
nr 2 (291) 22. jaanuar 2010Tiraaz 7190
v

Valla 2010. a eelarve on vastu võetud  >> Loe lk 2

Eestis on aasta 2010 kuulu-
tatud lugemisaastaks.

Kultuuriministeeriumi poolt välja 
kuulutatud lugemisaasta avatakse 
pidulikult 29. jaanuaril Järvamaal 
Albu põhikoolis. Lugemisaasta 
üritused toimuvad läbi aasta ning 
loomulikult jagub neid ka Viimsis-
se, kus ettevõtmise vedamine on 
meie raamatukogu õlgadel.

Silme eest läbi libisevat tä-
hemärkide hulka arvestades loeb 
enamik tubasel tööl olevat rahvast 
rohkem kui kunagi varem. Maa-
ilmakooslus toimibki üha enam 
arvutiekraanil vahelduvate sõna-
de ja sümbolite kaudu. See on nii 
enesestmõistetav, et tundub, nagu 
teisiti poleks kunagi olnudki.

Nõnda kipub lugemise laiem 
mõõde pahatihti varjusurma vaju-
ma ning raamatut kätte võtta pole 
enam tahtmist või jõudu. Ometi on 
ka argipäeva askeldustes ja tarbe-
tekstide mõistmisel sammu võrra 
ees need, kes on rohkem lugenud 

ja kogenud. Ka lugemus on koge-
mus.

Arvutimaailm ei asenda
Kiirtempos kihutavad kaadrid he-
lendaval ekraanil ei asenda raa-
matut. Neisse ei jõua süüvida, ei 
jõua mõelda ega mõtestada. See 
on oluline just laste puhul, kes 
arvutimängude üledoose tarbides 
riskivad osalise arengupeetusega. 
Kohe ei pruugi see välja paista, 
kiire otsustamine ja tegutsemine 
võivad vanemad ära petta. Kuid 
ühel hetkel võib olemuslikemate 
küsimustega silmitsi seistes sein 
ees olla. Lihtsalt ei saa aru, mis 
toimub.

Lapse jaoks on lugemine väga 
tähtis töö. Need ajad, mil lugevat 
last laiskuses süüdistati ja tööle 
kamandati, peaks jäädavalt möö-
das olema. Lugedes laob laps tege-
likult tulevikule vundamenti. Õpib 
end asetama erinevatesse olu-
kordadesse ja rollidesse, teistest 
inimestest paremini aru saama, 

Lugemine loeb
tajuma maailma terviklikumalt. 
Loomulikult suurenevad sõnava-
ra ja väljendusoskus ning ta õpib 
paremini kirjutama, sest sõnad 
kinnistuvad alateadvuses õigetes 
vormides.

Muidugi ei saa loetud raamatu-
te hulka mingiks määravaks näita-
jaks pidada. Tähtsam on, et õigel 
ajal loetakse õigeid raamatuid, et 
neist saadakse aru. Eks lugemisel 
ole ka oma ohud, kui liiga vara 
mõni teisele eale ja tasemele mõel-
dud teos meeli mõjutama hakkab. 

Hoiab vaimset vormi
“Kui sa pole kolm päeva midagi 
lugenud, muutub jutt lamedaks,” 
ütleb Hiina vanasõna. No nii hull 
see vast pole, ent ega lugemise rol-
li tajugi muidu kui lugedes.

Tegelikult on vähemalt vaim-
set tööd tegevate inimeste jaoks 
raamatute lugemine samuti töö 
mitte pelgalt meelelahutus. Eriti 
neile, kel vaja kirjasõna vallata 
va. Seda ei pruugi argimelus küll 

teadvustada, ent keerulisema teks-
ti mõistmiseks vajalik keskendu-
misvõime ja tausta tajumine on 
näitaja ka muus tegevuses. Luge-
mine hoiab vaimset vormi.

Ma ei taha siin küll kedagi 
ehmatada, kel lugemiseks mahti 
pole. Eks elab ilma ka ära, ja mõ-
nikord üsnagi edukalt. Infot leiab 
ju internetist lihtsamalt kui raama-
tutest. Aga ega seda emotsionaal-
set informatsiooni, mida ilukirjan-
dus pakub, miski muu täielikult ei 
asenda.

Lugemisaasta puhul toimub 
üritusi üle kogu Eesti. Loomuli-
kult ka Viimsis, kus ettevõtmise 
vedamine on meie kohaliku raa-
matukogu õlgadel. Ka Viimsi Tea-
taja püüab neil tegemistel silma 
peal hoida ning heade lugejatega 
muljeid jagada. 

Igatahes lugemine loeb. Ja 
jääbki lugema.

Jüri Leesment
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Viimsi raamatukogul on lugejaid igas vanuses, mulluse seisuga kokku 2358 aktiivset kasutajat. 

Talverõõmud!
Lumerohke talv pakub häid võimalusi 
talispordialade harrastamiseks. Kogu 
perega saab Viimsis talverõõmusid 
nautida Laidoneri mõisa pargis.

Suusatajatele on olemas nii klassikalise kui ka 
vaba stiili rada, pikkusega 1,2 km. Pargis on 
üldvalgustus ja sõita saab ka pimedal ajal. 

Kelgutada saab mõisatagusel mäel.
Liuväli Viimsi Peokeskuse juures tiigil 

pole kahjuks veel valmis – tiigi jää on paksu 
lume all liiga õhuke ja pole jõudnud korralikult 
kinni külmuda.   

Suusatada, uisutada ja kelgutada saab Ro-
huneeme puhkealal.

Suusatajatele on olemas nii klassikaline kui 
ka vaba stiili rada pikkusega 1–4 km. Rada on 
valgustamata. Raja alguse leiate, sõites Rohu-
neeme kalmistu parklast mööda Kalmistu teed 
kuni tõkkepuuni. 

Uisutada saab Kalmistu tee lõpust u 0,2 km 
asuval veesilmal (valgustamata).

Puhkealal asub ka mitu head kelgumäge.
Uisutada saab veel Viimsi Kooli kõrval 

asuval välispallimänguväljakul ja Tammnee-
mes, Teigari tee 28 laste mänguväljakul.

Tiia Tamm
Kultuuri- ja spordiamet

Info tel 609 0980

Maavanem ootab 
ettepanekuid 
Harju maakonna 
aukodaniku tiitlile
Harju maavanem Ülle Rajasalu ootab 
Harju maakonna kohalikelt omavalit-
sustelt, avalik- ja eraõiguslikelt juriidi-
listelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt 
ettepanekuid Harju maakonna auko-
daniku kandidaatideks 8. veebruariks 
2010. 

Harju maakonna aukodanikuks nime-
tatakse isik, kes oma silmapaistva töö ja 
tegevusega on kaasa aidanud maakonna 
arengule, samuti muude saavutuste eest, 
mis on toonud au ja tunnustust. Harju 
maakonna teenetemärk, ”Harju maakon-
na aukodanik“ on asutatud maakonnale 
osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate 
saavutuste tunnustamiseks.

Maavanem Ülle Rajasalu sõnul peab 
Harju maakonna aukodanik olema inime-
ne, kelle üle saame olla uhked ning kes on 
oma isikliku eeskuju ja tegudega rikasta-
nud Harjumaad.

Harju maakonna aukodaniku teene-
temärgi andmiseks oodatakse taotlu-
si hiljemalt 8. veebruariks 2010. Taotluse 
blankett ja teenetemärgi, ”Harju maakon-
na aukodanik“ kirjeldus ning andmise kord 
on üleval Harjumaa koduleheküljel.

Aukodaniku vapimärk antakse üle 6. 
märtsil 2010 Rahvusooperis Estonia toi-
muval Harjumaa teatripäeval.

Aukodanikuks võib nimetada Eesti Va-
bariigi kodaniku või välismaalase ning 
aukodanik ei pea olema Harju maakonna 
elanik. 
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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 leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 
5. veebruaril

Kõik kohalikud omavalitsused on pida-
nud kohanduma kiires tempos kaha-
nenud tulubaasiga. Majanduslanguse 
mõjudest ei ole pääsenud ka Viimsi vald 
ja nii oleme olukorras, kus käesoleva 
aasta eelarvet koostades tuli arvestada 
peamise tuluallika ehk üksikisiku tulu-
maksu laekumiste kahanemisega 2007. 
või isegi 2006. aasta tasemele. See 
tähendab möödunud aastaga võrreldes 
langust 14%.

Samas on teada, et Eestis keskmiselt vähenes 
kohalikel omavalitsustel tulumaksu laekumine 
aasta varasemaga võrreldes 21%.  Fakt on see, 
et töötute arv riigis jätkab veel kasvamist, mis-
tõttu võib eeldada ka tulumaksu laekumiste jät-
kuvat langust. Samas on kahanemise kiirus aeg-
lustunud ning rahandusministeeriumi hinnangul 
jäi suurim langus eelmise aasta oktoobrisse. 
Esialgsel hinnangul jäid omavalitsused eelmi-
se aasta koondeelarves defitsiiti üle 2 miljardi 
krooni. Seda defitsiiti tuli katta varem kogutud 
reservide arvel 1,4 miljardi krooni ulatuses ja 
ülejäänud osas uute kohustuste võtmise arvel. 

Viimsi valla eelmise aasta tulem oli positiiv-
ne, maksutulusid laekus isegi rohkem kui varem 
planeeritud ja kulud jäid mitmete artiklite lõikes 
täismahus tegemata. Nii nagu paljudel teistelgi 
omavalitsustel ei jõutud eelmisel aastal kõigi 
eelarvesse planeeritud investeeringutega valmis 
ja need tuli lükata 2010. aastasse. Samas erine-
valt paljudest teistest omavalitsustest ei tekki-
nud Viimsi vallal raskusi oma kohustuste tasu-
misel ning samuti ei suurenenud aasta lõpuks 
tasumata arvete maht.

Arvestades aasta lõpu 55,9 miljoni krooni 
suurusest jäägist maha tänavusse aastasse üle-
minevad investeeringud 19,6 miljonit krooni, jäi 
Viimsi vallal arvele rahalisi vahendeid koguni 
üle 36,3 miljonit krooni. Ehk siis vald lõpetas 
eelmise aasta tugeva likviidsusreserviga. Suure-
mad kuluartiklid ülekantavatest investeeringu-
test moodustavad Hundi tee II etapi ehitus ning 
Karulaugu õppehoone kinnistu valla poolne väl-
jaostumakse.

Vallavalitsuse ettepanek oli suunata ülejääk 
käesoleva aasta eelarvekulude katteks. Enesest-
mõistetavalt oli eelarvekomisjonis arutlusel ka 
küsimus, et kas selle summa võiks täismahus 
või osaliselt jätta reservi. Nii nagu eelpool viida-

tud linnade ja valdade koondandmetest nähtub, 
ei pääse ka Viimsi vald reservide kasutamisest 
märkimisväärse tulude vähenemise tingimustes. 
Loomulikult võib alati öelda, et oleks võinud 
olla veelgi konservatiivsem, aga eelarve oma 
olemuselt ongi kompromiss ja tulemus peab 
olema vastuvõetav kõigile.

Eelarve  koostajad pidid tegema raskeid ot-
suseid, viies sisse kärped eranditult kõigis vald-
kondades.  

2010. aasta eelarve on mitmes mõttes märgi-
lise tähendusega. Esiteks on see uue koalitsiooni 
esimene eelarve ning teiseks alles hiljuti vastu 
võetud valla pikaajalise finantsplaani esime-
se aasta eelarve. Just finantsplaani eesmärkide 
realiseerimise mõttes on see eelarve suunda näi-
tava tähendusega. Aastateks 2010–2014 voli-
kogu poolt kinnitatud finantsplaani elluviimisel 
väheneb valla võlakoormus praeguselt 170%-lt 

Valla eelarve toetub kahe jalaga maa peale

eelarve mahust seaduses lubatud 60%-ni. Ka-
rulaugu lasteaed-algkooli kompleksi kohene 
väljaostmine eeldab lisaks omafinantseeringule 
laenu võtmist summas 163 miljonit krooni. Vara 
väljaostmisel vabaneb aga vald kokku ligi 750 
miljoni krooni suurusest rendikohustusest 30 
aasta vältel. Selliselt kokkuhoitud vahendeid 
saab tulevikus kasutada muude hädavajalike 
investeeringute katteallikana. Finantsplaani rea-
liseerimiseks on tähtis, et juba esimesel aastal 
oleks rada õigesti maha märgitud. 

Teisipäeval volikogu poolt kinnitatud eelar-
ves on tavapäraselt suurima osakaaluga haridus, 
noorsootöö kulu – veidi üle 55% ja selle vald-
konna osakaal on suurenenud eelmiste aastatega 
võrreldes. Arvestades riigi poolt eraldatava hari-
dustoetusega, tõuseb osakaal 60%-ni.

Üldvalitsemise kulude suure osakaalu põh-
juseks on selle artikli all kajastatav ligi 10 mil-

joni suurune reservfond ja 12,7 miljoni krooni 
ulatuses intresside tasumine.

Osakaalult kolmandal kohal on kultuur, 
sport ja vaba aeg. Vähenenud on vallavalitsuse 
kulud. Sotsiaalkaitse osakaal on 3,8% eelarvest, 
siia lisanduvad ka eraldised riigieelarvest.

Eelarve on koostatud tasakaalukalt, arvesta-
tud on sellega, et oleks tagatud valla pikaajalises 
arengukavas seatud eesmärkide täitmine, et vald 
suudaks täita omavalitsusele seadusega pandud 
kohustusi, et oleks tagatud heatasemeline elu-
korraldus ja elukvaliteet vallas ning jätkuks in-
vesteerimisvõimet kohalike haridus- ja sotsiaal-
objektide ning infrastruktuuri arendamiseks ka 
tulevikus.

Aivar Sõerd
Vallavolikogu eelarve- ja 

arengukomisjoni esimees

Aivar Sõerd (paremal) ja valla rahandusjuht Tähve Milt vallavolikogu istungil. Foto Endel Lepik

Viimsi Teataja küsimustele vastab Viimsi Vallavalitsuse liige, 
rahandusameti juhataja Tähve Milt.

Vallavolikogu kinnitas teisipäeval valla 2010. aasta eelarve. See on 15 
miljoni krooni võrra väiksem kui mullune eelarve samal ajal. Kuidas 
selle tegemine kulges, mis on tänavu teisiti?

Alustasime eelarve tegemist küll hiljem kui mullu, aga jõudsime val-
mis kuu aega varem. Sellele eelnes kaks kuud äärmiselt tihedat tööd.

Kuigi tänavuse ja mulluse eelarve projektide vahe on ainult 15 mil-
jonit krooni, siis tegelik kukkumine on suurem. Tulumaksu prognoos on 
juba 30 miljoni võrra väiksem kui 2009. aasta laekumine. 2010. ja 2009. 
aasta eelarvete vahet aitas aga tublisti vähendada suur eelarve jääk aasta-
vahetusel. 

Vastavalt sellele on paika pandud ka kulud. Praktiliselt kõik alaeelar-
ved on langusega, välja arvatud haridus, kus uue eelarvereana on juures 
uus kool-lasteaed umbes 20 miljoni krooniga.

Millised olid eelarve koostamise põhimõtted, kuidas oleks võimalik 
valla võlakoormust vähendada?

Valla kümne aasta eelarve on koost silmas pidades valla finantsplaani, 
mis kinnitati mullu detsembris. Finantsplaan on koostatud viieks aastaks, 
2010–2014. See on esitatud rahandusministeeriumile ja nüüd peavad kõik 
järgmise viie aasta eelarved olema sellega kooskõlas.

Järgmise viie aasta põhiline märksõna ongi valla võlakohustuste vä-
hendamine. See on tingitud sellest, et vald on võtnud endale kohustuse 
viia viie aastaga valla võlakohuste summa seadusega lubatud piiridesse. 
Vastav seaduse säte seab selleks piiriks 60% eelarvest. 

Arusaadavalt on vallale väga tähtis jälgida kulude dünaamikat, koos-

Valla rahandusjuhi selgitused
tada reaalsed tulude prognoosid. Järgmised viis aastat tuleb tegutseda suh-
teliselt range režiimiga.

Kuidas prognoosid maksulaekumisi, eelkõige üksikisiku tulumaksu 
osas? Kas ka uuteks investeeringuteks jätkub raha?

Viimsi valla eelarve eripära on see, et meie tulubaasis on suur osa tu-
lumaksul, umbes 60%. Selle tõttu on väga oluline täpne tulumaksu prog-
noos, konservatiivne lähenemine sellele.

Vallavalitsus jälgib pidevalt tulumaksuga seotud sotsiaalmajanduslik-
ke näitajaid. 2010. aasta eelarves on tulumaksu prognoos võrreldav 2007. 
aasta tasemega. Teiste tulude osas pole märkimisväärseid muutusi ette 
näha.

