksemad. Vallavalitsus jälgis iga kuu
TM laekumist ja näha oli, et kasvu
tempo (võrreldes 2007. aastaga)
langeb pidevalt. Oktoobrikuu järel
sai tehtud otsus, et TM plaani tuleb
oluliselt vähendada, mis vahepeal
eelarve koostamise käigus oli kasvanud 215 mln kroonile.
Nüüd oli selge, et majanduse
langus on endaga kaasa tõmmanud
maksude alalaekumise riigieelarvesse ja kohe juhtub see ka omavalitsuste eelarvetes. Otsus oli, et
kärpida tuleb ca 30 mln krooni
võrra. Selline muudatus ka eelarve
tuludes tehti ja uueks TM plaaniks
sai 185 mln krooni. Paralleelselt oli
koostamisel ka kulude plaan. Siin sai
juba maikuus vastu võetud otsus, et
eelarve tegevusalade piirsummade
kasvu ette ei nähta – jäävad 2008.
aasta eelarve tasemele. Novembris
oli vaja üle vaadata ka eelarve kulude pool. Selleks ajaks oli lõppfaasi
jõudnud ka valla arengukava investeeringute kava koostamine. Suure
eelarvekärpimise valguses läksid
kärpimisele ka investeeringud.
Kuna eelnevalt oli välja arvutatud

investeeringute võimalik maht, siis
sai see töö tehtud ära detsembriks.
Nende tegevuste tulemusel oli
valla 2009. aasta eelarve projekt
detsembris sisuliselt tasakaalus ja
valmis vastuvõtmiseks. Samas lepiti siiski kokku, et eelarve vastuvõtmist ei plaanita jaanuarikuusse,
sest tuleks ära oodata ka jaanuari
kuu TM laekumine. Selleks sai
koostatud tulude laekumise prognoosid kuude lõikes. Siin tuleb
kohe mainida, et kuude prognoosi
ei tohi teha lihtsustatult – 1/12 aasta prognoosist. See eeldab teistsugust lähenemist, vastasel juhul
võib tulemustes teha valed järeldused. Jaanuarikuu TM laekumine
ületas prognoositud kuu laekumise
1,1 mln krooni võrra ja otsus sai
tehtud, et valla eelarve projekt läheb muutmatul kujul volikogusse
kinnitamiseks. Kõik käis kindla
tegevusekava alusel. 6. veebruari
lõunaks oli valla 2009. aasta eelarve projekt koos seletuskirjaga
valmis saatmiseks volikogu liikmetele.
Siis aga sekkus protsessi riik –
Vabariigi Valitsus. Tegeleti riigieelarve 8 miljardi kroonilise kärpimisega. Selle käigus mindi hoogu
ja otsustati vähendada ka omavalitsuste tulude laekumist. Seda esialgu just sellesama TM vähendamise
teel. Vähendamine Viimsi jaoks tä-

hendas ca 15 mln kroonist miinust.
Nüüd tuli kiirelt otsustada – kas
teha kiiresti eelarves muudatused
või lükata eelarve vastuvõtmine
edasi. Kibekähku sai tulude mahtu
vähendatud 15 mln krooni ja samuti
kulude poolt 15 mln krooni. Mingil
määral võis seda arvata, et võidakse minna ka omavalitsuste rahakoti
kallale. 10. veebruariks esitas vallavalitsus kärbitud eelarve, kus TM
plaaniks jäi nüüd 170 mln krooni ja
kulude mahust kärbiti nii tegevuskulusid kui ka investeeringuid kokku
15 mln krooni võrra. Hiljem seda
TM kärbet Vabariigi Valitsuse poolt
pisut leevendati ja kaotus valla jaoks
mõne miljoni võrra ka vähenes.
Eelnevalt on palju juttu olnud just
TM ja selle ümber toimuvast. Viimsi
valla jaoks on see tuluallikas konkurentsitult kõige suurem ja kõik, mis
selle maksu ümber käib, ülimalt oluline. See kõrge osakaal tuludest viitab ka kõrgele riskiastmele. Nendel
omavalitsustel, kus TM osakaal eelarvetes on ca 30%, on selle muutus
vähem tähtis kui meie vallale.
Täna on valla eelarves TM plaan
170 mln krooni, mis oma tasemelt
jääb 2006. aasta ja 2007. aasta tegeliku laekumise vahele. Samal ajal
näiteks 2008. aastal laekus vallale
224 mln krooni. Olime siiski juba
eelarve koostamise alguses seisukohal, et 2008. aasta taset prognoosi baasiks võtta ei saa ja pigem
tuleb 2008. aasta selles momendis
üldse kõrvale jätta. Loodame, et
oleme valla 2009. aasta eelarve tulude prognoosimisel tõepoolest olnud konservatiivsed – 2009. aasta
tulumaksuplaan on 24,1% vähem
2008. aasta tegelikust laekumisest,
mis annaks meile valmisoleku ka
umbes sellisele majanduslangusele. Usun, et võib tekkida ka küsimusi, miks nüüd kohe nii alla, aga
jälgides senist Viimsi valla eelarvete formeerumist, siis võis täheldada, et tempo oli kõrge. Kui viia
see näitlikult spordi valdkonda,
siis oli vaja tempot alandada – n-ö
pulss alla võtta, sest selline tempo

Sebe bussides eakatele
odavamad piletid
Alates veebruarist rakendab AS Sebe erakorralise sõidusoodustuse. See soodustus
annab üle 60 aasta vanustele reisijatele teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval normaalhinnast 60% odavama pileti.
Soodustus kehtib kõikidel ettevõtte Eestisisestel kaugbussiliinidel, sh Tallinna–Tartu
täistunni ekspressidel. Teistel nädalapäevadel jääb üle 60 aasta vanustele reisijatele
kehtima senine 10% soodustus.
„See ei tähenda hinnasõja algust Eesti
bussiliikluses,” kommenteeris soodustuse rakendamist vanematele inimestele
ettevõtte juhatuse esimees Hugo Osula.
„Analüüs näitab, et vanematele inimestele
mõeldud –10% soodustust kasutab erinevatel päevadel kuni 15% reisijatest. Miks
siis mitte pakkuda nädala sees, kui bussides vaba ruumi, neile üle-eestilist atraktiivset sõiduvõimalust.”
Osula avaldas arvamust, et kui 60%
hinnaalanduse rakendamine toob bussi-

desse rohkem reisijaid ja käive oluliselt
ei lange, siis kaalutakse sellise soodustuse
rakendamist ka teistel päevadel.
Piletihindade üldist langust Osula ei
prognoosi. Kütusehinna langus aasta lõpus
päästis paljud bussiliinid sulgemisest ja mõnedki reisijateveo alal tegutsevad ettevõtted
pankrotist. Ka AS Sebe jõudis kahjumist välja suuresti tänu kütuse odavnemisele. Kõige
tähtsamaks peab Osula, et lõppeks Eesti
suurepäraste bussijuhtide tööleminek Soome. Ka seal on bussijuhtidest suur puudus,
vaatamata kordades kõrgemale töötasule.
Linnadevaheline kaugbussiliiklus Eestis toimib kommertsalustel ja ilma riigipoolse toetuseta. Dotatsiooni makstakse
läbi riigihangete maakonnaliinidele, millel
rakendatavad piletihinnad ja soodustused
on maavalitsuste otsustada.
AS Sebe on suurim kaugbussiliinide
ettevõte Eestis. AS Sebe opereerib ka maakonnaliiklust Ida-Virumaal ja Võrumaal.

ei oleks olnud pikemas perspektiivis jätkusuutlik.
Kulude poolel on sellest lähtuvalt piiratud allasutuste ja teiste
tegevusalade piirsummade kasvu.
Kolme viimase aasta peale kokku
(2007 kuni 2009) on kasvud piirdunud 2–3%ga. Seda kõigepealt
ikka selleks, et oleks valla eelarves
vahendeid võimalikult palju investeeringuteks. Samuti on vallavalitsus pidevalt jälginud, et valla omainvesteerimisvõime kasvaks. See
on väljendatud Rahandusministeeriumi välja töötatud koefitsiendi
kaudu, mis Viimsi valla puhul on
olnud viimastel aastatel 1,1 piires.
Arvestades Viimsi valla finantsvõimeid, peaks see perspektiivis olema vähemalt 1,3.
Struktuuriliselt on valla 2009.aasta eelarve üsna sarnane eelmistega.
Pisut üle poole on hariduse kulud,
teised valdkonnad kõiguvad vastavalt investeeringute mahule. Investeeringute maht kokku koos investeeringute tagasimaksetega läbi rentide moodustab üle 90 mln krooni.
Kui selguvad riigi poolsed eraldised
– hariduse toetus jt, siis ületab valla
eelarve maht 300 mln krooni piiri.
Suure tõenäosusega jääb see summa
ka lähiaastatel sellesse suurusjärku.
Valla 2009. aasta eelarves ei ole
ette nähtud võtta laenu. Seda ilmselt
ka järgmistel aastatel. Valla laenukohustused on suured. 2009. aasta eelarves on nende laenukohustuste (ka läbi
rendi) tagasimaksete maht 51 mln
krooni. Seega 2009. aasta lõpuks
peaks vald suutma oma võlakohustusi vähendada 51 mln krooni võrra.
2009. aasta eelarve on vastu
võetud ja aastast juba kaks kuud
läinud. Loodame vallavalitsuse
poolt, et valla 2009. aasta eelarve
on jätkusuutlik ja saame normaal
selt majandada. Ei ole ka kaugel
aeg, kus tuleb 2010. aasta kohta
esimesed visandid paberile teha.

Tähve Milt
vallavalitsuse liige, rahandusameti
juhataja

27.02.–13.03.2009 kell 8.30–17.00
(esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella
16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Randvere küla,
Aadu I / Kibuvitsa tee 18a maaüksuse detailplaneering. Planeeritava ala
suurus on ca 1 ha ja asub Muuga lahe
ääres ning piirneb Kibuvitsa teega, Kibuvitsa tee 18, Kibuvitsa tee 20 / Madise
maaüksustega. Planeeringu eesmärgiks
on maakasutuse sihtotstarbe muutmine üldplaneeringujärgsest looduslikust
rohumaast väikeelamumaaks ja krundi
ehitusõiguse määramine väikeelamu
ehitamiseks. Väikeelamu suurim lubatud
kõrgus maapinnast on 8,5 m ja suurim
lubatud ehitusalune pindala on 160 m².
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Viimsi alustab läbirääkimisi lasteaiatasu üle
Lasteaiakoha maks Viimsis on
tõesti suurem kui teistes omavalitsustes. Viimsis on selle
sajandi kaheksa aasta jooksul ehitatud viis uut lasteaeda. Vaid üks lasteaed pärineb
n-ö Kirovi kolhoosi ajast. Samas näiteks Tallinnas on enamik lasteaedu olemas juba
nõukogude ajast ja seal sõltub
kohatasu peamiselt ülalpidamiskuludest, seega kommunaal- ja personalikuludest.
Lasteaiakoha maksumus vanas
ja uues hoones on mõistagi erinev, sest seda mõjutavad uute
hoonete ehitusse tehtud investeeringud. Kohtade tasud kõiguvad: vanas Piilupesa lasteaias
4661 krooni, uues Randvere lasteaias 9164 krooni.
Keskmine kohamaksumus
Viimsi munitsipaallasteaias on
6295 krooni kuus. Selles kajastuvad nii tehtud investeeringud,

Viimsis sünnib igal aastal juurde umbes 250 last.
kommunaalkulud kui ka personalikulud. Lapsevanemad maksavad sellest kinni vaid väikese
osa Seni kehtiva põhimõtte
järgi maksavad lapsevanemad
Viimsi lasteaedades võrdselt,
sõltumata sellest, kui vana või
uus on hoone.
Lapsevanem peab maksma
pärast detsembrikuist otsust
870 krooni kuus senise 652
asemel. Tervelt 218 krooni
rohkem. Kokkuvõttes aga vaid

13,8 protsenti koha tegelikust
maksumusest. Suurema osa,
üle 85 protsendi, maksavad
kaudselt kinni ülejäänud Viimsi seitse tuhat maksumaksjat
valla eelarve kaudu.
Tallinnas on lasteaiakoha
keskmine tasu munitsipaallasteaias 2652 krooni kuus, millest
lapsevanem maksab 348 krooni, seega 13,1 protsenti. Võrdlusest selgub, et kohatasu protsent, mille lapsevanem kinni

maksab, on Tallinnas ja Viimsis
ligilähedaselt sama.
Summad on aga erinevad.
Nii odavat teenust kui Tallinnas kahjuks Viimsis pakkuda
ei saa. Põhjuseks ongi eelkõige
see, et Viimsis on tulnud ehitada uued lasteaiad ning siin on
ka personalikulud lasteaedade
töötajatele kõrgemad kui mujal
Harjumaal või Tallinnas.
Lasteaia järjekord, sõltumata hinnatõusust, on Viimsis
aga jätkuvalt 350 lapse kandis.
Lisaks on neidki, kellel olemas
koht eralasteaias, kuid ikkagi
oodatakse odavamat kohta ka
valla lasteaeda. Hinnavahe on
märkimisväärne. Eralasteaedades maksab vanem 1730–3380
krooni kuus, munitsipaallasteaedades nüüd 870 krooni.
Valla lasteaedade tühjenemist
karta ei ole. Lähiaastate statistika näitab, et Viimsis sünnib igal
aastal juurde ca 250 last.
Kampaania kohatasu tõstmise vastu 218 krooni võrra

algatas MLA Viimsi Lasteaiad
hoolekogu, kes korjas lastevanemate protestiallkirju valla
lasteaedade rühmaruumides.
Kes meist ei tahaks siis igas
kuus 218 krooni kokku hoida.
Iseasi, kas oma lapse pealt?
On ju arusaadav, et 218 lisakrooni kuus võib paljudele
olla ka üle jõu käiv. Lasteaia
kohatasu pole seni valla sotsiaaltoetuste eelarvest kompenseeritud. Ühekordsete toetuste arvelt on seda aga võimalik teha. Seni on vald aidanud
vähekindlustatud peresid lasteaiatoidu maksmisel.
Vallas mõeldakse praegu ka
sellele, kuidas diferentseerida
hinda juhul, kui vanemal on
peres kaks või enam last. Sellisele vanemale võib hinnatõus
tõesti probleemiks kujuneda.
Viimsi vallavolikogu otsustas detsembrikuus tõsta lasteaia kohatasu 218 krooni võrra
kuus. Eelnõu poolt hääletasid
kõik 18 kohal viibinud saadi-

kut, neist viis reformierakonna, kaks valimisliidu Roheline
Viimsi, üks keskerakonna, neli
Viimsi ettevõtjate liidu ja kuus
IRLi volinikku. Opositsiooni
ja koalitsiooni nii üksmeelset
hääletamist ei mäletatagi.
Ettepanek lasteaia kohatasu tõsta tuli vallavolikogu
eelarve- ja arengukomisjonilt, kus on esindatud ka opositsioon. Küllap oli põhjus
selles, et eelarve koostamine
on meil väga pingeline olnud
ja aasta lõpus oli juba näha,
mis juhtub tulumaksu laekumisega. Samas on Viimsis
väga palju kulutusi seotud
just koolide ja lasteaedadega.
Üle poole 262miljonilise eelarve kuludest läheb hariduse
valdkonnale, sealhulgas lasteaedadele. Läbirääkimised
hoolekogu esindajatega algavad 19. veebruaril.

Haldo Oravas
Viimsi vallavanem

Viimsi koolis toimub õpilaste konverents „Eesti eile, täna ja homme”
Kolmapäeval, 4. märtsil toimub Viimsi kooli aulas õpilaste konverents „Eesti eile,
täna ja homme”. Konverentsil esinevad ettekannetega
7.–11. klassi õpilased ning
see on pühendatud Eesti
vabariigi sünnipäevale ja
Lennart Meri sünniaastapäevale.
Õpilaste konverents on muutunud Viimsi koolis juba meeldivaks traditsiooniks. Eelmisel
aastal oli konverentsi teemaks
„Väärtused meis ja meie ümber”. Õpilased olid ette valmistanud paljusid elualasid puudutavad ettekanded ning hiljem
toimusid ka väikesed töötoad
praktiliste tegevustega. Kuna
konverents läks hästi ning õpilaste tagasiside oli väga positiivne, otsustati üritus iga-aastaseks traditsiooniks muuta.

Tänavune teema „Eesti eile, täna ja homme” on
inspireeritud Eesti Vabariigi
90. juubeliaastast ning Viimsi
kool tahab selle konverentsiga
pöörata tähelepanu Lennart
Meri kirjutatud raamatutele.
Konverentsi väitlusjuhid, põhikooliõpilased, loevad ettekannete vahele mõtteteri ja
ütlemisi, mis on pärit Lennart
Meri sulest.
„Õpilased on olnud konverentsi sisulisse ettevalmistusse
kaasatud juba päris pikka aega
ning heameel on tõdeda, et
kuigi ettekandega esinemine
nõuab neilt lisaaega ja -pingutust, siis saadud kogemus on
kindlasti vaeva väärt. On väga
tore, et õpilased seda mõistavad ja tahavad kogemusi saada,” ütles õpilaskonverentsi
projektijuht ning Viimsi kooli õpilasteaduse arendamise
koordinaator Peeter Sipelgas.

kune tund ning pärast konverentsi lõppu läheb koolipäev edasi.
Kokku on planeeritud 6–7 ettekannet pikkusega 10 minutit.
Kõigil huvilistel on võimalik esitada küsimusi ja tähelepanekuid.
Õpilaskonverents
„Eesti
eile, täna ja homme” toimub

Õpilased uudistamas töötoas valminud
plakatite väljapanekut.

Konverentsi teemad
Teemad, mida konverentsile
ettekandmiseks valiti, on väga
erinevad. Iga õppetool peab
esitama ühe teema ning õpilastega koos arutledes otsustama,
kes ettekande esitab.
Konverentsi eesmärk on
pakkuda õpilastele võimalust
saada ettekande koostamise ja

esitamise kogemus ning loodetavasti on õpilaselt-õpilasele
konverentsi suureks eeliseks ka
see, et noored saavad koostada
oma ettekande just selliselt, et
eakaaslastel oleks huvitav kuulata.
Konverentsil osalevad 7.–11.
klasside õpilased. Enne konverentsi algust toimub üks hommi-

Karjäärilaadal sai näha üliõpilaste ehitatud vormelit
3. veebruaril korraldas Viimsi
kool oma õpilastele karjäärilaada, kuhu olid kutsutud
osalema mitmed ametikoolid ja rakenduskõrgkoolid.
Teiste seas said gümnaasiumiõpilased ülevaate ka Tallinna
tehnikakõrgkoolist (TTK), mis
on suurim riiklik rakenduskõrgkool Eestis. Ehitusteaduskonna
kolmanda kursuse üliõpilane
Oliver Raik tutvustas kooli filmi taustal erialasid ja koolikorraldust. Filmis jäi kõlama TTK
rektori Arvi Altmäe selgitus, et
rakenduskõrghariduse õppekavas on 30 protsenti praktikat,
mis võimaldab pärast lõpetamist ka kohe tööle hakata.
Karjäärilaadal said sõna viis
ametikooli ja kolm rakenduskõrgkooli. Päeva avades ütles
Viimsi kooli direktor Leelo
Tiisvelt, et kuulanud ära info,
peaks järgnema kodune ana-

lüüs, mis paneb võrdlema oma
võimalusi ja tulevikuvisioone.
Tõsiselt tuleks direktori sõnul
mõelda selle üle, mis saab edasi, kas õppida näiteks ärijuhiks
või juristiks või omandada
hoopis mõni praktiline töö.
Arvestades praegust majandusolukorda, on vaja neid, kes
majandust reaalselt edasi viiksid, seega eelkõige inseneriharidusega spetsialiste. Sellistel
tehnikavaldkonna
erialadel
saabki teadmisi omandada Tallinna tehnikakõrgkoolis.
Aga et ainult jutt igavaks ei
jääks, oli Viimsi kool andnud
võimaluse korraldada ka oma
töötuba. TTK tõi kooli avarasse aatriumi veekardina ette
vormeltüüpi auto prototüübi.
Vormel valmis Tallinna tehnikaülikooli ja TTK üliõpilaste
koostöös kõigepealt virtuaalselt ja seejärel juba reaalselt.
2008. aasta suvel käis TTÜ/
TTK Formula Student Team

See vormel, mida Viimsi
koolis näidati, valmis
Tallinna Tehnikaülikooli ja
TTK üliõpilaste koostöös
kõigepealt virtuaalselt ja
seejärel juba reaalselt.
Inglismaal Silverstone’is toote
arendusvõistlusel ja pälvis parima uustulnuka karika, saavutas disainikonkursil kuuenda ja
üldkokkuvõttes 72 võistkonna
seas 13. koha.
Vormel kooliaatriumis oli
tõenäoliselt ainukordne pilt ja

äratas elavat huvi. Kohal olid ka
meeskonnaliikmed, kes andsid
vastused juba täpsematele küsimustele. Vormelisse sai istuda
ja proovida, kas viie sekundiga,
nagu ette nähtud, jõuab vajadusel välja hüpata. Lõpetuseks pandi poiste soovil väljas kooliukse
ees masinale ka hääled sisse.
TTK esindajatel oli hea
meel uudistada ilusat koolimaja ja anda infot vastuvõtu
ning kõrgkooli kohta just neile,
kel juba esialgsed plaanid tulevikuks tehtud. Aitäh Viimsi
koolile kena algatuse eest! Ei
pruugi ju kõik jõuda messidele
või lahtiste uste päevadele. Kel
aga TTK vastu suurem huvi,
siis koolivaheajal, 17. märtsil
kell 13 on kõik oodatud Tallinna tehnikakõrgkooli kesklinnas
kino Kosmose lähedal.

