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Kampaania Jõuluks koju –
Viimsisse! jätkub. Pildil
lasteaialaste joonistatud
valla kaart. Mida lapsed
vallast arvavad? Loe lk 3
Küsitlus Viimsi valla
elanikele

Õpiring tegevuses. Fotod Maret Klaamas

Prangli naised õppisid tundma
saare vanu kindamustreid
Prangli saare naised viisid
ellu käsitöö õpiringi projekti,
mille raames koguti saare
elanike käest vanu kindaid
ja prooviti vanad mustrid
ümber joonistada ning seejärel ka uuesti kududa.

Projekti algatas ja rahastas liikumine Kodukant, kes kuulutas välja
projekti taotlusvooru “Õpiring, ise
tehtud – hästi tehtud”, mille raames üle Eesti said kohalikud seltside ja piirkondade inimesed taotleda rahastust mitmete tegevuste
harrastamiseks.
Prangli projekti üldine eesmärk oli Prangli saarele omaste
iidsete kinda- ja sokikirjade info
kogumise, käsitöö õpiringi korraldamise ja vajalike käsitöövahendite soetamise kaudu luua Prangli
saare elanikele võimalus omandada iidsele rannarahvale omaseid
käsitööoskusi ja teadmisi, mis on
üliolulised Prangli saare iidsete
käsitöövõtete taastamisel, igati abiks ka oma käelise tegevuse
arendamisel ning tulevikus ka elatise teenimisel.

Pranglis kootud vanemad kindad Madikse talust.

Kuna projekt oli saarele väga
vajalik, siis saadi ka rahastus –
Prangli projekt rahastati täies mahus.
Õpiringi
juhendajaks
oli
Prangli rahvamaja käsitööringi
juhendaja Maile Kahro, kuid ka
mitmed õpiringis osalejad andsid

oma suure panuse projekti õnnestumiseks. Selle käigus saadi teada
mitmeid huvitavaid fakte kinnaste kudumise kohta Prangli saarel
ning sedagi, et lähiminevikus,
kolhoosi ajal, kooti saarel kindaid
normi alusel lisatööna.
Mitmed projekti käigus leitud

Prangli saare kindad annetati saare elanike poolt Prangli muuseumile ning kõik vanemad kindad
pildistati üles muuseumi poolt, et
säilitada kogutud andmeid Prangli
muuseumi kogudes ka järeltulevatele põlvedele. Siinkohal üleskutse veelkord: kui on kellelgi veel
säilinud Prangli saare vanemaid
kootud kindaid või sokke või üldse vanemat käsitööd – saanitekke,
seinavaipu, tikitud esemeid, tikitud voodipesu, heegeldatud esemeid jms –, siis Prangli muuseum
võtab hea meelega neid vastu.
Esemed võivad olla ka kulunud ja
aukudega. Iga muuseumi kogule
sobiva eseme annetaja saab üllatuskingituse.
Kogu projekti vältel käidi koos
kokku 24 tundi. Projekti raames
valmistatud kinnastest osa saadeti
ETV saatesarja “Prillitoos“ kaudu
heategevusena lasterikastele peredele.
Projekt õnnestus väga hästi
ning kõik õpiringis osalejad on
mitmete huvitavate ja vajalike kogemuste võrra rikkamad.

Carmen Ott

Viimsi Vallavalitsuse eestvedamisel koostatakse Viimsi valla kooli- ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava. Selle
tarvis soovime saada Viimsi valla elanike
arvamusi valla hariduselu kohta.
Vastamine on anonüümne ja vastuseid
kasutatakse üldistatud kujul Viimsi valla
haridusasutuste võrgu lahendite väljatöötamisel.
Viimsi Vallavalitsus lasteaia- ja koolipidajana soovib pakkuda igale õpilasele võimalikult sobivat õpikeskkonda. Selleks, et Viimsi
valla lapsed saaksid tulevikus parima hariduse koduvallas, on vajalik tagada hariduse
kättesaadavus, selle kvaliteet ja haridusasutuste optimaalne võrk. Tänane hariduasutuste võrk on ülekoormatud. Selle võimalikud
muutused on ühelt poolt mõjutatud riiklikul
tasemel kavandatavatest hariduspoliitika
muutustest, teisalt soovist pakkuda kohalikus omavalitsuses parimaid lahendusi õppijatele hariduse omandamiseks.
Aastatel 2000–2011 on Viimsi valla elanike arv mitmekordistunud. Samuti on
oluliselt kasvanud laste arv. Lasteaia- ja koolikohtade arv vallas on kasvanud, kuid see ei
rahulda tänaseid vajadusi. Vaja on jätkuvalt
investeerida haridusse, seda vaatamata asjaolule, et Viimsi valla eelarves on haridusele raha eraldamine väga tähtis prioriteet.
Küsitlus on kättesaadaval Viimsi valla
kodulehel: www.viimsivald.ee/kysitlus.

Statistikaameti
küsitlusuuringutest
Statistikaamet korraldab elanike küsitlusuuringuid aasta läbi ning ukse taha
tulnud küsitleja tuvastamiseks on mitu
võimalust.
2011. aasta lõpus on toimumas neli Statistikaameti küsitlusuuringut: 1) Eesti tööjõu-uuring, 2) Leibkonna eelarve uuring, 3)
Leibkondade energiatarbimise uuring, 4) Täiskasvanute oskuste uuring “Tean ja oskan“.
Hiljuti ajakirjandusest läbi jooksnud libaloendajate teema on inimesed valvsaks
muutnud. Rahvaloendaja enne 16. veebruari 2012 ei tule, samas toimuvad Statistikaameti küsitlusuuringud aasta läbi ning
uuringusse sattunud inimesed saavad hõlpsasti kindlaks teha, kas ukse taha tulnud
inimene töötab Statistikaametis.
1. Uuringusse sattunud inimesele on Statistikaamet eelnevalt saatnud kirja, kus on
märgitud küsitleja nimi, kes temaga ühendust võtab, ja küsitleja telefoninumber.
2. Inimese ukse teha tulles esitab küsitleja pildiga Statistikaameti töötõendi.
3. Vajadusel saab küsitleja õigsust kontrollida Statistikaameti telefonil 625 9100.
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Heategevusballil
toimub ka tänavu
kunstioksjon

vallavanema veerg

Heategevus on imelihtne
Talveaeg läheneb. Me mõtleme üha
sagedamini lumele, jõuludele ja
heategevusele. Mõtleme oma vanematele ja vanavanematele.
Viimsilased Elina Lehta Kaasik ning Uuno
ja Maile Illak pälvisid hiljuti imelise vanaema ja imelise vanaisa tiitli. Neist viimased
otsustasid eakatena võtta lisaks neljale lapselapsele kasvatada orvuks jäänud väikese
tüdruku, kellele on püütud anda kõik võimalused hariduse omandamiseks. Tublide
vanavanemate sõnul on mõistlik kasinus ja
säästlik eluviis võimaldanud suurepäraselt
hakkama saada ka kõige keerulisemate aegade kiuste. ”Imeliste” tiitlit pälvivad nad igati. Õnnitleme neid kõigi viimsilaste nimel!
Viimsi hariduselu tähistab 145 aasta
möödumist esimese koolimaja ehitamisest.
Esimese Viimsi koolihoone rajas 1866.
aastal krahv Theodor von Buxhoeveden, 13.
sajandi legendaarse Riia piiskopi Albert von
Buxhövdeni ehk piiskop Alberti järeletulija. Buxhoevedenide aega 19. sajandil peeti
Viimsi mõisale õitsvaks perioodiks.
Koolihariduse andmine on Viimsis kestnud aga oluliselt kauem. On teada, et juba
Rootsi ajal, 1687. aastal õpetasid Forseliuse
kasvandikud siin mõisas lapsi küünlapäevast
lihavõtteni.
Keskharidust antakse Viimsis viimased
30 aastat. Viimsi Kool tähistas juubelit ning
andis olulise aastapäeva puhul välja kooli ajalugu käsitleva raamatu “See hetk on
nõnda tähtis minule”. Põnev raamat, eelkõige kooli vilistlastele.
Oluliste hariduselu tähtpäevade puhul
korraldasime Viimsi hariduse visioonikonverentsi. Märksõnadeks olid siin hariduse
kvaliteedi parandamine, IB-õppe toomine
Viimsisse, haridusliku erivajadusega laste
õppimisvõimalused ning mõistagi uue algkooli hoone ehitamise plaan Randveres.
Viimsi hariduse visioonikonverentsil
osalesid riigikogu liige Liisa Pakosta, ha-

ridus- ja teadusministeeriumi asekantsler
Kalle Küttis, Harju Maavalitsuse haridusja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders,
volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni pikaajaline juht Aarne Saluveer, inimgeograaf
Rivo Noorkõiv, suhtekorraldaja Janek Mäggi, koolide ja lasteaedade õpetajad, hoolekogude liikmed, vilistlased ja paljud aktiivsed
kogukonna esindajad. Tänud kõigile!
Detsembri alguses toimub juba viiendat
aastat Viimsi Heategevusball. Heategevus
on seegi kord imelihtne: tuleb vaid osaleda,
sest balli piletite müügist saadav tulu läheb
Viimsi Invaühingule laste taastusravi otstarbeks.
Traditsiooniliselt toimub balli raames ka
heategevuslik kunstioksjon. Seekord on oma
tööd oksjonile annetanud kunstnikud Jüri
Arrak ja Epp-Maria Kokamägi ning fotomaali harrastav Alari Kivisaar. Töödega saab
eelnevalt tutvuda Viimsi Kooli koduleheküljel. Ootame rohket osavõttu!

Haldo Oravas

Viimsi vallavanem

Esitagem maakonna teenetemärgi kandidaate
Harju Maavalitsus ootab Harju maakonna kohalikelt omavalitsustelt, avalik- ja eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt ettepanekuid maakonna teenetemärgi
kandidaatide kohta 25. novembriks 2011.
Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste
teenete eest. Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohalike
omavalitsuse üksustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.
Teenetemärgi statuut ja taotluse plank on Harju Maavalitsuse koduleheküljel aadressil http://
www.harju.ee/index.php?id=13786.
Teenetemärgid annab Harju maavanem üle 30. detsembril toimuval traditsioonilisel aastalõpu
vastuvõtul – Harjumaa ballil Rahvusooperis Estonia.

Harju Maavalitsus

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
Ajalehe järgmine number ilmub 2. detsembril.

Epp-Maria Kokamägi ning oksjonile tulev töö
”Tüdruk ja päevalilled”.

Jüri Arrak ning tema annetatud tööd – ”Kellamees”, ”Rännak”, ”Tiiger” ja ”Ükssarv”.
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jõuluks koju VIIMSISSE

Viimsi lapsed tunnevad oma kodukohta
Iga neljas Viimsi elanik
on laps. Viimsi on lapse
sõbralik ja lapserikas vald.
Aga mida lapsed ise
Viimsist teavad ja arvavad, seda uurisime jõulude eel, kui vald taaskäivitas valla elanikele
kampaania “Jõuluks koju
– Viimsisse!”
Kampaania “Jõuluks koju –
Viimsisse!” raames kirjutavad
Viimsi valla koolide 1.–6. klassi
lapsed vallateemalisi luuletusi,
7.–12. klassi õpilased aga nuputavad ajurünnakutel valla tunnuslauset, millest iga klass esitab lõpuks oma parima – nende
seast valib žürii välja võidutöö.
Nagu ikka konkursside puhul,
on võitjatele ka auhinnad ning
sel aastal on vallavalitsus võitjatele auhinnaks välja pannud
klassiekskursiooni.
Käisime lastega rääkimas
ja uurimas, mida lapsed ise
oma kodukohast arvavad.
Algklasside laste videoküsitlusest selgus, et Viimsi lastele meeldib meie vallas elada,
kuna kool on kodu lähedal ja

Päikeseratta lapsed räägivad oma koduvallast.

laste arvates elab siin ka vähe
inimesi, umbes 300. Lõpuks
arvati siiski, et tegelikult on
neid 16 000.
Lastele meeldib, et Viimsis on pargid, kus mängida, on
rand, kus saab jalutada, ning
sõbrad elavad ligidal. Lapsed
teavad hästi vabaõhumuuseumi. Tunti muret, et kuna Viimsis elavad rikkad inimesed,
siis liigub ka vargaid ja pätte.
Arvati ka, et rikkad võiks oma
raha vähemaks kulutada – osta
rohkem asju või annetada ära.

Arutleti ka vallavanema
töökohustuste üle ja arvati, et
vallavanem on tähtis mees, kes
tegeleb kriiside ennetamisega.

Viimsis kasvab palju
puid

Päikeseratta lasteaia 5–6-aastased lapsed ja koolieelikud
tahavad Viimsis elada, sest
siin kasvab palju puid, spaa
on kodu lähedal ja sõbrad elavad lähedal. Hea on ka see, et
lasteaeda või kooli ei pea kaua
sõitma. Lastele meeldib, et

Viimsit on külastanud tsirkus
ning et siin saab kinos ja teatris käia. Kas Viimsis on palju
inimesi või mitte, selles läksid
lasteaialaste arvamused lahku,
aga kõlama jäi teadmine, et
siin ei ole palju inimesi.
Puhkepäevad veedavad lapsed Viimsis, käies spaas ja isaemaga jalutamas. Nad teavad
ilusaid kohti, nagu parki, kus
on tiik ja kalad, mänguväljak
ja kelgumägi. Ka lasteaialapsed
teavad hästi vabaõhumuuseumi. Lasteaialapsed arvavad, et
vallas töötab vallavanem, kelle
tööks on karjatada lehmi. Mõnigi arvas, et võiks ise ka vallavanemaks saada, sest siis on
huvitav olla, saab üksinda jalutamas käia, aga võib ka looma
või sõbra või ema-isa jalutama
kaasa võtta.
Lapsed teavad, et vallas
kasvab palju puid, aga kui
need maha raiuda, siis surevad
inimesed ja lilled ära ning siis
ei saa linnud enam puu otsa
pesa teha.
Vallast rääkisid Kaspar,
Andri, Mari, Pille-Riin, Selena
ja Brita Melinde.

Lasteaialaste tegemistest

Ka lasteaialapsed osalevad
kampaanias ja võistlevad rühmadega kauneima Viimsi pildi meisterdamise kategoorias.
Võitjaks tunnistatud rühm
saab auhinnaks rühmaekskursiooni Pranglile.
Amarüllise lasteaias valmis
lastel kena plakat, mis tutvustab Viimsi valda. Suure plakati
tegid lapsed koos kahe õpetajaga. Teine, väiksem plakat või
pilt valmib järgmisel nädalal ja
seda saavad teha need lapsed,

kes esimese plakati tegemise
ajal kohal ei olnud.
Plakatil on kujutatud kõiki
tähtsamaid kohti vallas, mida
lapsed hästi teavad: Comarket,
sadam, spaa ja Viimsi Kool
ning metsad. Kõiki neid ümbritsevad plakatil merelained ja
ehtne liiv.
Videosalvestust laste arvamustest oma kodukohast saate
vaadata Viimsi valla Facebooki lehelt. Palume Teil leheküljega ka liituda!

Mailis Alt
Annika Poldre

Kui elate Viimsi vallas üüripinnal, ka siis on Teil võimalik ennast registreerida Viimsi valda.
Elanikud, kes elavad üüripinnal, saavad ennast registreerida Viimsi valla elanikuks juhul, kui neil on kehtivas üürilepingus märge registreerimise võimalikkuse kohta või kui
neil on omaniku nõusolek.
Olles Viimsi elanik, on Teil võimalik täieõiguslikult küsida
vallalt hüvesid ja teenuseid ning toetusi vastu saada.
Registreerides nüüd, kampaania ajal kuni 16. detsembrini
end või oma pere liikmed Viimsi valla elanikuks, saate kingituseks valida kas Viimsi valla logoga vihmavarju või Viimsi Kooli
ujula 10 korra kaardi.
Lisaks loositakse valla 21. aastapäeval kõigi registreerunute
vahel välja iPad2.