Kulude poolelt vaadates pole tegevuskulude osas kasvu ette näha, pi-
gem on neid kärbitud. Ainukesed read, mis kasvavad, on laenude tagasi-
maksed.

Suure ökonoomilise võidu andis vallale uue Karulaugu koolimaja üüri-
lepingu refinantseerimine. Uue laenulepingu ja vana üürilepingu vahe an-
nab võitu sadu miljoneid  kroone. Vald on juba täna kooli omanik, vastav 
sellekohane leping sõlmiti 13. jaanuaril.

Investeeringud arusaadavalt langevad. Lõviosa 2010. aasta investee-
ringutest, umbes 15 miljonit krooni, läheb veemajandusele, üle 5 miljoni 
läheb teedeehitusse. Lisaks jätkab vald investeeringute tagasimakseid ren-
dimaksete kaudu.  

Usun, et sel aastal majandus nii järsult enam ei kuku, aga erinevates 
sektorites on olukord erinev.

Küsis 
Jüri Leesment
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Viimsi Vallavalitsus on 
tegelenud juba alates no-
vembrist Piilupesa Laste-
aia ruumide halva olukor-
raga.  11.  jaanuaril 2010 
laekus Viimsi Vallavalit-
susse Tervisekaitseameti 
teade haldusmenetluse 
algatamise kohta seoses 
Piilupesa Lasteaia hoone 
puudustega tervisekaitse-
nõuetele vastavuse osas 
ning vajadusega teostada 
hoones kapitaalremont.

Ka Piilupesa lastevanemate 
hoolekogu on seisukohal, et 
lasteaia rühmaruumide hetke-
seisund võib kahjustada laste 
tervist ja seetõttu peetakse va-
jalikuks laste üleviimist asen-
duspindadele seniks, kuni Pii-
lupesa Lasteaias on teostatud 
kapitaalremont ja hoone vastab 
tervisekaitse nõuetele.

Eelpooltoodust tulenevalt 
otsustas Viimsi Vallavalitsus, 
et Piilupesa Lasteaed kolib hil-
jemalt 1. märtsiks välja oma 
senistest AS-ilt Esmar  rendita-
vatest ruumidest.

Tahan siinkohal kinnita-
da, et Viimsi Vallavalitsus on 
jätkuvalt huvitatud tulevikus 
Piilupesa Lasteaia rentimisest, 
kuid üksnes tingimusel, et 
hoone omaniku poolt lasteaed 
renoveeritakse ja viiakse vas-
tavusse kõigi kaasaegsete las-
teasutusele kehtestatud nõue-
tega.

Vastavalt AS Esmar ja 
Viimsi Vallavalitsuse sõlmitud 

Piilupesa lasteaed kolib 
asenduspindadele

kokkuleppele viiakse Piilu-
pesa Lasteaias läbi ehituseks-
pertiis. Ekspertiisi tulemustest 
lähtuvalt saab AS Esmar hin-
nata vajalike tööde mahtu ja 
hinda, peale mida on võimalik 
ka läbirääkimiste jätkumine 
vallavalitsuse ja rendileandja 
vahel.  Samas on Viimsi Valla-
valitsus arvestanud ka võima-
lusega, et kui läbirääkimised 
AS-iga Esmar ei kujune edu-
kaks, jääb Piilupesa Lasteaed 
asenduspindadele seniks, kuni 
valmivad 2011. aastal uued 
lasteaiad. Uute lasteaedade 
rendikonkurss on hetkel käi-
mas. Kui  AS Esmari pakutav 
rendihind vastab turuhinnale, 
teeb AS Esmar lasteaias re-
mondi ning seejärel saab las-
teaed senistesse remonditud 
ruumidesse tagasi kolida. 

Viimsi Vallavalitsus on kü-
sinud arvamust ka Piilupesa 
laste vanematelt. Suurem osa 
lastevanematest toetab pärast 
remonti Piilupesa hoonesse ta-
gasikolimist, kuna tegemist on 
pikaajaliste traditsioonidega 
lasteaiaga.

Asenduspindade valikul 
lähtus Piilupesa Lasteaia hoo-
lekogu eeldustest, et asen-
duspindadele kolimisel ole-

masolevaid rühmi ei lahutata, 
asenduspinnad peavad asuma 
Viimsi vallas ja et asendus-
pinnad on kasutusel nii kaua, 
kuni valmivad uued majad või 
renoveeritakse Piilupesa prae-
gune maja. 

Olemasolevaid pakkumi-
si kaaludes jõudis Piilupesa 
Lasteaia hoolekogu otsusele,  
et  asenduspindadeks sobivad 
kõige paremini ridaelamud 
Hundi teel ning Nurme põik 
tänaval, kuhu kolitakse 7 rüh-
ma, eramu Astri teel,  kuhu 
kolitakse 2 rühma, ning era-
lasteaed Lillelapsed Sõstra 
teel, kuhu kolitakse koolieelne 

rühm. Hoolekogu esitas oma 
nägemuse vallavalitsusele. 

Kõik nimetatud pinnad on 
kaasaegsed ehitised ja omavad 
aiaga ümbritsetud sisehoove. 
Vald ostab rendiruumidesse 
uued voodid, kapid ja muu 
vajaliku sisustuse ning rajab 
õuealale mänguväljakud. Õpe-
tajad ja abipersonal säilitavad 
oma töökohad. Toitlustus Pii-
lupesa rühmadele organiseeri-
takse kolm korda päevas Karu-
laugu Lasteaia köögist. 

Asenduspindadele asuvad 
lapsed pärast seda, kui lepin-
gud rendileandjatega on sõl-
mitud ja rendipinnad on viidud 
vastavausse Tervisekaitseins-
pektsiooni ja Päästeameti las-
teasutusele esitatavate nõud-
mistega. See toimub hiljemalt 
1. märtsiks k.a.

Teeme omalt poolt kõik, et 
kolimine sujuks ja lapsed tun-
neksid ennast uutes kohtades 
hästi ja turvaliselt. Loodame 
nii lastevanemate kui ka piir-
konna elanike koostööle ja 
mõistvale suhtumisele. Ees-
märk on meil ühine: et meie 
lapsed saaksid hea alusharidu-
se kaasaegses ja lastesõbrali-
kus keskkonnas. 

Urve Palo
Abivallavanem 

Juriidiliselt on korrektne 
see, kuidas Citypark Eesti 
OÜ Viimsis Säästumarketi 
parklas Randvere teel 
parkimist korraldab ja 
autoomanikelt trahve 
nõuab. Sellise tõdemuse-
ni jõudsime, uurides, kui 
õiguslik on seal trahvi-
mine. 

AS Rimi Eesti Foodile kuuluv 
Säästumarket asub Kinnis-
varavalduse AS-ile kuuluval 
eramaal, kus parkimist korral-
dab Citypark Eesti OÜ, kes on 
kohapeal kehtestanud omad 
reeglid. Juriidiliselt on City-
park Eesti OÜ tegevus Rand-
vere teel korrektne. 

Majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumi tee-
de- ja raudteeosakonna juha-
taja Ain Tatteri kirjast selgus, 
et Citypark Eesti OÜ ei ole 

kantud majandustegevuse re-
gistrisse. Kuid liiklusmärkide 
paigaldamine kui tegevus ei 
kuulugi registreerimisele ma-
jandustegevuse registris sõltu-

mata sellest, kas seda tehakse 
avalikult kasutataval teel või 
erateel.

Leppetrahvide asjus sel-
gitas Tatter: “Leppetrahvide 
korral ei ole vajalik registree-
ring majandustegevuse regist-
ris, sest leppetrahvi aluseks 
on osapoole või osapoolte 
vahel sõlmitud leping, mida 
üks osapooltest rikub. Võlaõi-
gusseaduse § 159 lõike 1 ko-
haselt on leppetrahv lepingus 
ettenähtud lepingut rikkunud 
lepingupoole kohustus maksta 
kahjustatud lepingupoolele le-
pingus määratud rahasumma. 
Leppetrahvi nõudmist lepingu 
ühe osapoolelt teisele lepingu 
poolele ei saa käsitleda majan-
dustegevusena.” 

Parkimise korraldaja pole 
olnud korrektne oma lubadu-
se täitmisel. Kohtumisel valla 
juhtidega lubati tühistada trah-

viotsus, kui isik tõendab ära 
ostukviitungiga, et trahvi mää-
ramise ajal tegi ta säästumar-
ketis sisseoste. Petetud said 
need, kelle trahve ei tühista-
tud. Lubaduse mittetäitmise 
kohta on olemas vähemasti 
üks selge näide ühe inimese 
e-kirja näol, mis käsitles kirja-
vahetust Cityparkiga.

Ei jäägi üle muud, kui 
soovitada viimsilastest auto-
omanikel olla selles parklas 
tähelepanelik ja mitte unusta-
da, et parkimiskell tuleb au-
tost lahkudes armatuurlauale 
panna. Teine võimalus on oma 
toidukappi täiendada “leppe-
trahve” mittetegevas kauban-
dusvõrgus.
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Sama teemal loe ka VT nr 21, 4. 
dets 2009: “Säästumarketi par-
kimiskord tekitab pahameelt”.

Säästumarketiga JOKK

p Võimalikud uued ruumid on 
igati tasemel.

t Üks asenduspindadest on 
Hundi tee/Nurme põik paiknev 
ridaelamu.

x Praegustes ruumides tuli ka 
ämbrid appi võtta.

Selline veidi vettinud teade 
kaupluse ukse kõrval oligi 
uut parkimiskorda kuulutav 
täiendav info autoomanikele.

Tänukiri valla-
valitsusele
Tahtsime südamest tänada teedekoristuse 
eest!!! Supertublid!!! 

Valla suured teed on pidevalt ülipuhtad, aga eile olid posi-
tiivsed emotsioonid laes – meie Suur Kaare oli väga-väga 
puhas! 

Tavaliselt iga pisiasja pärast õiendatakse teiega, see-
kord olete väga tublid. Ja üldiselt peab ütlema, et koostöö 
vallavalitsusega on kolme aasta jooksul sujunud hästi!

 
Edu soovides,

 Suur Kaare tee 8 elanikud
8. jaanuaril 2010

Harju maavanem 
tunnustas teene-
kaid harjumaalasi
Harju maavanema Ülle Rajasalu aastalõpu 
pidulikul vastuvõtul Rahvusooperis Estonia 
30. detsembril 2009 anti üle Harju maakonna 
teenetemärgid ning maakondlik kultuuri-
preemia Harjumaa Kultuuripärl 2009.

Maavanem Ülle Rajasalu andis koos Harjumaa Omava-
litsuste Liidu juhatuse esimehe Urmas Arumäe ja Eesti 
Kultuurkapitali juhataja Raul Altmäega üle maakondliku 
kultuuripreemia “Harjumaa Kultuuripärl 2009“ rahvusva-
helise mainega dirigendile Tõnu Kaljustele.

“Tõnu Kaljuste on kinkinud meile lugematu hulga het-
ki, mil muusika asub mängima hingekeeltel. Laulasmaa 
mees on teinud Naissaarest maailma ühe põnevaima kul-
tuurisaare ning on Eesti muusika särav saadik laias ilmas,” 
lausus Ülle Rajasalu.

Maakonna teenetemärgi pälvisid endine Harju maava-
nem, Saue linnapea Orm Valtson, Tallinna Loomaaia di-
rektor Mati Kaal, Harjumaa väärikas haridustegelane Enn 
Kasemaa ja teenekas tantsupedagoog Ilma Adamson.

Rahvusooperis Estonia toimunud vastuvõtul kirjutasid 
kolmepoolsele koostöölepingule alla Rahvusooper Esto-
nia direktor Aivar Mäe, Harju maavanem Ülle Rajasalu 
ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Ur-
mas Arumäe.

Maavanema vastuvõtule järgnes traditsiooniline Har-
jumaa ball. Maavanema vastuvõtt ja Harjumaa ball toimu-
sid 16. korda.
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Teemaplaneering
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering “Lapse-

sõbralik Viimsi“ avalikul väljapanekul esitati 5 kirjalikku 

vastuväidet, mis suures osas väljendasid vastuseisu Rand-

vere rannaalale planeeritavale kergliiklusteele ja kavan-

datavale puhkealale.

12. jaanuaril 2010 toimus teemaplaneeringu avalik arute-

lu, mille tulemusena vaidlusi ei lahendatud, vaidlevad pooled 

jäid oma seisukohtade juurde. 

Teemaplaneering suunati Harju Maavalitsusele järelevalve 

teostamiseks.

Avaliku arutelu protokolliga on võimalik tutvuda valla vee-

bilehel www.viimsivald.ee.

Täpsustame
Viimsi Haigla apteegi teatel täpsustame digiretseptide kasu-

tamise kohta, et Retseptikeskusega on liitunud ja digiretsep-

te kasutab Viimsi Haigla Apteek, Kaluri tee 5a (asub haigla 

majas).

VT
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Lugemisaasta algas 
1. jaanuaril ja lõpeb 
31. detsembril 2010, 
eelüritustena toimusid 
2009. aastal raamatu-
vahetused, seminarid ja 
ümarlauad.

Lugemisaasta eesmärk on tu-
letada meelde, et lugemine on 
nauding, mis annab nii elamusi 
kui ka teadmisi. Pealegi on lu-
gemine on üks vähestest tasuta 
ajaveetmisviisidest – raama-
tukogude kasutamise eest ei 
küsita endiselt midagi. Iga uut 
raamatut lahti tehes avaneb 
meile uus maailm, mille tege-
lastele kaasa elame ja paremal 
juhul end mõnega neist ka sa-
mastame. Või jälgime autori 
mõttelendu ja püüame sellega 
resoneerida. Või hangime infot 
või õpime midagi. Või teeme 
seda kõike korraga, sest hea 
ilukirjandus õpetab nii mõnda-
gi sõnavara, kirjavahemärkide 
ja lauseehituse kohta, aga ka 
mõtete väljendamise selguse, 
metafooride ja tihti ka loogika 
kohta. Veel parem, kui teos pa-
neb meid, lugejaid, elu ja maa-
ilma üle järele mõtlema, koge-
ma katarsist ja juhatab uutele 
(ja loodetavasti parematele) 
radadele. Ilukirjanduski võib 
sisaldada lugeja jaoks uusi 
teadmisi ajaloost, geograafiast, 
filosoofiast, kunstist ja palju-

dest muudest valdkondadest. 
Teabe- ja õppekirjanduski on 
ideaalis keeleliselt nauditavalt 
kirja pandud. Lühidalt öeldes: 
lugemisaastat on vaja selleks, 
et loetaks rohkem. 

Lugemisaasta on mõeldud 
kõigile, kes oskavad ja tahavad 
lugeda või alles õpivad lugema 
või kes mingil põhjusel veel ei 
loe. Tahame jõuda võimalikult 

paljude inimesteni, sõltumata 
nende lugemiseelistustest. Lu-
gemisaasta toimub kogu Eestis. 
Samuti väljaspool Eestit asuva-
tes eesti koolides ning ülikooli-
des, kus õpetatakse eesti keelt. 

Lugemisaastat korraldab 
kultuuriministeeriumi algatu-
sel kokku kutsutud töörühm, 
kuhu kuulub inimesi kõigist 
kirjanduse ja lugemisega seo-

Lugemisaasta 2010

Rahvusooperi Estonia 
valges saalis toimus 30. 
detsembril 2009 Harju 
maavanema aastalõpu 
vastuvõtt. Kutsutud olid 
Harjumaa omavalitsuste 
juhid. Värskelt ametisse 
astunud maavanem Ülle 
Rajasalu pidas aastalõpu-
kõne ning jagas tunnus-
tust. 

Harjumaa Kultuuripärli pree-
mia anti üle Tõnu Kaljustele.

Teenetemärgid said Tallinna 
Loomaaia pikaaegne juht Mati 
Kaal, haridusjuht Enn Kasemaa, 
tantsupedagoog Ilma Adamson 
ja omavalitsusjuht Orm Valtson.

Peale maavanema vastu-
võttu olid külalised palutud 
osalema Harjumaa Ballil, mis 
algas operetikavaga Rahvu-
sooperi Estonia orkestrilt, so-
listidelt  ja balletitrupilt ning 
jätkus jazzi- ja tantsukavaga 
Raimond Valgre teemadel 
Marko Matvere ning Villu 
Veski Svingbandi esituses. 
Talveaias naerutasid külalisi 
Rakvere Teatri näitlejad Ülle 
Lichtfeldt, Toomas Suuman, 
Maarika Vaarik ja Eduard Sal-
mistu. Tants valges saalis kes-
tis hiliste õhtutundideni.
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tud asutustest. Kaasatud on 
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kir-
janduse Selts, Eesti Emakeele-
õpetajate Selts, Eesti Raama-
tukoguhoidjate Ühing, Eesti 
Kirjanduse Teabekeskus, Eesti 
Lugemisühing, Eesti Instituut, 
Eesti Lastekirjanduse Keskus, 
Eesti Kirjastuste Liit, Eesti 
Rahvusringhääling, Rahvus-
raamatukogu, kirjanike muu-

seumid, koolid, rahvaraamatu-
kogud jpt. Korraldamine ongi 
kõigi nimetatute käes. 