Malle Jürves
Tallinna tehnikakõrgkooli
avalikkussuhete juht

Viimsi kooli aulas 4. märtsil algusega kell 9.10 (7.–8. klasside
õpilased) ja kell 11.00 (9.–11.
klasside õpilased).

Annika Remmel
Viimsi kooli
kommunikatsioonijuht

Tähelepanuks
aktiivsetele inimestele!
Viimsi vallavalitsus on jätkuvalt huvitatud sellest, et aidata elavdada külaelu. Meie
vald on ühtepidi nagu linn,
sest oleme rahvastiku arvult
linnade nimistus 7. kohal. Looduslikkuse poolest aga oleme
päris maapiirkond: Randveres põllul lehmad, nii et võib
teha lastele ekskursiooni, kust
lehm lüpsab. Püüa siis mahutada inimeste arusaamistesse
nii küla kui ka linna!
Omaalgatus ja küla identiteet
on rasked tekkima. Paar viimast
aastat on vallas otsitud inimesi,
kes oleksid valmis külaelu arendamiseks oma aega ohverdama.
Paraku on vaba aeg kõigil hästi
kallis ja seepärast pole aktiviste
lihtne leida. Mõned külad on ka
lihtsalt suured, nagu Lubja või
Randvere, nendes ühe otsa inimesed ei tea, mida teises otsas
tehakse.
Lubja külas võiks olla mitu
külaseltsi, kes oma rahva tegevust arendaksid. Soosepa
inimesed on hakanud ühinema,
et välja ehitada liikumisrada
rabasse. See on konkreetne tegevus konkreetses kohas.
Samuti võiks nii Viimsi kui
ka Haabneeme alevikes olla
vähemalt kaks või kolm alevikuvanemat, kes kataksid oma
valdkondi. Sest vanad kortermajad on teistsuguste probleemidega kui uued korterelamud
ja korterelamud erinevad oma
probleemidega üksikelamuist.

Külavanem aga on ikkagi
probleemide lahendaja.
Siin lehes on ka teade kahe
küla üldkoosolekutest. Loodan,
et inimesed hoolivad oma elupaigast ja tulevad koosolekule
selle sooviga, et edaspidi oleks
külas uus hingamine.
Püünsis on vana kraanajuht avaldanud arvamust, et ta
võiks olla külavanem. Usun,
et ta ei ole ainus, kes külaelu
pärast muretseb, ja koosolekul
selgub veel lisakandidaate.
Samuti naabrid Pringi külas
ei soovi kehvemad olla ning
filmi- ja kinomees Jaan Kolberg prooviks külaelu arendada. Jääb loota, et 21. märtsil on
inimesed kohal ja avaldavad
oma arvamust.
Püünsi küla koosolek on 21.
märtsil kell 12 Püünsi koolimajas. Külavanema kandidaadiks on end ise esitanud Veljo
Rääsk, sündinud 1939. aastal
ja nagu ta ise ütles, on kolhoosi
kraanaga enamiku Viimsit üles
ehitanud. Lisakandidaate saab
registreerida e-posti aadressil
enno@viimsivv.ee.
Pringi küla koosolek on 21.
märtsil kell 14 Viimsi koduloomuuseumis. Külavanema kandidaadiks on filmimees Jaan
Kolberg. Lisakandidaate saab
registreerida e-posti aadressil
enno@viimsivv.ee.
Uutelt kandidaatidelt ootame ka CV-d ja seda, et nad enne
kandideerimist on tutvunud külavanema statuudiga. Lisainfot
saab Enno Selirannalt.
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Vallavalitsuse liige, rahandusameti juhataja Tähve Milt
Viimsi valla tänavune
eelarve on vastu võetud.
Rahandusjuhi jaoks on
see vist tööaasta kõige
tähtsam hetk. Kirjutad
sellest tänases lehes ka
üksikasjalikumalt. Mis oli
selle eelarve kokkupanekul
kõige keerulisem, mida tuli
kõige enam jälgida?
Kõige tähtsam oli maailmamajanduses, Euroopas, sealt
Eesti üldises languses hinnata
olukorda, selle tabamine, mis
ümberringi tegelikult toimub.
Siia kuulub pidev statistika
jälgimine, analüüsimine, maksulaekumiste jälgimine. Seega
eeltöö oli tunduvalt mahukam
kui tavaliselt. Arvestada tuli ka
seda, et said mingi osa valmis,
aga olukord vahepeal muutus.
Varem oli asi lihtsam: paned
viis või kümme protsenti otsa
nii tulude kui ka kulude osas
ja ajad arvud lõpuks tasakaalu,
kuid nii enam see ei toimi. Samuti tuli pidevalt selgitada alaeelarvete kasutajatele, et eelmiste aastate tõusud tuleb seekord
unustada – pigem hoopis vastupidi. Iga omavalitsuse eelarve
on oma nägu, Viimsil on üldse
suuri erisusi võrreldes teistega,
ka neid tuleb arvestada.

Kui peaks juhtuma, et
prognoosid eelarve tuludes
ei taha täituda, mida siis ette
võetakse? Vabariigi Valitsus
pani oma arvestustes aasta
tagasi tublisti mööda, kas on
ka valla puhul võimalikud
lisaeelarved või midagi
taolist?
Täielikku garantiid pole, seda
ei tea ju täpselt keegi, kuhu
majandus liigub. Seega pole
välistatud, et 2009. aastal tuleb eelarvet veel muuta. Kui-

gi oleme oma arust eelarvega
paremini ette valmistatud kui
teised omavalitsused, kaasa arvatud riik.
Liigume siit tasapisi isiklike küsimuste poole. Oled
lõpetanud EPA ökonomistorganiseerija diplomiga.
Kust oled pärit, millistel
ametipostidel töötanud enne
Viimsit?
Sündinud olen Haapsalus, enamiku kooliteest sai seal käidud.

10. klassist tulin Tallinnasse,
kus lõpetasin TSIKi ehk Tallinna spordiinternaatkooli. Siis
õppisin Pedas pool aastat matemaatikat, aga see mind suurt ei
huvitanud, nii tuli minna sõjaväkke. Sealt tagasi tulles läksin
ehitusele tööle Haapsalu KEKi.
Vahepeal sai ringi seigeldud,
olin kaks aastat tööl Venemaal
maaparanduses. Aga sellest
elust sai isu täis, võtsin naise ja
1976. aastal tulin Türile EPTsse,
naine on mul Türilt pärit.
Õppisin EPAs kaugõppes,
1984. aastal läksin tööle Estonia kolhoosi ning kui EPA
1985. aastal lõpetasin, sain
kolhoosi ökonomistiks. See oli
tõeline elukool, olin Estonias
kuus aastat ja loen just seda
aega oma plaanikoostaja-ökonomisti tee alguseks.
Lihtsalt ajaloo meenutuseks,
et Estonia nimi oli sama kõva
kui Kirovi kalurikolhoos. Majandil oli tootmis-finantsplaan,
kogu tootmine oli tabelites,
selle koostamine ja jälgimine
oligi minu põhitöö. Ka seal oli
nii, et töötasu fond ei tohtinud
kiiremini tõusta kui toodang,
nii et tegelikult ega polegi väga
suuri erinevusi tänasega võrreldes. 1990. aastal läksin Türi

linnavalitsusse majandusnõunikuks, seal oli esimene asi linna
1991. aasta eelarve koostamine.
1998. aasta aprillist kuni 1999.
aasta augustini olin Türi linnapea, edasi läksin Järva maavalitsusse rahandusosakonna juhataja-asemaavanema kohale,
2003.–2004. aastatel olin Järva
maavanema kohusetäitja.
Kaua oled Viimsis olnud,
kuidas üldse siia tööle
sattusid?
Viimsis olen 2006. aasta märtsist. Järvamaal polnud mul
vastavalt seadusele võimalik
eelneva maavanema ametikoha tõttu kolm aastat erialal
omavalitsuses töötada. Kui
selgus, et Viimsi otsib finantsnõunikku, soovitas mulle seda
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia
juht, kellega ka Viimsi vald oli
koostööd teinud. Võtsin vallavanemaga ühendust, lõime
käed ja nii see läks.
Aga elad ikka Türil. Mis lapsed ja naine teevad?
Lapsed on suured, ilma mööda
laiali. Tütar töötab Luxembourgis Europarlamendi kantseleis,
poeg on Rae vallas, naine peab
Türil oma väikest firmat.

Sinu nime võib leida
mitmete jooksude
protokollides, oled läbinud
lausa maratone, TüriPaide rahvajooksust
rääkimata. Kust see
jooksuarmastus pärit?
Siiani küll vaid kaks maratoni. Tegelikult TSIKis olin
hüppaja ja tõkkejooksja, aga
mu paremad tulemused jäid
noorteklassi. Pikamaajooksu
olen vaikselt teinud viimased
kümme aastat. Olen kontoriinimene, kaal hakkas tõusma, nii
hakkasingi jooksma ja tasapisi
ka võistlustel käima, annab hea
enesetunde.
Sind on autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Millega sa selle välja
teenisid?
See langes aega, kui olin
maavanema kohusetäitja, ju
seda tööd siis hinnati. Eks ka
pikaajaline töö omavalitsuste
finantssüsteemis,
osalemine
omavalitsuste finantssüsteemi
arendamise projektides jne.
Arvan, et ilmselt olen tänaseks
üks pikema staažiga omavalitsuse finantsjuht.

Küsinud Jüri Leesment

Eelarve kärpimine ei tohi viia riigi
usaldusväärsuse kärpimiseni

Pean Harjumaa omavalitsuste liidu (HOL) esimehena
oma kohuseks öelda sõna
sekka vähemalt kahes viimasel ajal meediakajastust
leidnud küsimuses. Need on
kohaliku omavalitsuse üksuste (KOV) tulubaasi kärpimise
plaanid ja Tallinna algatus
naabervaldadega ühineda.

Kelle eelarvet riik
kärbib?
Kui riik kärbiks vaid riigieelarvet, oleks see raskel ajal igati
õige samm. Praegusel juhul
on riik aga sirutamas kätt ka
KOVi eelarveliste vahendite
poole. Põhiseaduse kohaselt
tegutsevad KOVid seaduse alu-

sel iseseisvalt. Seadusega või
kokkuleppel võib KOVile panna ka riiklikke kohustusi, tingimusel, et need kulud kaetakse
riigieelarvest. KOVil on iseseisev eelarve, mille kujunemise
alused ja kord on sätestatud
seadustega. Euroopa kohaliku
omavalitsuse harta artikli 9 kohaselt on KOVidel riikliku majanduspoliitika raames õigus
piisavatele rahalistele vahenditele, mida nad võivad oma volituste piires vabalt kasutada.
Kohalike võimuorganite rahalised vahendid peavad harta
kohaselt olema vastavuses neile põhiseaduse ja seadustega
antud kohustustega. Harta järgi
konsulteeritakse KOViga, kuidas ümberjaotatavad rahalised
vahendid neile eraldada. Seda
KOVe õigustavat juttu võiks ka
jätkata.
Mart Laar kirjutab 7. veebruari e-pressiteates, et IRL pole
kärpeläbirääkimiste tulemustega rahul. Muu hulgas ei meeldi
IRLile viis, kuidas teostatakse
kärbet KOVide eelarvest. Sellega ei saagi rahul olla, sest
kärpega võtab riik igalt maksumaksjalt osa maksuraha,
mis muidu oleks läinud maksumaksja elukohajärgse KOVi
kaudu elanikele avalike teenuste osutamiseks. KOV ei ole
ju midagi muud kui territoriaal
se printsiibi alusel koondunud
inimeste kooslus (territoriaalne
korporatsioon), kes on valinud
oma esindusorgani, kes omakorda on tööle rakendanud täitevorgani ja ametnikud.

Kas hiiliv
haldusterritoriaalne
reform?
Vähenemine
11,93%-lt
11,1%-le on märkimisväärne.
Viimsi vallale tähendab see u
15 miljoni kroonist kärbet. See
toob kaasa olukorra, kus kõiki
avalikke teenuseid enam osutada ei saa või ei saa neid teenuseid enam osutada endises
mahus ja kvaliteedis. Kellegi
tehtud ettepanek, et kui riik
võtab ära raha, võtku ära ka
kohustused, ei ole kokkuhoiu
eesmärgil kärpimise tingimustes ilmselt adekvaatne. Riigipoolne mõte ju selles ongi, et
kärpida, mitte aga tõsta raha
koos teenuste osutamise kohustusega KOVilt riigile.
Kuna valdade ja linnade eelarvetes on pool või enam kulusid seotud hariduse ja sotsiaalhoolekandega, tekib kiusatus
just neid avalikke teenuseid
„lahjendada”, sest üldkulud
ja investeeringud on üldjuhul
juba eelnevalt kontrolli alla
võetud.
Selleks et tagada õigus haridusele, peavad riik ja KOVid
ülal vajalikul arvul õppeasutusi
(PS § 37). See on põhiseaduslik
kohustus, mille täitmiseks vajalike rahade kärpimise kallale
ei oleks õige minna. Seega jäävad löögi alla muud avalikud
teenused, mis on riik KOVile
pannud. Lubamatu oleks, kui
kavandatav kärbe tooks kaasa
KOVide suutmatuse europro-

jekti ellu viia või siis uue projekti tarvis omafinantseeringut
tagada. Tahaks väga loota, et
rahakärpega ei sillutata teadlikult teed „haldussuutmatute
valdade ja linnade ühendamiseks” ega kavandata seeläbi
hiilivat
haldusterritoriaalset
reformi.

Ka raskel ajal ei tohi
käituda nihilistlikult
Selge, et riigina püsimiseks
tuleb meil kõigil püksirihma
pingutada. Kuid ka raske aeg
ei saa olla argumendiks, et riik
võiks käituda õigusriigi põhimõtete vastaselt. Eelnimetatud
11,93% ei ole suvaline riigi
poolt ülekantav summa, vaid
riigi ja KOVide esindusorganisatsioonide läbirääkimiste
tulemusena kokku lepitud ja
tulumaksuseadusega fikseeritud residendist füüsiliste
isikute maksustatavast tulust
maksumaksja elukohajärgsele
KOVile laekuv summa. Seega
on esmalt vaja riigil ja KOVide
esindusorganitel läbi rääkida
ja alles seejärel saab hakata
tulumaksuseadust
muutma.
Seaduseelnõu tuleb riigikogus
arutada üldjuhul kolmel lugemisel, kusjuures kahe lugemise
vahel on aega kümme tööpäeva parandusettepanekute tegemiseks. Kuna negatiivse riigieelarve eelnõu on kavandatud
riigikogu menetlusse anda 18.
veebruaril, siis tekib küsimus,
kuidas kavatsetakse tulumaksuseadust menetleda. Eraldi

küsimus on, kuidas kavatseb
riik käituda olukorras, kui kokkulepe 11,93% vähendamiseks
jääb läbirääkimistel KOViga
saavutamata. Kui riik kavatseb
KOVide tulubaasi jõuga vähendada, võivad kaasneda mitmed juriidilised ja praktilised
probleemid. Selliselt eelarve
kärpimine võib muu hulgas tähendada riigi usaldusväärsuse
kärbet. Lisaks annaks riik sellega kõigile eeskuju, et seadusi
ja lepinguid ei peagi täitma.
Kala hakkab mädanema peast.

Tallinn ühineb
naabervaldadega?
Ei tasu erutuda, kui Tallinna
volikogu kavatseb anda linnavalitsusele volitused naabervaldadega ühinemisläbirääkimisteks. Läbirääkimisi saab
pidada ikka alles siis, kui ka
teiste võimalike ühinejate esindajatel on samasugused volitused. Täna ei ole teada, et ükski
Tallinna nimetatud naabervald
(Kiili valda küll ei nimetatud?)
oleks oma vallas Tallinnaga
ühinemisplaane arutanud. Enne
oktoobrikuiseid valimisi sellele isegi ei mõelda. Ka Viimsis pole seda teemat arutatud.
Tänane Viimsi koalitsioon on
kehtivasse koalitsioonilepingusse sõnaselgelt kirja pannud,
et Tallinnaga ühinemist või liitumist ei toetata.
Mis siis tegelikult toimub?
Minu algatusel kutsus HOLi
juhatus 26. jaanuaril kokku
HOLi pealinnaregiooni töö-

rühma eesmärgiga välja töötada Tallinna ja selle naabervaldade koostöö kontseptsioon ja
mudel, kaasates selleks teadlasi jt asjatundjaid. Töörühma
kuuluvad kolm esindajat Tallinnast ja naabervaldade ning
Maardu ja Saue linnade esindajad. Esimesel koosolekul
arutati üldiselt, kuidas seatud
eesmärgini jõuda, keda kaasata jms. Küsimuses, mis on
lõppeesmärk, jäid valdavalt
kõlama märksõnad „koostöö”
ja n-ö „lepinguline omavalitsusüksus” (analoogne SuurHelsinkiga). Samas on töörühma mõte ju ka selles, et
koos teadlastega ja teiste spetsialistidega läbi arutada kõik
pakutavad stsenaariumid. Pole
välistatud, et üheks ekspertide pakutavaks soovituseks
on Tallinna ja naabervaldade
ühinemine. Tänasel päeval ainult sellele võimalikule lõpptulemusele rõhumine on liialt
ennatlik, seda enam, et sellist
lõpptulemust ei ole HOLi töörühmas arutatud.
Mõistan Tallinna volikogu
esimehe kärsitust. Kuna riigi
tasemel reformidest ainult räägitakse, ei ole enam võimalik
oodata ja KOVidel tuleb oma
tuleviku huvides ise tõsiselt
tegutsema hakata. HOLi pealinnaregiooni töörühm ongi
selleks ellu kutsutud – laseme
tal rahus toimetada.

Urmas Arumäe
vallavolikogu liige, HOLi esimees
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Viimsi valda rajatakse
moodne veepuhastusjaam
Vesi on kõige levinum ja kõige ebatavalisem aine maal.
Vett võib leida peaaegu kogu
maalt ja seda vajavad kõik
elusorganismid. Vesi katab
ligikaudu 70% maa pinnast
ja üle 60% inimese kehakaalust on vesi. Inimorganismi
elutalitlus on mõeldamatu
ilma veeta. Vett joome ja
tarvitame iga päev ning see
on meile asendamatu. Võib
öelda, et vesi ongi elu alus.
Looduses kujuneva veeressursi
keemiline koostis on väga varieeruv, sõltudes nii sademete
hulgast kui ka taimestikust ja
kivimitest, millega ta kokku
puutub või kuhu koguneb.
Vee keemilised analüüsid
näitavad ilmekalt, et kõikidel
pinnaveekogudel ja põhjaveekihtidel on neile iseloomulik
omapära, mis tegelikult on selle piirkonna kõikide looduslike omapärade peegeldus. Vee
kvaliteedile mõjub ka tema
kasutamise oskus. Liiga suur
põhjavee tarbimine või puurkaevudega hooletu ümberkäimine võib viia pöördumatult
kurbade tagajärgedeni.
Lähinaabrite arutu veekasutus on paiguti lõppenud
merevee ja isegi naftatoodete
ja väetislahuste sattumisega
sadade meetrite sügavustesse
põhjaveekihtidesse.
Vananenud ja roostetavad
torustikud ning veetarbimise
üldine vähenemine põhjustavad
sageli kraanivee ebameeldivat lõhna, maitset ja hägusust.
Üksnes uus torustik ja täpselt
dimensioneeritud ringvooluga
veesüsteem saavad olla tagatiseks, et puurkaevudest väljapumbatav ja tänapäeva nõuetele vastavas veepuhastusjaamas
töödeldud värske vesi jõuaks
oma kvaliteediomadusi kaotamata tarbijani.
Vee tarbimisel tuleb vahet
teha kahe, kuigi omavahel ot-

seselt seotud probleemiga. Esiteks see, millise kvaliteediga
saame vee allikast, ja teiseks
see, millise kvaliteediga jõuab
see lõpuks tarbijani.
Paljuski on siiski olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid Viimsi vallas Kirovi
ajastu märgid ning näitavad
amortiseerimistunnuseid.
Viimsi poolsaarel joogiveena kasutatavate sügavate
kambrium-vendi puurkaevude
põhjavee keemiline koostis ei
vasta kahjuks Euroopa Liidu
ja Eesti vabariigi seadustega
kehtestatud joogivee normatiividele, sest Viimsi poolsaarel puurkaevudest pumbatavas
vees on kõrgem raua, mangaani ja ammooniumi sisaldus,
kui seda lubavad seadustega
kehtestatud joogivee normatiivid.
Kehtestatud normatiividega vastavusse viimiseks tuleb
vähendada nimetatud komponentide sisaldust vees. Paljudele Viimsi elanikele valmistab
probleeme just suur gaaside
sisaldus vees, samuti raua
sisaldus ning ebameeldiv lõhn
ja veekaredus.
Korrektsuse huvides olgu
märgitud, et väga paljudes
Eesti omavalitsuses ei vasta
joogivesi kehtestatud normatiividele. Siit tekib paratamatult
küsimus, kas meie normatiivid
pole mitte ülereguleeritud ning
latt liiga kõrgele seatud nagu
paljudes asjades Eestis? Paljuski on püüdlikud riigiametnikud seadnud meile kohustuseks eesmärgid, millised Vanas
Euroopas on kõigest soovituslikud! Tihti pole liigne tublidus
alati majanduslikult väga otstarbekas.
Viimsi veekvaliteedi oluliseks parandamiseks on otsustatud rajada Viimsi valda
veepuhastusjaam, mis on planeeritud valla kõige kõrgemale kohale, 55 meetri kõrgusele
Lubja mäele Kangru II maaüksusele.