Mardisandid vallavalitsuses

Mardipäeval käisid vallamajas Astri tee lasteaia lapsed, kes laulsid ja esitasid nutikaid küsimusi. Pildil
on mardid koos vallamaja rahvaga.

Pranglis uued viidad
Prangli saarel valmistati ja paigaldati kohaliku omaalgatuse programmi
raames uued viidad.
Projekti algataja ja läbiviija oli Prangli Saarte Külaühing MTÜ.

Carmen Ott

Foto Cärol Ott
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Viimsi vald sai
uue perearsti
Alates oktoobrikuust on Viimsi vallas veel üks perearst – Helen Lasn, kes vastas ka VT küsimustele.

Aasta 2012 on kohe kohal –
Viimsi menetleb eelarvet
Tähve Milt
Vallavalitsuse
liige,
rahandusameti
juhataja

Perearst Helen Lasn.

Millal alustasite tööd Viimsis perearstina?
Residentuuri alustasin Viimsis aprillis 2011 ning perearstina alustasin 1. oktoobril.
Kas sellele kohale oli ka vaja konkurss läbi teha või
piisas vaid soovist siia tööle tulla?
Selles kõiges on kindlasti oma osa ka juhuste kokkulangemises, nagu elus ikka. Kuna elan Viimsis, siis soovisin
osa residentuurist teha kodu lähedal. Samal ajal aga oli
Viimsis tekkinud vajadus veel ühe perearsti järele, sest elanikkond pidevalt kasvab ning seniste perearstide nimistud on
üle 2000 ja nemad uusi patsiente enam juurde võtta ei saa.
Koostöös Viimsi valla, Harju Maavalitsuse ning Eesti Haigekassaga anti mulle Harju maavanema poolt õigus
nimistu loomiseks 1. oktoobrist 2011. Kuna olen mõned
kuud veel õppetööga seotud, siis minu äraolekul asendab
mind dr Inna Viik.
Kus ja millal olete arstihariduse omandanud?
Lõpetasin arstiteaduskonna ja internatuuri 2001 Tartu
Ülikoolis, seejärel siirdusin Rootsi teadusega tegelema,
kuna huvi selle vastu oli suur ning tekkis ka võimalus
astuda Rootsis doktorantuuri. 2006. aastal pärast doktorantuuri lõpetamist otsustasime abikaasaga tulla tagasi
Eestisse, kuna tundsime, et pärast aastaid enda jagamist
Eesti-Rootsi-Kanada vahel sobib Eesti rahulikum elu meile hästi. Mingil hetkel tekkis arusaam, et tahame, et meie
lapsed kasvaksid ja veedaksid oma lapsepõlve Eestis. Hetkel oleme selle valikuga väga rahul.
Kus te varem töötasite?
Residentuuri ajal olen töötanud kesklinnas perearstikeskuses, Ida-Tallinna Keskhaiglas, Mustamäe haiglas ning Tallinna Lastehaiglas. Samuti olin pikemat aega Rootsis Karolinska Instituudis seotud teadustööga, mis hõlmas uuringuid
normaalse vananemise ning erinevate neurodegeneratiivsete
haiguste, eriti Parkinsoni ja Alzheimeri tõve vallas.
Kui suur on teie patsientide hulk Viimsis? Kas neid
saab veel lisanduda?
Hetkel umbes 150 inimese ringis ja loomulikult on
oodatud need Viimsi inimesed, kellel oma perearsti siin
lähedal ei ole.
Mis ajal ja kus te patsiente vastu võtate?
Vastuvõtud toimuvad iga päev Fertilitase majas perearstikeskuse ruumides Kaluri tee 5A. Minu vastuvõtu ajad
on E k 8–12, T k 14–18, K k 9–13, N k 14–18, R k 8–12
ning õde on kohapeal kättesaadav iga päev 8 tundi.
Missugused on teie ootused või lootused seoses Viimsi valla ja uute patsientidega?
Patsientidelt ootaks eelkõige hoolimist iseendast ja
oma lähedastest ning loodetavasti ka teistest kaaskodanikest. Igale arstile meeldivad terved ja rõõmsad patsiendid
ning annan oma parima, et aidata Viimsi valla inimesi nende terviseprobleemide lahendamisel. Kuna tänapäeval on
meditsiinis järjest olulisem rõhk haiguste ennetamisel, siis
sooviksin, et inimesed ise panustaksid oma tervise kvaliteeti, seda nii füüsilise treeningu, liikumise, toitumise
kui ka vaimsete pingete mahalaadimise näol. Samuti ei
saa mainimata jätta, et oluline on võtta endale aeg haiguse
ravimiseks. Erinevate tervisega seotud küsimuste ja probleemide tekkimise korral sooviksin mõistvat suhtumist
ning arusaama, et iga (pere)arst on huvitatud pakkuma
oma patsientidele parimat.
Viimsi vallalt ootaksin eelkõige jätkuvalt head koostööd, nagu see on siiani olnud, vastastikust mõistmist ja
probleemide arutelu ning lahenduste leidmist.

VT

Jah, tõepoolest, veel poolteist
kuud ja uus aasta on käes. See
käib ka eelarveaasta kohta.
Vallavalitsus on aktiivselt
uue aasta eelarvega tegelenud
ja esialgne tulemus on ka volikogu istungilt läbi käinud. Eelarve eelnõud luges volikogu
esimest korda. Kuigi protsessi
iseenesest oleks kui tuntud
raja läbimine, on järgmise aasta eelarve võrreldes senisega
siiski oluliselt muutunud. Kõige suurem muudatus on eelarve ülesehitus – struktuur on
teistsugune. Kui seni kehtivas
eelarves oli kolm osa – tulud,
kulud ja finantseerimistehingud –, siis uues on neid eelarveosasid viis. Need on:
• põhitegevuse tulud;
• põhitegevuse kulud;
• investeerimisetegevused;
• finantseerimisetegevused;
• muutused varades.
Uue struktuuri eesmärk on
teha eelarve läbipaistvamaks
– täiesti eraldi kvalifitseerida
ainult põhitegevus, tuua selgemalt välja investeeringud,
teha selgemaks laenudega
tegevus – laenu võtmine ja
tagasimaksed. Kindlasti võtab muudatustest arusaamine
aega ja keeruline on ka eelmisi aastaid järgmistega omavahel võrrelda. Seda just numbrite võrdluses.
Aga mida aeg edasi, seda
paremini uued struktuurid paika loksuvad.
Sellistel alustel vald ka
oma järgmise aasta eelarve
kokku paneb. Tegelikult on see

uus jaotus kohustuslik kõigile
Eesti omavalitsustele.
8. novembril luges valla
volikogu valla 2012. aasta eelarvet. Eelarve projektis oli tulude (põhitegevuse) maht 16,42
miljonit eurot. Tegelik tulude
maht on suurem, kuna lisaks
põhitegevuse tuludele saab eelarve tulude poole arvestada ka
2012. aasta lõpul arvel oleva
raha. 2011/2012 aastavahetuse
rahaline jääk on prognoositud
1,31 miljonit eurot. See number
aga kajastatakse varade muutuse eelarveosas. Samuti on uues
eelarveosas eraldi kajastatud
varade müügist laekuv tulu. Tegelikult suureneb valla eelarve
maht ka siis, kui riigieelarve
eraldised saavad ametliku kinnituse. Nende eelpool toodud
erinevate tulude summeerimisel peaks valla 2012. aasta
eelarve maht kasvama ca 20,5
miljoni euroni. Kui võrrelda
omavahel 2011. ja 2012. aastat, siis tuleb öelda, et eelarved
on sisuliselt samas mahus. Siit
võib ka kohe järeldada, et ega
uus eelarve struktuur sisuliselt
raha juurde ei toonud!
Suurematest eelarve tuludest on olulisem mõistagi tulumaks töötajate sissetulekult.
2012 eelarves on tulumaksu
laekumiseks planeeritud (esialgu prognoos) 13,5 miljonit
eurot. See on ca 2% rohkem,
kui 2011 tegelik laekumine.
Arvestades hetke majandusolukorda (eriti Euroopas),
ei julge küll suuremat kasvu
prognoosida. Maamaksu ja
tasandusfondi mahud jäävad
ca 2 miljoni euro kanti. Teised
tulud on väiksemad. Vallavalitsus jälgib jooksvalt kogu
aeg tulude laekumist ja saab
vajadusel teha korrektiivid
prognoosides. Annaks jumal,
et mitte vähendamise suunas.

Nagu tulud, on ka kulud
erinevates eelarveosades. Kui
teha lihtne tehe – liita omakorda kulud kokku –, siis novembris olevas eelarve eelnõus ületasid kulud tulusid ca
3% ehk eelarve ei olnud veel
tasakaalus. Detsembrikuu teiseks lugemiseks on andnud
vallavalitsus lubaduse esitada
juba tasakaalus eelarve projekti eelnõu. Arusaadavalt nõuab
see tublisti tööd. Tegeleda tuleb nii tulude kui ka kuludega.
Esmakordselt peab vald
eelarve eelnõus välja tooma ka
eelarve põhitegevuse tulemi,
mis saadakse eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse
kulude vahena. Hetkel on see
tulem valla eelarve projektis 3
miljonit eurot. See näitab valla omafinantseerimise võimet.
Tegelikkuses võib see lõpptulemusena osutuda veelgi suuremaks. Mida suurem see tulem
on, seda suurem on ka omafinantseerimise võime. Viimsi
puhul tuleb siiski tunnistada,
et lõviosa sellest tulemist läheb
laenude tagasimakseteks.
Eelarve kuludest läheb arusaadavalt kõige rohkem raha
haridusele. Praeguses projektis
moodustavad hariduse kulud
pisut üle poole põhitegevuse
kulude mahust. Teised valdkonnad on oluliselt väiksema
osatähtsusega. Alaeelarvetest on
välja võetud (uue jaotuse alusel)
investeeringud, mis nüüd kajastatakse eraldi eelarveosas.
Ka laenude tagasimaksed,
näiteks allasutuste eelarvetes
olevad rendid on viidud finantseerimistehingutesse. Seega näiteks on oluliselt vähenenud
Viimsi Kooli põhitegevuse eelarve – 4 miljonilt eurolt 2,9
miljonile eurole.
2012 on eelarves juba tugevalt panustatud uute koolide

arendusteks – Randvere kooli
projekteerimistööd peaks saama valmis 2012. aasta alguses
ja 2012 septembris peaks saama stardipaugu ka rahvusvahelise kooli sisenemine valda.
Laenude tagasimaksed valla 2012. aasta eelarves moodustavad kokku üle 3 miljoni euro
(ehk 45 miljonit krooni), mis
on ca 15% kogu valla eelarvest.
See on ikka paras ports. Aga
vald on võtnud endale kohustuse võimalikult kiiresti jõuda
seadusega lubatud piiridesse.
Teatavasti läks valla võlakohustuste maht lubatud piiridest
välja keskkooli hoone ehituseks võetud laenudest 2006.
aastal. Laenude maht kokku
ületas 2010. aasta alguses kõige kõrgemal perioodil 160%
piiri, samal ajal, kui seadusega lubatud piir oli 60%. 2011.
aastal panustas vald laenude tagasimaksetesse nii suure summa, et tänaseks on see protsent
langenud 110 peale. Kusjuures
kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse järgi
kergitati seda piiri 60-lt 100
%-ni. Viimsi vald on aga 2012.
aasta eelarvega võtnud endale
kohustuse jõuda teisel poolaastal vastavusse selle konkreetse
seaduse sättega – alla 100%!
Tegevused selle suunas, et see
võiks juhtuda isegi veel varem,
hetkel käivad.
Seega jätkab Viimsi vald
valla 2012. aasta eelarve menetlemist. Iga järgmise etapiga
eelarve projekt täiustub ja saab
selgemad piirid. Olulisemad
märksõnad ja eesmärgid saavad
konkreetsema tähenduse. 2012.
aastal on peamiseks eesmärgiks
valla finantsolukorra jätkuv parandamine ja jõudmine kooskõlla seadusega, samal ajal jätkata investeeringuid valla kiiret
arengut silmas pidades.

Kaupade ostmisest internetist
Viimsi valla elanikelt
on politseisse laekunud
teateid seoses internetis
tehtud tehingutega, kus
inimesed on pärast raha
ülekandmist müüjale
jäänud ilma nii tellitavast
kaubast kui ka rahast.
Kuigi internetist kauba tellimise puhul on tegemist tsiviilõigusliku lepinguga, kus
vaidluste lahendamine toimub
tsiviilkorras kohtu kaudu, on
üsna sageli täidetud ka kelmuse süüteokoosseis. Kelmuse
puhul on nõutav varalise kasu
saamine tegelikest asjaoludest
teadvalt ebaõige ettekujutuse
loomise teel. Sõltuvalt tekitatud kahju suurusest ning teo
toime pannud isikust järgneb
politsei poolt juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks kas
väärteo- või kriminaalmenetlus. Menetluse käigus järgneb

Kontrolli Internetis müüjat.

tavaliselt teo toime pannud
isikule karistus, kuid tekitatud kahju hüvitamine toimub
kohtu kaudu. Otsus, kas konkreetne juhtum on kelmus või
tsiviilõigusliku lepingu rikkumine, tehakse igale juhtumile
individuaalselt lähenedes.
Sarnasesse olukorda sattumise vältimiseks on igal
inimesel, kes plaanib interneti
kaudu tooteid osta, võimalus
järgnevate lihtsate meetmetega riske vähendada:
•Enne müüjaga ühenduse
võtmist uurida samas interne-

tiportaalis
müügipakkumise
teinud kasutaja tausta ning tagasisidet teiste kasutajate poolt.
•Küsida müügipakkumise
teinud kasutajalt nime ja telefoninumbrit. Kindlasti tasuks
helistada enne konkreetsemate
käikude tegemist müüjale üle
ning küsida täpsustavaid küsimusi. Müüja andmete avaldamise keeldumise korral tasuks ostjal mõelda, mis põhjustel nende
teatavakstegemisest keelduti.
•Interneti otsingumootorite abil (näiteks Google, Neti)
müüja kohta info kogumine.
•Võimalusel sooritada tehing müüjaga kokku saades,
vahetades raha kauba vastu.
•Ettemaksu sooritamisel
kontrollida otsingumootorite
abil konto omanikku, kellele
ettemaks tuleks sooritada. Samuti võrrelda müüja andmeid
isiku andmetega, kellele ettemakse ülekanne tuleks soori-

tada. Kui nimed on erinevad,
tasuks uurida müüjalt põhjust
enne raha ülekandmist.
•Ettevaatlikult tuleks suhtuda väga hea hinnaga pakkumistesse, kus kaupa pakutakse
müüa teiste kasutajatega võrreldes tunduvalt odavamalt.
Kui pärast põhjalikumat uurimist tekkis müüja suhtes kahtlus, tasuks sarnane kaup osta
usaldusväärsema müüja käest.
Kelmuse ohvriks sattudes
tuleks juhtunust teavitada politseid ning ka internetikeskkonna haldajat. See on oluline
ka tulevaste võimalike ohvrite
kaitseks. Politseisse avaldust
esitades tuleks kasuks lisada
avalduse juurde võimalikult palju infot müügikuulutuse, müüja
kontaktandmete, kirjavahetuse,
maksekorralduse jms kohta.
Turvalisi oste soovides,

Aivar Sepp

piirkonnapolitseinik
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Imelised vanavanemad

Kuidas külvad,
nõnda lõikad?

Vanurite Eneseabi- ja
Nõustamisühing kuulutas
2. novembril välja tänavused imelise vanaema ja
imelise vanaisa austava
tiitli saajad. Tiitli pälvinute seas oli kolm Viimsi
valla elanikku.

See on üks vana põhimõte, mis meid ikka saadab aastast aastasse, ja mitte ainult sügisel, kui
korjame saaki, vaid ikka kogu aasta, kui tegutseme ja toimetame oma igapäevaseid toimetusi.
Seda põhimõtet järgides püüame edu saavutada
ja ikka võimalikult head saaki koguda.

Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu
Vanavanemate
Fond on imelise vanaema ja
imelise vanaisa tiitlit andnud
välja viis aastat. Koostöös
maavalitsustega esitati tänavugi nominente üle Eesti.
Tänavuse aasta imeliste vanavanemate tiitli pälvis 13 vanaema-vanaisa, nende seas Viimsi vallast Elina Lehta Kaasik
Randvere külast ning Uuno ja
Maile Illak Pringi külast.

Muusika, tants ja
lapsed

Elina Lehta Kaasik on nagu
säde, kes kiirgab energiat ja
heatahtlikkust. Randveres teavad teda paljud, sest daam,
kes laulab, tantsib, osaleb sõnakunsti sketšides ja juhib
daamide aeroobikat ei saa olla
tundmatu persoon.
Imelise vanaema tiitel
seondub aga eelkõige kahe
lapse, tennisetreenerist poja ja
muusikaõpetajast tütre, 8 lapselapse ja 3 lapselapselapsega.
Nii palju on Elina Lehtal enda
järeltulijaid, aga lapsi, kes teda
võiksid teada-mäletada, on vist
küll raske kokku lugeda, sest
Elina Lehta on töötanud üle 35
aasta lastega – olnud kolmes
Tallinna lasteaias kasvataja ja
juhataja ning läheb praegugi
rõõmsal meeles asendusõpetajaks Randvere lasteaeda, kui
teda kutsutakse.
Kasvatajaametis olles asus
ta seda eriala õppima toonases nn pisipedas ja lõpetas
kooli kiitusega. “Lastega töö
ei ole igaühe jaoks,” ütleb pedagoog. Õpetajast või õpetaja
abist märksa keerulisem on
juhatajaamet, kus tuleb suhelda vanematega ja hoida kollektiivi. Elina Lehta Kaasiku
juhatatud lasteaed pälvis linna
kõige lastesõbralikuma lasteaia tiitli. “Meie moto oli: head
lapsed kasvavad vitsata,” ütleb
ta. Lasteaiaski pani ta lapsed
tantsima, laulma ja luuletusi
lugema.
Aga tants ja daamide aeroobika? Kui teil peaks õnne
olema näha, kuidas Elina
Lehta juhendab oma daamide
aeroobikat, siis on kindel, et
teie pilk jääb lummatult tema
külge pidama. Nii hoogne ja
pingevaba, iga liigutus peegeldamas puhast liikumisrõõmu,
mis pakub naudingut nii kehale kui hingele – selline eeskuju
nakatab ja kutsub kaasa samamoodi liikuma. “Tahtsin lapsena kogu aeg tantsijaks,” ütleb
ta ja tunneb rõõmu, et üks lapselaps on tema õhutusel lõpetanud balletikooli ning tantsib
vabakutselisena moderntantse.
Sõja ajal sündinud lapse-

Uuno ja Maile Illak – hoolivad ja ühtehoidvad vanavanemad.

Imeline vanaema Elina Lehta Kaasik.

na ei mäleta ta sõda ning teab
seda vaid ema juttude järgi.
Perel tuli sõja tõttu jätta kodu
Jõhvis, kus ema oli kunstiõpetaja, ning kolida Tallinna.
Väiksele tantsuhimulisele tirtsule tuli see kasuks, sest kodu
lähedal oli koreograafiakool,
kuhu vanaisa teda viis. “Muusika, tants, lapsed on minu
elu,” ütleb ta. Kui koreograafiakool kolis kodu lähedalt
kaugemale, tuli see vahemaa
tõttu pooleli jätta. Kui sinna
aga hiljem kordusklassi õpilasi vastu võeti, harjutas Elina
Lehta 10 aastasena kogu suve,
et tagasi koreograafiakooli
pääseda. Juba pioneeride palees tantsides tulid ka esinemised ja isegi sellises suurlinnas
nagu Leningrad.
Kümneaastane paus tantsimises lõppes, kui Elina Lehta
ühines naisvõimlemisrühmaga. Oma treeneri soovitusel
hakkas ta ise treeneriks, tegi
eksamid ja asus naisvõimlejaid
juhendama. Hiljem lisandus
loomulikuna aeroobika ja tulid ka lasterühmad. Randvere
tantsurühmas Kobarake võib
ta päeva pealt asendada juhendajat, kui vaja.
“Inimesed on need, kes annavad jõudu,” ütleb Elina Lehta. “Kui võimlejad tunnetavad,
et mina neile jõudu annan,
siis on see vastastikune. Ütlen
ikka: vaadake, kui ilus on maailm, ärge käige, nina maas.”
Tema jõu allikateks on armastav perekond abikaasa Madisega, laste, lastelaste ja laste-

lastelastega, kaks õde ja tublid
võimlejad. Sära ja elurõõm on
talle enda sõnul ülaltpoolt antud ning aastad on olematud –
selles võib veenduda, kui teda
tantsimas näha.

Hoolivus ja kodusoojus

“Oma laste, kahe poja ja nelja lapselapse haridustee ja hea
käekäik on läbi aegade olnud
Uuno ja Maile Illaku südameasjaks. Juba maast madalast
pidi Maile hakkama oma nooremate õdede ja vendade eest
hoolt kandma. Hoolivus südames ja soov pühenduda poegade esimestele kooliaastatele
oli põhjus, miks Maile Illak
vahetas töökoha ametist, mida
ta oli sidetehnikumis õppinud,
ja asus kodutööliseks Ukusse.
Kodus töötades oli parem võimalus olla kursis poegade toimetamistega ning toetada laste
tegutsemisi huviringides, nagu
kunstiklass, muusikakool, sporditrennid jm.”
Nii iseloomustas oma ema
dirigent ja muusik, Viljandi
Kultuuriakadeemia õppedirektor Harry Illak.
Maile ja Uuno on vanavanemad neljale lapselapsele
ning aidanud kujundada nende
väärtushinnanguid, kultuurija muusikalembust. Imelise
vanapaari neljandasse põlve
kuuluvad 2. klassi koolilaps
Elisabeth ja tänavu sündinud
suguvõsa pesamuna Yasmin.
Imelise abielupaari suurt
hoolivust peegeldab heategu
võtta eakana kasvatada orvuks

jäänud väike tüdruk, kellele on
püütud anda kõik võimalused
hariduse omandamiseks.
Maile Illaku puhul tuuakse esile tema õpivõime ja
huvi kõige uue vastu. Eakana
omandas ta arvutikasutamise
põhitõed. Tema laia huvideringi kuuluvad käsitöö, kodundus, aiandus, kokandus, tervishoid ja rahvameditsiin.
“Kõik asine, mis minu vanemaid ümbritseb, on kantud
oma käe puudutustest. See tähendab, et võimalikult palju
tuleb ise teha ja oma äratundmist mööda kujundada. Mõistlik kasinus ja säästlik eluviis
on võimaldanud suurepäraselt
hakkama saada ka kõige keerulisemate aegade kiuste.
Andi, silma ja head kätt
on emal iluaianduses. Isa on
teinud läbi rasked Siberi-aastad küüditatuna ja säilitanud
rõõmsa meele ja optimismi.
Tema meistrikäed on ema toetamas. Nii aed kui toad on täis
aastaringselt lilleilu. Võimalik,
et see on olnud üheks lisaväärtuseks, et minu vanemate juurde tahetakse alati tulla. Kodu
on soe ja pere ühtehoidev. Alati on kaetud laud omavalmistatud hea ja paremaga. Tean, et
see oleks suurim karistus emale, kui tal ei oleks võimalust
miskit äraminejale meeleheaks
kaasa anda – olgu selleks omatehtud hoidis, kasvatatud aiaand või näputöö.
Vanavanemad on alati toetavalt kaasa elanud oma laste,
lastelaste ja neist edasi põlvnenud laste saavutustele ja kordaminekutele. Rõõm on olnud
topeltrõõmuks, mured jagatud
mureks. Suviti on olnud nende
aed lastelastele ja lapselapselastele võrratult kauniks mängumaaks, toad kaitsvaks ja
turvaliseks kindluseks. Julgen
kinnitada, et kodustest hoiakutest olen kaasa saanud oskuse
hinnata töökust, näha ilu ja
tunda enda ümber väärtusena
suurt hulka inimesi.” Selline iseloomustus poeg Harrylt
peegeldab kõige paremini vanemate hoolt ja armastust.

Annika Poldre

Magusad viljad.

Ja eks näita ka see, et mõtleme kogu aasta sellest, kuidas
head saaki saada, et oleme liikunud ühiskonnana agraarühiskonnast edasi. Loomulikult on oluline meilegi koguda
kokku vilju, kuid nii nagu ikka on sellest saanud teatud
inimrühma, põllumeeste töö, mille tulemusi me siis turult
või poest ostame. Nii on ju muutunud tegelikult ka selle
vana mõttetera mõistmine. Järjest enam tulevad ju piim ja
kartul poest, mitte aga lehmalt ja põllult.
Samas ei ole mitte midagi muutunud tegelikult külvamise ja lõikamise vahepeal. Külvatu eest tuleb ikka hoolt
kanda ja kasvamine vajab soodsaid tingimusi. Mis sest, et
lõikaja ja sööja vahele on tekkinud terve rida kaupmehi,
kes vilju vahendavad.
Aga mõte ei olnud täna rääkida kaubandusest, vaid
ikka sellest, et meie igaühe teod on väga otseselt seotud
sellega, mis on tulem. Hea ja kurja vägikaikaveost teame
me igaüks nii mõndagi. Ja püüame ju ikka nende kahe vahel ka oma elu elada ja ikka kõike võimalikult hästi teha,
et ka need viljad, mida tunda saame, oleksid meile head.
Oleme aasta sellises hetkes, kus kohe-kohe on algamas advendiaeg – jõulude ootamise aeg. Ja nii nagu lastele
ikka ju räägitud on, siis seda, kas me oleme olnud head või
halvad lapsed, näeme hommikul aknalauale asetatud sussi
sisust. Kas seal on kommi või präänikut või mitte. Nii on
ka meid juba maast madalast koolitatud, et kui oled hea,
siis on tasu hea, ja kui ei lähe kõik just väga hästi, on tasu
tagasihoidlikum. Kuid sellest põhimõttest edasi minnes
näeme, et kogu maailm on kreenis, sest ühed arvavad, et
nende töö on enam väärt kui teistel.
Jõuluaeg on olnud läbi ajaloo selline aeg, kus mõeldakse heategemisele. Ja kuigi ka heategemise kohta on palju
erinevaid ütlemisi, siis õige heategemine on see, millelt ei
oodata mitte mingisugust tasu. Heategemine on see, kui
me näeme kellegi muret ja puudust ja aitame niipalju kui
meil võimalik. Heategemine on külvamine, mille lõikust
meie ootama ei peaks.
Asudes varuma kingitusi oma lähedastele, tasub mõelda ka nendele inimestele, kellel ei ole peret, kellel ei ole
kodu, kellel ei ole tööd, nendele, kellel on puudus armastusest ja soojusest. Igaüks meist saab anda väga palju selleks, et ühiskonnas oleks enam hoolivust ja teineteise toetamist, et iga inimene võiks ja saaks Eestimaal jõulude ajal
tunda end hästi. Varudes suuri toidukuhilaid, tasub mõelda
reaalselt ja varuda tõesti nii palju, kui meil vaja, ja ehk
selle raha eest, mis üle jääb, toetada neid, kes vajavad abi.
Kui meie hoolime, siis küll leidub ka neid, kes meist
hoolivad. Kui me jagame seda soojust, mis meil on, siis
saame veel enam soojust ja armastust tagasi.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja
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Jõulud muuseumis
27. novembril, esimesel advendil, kell 12.00
süütab advendiküünla ja avab Viimsi Vabaõhumuuseumi jõuluküla vallavanem Haldo Oravas.

Põhjapõdrad toovad tervitusi Lapimaalt.

Ühiste jõululaulude saatel süttivad küünlad külakuusel,
taredes pannakse ahju vorstid ja jõululeib. Rehe all saavad
külastajad osa põlistest rannarahva jõulukommetest, põhjapõdrad ja kelgukoerad toovad tervitusi Lapimaalt.
Vabaõhumuuseumi jõulumaa jääb avatuks 7. jaanuarini 2012. Täpsem info kodulehel ja Facebookis.
10. detsembril kell 10.00–18.00 toimub suur jõuluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis ja Rannarahva Jõululaat Rannarahva Muuseumis. Jõuluturul saab osta head-paremat
jõululauale, laadal aga kauneimaid kingitusi jõuluvana
kingikotti. Loomulikult ei puudu laadalt ka kuulus Koogimaania kohvik, mis maitsemeelte silitamisele lisaks ka
silmailu pakub.
15. detsembril, Rannarahva Muuseumi 40. sünnipäeval,
avame uue näituse “Paadi elu”, mis räägib erinevate paatide
eludest ja saatustest, elust paadi sees, paadi peal ja paadi all.
Viimsi taluturg on detsembrikuus jõulumaitsetest tulvil igal laupäeval kell 10–14.
Kaunist jõuluaja ootust!

Rannarahva Muuseum

Elu fotodel ja keraamikas
Rannarahva Muuseumis
on avatud põnev kaksiknäitus.

“Kaks noort elevil tütarlast
seisavad valgetes kleidikestes
keset pitse ning kullatud esemete läiget. Mõlema neiukese
näol on ootusärevus. Õige pea
tuleb kulda ja karda kandev
papp, kes võtab noorema tütarlapse vastu ristirahva sekka.
Tüdruku põsed õhetavad põnevusest, kuid tema kõrval seisab
teadlikult vanem õde, kes juba
õigeusklike ridadesse kuulub.”
Peipsi veerel elab edasi vanausuliste kogukond, kelle usk
on pidanud vastu aastasadadele
ja erinevatele riigikordadele.
Hoolimata inimeste lahkumisest Peipsi äärest ning kolimisest suurlinnadesse, tullakse
ikkagi suvel oma sünnipaika
tagasi ja vanu traditsioone kannab edasi juba noorem põlvkond. Säärase põliste kommete
jätkumise püüdis fotosilmaga
kinni Annika Haas ja formuleeris pildiks “Ristimispäeval”
(2010).
“Vana mees hoiab käes
mustvalget fotot. Tema sõrmedel on aja poolt küntud vaod.
Fotol olev noor poiss vaatab
igavikku oma tardunud keskkonnast.”
Me kõik saame ükskord vanaks, erandiks pole ka inimesed

Kadri Jäätma kalakujuline keraamika.

Peipsi veerel. Age Peterson on
vananemise nukruse ning noorusnostalgia suurepäraselt tabanud oma fotol “ Kui mina alles
noor veel olin” (2009).
“Roostes kakuampaat seisab nukralt rannal. Tema all on
toestuseks pandud kive. Taamal sirab veesilm, mis vana
laeva kutsub ning ahvatleb, ent
jääb alusele lõplikult kättesaamatuks.”
Nagu mujalgi veekogude
ääres, võib ka Peipsi kandis
näha vanu kalapaate ja laevu,
mis oma esmase funktsiooni
on minetanud ja nüüd kurvalt

oma armastatud järve vaatavad, kus nende kiil kord vett
kahte lehte lõikas ning paat ise
lendas kui lind taevas mööda
siledat veepinda. Säärase kakuampaadi leiame Age Petersoni fotol “Unustatud” (2006).
“Vana naine küürutab põllul
vagude vahel ning surub väikest kühvlikest mulda. Tema
pead ehib helesinine rätt, mille
vahelt piiluvad välja lumivalged kiharad. Kedagi teist näha
pole. On ainult vana naine ja
põllupeenar.”
On inimesi kes teevad tööd
viimase hingetõmbeni. See on

neil veres. Nad ei oska lihtsalt
muudmoodi, sest elu pole neid
kohelnud hellalt. Töö on leib,
töö on elu! Annika Haasi liigutaval fotol “Muld” (2009)
näeme just säärast vana naist.
Oma eheduses on see kaunim
kõikidest ajakirjade klantspiltidest.
“Valge hambuline rivi sirutab oma teravaid tippe kõrgustesse. Nagu kaldale uhutud
laevakorjus või maa seest välja
kaevatud dinosauruse skelett
seisab see iseteadlikult keset
malbeid kalakesi.”
Tegu pole siiski ei dinosauruse ega vaalaga, vaid hoopis
Kadri Jäätma kalakujulise
keraamikaga, millest üks ese
meenutab poolikut kalarootsu.
Esitatud vaated fotodele
ning keraamikale on ainult
osake Rannarahva Muuseumis
eksponeeritavast kaksiknäitusest, kus üleval Annika Haasi,
Birgit Püve ning Age Petersoni fotonäitus “Tagasi Peipsi
äärde” ning Kadri Jäätma keraamikanäitus “Kalad”. Tule
vaata lugusid, mida fotod läbi
iseenda jutustavad, ja imetle
savist vormunud kalu!
Kaksiknäitus on avatud 3.
detsembrini 2011 Rannarahva
Muuseumis, aadressil Nurme
tee 3, Pringi küla, Viimsi vald.