Lugemisaasta toimub esi-
mest korda. Varem on olnud 
mitu raamatuaastat: aastatel 
1935, 1975 ja 2000. Kõigil neil 
kordadel on tähistatud esimese 
eestikeelse trükise ilmumise 
aastapäevi. 2010. aastal möö-
dub 475 aastat esimese eesti-
keelse osaliselt säilinud trükise 
(Wanradt-Koelli katekismuse) 
ilmumisest ja 485 aastat esi-
mese teadaoleva eestikeelse 
trükise ilmumisest. 

Merike Torga on Viimsi raamatukogu kauaaegne lugeja. Ta loeb igasugust kirjandust, eelistab seiklusraamatuid. 

ÜLESKUTSE
Lugemisaasta korraldajad 
kutsuvad üles kõiki omavalit-
susjuhte, kultuurispetsialiste, 
raamatukogusid, koole ja raa-
matusõpru korraldama oma 
maakonnas, linnas, vallas või 
külas, koolis, raamatukogus, 
sõprusringis või töökohal raa-
matuvahetusi, lugemisklubi-
sid, ettelugemispäevi ja muid 
vahvaid ettevõtmisi. Ja kind-
lasti andke neist ettevõtmis-
test meile teada enne nende 
toimumist, et saaksime teie 
üritustele reklaami teha. Sa-
muti ootame pärast ürituste 
toimumist tagasisidet ja fo-
tosid lugemisaasta kodulehe 
jaoks, et võimalikult paljud 
saaksid teada, kui vahva ette-
võtmine see oli.

Harju maavanema 
vastuvõtt

Seltskond ballikülalisi Viimsist: esireas Haldo ja Vilja Oravas, Asra 
Selirand, Endel Lepik, tagareas Enno Selirand, Leelo ja Harri Lugu 
ja Kristi Martson ning Viimsi partnerid “Friendly Islands Routs” 
projektist – Eero Spriit ning Merle Laager. 

Jõulupidu Pranglil

Prangli saarel toimus jõulupidu saare 
rahvamajas. 

Esines naisansambel koosseisus Maile 
Kahro, Anneli Palmet ja Inge Tann Prangli 
rahvamaja lauluringi juhendaja Luigi Õu-
napuu juhendamisel. Prangli põhikooli õpi-
lastest laulsid Maarja Kahro, Maria-Isabella 
Muljar, Matti-Aivar Lind, Karl Klaasberg, 
Kuldar Klaasber ning Karl-Erik Välk, keda 
juhendas Prangli põhikooli lauluõpetaja An-
neli Palmet. 

Prangli põhikooli õpetajad Riina Muljar 
ja Maime Linholm esitasid koos õpilastega 
Margus Oopkaupi “Jõuluvana sünnipäeva”. 

Etenduse pani kokku Prangli saare rahvama-
ja näiteringi juhendaja ning põhikooli õpeta-
ja Maime Linholm.

Pärast esinemisi tuli jõuluvana, kellel 
seekord oli ka vits kaasas, mida ta peaaegu 
kasutada tahtis, kuid viimasel hetkel ikka 
ümber mõtles.  

Ürituse lõppedes oli rahvamajas kaetud 
kohvilaud, kus olid ka Maret Klaamase ju-
hendamisel Prangli põhikooli õpilaste val-
mistatud piparkoogid.

Soovime tänada Prangli Saarte Küla-
ühing MTÜ esimeest Lembit Tammsaart, 
kes muretses mere tagant väga kauni kuuse.

Carmen Ott
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Väärtused
Igal asjal siin maailmas on oma väärtus ja on 
väga palju erinevaid väärtuste mõõtmise süstee-
me. Nii hindame enda ümber olevat ja toimuvat, 
omistades asjadele väärtused ja nende väärtuste 
põhjal seame asjad ritta. Enda jaoks olulisemaks 
peame kõrgemalt hinnatud asju ja odavamatele 
asjadele ei pööra võib-olla üldse tähelepanu.

Sellised me inimestena oleme ja jätame tähelepanuta selle, 
mis on priilt kättesaadav, arvates, et see pole siis ka midagi 
väärt. Seda ehk seepärast, et paljude asjade väärtust ei saa 
me hinnata, kuna nende lõpptulemust ei ole meil võimalik 
näha.

Vabas turumajanduses on olukord tegelikult selline, et 
edukas ja oma kaupa hästi müüv on ettevõtja, kes suudab 
panna inimesed uskuma, et just tema toode on parim ja 
kõige vajalikum ning inimene ei saa kohe kuidagi ilma 
selleta elada. 

Kui me aga vaatame tagasi ajalukku, siis võime näha, 
et on elatud ilma paljude kõrgtehnoloogiliste saavutuste ja 
kallite asjadeta, kuid elu on siiski püsinud.

Nii võimegi jagada elu väärtused laias laastus kaheks: 
materiaalseteks ja vaimseteks. Materiaalsetel väärtustel on 
oma konkreetne hind, kuid vaimsed väärtused on valda-
valt priilt kätte saadavad ja seepärast me ei kipu neid ka 
eriti väärtuslikuks pidama.

Kuid vaimsed väärtused on need, mis aitavad meil ini-
mesed olla. Meie keel, meie kombed, meie oskus mõel-
da ja armastada – need on väärtused, mis teevad igaühest 
meist inimese. 

Üle maailma on haridus tasuline, sest suures osas on 
haridus ju siiski inimeselt inimesele edasi antav oskustea-
ve, kuid haritus on siiamaani tasuta kättesaadav igaühele, 
kes oskab seda väärtustada. 

Elu on suurim väärtus, mis meil on ja kuidas me seda 
oskame hinnata, kui oluline see kingitus meie jaoks on, 
sõltub meie haritusest. Kui me mõistame, et elu ei ole 
mäng, kus võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju, 
vaid protsess, mida mõjutades saame oma järglaste elu 
siin maailmas paremaks muuta, siis liigume edasi ja meie 
haritus kasvab.

Ja enne, kui vihastame kellegi peale, kes ei käitu meile 
kasulikult, tasub aeg maha võtta ja mõelda, mille poole 
me püüdleme. 

Viha ja egoism ei aita meil jätkusuutlikult edasi lii-
kuda, seda aitab meil vaid armastus ning teiste inimeste 
mõistmine ja toetamine. Isekus võib meile vaid hetkelist 
rõõmu tuua, millele võib järgneda palju kurbust.

Väärtuslik elus on see, mis on meie sees, mitte see, mis 
on meie ümber. Apostel Paulus ütleb Piiblis: Kui ma rää-
giksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, 
siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. (1Kr 
13:1) Me võime ehtida endid kõige kaunimate ehetega, 
kuid kui meie südames ei ole armastust, oleme me justkui 
kaunis pakend, mille sisu on välja kallatud. Pakend üksi ei 
ole väärt midagi, oluline on just sisu.

Seepärast, armastus on see, mis teeb meist inimesed. 
Armastage, siis on alles näha, mida elu tegelikult väärt on.

Mikk Leedjärv

25. jaanuaril on Laidoneri 
mõisas talveteemaline 
kammermuusikakontsert. 

Aastat 2010 alustab MTÜ 
Muusikasõprade Selts kolme 
talveteemalise kontserdiga Har-
jumaal: 21. jaanuaril kell 13 
esineb Aruküla rahvamajas, 22. 
jaanuaril kell 14 Saku mõisas ja 
25. jaanuaril kell 11.20 Viimsi 
Laidoneri mõisas Trio Madriga-
le koosseisus Oksana Sinkova 
(flööt), Kristina Kriit (viiul) ja 
Diana Liiv (klaver). 

Nende esituses kõlab pea-
le tšehhi helilooja Bohuslav 
Martinu rahvapäraseid viise 
sisaldava Madrigali-sonaadi ja 
hispaania viiuldaja Pablo Sara-
sate tuliselt virtuoosse “Navar-
ra” ka valik seadeid Tšaikovs-
ki armastatud jõuluteemalisest 
balletist “Pähklipureja”. 

Koosseis flööt-viiul-klaver 
loob tänu flöödi ja viiuli kõr-

Talvine kammermuusika 
Laidoneri mõisas

gele registrile ja laulvusele eri-
lise, veidi ebamaiselt sädeleva 
ning linnulaulu meenutava kõ-
lapildi. 

Flötist Oksana Sinkova on 
lõpetanud 2006. aastal cum 
laude Eesti Muusikaakadee-
mia magistrantuuri, lisaks 
täiendanud ennast Hamburgi 
Muusika- ja Teatri Kõrgkoo-
lis. Oksana on võitnud esikohti 
mitmel mainekal konkursil, 
kokku üle 12 konkursi. Olu-
lisimad saavutused: 4. koht 
rahvusvaheliselt konkursilt 
PACEM IN TERRIS 2005. 
aasta sügisel Bayreuthis, kus 
osales üle 200 interpreedi 33 
riigist, ning 2008. aastal Eesti 
puhkpillimängijate konkursi 
esikoht ja Grand Prix. Solisti-
na on Oksana esinenud Tallin-
na Kammerorkestri, Vanemui-
se Sümfooniaorkestri, Narva 
Sümfooniaorkestri, Tallinna 
Filharmoonia, Nõmme Lin-

naorkestri jt ees. Olnud Va-
nemuise Sümfooniaorkestri 
flöödirühma kontsertemeister, 
hetkel töötab Estonia teatri 
sümfooniaorkestris. 

Viiuldaja Kristina Kriit on 
osa võtnud mitmetest rahvus-
vahelistest konkurssidest, mil-
lest olulisemad on 1996 Heino 
Elleri nim. konkurss Tallinnas, 
kus pälvis eripreemia, ja 1997 
Henryk Wieniawski nim. kon-
kurss Poolas, Lublinis. Ta on 
esinenud solistina Hollandis, 
Rootsis, Taanis, Saksamaal ja 
Soomes. Praegu on ta Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia 
doktorant, tegeledes peamiselt 
kaasaegse viiulimuusika uuri-
mise ja esitamisega. Käesole-
val ajal kuulub Kristina Kriit 
Rahvusooper Estonia orkestri 
koosseisu ning õpetab Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemias.

Pianist Diana Liiv on esi-
nenud solisti ja kammermuu-
sikuna Eestis, Leedus, Rootsis, 
USA-s ja Soomes. Mitmeid 
kordi on ta esinenud ka orkest-
risolistina (Longy sümfoonia-
orkestriga Bostonis ja Kauna-
se sümfooniaorkestriga). Peale 
klaverimängimise on Diana 
Liiv kirjutanud ka kaks muu-

sikalist lasteraamatut “Neli 
heldet haldjat” ja “Võluvitsa 
vägi”. 2009. juulis võitis Dia-
na Kuhmo Kammermuusika 
festivali kursustel Schuman-
ni klaverikvinteti esituse eest 
parimale ansamblile määratud 
Kees Wiebenga auhinna. 

Sarja “Kammermuusika 
mõisakoolides” käivitas sep-
tembris 2008 noorte interpree-
tide ühendus MTÜ Muusi-
kasõprade Selts. Tegemist on 
tulevikku suunatud non-pro-
fit sarjaga, mille eesmärk on 
koolinoortele süstemaatiliselt 
klassikalist muusikat tutvus-
tada, samuti anda maapiir-
kondade elanikele võimalus 
nautida kammermuusikat kau-
nites mõisasaalides ja elavas 
esituses. Kontsertide formaat 
ei ole ülearu ametlik – alati on 
muusika kõrval ka juttu.

Kontserdid toimuvad kok-
ku üle 20 mõisakoolis üle Eesti 
ning on avalikud ja tasuta või 
sümboolse piletihinnaga. 

Sarja kohta saab infot 
www.kammermuusika.ee.

Kadri-Ann Sumera
MTÜ Muusikasõprade Seltsi 

aseesimees

Selja taha on jäänud 
kaunis ja unustamatu 
jõuluaeg. Käes on uus 
aasta uute tegemiste ja 
traditsiooniliste ürituste-
ga: suurlaagrite, spordi-
võistluste, laululaagrite, 
käsitöönäituste ja palju 
muu huvitavaga.

Nostalgiliselt tagasi vaadates 
möödunud aasta lõpukuude 
tegemistele meenub üks edu-
kamaid üritusi septembris – 
Eesti Spordiseltsi Kalev poolt 
organiseeritud kindral Johan 
Laidoneri olümpiateatejooks, 
kus Püünsi noored kodutütred 
saavutasid 2. koha skautide-
gaidide-noorkotkaste-kodu-
tütarde võistkondlikus arves-
tuses, jäädes alla vaid Harju 
Maleva noorte võistkonnale. 

Püünsi kodutütred – tagasi-
vaade möödunud sügisesse

Arvestades seda, et Püünsi ko-
dutütarde võistkonnas osales 
ainult neli kodutütart, kes olid 
teistest võistlejatest poole noo-
remad, siis olid kõik neli noort 
väga tublid, sest raja pikkus oli 
kõigile võrdne. 

Vajalikeks ja huvitavateks 
üritusteks olid ka osavõtud 

meditsiinikoolitusest ja käsi-
töölaagrist, kus õpiti erinevaid 
tehnikaid (seebi seebitamine, 
klaasist esemete kaunistami-
ne, põnevas tehnikas kaartide 
kujundamine). 14. novemb-
ril osalesime Tallinna Maleva 
pidulikul aruandekoosolekul 
Uus-Tataris. Elamusterohkeks 
ürituseks kujunes ka osavõtt 
preemiareisist Kohtla-Järve kae-
vandusmuuseumisse ja Jõhvi 
kirikusse18. detsembril. Noored 
said seal palju kasulikku teavet 
põlevkivi kaevandamise koh-
ta nii meil Eestis kui ka mujal 
maailmas. Ka lõunat söödi 10 
meetri sügavusel maa all.

Hea sõnaga tahaks mee-
nutada ka meie endisi kodu-
tütreid, kes eelmisel sügisel 
alustasid oma tudengiõpinguid 
Tallinna ja Tartu ülikoolides:

Kodutütred (vasakult) Mirle 
Lembinen, Laureana Laev, Lisett 
Marmei Kohtla Kaevandusmuu-
seumis 10 meetri sügavusel 
maa all.

Meeri Lembinen – Tartu 
Ülikool (füüsika eriala, sai sis-
se ka pingereas teisena Tartu 
Lennukolledžisse);

Tiina Veskioja – Tartu Üli-
kool (arstiteaduskond, kuld-
medal Noarootsi Gümnaasiu-
mist);

Birgitta Tõnne – Helsinki 
Ülikool (turismindus);

Karoliyna Pekkenen – Tar-
tu Ülikool (maailma religioo-
nid);

Heili Randmaa – Tallinna 
Tehnikaülikool (avalik hal-
dus).

Uus põlvkond noori ko-
dutütreid on peale kasvamas. 
Kõigile tuult tiibadesse ja pal-
ju häid kordaminekuid!

Viivi Jõgisu
kodutütarde juht
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Järjekordne retk 
koduvallas
13. detsember – kaunis pühapäevahommik 
lumesajuga. Viimsi Haigla juurde kogunes üle 
kümne huvilise, et võtta ette järjekordne jalg-
simatk. Seekord tutvusime Miiduranna küla 
eluoluga. 

Alustasime matka Muuli teed mööda, kus vaatasime ku-
nagise merekindlustuse varemeid. 1940. aastal, kui vene-
lane välja läks, lasti kindlustus puruks. Edasi kõndisime 
mööda Miiduranna teed, peatusime vana vallamaja juu-
res. Meiega kõndis ka üks Miiduranna vanim elanik Rein 
Sard, kes on sündinud 1933. aastal endises vallamajas. Ta 
rääkis vallamaja tegevusest ja elanikest. Tema isa oli tol-
ajal Viimsi vallasekretär.

Edasi viis meid tee Laidoneri pargist läbi mõisa juur-
de. Eriti tahaks tänada Savoi peokeskuse ja Birgitta hotelli 
omanikku Lauri Viiknat, kes tutvustas ja näitas meile väga 
hästi renoveeritud endist Viimsi mõisa viljaaita, kus nüüd 
saab väga mõnusalt aega veeta ja lõõgastuda.

Tore, et meiega liitusid ka nooremad Viimsi valda ela-
ma tulnud uued elanikud. 

Helgi Sard

Matkaseltskond koduvalla lugusid kuulamas. Foto Helgi Lang

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse Seenioride 
Nõukoda korraldas 2009. 
aastal pensionäride seas 
küsitluse, et saada teavet 
ja arvamusi nende rahul-
olust erinevate eluvald-
kondade kohta vallas.