Uue veepuhastusjaama eskiis

Mis on
veepuhastusjaam?
Kui küsida filosoofiliselt, mis
asi on veepuhastusjaam, siis
tegelikult on veepuhastusjaam
nagu elusorganism, mis sünnib, elab ja areneb koos meiega. Puhas vesi saadab meid ju
kogu elu ja on märkamatult
meie kõrval, sees ja ümber.
Veepuhastusjaam ei saa kunagi
valmis. Ta areneb koos meiega.
Nii nagu saab targemaks inimene ja oskab esitada ümbritsevale kõrgemaid (targemaid)
nõudmisi, nii peavad insenerid
ja teadlased arendama veepuhastustehnoloogiat järjest
kõrgemale tasemele. Samas
ei tähenda kõrgem tase järjest
steriilsemat ja absoluutsele
puhtusele lähenevat toodangut.
Nii nagu looduses peab valitsema tasakaal, nii peab ka meie
vesi olema tasakaalus, sisaldama piisavas koguses mineraale, soolasid ja mikroelemente.
Absoluutselt puhas H2O on
tegelikult inimorganismile surmavalt ohtlik.
Viimsi vallarahvas on äärmiselt õnnelikus olukorras. Nimelt
on meie kasutada maailmamastaabis üliharuldane, inimorganismile praktiliselt ideaalne
põhjavesi. Tähtis on seegi, et
meie kasutuses olev tooraine on
stabiilse koostisega ja inimmõjude eest kaitstud. Veepuhastus-

jaama ülesanne on mõningate
lisandite korrigeerimine ja liigsete gaaside eemaldamine.
Viimsi veepuhastusjaama
projekteerimistöödel on lähtutud Eesti vabariigi standardist
Ühisveevärk, osa 2– Veepuhastus EPN 18.5.2 (EVS 8472:2003).
Viimsi valla veepuhastusjaama projekti koostab Sweco
Projekt ASi inseneribüroo,
kelle kohustuseks on projekteerida veetarbimisvajadustele
vastavad hõlpsalt hooldatavad ja töökindlad veekäitlussüsteemid, mis kindlustavad
Eesti Veestandardile vastava
veekvaliteedi ja ökonoomse
veekäitluse, kasutades kambrium-vendi veehorisondi vett.
Samuti projekteerib Sweco
Projekt AS veetöötlushoone
veetöötlusseadmete, pumpla
koos tehniliste ruumidega, administratiivhoone, garaažid,
töökojad ja laod.
Viimsi
veetöötlusjaama
projekt on väga spetsiifiline,
sest kambriumi põhjavee horisondist võetav põhjavesi on
rikas radionukleiidide poolest.
Veetöötlusjaama kavandatav
tehnoloogia võimaldab nende
taseme nõutavaks muuta.
Veepuhastusjaama rajamisel arvestatakse ka võimalike
eriolukordade
tekkimisega.
Näiteks on arvestatud sõjaseisukorraga. Inimestele hakkab

joogivesi olema kättesaadav ka
juhul, kui elekter ära kaob.
Veetöötlusjaam on projekteeritud selliselt, et selle ehitamine ja ekspluateerimine ei
kujutaks ohtu inimeste tervisele ja looduskeskkonnale. Veepuhastusjaama projektis on ette
nähtud veepuhastusseadme hilisemat laiendamise võimalust
otstarbekalt ja ökonoomselt.
Veepuhastusjaama projekti
elluviimisel ehitatakse esmajärjekorras välja veereservuaarid 3 (tk) x 2000 m3.
Kui hetkel suudab AS Viimsi Vesi varustada kuni 12 000
elanikku, siis rajatava veepuhastusjaama kaudu suurendatakse veevarustuse valmidust
kuni 30 000 inimeseni.
Uus veepuhastusjaam hakkab töötlema kuni 4500 m3
põhjavett ööpäevas, mis peaks
valla vajadused rahuldama 20–
30 aastaks. Samas on jaamas
pidevalt vähemalt ühe ööpäevane veevaru. Sellega tagatakse veevarustus ja tuletõrjevesi
ka eriolukordade tarbeks ja
juhul, kui puudub elektrivarustus.
Veepuhastusjaama peamine
ülesanne on puhastada põhjavesi ülemäärastest rauaühenditest ja radionukleiididest.
Uue veetöötlusjaama käivitamisega saab hakata pakkuma
kõigile vallaelanikele kehtestatud nõuetele ja ELi normatii-

videle vastavavat kvaliteetset
joogivett, millest on eraldatud
ülemäärased väävelvesiniku,
süsihappegaasi, raua, radooni,
uraani, raadiumi, mangaani kogused.
Viimsi valla mandriosa
keskele rajame Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi rahade eest
uued puurkaevud (10 tk), mis
on tsentraalselt ühendatud rajatava veepuhastusjaamaga.
Viimsi veepuhastusjaama
rajamine on kahtlemata Viimsi valla üks suurim prioriteet
2009. aastal. Vallavalitsus on
planeerinud selle aasta vallaeelarvesse viis miljonit krooni
rajatava veepuhastusjaama ehituse kaasfinantseerimiseks.
Loodame lõpetada rajatava
veepuhastusjaama vähemalt I
etapi ehituse selle aasta sügiseks.
Hinnanguliselt on kogu veepuhastusjaama maksumus tänastes ehitushindades suurusjärgus 60 miljonit krooni.
Viimsi vald osaleb uue rajatava veepuhastusjaama rajamise kaasfinantseerimisel koostöös valla tütarettevõttega AS
Viimsi Vesi.
Analüüsimisel ja kalkuleerimisel on erinevad finantseerimismudelid, et hinnata, mis
oleksid majanduslikult kõige
otstarbekamad ja mõistlikumad
finantseerimismudelid veepuhastusjaama rajamisel.
Kindlasti on võimaluseks
pikaajalise laenu võtmine AS
Viimsi Vesi poolt, samuti ei saa
praegu välistada ka SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusrahasid vastavatest keskkonnaprojektide alamprogrammidest.
Kui finantseerimismudel on
läbi analüüsitud ja vajalikud
rahalised vahendid koos, võib
kohe välja kuulutada ehituse
riigihanke ning ehitustööd võivad alata.

Jan Trei
abivallavanem

Vivo Kodu OÜ sõlmis esimese madalaenergia
elementmaja ehituslepingu

9. veebruaril sõlmis Vivo
Kodu OÜ esimese madalaenergia
puitelementmaja
ehituslepingu, mille järgi
ehitatakse eramu Sauele.
Vivo Kodu OÜ juhatuse liige
Reijo Ligi sõnul on tänu meedias üha laiemat kõlapinda

saavale energiatõhususe ja loodussäästliku ehituse temaatikale on kasvanud Eesti inimeste
teadlikkus ning astutud on ka
esimesi samme energiatõhusate
hoonete ehitamiseks. „Näiteks
Valga lasteaed Kaseke muutub ümberehituse tulemusena
passiivmajaks ning arutatud
on ka teemat, et uued riiklikud
ja avalikud asutused saaksid
ehitatud energiatõhususe põhimõtteid ja ehitusnorme silmas
pidades,” tõi Ligi välja.
„Eestis on madalaenergia
eramaju aga üksikuid. Veel
vähem on meil ehitatud mada-

laenergia moodul- või elementmaju. Kuna säästud tulevastelt
küttekuludelt on tänases majandussituatsioonis üha rohkematel inimestel mõttes, siis on
madalaenergia ja passiivmajade
ehitus kindlasti kasvav trend.
Selle tõestuseks võib välja tuua
ka eile sõlmitud esimese madalaenergia elementmaja ehituslepingu,” lisas Vivo Kodu
OÜ müügijuht Aivar Kaljulaid.
„Energiatõhusate passiivmajade ehitus on populaarne eelkõige Saksamaal ja Skandinaavias.
Näiteks Saksamaal valmis esimene passiivmaja 17 aastat ta-

gasi ja tänaseks on seal ehitatud
üle 15 000 passiivmaja,” kirjeldas Kaljulaid energiatõhusate
majade ajalugu ja populaarsust
Euroopas.
Reijo Ligi kommenteeris küsimust kallima ehitushinna kohta, et energiatõhusa elementmaja
ehitus kujuneb 10–15 protsenti
kallimaks võrreldes tavapäraste ehitusnõuetega, sest hoone
ehitusel järgitakse karmimaid
ehitusnorme. „Samas säästmine
küttekuludelt algab juba esimesest kuust, kui perekond majja
kolib,” tõi Ligi välja kindla eelise tavapäraste majade ees.

„Reeglina ehitatakse maju
mitmekümneks aastaks pangast
võetud laenuga ning kogu selle
perioodi jooksul tavapärastest
küttekuludest kordi odavamad
küttekulud (kuni 80%) aitavad
perel kindlasti paremini toime
tulla. Lisaks on pankadel uus
laenuteenus, mis sellistele majadele pakuvad paremaid laenu
tingimusi ja intresse,” lisas
Kaljulaid. „Kokkuhoid võib
ulatuda kümnetesse tuhandetesse kroonidesse aastas.”
Vivo Kodu OÜ on Eesti kapitalil põhinev elementmajade
müügi ja ehitusega tegelev et-

tevõte. Firmal on pikaajaline
kogemus puitelementmajade
tootmise ja püstitamise alal nii
Eestis kui ka mujal maailmas.
Peamised ekspordi sihtkohad
on Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Island. 2008. aastal oli ettevõtte käive kümme miljonit
krooni.

Lisainfo:
Aivar Kaljulaid
Vivo Kodu OÜ müügijuht
tel 670 1652, 507 3283
e-post aivar@vivo.ee
www.vivo.ee
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Graafika Ranna
rahva muuseumis
Viimsi
muuseumis
on
kuni 11. märtsini avatud
Aavo Ermeli graafikanäitus
„5. Ermel”.

Reiu Tüür oma kuningagalerii uksel

Uus galerii
Rannarahva
muuseumis
Laupäeval, 21. veebruaril
kell 17 avatakse Reiu Tüüri
isikunäitusega „Mu põuest
lilled õitsetad...” Viimsi
südames paikneva Rannarahva muuseumi teisel
korrusel uus moodsa kunsti galerii ArkRoyal.
Samas avatakse kaks tundi
varem muuseumi esimesel
korrusel kell 15 Avo Ermeli
juubelinäitus „5. Ermel”.
Galerii nimi tuleb ühe
maailma ilusama purjeka
nimest, mis renessansiaja
suure valitsejanna Elisabeth
I ajal teenis Inglise laevastiku lipulaevana. Laeva arhitektoonikas domineerivad
Tartu kivisilla sarnaselt kaks
triumfikaart, võidu igikestvat arhetüüpset sümbolit.
Nimi viitab ka kuninglikkuse kammerlikele avaldumis-

vormidele: (võidu)kaar-ark
versus
kaaristu-kunstigalerii; kuninglik kaar kaarte
reas – moodsa kunsti galerii
igavikulise rannarahva ajaloo
keskel. Meie ees on aja lugu
aegade algusest tänapäevani.
Galerii asub 1920. aastatest pärinevas kolmekordses
Rootsi punast värvi koolimaja uhkes puuhoones moodsa
betoonist Jaakobi kiriku vastas. Selles majas asutati muu
hulgas ka kunagine mõjukas
Kirovi kalurikolhoos. Maja
ees on ruumikas tasuta parkla, aga kohale saab kenasti ka
marsruuttakso või bussiga.
Galerii akendest avanevad
miljonivaated merele ja eesti
moodsale sakraalarhitektuurile. Galerii on esinevatele
kunstnikele prii – oodatud on
kõik huvilised, kes soovivad
siin tulevikus oma isiknäitust teha!

Otse loomulikult Ermel oma
töödest pikemalt rääkida ei
taha, sest leiab, et need peavad
kõnelema iseenda eest. Küll on
ta nõus lahkelt seletama, mida
kujutab endast digigraphie-tehnika, mida ta viljeleb. „Minul
ei ole elulugu, seepärast ei ole
ka midagi teatada,” tsiteerib ta
naljaga pooleks oma vanaonu
Artur Seent, kellel EÜS palus
kord saata andmeid oma elukäigu kohta. Ometi mäletame Ermelit kui ühte omaaegset Eesti
arvutigraafika pioneeri. Nüüd
on vaatajail harukordne võimalus oma silmaga näha, millises
suunas on arenenud arvutigraafika ja millises suunas Ermel.
Ta on vana armastuse juurde ringiga tagasi jõudnud ja
üritab murda tava-arusaama,
et arvutiga tehtut ikka selleks
päris-kunstiks pidada ei saa.
„Aga milleks muidu vahetavad
galeriid ja muuseumid tänapäeval originaalid digitaalsete
koopiate vastu välja?” küsib
ta. „See ei sünni mitte ju ainult
turvakaalutlustel, vaid näitab
sedagi, et tänapäeval ei ole
teist sellist graafikatehnikat,
mis võimaldaks nii täielikku ja
kvaliteetset värviedastust.”
Kui mõne maailmamuuseumi külastaja ei pruugi märgatagi, et originaali asemel imetleb
ta teose koopiat, siis Ermeli töid
vaadates tabab paljusid mõnus
äratundmine: „Ma olen seda
juba kusagil näinud, aga kus?”.
Eks ikka iseendas. Sest kunstnik
jäädvustaks otsekui mälupilte.
Õigemini neid pilte, mida tavainimene märgata ei oska, küll
aga instinktiivselt adub. Selles
ongi Ermeli tööde võlu.
„Ole sa kes või kus, aga kõike ei suuda sa ometi tabada, sest

viibid momendil just praegu ja
siin. Tänapäeva interaktiivne
meedia on jõudnud sinnamaale, et kunst võib sündida ka
teisest kunstiteosest. Teekond
soovist tulemuseni on tunduvalt täpsem ja lühem kui kunagi varem,” seisab kirjas Ermeli
koduleheküljel. „Nüüdseks on
ju kogu elu vaid kompuuter,
tööriistal pole mingit tähtsust,
peaasi, et tulemus toimib! Ent
ükski töö ei peaks jääma selle
abivahendi nägu, millega ta on
tehtud.”
Soovitaks kõigil näitusekülastajatel enne Viimsi muuseumisse tulekut külastada Ermeli
virtuaalgaleriid www.printube.
com. Siis saate natuke aimu,
millega ta tegeleb, kuid töid
oma silmaga nähes on üllatus
veelgi suurem.
„Viimsi muuseum on eksponeerimiseks
suurepärane
koht. Inimesed pole siin oma
olemuselt mitte kunsti tõrjuvad, vaid seda toetavad,” pole
Ermel kiitusega kitsi. Ja tõsi ta
on – positiivse laenguga pildid
sobivadki ju kõige paremini
positiivse auraga kohta.
Sundimatu elegantsiga võtab Ermel aga sõnad suust neil,
kes kalduvad arvama, et arvutis
sünnib kunst justkui kiiremini
kui vana hea käsitööna. Viimsi näitusel on eksponeeritud
ka 1689. aastast pärinev Johan
Holmbergi Tallinna, Naissaare
ja Viimsi poolsaare kaart – nii
algkujul kui ka pärast Ermeli
digitaalset restaureerimist. Selle töö peale kulus kunstnikul
üle kahe nädala, kuid tulemus
on seda väärt.
Kuigi Viimsi näitus on lahti juba 5. veebruarist, toimub
selle pidulik avamine alles 21.
veebruaril kl 15. Põhjus on
lihtne: sel päeval ei kanna see
nime mitte „5. Ermel”, vaid
„50. Ermel.” „Sõbrad on alati
oodatud,” ütleb ta. „Ühtegi hetke elust ei maksaks kunagi ära

Aavo Ermel: „Kas on loodis?”

Kollarõõm, 2008, digigraphie
visata – pärast pisukest töötlust
saab neist kordumatu kunstiteose.” Siinkohal väike vihje:
kui sul on kodus vanu fotosid
või kaarte, siis tea, et neil on
hindamatu väärtus. Vähemalt

Ermeli ja tema tööde nautlejate
jaoks. Seega on muuseum tema
juubelinäituseks vist kõige õigem koht.

Villu Kangur

Harmoonikumil täitus kaks aastat

Loodussõbralik terviseklubi Harmoonikum pidas möödunud nädalal oma teist sünnipäeva.
Kogu pärastlõuna oli peolaud kaetud kõige maheda
ja maitsvaga, mida kohapeal
valmistatakse, ning külalisi
võtsid vastu Harmoonikumi
rajajad Ene ja Riina.
Harmoonikum pole mitte ainult kohvik, pole ka mitte ainult klubi ega ilusalong. Harmoonikum eristub kõigist neist
kolmest oma loojate maailmavaate ja elufilosoofia poolest.
Viimsi mõisa karjakastelli sajanditevanuste müüride
vahel asuv Harmoonikum sai
selle rajaja Ene Lille sõnul alguse maailmavaatest. Ise keemiat õppinud ja kunstihariduse
omandanud Ene Lill tunnistas,
et mitu aastat kulus palehigis

tööd, et idee jõuaks teostuseni.
Idee sai neil Riinaga mõlemal
tõuke ökomähkmetest, sest
selliste poemähkmete kasutamine, mis ei kõdune, oli nende
silmis vastuvõetamatu looduse
reostamine. Koos asusid nad
Harmoonikumi äriplaane koostama, mida aga paraku keegi ei
toetanud. Kuid see ei löönud
tegijaid rööpast välja. Kahe naise veendumustekindla tegutsemise tulemust on saanud nüüd
kaks aastat nautida Viimsi valla
elanikud, aga Harmoonikumi
teatakse ka kaugemal. Teavad
tervise- ja loodusehuvilised
ning poliitikud-rohelisedki.
Enne Harmoonikumi avamist jõudsid nad palju spaasid
ära proovida ja veenduda, kuidas ise tegutseda. Üks põhimõ-

te – looduslähedus – tähendab ka
seda, et iluhoolduses kasutatavad vahendid tehakse kohapeal,
kõik kreemid ja segud, mis Harmoonikumis valmivad, tehakse
puhtast ehk ökomaterjalist.
Harmoonikum kui harmoonilise eluviisi klubi, kus pole
liikmemaksu, on kohtumispaik
neile, kes väärtustavad tervist,
puhast loodust ja harmooniat
enese sees ja ümber.
Siinses teetoas pakutakse
mahetoitu, siin saab mitmeid
teraapiaid näole, kehale, jalgadele jne ja tervise kohta nõuandeid. Siin tehakse kursusi ja
õpitubasid, nende loetelus on
vast kõige populaarsem leivategemise õpituba.
Põhiliselt tegutseb siin viis
naist. Oma ettevõtmist suu-

reks paisutada pole tegijatel
plaanis. Aga uusi ideid rakendatakse siin alatasa. Uusim on
tatrapadjamassaaž. Äsja valmis
oma majoneesiretsept.
Diplom ettevõtluse arendamise sihtasutustelt (EAS), mis
kannab nimetust „Märk kindlast arengust” on tunnustus ja
ka kohustus. „EASi esindajad
käisid siin testimas, meie kvaliteediga tutvumas,” jutustas
Ene Lill. „Üldmulje oli positiivne – eristume teistest spaadest ja toitlustusasutustest.”
Eristumine väljendub selleski, et siin peetakse tähtsaks
kontakti inimesega, hoolitakse
tema enesetundest ega peeta
külastajat lihtsalt kliendiks.

VT

Kõik Harmoonikumi tegijad sünnipäevalaua ümber:
(vasakult) Riina, Kaarin, Eva, Eda, Ene, Riina ja Ülle.
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Millest alustada
suguvõsa uurimist?
Sugupuude
vormistamine

Haabneemes
Rannapere
pansionaadis asuvas päevakeskuses oli 22. jaanuarist
16. veebruarini võimalik tutvuda sugupuude ja suguvõsaskeemide väljapanekuga.

Kuidas kogutud isikuloolisi
andmeid talletada ning koostatud sugupuid või suguvõsaskeeme vormistada? Kogemuste kogunedes kujuneb
igaühel välja oma isikupärane
viis andmeid säilitada ja esitada ning siin kindlaid reegleid
ei ole. Ei ole tähtis, kas skeem
algab alt või ülalt, vasakult
või paremalt. Esmatähtis on,
et suguvõsaskeem või sugupuu oleks huvilistele kergesti
arusaadav.
Loodud on suur hulk mitmesuguseid
arvutiprogramme, mis võimaldavad kogutud
andmeid säilitada, töödelda ja
esitada. Arvutikasutajatest suguvõsauurijatel tasub kindlasti
nendega tutvuda, et leida endale meelepärane.