Maivi Kärginen
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Kolm suurepärast kontserti
Varajase muusika stuudio
Cantores Vagantes rõõmustab viimsilasi kolme
aastalõpukontserdiga
Püha Jaakobi kirikus (Nurme tee 2, Pringi küla).

Laupäeval, 19. novembril
kell 17 kõlab kirikukontserdil
Francois Couperini ja Marin
Marais’ muusika. Need on heliloojad Prantsusmaa muusikalembeseima valitseja, päikesekuninga Louis XIV õukonnast.
Nii Couperin kui ka Marais
kannavad endas samaaegselt
oma aja rafineerituimat muusikalist maitset, jäädes aga
selgelt isikupäraseks ja äratuntavaks. Ühisosa moodustab
muusika eriline tämbriline rikkus, mis johtub erilisest instrumendikasutusest.
“Õnneks saame seda küllalt
originaalilähedasel kujul kuulajateni tuua, sest lisaks prantsuse
õukonna meelispillidele, klavessiinile ja viola da gambale, leiavad kasutust barokkviiul, barokkoboe, plokkflöödiperekonna
ühed eksootilisemad esindajad,
voice flute’id ja B-tenor,” rääkis
Cantores Vagantese liige TaaviMats Utt. “Kontserdilt ei puudu
ka barokkflööt, mille sünnipaigaks oli just Prantsusmaa. Sedasorti värvideküllus koos viimistletud maitsega peaks igati
meenutama imekaunist sügist ja

Cantores Vagantes austab ajaloolist esitluspraktikat.

andma sära meie kõige pimedamasse aastaaega.”
Varajase muusika stuudio
Cantores Vagantes tegutseb
alates 1989. aastast. Stuudiosse kuuluvad muusikud, kes
interpreteerivad varajast muusikat originaalpillide koopiatel, respekteerides ajaloolist
esitluspraktikat.
Stuudio nimi on laenatud
keskajast – nii kutsuti sel ajastul näitlejaid ja rändmuusikuid.
Kuigi stuudio huvikeskmesse
on viimastel aastatel tõusnud
hilisem muusika, jõudes välja
kuni 18. sajandini, alustati siiski keskajast. “See suur ajanihe
rõhutab veelgi meie rändamist

– seekord lihtsalt ajas,” ütles
muusik Taavi-Mats Utt, lisades,
et stuudio otsib oma kuulajaid
nii linnast kui ka maalt, mõisast
ja kirikust. “Meie kontserdid
on küll tihti instrumentaalsed,
kuid kuna respekteerime oma
interpretatsioonis ajaloolist esituspraktikat ja vaevalt, et keegi
suudab viidata mõnele enne 18.
sajandit ilmunud tähtsale instrumendiõpikule, kus pillimeestele laulmist eeskujuks ei seata,
siis ei tohiks ka sõna Cantores
liiga eksitavalt mõjuda.”
Cantores Vagantese n-ö põhikohaga muusikud on Reet
Sukk ja Taavi-Mats Utt. Neilt ka
enamasti initsiatiiv konkreetse

kontserdikava,
instrumentatsiooni ja esitajate kohta. See
viimane on eriti keerukas, sest
häid muusikuid, kellega ja kellel koostöösoov, on tunduvalt
enam, kui üks kontserdikava
mahutada suudab. “Eriti raske
on klavessiini ja oreliga. Ene
Salumäe, Imbi Tarum, Lembit
Orgse, Tiia Tenno, Marju Riisikamp, Iren Lill on vaid valik
nimedest, kellega ikka ja jälle
mängida tahaks. Reinut Tepp on
aga klavessinist, kellega meie
koostöö on olnud kõige tihedam
ja kahtlemata kuulub ta ka Cantores Vagantese muusikalisse
“veduriparki”,” rääkis Utt.
Muusikud, keda Cantores
Vagantese nime alt tihedamini
kohata võib, on: viiuldajad Anu
Gehlert, Elo Tepp ja Meelis
Orgse, barokfagoti mängijad
Kaido Suss ja Peeter Sarapuu,
tšellist Egmont Välja, viola da
gambal Peeter Klaas ja Roland
Lill, barokkharfil Lilian Langsepp, oboemängija Ele Raik ja
lautol Robert Staak. Lauljad:
sopran Hele-Mall Leego ja tenor Veikko Kiiver.
4. detsembril kell 17 on samas kirikus kontsert “Flöödi
rõõmuaeg. Jacob van Eyck. Hollandi kuldaja muusika”. Kolmas
kontsert on 9. detsembril kell 17:
“Johann Joachim Quantz. Carl
Philipp Emanuel Bach”.

Püünsi Kool sai
18-aastaseks
5. novembril sai Püünsi Kool 18-aastaseks. Õpilased ja õpetajad tähistasid seda kahe toreda ja
tegusa päevaga.
3. novembri hommikul oli
Püünsi Kooli esine sagimist
täis. Igast ilmakaarest saabus õuele õpilasi koos rehadega. Kes tuli niisama mööda teeäärt, reha seljas, kes
oli reha paigutanud rattale,
kes vupsas koos oma haraKooli sünnipäevapidu.
lise abilisega välja autost.
Sünnipäevaks olid lapsed koos õpetajatega otsustanud
oma koolile kinkida puhta majaesise ning mulda panna
mõned uued põõsad ja kevadlilled.
Veidi sompus ilmale vaatamata olid õpilased rõõmsad
ja tegutsemislusti täis. Õuele kerkisid suured lehehunnikud, tööd saatis mõnus jutuvada. Suuremad kaevasid auke
ja istutasid põõsaid. Väiksematel jagus koos majahoidjaga
aega abistada ka keldriakende esistesse aukudesse kukkunud konnaperesid. Majaesine sai puhtaks ja lapsed olid
oma tööga väga rahul.
4. novembril võttis lapsi vastu ehitud koolimaja. Juba
uksel said kõik sünnipäevatervituse osaliseks ja piduliku päeva puhul suu magusaks. Iga klass valmistas oma
uhke sünnipäevatordi. 5. tunni ajal kogunes kogu koolipere võimlasse, kus kõigi klasside ning lasteaiarühmade
tordid olid ka teistele vaatamiseks välja pandud. Lauldi
kooli ja ka lasteaia hümne. Tantsiti üheskoos sünnipäevatantsu – mutionu pidu ja kaera-jaani –, sooviti koolile
õnne ja söödi omavalmistatud küpsisetorte. Oli üks tõeliselt vahva sünnipäev, mil tundsime rõõmu koostegemisest
ja koosolemisest ning oma koolist.

Gea Radik

Püünsi Kooli huvijuht

VT

Kalender “Eesti tuletornid”
Linnusevaremed, mõisakompleksid ja ajaloolised kirikud – neid oskab
kindlasti igaüks kultuuriväärtuseks pidada. Kuid
tuletornid?
Kas on ka need vanad ehitised
on osa meie rahvuslikust rikkusest? Laias maailmas on seda
nii mõistma hakatud ja eraldi
turismiharuna on välja kujunenud isegi tuletorniturism.
Eestil on küll pikk rannajoon, kuid ranna- ja merekultuuri osas napib ajaloolist
mälu. Eestimaad on juba pikemat aega püütud taas näoga
mere poole pöörata ja selle
protsessi osa on ka vanade
tuletornide väärtustamine –
ehitiste, mis on riigi ja rahva merendusliku identiteedi
olulised kandjad. On ju tuletorn meresõiduajaloo mälestusmärk ajast, mil silmapiiril
plinkivate tulede järgi orienteerumine oli ainus võimalus
pimeduses õiget teed leida.
Need suured ehitised on pikki
aastakümneid ja sajandeid eriti
karmides tingimustes, tuuli ja
torme trotsides kindlalt oma
postil seisnud ja kahtlemata
ka loendamatuid inimelusid
päästnud. Ajahammas teeb aga
halastamatult oma tööd, murendades müüre ja hävitades
metallkonstruktsiooone.
Tuletorne on Eestis muidugi tunduvalt rohkem, kui selles

kalendris näha saab, ja igaühel
neist on kahtlemata oluline osa
meie meresõiduajaloos. Siiski
on praeguse seisuga kuusteist
tuletorni erilise kaitse alla võetud. Miks just need on teiste
seast esile tõstetud? Põhjusi on
mitmeid. Kõpu tuletorni puhul
on selleks ta auväärne iga ja
tähtis ajalooline roll hansakaubanduses. 19. sajandi lõpukümnenditel Prantsusmaalt tellitud
tuletornid (Ristna, Tahkuna,
Ruhnu) paistavad silma uudse
tehnilise lahenduse või materjali poolest. Kodanikualgatuse
korras püstitatud Käsmu tuletornil on suur kultuurilooline
väärtus ja unikaalne koht meie
merehariduse ajaloos. Kultuuriväärtuslike objektide nimekirja võtmine ise eenesest muidugi tuletornile mingit kaitset
ei paku, kuid see annab ikkagi

lootust, et tuletornil on kultuuripärandina oma koht ka meie
homses päevas.
Rannarahva
Muuseum
püüab oma tuletornikalendriga
neile väärikatele vanadele meremärkidele tähelepanu juhtida. Kalendris on kasutatud
Kaido Haageni fotosid ja nende alusel on kunstnik Anneliis
Aunapuu kokku pannud üsnagi pilkupüüdva kompositsiooni. Ehk paneb suurejooneliste
merevaadetega ja imekaunite
detailidega trükis märkama ja
armastama ka vanu väärikaid
meremärke. On ju kalender
selline trükis, mis seisab kogu
aasta perekonna silme ees ja
Rannarahva Muuseum loodab
selle abil natuke meie ajaloolist merenduslikku identiteeti
tugevdada.

Külvi Kuusk
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Mis on progressiivsed prillid
Ammustest aegadest on inimesed füüsika,
täpsemalt optika kasutamisest abi leidnud, et
paremini näha.

KOMMERTSTEKST

Aastalõpustressi aitab
maandada Krediidipank
Aastalõpp on traditsiooniliselt
aeg, mil mõtleme tavalisest
rohkem oma lähedastele. Hingedeajal novembris meenutame
neid, keda meiega enam ei ole,
detsembris aga kuulub tähelepanu eelkõige meie kallitele pereliikmetele.

Progresseeruvate prilliklaasidega näeb lähedale ja kaugele.

Suur avastus oli läätsede ehk prilliklaaside abil kujutise teravustamine nägemise parandamiseks. Avastati, et –läätsega ehk nõgusa läätsega saab parandada puudulikkust kaugele nägemisel ja +läätsega ehk kumera läätsega lähedale
vaatamisel. Tänapäeva teadus töötab aga iga päev, et lisada samale läätsele võimalikult paju omadusi elu lihtsustamiseks. Maailma parimad prilliklaaside tehased, näiteks
Prantsusmaa firma Essilor, paigutavad teaduse saavutused
kiiresti tootmisesse. Nii on ka Eestisse jõudnud maailma
parimad peegeldumisvastased katted, prilliläätsede õhendused ja ka progresseeruvad prilliklaasid.
Progresseeruvate prilliklaasidega saab vajadusel näha
selgelt nii kaugele kui ka lähedale. Lugemisprillide kasutajale on kindlasti tuttav, et lugemisprillidega vaadates on
isegi arvutiekraan udune, rääkimata kaugemal asuvatest
objektidest. Kaugelevaatamise prillidega on aga kehvem
lugeda. Kõikidele on tuttavad üle prilli vaatavad silmad,
oleme näinud isegi korraga kahtesid prille kandvaid inimesi. Mäletame ka vanaema ja vanaisa prille, millel on
aken sees. See aken ongi prilli lugemise osa.
Progressiivne prilliklaas on kõrgtehnoloogiliselt töödeldud klaas, kus läätse on töödeldud vastavalt iga konkreetse inimese vajadusele näha korraga nii kaugele kui ka
lähedale. Igasugused aknad ja muud silmatorkavad lisandid klaasil puuduvad. Klaasid on töödeldud selliselt, et
ülemise osaga näeb kaugele hästi, keskel on kanal, millega
näeb arvutit, ja alumine osa on lugemiseks.
Progressiivsete prilliretseptide määramine ja prillide
valmistamine on väga täpne töö, kus iga millimeeter peab
väga täpselt paigas olema. Seepärast suudavad häid progresseeruvaid prille valmistada ainult hea, kaasaegse aparatuuriga ning kogenud töötajatega optikafirmad.
Ka inimene ise peab natuke vaeva nägema, et progresseeruvate prillidega hästi nägema õppida. Inimese aju
peab saama aru, kuidas silmad töötavad. Kaua aega valede prillidega vaadanud inimene peab oma aju ka õigete
prillidega vaatamiseks õpetama. Progressiivsete prillide
kandja peab kindlasti arvestama, et tuleb hakata rohkem
pead keerama kui silmi liigutama, sest eri kaugustesse
vaatamiseks on progresseeruvate läätsede sees nn kanalid.
Silmadega liikumine toimub üles ja alla, kõrvale peab aga
pead liigutama. Negatiivne on see, et klaasi äärtes on moonutused, aga nendest tuleb õppida mööda vaatama.
Tänapäeva prillid on kindlasti ka ehteks ja imagoks.
Progressiivsed prillid lisavad elukvaliteeti.
Novembris, detsembris on Viimsi SPA Optika spetsialiseerunud mitmevaateliste prillide propageerimisele.
Anname tasuta professionaalset nõu ning kõikidele mitmevaatelistele prillidele kehtivad kampaaniahinnad. Info
ja registreerumine telefonil 601 1570.

Jaan Põrk
Säästuoptika, StockOptika ja PereOptika juhataja

Jõuluajal jooksevad lapsed hommikul
esimese asjana vaatama, mida päkapikk
on sussi sisse toonud. Pärastlõunal aga
maalivad meie silmaterad püüdlikult
tähti, et jõuluvana ikka teada saaks,
mida ta kingituseks tooma peab.
Pühad on see aeg, mil tulevad enamasti koju ka mööda maailma laiali
olevad lähedased, et koos meenutada
toredaid aegu ja teha plaane tulevikuks.
Vahel võib kiiresti lähenev aastalõpp
aga pinget tekitada, sest soov lähedastele rõõmu valmistada, midagi tõeliselt
toredat kinkida, ei pruugi kokku käia
meie rahaliste võimalustega. On ju pühade aeg selline periood aastas, kus
inimeste väljaminekud on tavapärasest
suuremad.
Ehk oleks mõistlik suuremad kulutused hajutada pikema aja peale? Krediidipangal on mitmeid tooteid, mis niisugust kulude jaotamist võimaldavad,
näiteks arvelduskrediit, krediitkaart ja
väikelaen.