Küsitluse ankeedile vastas 197 
isikut, mis on 9,7% Viimsi val-
las registreeritud pensionäride 
üldarvust. Vastanuist oli naisi 
73,6% ja mehi 24,6%, neist 
60–80-aastaseid oli 89,8%, 
81–90-aastaseid 10,2%. Vasta-
nuist elas Haabneeme ja Viim-
si alevikes 40,1%, Miiduranna 
külas 7,6%, Randvere külas 
7,1%, teistes külades 45,2%. 
64% vastanuist elab eramutes, 
36,9% korterites. Koos abi-
kaasaga elavaid pensionäre oli 
vastanuist 39%, koos lastega 
20,3% ja üksi elavaid 41,6%. 
62,9% vastanuist oli Viimsi 
Pensionäride Ühenduse liik-
med. 

Osa küsimusi puudutas 
peamiselt ainult pensionäre, 

Seenior küsib
Viimsi pensionäride küsitlus 2009

nagu majanduslik toimetulek, 
tervis ja pensionäride ühiste-
gevus, osa aga üldisi problee-
me, nagu veevärk, teede olu-
kord, elukeskkond jm. Selles 
kirjutises piirdume ülevaatega 
peamiselt ainult pensionäride 
probleemidest.

Majanduslik toime-
tulek
Keskmine pension oli 5000–
7000 krooni kuus. Vastanute 
arvates peaks see aga ole-
ma 6000–10 000 (keskmiselt 
8089) krooni kuus. 56,9% 
leidis, et viimase kahe aasta 
jooksul on nende majanduslik 
olukord halvenenud. Majan-
duslikult tuli ise toime 74,1%, 
toime ei tulnud 24,4%, lapsed 
aitasid majanduslikult 28,9%. 
Vallalt on majanduslikku toe-
tust saanud 22,8%. 26,4% 
pidas vajalikuks koguni supi-
köögi avamist.

Pensionäridest töötasid täis-
kohaga 10,7% ja osalise tööaja-
ga sama palju. Töötada soovis 
aga 30%.

Tervis
Perearsti juurde pääsemisega 
oli rahul 61,4% ja väga rahul 
18,8%, perearstide tööga vas-
tavalt 53,3% ja 20,3% vasta-
nuist. Hoopis teine pilt on aga 
eriarsti juurde pääsemisega: 
rahul ei ole 26,4%, pigem ra-
hul on 20,3% ja rahul 27,9% 
pensionäridest. Erivajaduste-
ga inimestest (57 vastanut) ei 
olnud oma vajaduste rahulda-
misega rahul pea kolmandik 
– 31,6%. 

Peaaegu pooled (44,1%) 
vastanute koguarvust ei tead-
nud, milliseid raviteenuseid 
osutab Viimsi Haigla.

79,7% vastanuist arvas, et 
taastusravi peaks kompensee-
rima vallavalitsus. Eluliselt 
vajalike ravimite ostmiseks 
vajab lisatoetust 49,2% vasta-
nuist. Osa pensionäre ei anna 
siiski alla, neist harrastab uju-
mist ja vesivõimlemist 39,6%, 
kepikõndi 34% ja muid tervi-
sespordialasid 26,4%.

Tehti ka konkreetseid ette-
panekuid. Peale valla poolt ta-

suta taastusravi Viimsi Haiglas 
peaks saama veeta ka vanadus-
päevi Haabneeme hooldeko-
dus valla toetusel. Rohealadele 
soovitakse enam istepinke ja 
neid alasid võiks ka rohkem 
olla, nagu ka mängu- ja spor-
diväljakuid.

Vaba aeg
Viimsi Pensionäride Ühen-
duse tööga oli rahul enamik 
vastanuist, Viimsi Päevakes-
kuse tööga oli pigem rahul 
9%, rahul 36,3% ja väga rahul 
20,7%, ei vastanud 34%.

Enam soovitakse järgmisi 
vaba aja üritusi: ekskursioone 
(17 vastanut), teatriskäike ja 
kontserte (12), matkamist (5), 
terviseklubi (4), tantsimist (4).

Eraldi toodi välja, et oleks 
vaja odavate hindadega pen-
sionäride kohvikut. Ka peaks 
Viimsi Päevakeskuse ringides 
osalemine olema tasuta. 

Ülevaate koostasid 
Leida Salu ja Luule Pool
Viimsi Pensionäride Nõukoda

…elava muusika ja
jalakeerutusega uude 
aastasse! 

Nii kutsusid päevakeskused ja 
Viimsi Pensionäride Ühendus 
Viimsi eakaid reede pealelõu-
nal Savoy peokeskusesse.

Kargest talveilmast tulnute-
le pakuti soojenduseks klaasi-
ke glögi. Operetimeeleolu lõid 
Rahvusooperi Estonia solistid 
Vladislav Horuzenko ja Liivi 
Põldmäe, keda saatis klaveril 
Jaan Vaidla. Lõbusaid ja meele-
olukaid tantsunumbreid esitasid 
Järvakandi Kultuurihalli show-
tantsijad “Vürtsitüdrukud”.

Nagu Viimsi eakate üritus-
tel kombeks, said ka seekord 
kõik tantsu lüüa. Selle eest  
hoolitses ansambel Hõbehall.

Pidu lõppes Viimsi Pen-
sionäride Ühenduse  esinaise 
Viiu Nurmela heade soovidega 
uueks aastaks.

Tekst ja fotod
Enn Teimann

Operetimeeleolus...

“Vürtsitüdrukud” Järvakandist.

Rahvas elas operetimeeleolule vahvalt kaasa. Seeniorid on alati agarad jalga keerutama.

Tutvu oma koduvallaga!
Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub 
pensionäre juba kolmandale jalgsimat-
kale. Tutvume Viimsi talvise lumevangis 
loodusega, ajalooliste vaatamisväärsus-
tega, Kelvingi küla ja seal elavate tore-
date inimestega.
 
Matk toimub pühapäeval, 31. jaanuaril algu-
sega kell 11. Kelvingi buss V1-k väljub Viimsi 
Haigla juurest kell 11.04.

Kelvingit tutvustab külavanem Ants-Hembo 
Lindemann. Kelvingist liigume metsarada 
pidi Leppneeme külasse, kus meid ootab 
külavanem Arvi Piirsalu. Tagasiteel grillime 
tasuta metsas lõkkel, n.-ö metsa kulul vors-
tikesi.

Kellel on kõnnikepid, võiks need kaasa võtta.

Täiendavat infot saab telefonilt 601 2354.



22. jaanuar 2010  7

Leader-
programmiga on 
algus tehtud 
Neljapäeval, 14. jaanuaril toimus Põhja-Harju 
Koostöökogu üldkoosolek, kus kinnitati projek-
titoetuse taotluste hindamise komisjoni töökord 
ja liikmed ning asendusliikmed. 

Komisjoni töökorraga saab tutvuda koostöökogu kodule-
heküljel www.leaderph.eu ja peagi ka kolme valla kodu-
lehekügedel.

Komisjoni liikmeteks valiti Jõelähtme vallast Margit 
Pärtel, Tiina Rämmeld ja Arno Kannike; Rae vallast Tiit 
Eenmaa, Sulev Hermaste ja Veiko Juusu; Viimsi vallast 
Enno Selirand, Madis Kaasik ja Carl Rannaberg. Asendus-
liikmeteks said Jõelähtme valla esindajad Ljudmilla Kas-
ka, Mart Johanson, Jüri Paavel ja Margus Karja.

Üldkoosolek otsustas avada projektitoetuste esimese 
taotlusvooru 23. märtsil ja sulgeda 7. aprillil kl 12.

Järgmisel nädalal avaldame kolme valla kodulehe-
külgedel esmaselt vajaminevad abimaterjalid taotlejatele, 
toome ära meie starteegias ja 2010. aasta rakenduskavas 
kinnitatud meetmed ning PRIA taotlusvormid.

Projektide koostamise seminar-õppus toimub 11. 
veebruaril Loo Teeninduskeskuse saalis (Saha tee 13, Loo 
alevik). Seminar on eeskätt komisjoni liikmetele, kuid on 
kõigile soovijaile avatud.

Seminari heaks korraldamiseks palun registreerida 
hiljemalt 5. veebruariks e-posti aadressil arno@iru.ee või 
postiaadressil Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald 74 
201 Harjumaa.

Jõudu ja jaksu esimesel projektide koostamise aastal!
Arno Kannike

LEADER-
projekti toetuse 
taotluse hindamise 
komisjon: 
l Enno Selirand, arenguspetsialist, esindab Viimsi Valla-
valitsust
l Tiit Eenmaa, jurist, AS Rae Ring, esindab Rae Vallava-
litsust
l Arno Kannike, toiduainete käitlemise spetsialist ja kin-
nisvaraarendaja, esindab MTÜd Iru Ämma Klubi
l Margit Pärtel, MTÜ Jõelähtme Valla Kultuuriühing, kul-
tuuri- ja turismiarendaja, esindab Jõelähtme Vallavalitsust
l Madis Kaasik, küla- ja seltsielu arendaja, esindab MTÜd 
Aiaotsa AÜ-KTK 
l Veiko Juusu, ettevõtja, esindab MTÜd Rae TTPÜ-KTK 
l Tiina Rämmel, finantsist ja ettevõtja, esindab MTÜd 
Kostivere Selts 
l Carl Rannaberg, ettevõtja ja noortetöö korraldaja, esin-
dab MTÜd Lillelapsed ja OÜd Aaman 
l Sulev Hermaste, ettevõtja, esindab MTÜd Rae Kodanik 
l Asendusliikmed:
l Jüri Paavel, Jõelähtme valla volikogu liige, OÜ Jõel 
l Ljudmilla Kaska, Jõelähtme valla volikogu liige, MTÜ 
Kodanikualgatus
l Mart Johanson, EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja 
Koguduse liige, SA Rebala Fond

Tänavune talv on külm 
ja see kajastub ka tule-
kahjude arvus, mis on 
tingitud ahjude-pliitide 
ülekütmisest või korrast 
ära kütteseadmetest. On 
juba ka juhtumeid, mil 
tuli on nõudnud inimelu-
sid. Suitsuandur võib küll 
päästa elu, maja paraku 
mitte. 

Tüüpilised vead
Osa vigadest on ehituslikud, 
mida talveoludes kõrvalda-
da on raske. Enamasti on aga 
tegemist liigse tahmaga, mis 
võib ise süttida, seda ka tun-
de pärast kütmise lõpetamist. 
Samuti võib juhtuda, et ahi või 
lõõrid hakkavad pragunema. 
Kus praod, seal suits ees ja 
sädemed taga ning tulekahju 
käega katsuda. 

Külmal talvel on üks tu-
lekahju põhjusi liigkütmine. 
Ahi, pliit või kamin ei soojene 
ühtlaselt. Esmalt kuumeneb si-
semus ja võtab aega, enne kui 
soojus välispinnani jõuab. Sel-
leks on vaja kannatust. On juh-
tumeid, mil köetakse kolm ah-
jutäit järjest ja kui kuumus siis 
ükskord tuleb, on ahi lõhki. 
Sisemised kivid paisuvad kuu-
menedes liiga kiiresti, välimi-
sed, mis alles külmad, jäävad 
oma mõõtudesse. Seestpoolt 
tulev paisumissurve tekitabki 
pragusid.

Aeg kutsuda korstnapühkija

Kui kütteseadet pole kaua 
köetud, on soovitatav teha al-
gul väike tuli ajalehega, lõõ-
rides olev õhk soojeneb ja ahi 
hakkab tõmbama. Seejärel 
võib juba kütta terve ahjutäie. 
Kui maja on ikka veel külm, 
siis võiks teise ahjutäie kütta 

mitte kohe, vaid paari tunni 
pärast.

Pahanduste vältimiseks on 
paras abimees korstnapühkija, 
kes mitte ainult ei pühi, vaid 
vaatab kogu küttesüsteemi üle 
ning juhib tähelepanu puudus-
tele ja annab hüva nõu.

Kord näeb ette, et kütte-
seadet, mida kasutatakse aasta 
läbi, peab puhastama kaks kor-
da aastas. Kas on mõtet rääki-
da, et mõni teeb seda kord viie 
aasta jooksul? Väheste kütte-
seadmetega ühepereelamuid 
lubab siseministri määrus pu-
hastada ka omanikult endal. 
Samas eelistavad kindlustus-
seltsid, et pühkijaks oleks riik-
liku kutsetunnistusega korst-
napühkija.

Hindadest
Mõnedel korstnapühkijatel on 
konkreetne hind iga töö jaoks, 
osa töid on tunnitasu alusel. 
Mõni võtab väljakutse mii-
nimumhinna, alla mille välja 
ei tulda. Igal juhul lisandub 
nn väljakutse tasu, mis kom-
penseerib kohalesõiduaja ja 
kütusekulu. Siin on tellijal 
võimalus kokku hoida, tellides 
näiteks koos naabritega korst-
napühkija ühel päeval. Nii ja-
guneb väljakutsetasu mitme 
peale.

Olen olnud Korstnapüh-
kijate kutsekomisjoni liige, 
seepärast tunnen neid ja tean, 
keda soovitada. Võin tellimusi 
vahendada. 

Korstnapühkija tellimiseks 
võib helistada iga päev, v.a. 
esmaspäeval pärast kella 20 
numbril 515 6112.

Tiit Tambi

Abivallavanem Endel 
Lepik kohtus enne jõu-
le Saksamaalt Eestisse 
saabunud passiivmajade 
tootja Norbert Wolfiga, 
kelle eesmärk on juuru-
tada Eesti turule passiiv-
maju. Sakslasest ette-
võtja huvi oli tutvustada 
ka Viimsis passiivmajade 
eeliseid. 

Aastaid passiivmajade ehita-
misega tegelnud Norbert Wolf 
firmast Wolf Thermo Module 
GmbH tutvustas passiivmaja 
konstruktsiooni, kus keskel on 
betoon ning väljas ja sees iso-
latsioonimaterjal. Tema sõnul 
on passiivmajal kuus korda pa-
rem isolatsioon, kui nõuab ELi 
standard. Ta rõhutas majade 
soojustusega seotud probleeme. 
Eelkõige on tema sõnul veaks 
külma- ja õhusillad, mida tava-
ehituse käigus ei osata vältida.

“Passiivmaja aga on nagu 
termos, milles pole õhuva-
het ega külmasildu,” selgitas 
Wolf. “Majja sisse astudes tun-
ned, et temperatuur on ühtlane 
nii akna juures, seina ääres kui 
ka põrandal. Värske õhk on ta-
gatud tänu ventilatsioonile.”

Passiivmaja puhul on väga 
oluline ka hoone paigutus põh-
ja-lõuna suunas. Maja peab 
olema võimalikult palju ava-

Sakslasest passiivmajade tootja laiendab 
tegevust Eestis

tud lõunasse, et päikeseener-
giat ära kasutada. Põhja külg 
aga olgu võimalikult suletud.

Norbert Wolf alustas tööd 
passiivmaja väljaarendamisega 
1992. aastal. Kõik maja detai-
lid, mida tema firma toodab, on 
ta enda poolt kontrollitud ning 
on teadusinstituudi poolt garan-
teeritud, et vastavad tehniliste-
le nõuetele. “Tipptegijail ongi 
Saksamaal tavaks teha tihedat 
koostööd teadusasutustega,” 
rääkis Wolf. Praegusel ajal käib 
Norbert Wolfil töö uue süs-
teemiga, mis viib kokku küt-
teenergia ja sooja vee tootmise. 

Passiivmajadel on kütte-
kehaks ka päikesepaneelid. 
Saksamaal kompenseerib riik 
poole päikesepaneelide paigal-
damise kuludest, ent ikkagi on 
need kallid. Wolfi sõnul aga ta-
sub päikesepaneel end ära to-
sina aastaga. “Järgmisel aastal 
tuleb turule uus päikesepanee-
lisüsteem, mis on senisest üle 
kaheksa korra efektiivsem,” 
kõneles Wolf. 

Norbert Wolfi saatnud 
Meelis Niin rääkis, et sakslasel 
on Soomes töös mitu ehitusob-
jekti, Eestis on üks ehitamisel 
ja üks projekteerimisel. 

“Huvi on üles näidanud 
kohalikud omavalitsused, kel-
lel on kooli- ja spordihoone-
tega suured jooksvad kulud,” 

rääkis Niin. “Mõistliku kulude 
kokkuhoiuga võidavad kõik, 
nii omavalitsused kui ka laste-
aiad, kui tegu on lasteaiahoo-
nega,” selgitas Wolf.

Niin usub, et 2011. aas-
tal kehtestatakse Eestis nõue, 
et uued majad tuleb ehitada 
passiivmaja tehnoloogia järgi. 
Austrias on tema sõnul juba 
selline seadus olemas. 

“Lähtume sellest, et kui 
ettevõte on Saksamaal edukas 
ning seal on passsiivmajade 
järele nõudlus, siis on mõistlik 
alustada ka Eestis nende ehita-
mist,” rääkis Niin. 