Näitus sündis Viimsi kultuuriloo seltsi, Eesti genealoogia
seltsi ja Viimsi päevakeskuse
koostöös. Lisaks mitmetele
ajaloolisest Jõelähtme kihelkonnast pärit sugupuudele olid
eksponeeritud kirjandusväljaannetest leitud sugupuud.

Millest alustada?
7. veebruaril kogunesid koduloohuvilised Viimsi päevakeskuse saali kuulama Jaan Tagaväli ettekannet teemal „Millest
alustada suguvõsauurimist?”.
Tänapäeval on suguvõsa uurimine populaarne huviala. Tahame rohkem teada oma esivanematest ja nende tegemistest.
Tihtipeale selgub uurimise käigus sugulusvahekord inimestega, keda tunneme juba ammu
kui lihtsalt häid naabreid.
Uutel huvilistel kerkib kohe
küsimus – millest alustada?
Sellele võiks vastata nii: alustage iseenda teadmistest. Kirjutage välja kõik teadaolevad
esivanemad koos sünni- ja
surmakuupäevadega. Tähtis on
üles märkida, kus nad on sündinud ja elanud. Seda teadmata
on edaspidi raske arhiiviallikatest andmeid otsida.
Samuti tuleks kirja panna
nende matmispaigad, sest ka
hauatähistelt võib leida inimeste sünni- ja surmakuupäevi.
Väga tähtis on välja uurida,
mida teavad meie esivanematest
lähemad sugulased. Mõnikord
saab kasutada samades paikkondades elavate või seal varem elanud inimeste abi. Võib juhtuda,
et need inimesed teavad kogu
küla omavahelisi sugulussidemeid ja elanike päritolu. Selle
tööga on kiire, sest kaugemat
minevikku mäletavad vanemad
inimesed võivad lähiajal manalasse variseda ja siis ei olegi
enam kellegi käest küsida.
Veel tuleks välja selgitada,
kas keegi sugulastest on enne
teid mingisuguseid suguvõsaskeeme koostanud. Võib juhtuda, et mõni inimene on suure
töö juba ära teinud ja teie saate
sealt edasi minna.
Järgmiseks tuleks jõuda
otsusele, millise esivanema
sugupuud hakata kõigepealt
koostama.
Lisaks isa suguvõsale on
olemas emaliin. Peale selle on
teil ka isa- ja emapoolsed vanaemad, kelle suguvõsasid on
samuti võimalik uurida. Kogenud uurijad soovitavad alustada sellest esivanemast, kelle
järglasliinide kohta on teil kõige rohkem teavet.

Arhiiviandmed
Kui kodus ja sugulaste-tuttavate juures on eeltöö tehtud, võib

Suguvõsa uurimisega võib
tegelda aastaid, kuid esialgsed
skeemid saab kokku panna
mõne päevaga. Selle tegevuse
käigus tekivad igal uurijal oma
võtted ja meetodid, mis võivad
teiste omadest erineda. Kõige
tähtsam on, et suguvõsa uurimine oleks inimesele huvitav
tegevus ning et selle tulemus
rahuldaks eelkõige teda ennast.

Eesti genealoogia selts
Eestis koondab genealoogiahuvilisi umbes 600-liikmeline suguvõsauurijate ühendus Eesti
genealoogia selts, mis tegutseb
alates 1990. aastast. Seltsil on
osakonnad Tallinnas, Tartus,
Pärnus, Viljandis, Rakveres,
Kuressaares, Haapsalus, Türil,
Võrus, Kärdlas ja Raplas.
Alates 1997. aastast ilmub
seltsi ajaleht Põlvnemislugu.

Seltsil on internetis koduleht
aadressil www.genealoogia.ee
ning sealtkaudu leiate üles ka
mitmete osakondade kodulehed.
Eesti genealoogia selts korraldab oma liikmetele ettekandekoosolekuid ning muid
üritusi. Tallinna osakonna tegevuses osalevad pealinnas ja
Harjumaal elavad suguvõsauurijad. Osakonna nimekirjas
on ligikaudu kolmsada liiget
ning nende hulgas on kõikide
Eesti ajalooliste maakondade
ja kihelkondade suguvõsade
uurijaid.
Osakonna koosolekud toimuvad iga kuu teisel laupäeval
algusega kell 11 ajaloo instituudi 3. korruse saalis aadressil Rüütli 6. Kõik huvilised on
oodatud!

Jaan Tagaväli
Viimsi kultuuriloo selts

Jaan Tagaväli näituse avamisel
asuda arhiiviandmete kallale.
Tänapäeval saab seda teha ka
internetis arvuti tagant tõusmata. Päris paljud arhiividokumendid on kättesaadavad Eesti
ajalooarhiivi kodulehelt leitava
Saaga andmebaasi kaudu.
Esmased suguvõsauurimise arhiiviallikad on kirikuraamatud ja hingeloendid. Vanu
kirikuraamatuid on väga mitmesuguseid. Peeti kirikumeetrikad ja personaalraamatud.
Meetrikatesse on kantud sünnid, abiellumised ja surmad
kronoloogilises järjestuses. Samuti peeti leeri-, armulaua- ja
kihlusemeetrikaid.
Teine liik peamisi kirikuraamatuid on personaalraamatud. Nendes on talletatud
koguduseliikmete nimekirjad
talude kaupa. Personaalraamatuid peeti jooksvalt ning uus
raamat koostati tavaliselt iga
15–20 aasta järel.
Pärast 1842. aastat hakkasid
paljud Eesti ala elanikud minema Vene õigeusku. Õigeusu
kogudustes personaalraamatuid
ei peetud, kuid mõne koguduse
kohta on siiski olemas liikmete
nimekirjad. Neid nimetatakse
sarnasuse tõttu luteri koguduste personaalraamatutega sageli
ekslikult samuti personaalraamatuteks.
Alates 1782. aastast hakati
Eesti alal korraldama hingeloendusi. Need olid omalaadsed rahvaloendused, mis toimusid inimeste kohta pearahamaksu arvestamiseks. Viimane
hingeloendus oli 1858. aastal.

Perekonnanimed
Eesti ala genealoogilisi uurimusi võiks tinglikult vaadelda
eraldi kolmes ajaloolises perioodis: 1) ajavahemik esimeste teadaolevate andmete ajast
kuni perekonnanimede panemiseni 1822–1835; 2) ajavahemik perekonnanimede panemi-

sest kuni nimede eestistamiseni
1930–1940; 3) ajavahemik perekonnanimede eestistamisest
kuni tänapäevani. Iga perioodi
jaoks on erinevad uurimismeetodid.
Perekonnanimede panemine
eesti talurahvale on suguvõsauurimises mõneti pöördelise
tähtsusega. Nimelt ei olnud 19.
sajandi algul eesti talurahval
veel perekonnanimesid. Enne
nimepanekut kasutati eesnime
ees talunime ning mõnikord ka
isanime, vahel lisaks vanaisa
nime. Loomulikult tekitas see
segadust inimeste kindlakstegemisel.
Alates 1822. aastast hakati
Eesti ala talupoegadele panema perekonnanimesid ning
1835. aastaks oli kogu Eesti
talurahvas need endale ka saanud.
Nimeuurija professor Aadu
Musta määratluse kohaselt olid
osa pandud nimedest unikaalsed ehk kordumatud ning osa
universaalsed ehk korduvad.
Unikaalseid nimesid pandi
ainult ühes mõisavallas ning
mujal Eesti alal seda nime ei
esinenud. Seevastu universaalseid nimesid pandi rohkem kui
ühes vallas.
Pärast nimedepanemist olid
Eesti ala levinumad perekonnanimed Saar ja Tamm. Edasi
tulid sellised nimed nagu Juhanson, Lepik, Sepp, Karu,
Mägi, Peterson, Kukk, Kask ja
teised.
1930. aastatel hakati Eestis
propageerima võõrapäraste või
halvakõlaliste nimede eestistamist. Selle kampaania käigus
said endale uue eestipärase
perekonnanime ligikaudu 200
000 isikut. Paljud sada aastat
varem pandud nimed muudeti ära, seetõttu vähenes nende
kandjate hulk tunduvalt või
need nimed kadusid ajalooareenilt sootuks.

Sugupuude näitus pakkus huvi igale vanusele.

Eksliibrise
näitus
Viimsi kooli raamatukogus
on avatud mahukas eksliibrisenäitus, kus on eksponeeritud tuntud eesti
graafiku Illimar Pauli peaaegu terve eksliibriselooming. Tema pisut abstraheeriva stiiliga eksliibriseid
on soojalt vastu võetud nii
Taanis kui ka Soomes, kui
vaid viimase kahe aasta
näitusi meenutada. Üldse
on vastavatud näitus 50
kunstniku loomingu tutvustus.
Illimar Pauli eksliibrisenäitus on üks lõik möödunud
aastal Rahvusraamatukogu
alustatud ettevõtmistest eksliibrise tutvustamiseks noorte seas. Selle avalöögiks oli
üle-eestiline noorte eksliibrisekonkurss „Minu raamat”.
Konkursist võttis osa üle 850
õpilase.

Kunstnik Illimar Paul viimast stendi üles panemas.
Foto Hanno Lepik.
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Meremaalid Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Viimsi Püha Jaakobi kirikus avatakse Arville Puström-Uusi meremaalide näitus.

Arville Puström-Uusi maale
võib leida erakogudes üle maailma, lisaks Ameerika Ühendriikidele ka Austraalias, Jaapanis, Kanadas, Havail, Eestis.
Arville Puström-Uus kuulub
mitmesse kunstiklubisse, nende hulgas ka Kanada, Toronto
Eesti Kunstnike koondisse, mis
on praegu ainuke Eesti kunstnike kogu Põhja Ameerikas.
2007. aastal osales kunstnik
näitusel „Eklektika” Tallinnas

Arville Puström-Uus sündis 1921. aastal Tallinnas.
1940. aastal lõpetas ta
E. Lenderi gümnaasiumi ja
vanemate soovil, et tütar
oskaks midagi praktilist,
läks õppima arstiteadust
Tartu ülikooli. Oma südamesõbra Aksel Puströmiga abiellumise järel 1942.
aastal ei tulnud praktilise
elukutse õppimisest midagi välja, kuna ta astus Tartu
kunstikooli Pallas, kus õppis
1942.–1944. aastani.

Fotonäitus
Randvere
päevakeskuses

Pallases olid tema õpetajateks
kunstnikud Nõmmik, Kits
ja Starkopf-Rea. Kahjuks
jäi õppeaeg lühikeseks, sest
1944. aastal tuli kodumaalt
lahkuda.

Õpingud Saksamaal,
töö Ameerikas
Pärast sõja lõppu 1945. aastal
tekkisid sõjapõgenike laagrid
ja noor abielupaar, osates päris
hästi inglise ja saksa keelt, oli
tegev väikese Eesti laagri asutamise ja juhtimisega.
1946. aastal anti sõjapõgenikel, kellel sõja tõttu oli kool
pooleli jäänud, võimalus edasi
õppida Saksamaa ülikoolides.
Õppemaksu ülikoolides ei olnud. Kunstnik asus õppima
Düsseldorfi
Kunstiakadeemiasse, kus õpetajateks olid
professor Schmurr, professor
Köster, Dr. Herzog ja Dr. Schmid (1946–1949 Briti sõjaväe
stipendiaadina).
1949. aastal avanes võimalus emigreeruda USAsse, kui
abikaasa Aksel lõpetas Düsseldorfi ülikoolis arstiteaduskonna.
New Yorki jõudmise järel
asus abikaasa tööle haiglasse,
tegemaks Ühendriikides nõutud nn internship’i, et saada

Kastellaani Maja galeriis. Samal aastal toimus samas novembrikuul kunstniku esimene
personaalnäitus Eestis „Üle
mere õitsvale aasale”. Näitusel
oli väljas 47 uut mere- ja lillemaali.
22. veebruaril avatakse
Viimsi Püha Jaakobi kirikus
maalinäitus „Meri, mu meri”.
Olete südamest oodatud kl 13
rahvuspüha jumalateenistusele
ja kl 14 näituse avamisele.

Randvere päevakeskuse ahtakestes ruumides avati hiljuti loodusfotode näitus, kus on ligi poolsada lummavat fotot Viimsi loodudest, autoriks Viimsi pensionäride
ühenduse fotoringi liige Laidi Koppel.

tööluba arstina töötamiseks.
Arville leidis aga tööd vabrikus, kus tuli survepritsiga värvida reklaamkujusid.
Kui arstist abikaasa Aksel
sai tööd ühes New Jersey osariigi haiglas, hakkas Arville
kodus maalimisega tegelema, luues peamiselt akvarelle. Samal ajal ühines Arville
kohaliku kunstiklubiga Morristown Art Association, mille liige ta on tänaseni. Tema
õpetajateks olid selle kunstnike ühenduse liikmed John
Howell ja Adolf Konrad.
Arville valiti ka American
Artist Professional League’i
liikmeks. Innukalt osales Ar-

ville nimetatud kunstiühenduste näitustel ning hiljem
hakkas oma tööde näitusi
korraldama.

Vaimustus merest
Arville Puström-Uus oli alati
vaimustatud meremaalidest.
Mõni aasta pärast Ühendriikidesse saabumist oli tal võimalus minna pikemale puhkusele ja selleks valis ta tuntud
USA meremaalijate keskuse
Rockport’s Massachusettsi
osariigis. Seal õppis ta tuntud
meremaalija Harry Ballingeri
juures. Samuti käis kunstnik

kahel suvel kursustel mitme
tuntud meremaalija stuudios.
Elades New Jersey osariigis, oli tal võimalus suurte tormide ajal maalida otse Atlandi
ookeani ääres, nende maalide
eest on ta saanud mitmeid auhindu.
Ta on esinenud oma personaalnäitustega
eestlastele
USAs ja mitukümmend aastat
järjest ka Kanadas, Rootsis,
Saksamaal, samuti kõigil Eesti
Päevade ja ESTOde näitustel.
Oma isiknäitustel on kunstnik
esindatud 30–60 õlimaaliga
ja iga kord on näitustel uued
tööd.

Sama fotoring andis möödunud aastal ühistööna välja fotoalbumi, mis on pälvinud laialdast heasoovlikku vastuvõttu.
Viimsi päevakeskuses tegutseva fotoringi esinemine
Randveres ning randverelaste lauluansambli ja tantsijate tihedad esinemised Viimsi päevakeskuses on hea näide Viimsi
eakate aktiivsest ellusuhtumisest ja omavahelistest tihedatest
sidemetest.

ReVisioon III Viimsis
26. veebruaril jätkub omapärane sari, n-ö kontsertjalutuskäik ReVisioon, mis
püüab luua seoseid ja sidemeid visuaalse kunsti ja
muusika vahel. Aprilli lõpus
jõuab ReVisioon Viimsisse
ning üks sarja kontsert toimub Viimsi keskkoolis.
Üritust juhib väga ebatavalise koosseisuga ansambel, mis
koosneb lauljast (Iris Oja), flöödimängijast (Tarmo Johannes),
tšellistist (Aare Tammesalu) ja
kandlemängijast (Kristi Mühling). Ansambel kannab nime
Resonabilis (ld helisema).
ReVisiooni idee sündis
2006. aasta kevadel. Esimene
kontsert toimus Kumus, kus
ansambel Resonabilise läbis Kumu saale, publik liikus
muusikaga kaasa ning ühtlasi

oli võimalik uurida eksponeeritud kunsti.
ReVisioon II toimus hooajal
2006/2007 Tallinna kunstigaleriides, ReVisioon III on seadnud eesmärgiks luua dialoog
muusika ja arhitektuuri vahel.
2008. aasta esimesel poolel
toimus kolm kontserti Tallinna arhitektuuriliselt kõnekates
hoonetes (Tallinna sünagoog,
Pääsküla raamatukogu, Okupatsioonide muuseum). Sari
jätkub veebruarist maini, seades vaatluse alla veel neli märkimisväärset hoonet Tallinnas
ja Tartus.
Neli valitut hoonet on Rotermanni kvartali uus ja vana jahuladu (arhitektid Hanno Grossschmidt, Tomomi Hayashi, Yoko
Azukawa ), Tartu kesklinna kooli juurdeehitus (märts 2009, arhitektid Maarja Kask, Karli Luik
ja Ralf Lõoke), Viimsi keskkool
(Illimar Truverk, Raul Järg, Priit

Pent, Eero Endjärv) ning Tartu
Püha Luuka kirik (arhitekt Indrek Allmann)
ReVisioon pole lihtsalt kontsert. See on muusika, mis on valitud nii, et sobiks võimalikult
hästi kokku koha iseloomuliku
õhkkonna, ideede ja akustiliste
omapäradega. Selleks tehakse
tihedalt koostööd arhitektide
ja hoonete haldajatega, et valmiks orgaaniline terviklik teos,
milles muusika ja arhitektuur
on täiesti samaväärsed pooled. Kuulajad on vabad ringi
liikuma, kuulama, vaatama,
seisatama, uuesti vaatama ning
võib-olla uuesti nägema ja
teistmoodi mõistma. Muusika
annab aega, et süveneda nähtavasse, ning visuaalne pool teeb
eriliseks kuulamiskogemuse.
Igaüks saab sobiva elamuse
kujundada endale ise.
Jalutuskäik „peatub” Viimsi
keskkoolis laupäeval, 25. ap-

rillil kell 17. Viimsi keskkooli
puhul osutusid eriti kütkestavateks nii tema väline vaade
ja mastaapsus kui ka sisene
mitmekesisus: avar aatrium,
huvitav põhiplaan, suurepäraselt ühendatud puit, betoon,
klaaspinnad ja aknad, põnevad
vaated, erineva iseloomu ja
õhustikuga nurgad ja sopid.
Kontsertidel kõlab nii spetsiaalselt Resonabilisele kirjutatud või seatud muusika kui ka
välisautorite nüüdislooming:
Arvo Pärt, Ülo Krigul, Veljo
Tormis, Helena Tulve, Age
Hirv, Kristjan Kõrver, Tatjana
Kozlova, Märt Lill, Helmut
Lachenmann, Luciano Berio,
Johan Cage, Cristobal Halffter,
Toshio Hosokawa, Anton Webern jt. Sissepääs on kõikidele
üritustele tasuta, kõik kontserdid kestavad umbes tunni.
Lähem info:
www.resonabilis.com

Laidi Koppel oma fotode ees. Fotod: Hanno Lepik.

Fotonäitus pandi üles ühiste jõududega. Fotohuviline
ja ringikaaslane Rein Mutt oli siin suureks abiks.
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

9. jaanuar 2009 nr 1
Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu
kord

vastuvõtukomisjoni (edaspidi komisjon), mis
koosneb kooli juhtkonna, tugispetsialistide ja
õpetajate esindajatest.
(3)
Õpilaste 1.-3. kooliastmele vastuvõtmiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja kooli
vastuvõtmise kohta kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lg 2, Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määruse nr 52 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise,
ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord“ (13.septembri 2006.a.
määruse nr 30 redaktsioonis) § 3, „Viimsi valla
põhimääruse“ § 5 lg 2 ja Viimsi Vallavolikogu
11. novembri 2008. a määruse nr 24 § 1 alusel.

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, selle
puudumisel sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri;

§ 1.

5) eelmise õppeasutuse direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui
õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

Üldosa

(1)
Käesoleva dokumendiga sätestatakse
õpilaste Viimsi Keskkooli (edaspidi kool) vastuvõtmise kord 1.–3. kooliastmel ning gümnaasiumiastmel.
(2)
Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule,
kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel asub
Viimsi vallas.
§ 2.

Vastuvõtt 1. klassi

(1)
Vastuvõtt 1. klassidesse algab kalendriaasta 1. tööpäeval samal aastal kooliteed alustavatele lastele ja lõpeb 15. augustil või sellele
järgneval tööpäeval. Kool teatab täpsed kuupäevad oma kodulehel.
(2)
Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab
sisseastuja seaduslik esindaja järgmised dokumendid:
1) kirjaliku avalduse kooli vastuvõtmise kohta;
2) sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
4) tervisekaardi;
5) ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti
jaoks.
(3)
Lapse kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamiseks viivad 1. klasside õpetajad läbi
vestluse ja praktilised tööd, mille aluseks on
alushariduse raamõppekava. Vajadusel kaasatakse tugispetsialistid.
(4)
Sisseasuja seaduslikul esindajal on õigus viibida vestluse juures, tutvuda praktiliste
töödega ning saada selgitusi lapse kooliküpsuse
ja lähtetaseme kohta.
(5)
Laps on kooli vastu võetud, kui vajalikud dokumendid on esitatud ning vestlus ja
praktilised tööd sooritatud.
(6)
Viimsi Keskkoolis kogu eelkooli kursuse läbinud lastele täiendavat vestlust ja praktilisi töid ei korraldata.
§ 3.