Arvelduskrediit võimaldab teil pühadeks ostude tegemisel kasutada suuremat summat raha, kui teie pangakontol parasjagu on. See tähendab, et võite
kindlaks määratud limiidi ulatuses oma
kontoga miinusesse minna. Vajalikud
ostud saate teha kohe, aga arvelduskrediit tuleb tagasi maksta üldjuhul aasta
jooksul. Nii on võimalik ühe kuu suuremad kulud hajutada terve aasta peale. Intressi tuleb tasuda vaid kasutatud
summalt. Arvelduskrediiti on võimalik
saada kuni 2000 euro ulatuses.
Kes aga vajab suuremat summat
(näiteks kaugel välismaal elavate lähedaste külastamiseks), võib võtta väikelaenu. Sel juhul saate arvestada maksimaalselt 5500 euroga. Väikelaenu nagu
ka arvelduskrediidi saamiseks peab
taotleja netosissetulek olema Tallinnas
ja Harjumaal vähemalt 600 ja mujal
Eestis 400 eurot kuus.
Klassikaline võimalus oma kulude planeerimisel on krediitkaart, mis
võimaldab pühadega seotud kulusid
paremini hallata. Selle abil saate kauplustes trügimata teha pühadeostud lihtsalt ja mugavalt ka internetipoodides.
Krediidipangal on pakkuda kahte tüüpi
krediitkaarte, millede olulisemad erinevused on krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise tähtaeg.
Kõikide eespool kirjeldatud toodete

puhul on aastane intress Krediidipangas
kõigest alates 15%. Nii soodne intressimäär on teiste turul olevate sarnaste
toodetega võrreldes madalam.
Mõelge aegsasti oma soovid ja pühadega seotud kulutused läbi ning võtke meiega ühendust. Koos leiame teile
sobivaima lahenduse, kuidas jõuluostudega seotud väljaminekuid planeerida.
Ootame teid Tallinnas Krediidipanga
kontoris asukohaga Narva mnt 4.
Tutvuge laenutingimustega põhjalikumalt Krediidipanga kodulehel www.
krediidipank.ee. Krediidi kulukuse määr
on 17,02% tüüpilise 3000 euro suuruse
ja 3-aastase väikelaenu näitel.

Karin Ossipova
Krediidipanga laenuosakonna juhataja
tel 669 0977
krediit@krediidipank.ee
www.krediidipank.ee

Püünsi Kooli lasteaed sai 18-aastaseks
Püünsi lasteaia mudilaste
jaoks kujunes novembri
algus väga lõbusaks, sest
seekord toimusid lasteaia
sünnipäeva pidustused
kaks päeva järjest!
3. novembri hommikul selgus,
et meie maskotid – uudishimulikud kaheksajalad Kombu
ja Misse – on külla kutsunud
oma vanad sõbrad mereröövlid Ükssilma ning Must Habeme. Mereröövlid olid lasteaia
kommetest väga üllatunud.
Selgus, et Püünsi lasteaias on
kombeks mänguasju ja maiustusi üksteisega jagada, mitte
ei röövita neid ainult endale,
nagu mereröövlid merel harjunud on. Samuti olid mereröövlid ehmunud, et lasteaias
ei tohigi kõva häälega lärmata
ja tuleb üksteisega viisakalt
rääkida.
Lapsed tutvustasid mereröövlitele lasteaia reegleid ja
väärtusi. Selgus küll, et ega ka
lastel pole alati lihtne reeglitest
kinni pidada, sest see nõuab
püüdlikkust. Lasteaias on aga
selline ütlus: kui sa reeglitest
kinni pead, siis on lasteaias olla
hea! Seda pidid ka mereröövlid
kohe tunnistama. Mereröövlid
otsustasid mõneks ajaks Püünsi lasteaeda külla jäädagi, sest
lasteaia selle aasta teemaks on
“Kombu ja Misse merelood“
ning kes tunneb merd mereröövlitest paremini? Pealegi oli

Lapsed meisterdasid ise torte.

11. novembril lasteaias tulemas
suur mereröövlipidu, kust Ükssilm ja Must Habe mingil juhul
puududa ei tahtnud.
Lapsed laulsid mereröövlitele laule, mida nad lasteaias
õppinud on, ning õpetasid mereröövlitele arvutamist. Mereröövlid omakorda jagasid lastele sünnipäevakingitusi ning
külakostiks olid nad toonud ka
oma lemmikmaiustust – moosi!
Kui mereröövlid oma laeva
magama läksid – nad olid ikka
veel harjunud päeval magama
ja öösel röövima ning harjumused ei muutu ju nii lihtsalt

–, algas lastel suur mäng uute
mänguasjade, vahva paadi ja
nukuteatri vahenditega.
4. novembri hommik algas aga kooli ajalooga tutvumisega. Püünsi Kooli ajaloost
tuli lasteaeda rääkima ning
pilte näitama koolitüdruk Helen Noor. Laste jaoks on alati
palju põnevam, kui teadmisi
jagab endast suurem ja targem
koolitüdruk.
Kooli ajaloo uurimisele
järgnes kauaoodatud sünnipäevatordi valmistamine. Kombu
rühma tordi peale tegid lapsed vahva värvilise kalakese.

Misse rühma tordil ilutses aga
mereröövlilaev. Torti ei saanud
siiski kohe sööma hakata, enne
viidi tordid traditsioonilisele
kooli sünnipäevatordi konkursile, kus lõhnas väga isuäratavalt ning magusalt. Küll oli
palju erinevaid sünnipäevatorte! Kogu kooli lapsed laulsid
koolile sünnipäeva laule ja
tantsisid sünnipäeva tantse.
Kõik lapsed olid ühel meelel, et sünnipäev on tore päev
ja Püünsi Kool on vahva kool!

Triinu Puidet

Püünsi Kooli lasteaia
õppealajuhataja
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 08.11.2011 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
08.11.2011 ISTUNGI OTSUSED
		
nr 71 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Rohuneeme külas, katastriüksustel Rohuneeme Kalmistu, Rohuneeme Kalmistu 1 ja Kalmistu tee lõik 1
nr 72 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Randvere külas, Veehoidla
tee 7
nr 73 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Prangli saar, Kelnase küla, maaüksus Liiva
nr 74 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Randvere küla,
kinnistu Kreiukse II		
nr 75 Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed” vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine		
nr 76 Naissaare sadama kinnistu koormamine hoonestusõigusega AS Saarte Liinid kasuks
nr 77 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
8. november 2011 nr 71
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Rohuneeme külas, katastriüksustel Rohuneeme Kalmistu, Rohuneeme Kalmistu 1 ja Kalmistu tee lõik 1 “Planeerimisseaduse”
§ 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Rohuneeme külas Rohuneeme Kalmistu, Rohuneeme
Kalmistu 1 ja Kalmistu tee lõik 1 katastriüksustel vastavalt lähteülesande skeemile. Planeeringu
eesmärk on olemasoleva munitsipaalkalmistu laiendamine.
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja
lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus
kehtivuse.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
8. november 2011 nr 72
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Randvere külas, Veehoidla tee 7
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9
lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Randvere külas Veehoidla tee 7 krundil vastavalt lähteülesande skeemile. Planeeringu eesmärk on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ja
kuni 4 boksiga ridaelamu ehitusõiguse määramine.
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja
lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus
kehtivuse.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
8. november 2011 nr 73
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Prangli saar, Kelnase
küla, maaüksus Liiva
Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 26.06.2007. a otsusega nr 66 Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks sihtotstarbeta maast väikeelamumaaks,
eesmärgiga moodustada kolm suvilakrunti ja üks teemaa krunt. Detailplaneeringu ülesandeks on
jagada planeeritav osa kinnistust neljaks, määrata kolmele elamumaa sihtotstarbega katastriüksusele ehitusõigus, piiritleda kruntide hoonestusala ja määrata tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.
Muuhulgas määratakse detailplaneeringuga moodustatav transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus avalikult kasutatavaks, et tagada probleemideta juurdepääs planeeringualast idas paiknevale üldkasutatavale kämpingute alale ja mererannale. Kuivõrd detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne
eeldatavalt olulist mõju rannakooslustele, Natura 2000 võrgustiku aladele ega olulist keskkonnamõju “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” tähenduses, otsustati Viimsi
Vallavalitsuse 7.10.2011. a korraldusega nr 720 jätta algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegilise hindamise menetlus.
Detailplaneering koostati koostöös planeeritava kinnisasja omanikega ning tehnovõrkude valdajatega ja koostamisel arvestati Harju maavanema 7.06.2011. a kirjas nr 2.1-13k/2108 esitatud
ettepanekutega. Detailplaneering kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega, Terviseameti Põhja
talitusega, Maa-ametiga ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga. Kuivõrd tegu on ranna
ehituskeeluvööndis asuva kinnistuga, on detailplaneeringu elluviimiseks vajalik Keskkonnaameti
nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks, mida saab taotleda pärast detailplaneeringu vastuvõtmist “Looduskaitseseadusega” sätestatud korras ja tingimustel.
“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel ning arves-
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tades, et detailplaneering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele ja Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkidele ning lähtudes Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja keskkonnakomisjoni
seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada pärast ehituskeeluvööndi vähendamiseks Keskkonnaameti nõusoleku saamist avalikule väljapanekule Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas osalise maaüksuse Liiva
detailplaneering (OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus projekt nr 11-10), millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks sihtotstarbeta maast väikeelamute maaks
ning määratakse ehitusõigus kolme suvila ehitamiseks ja avalikult kasutatava tee rajamiseks.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
8. november 2011 nr 74
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Randvere küla, kinnistu Kreiukse II
Kinnistu Kreiukse II detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a otsusega nr 3
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks, eesmärgiga ehitada 2323 m² suurusele kinnistule üksikelamu. Detailplaneeringuga määratakse kinnistu
sihtotstarbeks elamumaa (100 %) ja ehitusõigus kahekorruselise kuni 8 meetri kõrguse üksikelamu
ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kuni 350 m².
Detailplaneering koostati koostöös planeeritava kinnisasja omanikuga ja tehnotrasside valdajatega ning kooskõlastati Maanteeameti Põhja Regiooniga ja Põhja-Eesti Päästekeskusega. Samuti
arvestati detailplaneeringu koostamisel Harju maavanema 26.09.2011.a kirjas nr 2.1-13k/3610 esitatud ettepanekuid.
“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel ning arvestades, et detailplaneering on koostatud seaduste ning muude õigusaktide alusel ja vastab Viimsi
valla ruumilise arengu eesmärkidele, samuti lähtudes vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni
ning keskkonnakomisjoni seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi valla Randvere küla Kreiukse II kinnistu
detailplaneering (ETul KODUProjekt OÜ töö nr 01/11).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
8. november 2011 nr 75
Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed”
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Üldplaneeringu teemaplaneering “Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed” (edaspidi
Teemaplaneering) algatati Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006. a otsusega nr 71 ning koostati koostöös
planeeritava maa-ala naabrusse jäävate kohalike omavalitsustega, maavanemaga ning planeeritava
maa-ala elanike ning teiste huvitatud isikutega. Teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustati avalikkusele kahel korral: 26.12.2007 – 11.01.2008 ja 17.08.2009 – 31.08.2009 toimusid eskiislahendust
tutvustavad avalikud väljapanekud, 17.01.2008 ja 10.09.2009 toimusid avalikud arutelud. Teemaplaneeringu koostamisel arvestati Harju maavanema 18.04.2008. a kirjas nr 2.1-13k/1397 esitatud
ettepanekutega ja Teemaplaneering kooskõlastati Põhja Regionaalse Maanteeametiga, Keskkonnaministeeriumi volitatud esindaja Maa-ametiga, Keskkonnaametiga, Lennuametiga, Tehnilise Järelevalve Ametiga, Riigimetsa Majandamise Keskusega, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, Tallinna Linnavalitsusega, Maardu Linnavalitsusega ja Jõelähtme Vallavalitsusega. Kõik
kooskõlastused on köidetud Teemaplaneeringu kausta.
“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 2 punkti 1 alusel korraldati Teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), milles tehtud ettepanekutega Teemaplaneeringus arvestati. KSH menetlus viidi läbi vastavalt KeHJS ettenähtud korrale ja selle kohta on koostatud eraldi kaust.
Eeltoodu alusel ja lähtudes “Planeerimisseaduse” § 18 lõikest 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse”
§ 2 punktist 5 ning arvestades, et Teemaplaneering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele ning
Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkidele, samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja vallavalitsusel korraldada avalik väljapanek üldplaneeringu teemaplaneeringule
“Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed” (K-Projekt AS töö nr 06236).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
08.11.2011 ISTUNGI MÄÄRUSED
08. november 2011 nr 25
Sporditegevuse toetamise kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike
1 punkti 5 alusel ja kooskõlas “Spordiseaduse” § 3 punktidega 2, 21 ja 3.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele Viimsi valla eelarves ettenähtud vahendite arvelt
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Viimsi valla 7-19-aastaste laste ja noorte, sealhulgas puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses
sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti (edaspidi harrastajad), sporditegevuse
korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda (edaspidi määrus).
(2) Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab
erakooli, ja eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja), kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust:
1) Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavatele harrastajatele;
2) kus harrastajate arv on vähemalt 20;
3) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treenerikutse II kvalifikatsioonitasemega
treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialal on vähemalt üks treenerikutse III või
kõrgema kvalifikatsioonitasemega treener. Treenerikutse kvalifikatsiooni taset arvestatakse toetuse
andmisel alates III tasemest ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta;
(3) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja
teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse
toetamiseks.
(4) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.
§ 2. Teave toetuse saamiseks
Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee).
2. peatükk
TOETUSE SAAJA NING TOETUSE ARVESTAMINE
§ 3. Toetuse saaja
Toetuse saaja on spordiorganisatsioon, kellele on otsustatud toetust anda.
§ 4. Toetus
(1) Toetust määratakse üks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale välja temaga sõlmitava
lepingu alusel. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala
eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist.
(2) Toetust antakse ühele teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja määruse § 7
lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale. Treeneri kvalifikatsiooni järgi arvestatavat toetust antakse
ühele määruse § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale ning see on aluseks treenerikutse kvalifikatsiooni taseme arvestamisel 100 harrastaja kohta toetuse andmisel selle toetuse saajale.
(3) Spordiala koefitsiendi määramisel lähtutakse spordiala harrastamisega seotud kuludest, spordirajatiste üürimisega seonduvatest kulutustest, majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning
spordiala kaudselt toetavatest teguritest. Määruses nimetamata spordiala puhul arvestatakse toetust
madalaima koefitsiendi alusel vastavalt määruse § 6 lõike 3 punktile 1.
(4) Toetuse arvestuslikuks aluseks on spordialaliidu edetabel, mis on koostatud taotluse esitamise
aastale eelneva kalendriaasta või eelmise hooaja kuni 19-aastaste (k.a) harrastajate Olümpiamängude, Maailmameistrivõistluste, Euroopa ja Eesti Meistrivõistluste tulemuste põhjal. Spordialaliidud
esitavad Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vastavalt spordialaliiduga sõlmitud kokkuleppele kinnitatud edetabeli hiljemalt 1. juuniks. Kui spordialaliit ei ole vastavat kokkulepet vallavalitsusega sõlminud või vallavalitsusele tähtajaks edetabelit esitanud, siis arvestatakse toetust
madalaima koefitsiendi alusel vastavalt määruse § 6 lõike 4 punktile 1.
(5) Treeneri kvalifikatsiooni arvestatakse toetuse arvutamisel alates III kvalifikatsioonitasemest taotluse esitamise tähtaja seisuga treeneri kohta, kui toetuse saajal on vähemalt 51% harrastajaid, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.
§ 5. Toetuse arvutamine
(1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 p 2 ja 4) arvestatakse Viimsi valla eelarvest sporditegevuse
toetuseks eraldatud summast selle 90% jagamisel määruse § 6 lõikes 1 sätestatud nelja vanuserühma
arvestusliku harrastajate koguarvuga. Ühe vanuserühma arvestuslik harrastajate arv saadakse selle
rühma koefitsiendi korrutamisel toetuse saajate selles rühmas olevate harrastajate arvuga.
(2) Toetuse saajale antav toetuse kogusumma saadakse toetuse saaja eri spordialade kohta arvutatud
summade liitmisel. Toetuse saajale ühe spordiala kohta makstav summa arvutatakse järgmiselt:
1) arvutatakse välja toetuse saaja harrastaja iga vanuserühma kohta antav toetussumma – harrastajate arv korrutatuna baassumma ja harrastajate vanusel põhineva koefitsiendiga;
2) liidetakse toetuse saaja harrastajate eri vanuserühmade kohta antavad toetussummad;
3) kui toetuse saaja ei ole spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse käesoleva lõike punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 2), eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3) ja
spordialaliidu edetabeli koefitsiendiga (§ 6 lg 4). Sellele liidetakse treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg
5) alusel arvutatud summa;
4) kui toetuse saaja on spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse käesoleva
lõike punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 2) ja eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3)
koefitsiendiga ning saadud summale liidetakse edetabeli esimese kolmandiku harrastajate arvu (§ 6
lg 4 p 3) ja treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud summa.
(3) Spordialaliidu edetabeli alusel arvutatava toetuse saamiseks jagab vallavalitsus esitatud edetabeli kolmeks. Seejuures arvestatakse järgmist:
1) kui spordiala spordiklubide arv ei jagu täpselt kolmega, siis võib teise kolmandikku paigutatavate
spordiorganisatsioonide arv erineda esimeses ja kolmandas kolmandikus olevate spordiorganisatsioonide arvust ühe võrra ning nende puhul võetakse toetuse arvestamisel aluseks edetabeli teise
kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 2). Edetabeli esimesse ja kolmandasse kolmandikku kuuluvate
spordiorganisatsioonide arv peab olema võrdne;
2) kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu liige, ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks koefitsient 0,3.
(4) Treeneri kvalifikatsioonitaseme alusel arvestatav summa saadakse kvalifikatsioonitaseme koefitsiendi (§ 6 lg 5) korrutamisel baassummaga harrastaja kohta (§ 5 lg 1).
§ 6. Koefitsiendimäärad
(1) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid:
1) 7-10-aastased – koefitsient 0,8;
2) 11-15-aastased – koefitsient 1,0;
3) 16-19-aastased – koefitsient 1,3;
4) 7-19-aastased puuetega lapsed ja noored ning püsiva töövõimetusega inimesed – koefitsient 1,0;
(2) Spordialade koefitsiendid:
1) aikido, fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport – koefitsient 0,7;
2) capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, kudo, käsipall,