“Pasiivmajad on kriisi ajal 
igati loogiline samm, sest kriis 
paneb mõtlema kulude kok-
kuhoiule,” arutles Wolf. Tema 

sõnutsi on ehituse hinnavahe 
passiivmaja ja traditsioonilise 
maja puhul vaid 10% esimese 
kahjuks. Kulud tasuvad Wolfi 
sõnul ära juba aastaga. Lisan-
duvad majaelanike heaolu ja 
ehituse kiirus – passiivmaja 
pannakse kokku kahe nädala-
ga. Eestisse rajatavate hoonete 
puhul tulevad detailid ja konst-
ruktsioonielemendid Saksa-
maalt, Eesti ehitajad saavad 
seal ka koolituse. 

2009. aastal on Euroopa 
Liidus valminud kokku 32 000 
passiivmaja. 2010. aaastaks 
on neid planeeritud ehitada 44 
000. Passiivmaja energiatar-
bimine on alates 15 kW/h m2 
kohta. 

VT
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

11. detsember 2009 nr 62
Aadressi määramine Pärnamäe külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Va-
bariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 
“Aadressiandmete süsteem”, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise korra” ja Kristi 
Lukk’i 13.10.2009.a avalduse alusel.
§ 1.  Määrata maaüksusel Soosepa tee 51 (ka-
tastritunnusega 89001:010:0907) asuva kak-
sikelamu hooneosadele alljärgnevad aadressid:  
1) Soosepa tee 51/1 – hooneosa märkega “1”, 
vastavalt joonisele lisas 1;
2) Soosepa tee 51/2 – hooneosa märkega “2”, 
vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

11. detsember 2009 nr 63
Aadressi määramine Pärnamäe külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Va-
bariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 
“Aadressiandmete süsteem”, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 keh-
testatud "Kohanime määramise korra" ja Aire 
Maalman’i 24.11.2009.a avalduse alusel:
§ 1. Määrata maaüksusel Soosepa tee 28 (katast-
ritunnusega 89001:010:0424) asuva kaksikela-
mu hooneosadele alljärgnevad aadressid:  
1) Soosepa tee 28/1 – hooneosa märkega “1”, 
vastavalt joonisele lisas 1; 
2) Soosepa tee 28/2 – hooneosa märkega “2”, 
vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

11. detsember 2009 nr 64
Aadresside määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Va-
bariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 
“Aadressiandmete süsteem”, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 
kehtestatud “kohanime määramise korra” ning 
Maa-amet’i 24.09.2009.a kirja nr 13.1-2/10095 
alusel.

§ 1.  Määrata Viimsi vallas Randvere külas asu-
vatele maaüksustele alljärgnevad aadressid:
1) Kraavihalli tänav 1, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0010) 
aadressiks Kraavihalli tee 1;
2) Kraavihalli tänav 2, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0020) 
aadressiks Kraavihalli tee 2;
3) Kraavihalli tänav 3, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0030) 
aadressiks Kraavihalli tee 3;
4) Kraavihalli tänav 4, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0040) 
aadressiks Kraavihalli tee 4;
5) Kraavihalli tänav 5, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0050) 
aadressiks Kraavihalli tee 5;
6) Kraavihalli tänav 6, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0060) 
aadressiks Kraavihalli tee 6;
7) Kraavihalli tänav 7, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0070) 
aadressiks Kraavihalli tee 7;
8) Kraavihalli tänav 8, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0080) 
aadressiks Kraavihalli tee 8;
9) Kraavihalli tänav 9, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0090) 
aadressiks Kraavihalli tee 9;
10) Kraavihalli tänav 10, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0100) 
aadressiks Kraavihalli tee 10;
11) Kraavihalli tänav 11, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0110) 
aadressiks Kraavihalli tee 11;
12) Kraavihalli tänav 12, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0120) 
aadressiks Kraavihalli tee 12;
13) Kraavihalli tänav 13, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0130) 
aadressiks Kraavihalli tee 13;
14) Kraavihalli tänav 14, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0140) 
aadressiks Kraavihalli tee 14;
15) Kraavihalli tänav 15, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0150) 
aadressiks Kraavihalli tee 15;
16) Kraavihalli tänav 16, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0160) 
aadressiks Kraavihalli tee 16;
17) Kraavihalli tänav 18, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0170) 
aadressiks Kraavihalli tee 18;
18) Kraavihalli tänav 20, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0180) 

aadressiks Kraavihalli tee 20;
19) Kraavihalli tänav 22, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0190) 
aadressiks Kraavihalli tee 22;
20) Kraavihalli tänav 24, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0200) 
aadressiks Kraavihalli tee 24;
21) Kraavihalli tänav 26, Randvere (katastritun-
nusega 89005:007:0210) 
aadressiks Kraavihalli tee 26;
22) Kreiukse tänav 3, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0230) 
aadressiks Kreiukse tee 3;
23) Kreiukse tänav 4, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0240) 
aadressiks Kreiukse tee 4;
24) Kreiukse tänav 5, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0250) 
aadressiks Kreiukse tee 5;
25) Kreiukse tänav 6, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0260) 
aadressiks Kreiukse tee 6;
26) Kreiukse tänav 8, Randvere (katastritunnu-
sega 89005:007:0270) 
aadressiks Kreiukse tee 8;
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
04.11.1997.a määrus nr 25 “Teede nimede ja 
aadresside määramine Randvere külas a/ü Kraa-
vihalli maa-alal”.
§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

29. detsember 2009 nr 65
Katastriüksuse nimetuse muutmine Laiaküla 
külas 
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 
lõigete 2 ja 3, § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi 
Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 ja Viim-
si Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega 
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 alusel. 
§ 1. Muuta Viimsi vallas Laiaküla külas asuva 
katastriüksuse Vana-Narva maantee teeosa nime-
tus (katastritunnusega 89001:010:2586) ja mää-
rata uueks nimetuseks Narva maantee teeosa. 
§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

29. detsember 2009 nr 66
Tee nimetuse ja aadresside määramine Laia-
küla külas 
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” 
§ 4 lõigete 2 ja 3, § 5 lõike 1 punkti 3, Vaba-
riigi Valitsuse 20.12.2007.a. määruse nr 251 
“Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5 ja § 6 
lõike 3 punkti 3, Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” punkti 2.2 ja Viimsi 
Vallavolikogu 17.11.2009 otsusega nr 112 keh-
testatud Laiaküla külas Käspre-VI ja Käspre-
XVI maaüksuse detailplaneeringu ning Mati 
Jukki’i 24.11.2009.a. esitatud avalduse alusel:
§ 1.  Määrata Laiaküla külas (kaatstritunnusega 
89001:010:2586) asuvale teele nimetuseks Nar-
va maantee.
§ 2.  Määrata Käspre-VI ja Käspre-XVI maaük-
susest moodustatavatele kruntidele alljärgnevad 
aadressid:
1) Narva mnt 219 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 3
2) Narva mnt 221 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 4
§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

08. jaanuar 2010 nr 1
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 
lõike 1, § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 
20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete 
süsteem” § 3 lõike 5, § 10 lõike 1, Viimsi Valla-
volikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtes-
tatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 
ja Urmas Veik’i 29.12.2009.a esitatud avalduse 
alusel.
§ 1. Määrata maaüksusele Koralli tee 9 (katast-
ritunnusega 89001:014:0020) aadressiks Koralli 
tee 9 // Hansu talu. 
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Lugupeetud ettevõtjad!
Viimsi Vallavalitsus tuletab meelde, et igal aastal hiljemalt 15. 

aprilliks peab Majandustegevuse registris (MTR) registreeritud 

ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta.

Viimsi Vallavalitsus võtab vastu kinnitusi vallas regist-

reeritud kaubanduse (jae- ja hulgikaubandus, toitlustamine, 

teenindus, kaubanduse korraldamine) ja majutusteenuse osu-

tamise valdkonnas tegutsejatelt. Andmeid saab kinnitada ka 

elektrooniliselt ettevõtteportaali (https://portaal.riik.ee/x/

eit) kaudu (juhatuse liige isiklikult).

Vajaliku info ja taotluse vormi andmete kinnitamiseks leia-

te MTR-i veebilehelt http://mtr.mkm.ee.

Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei kinnitata, pea-

tatakse 1. maist. Ettevõtjat, kelle registreering on peatatud, ei 

loeta sellel tegevusalal registreerituks. 

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleks eelne-

valt kontrollida MTR-is vastava registreeringu andmeid. Vaja-

dusel saab andmeid muuta vormikohase taotlusega.

Küsimuste korral saab infot vallakantselei telefonil 606 6852.

"01.02.2010–28.02.2010 on avalikul väljapanekul Prangli saarel 

Kelnase külas asuva maaüksuse Tiitovi detailplaneering. Avalikus-

tamine toimub Viimsi Vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) töö-

päevadel k 8.30–17 (reedeti k 8.30–16, välja arvatud 23.02.2010, 

kui vallamaja on avatud k 14-ni) ja Prangli Raamatukogus (es-

maspäeval ja kolmapäeval k 12–18; teisipäeval ja neljapäeval k 

10–16, reedel on raamatukogu lugejatele suletud). Lisaks on de-

tailplaneering tutvumiseks välja pandud valla veebilehel www.

viimsivald.ee.

Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:

Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ja paikneb Prangli saare 

kirdeosas, piirnedes Soome lahega ja Liiva kinnistuga ning jätku-

valt riigi omandis oleva maaga.

Detailplaneeringuga muudetakse Prangli üldplaneeringuko-

haseid juhtotstarbeid, s.t kinnistule määratakse osaliste elamu-, 

maatulundus- ja sihtotstarbeta maa asemel elamumaa sihtots-

tarve ning taotletakse üldplaneeringuga kehtestatud ehituskee-

luvööndi ulatuse vähendamist. Lisaks sihtotstarbe määramisele 

tehakse detailplaneeringuga ettepanek kinnistu jagamiseks nel-

jaks elamumaa krundiks ning nähakse ette teeservituut inimeste 

vabaks juurdepääsuks rannaalale. Ühel moodustatavatest krun-

tidest asub juba olemasolev elamu koos abihoonetega, kahele 

krundile määratakse ehitusõigus ühe- kuni kahekorruselise (mak-

simaalse kõrgusega 7,5 m), soovitatavalt kahepoolse kaldega vii-

lkatusega (35-450) üksikelamu või suvila ehitamiseks ning ühele 

krundile määratakse ehitusõigus paadikuuri ehitamiseks. Ehitus-

alune pindala on olemasolevate hoonetega krundil 200 m² ja 

moodustatavatel kruntidel 60–100 m² ja ehitiste arhitektuurne 

välisilme peab järgima saarele iseloomulikku hoonestuslaadi.

Keskkonnaamet, asunud seisukohale, et esitatud planeeringu-

lahendus tagab rannale senisest parema juurdepääsu, detailpla-

neeringu elluviimisel ei takistata vaba liikumist rannal ja asustuse 

suunamisel arvestatakse ranna eripära ning inimtegevusest läh-

tuv kahjulik mõju on planeeringulahenduse elluviimisel minimaa-

lne, andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks.“
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Pranglil õpitakse 
käsitööd
Prangli saare rahvamajas algas taas käsitöökoo-
litus.

Valmivad kaunid siidsallid ja -pildid. 

Prangli saare rahvamajas alustati taas juba 2009. aasta 
kevadel alanud koolitustesarja. Mullu kevadel korraldas 
Prangli saare talurahvamuuseumi selts projekti “Eesti kä-
sitöö eile, täna, homme” raames saarel kolm käsitöökoo-
litust. 

Prangli saare rahvamaja projektijuht Carmen Otti sõ-
nul taotleti finantseerimist kohalikust omaalgatuse prog-
rammist (KOP), kuhu kirjutati projekt kolme käsitöö-
koolituse korraldamiseks ning nende tarvis vahendite ja 
materjalide soetamiseks. 

Sügistalvised koolitused – siidimaal, klaasvitraaž ning 
lapitehnika – on saareelanikele tasuta. Projektis taotleti ka 
raha õmblusmasina ostuks Prangli rahvamajale. 

“Meie suureks rõõmuks sai projekt rahastuse täisma-
hus,” ütles projektijuht Carmen Ott. Tema sõnul võiks 
koolituste üks eesmärke olla käsitööoskuste omandamine 
selleks, et saare tublimad käsitöölised saaksid elatist tee-
nida, kuna saarel on suur tööpuudus ning väga vähe on 
külalistele pakkuda kohapeal valmistatud käsitöömeeneid.

Esimene õpituba on juba toimunud: siidimaalihuvili-
sed said endale valmistada kaunid ja omapärased siidsallid 
ning ümarad siidpildid.

Õpetab staažikas käsitöökoolituste korraldaja Kristiina 
Puudersell.

VT

Reedel, 22. jaanuaril 
lõpeb Viimsi Koolis 
I poolaasta. 5.–12. klassi 
õpilased saavad tunnistu-
sed ning pool 2009/2010 
õppeaastast on ametli-
kult läbi saanud.  

Selle piduliku päeva puhul kor-
raldab Viimsi Kool Lumeval-
guse Filmifestivali, kus 5. –12. 

Viimsi Koolis lõpeb 
I poolaasta Lumevalguse 
Filmifestivaliga

klassi õpilased saavad vaadata 
PÖFFi (Pimedate Ööde Filmi-
festivali) programmi raames 
linastunud noortefilme. Sel 
aastal sai Viimsi Kool ametli-
kult PÖFFi koostööpartneriks 
ning nende filmidega lõpetame 
ka I poolaasta. Filmide vali-
ku tegi Viimsi Kool koostöös 
laste- ja noortefilmide festivali 
Just Film juhi Mikk Granströ-
miga, kes tuleb reedel  ise koo-
li  ka filme  sisse juhatama.

Lumevalguse Filmi-
festivali programm:
5.–6. klassid:
Kell 8.15
Isemoodi muinasjutt
Ukraina/Eesti, 90 min, 2008

Isemoodi muinasjutt  on lõ-
bus ja üllatav kaasaegne mui-
naslugu kahest juba pikka aega 
sõjajalal olnud riigist – Vaesest 
Kuningriigist ja  Sõjakast Ku-
ningriigist. Kuid ikka leidub 
kaks noort inimest, kes läbi 
raskuste teineteise poole püüd-
levad, ja hoolimata kurjast 
võõrasemast, õelast võlurist 

või hirmsatest sõjarditest saab 
armastus vaenust võitu.

7.–9. klassid:
Kell 10.05
Prantsuse keel algajatele
Saksamaa, 94 min, 2006

Hendrik on armunud Vale-
riesse. Valerie läheb Prantsus-
maale vahetusõpilaseks. See ei 
ole hea, sest Hendriku arvates 
on nii prantsuse keel kui ka 
kogu prantsuse teema suhte-
liselt nõmedad. Aga armastus 
nõuab ohvreid ning Hendrik 
sebib ennast ka vahetusõpila-
seks. On ainult üks väike aga 
– ta ei oska prantsuse keelt. 
Frankofiilidele kohustuslik, 
frankofoobidele kohustuslik, 
parandamatutele romantiku-
tele kohustuslik, hea huumo-
rimeelega vaatajatele rangelt 
soovitatav!

Selle filmi peaosalist Hend-
rikut kehastav François Goeske 
käis eelmise aasta lõpus ka Ees-
tis ning avas oma värske filmiga 
“Summertime Blues” tänavuse 
laste- ja noortefilmide festivali 

Just Film. François Goeske on 
Saksamaal ülipopulaarne fil-
mistaar, kelle filmide nimekiri 
on aukartustäratavalt pikk.

10.–12. klassid:
Kell 12.10
Pilv
Saksamaa, 93 min,  2006

Õnnetus kagu-Frankfurtis 
asuvas tuumaenergiajaamas 
šokeerib tervet Saksamaad. 
Radioaktiivne pilv kandub 
väikese linnakese, Schilitzi 
kohale, mis asub Bad Hersfel-
di lähedal. Kõik jaama lähe-
dal elavad inimesed puutuvad 
kokku radioaktiivse kiirgusega 
ning lühikese aja jooksul sureb 
38 000 inimest. Kõik, kes ela-
vad kaugemal, püüavad põge-
neda, ka 16-aastased Hannah 
ja tema suur armastus Elmar… 

Noortefilm meets katast-
roofifilm – see on väga uudne 
ja huvitav kokteil. 

Annika Remmel
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht
Kaadrid filmidest “Prantsuse 
keel algajaile” (üleval) ja “Pilv”.

Roman Baskini armu-
komöödia “Intiimsed 
tehingud“ Tallinna Botaa-
nikaaias!