Vastuvõtt 1.-3. kooliastmele

(1)
Koolikohustuslikke isikuid võetakse
kooli vastu aastaringselt.
(2)
Õpilaste 1.-3. kooliastmele vastuvõtmiseks moodustab kooli direktor põhikooli

2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
3) tervisekaart;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

6) eelmise õppeasutuse kooli direktori (juhataja)
allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva
õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane
arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
7) üks foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti
jaoks.
(4)
Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase
puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või
selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
(5)
Komisjon teatab sisseastuja seaduslikule esindajale õpilase kooli vastuvõtmisest,
vastuvõtu lisatingimustest või keeldumisest
suveperioodil esitatud dokumentide korral hiljemalt 21. augustiks, õppeperioodi ajal esitatud
dokumentide korral ühe nädala jooksul.
(6)
Komisjonil on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu õppekava alusel
õppinud õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollida
ning otsustada kokkuleppel sisseastuja seadusliku esindajaga, missuguses klassiastmes õpilane
õpinguid jätkab.
§ 4.

Vastuvõtt gümnaasiumiastmele

(1)
Gümnaasiumiastmele
vastuvõtmist
võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud isik.
(2)
ne:

Gümnaasiumi astumiseks esitab õpila-

1) kirjaliku avalduse;
2) põhiharidust tõendava dokumendi;
3) hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga,
kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste
nimetused, nende mahud ja hinded (11. ja 12.
klassi astujad ning õppeperioodi ajal 10. klassi
astujad);
4) väljavõtte õpilasraamatust (11. ja 12. klassi
astujad);
5) tervisekaardi.
(3)
Gümnaasiumisse vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor hiljemalt 1.

veebruariks gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni
ja määrab komisjoni esimehe.
(4)
Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi ning 10.
klassi õppeperioodi ajal võetakse vabade kohtade olemasolul õpilasi, kelle vastava klassiastme
tunnitusel või õpinguraamatu juurde kuuluval
akadeemilisel õiendil on positiivsed hinded
ning ta on sooritanud testi, mis koosneb riikliku
õppekava kohustuslike ainete tundmist ja üldist
silmaringi näitavatest küsimustest.
(5)
Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.
§ 5.

Kandideerimine 10. klassi

(1)
Kool komplekteerib 10. klasside õpilaskonna vastuvõtukatsete (edaspidi katsed)
tulemuste ja põhiharidust tõendava dokumendi
põhjal.
(2)

Katsed koosnevad kolmest voorust:

1) 7., 8. ja 9. klassi tunnistus (edaspidi tunnistusevoor);
2) test, mis koosneb riikliku õppekava kohustuslike ainete tundmist ja üldist silmaringi näitavatest küsimustest;
3) individuaalne vestlus.
(3)
Tunnistusevoorust pääsevad otse vestlusvooru õpilaskandidaadid, kelle 7.-8. klassi
aastahinded ning 9. klassi kolme esimese veerandi hinded on neljad ja viied.
(4)
Katsetele ei pääse õpilased, kelle 9.
klassi kolme esimese veerandi hinnete keskmine on madalam kui 3,25.
(5)
Vestluse eesmärk on välja selgitada
õpilaskandidaadi:

(1)
Kooli vastuvõtutingimused kinnitab,
muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.
(2)
Paragrahv 5 lõige 3 rakendub 2008/09.
õppeaastal 9. klassis õppivate õpilaste jaoks 9.
klassi tunnistuse osas, 8. klassis õppivate õpilaste jaoks 8. ja 9. klassi tunnistuste osas, 7. klassis
õppivate õpilaste jaoks täies mahus.
(3)
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 25.01.2008. a määrus nr 2.
(4)
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja, valla veebilehel ja kooli veebilehel.
(5)
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Endel Lepik, abivallavanem vallavanema
ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär

23. jaanuar 2009 nr 2
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251
„Aadressiandmete süsteem“ ja Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” ning Maa-amet´i
13.11.2008. a esitatud aadressi määramise kohta
tehtud avalduse nr 6.3-2/11403 (reg 14.11.2008
nr 11-10/3159) alusel:
§ 1. Määrata moodustatavale Seire maaüksusele
aadressiks Kaevuaia tee 29, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.

1) suhtumine õppimisse;

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

2) isiklikud eesmärgid ja ootused koolile;

Haldo Oravas, vallavanem

3) valikkursuste eelistused;
4) ühiskondlik aktiivsus.
(6)
10. klassi astumise avaldusi koos põhiharidust tõendava dokumendiga võetakse vastu
kooli kantseleis kuni 22. juunini.
(7)
Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise
kohta teeb komisjon hiljemalt 30. juunil katsete
tulemuste ja põhiharidust tõendava dokumendi
põhjal.
(8)
Informatsiooni vastuvõtu kohta saab
õpilaskandidaat kooli kodulehelt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.
(9)
Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise ja vastuvõtu korraldamise kohta on
kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsil.
§ 6.

Kooli vastuvõtutingimuste muutmine

(1)
Kooli vastuvõtutingimuste muutmise
ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul.
(2)
Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.
§ 7.

Rakendussätted

Merit Saar, jurist vallasekretäri ülesannetes

30. jaanuar 2009 nr 3
Aadresside määramine Rohuneeme
külas
Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251
„Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi
Vallavalitsuse 30.12.2008. a korraldusega nr
823 kehtestatud “Rohuneeme küla, Valli IV
maaüksus” detailplaneeringu ning Maia-Leena
Varjun´i 12.01.2009. a esitatud aadresside määramise kohta tehtud avalduse alusel:
§ 1. Määrata Valli IV maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Kalmistu tee 8a
detailplaneeringu
järgne krunt positsiooniga 2
2) Kalmistu tee 8b
detailplaneeringu
järgne krunt positsiooniga 3
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
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§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Merit Saar, jurist vallasekretäri ülesannetes

06. veebruar 2009 nr 4
Aadresside määramine Viimsi alevikus
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251
„Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi
Vallavalitsuse 18.05.2004. a korraldusega nr
469 kehtestatud Viimsi alevikus Madise I maaüksuse detailplaneeringu ning Hillar Pappel´i
27.01.2009. a esitatud aadresside määramise
kohta tehtud avalduse alusel:
§ 1. Määrata Madise I maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Tulbiaia tee 46 detailplaneeringu järgne krunt
positsiooniga 2

„(7) Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb komisjon hiljemalt 30. juunil põhiharidust tõendava dokumendi põhjal.“
§ 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ning valla veebilehel.
§ 3.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

06. veebruar 2009 nr 5
Viimsi Vallavalitsuse 09.01.2009. a
määruse nr 1 „Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, Haridus- ja
teadusministri 06.12.2005. a määruse nr 52 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise,
ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise
ja väljaheitmise kord“ (13.09.2006. a määruse
nr 30 redaktsioonis) § 3 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 5 lõike 2 alusel ning arvestades
Viimsi Keskkooli direktori Leelo Tiisvelt`i ettepanekut:
§ 1.
Viimsi Vallavalitsuse 09.01.2009. a
määrusesse nr 1 “Viimsi Keskkooli õpilaste
vastuvõtu kord” viiakse sisse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kool võib korraldada vastuvõtukatseid
(edaspidi katseid).“
2) Paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Katsed koosnevad maksimaalselt kolmest
osast.“
3) Paragrahvi 5 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 10.02.2009
ISTUNGI ÕIGUSAKTID

10.02.2009 ISTUNGI OTSUSED

volikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisadega on võimalik
tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis,
Nelgi tee 1.

nr 7 Detailplaneeringu algatamine ja
lähteülesande kinnitamine: Randvere
küla, maaüksus Kreiukse III ja lähiala
10. veebruar 2009 nr 8
nr 8 Detailplaneeringu algatamine ja Detailplaneeringu algatamine ja lählähteülesande kinnitamine: Rohunee- teülesande kinnitamine: Rohuneeme
me küla, kinnistu Rohuneeme tee 148 küla, kinnistu Rohuneeme tee 148

nr 9 Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunami2) Tulbiaia tee 48 detailplaneeringu järgne krunt ne: Randvere küla, maaüksus Aadu /
positsiooniga 1
Kibuvitsa tee 18a detailplaneering
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.

tailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab
detailplaneeringu lähteülesanne kehtivuse.

„Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning
„Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2, § 9
lõike 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavolikogu
maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:

nr 10 Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla Viimsi metskond (katastriüksus 89001:003:0295) osaliselt 1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Rohuneeme külas kinnistul Rohuneeme tee 148
maatükk nr 83
10. veebruar 2009 nr 7

tingimuste väljaselgitamiseks üldplaneeringu
kohase kergetööstuse maa muutmiseks väikeelamumaaks, selle elamukruntideks jaotamiseks
ja krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute püstitamiseks vastavalt otsusele lisatud
skeemile (lisa 1).

10. veebruar 2009 nr 9
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine:
Randvere küla, maaüksuse Aadu I/
Kibuvitsa tee 18A detailplaneering
„Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1, „Viimsi
valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud
vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringu
koostamisel on arvestatud Harju Maavanema
02.12.2008 kirjas nr. 2.1-13/6720 esitatud märkustega, samuti arvestades Vallavolikogu maaja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi vallas Randvere külas maaüksuse
Aadu I/Kibuvitsa tee 18A detailplaneering (Tiit
Kaljundi Projektgrupp OÜ), millega tehakse
ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse
sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramiseks ühe
üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuga määratud suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5
meetrit ja ehitusalune pindala 160 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

Detailplaneeringu algatamine ja läh10. veebruar 2009 nr 10
teülesande kinnitamine: Randvere
küla, maaüksus Kreiukse III ja lähi- 2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr 42 Detailplaneeringu kehtestamine:
ala.
(lisa 2).
Lubja küla Viimsi metskond (ka“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7, “Viim- 3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada tastriüksus 89001:003:0295) osaliselt
si valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2, § 9 lõike vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe
maatükk nr. 83
7 alusel ja arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Viimsi Vallavolikogu maa- ja
planeerimiskomisjoni ja keskkonnakomisjoni
seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:

1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Randvere külas maaüksusel Kreiukse III ja lähialal üldplaneeringukohase maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast (põllumajandusmaa osas) väikeelamumaaks ning tingimuste väljaselgitamiseks maa-ala kruntideks
jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks
üksikelamute ehitamiseks ja juurdepääsuteede
lahendamiseks vastavalt käesolevale otsusele
lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne nr
248 (lisa 2)
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada
Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui de-

aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib
põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb
esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu
esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisadega on võimalik
tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis,
Nelgi tee 1.

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ §
22 lõike 1 punkti 33, „Planeerimisseaduse“ § 23
lõike 6 ning § 24 lõike 3 ja lõike 5 ja „Viimsi
valla ehitusmääruse„ § 2 punkti 7 alusel ning arvestades alljärgnevaid asjaolusid ja kaalutlusi:
- Planeeringu kehtestamisega hõlmatud maaala asub Lubja külas kinnistu nr. 9251502 osal.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga määratud loodushariduskeskuse asukoht on hästi juurdepääsetava avalikult kasutatava Randvere tee ääres looduslikul lagendikul
ja raiesmikul, mistõttu kahjustab keskuse väljaehitamine olemasolevat looduskeskkonda vaid
vähesel määral. Planeeritav ala jääb sobivasse
kaugusesse Mäealuse maastikukaitsealal olevate matkaradade ja planeeritavate suusaradade
suhtes.
- Planeeritav ala asub Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 määrusega nr. 25 moodustatud
Mäealuse maastikukaitseala koosseisus ja planeeritava ala üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon on kaitsemets. Vastavalt
Viimsi Vallavalitsuse 23.11.2007 määrusega nr.
68 kinnitatud Mäealuse maastikukaitseala kaitsekorralduskavale lubatakse kaitseala valitseja
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nõusolekul tootmisotstarbeta ehitise püstitamist
kaitsealal asuva kinnistu või kaitseala tarbeks.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga määratud ehitusõigus loodushariduskeskuse rajamiseks on kooskõlas üldplaneeringuga
kehtestatud arengusuundumustega ning toetab
kaitseala eesmärke.
- Loodushariduskeskuse rajamisega avarduvad
koolide ja teiste loodushuviliste ning kohalike
elanike võimalused enda loodusalaste teadmiste
täiendamiseks ja väliõppe läbiviimiseks. Keskusehoone rajamisega luuakse külaelanikele võimalus ja tingimused kooskäimiseks ja ühisürituste korraldamiseks.
- Detailplaneeringuga kavandatud loodushariduskeskuse ehitusõiguse ja olemasoleva reljeefiga orgaaniliselt haakuva arhitektuurse terviklahenduse elluviimine tõstab ümbruskonna
elukvaliteeti ning loob eeldused piirkonna järjepidevaks arenguks.
- Detailplaneering kooskõlastati märkusteta
kõikide lähteülesande punktis nr. 9 nimetatud
asutustega ja avalikul väljapanekul ei esitatud
detailplaneeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid.
Arvestades, et käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse muutmiseks
kaitsemetsamaast sotsiaalmaaks, on nõutav Planeerimisseaduse § 23 kohase järelevalve teostamine. Harju Maavanem andis heakskiidu detailplaneeringu kehtestamiseks 11.12.2008 kirjaga
nr. 2.1-13/7110.
1. Kehtestada Lubja küla Viimsi metskond (katastriüksus 89001:003:0295) osaliselt maatükk
nr 83 detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ, Projekt nr 05-08), millega moodustatakse 10953 m² suurune sotsiaalmaa sihtotstarbega katastriüksus ja 1193 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning tehakse
ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu osaliseks muutmiseks kaitsemetsamaast
sotsiaalmaaks. Detailplaneeringuga määratakse
ehitusõigus kahekorruselise loodushariduskeskuse ja abihoone rajamiseks. Suurim lubatud
ehitusalune pindala on 450 m².

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007.a. määrusega

K O R R A K A I T S E , 1 118 550
VALVE, PÄÄSTETEENISTUS

08 201 2

Prangli raamatukogu 275 800

08203

04210

Maakorraldus

SA Viimsi Muuseu- 2 250 003
mid

04 510 1

Teede ehitus-, re- 10 073 364
konstr. ja projekteerimine

08208

Kultuuriüritused

1 000 000

08 209 1

Viimsi õpilasmalev

250 000

08 209 2

Viimsi Pensionäride 118 384
Ühendus

08 209 3

Külaseltside toetus

600 000

08300

Viimsi Teataja

2 300 000

08400

Usuasutused

700 000

08600

Muu vabaaeg

180 192

nr 14 kehtestatud “Viimsi valla eelarve ja arengukava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja
täitmise kord” § 7 lõike 2 alusel.
§ 1.

Võtta vastu Viimsi valla 2009.aasta

eelarve alljärgnevalt:

600 000

Osa

Tulude nimetused

04 510 2

3 000

Füüsilise isiku tulu- 170 000 000
maks

Teede
mont

04511

Liikluskorraldus

04512

Transpordikorraldus 5 300 000

04 520 1

Viimsi Saared - vee- 3 620 771
transport

04 520 3

Kelnase sadama kai 900 000
ostmine

09 110 1

04740 1

Territoriaalne
neerimine

MLA Viimsi Laste- 33 321 000
aiad

09 110 2

Eralasteaiad

04740 2

Ehitusekspertiisid

09 110 3

04 900 1

Muu majandus
Viimsi saared

Eraldised
teistele 6 370 000
omavalitsustele

09 110 4

04 900 3

Muu majandus

160 000

OÜ Haabneeme lasteaed

MAJANDUS

28 175 635

09 210

Karulaugu tee 5 Las- 18 300 000
teaed - Algkool

3 030

Maamaks

30 000 000

3 044

Reklaamimaks

100 000

3 045

Teede ja tänavate 40 000
sulgemise maks

320

Riigilõivud

3 220

Tulud haridusalasest 11 000 000
tegevusest

3 221

Tulud kultuurialasest 700 000
tegevusest

3 233

Üüri - ja renditulud

3500 03

Valitsussektori SA-lt

500 000

3500
09

00 Rahandusministeerium - õppelaenude
kustutamine

3502
07

00 MKM valla teede
ehitus ja rekonstrueerimine

3502 03

3820 8

2 100 000

Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt
Intressitulud hoius- 600 000
telt

hooldusre- 6 221 500
200 000

pla- 1 000 000
100 000
- 0

05 100 1

Teede korrashoid - 248 100
suvine

05 100 2

Prügivedu - jäätme- 900 000
käitlus

05 100 3

Teede korrashoid - 1 628 500
talvine

05 200 1

Heitveekäitlus

05 200 2

Kanalisatsiooni tras- 800 000
side remont

05400

Maastiku kaitse

05600

Muu keskkonnakait- 537 771
se

4 500 000

553 283

3 810

Vara müük

11 500 000

3 880

Trahvid

100 000

3 882

Saastetasud

300 000

3 825

Laekumised vee eri- 350 000
kasutusest

06 300 1

Veevarustus

5 400 000

3 888

Segalaadilised tulud 100 000

06400

Tänavavalgustus

5 000 000

06601

Elamumajandus

100 000

06602

Kalmistud

100 000

06 605 1

Heakord

2 100 000

06 605 2

Ranna korrashoid

300 000

06 605 3

Muu heakord

1 500 000

06 605 4

Konkurss
kodu”

3 520 017 Eraldised tasandusfondist
Tulud kokku

227 390 000

K E S K K O N N A - 9 167 654
KAITSE

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Osa

Kulude nimetused

3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel

011111

Volikogu kulud

011112

Volikogu
fond

011121

Vallavalitsus

21 394 808

07210

Perearstide toetus

180 000

011122

Vallavanema fond

40 000

07240

Kiirabipunkt

110 000

01114

Reservfond

9 012 809

07310

Haigla

541 000

Aarne Jõgimaa

01 320 1

Inventariseerimine

10 000

07 600 1

Vallaarst

100 000

volikogu esimees

01 320 2

Valla arengukava

400 000

TERVISHOID

931 000

01 600 1

O m a v a l i t s u s l i i d u 550 000
liikmemaks

08 102 1

Sporditegevus

5 100 000

08 102 2

Spordiväljakud

5 242 762

08 105 1

Muusikakool

3 899 300

08 105 2

Kunstikool

2 315 000

08107

Noortekeskus

1 000 000

08108

Huvikeskus

2 955 738

08 109 2

Piirkondlikud spor- 650 000
diüritused

08 201 1

Viimsi raamatukogu 2 339 200

4. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.

esimehe 40 000

10.02.2009 ISTUNGI MÄÄRUSED

01 600 2

Valimised
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01700

Laenuintresside
sumine

Viimsi valla 2009.aasta eelarve vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12 lõike 1, “Viimsi valla põhimääruse” § 18 lõike 1 punkti 1 ja

1 598 964

300 000
ta- 6 316 573

ÜLDVALITSEMI- 39 663 154
NE
03 100 1

Politsei

350 000

03 100 2

Valveteenistus

300 000

03200

Päästeteenistus

468 550

“Kaunis 40 000

ELAMU-KOMMU- 14 540 000
NAALMAJANDUS

KULTUUR, SPORT, 31 176 379
VABA-AEG

15 500 000

09 210 21 Püünsi kool - vald

6 260 000

09 210 22 Püünsi kool - riik

0

09 212 21 Prangli Põhikool - 615 000
vald
09 212 22 Prangli Põhikool - 0
riik
09 212 3

Eraldised
teistele 700 000
omavalitsustele

09 220 11 Viimsi Keskkool - 38 865 000
vald
09 220 12 Viimsi Keskkool - 0
riik
09 220 3

Eraldised
teistele 6 807 000
omavalitsustele

09601 1

Stipendiumid õpilas- 100 000
tele

09601 2

Autojuhi
lubade 300 000
kompenseerimine

09800

Hariduse ja noorsoo- 400 000
töö haldamine
HARIDUS, NOOR- 127 538 000
SOOTÖÖ

10 110

Haigete
kaitse

sotsiaalne 16 000

10 120

E r i k o o l i t e e n u s e d 195 640
puuetega inimestele

10 121 1

Sotsiaalhoolekande 170 000
teenused puuetega
inimestele

10 121 2

Erivajadustega ini- 350 000
meste
hooldajate
toetus

10 121 3

Puuetega laste sot- 153 360
siaalne kaitse

10 200 1

Päevakeskus

1 377 181

10 200 2

Üldhooldekodu

1 500 000

10 200 3

SA Rannapere Pan- 750 000
sionaat

10 201 1

Püsiva iseloomuga 80 000
toetused

VEEBRUAR 2009

10 201 2

Maamaksu soodus- 100 000
tused eakatele

10 201 3

Ühekordsed toetused 250 000

10 201 4

Koduteenused, ava- 70 000
hooldus

10 201 5

Ühekordsed toetused 800 000
eakatele

10 300

Matusetoetus

10 402 1

Vastsündinute toetus 1 240 000

60 000
750 000

§ 1.

Töö tasustamise põhimõtted

(1)
Käesoleva määrusega kehtestatakse Munitsipaalasustuse Viimsi Raamatukogu
(edaspidi Raamatukogu) töötajate töö tasustamise alused ja kuupalga alammäärad.
(2)
Raamatukoguhoidjate töö tasustamisel
arvestatakse raamatukoguhoidja vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel
omistatud ametijärku.
(3)
Raamatukogu juhataja töötab koostöös
Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus)
rahandusameti ning kultuuri- ja spordiametiga
välja Raamatukogu palgajuhendi, lähtudes asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest
ja käesolevast määrusest.