lauatennis (ka pimedate lauatennis), maadlus, poks, saalihoki, seinatennis (squash), sport chanbara,
sulgpall, suusatamine (sh freestyle, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusakahevõistlus ja suusahüpped), taekwon(-)do, Tai poks, võimlemine (ka akrobaatiline võimlemine), võistlustants, võrkpall (ka istevõrkpall), rull-iluuisutamine, wu-shu – koefitsient 1,0;
3) aerutamine, allveesport, iluuisutamine, jalgrattasport, jäähoki, jääkeegel (curling), jääpurjetamine, kelguhoki, laskesport, laskesuusatamine, moodne viievõistlus, mootorrattasport, purjetamine,
ratsasport, sõudmine, tennis, triatlon, ujumine, veemootorisport, vehklemine – koefitsient 1,3.
(3) Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid:
1) eelisarendatavate spordialade koefitsientide määrad on 0,7 ja 1,0. Eelisarendatavate spordialade
ja nende koefitsientide määramisel võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud spordialad. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata spordiala puhul määratakse madalaim koefitsient.
Eelisarendatavaid spordialasid koefitsiendiga 1,0 määratakse mitte rohkem kui 10. Eelisarendatavate spordialade koefitsientide määramisel lähtutakse spordialast, sh majanduslikest ja sotsiaalsetest
kaalutlustest ning spordiala kandepinnast, perspektiivist ja saavutustest nii Eestis kui ka maailmas;
2) eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad kehtestab vallavalitsus iga kahe aasta tagant
1. oktoobriks määruse § 10 lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul. Komisjon esitab oma ettepaneku vallavalitsusele 10 päeva varem. Kui komisjon ettepanekut ei esita, kehtestab vallavalitsus
eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad, lähtudes käesoleva lõike punktist 1. Eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad avalikustatakse vastavalt määruse §-le 2.
(4) Spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid:
1) edetabeli kolmas kolmandik – koefitsient 0,5;
2) edetabeli teine kolmandik – koefitsient 1,0;
3) edetabeli esimese kolmandiku puhul edetabeli kolmandas kolmandikus olevate toetuse saajate
harrastajate arvu alusel arvutatav toetussumma X (§ 6 lg 1 ja § 6 lg-d 2 ja 3) korrutatakse 0,5-ga või
0,3-ga, kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, mille tulemuseks saadakse Y. Kui selliseid spordiorganisatsioone on, kelle puhul on vaja
korrutada 0,3-ga, siis 0,3-ga korrutamisel saadakse Y korrutiste X•0,5 ja X•0,3 tulemuste liitmisel.
Tulemus Y lahutatakse toetussummast X. Lahutustulemus (Z=X-Y) jagatakse edetabeli esimesse
kolmandikku kuuluvate toetuse saajate harrastajate koguarvuga. Saadud jagatis liidetakse edetabeli
esimeses kolmandikus oleva juba käesoleva paragrahvi lõike 1 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud
toetuse saaja summale vastavalt tema harrastajate arvule.
(5) Treeneri kvalifikatsioonitasemel põhinevad koefitsiendid:
1) kvalifikatsiooni III tase – koefitsient 5,0;
2) kvalifikatsiooni IV tase – koefitsient 7,5;
3) kvalifikatsiooni V tase – koefitsient 10,0.
3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE
§ 7. Toetuse taotlus
(1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse vallavalitsusele koos käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks.
Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud isik. Vallavalitsus võib nõuda, et taotlusele lisataks
teisi dokumente, mis on olulised, et otsustada, kas toetust anda või mitte anda. Lisadokumentide
nõudmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult (posti, faksi või e-posti teel).
(2) Toetuse taotluses märgitakse:
1) taotleja ja tema esindaja andmed;
2) treeningrühmade loetelu;
(3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
1) järgneva aasta eelarve;
2) treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri paber- ja elektroonilise dokumendina. Nimekirjas
tuleb esitada treenerite ja harrastajate nimed ja isikukoodid harrastajate treeningrühmade kaupa,
spordiala nimetus, treeningrühmade arv, harrastajate arv ning treeneri kvalifikatsioonitase ja selle
kehtivuse aeg. Harrastajate vanuserühmadesse jaotamisel arvestatakse nende vanust toetuse saamise
aasta 1. jaanuari seisuga;
3) tegevuskava järgneva kolme aasta kohta (v.a erakooli pidaja);
4) treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta;
(4) Toetuse taotlemisel võib vallavalitsus lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 loetletud dokumentidele nõuda taotlejalt jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike
tingimustega.
(5) Toetuse saamiseks peab taotleja tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on riigiportaali (www.eesti.ee) või Viimsi valla veebilehe (www.viimsi.ee) kaudu
kinnitanud soovi Viimsi valla sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks. Kui
toetusperioodi kestel asenduvad spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega, siis peab toetuse saaja tagama, et asemele tuleva harrastaja kohta kinnitaks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja soovi Viimsi valla sporditegevuse toetuse andmiseks taotlejale samal viisil.
Sooviavalduse toetuse määramiseks võib esitada vallavalitsuses kohapeal ka paberil. Avaldus peab
sisaldama harrastaja ja harrastaja seadusliku esindaja nime, treeneri avalduse puhul treeneri nime,
isikukoodi, kontaktandmeid (postiaadress, telefon, e-post) ning selgesõnalist soovi toetuse andmise
kohta taotlejale.
§ 8. Dokumendi esitamine
(1) Vallavalitsusele esitatavad dokumendid peavad olema kirjalikus vormis ja neid võib esitada ka
elektrooniliselt, kui need on allkirjastatud digitaalselt.
(2) Viimsi sporditegevuse toetamise e-teenuse olemasolul võib taotleja või toetuse saaja esitada
taotluse (§ 7 lg 1) või toetuse kasutamise aruande (§ 16 lg 1) digitaalselt allkirjastatuna infosüsteemi
PAI (http://pai.tallinn.ee/) või riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu.
(3) Dokumendi elektroonilise esitamise nõuded kehtestab vallavalitsus.
§ 9. Taotleja õigused ja kohustused
(1) Taotlejal on õigus saada vallavalitsuselt informatsiooni mitme taotleja nimekirjas esitatud harrastajate kohta ning harrastajate kohta, kelle puhul ei ole teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja määranud toetuse saajat.
(2) Taotleja, kellele vallavalitsus andis toetust eelneval perioodil, on kohustatud esitama aruande
määruse § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks. Kui taotleja, kes eelneva perioodi eest on saanud toetust,
on ilma mõjuva põhjuseta jätnud esitamata toetuse kasutamise aruande § 16 lõikes 1 nimetatud
tähtajaks, siis on toetuse andjal õigus toetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetust mitte
anda. Taotleja võib mõjuvate põhjuste olemasolul taotleda vallavalitsuselt aruande esitamise tähtaja
pikendamist.
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(3) Toetuse saaja on kohustatud hoidma saadud toetust eraldi pangakontol ja tegema sealt väljamakseid määruse § 14 lõikes 1 sätestatud sihtotstarbel. Kui taotleja ei ole saadud toetust hoidnud eraldi
pangakontol, siis järgmisel aastal toetuse taotlemisel toetust ei anta.
4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE
§ 10. Taotluse menetlemine
(1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruse §-s 7 sätestatud nõuetele ning
teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti, faksi või e-postiga) 1 kuu jooksul arvates
taotluse esitamise tähtajast. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse
taotluse menetlemine vallavalitsuse otsusega ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.
(2) Taotluse vaatab läbi Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon (edaspidi komisjon) 3
kuu jooksul, arvates selle esitamise tähtajast ja teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise või
mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.
§ 11. Toetuse andmise otsustamine
(1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse vallavalitsuse korraldusena. Otsuse tegemisel lähtutakse käesolevast määrusest, taotlusest, komisjoni
ettepanekust ja faktilistest asjaoludest.
(2) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud käesolevast määrusest või kui ettepanek on
motiveerimata, on vallavalitsusel õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon
vaatab taotluse uuesti läbi 1 kuu jooksul.
(3) Vallavalitsus teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusakti ning lõikes 2 nimetatud
asjaolu taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul haldusakti andmisest või asjaolu selgumisest arvates. Teave toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Viimsi valla
veebilehel (www.viimsi.ee).
§ 12. Toetuse andmisest keeldumine
Toetust ei anta, kui taotleja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi valla asutustele või
kui taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid, kui taotleja kohta ei ole 1. detsembriks teovõimeline
harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener alates III kvalifikatsioonitasemest toetuse andmise soovi kinnitanud ning muudel määruse § 4 lõikes 2 ja § 9 lõikes 3 sätestatud juhtudel.
5. peatükk
TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED
§ 13. Lepingu sõlmimine
(1) Vallavalitsus esitab 1 kuu jooksul toetuse andmise haldusakti teatavakstegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult 1 kuu
jooksul arvates lepingu esitamisest.
(2) Lepingus sätestatakse:
1) pooled;
2) poolte õigused ja kohustused;
3) toetuse suurus ja sihtotstarve ning toetusperiood;
4) harrastajate arv;
5) toetuse ülekandmise tingimused;
6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
7) sanktsioonid.
(3) Kui toetuse taotleja ei tagasta vallavalitsusele allkirjastatud lepingut, siis tunnistatakse haldusakt
toetuse andmise kohta kehtetuks ja taotlus jäetakse rahuldamata ning taotluse menetlus lõpetatakse.
Haldusakt menetluse lõpetamise kohta tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul.
§ 14. Toetuse kasutamine
(1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel sihtotstarbel:
1) treeneri kutsekvalifikatsiooni II-V tasemega treeneri töötasuks;
2) harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri- või rendikuludeks;
3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulude katteks.
(2) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui vallavalitsus on tuvastanud toetuse
mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus 10
tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.
§ 15. Toetuse saaja õigused ja kohustused
(1) Toetuse saajal on õigus:
1) saada määratud toetust;
2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi
ja vastuväiteid;
3) teha harrastajate nimekirjas muudatusi asendades spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega. Kui väiksema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kuulub
kohaldamisele suurem koefitsient, siis antud toetust ei suurendata. Kui suurema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kohaldatakse väiksemat koefitsienti, vähendatakse
toetust vastava harrastaja koefitsiendimäärani. Kui treener koos treeningrühmaga lahkub ja läheb teise
toetuse saaja juurde, siis treeneri ja harrastajate kohta arvestatav toetus kantakse uuele toetuse saajale
üle uue toetuse saaja avalduse alusel ja lahkunud harrastajaid uutega ei asendata. Treeneri üleminekul
kantakse treeneri kohta arvestatav toetus üle uuele toetuse saajale uue toetuse saaja avalduse alusel.
Toetuse ülekandmise eelduseks on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on
teavitatud treeneri lahkumisest või treeneri lahkumisest koos treeningrühmaga.
(2) Toetuse saaja on kohustatud:
1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt
10 päeva toimub spordilaagris;
2) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningul või tunnis osalenud harrastajate nimed ning treeningtegevuse lühikokkuvõtte;
3) korraldama 7-10-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 120 minutit;
4) korraldama 11-15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;
5) korraldama 16-19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;
6) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ületa 25 harrastajat;
7) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga ja maksimaalselt 100
harrastajaga;
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8) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama osalustasust (õppemaksust)
kas 10% harrastajatest ja andma 20%le harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses või vabastama osalustasust (õppemaksust) 20% harrastajatest;
9) kasutama toetust vastavalt määruse § 14 lõikes 1 sätestatule.
6. peatükk
ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE
§ 16. Aruandlus
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Kui toetuse
saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase
aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.
(2) Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke
seletusi ja vahearuandeid ja määrata tähtaeg nende esitamiseks.
§ 17. Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine
Kui toetuse saaja ei esita määruse § 16 lõikes 2 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse
kasutamise kohta, on saadud toetust kasutanud sihtotstarbele mittevastavalt, jätnud kasutamata toetuse vallavalitsusele tagastamata või on muul moel lepingut rikkunud, siis on vallavalitsusel õigus
vähendada toetust, peatada toetuse väljamaksmine ja/või lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja
3 aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda. Haldusakt toetuse andmise kohta tunnistatakse
kehtetuks ja tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul. Asjakohane teave avaldatakse Viimsi
valla veebilehel.
§ 18. Järelevalve lepingu täitmise üle
(1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.
(2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:
1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded vallavalitsusele määratud tähtajaks.
(3) Järelevalve käigus on vallavalitsusil õigus kohapeal kontrollida:
1) treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas;
2) treeningutel osalevate harrastajate arvu vastavust lepingule ja muudele dokumentidele;
3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 kohaselt läbiviidud kontrollimiste kohta koostab
vallavalitsus akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või toetuse saaja muu töötaja).
(5) Järelevalve käigus avastatud lepingutingimuste olulise rikkumise või nende kordumise korral
koostab vallavalitsus akti(de) alusel protokolli. Protokollis märgitakse järelevalve teostamise aeg ja
koht, järelevalve teostaja nimi ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed, järelevalvetoimingu eesmärk, järelevalve käigus tuvastatud asjaolud, järelevalvetoimingu
käigus esitatud taotlused, järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused. Protokoll antakse toetuse saajale üle allkirja vastu või edastatakse tähtväljastusteatega.
(6) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus rakendada sanktsioone, sh määrata vastavalt lepingule leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine
või lõpetada leping.
7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 19. Määruse rakendamine
(1) Järgmise kalendriaasta toetuse arvestamiseks esitavad spordialaliidud määruse § 4 lõike 4 nõuetele vastavad edetabelid vallavalitsusele käesoleva aasta 1. oktoobriks sama aasta 1. juuni seisuga.
(2) Vallavalitsusel kehtestada järgmised vormid:
1) sporditegevuse toetamise taotlus (§ 7 lg 1);
2) treenerite ja harrastajate nimekiri (§ 7 lg 3 p 2);
3) sporditegevuse toetamise leping (§ 13 lg 1);
4) sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne (§ 16 lg 1).
(3) 2012. aastaks esitatud taotluste puhul arvestatakse nende esitamise tähtaega Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määruses nr 12 “Spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise kord” sätestatust
lähtuvalt.
(4) Eelisarendatavate spordialade koefitsiendi määrad 2012. aastaks kehtestab vallavalitsus 1. detsembriks 2012 määruse § 10 lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul.
(5) Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(6) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
§ 20. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määrus nr 12 “Spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise kord”.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
08. november 2011 nr 26
Viimsi valla 2011. aasta eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja “Viimsi
valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 1 ja § 113 lõigete 1, 3, 4 ja 6 alusel.
§ 1. Lülitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvesse järgmised muudatused:
1) Eelarve tulud:
Tulu kood Tulu liik