Autor: Allan Aycbourn 
Lavastaja: Roman Baskin 
Kunstnik: Ann Lumiste 
Peaosades: Epp Eespäev 
ja Roman Baskin

Komöödiakirjanik Alan Ayck-
borni on nimetatud üheks maa-
ilma kõige mängitavamaks 
autoriks. Ta on Inglismaa väi-

Teater tuleb Botaanikaaeda

kelinnas Scarborough´s asuva 
Stephen Joseph Teatri kunstili-
ne juht ja selles teatris esieten-
duvad kõik tema näidendid. Ta 
ise on tänaseks teinud Suurbri-
tannias ja mujal maailmas üle 
250 lavastuse, sealhulgas 35 
oma näidendite lavastust West 
Endis. Roman Baskini projek-
titeatri Kell Kümme repertuaa-
ris on sellised tema näiden-
did nagu “Täiskuu” (Norman 
conquestś) ja “Aiapidu” (Hou-
se and Garden), mida mängi-
takse suvel Ohtu mõisas.

“Intiimsed tehingud” (Inti-
mate exchanges) käsitleb igi-
haljast armastuse kolmnurka, 
mis iialgi ei lase inimestel ra-
hus olla ja mis kõrvaltvaataja 
jaoks on alati piisavalt nalja-
kas ja pisut ka kurb – nagu elu 
ise.

Niisiis lühidalt: kooli aed-
nikule oli direktoriproua alati 
võluv ja ahvatlev tundunud 
ning ühel päeval otsustas ta 
oma õnne proovida. Muidugi 
polnud tal aimugi, kui ohtli-
kuks võivad asjad areneda ja 

mis võib juhtuda tema üliõrna 
tundeeluga. 

Ja seda, kui keeruliseks 
osutuvad ühe abielunaise vali-
kud, peab tõepoolest vaid oma 
silmaga nägema.

Etendused: 25. ja 27. jaa-
nuaril ning 14. ja 21. veebrua-
ril kell 19.00 Tallinna Botaa-
nikaaias. Piletihind 200 ja 150 
krooni. 

Piletid müügil Piletilevi ja 
Piletimaailma müügikohtades.

Lisainfo: www.kell10.ee. 

“Intiimsete tehingute” peaosalised Roman Baskin ja Epp Eespäev.

Viimsi Püha Jaakobi Koguduse 
kammerkoor

otsib 
uusi lauljaid

Proovid toimuvad 
kolmapäeviti kell 18.30 

Viimsi Kooli suures majas 
(Randvere  tee 8) 

Lisainfo:
andrus Kalvet
koori dirigent

56 55 299
andrus.kalvet@viimsi.edu.ee
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Möödunud aasta lõpus 
avanes Viimsi Noorte-
volikogul võimalus oma 
esindusega osaleda 
rahvusvahelise noorte-
organisatsiooni Youth for 
Exchange and Unders-
tanding ja nende Portu-
gali partneri MOJU poolt 
korraldatud aastavahetu-
se projektis “Across the 
European Bridge” – new 
technologies in youth 
work as a tool for buil-
ding European identity.

Kuigi võimalus sellisest to-
redast noorsoovahetusest osa 
saada oli ahvatlev, ei läinudki 
algus nii libedalt. Kuna pal-
judel meist olid jõuludeks ja 
aastavahetuseks juba varakult 
omad plaanid tehtud, oli neid 
viimasel hetkel keeruline muu-
ta. 

Samal ajal tõi detsembri-
kuu koos pühade ja pidudega 
kaasa ka suuremad väljamine-
kud. Iseseisvat elu alustavatel 
või veel vanematelt saadavast 
taskurahast elavatel noortel 
on ka 30% omaosaluse kok-
kusaamine keeruline ülesanne 
– sõit oli pikk ja pühadeaegsed 
lennupiletid keskmisest kalli-
mad. Õnneks aga saime lõpuks 
kokku grupi, kelle tahtmine 
üritusest osa võtta suutis üle-

tada kõik esilekerkinud mured. 
VNV esindusse, kelle liidriks 
oli Triin, kuulusid veel Lauri, 
Mari, Renee ja Kadri.

Teele asudes jäi meile siis-
ki veel üks väike mure seoses 
ees ootava vahetuse teemaga. 
“WEB 2.0 tools” tundus ar-
vutit vaid tööks ja õpinguteks 
ning sõpradega suhtlemiseks 
kasutavale seltskonnale hir-

muäratavalt keerulise info-
tehnoloogiana. Lohutasin end 
sellega, et vähemalt ei ole ma 
üksi. Keegi meie grupist ei 
olnud “patsiga poiss” nagu IT-
mehi vahel kutsutakse. Ja sa-
mas need vähesed teadmised, 
mis mul teemast varem olid, 
lubasid igati kasulikke uusi 
teadmisi ja oskusi.

Jõudes sihtkohta Farosse, 

umbes Pärnu-suurusesse lin-
na Lõuna-Portugalis Algar-
ve regioonis, hajusid mured 
hoobilt. Päikesepaiste ja 20 
plusskraadi koduse pakase 
asemel tõstsid suunurgad kohe 
kõrgele üles. Kohalikud, kelle 
jaoks sealgi on kesktalv, vaata-
sid end särgiväel päikese käes 
soojendavaid eestlasi muidugi 
veidi üllatunult. Me ei pida-

Tegus aastavahetus Portugalis
nud paljuks ka väikest suplust 
14-kraadises ookeanis. Kuigi 
kodus on Haabneeme rand sel-
lise vee ja ilmaga rahvast täis, 
olime me seal millegipärast 
ainsad, kes tol päeval oma jäl-
jed rannaliivale jätsid.

Järgmisel päeval oli kogu 
rahvusvaheline seltskond koos 
ja võis tõsisemate asjadega 
alustada, ka ilm keeras vihma-
le. Esmalt pidid portugallased, 
eestlased, leedukad, poolakad, 
rumeenlased, serblased, kreek-
lased ja küproslased omavahel 
tuttavaks saama. Et võõraste 
nimede hääldamine lõbusam 
oleks ja keel rohkem sõlme lä-
heks, tegime seda läbi lõbusate 
tutvumismängude.  

Edasi jagunesime juba se-
gagruppidesse ning sukeldu-
sime teemasse. Selgus, et see 
hirmuäratav WEB 2.0 ongi 
just see, mida ma igapäevaselt 
arvuti taga olles kõige rohkem 
kasutan. Selliste veebitööris-
tade alla käivad ülemaailmsed 
suhtlusportaalid nagu Face-
book, Orkut ja Twitter, lisaks 
veel blogimine ja mugav in-
fovahetamine ühiskausta, näi-
teks Dropboxi abil. Seni olin 
neid võimalusi kasutanud ai-
nult ajaviitmise ja sõpradega 
suhtlemise eesmärgil, töötu-
bade käigus aga õppisin, et 
needsamad vahendid võivad 

olla väga kasulikud ka erine-
vate ürituste korraldamisel ja 
organisatsiooni igapäevase töö 
edendamisel. Paljud tänapäe-
va noored ei loe ajalehti ning 
ei kuula raadiot, klassikalised 
meediakanaleid pidi on nen-
deni  jõuda raske. Et noorte-
volikogu või mistahes muu 
organisatsiooni info jõuaks 
võimalikult paljude noorteni 
ning nende ideed ja vastuka-
ja meieni, õppisimegi, kuidas 
ühendada interneti kahepool-
setes suhtluskanalites meeldiv 
kasulikuga.

Samast ideest lähtusime ka 
noorsoovahetuse päevakavas. 
Päeval tegime korralikult tööd 
ning õhtud veetsime lõbusalt 
kohaliku elu ja kultuuriga tut-
vudes, sealhulgas ka hoopis 
teises keskkonnas uut aastat 
vastu võttes. Selline meeldiv 
tasakaal tagas, et saime palju 
uusi teadmisi ja kõik püsis ka 
ilusti meeles, et nüüd tagasi 
kodus olles õpitut rakendama 
hakata. Järgmisel aastavahetu-
sel plaanime sama ürituse koos 
uue huvitava teemaga juba 
siinsamas Eestis läbi viia. 

Tegusat ja lõbusat alanud 
aastat!

Lauri Hirvesaar
Viimsi Noortevolikogu liige

Minu vabatahtlikutöö 
Hispaanias viis mind 
septembris tööle Formula 
Windsurf maailma-
meistrivõistlustele Santa 
Polas. 

Nädal aega kestnud maailma-
meistrivõistlused andsid hea 
rahvusvahelisel suurüritusel 
töötamise kogemuse ning roh-
kelt mõtteid ja ideid tulevi-
kuks.

Santa Pola maailmameist-
rivõistlustest kuulsin esimest 
korda tänu oma “päris” tööko-
hale Alicante noortekeskuses 
Centro 14. Kuna mu töökaas-
lastele oli teada, et olen surfi-
huviline, ootas mind ühel päe-
val laual pakkumine osaleda 
vabatahtlikuna windsurfi maa-
ilmameistrivõistlustel. Otse 
loomulikult otsustasin ilma 
pikema mõtlemiseta end kirja 
panna – midagi uut ja huvita-
vat ei jookse ju kunagi mööda 
külgi maha!

40 vabatahtlikku
Esimesed vabatahtlike koh-
tumised ning ettevalmistused 
võistluseks algasid juba suve 
alguses. Kokku oli nimekirjas 
üle 40 vabatahtliku, lisaks pal-
galine kaadervägi. Vabatahtli-

kud said valida, millises vald-
konnas nad töötada tahavad: 
akrediteeringud, ürituste kor-
raldamine, meedia, transfee-
rid, infomaterjalide jagamine 
ja palju muud. Kuna mina olin 
ainus välismaalasest vabataht-
lik, kes erinevaid keeli rääkis, 
moositi mind akrediteeringute 
osakonda, sest esimesest het-
kest peale tekitas neis paani-
kat välismaalaste saabumine 
ja inglise keeles suhtlemine. 
Tundub kohati uskumatu, kuid 
hispaanlased tõesti ei räägi 
muid keeli. Nende jaoks on 
võõrkeeleks mõne hispaania 
dialekti nagu valenciano või 
catalan valdamine, mida nad 
uhkusega ka oma CV-sse kirja 
panevad.

Kuigi vabatahtlikud töö 
eest palka ei saanud, premee-
riti meid kõikvõimalike teiste 
vahenditega. Kõik vabatahtli-
kud said vormiriietuse – särgi 
ja jalanõud, tasuta toitlustuse 
ja üritustest osavõtmise, tasu-
ta massaažid puhkehetkedel 
jpm. Ja mis peamine – uus ja 
huvitav kogemus ning rohkelt 
kontakte! Lisaks oli vabataht-
likele antud suhteliselt vaba 
töögraafik ehk kui tuul tõusis, 
haarasin oma surfivarustuse ja 
ruttasin merele.

Võõrkeelte spetsialist 
ja teletäht 
Kui esimesel päeval tööle 
jõudsin, olid esimesest het-
kest käed-jalad tööd täis ning 
higipull otsa ees. Tegemist oli 
sportlaste saabumise päeva-
dega ehk kõik tulid end võist-
lustele registreerima ning oma 
külalisi-sõpru-tuttavaid kirja 
panema. Ja kuna mina olin 
akrediteeringute osakonnas 
ainus, kes valdas vabalt ingli-
se keelt, siis võite arvata, kelle 
peale oli rõhk pandud… Kohe 
ukse juures võeti mind vas-
tu sõnadega: “Jumal tänatud, 
Triin, et sa viimaks siin oled!”. 

Kuigi ametlikult oli mu 
ülesandeks tegelda akreditee-
ringutega, sai minust sujuvalt 
hoopis tõlk. Kõikideks juttu-
deks, mis oli vaja sportlaste 
või välismaalastest külalistega 
ära rääkida, kutsuti mind koha-
le. Sest kogu personalist võis 
leida heal juhul 2–3 inimest, 
kes inglise keelt arvestataval 
tasemel rääkisid. Kohati ajas 
see naerma, sest mind kutsuti 
isegi Hispaania spordi- ja kul-
tuuriministeeriumi esindajate 
tõlgiks ning peagi oli minust 
saanud kohalik teletäht, kuna 
kõikidel ametlikel telekanali-
tele tehtud intervjuude juures 

pidin kohal olema nagu viis 
kopikat. Siinkohal tekkis mul 
küsimus: kuidas saab korralda-
da maailmameistrivõistlusi nii, 
et personal ei räägi pea sõna-
kestki inglise keelt? Aga näete, 
see on täiesti võimalik!

Päevade edenedes tekkisid 
momendid, kus vabatahtlikele 
polnud enam tööd anda. Nä-
gin esimest korda üritust, kus 
vabatahtlikke oli rohkem kui 
reaalselt vaja! Eestis mõnda 
üritust korraldades otsi vaba-
tahtlikke kui nõela heinakuh-
jast! Ausalt öeldes, nendel 
hetkedel hakkas mul mõnest 

vabatahtlikust täitsa kahju, 
kuna keelebarjääri tõttu ei 
saanud nad isegi võistlejatega 
suhelda ning lõid kohati nii-
sama aega surnuks. Mina see-
eest veetsin kõik vabad hetked 
võistlejatega suheldes ning ju-
tustades.

Hispaanialik korra-
lagedus ei häirinudki
Võistluse korralduslikku poolt 
vaadates võiks seda kõike 
iseloomustada sõnadega his-
paanialik korralagedus. Pole 
varem nii suurt teadmatust ja 
kilplaslikku tegutsemisviisi 

Toimekas nädal windsurfi MM-il
kohanud. Neil oleks põhjamaa-
lastelt palju õppida! See-eest 
jäid kõik osalejad ja külalised 
korraldusega suurepäraselt ra-
hule ning kiitsid võistlust tae-
vani. Enamik ütles, et pole nii-
võrd suurejoonelist võistlust 
enne näinud. Sellest tulenevalt 
oli rõõm olla väike mutrikene 
suures süsteemis, mis vaata-
mata oma pöörasusele töötas 
nagu kellavärk. 

Mul on siiralt hea meel, et 
mul avanes säärasel üritusel 
osaleda. Olen elu aeg arvanud, 
et surfiinimestes on midagi 
erilist, ning nüüd sain sellele 
kinnitust. Surfiinimesed on 
keskmisest inimesest märksa 
teistmoodi – avatumad, mure-
tumad ning elunautija elulaa-
diga. Inimesed, kes on valmis 
jätma kõik, et püüda seda kõi-
ge õigemat tuult kas või natu-
keseks! 

Ja kui mul avaneks uuesti 
võimalus sellisest üritusest osa 
võtta, teeksin seda kõhklema-
ta! Peamiselt just selle näda-
la jooksul vallanud meeleolu 
ning keskkonna pärast!

Triin Rebane
Viimsi Noortevolikogu

Käib töö ja vile koos.

Uute tehnoloogiate tutvustamine Faro linnarahvale.
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Tere tulemast!
l Helve ja Riho Lassil sündis 21. detsembril poeg Henrik.

l Triinu-Liis Looveerel ja Martin Sandbergil sündis 
23. detsembril poeg Laur-Markus.

l Annika Varikul ja Raldi Vellaul sündis 30. detsembril 
poeg Robyn.

l Jana ja Tanel Laidel sündis 1. jaanuaril poeg Rasmus.

l Liis Pihlil ja Martin Nõmmannil sündis 4. jaanuaril poeg 
Jakob.

l Pille ja Tanel Paavol sündis 5. jaanuaril poeg Brandon.

l Margit ja Ivar Kivimäel sündis 16. jaanuaril poeg Kevin-
Oskar.