10 402 2

Koolitoetus

10 402 3

Ühekordsed toetused 230 000

10 402 5

Esimese klassi õpi- 180 000
laste toetus

10 402 8

Maamaksu soodus- 30 000
tus peredele

10 402 9

Lastehoiu toetus

10 500

Töötute
kaitse

10 600

Eluasemetoetused 100 000
sots. riskirühmadele

10 701

Riiklik toimetuleku- 94 921
toetus

10 702

Muu sotsiaalsete ris- 170 000
kirühmade kaitse

§ 2.
määr

10 900

Muu sotsiaalne kait- 134 522
se

Raamatukogu juhataja kuupalga alammäär on:
14 000 krooni.

1 300 000

sotsiaalne 0

S O T S I A A L N E 10 101 624
KAITSE
KOGU EELARVE 262 411 996
KULUD KOKKU
Finantseerimistehin- -35 021 996
gud
1011 1

Aktsiate ja osakute 1 500 000
ostmine

1011 2

Aktsiate ja osakute -4 400 000
müümine

2081 5 8

Laenude võtmine

2081 6 8

Laenude tagasimaks- 6 000 000
mine

0

2082 6 8

Kapitaliliisingu mak- 1 274 045
sed

1009 2

Muudatused kassas -39 396 041
ja hoiustes

§ 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ning valla veebilehel.
§ 3.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
§ 4.

Rakendub 01.jaanuarist 2009.a..

(4)
Raamatukogu palgajuhend reguleerib
Raamatukogu töötajate palgatingimusi, põhipalga (s.h palgamäärad ja palgamäärade diferentseerimise), lisatasude, ergutuste ja toetuste
määramise ning maksmise tingimusi ja korda.
(5)
Raamatukogu palgajuhendi kinnitavad
Raamatukogu juhataja ja Vallavalitsus.
Raamatukogu juhataja kuupalga alam-

§ 3.
Raamatukogu juhataja lisatasud, preemiad ja toetused
(1)
Vallavalitsusel on õigus Raamatukogu
juhatajale eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem
kuupalgamäär, näidates ära palgamäära suurendamise põhjendused;
2) lisatasusid kokku kuus kuni 50% Raamatukogu juhatajale määratud kuupalgamäärast nõutavast tulemuslikuma töö eest või Raamatukogu
juhatajaga läbiviidud tulemusvestluse põhjal või
täiendavate tööülesannete täitmise eest. Nimetatud lisatasude maksmise määraks kokku aastas
on kuni 100% ametikohale määratud kuupalgamäärast;
3) ühekordseid preemiaid ja toetusi.
(2)
Raamatukogu juhatajale määratud lisatasust informeerib Vallavalitsuse kultuuri- ja
spordiamet vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni.
§ 4.
Raamatukoguhoidjate kuupalga alammäärad

volikogu esimees

(1)
Raamatukoguhoidja kuupalga alammäär, võttes arvesse raamatukoguhoidja vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
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bibliograaf

Aarne Jõgimaa

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu töötajate töö tasustamise alused
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 2, § 22 lõike 1
punkti 36, “Viimsi valla põhimääruse” § 18 lõike 1 punkti 37 ja “Rahvaraamatukogu seaduse”
§ 10 lõike 2 punkti 1 alusel.

9 500 krooni

vanembibliograaf 11 000 krooni
(2)
Käesolevas paragrahvis nimetatud kuupalga alammäärad on garanteeritud kõrgharidusega raamatukoguhoidjale. Keskeriharidusega
kvalifikatsiooninõuetele vastava raamatukoguhoidja kuupalga alammäär on 85% kõrgharidusega raamatukoguhoidja kuupalga alammäärast.

§ 5.
Raamatukogu teiste töötajate töötasustamine
Raamatukogu halduspersonali (muude alade
spetsialistide, infotöötajate, tööliste ja abipersonali) töötasustamise põhimõtted sätestatakse
Raamatukogu palgajuhendis.
§ 6.
Raamatukoguhoidjate ja teiste töötajate lisatasud, preemiad ja toetused
Raamatukogu juhatajal on õigus Raamatukogu
eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires ning lähtudes Raamatukogu palgajuhendist
määrata raamatukoguhoidjatele:
1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem
kuupalgamäär, näidates ära palgamäära suurendamise põhjendused;
2) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest mitte
rohkem kui 50% kuupalgamäärast ühes kuus.
Nimetatud lisatasude maksmise määraks kokku
aastas on kuni 100% ametikohale määratud kuupalgamäärast;
3) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise alused kinnitab Raamatukogu oma palgajuhendiga.
§ 7.

Rakendussätted

(1)
Määrust rakendatakse tagasijõustuvalt
alates 1. jaanuarist 2009.
(2)
Käesoleva määrusega kehtestatud palgamäärasid rakendatakse kuni uue vastava määruse kehtestamiseni.
(3)
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
(4)
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. veebruar 2009 nr 5
Viimsi Vallavolikogu 26. juuni 2007. a
määruse nr 21 „Viimsi valla alevikuja külavanema statuut“ muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58
alusel.
§ 1.
Viimsi Vallavolikogu 26. juuni 2007. a
määrust nr 21 „Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuut“ muudetakse alljärgnevalt:
1) Paragrahvi 2 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Vanemaks valimisest alates ühe aasta jooksul koostada ja iga kahe aasta tagant kinnitada
või vajadusel kaasajastada hiljemalt 1. märtsiks
aleviku või küla arengukava ja esitada see aleviku või küla üldkoosolekule vastuvõtmiseks ja
seejärel Vallavalitsusele kinnitamiseks. Arengukava koostamisel ja kaasajastamisel on Vanem
kohustatud konsulteerima Vallavalitsuse vastavate ametnikega ja arvestama Vallavolikogu
poolt kehtestatud valla arengukava ja selle tegevuskava.“
2) Paragrahvi 2 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Kutsuma üks kord aastas, hiljemalt 30 septembriks, kokku aleviku või küla üldkoosoleku Vanema eelmise aasta tööaruande ärakuulamiseks.“
3) Paragrahvi 6 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Kandidaatide nimekiri avaldatakse vastava
aleviku või küla teadetetahvlil ja muudes avalikes kohtades ning Viimsi valla kodulehel hiljemalt 5 (viis) päeva enne valimiste toimumist.“
4) Paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Külavanema umbusaldamise algatamiseks
on tarvis vähemalt 15% vastava küla ja 10%
vastava aleviku täisealiste elanike kirjalik nõusolek. Täisealiste elanike arv fikseeritakse Vallavalitsuse kantselei poolt käesoleva statuudi § 7
lõikes 4 nimetatud toimingu päeva seisuga.“
5) Paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt
„(6) Vanem loetakse umbusaldatuks, kui selle
poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenutest, kusjuures alevike puhul mitte vähem, kui
10% vastava aleviku täisealistest elanikest ja
külade puhul mitte vähem, kui 15% vastava küla
täisealistest elanikest.“
6) Paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku (sh
ka Vanema usaldamist või umbusaldamist otsustav üldkoosolek) toimumise aja, koha ja päevakorrapunktid teatab Vallavalitsusele vastava
aleviku või küla Vanem või tema asendaja ning
Vallavalitsus korraldab vastava info avaldamise
ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel. Üldkoosoleku, kus toimub Vanema esmakordne valimine (külal puudub Vanem), kutsub
kokku Vallavalitsus.“
7) Paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Päevakorda saab punkte lisada 1 (ühe) nädala jooksul arvates aleviku- või külaelanike
üldkoosoleku esmase teate avaldamisest. Päevakorda punkti lisamise ettepanek peab olema
kirjalik ja sellele peavad alla kirjutama aleviku
puhul mitte vähem kui 3% ja külade puhul mitte
vähem kui 5% vastava aleviku või küla täisealistest elanikest. Päevakorrast saab punkte maha
võtta punkti päevakorda pannud isik või isikud
kuni koosoleku toimumiseni. Päevakorda punktide lisamise kirjalikud ettepanekud esitatakse
Vallavalitsusele, kes viib statuudile vastavas
korras esitatud muudatusettepanekud päevakorda ja avaldab statuudi § 8 lõikes 3 sätestatud
korras (va ajalehes Viimsi Teataja kui selle ilmumisaeg seda ei võimalda).“
8) Paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on vähemalt
50% + 1 koosolekul osalenutest, kusjuures aleviku puhul mitte vähem kui 3% ja külade puhul
mitte vähem kui 5% vastava aleviku või küla
täisealistest elanikest.“
§ 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
§ 3.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
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Viimsi Nublu sünnipäev
Sünnipäevanädal liitis Viimsi
Nublus mitu mõtet plaaniks
kokku.
Aastane laps küll kõnnib, kuid
kukub pikali, kui liikumishoog
otsa lõpeb. See tähelepanek samaealise Viimsi Nublu kohta
ei kehti, sest sünnipäevanädal
sai 9. veebruaril sisse nii suure
hoo, mis sõbrapäevakski raugeda tahtnud.

Terve päev
meisterdamist
Esmaspäeval oli maja meisterdamiskeskuseks. Sel korral
rändas isegi kartulitärklis köögikapist väikeste kunstnike piltidesse. Tädi Kristi juhendamisel nublud maalisid, tehes ühtlasi ettevalmistusi lähenevaks
kunstitööde näituseks, mida
saab vaadata Viimsi huvikeskuses juba 23. veebruaril.
Kindlasti muutis päeva natuke erilisemaks perekasvatuse
instituudi lapsehoidjakoolituse
praktikant, kelles lapsed endale uue sõbra leidsid.
Teisipäeva hommik tõi
Nublusse parasjagu segadust:
hommikupudrule kutsudes jäi
tädi Ülle kõrvallauda torti valmistama. Selleks ei pea laps
olema, et sellisele kiusatusele
vastupanu kaotada. Selgus, et
maisimannapuder on selle tordi kõrval lausa maitsev, sest
kes küll papist torti sööb. Hiljem seinale vaadates tahtnuks
mõni nublu siiski keelega üle
vahukoorekuhjade
limpsata
– ütlemata isuäratav paistis
mitmekihiline maiuspala.
Pärast maja peoehteisse sättimise kuulis sünnipäevalaps
laule jänkust, laululapsest,
autost ja talveund magavast
karust. Pärast lõunauinakut
alustas teisel korrusel tegevust
kaardikontor:
sõbrakaartide

rodu aknalaual sai õige pikk.
Õhtuoote järel jagus energiat
veel tantsimiseks.

Ootusärevus
haripunktis
Kesknädalaks oli ootusärevus
haripunktis. Õhupallide täispuhumiseks pidid lapsed tädi
Kristi abi kasutama, sest mitu
korda tähtsam oli selgeks rääkida, kellel ikkagi sünnipäev
on ja kui vanaks ta saab, kas
piisab selleks enda sõrmedel
lugemisest või tuleb sõbra näpud appi võtta.
Õhtupoolikul tuli majja külaline, tegelikult päris oma inimene – tädi Vilja, kes alustas
Viimsi Nublus 12. veebruaril
2008 esimeste nublude hoidmist. Koos arutati, kui palju
keegi kasvanud on, kes hoopis
uus, kes kellega sarnane.
Ühtäkki ilmus mängutuppa lepatriinu, siis teine, veel
kolmas ja lõpuks läks lugemine sassi. Muidugi, alanud oli
Viimsi Nublu sünnipäevakarneval, kuhu lendas kokku lepatriinusid, kes aina naersid ja
kilkasid.
Valgust ja naeru jagus Nublu majja hilise õhtuni, sest
sünnipäevalast tulid õnnitlema
suured nublud Nõmmelt ja Tabasalust.

Sünnipäev
Kätte jõudis oodatud päev
– 12. veebruar, Viimsi Nublu
sünnipäev. Hommikul kella
poole kümne paiku võis majas
liikumas näha valgete põlledega kokapoisse ja -tüdrukuid.
Loomulikult oli aeg küps üks
õige tort teha. Asjatundlikud
kokad proovisid igat koostisainet, enne kui see tordi sisse
rändas. Vahukoor pidi piisavalt
magus saama, kohupiimaga
kokku segades oli ka banaa-

Viimsi nublud teevad sünnipäevatorti.
nimaitset tunda vaja. Küpsist
kirsimahlaga immutades ei
saanud hetkekski valvsust kaotada, sest iga küpsiseruut tahtis
mahlakust juurde. Nii ta kerkis:
ikka küpsise- ja kreemikiht vaheldumisi kandikule ning vahukoorene sõrm ja mahlast tilkuv küpsisetükk kordamööda
põske. Tort sai uhke, kaunistuseks kirsitähtedest „Nublu”.
Äraütlemata uhkem oli tordi
söömine koos emmede-isside,
vendade-õdedega, kes samuti
Nublu sünnipäevale tulid.

Tordi valmistamise ja söömise vahel jõudsid lapsed veel
õues seebimullidega võidu
liuelda ning laulujooksu teha,
kus vahefinišites kõlasid õpitud lemmiklaulud.
Sünnipäevanädal
lõppes
sõbrapäevale mõeldes. Tädi
Anuga sai väikestel nubludel
paberile luulesalm (Nublu
sünnipäevanädal läbi, sõbrapäev on ukse ees, naabriga
saan hästi läbi, tervitan sind
südamest), mis sobis väga

hästi teisipäeval meisterdatud
sõbrakaartidele.
Õueskäigu ajal toimetasid
usinad nublud need postikelkudega naabermajade kirjakastidesse – väikeseks sõbrapäevaüllatuseks.
Üheskoos vaadati veel fotosid
möödunud nädalast – äratundmisrõõmu pälvisid kõik pildid.
Meelde tuleb teine ja kolmaski tähelepanek aastase
lapse kohta: talle meeldib teid
naerma ajada ning ta oskab
rõõmu tunda. Viimsi Nublu

sünnipäeva- ja sõbranädala
jooksul sai palju mõtteid plaaniks, need omakorda teoks,
rõõmu ja nalja jagus igale hingele. See nädal liitis väikeseid
ja suuri nublusid veel enam
üheks pereks ning tõi nublude peresid Nublule lähemale,
andes
hoidjaile-kasvatajaile
südamesse sära, millega uuel
aastal tegutseda. Selle eest teile, kallid nublude pered, suur
aitäh ja pikk pai!

Triin Toome-Hosman

Kaluri mängutuba – kolm rõõmsat aastat Haabneemes
On küünlakuu lõpp, talve
selgroog on selleks korraks
jällegi murtud ja emmed
koos põnnidega tatsavad
mööda Kaluri tänavat, ninad
päikese poole.
Siinsamas Kaluri tee 3 majas
asub ka Kaluri mängutuba,
kel veebruari viimasel nädalal
täitub juba kolm aastat, mille
jooksul Viimsi ja ka kaugemalt
tulnud lastega mängu- ja sünnipäevarõõme jagatud.
Kaluri mängutuba on tore
selle poolest, et tervelt neljal
nädalapäeval (T–R) saavad
mudilased siia emmede, isside
või hoidjate saatel lihtsalt mängima tulla. Kolme aasta jooksul on siin mängutoas õnnelikuks saanud ligikaudu 1000
sünnipäevalast.
Esmaspäevast pühapäevani
saab kümnest üheksani valida
endale peoks sobiva aja. Õhtuti ja nädalavahetustel on ruum
tervenisti sünnipäevaseltskonna päralt. Lasteaiapeod, klas-

siõhtud, stiilipeod, peojuht,
näomaalingud, teatrietendus
vürtsiks. Peale selle veel koolitused, loengud.
Nende aastate jooksul on
välja kujunenud ja pidama jäänud mitmed toredad traditsioonid. Kolmandat hooaega tegutsevad mängutoas väikelaste
huvigrupid: laulu- ja mänguring ning tantsuring. Pärast
tundi saavad lapsed mängutuppa mängima jääda ja vanemad
mõnusalt juttu puhuda.
Suure külastatavusega on
esmaspäevahommikune sünni
ja imetamise tugiühingu pakutav vestlusring, mida juhib kogemustega nõustaja Reet Post.
Kord aastas kutsume külla
mõne teatritrupi, et pakkuda nii
mõnelegi pisipõnnile esimest
teatrikogemust. Selle aasta jaanuaris oli meil külas lasteteater
Sõber etendusega „Karukoopa
lood”, mis tõi rõõmu nii laste
kui ka vanemate südamesse ja
silmadesse.
Rahva seas on oodatud ja
populaarne igakevadine ja sü-

Pidu klouniga
gisene lasteriiete kirbuturg.
Turul kaubeldakse põhiliselt
kasutatud riiete ja jalanõudega
ning üritus on kõigile osalejatele tasuta.
Alates eelmisest kevadest
toob Kaluri mängutuba Eestisse Saksa firma HaPe puidust
arendavaid mänguasju. HaPe

Teater mängutoas
firma on 20aastase kogemusega tootja, kelle kvaliteetsed ja
vastupidavad mänguasjad on
eelkõige mõeldud lasteaedadele, kuid sobivad hästi ka koduseks mängimiseks.
Sel aastal ootavad mängutoa
perenaised Evelin ja Merilyn
oma vanu ja uusi sõpru män-

gutoa kolmandat sünnipäeva
tähistama reedel, 27. veebruaril kl 11–14. Täpsem info kodulehelt www.kaluri.ee.
25. ja 26. veebruaril on
mängutoas
lahtiste
uste
päevad – kõigile mängimine
tasuta! Kohtumiseni kalalaeva
pardal, armsad viimsilased!

Kaluri mängutuba
Kaluri tee 3, Haabneeme,
Viimsi vald
tel 601 6017, 516 7543,
501 6705
e-post kaluri@kaluri.ee
koduleht www.kaluri.ee
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Viimsi Teatajas uus noorterubriik
Nüüdsest hakkab iga kuu ilmuma Viimsi Teatajas noorterubriik, kus kajastatakse kõike noortega seonduvat Viimsis ja selle lähiümbruses.
Viimsi noortevolikogu

Vabatahtlikuna Hispaanias
Idee minna vabatahtlikuks sai
alguse juba paar aastat tagasi.
Nüüd viimaks pärast aastast
bürokraatiat ning õige organisatsiooni ja projekti otsinguid
on idee teoks saamas. Alates
märtsist veedan järgmised
üheksa kuud vabatahtlikuna
päikeselises Hispaanias.

Miks minna
vabatahtlikuks?
Kui ma esimest korda mainisin
sõpradele, perele või tuttavatele, et mul selline asi plaanis, siis
tihtipeale oli esimene reaktsioon
järgmine: „Sa oled hull peast!”.
Eks ma mingil määral olengi,
sest maailmas pole just palju inimesi, kes otsustavad jätta kõik
sinnapaika ning minna maailma
teise otsa tasuta tööd tegema.
Küll aga tunnen, et pean selle ära
tegema, sest muidu jääb sisimasse kripeldama ning ehk hakkan
veel hiljem kahetsema, et võimaluse käest lasin.
Minu vabatahtlikuks minemisel on aga mitu põhjust.
Iseenesest tundub vabatahtliku
töö välismaal loogilise jätkuna minu vabatahtlikule tööle
Eestis, sh Viimsis. Olen aastaid tegutsenud vabatahtlikuna
noorteorganisatsioonides ning
oleks aeg proovida midagi uut
ning end täiendada rahvusvahelisel tasandil. Teiseks tunnen,
et 21aastase ning ülikooli lõpetanuna on õige aeg proovida
ära elu välismaal võõra rahva ja
kultuuri seas. Hiljem, kui pere ja
kõiksugused kohustused kaelas,
on seda juba raskem teha. Siiski
arvan, et tänapäeva maailmas
peaks igaüks kas või natukene
välismaal elama. Kolmandaks
kogemused ja kontaktid.
Kuigi nii mõnigi võib arvata, et vabatahtliku töö pole
mingi töö, siis minu arvamus
on siinkohal vastupidine. Ma ei
lähe sinna n-ö lulli lööma, vaid
ikkagi töökogemusi saama,
ning leian, et need ei jää alla
töökogemustele, mis ma saaksin tasustatud töökohal. Pigem

Euroopa Vabatahtlike Teenistus (EVT) on võimalus noortele, kes soovivad 2–12 kuud teha
välisriigis vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga.
EVT on noore (18–30 eluaastat) võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa
riigis just temale huvipakkuval ala. Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostöö
projekt, kus on alati kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon.
Projekti partnerite leidmisel on abiks üle-euroopaline andmebaas, kus on Euroopa piires
leitavad organisatsioonid, kellel on õigus vabatahtlikke saata ja vastu võtta. Mõlema organi
satsiooni toel ja programmi Euroopa Noored abiga saabki noore vabatahtlik teenistus teoks.
Lisaks on võimalik minna vabatahtlikuks ka Euroopa Liidu majandus- ja naabruspiirkonna
maadesse ning kõikidesse teistesse riikidesse, kes on allkirjastanud vastavad noorsoo
alased lepingud Euroopa Ühendusega. Täpsem informatsioon Euroopa Noored Eesti Büroo
veebilehelt www.noored.ee.
saan tegeleda just rohkemate
asjadega ning seeläbi ka mitmekesisemaid teadmisi ja oskusi.
Lisaks kogemused üksinda hakkama saamisel välisriigis ning
kohandumine võõra kultuuriga.
Samuti loodan leida posu sõpru-tuttavaid, kellega suhtlema
jääda ning kes ühes või teises
eluetapis võivad kasulikuks osutuda. Vähem tähtis pole ka see,
et saan ühe võõrkeele lõplikult
suhu ning piisava annuse sooja
ja päikest. Muidugi on kahju, et
pere ja sõbrad siia jäävad, kuid
see aeg läheb nii kiiresti: olen
tagasi juba varem, kui keegi
õieti arugi sai, et ära läksin.