Kehtiv eelarve

Suurendamine

Vähendamine

Uus eelarve

35000

valitsussektorisisesed
toetused

43 830,50

290 486,93

0,00

334 317,43

350000

riigilt ja riigiasutustelt

10 215,78

16 978,32

0,00

27 194,10

3500001

Vabariigi Valitsuse
reserv

9 654,85

2 442,17

0,00

12 097,02

3500008

Koolipiim

9 654,85

2 442,17

12 097,02

3500014

Harju Maavalitsus

0,00

13 782,00

13 782,00

350003

valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt

560,93

754,15

1 315,08
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35009

mitteresidentidelt

33 614,72

273 508,61

307 123,33

350092

Euroopa Liidult

33 614,72

273 508,61

307 123,33

3520

valitsussektorisisesed
toetused

2 092 530,00

7 463,00

2 099 993,00

35200

riigilt ja riigiasutustelt

2 092 530,00

7 463,00

2 099 993,00

3520017

Tasandusfond

2 092 530,00

7 463,00

2 099 993,00

TULUD

2 136 360,50

297 949,93

0,00

2 434 310,43

2) Eelarve kulud:
Kood

Tegevusala

Kehtiv eelarve

Suurendamine

Vähendamine

Uus eelarve

01114

Reservfond

63 507,78

-6 400,00

57 107,78

013202

Valla arengukava

211 171,83

6 400,00

217 571,83

03200

Päästeteenused

22 228,47

3 165,00

25 393,47

04511

Liikluskorraldus

9 586,75

604,00

10 190,75

045201

Viimsi Saared - veetransport

471 126,36

253 501,61

724 627,97

049001

Viimsi Saared

57 730,64

20 007,00

77 737,64

049003

Muu majandus

22 564,66

052002

-1 433,00

21 131,66

Kanalisatsiooni trasside 415 425,72
remont

-4 000,00

411 425,72

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku
kaitse

29 727,48

-1 552,89

28 174,59

05600

Muu keskkonnakaitse
(sh keskkonnakaitse
haldus)

25 133,15

1 552,89

26 686,04

06602

Kalmistud

5 406,93

2 433,00

7 839,93

066051

Heakord

84 107,73

559,04

066052

Ranna korrashoid

3 003,85

066055

Muu elamu- ja kommu- 13 556,16
naalmajanduse kulud

076001

Vallaarst

7 030,28

306,00

7 336,28

08600

Muu vaba aeg, kultuur,
religioon, sh haldus

26 510,62

750,00

27 260,62

091101

MLA Viimsi Lasteaiad

2 800 886,77

1 582,21

2 802 468,98

092102

Püünsi Kool

593 351,28

32 508,27

625 859,55

092122

Prangli Põhikool

106 750,52

29,50

106 780,02

092201

Viimsi Keskkool

4 264 413,89

1 504,34

4 265 918,23

096012

Autojuhi lubade kompenseerimine

15 977,91

3 200,00

19 177,91

09800

Muu haridus, sh haridu- 150 808,55
se haldus

-35 628,00

101212

Erivajadustega inimeste 29 882,05
hooldajate toetus

3 000,00

32 882,05

101213

Puuetega laste sotsiaalne kaitse

18 100,03

13 032,00

31 132,03

102014

Koduteenused avahooldus

12 782,33

10300

Toitjakaotanute sotsiaa- 3 895,58
lne kaitse

104021

Vastsündlinute toetus

70 941,93

-6 200,00

64 741,93

104022

Koolitoetus

31 955,82

-8 000,00

23 955,82

104029

Lastehoiutoetus

48 738,15

12 000,00

60 738,15

10701

Riiklik toimetulekutoetus

39 983,43

7 463,00

47 446,43

KULUD

9 656 286,65

364 797,86

-2 306,00
1 200,00

115 180,55

10 476,33
5 095,58

-66 847,93

9 954 236,58

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE KORRALDUS

84 666,77
-559,04

2 444,81

-769,00

12 787,16

VIIMSI VALLAVALITSUSE KORRALDUS TEELE NIME MÄÄRAMISEST
28. oktoober 2011 nr 863
Tee nimetuse määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked
1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 19.10.2011 protokolli:
1. Määrata Viimsi alevikus asuvale teele, mis algab Nelgi teelt (Nelgi tee 1 kinnistul) ja lõpeb tupikuga, nimetuseks Gladiooli tee, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas
vallavanem
Kristo Kallas
vallasekretär
Korralduse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

Detailplaneeringutest

Enampakkumine

“28.11.2011–25.12.2011 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella
16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Kreiukse
II maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Randvere tee ääres
ning piirneb Põldvuti teega, Põldvuti tee 3a ja Kreiukse I maaüksusega. Planeeringu eesmärgiks
on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks,
eesmärgiga ehitada 2323 m2 suurusele kinnistule üksikelamu. Detailplaneeringuga määratakse
kinnistu sihtotstarbeks elamumaa (100%) ja ehitusõigus kahekorruselise kuni 8 meetri kõrguse
üksikelamu ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kuni 350 m2.
Lisaks vallamajale on Kreiukse II maaüksuse detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi valla vara registris oleva hõljuki (õhkpadjal kaatri) MARS 700, registreerimismärgiga VLD-234, ehitusaasta
2007, pikkus 7,63 meetrit, laius 3,2 meetrit, mootor GAZ-5601, reisijate arv 7+1, alghind 30
000 (kolmkümmend tuhat) eurot võõrandamiseks. Hõljuki asukoht: Viimsi vald, Miiduranna
sadam.
Vallavalitsus soovitab enne pakkumise tegemist hõljuk ülevaadata, hilisemaid pretensioone ei
arvestata.
Enampakkumisel osalemise tingimused:
• Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma pakkumises nimetatud summa hiljemalt ostumüügilepingu sõlmimise päeval.
• Kõik ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
• Pakkumise tagatise suuruseks on 10% hõljuki alghinnast ehk 3000 (kolm tuhat) eurot. Tagatisraha tasutakse hiljemalt pakkumise esitamise tähtajaks Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele nr
221010936477 Swedbankis.
• Pakkumise esitamise tähtaeg on 7. detsember 2011.a kell 14.00. Pakkumiste avamise tähtaeg
on 7. detsember 2011.a kell 14.15.
• Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud “MARS 700“ koos
märkega “Mitte avada enne 07.12.2011.a kell 14.15“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee
1, I korrus, vastuvõtusekretär.
Pakkumine peab sisaldama:
• pakutavat hinda (sõnade ja numbritega);
• täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht
ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi number
ja e-posti aadress;
• füüsilise isiku puhul koopiat isikuttõendavast dokumendist;
• juriidilise isiku puhul kandeotsuse ja registriosa kehtivaid koopiaid;
• nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
• tagatisraha tasumist tõendavat dokumenti;
• pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.
Lisainformatsiooniks ja müüdava varaga tutvumiseks pöörduda abivallavanem Endel Lepiku
poole (tel 606 6804, e-post endel@viimsivv.ee).

28.11.2011–25.12.2011 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul üldplaneeringu teemaplaneering “Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed“
Üldplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu eesmärk on:
1. Valla teedevõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi planeerimise üldiste põhimõtete
kujundamine.
2. Liiklejatele soodsate ühenduste loomine elu- ja töökohtade, spordi- ja puhkekohtade, elukoha ja
piirkonnakeskuse ning alevike ja külade vahel.
3. Sõiduteede, kergliiklusteede ja reisijate rööbastranspordi trasseeringu asukohtade määramine.
4. Liiklusvoogude ratsionaalse jagunemise kohaldamine teedevõrgul, ühistranspordi liikide, marsruutide ja terminaalide asukohtade selgitamine.
5. Ohtlike ja raskete veoste marsruutide määramine.
6. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja meetmete rakendamine liikluse kahjuliku mõju vähendamiseks.
7. Valla liiklussüsteemi arendamise eelistuste määramine.
8. Valla teedevõrgu arengusuundade täpsustamine valla üldplaneeringust ja arengukavast lähtuvalt.
9. Teedevõrgu toimimise tingimusteselgitamine ning uute teede rajamise võimaluste ettenägemine.
Lisaks vallamajale on teemaplaneeringuga “Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed“ võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsivald.ee; Prangli raamatukogus; Püünsi
Koolis (Püünsi külas Kooli tee 33, esmaspäevast reedeni kella 8.00–15.00-ni); Randvere Noortekeskuses (Randvere külas Kibuvitsa tee 1 II korrusel, esmaspäevast reedeni kella 14.00–20.00-ni)
ja Viimsi Koolis (Haabneeme alevikus Randvere tee 6, raamatukogus esmaspäevast reedeni kella
8.30–16.00-ni)“

13

18. november 2011

Sügisball Viimsi peokeskuses
ühendas meeli

Memme-taadi pidu
Septembrikuu kalendrisse on lisandunud üks
tore tähtpäev: vanavanemate päev. Randvere
Lasteaed kutsus oma laste vanavanemad
endale külla 25. oktoobril – kui on tehtud kiired
sügistööd ja aega jälle tubaste tegemiste jaoks.

Esinevad Randvere lasteaia lapsed. Foto Aime Salmistu

Viimsi peokeskus oli viimse kohani peolisi täis. Fotod Enn Teimann

Sügisball, arvult juba neljas Viimsi Pensionäride
Ühenduse poolt korraldatav aasta suurüritus, sai
oma tänavuse hoogsa jätku laupäeval, 29. oktoobril Viimsi Peokeskuses.
Saal oli viimase kohani külastajatest tulvil. Õdus peosaal
küünaldesära ja kaminatule
võbiseva leegiga andis suursuguse mulje. Seekord mängis tantsumuusikat duo Sulev
Võrno ja Rein Kontson.
Avalugu “Viimsi valss” tõi
tantsupõrandale üle kahekümne paari, kel hoog tantsujalgades ja silmad säramas. Nii
kaasakutsuvat ja suurepärast
tantsumuusikat polnud me
juba ammu kuulnud. Ka need,
kes tantsule ei tulnud, said
kuulates suurepärase muusikaelamuse. Tants sai niisuguse
hoo sisse, et rock’n’rollgi tantsiti ära, rääkimata lambadast.

Esineb Jõelähtme kultuurikeskuse showgrupp.

Külalisteks olid veel Jõelähtme valla kultuurikeskuse
showgrupp NOKIA, kes oli
igati oma nime väärt. Fantastiline show kolmes osas pakkus
tõelise elamuse: aplaus oli nii
eriline – hüüete- , vile- ja tuututamisrohke –, et kohati tundus, nagu oleksime sattunud

noorte diskole. Seda elamust
peab ise kogema, seda pole
võimalik sõnadesse seada.
Rahustavaks vahepalaks
laulis Sulev kitarri saatel omi
mõtisklusi, mis olid pühendatud lahkunud sõpradele, oma
emale, elusündmustele, mis
jätsid kustumatu jälje muusiku
hinge – need südamest tulevad laululood ei jäänud mitte
karvavõrdki alla Jaan Tätte
lugudele, mida me ummisjalu
suurtele vabaõhukontsertidele
kuulama jookseme.
Ühislaul vanadest headest
Eesti seltskonnalauludest lõpetas sügisballi kava. Kõik
olid elevil, meelolu oli ülev,
kui “Viimsi valss” kutsus põrandale lõpuvalsiks.
Rohkem kui tore oli. Suur
lehesaju, vihma ja tormiga
sügis võib tulla, kuid midagi
väga erilist jäi hinge helisema.

Viiu Nurmela

Peolised tantsuhoos.

korralduskomisjoni liige

Viimsi eakate matk läbi Soosepa küla
Ajal, mil suur osa inimestest otsib suvesooja
kaugetes lõunariikides,
on Viimsi Pensionäride
Ühendus leidnud endale
mõnusa ja sportliku vaba
aja veetmise viisi oma
kodukandis.
23. oktoobril toimus Volli Kallioni eestvedamisel jalgsimatk
Pärnamäe külas. Soosepa Külaseltsi juhatus võttis endale
ülesandeks olla sellel teekonnal giidiks.

Ligikaudu 6-kilomeetrisel
teekonnal tutvustasime eakatele Pärnamäe ja Soosepa küla
elu ning vaatamisväärsusi. Kui
Viimsi eakamatel inimestel
on väärt mälestused nõukogude ajast, siis poolsaare kauge
ajalugu kipub mälust kustuma
või puudub üleüldse. Viimsisse kerkinud uusasumite elanikel ei ole ilmselt aimugi, et
nende kruntidel asusid kunagi
põlised asumid, mille vanus
ulatub kaugele ajalukku. Kõlab uskumatult, kuid Pärnamäe

külas asuvad Viimsi vanimad
asulakohad, millest tuntuim on
umbes 13. sajandi paiku tekkinud Uianra küla. Hilisematel
aegadel on siinsed talud kaevandanud soomaaki ning nendest omale relvi ning tööriistu
valmistanud.
Läbi uusasumi kulgemine
ja ajaloo meeldetuletamine andis siinsele külaelule justnagu
uue mõõtme. Selle, et Viimsis
on elatud aegade tagusest ajast
saadik ning siin esineb mitmeid väärtusi, mida kipume

kiire elutempoga unustama.
Just seetõttu oli eakatega koos
läbi tehtud paaritunnine matk
uudne ettevõtmine.
Pensionäride ühendus on
teinud selliseid matkasid varemgi, sest oma kodukoha päritolu ja ajalugu tasub uurida.
Kutsume üles Viimsi lasteasutusi samuti oma mudilastele
valla ajalugu tutvustama. Sügis on jalgsimatkaks suurepärane aeg!

Aimar Roosalu

Soosepa Külaseltsi juhatuse liige

Kohale tulid vanaemad, vanaisad, vanavanaemad, vanavanaisad lähemalt ja kaugemalt.
Muusikaõpetaja Helina torupillihelide saatel algas
kontsert. Kolme vanema rühma lapsed olid selleks päevaks toredad laulud selgeks õppinud. Nende kuulamine
pani vanavanemate silmad eriliselt särama. Esinema olime palunud ka meie lasteaiaga samas majas tegutseva
päevakeskuse toimekad esinejad: lauluansambli Rukkilill,
rahvatantsijate rühma Kobarake, sõnameistrid ja puhkpilliorkestri. Kontsert pakkus elamuse nii lastele kui ka
nende vanavanematele. Eriti rõõmsalt elasid lapsed kaasa
tantsijatele, sest nende tantsu saatis hoogne ja rütmikas
muusika. Teiseks suureks lemmikuks kujunes puhkpilliorkester. Nende kaudu said lapsed tuttavaks puu- ja vaskpuhkpillide helide maailmaga.
Pärast esinemisi oli kaetud peolaud omavalmistatud
küpsetistega. Lapsed said koos vanavanematega maitsvaid kooke ja pirukaid süüa.
Samal nädalal oli lasteaia saalis avatud vanavanemate omavalmistatud käsitööesemetest näitus. Meil on hea
meel, et lastel on käsitööhuvilised vanaemad-vanaisad.
Saime näha vanaisade meisterdatud puidust nõusid, sepistatud küünlalaternat, isegi vokki. Vanaemad koovad,
heegeldavad, õmblevad ja tikivad imeilusaid esemeid.
Lapsed näitavad kaaslastele uhkusega omatoodud töid.
Kui igapäevaselt tegelevad lastega suures osas vanemad, on tore, kui anname omalt poolt võimaluse laste ja
vanavanemate koosolemiseks. Loodame, et oleme oma
lasteaias aluse pannud uuele traditsioonile ja kohtume
kõigi vanavanematega ka järgmisel sügisel.