Kuni detsember 2010
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus “From War to 
Freedom“
“Roman Tavast ja tema Väärt-
metallasjade & Märkide Tehas“
Avatud K–L k 11–17, 
giid tel 621 7410, 51 02 822
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Fotonäitus “Rannarahva 
pildialbum enne 1940”
Püsiekspositsioon “Muinasajas 
piki rannajoont”
Püsiekspositsioon “Rannarahva 
elu-olu”
Aastanäitus “Võrgu ilu”
Näitus "Hülgeküttide jälgedes”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

”Mats Õuna” retrohõnguliste 
aktifotode näitus
Näitus jääb avatuks 
1. veebruarini 2010
Galeriis Ark Royal Rannarahva 
Muuseumi 2. korrusel

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Fotonäitus “Talve ilu“
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas 
II korrus, Nelgi tee 1
www.huvikeskus.ee

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

Sulev Veebergi näitus “Maalid 
kodukohast” 
Randvere Päevakeskuses

Kuni 29. jaanuar
Raamatunäitus “Head vanad 
muinasjutud”
Prangli Raamatukogus

Kuni 2. veebruar
Raamatunäitus “20. sajandi 
lõpukümnendite menuraamat”
Lastele “Siis kui emad, isad 
olid väikesed”
Viimsi Raamatukogus

Kuni 12. veebruar
Looduse Aasta Foto 2009 
“Maailma loodus”
Viimsi Kooli raamatukogus

22. jaanuar k 17
Noored köögis 
Osavõtt 15 krooni 
Randvere Noortekeskuses
 
22. jaanuar k 18
Tüdrukute õhtu Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

22. jaanuar k 19
Kulinaar-kultuuriline 
salongiõhtu klassitsismist
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Viimsi, 
Pargi tee 8)

23. jaanuar k 12
Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises
Rohuneeme puhkealal

23. jaanuar k 16
Saiaküpsetuse õpituba

Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis 

23. jaanuar k 21
Esineb bänd Taas
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

24. jaanuar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
Täiskogu koosolek
EELK Randvere Peetri kirikus

24. jaanuar k 18 
Peregrupp
Arutelu juhivad Margus ja 
Triin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. jaanuar k 11.20
Kontsert sarjast “Kammer-
muusika mõisakoolides”
Trio Madrigale “Pähklipureja”
Esinevad Oksana Sinkova 
(flööt), Kristina Kriit (viiul), 
Diana Liiv (klaver)
Laidoneri mõisas

25. jaanuar k 18
Mahekosmeetika valmistamise 
õpituba (algajatele)
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

26. jaanuar k 18 
Muusikal "Lumivalgeke ja 
seitse pöialpoissi" 
Viimsi Kooliteatri esituses
Kaastegev Viimsi Muusikakooli 
orkester 
Viimsi Koolis

26. jaanuar k 15.30–20.00
Kitarriõpingud 
Tunni maksumus 100 krooni 
Reg: kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses
 
26. jaanuar k 18
Loovus- ja kunstiring 
Noortele tasuta! 
Randvere Noortekeskuses  

26. jaanuar k 19 
Saksa õhtu Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
 
27. jaanuar k 19
Koguduse kool – Iiobi raamat
Juhatab Raido Oras
 
28. jaanuar k 17 
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

28. jaanuar k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. jaanuar k 18
Loeng ”pH-toitumise 
võimalikkusest Eestis”
Info tel 601 1717 või 

www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis 

29. jaanuar k 15
Eakate koosviibimine – 
kultuuride kohtumispaik
Kontsert 
Esinevad Tallinna Võru Selts ja 
Vene Kultuuriselts
Viimsi Päevakeskuses

29. jaanuar k 17.30
Lauajalgpalli turniir
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
  
29. jaanuar k 18 
Muusikal "Lumivalgeke ja 
seitse pöialpoissi" 
Viimsi Kooliteatri esituses
Kaastegev Viimsi Muusikakooli 
orkester 
Viimsi Koolis

29. jaanuar k 18
Leivaküpsetuse õpituba 
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

29. jaanuar k 20
Ansambli “Tuulelõõtsutajad” 
10. aastapäeva kontserdiõhtu
Sissepääs vaba, võimalusel 
oodatud annetused
Viimsi Antiigi- ja Vanavaragaleriis

29. jaanuar k 21
Esineb Sulo
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

31. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. jaanuar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

31. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

1.–26. veebruar 
Raamatuväljapanek 
“Eesti riigimehi”
Prangli Raamatukogus

1. veebruar k 17
Kokkamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

2. veebruar k 12 
Tartu Rahu 90. aastapäev – 
Viimsi valla ja Pirita linnaosa 
veteranide ühisüritus 
k 10.30 väljub buss Metsa-
kalmistule K. Pätsi hauale 
Viimsi Vallavalitsuse juurest 
k 9.30 Kesklinna kalmistul 
J. Poska hauale kimbu 
asetamine 
Metsakalmistul ja Pirita Vaba 
Aja Keskuses (Merivälja tee 3) 

2. veebruar k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

2. veebruar k 15.30–20.00
Kitarriõpingud

Tunni maksumus 100 krooni 
Reg:  kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses
 
3.–22. veebruar
Raamatunäitus 
”Kauneimad Eesti raamatud 
aastatel 2002–2008”
25 kauneimat Eesti raamatut 
aastal 2009
Lastele ”Kauneimad Eesti laste-
raamatud aastatel 2002–2009”
Viimsi Raamatukogus

3. veebruar k 19
Koguduse kool
Kõneleb Mathew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

4. veebruar k 17 
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

4. veebruar k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. veebruar k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
  
5. veebruar k 18  
"Koolitants 2010" 
Harjumaa maakondlik 
tantsupäev 
Viimsi Kooli aulas

5. veebruar k 18
Loeng “WOM-building e 
armastuse idamaised 
saladused naistele”
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
   
5. veebruar k 21
Öövillak
Vanus: 13–18
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

6. veebruar k 10
Viimsi Kultuuriloo Seltsi 
koduloouurijate seminar
Teema: Valitsus ja omavalitsus
Ettekandja: Ülo Vooglaid
Rannarahva Muuseumis

6. veebruar k 21
Ansambel Hellad Velled
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

7. veebruar  k 11–15
Talvine kribu-krabu turg
Info: itariina@huvikeskus.ee, 
tel 606 6838
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

7. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. veebruar k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

7. veebruar k 13 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
Rohuneeme kabelis

7. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

8., 9. ja 10. veebruar k 14–17 
Meisterdame – 
kasutatud asjadest 
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

9. veebruar k 12
Eakate päev
Kavas: loeng uuest pärimis-
seadusest
Huumarikava, esineb neidude 
showtantsu grupp
Kohvilaud
Viimsi Päevakeskuses

9. veebruar k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

9. veebruar k 18
Leivaküpsetuse õpituba
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

10. veebruar k 15.30–20.00
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni 
Reg: kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses

10. veebruar k 19
Koguduse kool
Kõneleb Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. veebruar k 16
Meisterdamine – Sõbrapäev
Viimsi Noortekeskuses

11. veebruar k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. veebruar k 18
Näomodelleerimise e 
Zogan-massaaži õpituba
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

12. veebruar k 18
Loeng “Armastus ja kirg elu 
lõpuni”
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

12. veebruar k 19
Kontsert – Juhan Viidingu 
laulude õhtu
Esineb Jaagup Kreem
Viimsi Keskkooli aulas

13. veebruar k 13
Sõbrapäeva kingituste 
valmistamine
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

13. veebruar k 16
Armumassaaži õpituba 
paaridele
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum
Harmoonikumis

13. veebruar k 21
Esineb Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

14. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

14. veebruar k 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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Me ise määrame paljuski 
oma tervise ning seega 
ka elupäevade pikkuse ja 
kvaliteedi.

Iga päev võime kuulda, näha 
ja lugeda, kuidas inimkond 
liigub täiuslikkuse poole, leiu-
tades üha uusi vahendeid, et 
muuta elu mugavamaks, kü-
simata sealjuures, kas kõik, 
mis lõhnab või särab, on ikka 
seda väärt, et seda himustada. 
Ja mis on paljude toodete või 
mugavuste tegelik hind?

Sünteetilised tooted
Keemia võimaldab toota suur-
tes kogustes sünteetilisi too-
teid. Tööstuslik toiduainete ja 
kosmeetika tootmine on tingi-
nud suure hulga sünteetiliste 
kemikaalide kasutuselevõtu. 
Sünteetilise tootmise peami-
ne argument on odavus. Kord 
juba tööle pandud tehas too-
dab vajalikke aineid tonnides, 
omahinna minimaalsena hoid-
miseks avaldatakse tööstuste-
le survet asendada looduslik 
tooraine sünteetilisega. Sün-
teetiline tooraine naljalt ei rik-
ne. Ka on selle transport oda-
vam, kuna seda kulub mõne 
toiduaine valmistamiseks 
kümneid kordi vähem: näiteks 
aspartaami kulub sama ma-
gususe saavutamiseks suhk-
rust 200 korda vähem, mõni 
molekul naatriumglutamaati 
sojapudrus annab sööjale liha 
aistingu. 

Tänapäeval koged üllatu-
sega, et jäätis ei olegi enam 
jäätis, või ei ole või ja vorst ei 
ole vorst nende klassikalises 
tähenduses. Neis kaupades ei 
pruugi üldse olla sees toiduai-
net, millele viitab nimi. 

Kemikaalide kasutamine 
tagab toiduainetele värske väl-

Tervis ja tasakaal toidust

janägemise pika aja jooksul. 
Tipptehnoloogia kiirendab 
tootmisprotsessi ja vähendab 
transpordikulusid. Mida on 
võimalik tekkinud olukorra 
parandamiseks ja katastroofi 
vältimiseks ette võtta? Kuidas 
peatada inimeludest mittehoo-
livaid kasumisaamisele suuna-
tud protsesse?

Selge on see, et neid prot-
sesse saab peatada ainult tar-
bija ise oma ellusuhtumisega. 
Me ise määrame paljuski oma 
tervise ning seega ka elupäe-
vade pikkuse ja kvaliteedi. Vii-
masel ajal on inimesed võtnud 

suuna jätkusuutliku ellusuhtu-
mise poole. On aru saadud, et 
imerohi ei ole apteegis, vaid 
meie enda mõtteviisis, ja toi-
du väärtus ei seisne värvilises 
pakendis.

Taas levima hakanud teoo-
riad ja õpetused, nagu ajurve-
da, toitumise jooga, makro-
biootika, pH-tasakaalustatud 
toitumine räägivad kõik sa-
mast asjast: sööge värsket, 
heade soovidega valmistatud 
ja võimalikult kodumaist toitu. 
Siis on organism tugev, stressi-
vaba ja haigused lihtsalt ei saa 
löögile. 

Kuidas süües tervist 
säilitada? 
Esimene reegel võiks olla: luge-
ge läbi ostetava toidukauba eti-
kett. Sealolevast infost lähtuvalt 
tehke oma valikud. Ärge tarvi-
tage kunagi maitsetugevdajate, 
suhkruasendajate, hüdrogeeni-
tud taimerasvaga ja sünteetiliste 
toiduvärvidega saastatud toitu. 
Kui pisut edasi minna, siis võiks 
toiduks tarvitamata jätta ka oda-
va taimeõli, samuti homogeni-
seeritud piimatooted, rafineeri-
tud suhkru ja valge jahu.

Toidusünteetika seab kõige 
suurema löögi alla lapsed – nen-

de kehamass on piirnormides 
kasutatavast 70 kilost väiksem, 
neile suunatud odavad maius-
tused on eriti mürgised, nende 
organismis on kergem tekita-
da keemilist sõltuvust. Ja mis 
kõige hullem – alguses teevad 
nende eest valikuid ju nende 
vanemad. Nii näeb sageli täna-
vapildis, kuidas ema ise ulatab 
lapsele psüühilist ebastabiilsust 
tekitava maiustuse, samas ka-
ristab hüperaktiivseks muutu-
nud last. Tule taevas appi! 

Siin ootaks armastavate 
emade toidupoe avamist – ei 
unistagi, et kogu toit oleks söö-

gikõlbulik, aga kassaümbruse 
võiks vähemalt laste tervist 
ohustavast saastast – “maius-
tustevalikust” – puhtaks teha.

Ellujäämisõpetus
Ideaalis oleks ellujäämisõpe-
tus järgmine:
l kasvatage ise või ostke usal-
dusväärselt talunikult juurvil-
jad, piimatooted ostke maheta-
lust, samuti ka teraviljatooted;
l valget suhkrut kasutage har-
va, alternatiivina ikka mett või 
toorsuhkrut. Süüa tehke ise või 
laske teha oma heal tuttaval 
inimesel. 

Toitumisel peaks arvestama 
ka meeleolu. Halb tuju muudab 
kehakeemiat (endokriinset ta-
sakaalu) – kehasõbralike hor-
moonide (ensüümide) asemel 
toodetakse kahjulikke. 

Kasuks tulevad ka järgmi-
sed söömisnõuanded: 
l Sööge alles siis, kui tunnete, 
et kõht on tühi.
l Enne söömist ja söömise ajal 
ärge riielge.
l Katke laud nii, et ka silmal 
oleks ilus vaadata.
l Söögiajaks võtke aeg maha, 
mõelge heast einest ja meeldi-
vatest kaaslastest.
l Sööge istudes. 
l Alustage söögikorda toorsa-
lati või aurutatud köögiviljaga 
– nii tasakaalustate järgneva 
jaoks pH.
l Sööge võimalikult värskelt 
valmistatud toitu.
l Ärge tarvitage liiga külma 
toitu või jooki.
l Piim ei ole jook, vaid toit.
l Soe tee või vesi sobib toidu 
kõrvale rüüpamiseks.
l Pärast sööki laske mõni minut 
rahulikult istudes “leiba luus-
se” ehk mõnulege hetk saadud 
sööginaudingust.

Ene Lill

Toit olgu värske ning võimalikult kodumaine. 

Võimalik on õppida 
pärimusmeditsiini oskusi 
– massaaze, loodusteraa-
piaid jm.  

Turistide, aga ka meie oma 
rahva seas on suur nõudlus 
loodusteraapiate, eriti saunaga 
seotud protseduuride järele. 
Nende omandamine ei nõua 
alati mingeid erilisi andeid 
või suurt massaažilist-käelist 
osavust – piisab tõsisest taht-
misest ja korralikest teadmis-
test, kuidas ja miks midagi 
teha. Siia kuuluvad meetodid 
alates heinapebrevannidest ja 
taimekompressidest kuni ra-
vivihtlemise, kehakoorimiste, 
meemassaaži, kuppude ka-
sutamise, kaaniravi, mesilas-
teraapia ja soonetasumiseni 
välja. Need ja paljud teised 
tegevused annavad maaini-
mesele eelise, et just neid tul-
lakse üha enam koos aktiivse 
puhkusega maale otsima. Vä-
lismaalanegi tahab eelkõige 
proovida just siinset rahvame-

ditsiini. Eesti pärimusmedit-
siin on see, mida Eestisse tul-
les tahetakse kogeda ja uskuge 
mind – see on asi, mida me ei 
pea häbenema. 

Kui maaelule ei ole riik 
piisavalt tähelepanu pööranud, 
siis õnneks loodusravis võib 
Euroopa Eestilt mõõtu võtta – 
Eesti on välja andnud esimesed 
kutsetunnistused loodusteraa-
piatest, nagu aroomteraapia, 
refleksoloogia, homöopaatia. 
Möödunud kevadel said esma-
kordselt kutse Tai nuad bo-rarn 
loodusterapeudid. Sügisest on 
võimalus õppida ka elukutsena 
Hiina traditsioonilist meditsii-
ni. Midagi on meil loomulikult 
emapiimaga kaasa antud, aga 
nagu iga teinegi oskus tahab ka 
see korralikku õppimist.

Eraldi tahaks rääkida esi-
mesest võimalusest õppida 
Eesti Pärimusmeditsiini, mille 
õpinguid mahus üle tuhan-
detunnise õppekava järgi sai 
alustada juba sel sügisel. Just 
sellele alale julgen prognoosi-

da väga head läbilöögivõimet 
teiste loodusteraapiate ja mas-
saažide seas. Kuna haritud ja 
sellel alal mitmekülgsete tead-
mistega spetsialiste Eestis pole 
(v.a meie kuulsad ravitsejad 
Kaika Laine, Vigala Sass, Aili 
Paju jt., kellel on looduse poolt 
kaasa antud võimed ja/või kes 
iseseisvalt on palju juurde õp-
pinud), on esimestel õppijatel 
alati eelis nii meie maal kui ka 
mujal selles vallas tööd saada. 

Kuigi eelkõige sooviksin, 
et kasvaks uus põlvkond an-
dekaid ja mitmekülgselt hari-
tud Eesti loodusterapeute, ei 
pea kõik soovijad tingimata 
seda kui elukutset omandama. 
Võimalus on põhitöö kõrvalt 
lisateenust pakkuda. Selleks 
piisab juba mõnest kursusest, 
mis pole sugugi kallid. Selline 
tegevus oleks ääretult oluline 
panus meie esivanemate tra-
ditsioonide taaselustamiseks 
ja väljasuremisohus maaelu 
eluviiside elavdamiseks. Täp-
semat infot õppimisvõimaluste 

kohta saab lugeda interneti-
aadressilt www.lahemaatervi-
sekool.ee. 

Samas on mul ka üleskutse 
ja abipalve just eakamatele ini-
mestele. Kui te teate (või teil 
on infot inimestest, vanadest 
kirjutistest, raamatutest vm) 
meie vanadest raviviisidest, 
siis palun andke sellest teada. 
Eriti tänulikud oleme just eel-
kõige tervendavat käelist te-
gevust puudutava info kohta. 
Igal aastal lahkub ju meie seast 
sadu vanu memmesid-taatisid, 
kes selle väärtusliku info iga-
veseks endaga kaasa viivad. 
Kutsun teid üles austama ja 
säilitama seda kallist vara ning 
jagama tulevaste põlvedega.

Infot võib saata: alar@
lahemaatervisekool.ee või tel 
5669 3749 (Anneli)

Alar Krautman
Eesti Pärimusmeditsiini Ühingu 
eestkõneleja Loodusteraapiate 

Nõukoja eestseisusest, 
Lahemaa Tervisekooli juhataja

Maal võiks olla rohkem loodusterapeute 

Nõudlus saunaga seotud protseduuride järele on suur. 

v
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Valdade talimän-
gude eelvoorud
Eesti valdade XVIII talimängude eelvoorud said 
selleks aastaks peetud. 