Kuidas vabatahtlikuks
minna?
Vabatahtlikuks saab kergesti
minna Euroopa Vabatahtlike
Teenistuse (EVT) kaudu. Euroopa Komisjon lõi aastaid
tagasi noortele mõeldud programmi Euroopa Noored, mille raames toetatakse mitmeid
noorteprojekte ja -tegevusi.
Vabatahtlikuks minek EVT
kaudu on hea ja turvaline, sest
minnakse akrediteeritud organisatsioonidesse, vabatahtlikud on kindlustatud ning kõik
transpordi, elamis- ja söögikulud ning taskuraha tagatakse
vastavalt sihtriigile Euroopa
Komisjoni poolt. Seega pole
ebakindlust – pole ei tööd, süüa
ega katust pea kohal –, vaja
karta. Loomulikult ei saa prog-

rammi toetusega elada nagu
kuningakass, kuid mõistlikkuse piiridesse jäädes ei tohiks
äraelamisega mingeid probleeme tekkida.

Miks Hispaania?

Omale sobiva sihtriigi saab
vabatahtlik endale ise valida.
Minna saab Euroopa Liidu
liikme-, majandus- ja naabruspiirkonna riikidesse. Lisaks saab osaleda ka teistes
maailma riikides, kuid siis on
asjaajamine keerulisem. Minu
selge otsus oli, et soovin minna
Hispaaniasse. Põhjuseid kaks:
ma lihtsalt armastan seda maad
ja kõike sellega kaasnevat ning
räägin arvestataval tasemel hispaania keelt, suureks sooviks
on keel lõplikult ära õppida.
Lisaks oli kindel soov minna
soojemasse ja päikselisemasse kohta kui Eesti. Äkki saab
nüüd mu vajadus päikese järele
rahuldatud.

Mis ma seal tegema
hakkan?
Minu elukohaks on rannikulinn Alicante, mis asub Hispaania idarannikul Valencia ja
Malaga vahel. Minu tööandjaks on Centro 14, Concejalia
de Juventud del Ayuntamiento
de Alicante. Mainitud organisatsiooni on kokku koondatud
linnavalitsuse noorteosakond,
-keskus ja -volikogu. Minu
projekti teemaks, mille raa-

Lastekodu kampaania erakordselt edukas
Möödunud aasta lõpus korraldas Viimsi noortevolikogu kampaania „Aita endast
väiksemat”, mille eesmärk
oli koguda Inju lastekodule
riideid, muusikat, filme ja
lauamänge. Inju lastekodulastel oli just neist esemetest
kõige rohkem puudus.
Kuu jooksul väldanud korjanduse käigus kogunes Viimsi
vallavalitsuses paiknenud korjanduskasti hulgaliselt asju.
Selleks et anda kampaania
edukusest paremat ülevaadet,
otsustasime annetatud asjad
üle lugeda.
Kõige rohkem annetati
riideesemeid, mida kogunes

ligikaudu nelisada. Rõivaid oli
igasuguseid: nii väikestele kui
ka suurtele, pidulikeks kui ka
vaba aja üritusteks, uuemaid ja
vanemaid. Üllatusena annetati
ka asju, millel alles hinnasildid
küljes!
Teisena olid kõige populaarsemaks annetuseks filmid
ja muusika – kokku pea 160
VHSi, DVD-d, CD-d ja kassetti. Filmidest toodi kõige rohkem multikaid, kuid rohkesti
oli ka mängufilme nii noorematele kui ka vanematele lastele.
Muusika hulgas figureerisid nii
eesti kui ka välismaa staarid.
Rohkesti annetati ka mänge,
mida kogunes umbes 70 ringis.
Mängudest olid enim popu-

laarsed pusled, lauamängud ja
pehmed mänguasjad.
Peale ülalpool mainitu annetati ka raamatuid, kommi,
kõiksuguseid aksessuaare, jalanõusid ja palju muud.
Veebruari alguses pandi
kõik annetused Lääne-Virumaal asuva lastekodu poole
teele. Loodame, et kõik lapsed
leiavad annetuste seast endale midagi, mis neid rõõmsaks
teeb.
Kampaaniat „Aita endast
väiksemat” korraldati juba kolmandat korda ning seekordne
korjandus oli siiani kõige edukam. Suur tänu kõigile annetajatele ning järgmise aastani.

VNV

mes seal tegutsen, on meedia
ja kommunikatsioon ehk minu
ülesanded on järgnevad: aidata
välja anda kohalikku noortelehte, korraldada töötubasid,
koolitusi, infopäevi koolides,
täiendada veebilehte, korraldada mõni rahvusvaheline
noortevahetuse projekt ja muu
nipet-näpet. Julgen öelda, et
minu organisatsioon on olnud
äärmiselt tore, sest nad on andnud mulle üsna vabad käed oma
päevakava ja tegevuste paikapanemisel. Suur osa sealsetest

Triin Rebane
tegemistest ja ülesannetest on
minu enda välja pakutud ehk
saan teha just seda, mis mulle
meelepärane ning mille vastu
mul endal ka suur huvi. Ei pea
vaid kontoris marke kleepima
ja kohvi keetma. Lisaks veel
keelekursused, kõiksugused
koolitused, trennid ja vaba aja
tegevused. Tundub, et igav seal
just hakata ei saa.
Milliseks täpselt minu päevakava kujuneb, millised on

tööülesanded, kuidas kohanemisega hakkama saan ning
millised on minu mõtted ja
arvamused seoses elamisega
välismaal, sellest kõigest saab
edaspidi lugeda nii Viimsi
Teatajast kui ka põhjalikumalt
minu blogist aadressil http://
vabatahtlikunahispaanias.blogspot.com.

Triin Rebane
Viimsi noortevolikogu
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Viimsi vallas registreeritud sünnid
seisuga 16.02.2009

Viimsi valla kultuurikalender
20. veebruar – 15.märts

Tere tulemast!
 Annely ja Robert
Hermanil sündisid 7.
jaanuaril pojad Gustav
Georg ja Rihard Jakob.
 Maiu Loginal ja Olev
Lombil sündis 17.
jaanuaril poeg Georg.
 Elvira ja Andres
Tulvikul sündis 18.
jaanuaril poeg Jakob
Aleksander.

 Katrin Sortsil ja Maksim
Raual sündis 2. veeb
ruaril tütar Natali.
 Kristiina ja Mairo Bött
keril sündis 3. veebrua
ril poeg Henri Erich.
 Anželika Želnoval ja
Tiit Ebenekil sündis 5.
veebruaril poeg Sten
Marten.

kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Alates märtsist 2009 fotonäitus
„NATO”
„Roman Tavast ja tema Väärtmetallasjade & Märkide Tehas”
Avatud: K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis

Näitus avatud E–R kell 12–17
kuni 11. märtsini
kell 17
Avatakse Reiu Tüüri isikunäitusega „Mu põuest lilled
õitsetad…”
moodsa kunsti galerii
„ArkRoyal”
Rannarahva muuseumis

Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 15
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

Kuni 11. märts
Aavo Ermeli graafikanäitus
„5. Ermel”
Näitus avatud E–R 12–17
Näituse ametlik avamine
ja kunstnikuga kohtumine
21. veebruaril kell 15
Reiu Tüüri isikunäitus „Mu
põuest lilli õitsetad…”
Näituse avamine 21. veebruaril kell 17
Rannarahva muuseumis

22. veebruar kell 12–16
Kapituulutuspäev
Info: www.harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

1. märts kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Fotonäitus „Rannarahva pildialbum enne 1940”
Näitus avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis

 Annela Riivel ja Mar
ten Jüriskal sündis 20.
jaanuaril poeg Kenno.

 Katria ja Marek Helmel
sündis 5. veebruaril
tütar Mirtel.

 Ave Toomingal ja Aivo
Kaljumäel sündis 29.
jaanuaril poeg Ako.

 Mariliis Toomlal ja
Viktor Koplusel sündis 5.
veebruaril poeg Gregor.

Püsiekspositsioon „Muinasajas
piki rannajoont”
Näitus avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis

 Jana ja Kristjan Hauga
sel sündis 1. veebrua
ril tütar Elisabeth.

 Natalia Vladimiroval ja
Martin Mininil sündis 9.
veebruaril poeg Martin.

Tallinna Kanutiaia noortemaja
kunstiõpilaste Prangli saare
maalilaagri tööde näitus
Viimsi huvikeskuses

Eesti meepäevad „Mesimagus
naistepäev” lillepaviljonis
Eesti meetootjate ühendus
korraldab 7. ja 8. märtsil kl
10–17 lillepaviljonis Pirita
tee 26 kogupereürituse „Mesimagus naistepäev”.
Müügil on turuhinnaga suures
valikus Eesti mett ja mesindussaadusi, nagu taruvaiku, õietolmu jm, tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi
ning teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ning
loodustoodetest valmistatud
preparaate ja kosmeetikat.
Degusteerida saab mitmeid
meeliike, antakse teavet mesindussaaduste liikide, päritolu
ja omaduste kohta.
Palju huvitavat ja kasulikku on pakkuda naistele tasuta
loengutel ja õpitubades. Õpetatakse mee kasutamist koos
ravimtaimedega kosmeetikas,
naha- ja jalahoolduses, meetoitude, -jookide ja -maiustuste

valmistamist ning räägitakse
nende kasulikkusest.
Tutvustatakse ja müüakse
raamatut „Meeapteek”. Müügil
on ka muud vastavat kirjandust.
Müüakse lilli, ehteid, laias
valikus käsitööd, kosmeetikat,
keraamikat, loodusakvarelle,
mesindussaadustega valmistatud maiustusi.
Mesinik Hinge Laur räägib
lastele mesilaspere elust, lapsed saavad mumme joonistada
ja värvida.
Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks muusika.
Kohal on mesindussaadustega ravikonsultant, Tartu ülikooli kliinikumi arst-õppejõud
dr Ilmar Särg.
Piletid täiskasvanutele 25 kr,
pensionäridele ja õpilastele
15 kr. Perepilet 50 kr. Loengud
ja konsultatsioonid on tasuta.
Infot
loengute
kohta: www.eestimesi.ee, tel
601 4778, 5566 2649

KAVA mõlemal päeval:
10.30 Raamatu „Meeapteek” tutvustus
11.00 Tervisliku meetoidu valmistamise õpituba. – Ene
Lill, Terviseklubi Harmoonikum perenaine. Degusteerimi
ne.
12.00 Tervisliku meetoidu valmistamise õpituba. – Ene
Lill, Terviseklubi Harmoonikum perenaine. Degusteerimi
ne. (vene keeles)
13.00 Mesi ja ravimtaimed naiste stressi maandami
sel. – Tiiu Väinsaar, Trummi talu perenaine, ravimtaimede
kasvataja.
14.00 Meekosmeetika valmistamise õpituba. – Kaia Roos,
Terviseklubi Harmoonikum kosmeetik-konsultant ja mani
küürija Eva Korrol.
15.00 Meekosmeetika valmistamise õpituba. – Kaia Roos,
Terviseklubi Harmoonikum kosmeetik-konsultant ja mani
küürija Eva Korrol. (vene keeles)

kuni 23. märts
Tunne Kelami fotonäitus „Eesti
tee vabadusele”
Näitus on avatud E–N 11–16
Viimsi päevakeskuse saalis
kuni 28. veebruar
Raamatunäitus „25 kauneimat
Eesti raamatut 2008”
Viimsi raamatukogus
kuni 28. veebruar
Raamatunäitus „2 riigimeest…
Johan Laidoner 125 ja Konstantin Päts 135”
Viimsi raamatukogus
kuni 28. veebruar
Raamatunäitus „Eesti rahva
elulood”
Prangli raamatukogus
kuni 12. aprill
Näitus „Exliibris”, graafik
Illimar Paul
Viimsi kooli raamatukogus
20. veebruar kell 16
Eesti sünnipäevapidu. Tervitused
Tunne Kelami fotonäituse „Eesti tee vabadusele” avamine
Kontsert ansamblilt Lustilised
Koosviibimine ja tants
Viimsi päevakeskuse saalis
20. veebruar kell 18
Eesti Vabariigi 91. iseseisvuspäeva pidulik tähistamine
Viimsi vallavolikogu aseesimehe vastuvõtt
Viimsi kooliteatri etendus
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast” (reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
20. veebruar kell 21
Jüri Homenja
Info ja broneerimine: tel
5554 2588, 601 0317;
info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
21. veebruar
Eesti Vabariigi 91. iseseisvuspäeva pidulikud aktused
kell 9.30 I–III klassi õpilased
kell 10.30 IV–VI klassi õpilased
kell 11.30 VII–XII klassi õpilased
Viimsi keskkoolis
21. veebruar kell 15
Aavo Ermeli graafikanäituse
„5. Ermel” ametlik avamine ja
kunstnikuga kohtumine

22. veebruar kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastele pühapäevakool. Lastehoid
kell 18
Peregrupp
Kohvikuruumis. Juhib Matthew
Edminster.
Viimsi vabakoguduse kirikus
22. veebruar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Kunstnik Arville Puström-Uusi
meremaalide näitus „Meri, mu
meri” avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
22. veebruar kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
23. veebruar
Nublu lastehoiu lastetööde
näitus
Viimsi huvikeskuse fuajees
23. veebruar kell 11.30
Eesti vabariigi 91. aastapäeva
aktus
Püünsi koolis
23. veebruar kell 12–14
Vastlapäeva võistuliug
Korraldab Viimsi vallavalitsus
ja Viimsi huvikeskus
Laidoneri mõisamäel
23. veebruar kell 15
Vastlapäeva tähistamine:
võistlused ja mängud
Info ja reg: kristiina@huvikeskus.ee, tel 5561 5413
24. veebruar
Eesti vabariigi 91. iseseisvuspäeva tähistamine
Prangli rahvamajas
25. veebruar kell 16
Lauatenniseturniir
Registreerida saab noorsootöötaja juures
Viimsi noortekeskuses
26. veebruar kell 16
Meisterdamine Viimsi noortekeskuses
Osalemiseks tule kohale, meisterdamine on tasuta.
Viimsi noortekeskuses
27. veebruar kell 21
Sulo
Info ja broneerimine: tel 5554 2588,
601 0317; info@jussikas.ee
Jussi Õlletoas
28. veebruar kell 11
Pendlikursus algajatele
Juhendaja Epp Laos
Info: www.harmoonikum.ee,
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
1. märts kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlustab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
1. märts kell 13
Jumalateenistus armulauaga

2. märts kell 17
Tüdrukute klubi
Reg ja info: kadi@huvikeskus.
ee, tel 606 4034
Randvere noortekeskuses
2.–9. märts
Raamatunäitus „Naine nagu
Sina”
Viimsi raamatukogus
2.–31. märts
Teatrikuu „Teatrikavad läbi
aegade”
Inge Tanni kollektsioon
Prangli raamatukogus
3. märts kell 16
Lauajalgpalliturniir
Registreerida saab noorsootöötaja juures.
Viimsi noortekeskuses
4. märts
Õpilaskonverents „Eesti eile,
täna ja homme”
kell 9.10 VII–VIII klassi õpilased
kell 11 IX–XI klassi õpilased
Viimsi keskkoolis
5. märts kell 19
Kontsert: Tõnis Mägi – koguduse 15. aastapäev
Annetuspilet 100 krooni saadaval kohapeal.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
5. märts kell 16
Meisterdamine
Osalemiseks tule kohale, meisterdamine on tasuta.
Viimsi noortekeskuses
5. märts kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
6. märts kell 13
Naistepäeva pidu
Kontsert vene romanssidest
Tantsuring folgi ja kantri meeleolus koos Kaie Segeriga
Viimsi päevakeskuse saalis

8. märts kell 13
Tänujumalateenistus
armulauaga – koguduse
15. aastapäev
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv, laulab koguduse kammerkoor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
12. märts kell 16
Meisterdamine
Osalemiseks tule kohale, meisterdamine on tasuta.
Viimsi noortekeskuses
12. märts kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
13. märts
III veerandi lõpuaktus.
Emakeele päeva tähistamine
Lennart Meri reisikirjakonkursi
lõppvõistlus
Püünsi koolis
13. märts kell 15
Näituse „Lennart Meri 80”
avamine
Näitus jääb avatuks 13.03.–
11.04
Rannarahva muuseumis
13. märts kell 18
Huvikeskuse Laulustuudio
kontsert
Viimsi huvikeskuses
13. märts kell 21
Noorteöö
Reg ja info: kadi@huvikeskus.
ee, tel 606 4034
Randvere noortekeskuses
13.–14. märts kell 19–9
Pidžaamapidu noortele 10–13
aastat
Registreerimine telefonil 606
6826, osalemistasu 20 kr
Viimsi noortekeskuses
13. märts – 2. aprill
Raamatunäitus „Lennart Meri
80”
Viimsi raamatukogus

6. märts kell 19
Tõnu Aare ja Priit Pihlap „Räägi mulle oma lugu”
Piletid 200 kr, pensionärid
150 kr
Viimsi huvikeskuses

14. märts kell 12
Emakeele päeva tähistamine
Kontserdi annab Tallinna Võru
seltsi koor Liiso
Viimsi päevakeskuse saalis

6. märts kell 21
Naistepäeva pidu Ane duo An
Matino
Õhtujuht Gunnar Loho
Jussi Õlletoas

15. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Musitseerivad Lea ja Ilmar Sirkel Tartu Salemi kogudusest
Viimsi vabakoguduse kirikus

7. märts kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi koduloolaste seminar
Teema „Aksi – mereriik Tallinna külje all”
Ettekandja Külvi Kuusk
Rannarahva muuseumis
7. märts
Õpetajate XI vabariiklik tantsufestival
Viimsi keskkoolis
8. märts
Naistepäeva tähistamine
Prangli rahvamajas
8. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

15. märts kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
Info: Marje Plaan, Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Ilus laupäev
noorjalgpalluritele
Teist nädalavahetust järjest korraldas Martin Reimi
jalgpallikool suure jalgpalliturniiri Viimsi Talicup 2009,
seekord 7–8aastastele lastele.
Osavõtjaid oli jällegi kümme, kes loositi viiestesse alagruppidesse. Viimsist pärit
MR jalgpallikool (MRJK) oli
esindatud kahe võistkonnaga.
MRJK I, kuhu kuulusid 2–3
aastat treeninud poisid, võitsid
oma alagrupis kolm mängu:
Nõmme Kalju 2 : 0, JK Kotkas Juuniori 1 : 0 ja JK Keila
4 : 0 ning kaotasid Pärnu JK
Vaprusele 1 : 2. Alagrupis saavutati teine koht ja veerandfinaali pääs.
Teises alagrupis, kus mängis MRJK II (poisid, kes treeninud 1–2 aastat), võitsid oma
alagrupis 1 : 0 FC Atletikut,
viigistasid 1 : 1 FC Santosega
ja kaotasid Nõmme Unitedile
ning ka Oper JK-le 0 : 3. Nemad jõudsid 7.–10. koha mängudele, kus kaotusekibedust
enam ei tuntudki. Võideti Keila JK 1 : 0 ja lõpuks FC Santos
2 : 0. Suurepärane esitus poistelt (Jorgen Rikberg, Mark
Tambik, Argo Ranne, Martin
Väinmaa, Joonas Tõnisson,
Jonathan Sillak, Markus Kont,
Kaarel Saar, Oskar Jõgi, Renar Roolaht, Rico Rahula koos
treener Olev Reimiga,) kes
enamikus alles esimest turniiri
mängisid.
MRJK I võitis veerandfinaalis Nõmme United’i 1 : 0 ja
poolfinaalis Oper JK 3 : 1 ning
sai finaalivastaseks taas Pärnu
JK Vapruse, kes alistas poolfinaalis FC Atletiku 1 : 0.
Finaal oli nime väärt ning
mõlemad meeskonnad üritasid,
kuid väravaid ei sündinud. Penaltite löömisel olid pärnakad
aga täpsemad 4 : 3 ja saavutasid ka seekord esikoha.

Spordi
üritustest
tulemas
23. veebruar 12–14
Vastlapäeva võistuliug
Laidoneri mõisamägi
27. veebruar – 1. märts
Eestimaa XI talimängud
Põlvamaa
28. veebruar – 1. märts
Kick in de Kök –
rahvusvaheline frisbeeturniir
Viimsi spordihall
6. märts 10.00
Harjumaa kohalike
omavalitsustöötajate
ja nende volikogude
liikmete XIX
talispordipäev
Valgehobusemägi
7. märts
Harjumaa noorte
meistrivõistlused
saalijalgpallis, poisid Dkl (s. 1997. a ja hiljem)

Hõbemedali meeskond MRJK I (ees Matthias Veinmann, Hans Herman, Ragnar Popell, Rasmus Mets, püsti
Marten Meumers, treener Martin Reim, Jan Erik Silm, Matthias Madik).