Viimsi maletajad ja lauatennisistid läbisid esimese kada-
lipu  Koerus edukalt. Lauatennise võistkonda kuulusid 
Allan Kottise, Johannes Kant, Kersti Kübarsepp, Siim Ka-
semets ja Teisi Tamming. Viimsi malekoondise moodus-
tasid Margus Sööt, Ain-Valdo Müütnik, Kristiina Ehala, 
Rasmus Kaarel Kilp ja Danielle Luks. 

Kehvemini läks meie korvpallimeestel, kes oma finaa-
lipääsu eest pidid palju rohkem vaeva nägema. Kahjuks 
olid vastased meie esindusmeeskonnast BC Haabneemest 
tunduvalt nooremad ja nobedamad, lisaks ka veel üks vi-
gastus ja nii see finaaliuks meie ees selleks aastaks kinni 
löödigi. Koht teises kümnes üle 40 korvpallimeeskonna 
seas pole siiski paha. Valdade talimängude finaalvõistlu-
sed, siis juba koos suusatamisega, peetakse Väike-Maarjas 
27.–28. veebruaril.

Viimsi valla 
meistrivõistlused 
suusatamises
Valla meistrivõistlused suusatamises toimuvad 
23. jaanuaril Rohuneemes.

Ühisstart antakse kell 12.00. Distantsid: 1,5 km – kuni 13-
a. tüdrukud ja poisid; 4 km – 4.–17-a. neiud ja noormehed, 
naised (absol.) ja naisveteranid (35+ ja 45+); 8 km – mees-
veteranid (40+ ja 50+);  12 km – mehed (absol.)

Täiskasvanute absoluutses vanuseklassis tohivad võis-
telda kõik soovijad.

Registreerimine toimub kohapeal. Info tel 609 0980, 
51 965 243 või tiia@viimsivald.ee. 

Tiia Tamm
sporditöö koordinator

Spordiüritustest tulemas
23. jaanuar 12.00 VIIMSI VALLA MEISTRIVÕISTLUSED SUUSA-
TAMISES / Rohuneeme / Korraldaja: Rohuneeme Jooksu- ja 
Suusaklubi  Joosuu

25.-31. jaanuar HARJUMAA KOOLIDEVAHELISED MEISTRIVÕIST-
LUSED VÕRKPALLIS poisid kuni 6. kl / Korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit

27. jaanuar 10.00 TV10 OLÜMPIASTARTI HARJUMAA 2010. a. 
finaalvõistluste I ja II etapp / Tallinna Spordihall / Korraldaja: 
Harjumaa Spordiliit

30. jaanuar 11.00–14.00 HARJUMAA MEISTRIVÕISTLUSED ja 
vanuseklasside meistrivõistlused SUUSATAMISES. Veteranid – 
M40, 50, 60, N35, 45, 55 ning noored – MN 18 (s.1992–1993), 
MN16 (s.1994–1995) ja MN 14 (s.1996–1997) / Kõrvemaa 
Matka- ja Suusakeskus

Foto Craft

KK Viimsi lõpetas noorte 
Euroliiga etapi täiseduga

KK Viimsi mängis koosseisus Karl Robin Jürjens, Arles Egert Lelle, Karl Johan Lips, Alan Joonatan 
Rebane, Ott Sander Kapper, Hendrik Randveer, Magnus Kruusing, Roland Rebase, Robert Katmann, 
Ken Lill (Rapla KK), Rauno Meister (Rapla KK), Karl Gustav Soo (Rapla KK). Treenerid Tanel Einaste ja 
Valdo Lips.

KK Viimsi U14 (s. 1996 ja 
hiljem) poiste võistkond 
lõpetas reedest püha-
päevani (15. kuni 
17. jaanuar) toimunud 
Euroopa Noorte Korvpalli 
Liiga teise, koduetapi  
Viimsis täiseduga, 
kogudes viis võitu viiest 
mängust, mis andis etapi 
kokkuvõttes teise koha.

Etapivõidu võttis Vilniuse S. 
Marciulionis BA meeskond, 
kes võitis samuti Viimsis kõik 
viis mängu, kuid kellele an-
dis turniiril esikoha, võrreldes 
korraldajatega, parem korvi-
de vahe. Tuleb märkida, et S. 
Marciulionis BA näol oli tegu 
kindlasti ka turniiri parima 
võistkonnaga. 

KK Viimsi meeskonna 
peatreeneri Tanel Einaste sõ-
nul näitas kodumeeskond väga 
head ja kaasaegset korvpalli: 
“Olime kindlasti turniiri üks 
agressiivsemaid ja kiireimat 
korvpalli näidanud meeskond. 
Mänguplaan põhines agres-
siivsel ja lihtsal mängul, aren-
damaks eelkõige mängijate 
individuaalseid oskusi rünna-
kul ja kaitses. Me ei kasutanud 
erinevalt vastastest ühtegi lii-
kumist, vaid rõhk oli kiirrün-
nakul, 1:1 ning nn sööda-lõika 
mängul. Nagu näha, tõi see ka 
edu ja mis peamine, usun, et 
poisid on täna paremad korv-
pallurid!”

Rohkearvulise publiku 
ees – kodumeeskonna mänge 
jälgis koguni 150 kuni 200 
pealtvaatajat – suudeti üle olla 
ka rambipalavikust. Einaste: 
“Meeskond sai kodupubliku 
ees mängimisega üllatavalt 
hästi hakkama. Näidati, et 
mängijanärvi on. Mitmeski 
raskes olukorras andis mees-
konnale vajaliku lisaimpulsi 
kindlasti publik. Tänan mees-
konna nimel kõiki kaasaela-
jaid, eriti aga meie oma klubi 
nooremaid õpilasi!” 

KK Viimsi meeskonda tu-
gevdasid sel etapil kolm Rapla 
Korvpallikooli treeneri Indrek 
Ruudu õpilast. 

KK Viimsi esimeseks 
vastaseks etapil oli Vilniuse 
Korvpallikool (Leedu). Ko-
dumeeskond alustas mängu 
agressiivse kaitsega, sundides 
vastaseid eksima ja teenides nii 
ise kiirrünnakuid, mis ka resul-
tatiivselt lõpetati. Avaveerandi 
võiduks 23:10. Edasine mäng 
kulges võrdselt, kus otsustavat 
spurti enam kummalgi teha ei 
õnnestunud. Lõppskoor 67:51. 
KK Viimsi resultatiivsemateks 
selles mängus olid Karl Robin 
Jürjens 19, Arles Egert Lelle ja 
Ken Lill 12 punktiga.

Reedeõhtusel mängul 
oli KK Viimsi vastaseks BC 
Minsk 2006 (Valgevene). Pi-
kakasvulise ja füüsiliselt tuge-
va vastase vastu sai määravaks 
Eesti poiste suurem kiirus ja 
osavus. Sarnaselt eelmisele 
mängule võideti taaskord ava-
veerand 22:14. Kuigi platsil 
toimus kompromissitu võitlus 
ja Valgevene poisid ei andnud 
platsil hetkekski alla, suutis 
KK Viimsi mõnepunktiste 
edudega võita ka kõik järgmi-
sed veerandid, suurendades nii 
punkt-punktilt edu lõpusiree-
niks 79:64-le. Reedest mängu 
võib pidada ka publikuhulgalt 
rohkearvuliseimaks. Mängu 
viimasel viiel minutil seisid 
toetajad püsti ja plaksutasid 
ühes rütmis kodumeeskonna 
toetuseks. 

Laupäeval kohtuti palli-
platsil esimesena Lobny Metal 
Profiliga (Venemaa). Kindlasti 
mõjus KK Viimsi poistele ui-
nutavalt avapäeva mõneti oo-
tamatu edu, samas oli ka vas-
tane teinud Viimsi mängust ja 
mängijatest õiged järeldused. 
Nii ei töötanud kodumees-
konna kaitse ja tuli ette täiesti 
ootamatuid eksimusi rünnakul. 
Kõige selle tulemusena näitas 
tabloo Viimsile teise veerandi 
keskel juba koguni 17 punkti-
list kaotusseisu. Lõpuks leidus 
siiski koosseis, kes suutis kait-
ses tööd teha ja mängu teisel 
poole enda kasuks kallutada. 
Esimese poolaja lõpuks spurtis 
Viimsi 8:0, vähendades kao-
tusseisu 10-le punktile, 23:33. 
Einaste: “Sel hetkel olin kin-
del, et oleme mängus tagasi. 
Kaitse töötas ja korvi viskami-
ne võttis meil mõne sekundi, 

kuna jooksime ning realisee-
risime hästi kiirrünnakuid.” 
Lõpptulemusena Viimsile võit 
61:52 – KK Viimsi resultatiiv-
semad olid Lill 20, Jürjens 17 
ja Rauno Meister 14 punktiga.

Etapi kahes viimases män-
gus laupäeva õhtul ja püha-
päeva lõunal kohtuti vastavalt 
Voronezi ja Novorossiiski 
meeskondadega (Venemaa). 

KK Viimsi vs BC Voronez 
62:48. Meie resultatiivsemad: 
Lill 26, Jürjens 13, Karl Johan 
Lips 10 punkti. Imelise viske 
pakkus Rauno Meister, taba-
des teise veerandi lõpuks koos 
lõpusireeniga väljaku nurgast, 
pöördelt teele saadetud kolme-
se. See vise pani aluse ka KK 
Viimsi 15:0 vahespurdile.

KK Viimsi vs Novorros-
siiski BC Skyt I Myach 60:43. 
Meie resultatiivsemad: Lips 
14, Jürjens 13, Lill 12 ja Alan 
Joonatan Rebane 8 punkti.

Viimsi etapi esikolmik:
I – S. Marciulionis BA
II – KK Viimsi
III – BS Vilnius/Krantech-

na
Etapi kõikide kohtumiste 

tulemusi ja pildigaleriid näeb 
KK Viimsi kodulehelt www.
kkviimsi.ee.

Kahe etapi kokkuvõttes on 
KK Viimsi kogunud 6 võitu ja 
4 kaotust ning omab häid väl-
javaateid jõudmaks play off 
mängudele. KK Viimsi mees-
konna parimaks mängijaks 
tunnistati Karl Robin Jürjens.

EYBL U14 vanuseklassi 
järgmine etapp toimub 25.–28. 
märtsil Lätis, Liepajas.

Euroopa Noorte Korvpalli 
Liiga etappi võib ka korral-
duslikult väga kordaläinuks 

lugeda. Kõik külalised jäid 
nähtu ja pakutuga väga rahule. 
Kindlasti sai nii KK Viimsi kui 
ka kogu Viimsi vald juurde nii 
mõnegi tulevase koostööpart-
neri. Nii uurisid külalised juba 
võimalusi korraldada Viimsis 
ettevalmistuslaagreid ja tulla 
siia turniiridele. KK Viimsi 
meeskonna treenerit Tanel Ei-
nastet kutsuti läbi viima laag-
reid ja koolitusi.

Etapi avamisel reedel 
tervitas ja soovis kõikidele 
meeskondadele edu Viim-
si abivallavanem Urve Palo. 
Kultuuriprogrammi eest hoo-
litsesid avatseremoonial ja ka 
kodumeeskonna õhtustel män-
gudel Ene Metsa tantsutüdru-
kud. Korraldusliku poole poolt 
tegid suure töö ära KK Viimsi 
võistkonna lapsevanemad. Eri-
ti suureks abiks oli turniiri ajal 
Tarmo Kapper, kes muretses 
neli päeva selle eest, et küla-
lised ennast meie juures hästi 
tunneksid.

KK Viimsi mängis koos-
seisus: Karl Robin Jürjens, 
Arles Egert Lelle, Karl Johan 
Lips, Alan Joonatan Rebane, 
Ott Sander Kapper, Hendrik 
Randveer, Magnus Kruusing, 
Roland Rebase, Robert Kat-
mann, Ken Lill (Rapla KK), 
Rauno Meister (Rapla KK) ja 
Karl Gustav Soo (Rapla KK). 
Treenerid: Tanel Einaste ja 
Valdo Lips.

Viimsi kossupoisse Eu-
roopa Noorte Korvpalliliigas 
toetavad: Viimsi vald, Hasart-
mängumaksu nõukogu, AS 
Bygg & Maskin, Carino Grupp 
OÜ, Nike, KulKa.

KK Viimsi
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ERAKUULUTUSED

Müüa!
Müüdav objekt paikneb Harjumaal 
Viimsi vallas Lubja külas, kaugus Viimsi 
keskusest on ca 2,5 km ja Tallinna kesk-
linnast ca 7 km. Looduslikult kaunis ja lo-
gistiliselt heas kohas, teed asfalteeritud. 
Autobussipeatused asuvad lähiümbruses 
ja lähimad teeninduspunktid Viimsi alevi-
ku keskuses. Aiaga piiratud krundi pind-
ala on 3343m2, 2 soojustamata viilhalli 
kokku 930m2, hoone põhikonstruktsioonid

ehitustehniliselt heas seisukorras, uued tõstukuksed ja ak-
nad, vahetatud elektrisüsteem, platsid asfaltkattega. Katast-
ritunnused 89001:010:0398. Olemas ehitusprojekt. Hind 6,5 
miljonit EEK (kokkuleppel)!

Kontakt:  Maido Kalviste, GSM +372 5648 5845

üü

Kontakt:

TäispuidusT 
eriTellimus-

mööbel

Hinnad soodsad

Telefon: 
5562 2711

Viimsi Tervis SPA Hotell 
annab rendile

JUUKSURI ja 
KÜÜNETEHNIKU

töökohad
Täpsem info tel 6061102 / 5073696

Teadmiseks 
pildihuvilistele
Eelmises Viimsi Teatajas avaldasime Aime 
Estna fotosid valla 19. aastapäeva tähista-
misest. Kes rohkem pilte näha (või ka tel-
lida) soovib, leiab need internetiaadressilt 
www.fotograafid.ee.

Viimsi Ettevõtlike daamide assotsiatsioon (VEda) 
kutsub valima 

ViiMsi  aasta  Naist  2009
Nominent  tiitlile ViiMsi aasta NaiNE 2009: 

• on Eesti Vabariigi kodanik
• on ema või juba ka vanaema

• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ka väljaspool kodu

• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse 
kaudu)

• on nõus kandideerima antud tiitlile 

Tunnustane tema oskust eluga toime tulla ja soovi jagada harmoonilist 
maailmavaadet.

ta on elu Viimsis 2009 aasta jookul väiksemal või suuremal moel 
kenamaks muutnud.

Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha lapsed, täiskasvanud, 
ühingud, seltsid, 
organisatsioonid.

Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike daamide assotsiatsioon.

Pidulik ViiMsi aasta NaisE  väljakuulutamine toimub 2010. aasta  
märtsi viimasel nädalal. 

ViiMsi aasta NaisE  tiitlile kandideerimise toetuskirju ja 
ettepanekuid koos nominendi aadressiga palume saata 

kuni 15. märtsini 2010:

Märgusõna “aasta NaiNE “

VEda
Pargi tee 8

74001 Viimsi
e-post: veda@veda.ee

tel: 601 1717, 51 31 202

leidkem see tubli ja õige!

VEDA juhatus

l 55-aastane naine tuleb koduabiliseks. 

Tel 50 28 704.

l Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-, kroh-

vimis- jm üldehitustööd. Saunade ehitus. Kvali-

teetne töö. Tel 51 10 992.

l Korralik naine, suurte kogemustega siseviimist-

leja, teeb teie korteris või majas ilusa remondi. Tel 

608 4622, 55 910 727 või in.niki@mail.ee.

l Küttepuude sooduspakkumine! Müüa kontei-

neris kuiva küttepuud 56o.-/rm ja 40 l võrkkotis 

30 cm kuiv lepp ja sanglepp 27.-tk. Hinnad koos 

transpordiga! Tellimine 50 33 552, 53 408 290.

l Toidukartul otse talunikult! Kuivad küttepuud. 

Jae- ja hulgimüük. Toome kartulid ja puud teile ko-

ju kätte. Tel 51 60 822.

l Õhksoojuspumbad. Müük. Paigaldus. Hooldus. 

Tel 53 407 191, www.erilahendused.ee.

l Teostame puude raiet. Tel 55 637 666.

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või 

garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. 

www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

l Ostan vanu autoakusid. Tel 56 176 024.
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RESTORAN MERITÄHT 
Avatud P-R kl. 07.00-22.00

 L. kl. 08.00-23.00
Veebruarist uus  a la carte menüü!

Igal kolmapäeval ja laupäeval kl.20.00 elav tantsumuusika.
3.02  K  Mati Duo

6.02  L   Andres Kalvet
10.02  K  Ivari Hansen

13.02 L  Anatoli
17.02 K  Peeter Kurel

19.02 L  Vladislav Horzenko
24.02 K Ragnan  Co

Samas ootame Teid  tervislikule 
hommikubuffeele  

E-R kl.7.00-10.00 Hind 75 EEK
Lastele soodustused.

Kohtumiseni Meritähes!
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