Turniiri lõplik
paremusjärjestus:
1. Pärnu JK Vaprus
2. MRJK I
3. Oper JK
4. FC Atletik
5. JK Kotkas Juunior
6. Nõmme United
7. MRJK II
8. FC Santos
9. Nõmme Kalju
10. JK Keila.
Turniiri suurim väravakütt
oli Henri Välja Oper JK-st

kuue tabamusega, parim kaitsja
Vitali Sved FC Atletikust, väravavaht Kenzo Talviste Pärnu
JK Vaprusest ja parim ründaja
Hans Herman MRJK I-st.
MR Jalgpallikool tänab kõiki toetajaid, kes turniiride õnnestumise nimel oma panuse
andsid. Täname turniiride peatoetajat OÜ Herderit ja Robert
Hermanni, MS Eestit ja Paul
Sihti, Janek Popelli ja loomulikult ka kooli suurtoetajaid AS
Aerocit ja Ivar Paplavskist ning
Esmar Ehitust ja Priit Posti.

Jüri

Viimsi Peokeskuse tiigil iga päev kell 12 - 22

Avatud liuväli!

MR jalgpallikool

Viljandi jäähallipäevast
osavõtjate pöördumine
Viljandi jäähallipäeva osavõtjad tõdevad, et meie
laste uisutamisoskus on lubamatult madal ja vaid vähestes kohtades Eestimaal
on võimalik tegelda uisu
spordiga. Ujuma ei saa õppida ilma veeta ja uisutama
ilma jääta!
Seoses pehmete talvedega pole
suudetud kasutada ka olemasolevaid võimalusi liuväljade
rajamiseks. Tänapäevasel tasemel uisuspordiga (iluuisutamine, jäähoki, kiiruisutamine,
curling) tegelemine eeldab aga
tehisjääväljakute ja jäähallide
olemasolu. Jäähallid on praegu

Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel ja Tartus ning lahtine tehisjääväljak Viljandis. Vaatamata
tagasihoidlikele tingimustele
on iluuisutamises ning jäähokis
suudetud tiitlivõistlustel esineda rahvusvahelisel tasemel.
Viljandi
jäähallipäevast
osavõtjad on seisukohal, et
Eestimaa igasse maakonda
on vaja rajada tehisjääväljak
või jäähall. Uisutamisvõimaluste loomine mitmekesistab
Põhjamaa väikeriigi inimeste
– nii laste, noorte, keskealiste
kui ka seenioride – liikumisharrastuse vorme ja sportlikku
elustiili.
Pöördume vabariigi kultuuriministeeriumi, haridus- ja

teadusministeeriumi, regionaalministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja siseministeeriumi, samuti maavalitsuste,
kohalike omavalitsuste liitude, kohalike omavalitsuste,
äriringkondade poole ettepanekuga üheskoos koostada
Eestisse tehisjääväljakute ja
jäähallide rajamise kava ning
majandusolukorra paranedes
asuda viivitamatult selle realiseerimisele.
Eesti Olümpiakomitee koos
jääspordi alaliitude ning klubidega lubavad osutatud nimetatud kava elluviimisel igakülgset korralduslikku, konsultatiivset ja tehnilist abi.

Info restoran Savoy telefonil 6030600. Kutsume üles
lapsevanemaid annetama lastele väikeseks jäänud
uiske liuvälja kasutavatele lastele. Liuväli on tasuta!
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Akrobaatikakool tõi koju viis esikohta
Viimsi kooli akrobaatikasaalis tegutseva akrobaatikakooli sportlased tõid Tallinna
meistrivõistlustelt koju viis
esimest kohta kaheksast
võimalikust.

Akrobaatikakooli sportlased
võistlesid edukalt ka laste- ja minikavades ning võitsid pea igal
alal, kus võistlustulle astuti.

Tallinna parimateks sportakrobaatideks kuulutati akrobaatikakooli sportlased Kert Erhard
Ridaste ja Saga Leipalu, kes
saavutasid noorte A-segapaari
kavaga Tallinna meistrivõistlustel esimese koha.
Akrobaatikakooli sportlased
Johanna Terasmees, Maria Netti
Nüganen ja Marta Vunš võitlesid välja veel teisegi meistritiitli
noorte B-rühmakavades, teise
tulemuse saavutasid akrobaatikakoolist Johanna Sooba, Lee
Kelomees ja Kätlin Neerot.

1. koht Eeva Liisa Puidet ja
Hanna Kristiina Anteploon.

Laste paariskavade
arvestus:

Mini A-paarides:

1. koht Brigita Liisa Piipuu
ja Karmen Laur, 2. koht Eliis
Jõgioja ja Liis Peipsi, 3. koht
Taniel Kuntu ja Ella Lin Raat.

Mini B-kavades:

Akrobaatikakooli kasvandikud võistlustules

1. koht Anton Osvald Kuusk
ja Marlen Puhm, 3. koht Markus
Muide ja Ruben Lugtmeijer.
Mini-, laste- ja noorteklassis
anti kokku 8 esimest, teist ja kolmandat kohta paari- ja rühmaka-

vade sooritamise eest. Viis esimest
kohta tõi koju akrobaatikakool.
Peakohtunik Heleri Tinno
sõnul olid Tallinna meistrivõistlused peaprooviks neile
sportlastele, kes lähemate kuude jooksul osalevad rahvusvahelistel võistlustel Leedus.
Tinno sõnul läbisid värsked
Tallinna meistrid edukalt peaproovi, sest noorte kavades oli
näha stabiilsust paari- ja rühmakavade raskuselementides. Sellega võivad nad julgelt võistelda ka
rahvusvahelistel võistlustel. Eesti
võimlemisliidu juhatuse liige Viktor Saaron nentis samuti, et sportlaste tehniline tase on tõusnud.
See võib olla ka põhjuseks,
et tänavu oli erakordselt suur
pealtvaatajate huvi võistluste
vastu, mis tõestab omakorda
selle spordiala populaarsuse

Tallinna meistrid
Saga Leipalu ja
Kert Erhard Ridaste
Akrobaatikakoolist.
tõusu nii sportlaste kui ka laste
ja noorte seas üldse.
Akrobaatikakool
tegutseb Viimsi kooli akrobaatikasaalis. Vaata rohkem infot
treeningute kohta aadressilt
www.omatsirkus.ee.

Heidi Kann

Vibudega Rohuneeme metsas
Viimsi Teataja eelmisest
lehenumbrist võis huviline lugeda ühest huvitavast
plaanist pidada Rohuneeme
puhkekeskuse metsas veretu vibujaht. Plaan saigi teoks
6. veebruaril, kenal talvisel
laupäeval. Huvilisi kogunes
veidi üle paarikümne. Oli
nii neid, kes traditsioonilise
vibu jahi- ja maastikulaskmisega juba mõnda aega
tegelenud on, kui ka täiesti
algajaid vibuhuvilisi.
Korraldajad kohtusid hommikul jahirada üles seades koguni ühe toreda perekonnaga
Soomest, kes lihtsalt metsa all
hommikust jalutuskäiku tegi.
Ettepaneku peale tulla vibu-

laskmist proovima tõttas sportlik perekond ööbimiskohta
pikemaks metsas viibimiseks
sobilikumaid riideid vahetama
ja ürituse alguseks nad kohal
olidki. Pärast 3–4tunnist vibujahti oli perekonnal otsus küps
ka kodumaal mõni vibuklubi
üles otsida, et selle atraktiivse
harrastusega tegelema hakata.
Viimsi inimestel aga ei tule
kaugelt oma vibuhuvile väljundit otsida. Algus on tehtud
ja selliseid veretuid vibujahte kavatsetakse korraldada ka
edaspidi. Pärast metsaringi
sooja suppi süües ja muljeid
vahetades olid kõik osalised
üksmeelel, et tuleks kindlasti organiseerida vibuklubi ka
Viimsis.
Selle toreda harrastusega on
tunduvalt lihtsam alustada, kui

Huvilisi tuli kokku üle paarikümne.

Algus on lihtne, kui jälgida kogenud juhendajat.

arvata võib. Tuleb lihtsalt kokku lepitud ajaks metsa tulla ja
edasi sujub juba kõik kogenud
juhendajate käe all. Kohapeal
saab iga huviline varustuse
ja esmase koolituse, seejärel

kogemuse kasvades võib aga
mõelda isikliku varustuse soetamisele ja mõne klubiga liitumisele.
Asjatundjad peavad oma
kohuseks siiski hoiatada, et

suundutakse juhendaja saatel
juba jahirajale oma esimest
punktiskoori koguma. Esimest
korda on sihtmärgid jõukohasel laskekaugusel ning varustuski algajale sobilik. Huvi ja

vibulaskmisest võib kergesti
sõltuvus tekkida. Kes seda aga
ei karda, toksigu oma arvutisse
sisse aadress www.vibukool.ee
ja lugegu, millal järgmisel korral huvilisi metsas oodatakse.

Viimsi Veeklubi naasis Soomest
taliujumise meistritena
6.–8. veebruaril toimusid
Imatral Soome meistrivõistlused taliujumises. Osalejaid
oli erinevatest maadest ja
vanuserühmadest ühtekokku üle 700.
Esindatud olid ka lõunanaabrid
Lätist, Venemaalt ja isegi Inglismaalt. Soomlaste hulgas on
ala aga sedavõrd populaarne,
et võistlejate vanus varieerus
teismelistest vanuriteni. Eestlasi esindas võistlustel Viimsi
Veeklubi koosseisus Bruno
Nopponen, Henri Kaarma, Romet Tepper ja Kinne Tõnnison.
Võistlust peeti kolmel päeval selleks spetsiaalselt ettevalmistatud jõebasseinis, kus veetemperatuuri mõõdeti 0,2 kraadi. Avapäeval peeti 4 x 25 m
vabaujumise teatevõistlus, milles Viimsi Veeklubi tuli lätlaste
ja soomlaste ees esimesele kohale (aeg 01.00,6).
Laupäeval ujuti individuaalaladena 25 m rinnuli,
milles Bruno Nopponen tuli
oma vanusegrupis 2. kohale

Kinne, Bruno, Robert ja Henri pärast starti.
(aeg 0.16,66) ja Henri Kaarma 3. kohale (aeg 0.17,02).
Viimasel päeval võisteldi veel
4 x 25 m rinnuliteateujumises,
milles meie nelik tuli esialgsete tulemuste põhjal küll lätlaste järel 3. kohale (aeg 01.16,0)
aga kuna lätlased ujusid võistlusmäärustest erinevalt rinnuliujumise asemel krooli, siis
pärjati Viimsi Veeklubi eriauhinnaga kui parim rahvusva-

heline teatevõistkond. Palju
õnne!
1991. aastal oli Tallinnas
Baltimaade talisuplejate kokkutulek. Siis oli Pirita jõe jäässe raiutud 25 m pikkune kanal,
kus jõudu prooviti. Rohkem
pole meie maal sel alal võisteldud. 2010. aastal toimub ka
taliujumise MM Sloveenias,
kus ka Viimsi Veeklubi soovib
osaleda.

Viimsi spordikompleks kutsub kõiki

UJUMA

Ujula avatud tööpäevadel 15–22, nädalavahetusel 11–21.
Lisainfo: tel 623 5119 (spordikompleksi administraator)
Olete oodatud!
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KUULUTUSED

 Õpiabi 1.–5. kl õpilastele
ja lapse ettevalmistus kooli astumiseks. Tel õhtuti
5843 9000.
 Kodutöötajast spetsialist ja
dokumendihaldur aitab ohjata teie ettevõtte püsikulusid,
töötades välja ja seades sisse
nõuetekohase töötervishoiuja tööohutus-, personalitöö- ning ISO-sarja juhtimissüsteemidealase korra,
hooldades regulaarselt vajalikku dokumentatsiooni. Tel
609 1524, 5344 4025, e-post
kirsiaia@smail.ee.
 Noor pere otsib abilist
kodu koristamiseks 2 korda
kuus. Asukoht Kelvingi külas. Tasu kokkuleppel. Tel
508 9400.
 7. märtsil täitub aasta päevast, kui hotell Athena ruumes avas uksed Viive Rižski Iluravi. Aasta möödus
oodatust palju edukamalt
ja on põhjust oma rõõmu
jagada. 2.–7. märtsil on külastajatele kõik teenused
15% odavamad. Olgu see
naistepäevakingituseks olemasolevatele ja tulevastele
klientidele. Teenustega on
võimalik tutvuda kodulehel
www.hotellathena.ee.
Broneerimine tel 553 5507
või e-postil viiveri@hot.ee.
Päikeselist kevadet soovides
Viive Rižski.
 Perefirma müüb kuivatatud
küttepuid 2 rm konteineris

või lahtiselt. Küsige lisainfot
tel 503 8134, Ivar.
 Annan reaalainete ja vene
keele tunde. 9. klassi ulatuses võin õpetada pea kõiki
aineid, keskkooli osas matemaatikat. Helistada tel
5823 3958 või 601 1783.
 Rõõmus kaheaastane poiss
otsib heasüdamlikku hoidjat oma koju Haabneeme
lähedale alates märtsikuust
neljal päeval nädalas. Kuna
ma veel ise lugeda ja kirjutada ei oska, siis palun võtke
ühendust minu emaga telefonil 511 1831.
 Müüa 3toaline korter Viimsis Haabneemes Mereranna
teel. Hind 1 550 000 kr või
vahetada 1–2toalise korteri
vastu + kompensatsioon. Tel
526 8573.
 Kangasküünte
paigaldus
(500.–), hooldus (300.–)
7aastase kogemusega küünetehnikult. Kindel kvaliteet, tulemuseks loomulikud,
õhukesed ja püsivad küüned.
Asukoht Viimsi keskuses.
Christine, tel 515 0901.
 Viljapuude lõikus, aiahooldus, aiakujundus, konsultatsioonid. Kutseline aednik.
Tel 513 1063.
 Metalli koristamine, prügi koristamine ja äravedu.
Koormavedu väikekaubikuga. Tel 5695 7713, Aleksander.

 Liuguksed ja riidekapid teie
mõõtude ja soovide järgi. Tel
522 1151; www.nagusul.ee.
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075.
 Ehitus- ja remonditööd.
Siseviimistlus.
Terrassid,
sauna puitosad jms. Tel
5664 6709.
 Teostame
muruniitmist,
hekilõikust, puude raiet ja
haljastusega seotud töid. Tel
5563 7666.
 Soodusmüük! Müüa kuiva
küttepuud laotult konteineris 50 cm ja 30 cm. Hind
koos transpordiga 590 kr/rm
ja 620 kr/rm. Tellimine tel
5340 8290.
 Ehitan saunu ja teen mitmesuguseid puutöid. Lisainformatsioon telefonil 5373 1529
või 504 2758, Janis.
 Kutsu pediküüri-maniküüri
tegija endale koju. Tel
526 8958, Heli.
 Õhksoojuspumbad. Müük.
Paigaldus. Hooldus. Tel
5340 7191; www.erilahendused.ee.
 Kalavõrkude
Tel
5665
kalavork@hot.ee.

Eesti
Reservohvitseride
Kogu toetas
võidusamba rajamist

Leerikool EELK Viimsi Püha
Jaakobi koguduses

Eesti Reservohvitseride Kogu andis
sihtasutusele Vabaduse Monument veebruari
alguses üle reservohvitseride kogutud enam
kui 90 reservohvitseri annetused Vabadussõja
võidusamba püstitamiseks.

Registreerimine ja info e-posti aadressil
viimsi@eelk.ee.

Leerikool toimub 3. märtsist 31. maini. Tunnid
on kord nädalas teisipäeva õhtuti kl 18.30–
20.00. Leerikooli osa on leerilaager 22.–24. mail.
Leerikooli maksumus 500 krooni (sisaldab
õppematerjale ja laagrit).

2. veebruari seisuga oli Vabadussõja võidusamba
rajamiseks annetuskontodele kantud 2 737
244 krooni ja 44 senti. Annetusi monumendi
rajamiseks saab teha kuni võidusamba
avamiseni Vabaduse Monumendi aihtasutuse
arvelduskontole 221037774285 Hansapangas ja
10220074488017 SEB Pangas. Annetuse saajaks
tuleb märkida „SA Vabaduse Monument” ja
selgituseks „Annetus Vabadussõja võidusamba
püstitamiseks”.

Firma müüb
puidugraanuleid
(pelletid)
Diameeter 8 mm. Alusel 60
kotti (16 kg) ja 40 kotti (25 kg).
Hind 2200 kr/tonn + 18% km.
Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9,
Tallinn. Tel 5838 0342, e-post
segeibm@hot.ee.

Puude ja põõsaste lõikamine:
28. märts kell 11–16
Istutusalad: 18. aprill kell 11–16
Pirita kloostri loovuskoolis
(Tallinn, Merivälja tee 18)
Koolituse hind 250 krooni, eelregistreerimine OÜ Consilio, tel 505 1845;
www.consilio.ee

Säästa kuni 70%
küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade
müük ja paigaldus.
Hinnad al 11 750.Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee

müük.
3685;

 Teostan kevadist viljapuude
hoolduslõikust. Aitan planeerida ja kujundada teie
koduaeda. Kogemused ja
vastav haridus olemas. Info
tel 5666 5658.

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

teostab
alljärgnevaid töid:
detailplaneeringud
dendroloogilised uuringud

Teostame puude ja
põõsaste kevadist
hoolduslõikust
ning aedade
kevadkoristust.
Hinnad soodsad. Info
ja registreerimine
tel 5153 741, 5162 292.

Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis
Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

tee- ja platsiprojektid
staadionite ja mänguväljakute projektid
hoonete projektid

Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
TeemeTeostame
koostööd
kindlustusseltsidega.
kere
ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad!
Viimsi vald Nelgi tee 1, kab. 143
tel 606 6863
e-post info@viimsiarendus.ee

Bussid:
6-kohaline VW Multivan
18-kohaline Iveco Daily
20-kohaline Iveco Daily

info@aanelreisid.ee
www.aanelreisid.ee
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Merengue

Tantsustuudio

TULE TANTSIMA !

Seltskonnatantsukursused Viimsi Koolis

AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Konsultatsiooni
võimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*
- Günekoloogia – sünnitusabi
- Lastehaigused
- Nina-kõrva-kurguhaigused*
- Üldkirurgia-proktoloogia
- Ortopeedia
- Neuroloogia*
- Kardioloogia*
- Kopsuhaigused – allergoloogia*
- Psühhiaatria
- Taastusravi*
- Onkoloogia-mammoloogia

- Naha- ja suguhaigused
- Anestesioloogia – valuravi
- Hambaravi
- Psühholoogia

Vaktsineerimine

- Logopeed
- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastuvõtud

Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:

E ja K		
18.30 – 21.30
800.T ja N		
18.00 – 21.00
800.R		
18.00 – 21.00
1100.L ja P		
10.00 – 13.00
800.			
14.00 – 17.00		
1100 .			
18.00 – 21.00
1100.Põnnipesa pidu saab broneerida: www.pesa.ee

SOODUS: 425.- / KUU
LISAINFO
Anne-Mai Angerjärv
GSM 50 27 566, E-mail: annemia5@gmail.com

- Nina-kõrva- kurgukirurgia*
- Üldkirurgia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Sünnitusabi (haiglaga on võimalik tutvuda iga
kuu esimesel neljapäeval kell 16)

- Röntgen- ja ultraheliuuringud, koormus-EKG,
rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria,
varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia,
erinevad endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm

- Plastikakirurgia

- Perekool

- Günekoloogia – sünnitusabi*
- Plastikakirurgia
- Sisehaigused*
- Taastusravi – järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-,
tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaž, paikne
külmaravi)

Diagnostika:

- Endokrinoloogia

TÄISKASVANU HIND: 500.- / KUU

Valvetelefon 605 9605, 605 9010

Päevakirurgia:

- Uroloogia

K 19.00-20.00 ja N 20.00-21.00

Haiglaravi
võimalused

- Lapsed ja emakakaela vähi vastu
*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK
lepingu alusel Viimsis

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (660 4072, 646 3539) ja Sütiste tee 17 (652 8308).

Lisainfo: www.fertilitas.ee

Poolsaare Auto
•
•
•
•
•

AUTOREMONT
MOOTORIREMONT
DIAGNOSTIKA
REHVIVAHETUS JA REMONT
MOOTORI JA
KÄIGUKASTIDE  TESTIMINE
• ABS-i TESTIMINE
• HOOLDUSVÄLTE NULLIMINE

POOLSAARE AUTO OÜ
Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833
www.poolsaare.ee
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Kui vana saag tahab
teenitud puhkusele
minna, vaheta ta uue
Husqvarna vastu välja!
Vana tööriista eest saad
uue sae kuni 1200 krooni
ja võsalõikuri kuni 1000
krooni soodsamalt.
Küsi pakkumist Haaber-Autost
Pakkumine kehtib veebruari lõpuni

LU M EN

Kaluri tee 5
Haabneeme

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Tel. 60 11 812, 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

Panoraamröntgen
Hammaste
laservalgendus

KAUBANDUSKESKUS

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük
Rohuneeme tee 2
Haabneeme, Viimsi vald
tel 6 090 351
E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