Helina Ardel

Randvere Lasteaia muusikaõpetaja

Katrin Laurand
Randvere Lasteaia rühmaõpetaja

Hingedepäeval
2. novembril, hingedepäeval kutsus Viimsi
Päevakeskus rahvast meeleoluõhtule.
Hingedepäeva meelolu loomiseks oli valitud väga sobiv raamat – 1992. aastal eesti keeles
ilmunud Michal Snuniti “Hingelind”, mille on heebrea keelest
tõlkinud Kristiina Ross, kujundanud Jüri Kaarma ning hingelised pildid joonistanud Reti Saks.
Neid kauneid joonistusi oli
võimalik vaadata seinal, samal
ajal kui tekste lugesid Viimsi
Kooli õpilased Greta Liisa GrünMängib Lii Schmidt.
berg ja Birgit Aarop.
Muusikalisi vahepalu pakkusid Viimsi Muusikakooli
õpilased: Lii Schmidt tšellol, Katariina Johanna Saretok
flöödil, Kristin Nugis viiulil, Mooses Leinštrep klaveril,
Andreas Kalvet trompetil ja Andres Esna kitarril. Noori
muusikuid saatis klaveril kontsertmeister Kaisa Laasik.
Küünlavalguses ja värviliste sügislehtedega kaunistatud peoruumis pakuti lõpuks sooje ahjuõunu. Õhtu oli
südamlik ja meeldejääv.

VT
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Pardid
 ardiliike on saja ringis. Paljude jaoks on siniP
kaelpart just see õige. Rääkspardid armastavad
meid väisata oktoobris-novembris, pesa nad
Viimsisse veel teinud ei ole.

Rääkspart. Kilvar Kessleri fotod

Sinikael-part on tuntuim, kuna ta on arvukas, elab meil
aastaringselt, talub hästi inimesi ja isaslinnud on iseloomuliku roheka peaga. Sinikaela arvukus Eestis küünib
kuni 50 000 isendini. Enamik koduparte põlvneb sinikaelast. Linnupaarid moodustuvad juba sügisel, paarisuhe
kinnitatakse nägelemisega ja kaklustega teiste isastega.
Kevadel ehitatakse pesa, mis tavaliselt asub veekogu läheduses maapinnal, harva puu otsas. Emane muneb 8–13
muna. Sinikaelade paariside katkeb haudumisel, sest isane
lahkub.
Tiikides tuuritavad sinikael-pardid ja mere rannikul
toituvad metsikud isendid on üsna erineva “inimesetaluvusega”. Esimesed tulevad kergesti inimestelt lisatoitu
norima, teised ujuvad inimest silmates kaldast ohutusse kaugusse merele. Olen paar korda kivi varjus võitnud
metsikute sinikaelade usalduse. Nimelt tulevad nad heasse
toidukohta üsna pea tagasi. Kui esimene saabuja tunneb
ennast kindlalt, suureneb rühm üsna kiiresti. Muide, esimene julge proovib mõnikord valju prääksumisega jõuda
selgusele, kas varitseja on heade või halbade kavatsustega.
Sinikaeltel on kolm peamist söömise stiili. Kõige harvem olen näinud sellist, kus buldooserina kaldal edasi
liikuv lind “koorib” nokaga pinnast. Tavapärasemalt õngitsevad sinikaelad head-paremat veest, pea vee all, kere
korgina lainetes õõtsumas sabasuled püsti. Kolmas variant
on otsida kael õieli veest kividel või adrus olevat söödavat.

Kaja Kannike: ma ei söö
mitte kunagi üksi
Pühapäeval, 6. novembril
selgus ajakirja Oma Maitse
ja Lõuna-Eesti toidutööstuse Pere korraldatud amatöörkokanduse
konkursi võitja. Tänavuse
aasta parimaks kodukokaks osutus Kaja Kannike
Viimsist, kes võlus žüriid
oma meisterlike beseekattega apelsinikreemi
koogikestega.
Teie tehnilised oskused vapustasid žüriid. Millised
need tehnilised oskused olid,
millega üllatasite?
Nagu ma tagantjärele olen
kuulnud, siis oli selleks erinevate valmistamistehnikate
kasutamine. Apelsinikreemi
tuleb paksendada vesivannil,
beseekihiks tuleb munavalgeid
suhkruga vahustada, aga ilmselt ei osatud oodata karamellist kaunistuste tegemist, mis
küll vajab veidi harjutamist,
aga millega saaksid hakkama
kõik, kes tahaksid.
Kas võidu toonud retsept on
enda väljamõeldud?
Ikka jah, see kujunes välja
päev enne võistlust, kui katsetasin erinevaid variante, mis
võiksid olla huvitavad ja samas ka lihtsad. Nagu võistlusel
selgus, siis kiiresti tehes saaks
koogi valmis 45 minutiga.
Kas olete suur maiasmokk?
Ilmselt olen, kuna põhiliselt küpsetangi kooke ja valmistan erisuguseid magustoite.
Samas piisab mulle juba paarist ampsust, et isu oleks täis,
tegelikult huvitab mind sageli
rohkem, et kuidas seekord välja tuli ja mida teinekord teistmoodi teha, kui see, et nüüd
sööks kohe mitu portsu.
Milliseid toite kõige rohke
armastate?
Kindlaid lemmikuid polegi, eelistused varieeruvad sõltuvalt aastaajast ning tujust ja
need vahetuvad sageli.
Heal kokal on oht ülekaalu
tekkeks, teil seda probleemi

Isane sinikael.

Rääkspardi arvukus on viimase kahekümne aasta
jooksul kümnekordistunud. See liik on Eestis siiski veel
väiksearvuline läbirändaja ja pesitseja. Mulle teadaolevalt
rääksparte meie vallas ei pesitse. Küll armastavad nad oktoobris-novembris teha Viimsi rannikumeres puhkepeatusi. Võtavad näiteks sinikaelte või viupartidega kampa,
ujuvad ja söövad.
Sinikaela ja rääkspardi emaslinde on üsna keeruline
eristada. Peamiselt saab seda teha saatva isaslinnu järgi.
Rääkspardi puhul on tegu mustvalge peenemustrilise isendiga. Rääkspardipaarid võivad püsida aastaid. Pesa ehitab
maapinnale vee lähedale. Munade arv ja toitumisstiil sarnane sinikaelale. Kirjutatakse, et rääkspardi puhul esineb
pesaparasiitlust. See tähendab, et liigikaaslased munevad
võõrasse pessa oma munad juurde. Halvasti saab läbi lauguga, kuna näppab pinnale tõusvalt laugult toidu. Sinikael
ja rääkspart ei kuulu kaitsealuste liikide hulka.

Kilvar Kessler

Kaja Kannike pildiallkiri: 2011. aasta parim kodukokk on Kaja Kannike.

pole – kuidas sellest ohust
hoidute?
Mingit erilist nippi vist
polegi, aga ma ei söö kunagi
üksi, ikka kutsun sõbrad külla
või võtan tööle-ülikooli kaasa.
Nagu praktika on näidanud,
siis ühest mõnusast koogiampsust ei suudeta isegi enne suve
loobuda.
Olete tsütogeneetik – milles
seisneb teie igapäevatöö?
Tsütogeneetik uurib kromosoome ehk kontrollib, et neid
oleks igas rakus ikka 46 ning
kõik õige struktuuriga. Neid
uuritakse näiteks arengupeetusega lastel, viljatutel paaridel,
verevähiga patsientidel. Mina
tegelen sünnieelse diagnostikaga, mis tähendab, et uuritavaks
materjaliks on lootevee rakud.
Nii on võimalik juba varakult
avastada raskete kromosoomihaigustega lapsed.
Küsis

Annika Poldre

parima kodukoka koogiretsept

Läheb vaja: 200 g Pere tordipulbrit, 120 g vett, 2 sl õli, 3
muna, 1 apelsini koor ja mahl, ~1,8 dl suhkrut, veidi soola, 2
ploomi, 1 sidrun, veidi mandleid
Tee nii: 1) Valmista veest, õlist ja tordipulbrist tainas ja lase sel 10 minutit seista. 2) Eralda munakollased ja -valged. Vahusta munakollased 0,6 dl suhkruga heledaks vahuks. Riivi sisse
apelsinikoor, lisa kogu apelsinimahl ja kolmandik sidrunist pressitud mahla. Tõsta kreem vesivannile ja lase sel pidevalt segades
pakseneda. Vahusta munavalged 4 sl suhkruga ja maitsesta sidrunimahlaga. 3) Lõika ploomid pisikesteks tükkideks, haki mandlid. Pane ploomid väikeste portsjonvormide põhja. Sega mandlid
koogitainasse. Tõsta ploomidele suur supilusikatäis tainast ja sellele samapalju apelsinikreemi. Kata koogikesed beseetörtsuga.
4) Küpseta eelkuumutatud 170-kraadises ahjus 20 minutit. 5) Sulata kastrulis ülejäänud suhkur ja lusikaga kiiresti ümber metallvarda keerutades valmista karamellispiraalid kaunistusek.

Harju maavanem tunnustas staažikaid
maareformi läbiviijaid
Maareformi 20. aastapäeva puhul toimus 10.
novembril Saku mõisas
maareformi seminar ning
pidulik tänuüritus, kus
Harju maavanem Ülle
Rajasalu tunnustas Harjumaa pikaaegseid maareformi läbiviijaid.
Maareformile pühendatud üritusele olid kutsutud kohalikes
omavalitsustes töötanud kauaaegsed maareformi läbiviijaid,

kes on pälvinud oma tulbi tööga elanike tunnustuse.
Harju maavanema tänukirjad pälvis kokku 12 maareformi läbiviijat, kes on sellega
tegelnud üle 15 aasta. Viimsi
vallast pälvis Harju maavanema tänukirja Viimsi Vallavalitsuse maakorraldaja Silvi
Rinne.
“Täname neid inimesi, kes
on Harjumaal läbi viinud maareformi 20 aasta vältel. Ma
soovin tunnustada neid inime-

si, kelle närv on sellele ametile
vastu pidanud. Eks see töö ole
ju kaasa toonud pingeid maade erastamisel, tagastamisel,
vaidlusi peredesiseselt ja pärijatega. Kõikide nende probleemidega on tegelnud maareformi läbiviijad,” sõnas Rajasalu.
Tänavu 17. oktoobril täitus 20 aastat päevast, mil võeti
vastu maareformi seadus ehk
maareformi läbiviimise alusdokument. Tollane Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu algatas maare-

formi eesmärgiga anda maa
eraomandisse, pidades seejuures silmas nii endiste omanike
õigusi kui ka maakasutajate
huve. Maareformi seadus hakkas kehtima 1. novembrist
1991. Nüüd, 20 aastat hiljem
võib maareformi lugeda sisuliselt lõppenuks. Pea kõik erastamisele ja tagastamisele kuulunud maad on saanud omaniku,
reformimata on riigis tervikuna
veel alla 10% maast.

Harju Maavalitsus

15

18. november 2011

Viimsi valla kultuurikalender
18. november – 11. detsember
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani”
Näitus “Vabaduse teel 1990–
1991”
Alates 18. november – Uus!
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest,
Kirovi kalurikolhoosist ja palju
muud
Muuseum ja kingipood avatud
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas neljapäev on piletivaba päev!
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis
Rannarahva Muuseumi
fotonäitus “Naissaar vanadel
postkaartidel“
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Naissaare tuletornis
Fotokursuse IV lennu lõpetajate
näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 25. november
Ly Bremraudi juubelinäitus
“Etüüdid õlivärvidega“
Alates 1. detsember
Eevald Piirisilla maalinäitus
“Eestimaa linnused“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Kuni 11. detsember
Näitus “Spirdivedajad ja
smugeldajad“
Näitus rannarahva salakaubaveost
Rannarahva Muuseumis
Laidi Koppeli fotonäitus
“Sügisvärvid”

E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis

Alates 25. november
Valli Lember Bogatkina juubelinäitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

21. november k 19
Teater Vanemuine “Elling“
Piletite broneerimine ja info
tel 606 6838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 11 €
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 18. november
Ingrid Lööki humoorikad
akvarellid (Soome) “Vahvad
vanamemmed”
Rannapere Pansionaadi fuajees
Kuni 30. november
Raamatunäitus “Kuidas
sisustada sügisõhtuid?“
Lastele: kuni 30. november
“Kohtume lemmikmuinasjutuga“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. november
Lugemisaasta fotokonkursi
rändnäitus “Lugemise
lummuses”
Viimsi Raamatukogus
Kuni 3. detsember
Näitus “Keraamilised kalad ja
vene vanausulised”
Tegemist on kaksiknäitusega
Kadri Jäätma kalateemalisest
keraamikast ja Birgit Püve ning
Annika Haasi fotodest vene
vanausuliste kogukonnast
Peipsi ääres
Rannarahva Muuseumis
19. november k 17
KONTSERT: François Couperin ja
Marin Marais
Vanamuusikat esitavad Reet
Sukk, Elo Tepp, Taavi-Mats Utt,
Peeter Klaas ja Reinut Tepp
Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
19. november k 21–01
1990ndate ja hetke hittide
tantsuõhtu: 90’s & now hits
PARTY
Parimat muusikat mängib
DJ Redline
Pilet 3.50 €
Hotell Athena Pubis
20. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenivad Mikk Leedjärv ja
Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
20. november k 11
Surnutemälestuspüha jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
20. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
21. november k 19
Misjonigrupp
Viimsi Vabakoguduse kirikus
21. november k 19
Nutikate Naiste Klubi
Tekstiiliga kaetud skulptuuride
ja tarbeesemete valmistamine
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee

22. november k 13
Vestlusring “Eestimaa laul”
Külas idee autor ja samanimelise raamatu koostaja Enno
Selirand
Viimsi Päevakeskuse saalis
23. november k 18
Sügiskontsert
Esinevad õpilased
Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones
23. november k 18
Piparkoogivalmistamise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
25. november k 13
Kadripäeva trall
Viimsi Päevakeskuses
25. november k 18
Näputöö-salongiõhtu
Mündikotikese valmistamine
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
25. november k 19
Hendrik Sal-Saller & Smilers
Uue plaadi “Viimane” esitluskontsert
Piletid Piletilevis eelmüügist
12 € ja kohapeal 14 €
Viimsi Kooli saalis
25. november k 19.15
Eesti meeste meistrivõistlused
käsipallis: HC Viimsi – TÜ SK
Viimsi Kooli spordisaalis
27. november k 12–13
Jõulurahu väljakuulutamine ja
advendiküünla süütamine
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
27. november – 7. jaanuar
Jõuluhõnguline rannaküla
põhjapõtrade ja kelgukoertega
Avatud E–P k 10–20
Pileti hind 3 €, sisaldab pääsu
ka Rannarahva Muuseumisse
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
27. november k 11
Jalgsimatk ja kepikõnd –
tutvume koduvallaga
Mäealuse maastikukaitseala ja
Balti klint
k 10.30 buss V2 väljub Viimsi
Haigla juurest
Korraldab MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
Info tel 601 2354 (Volli Kallion)
Algus ja lõpp Randvere Päevakeskuses
27. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Kaisa Kirikal
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. november k 11
1. advendi jumalateenistus
Jutlus Karin Raja
Pühapäevakool Matthew
Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. november k 14.30
I Advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
27. november – 8. jaanuar
Graafik Reti Saksa näitus
“Mustvalgel“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. november k 19
Nutikate Naiste Klubi
Mahekosmeetika koolitus
Registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
29. november k 18
Piparkoogivalmistamise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
29. november k 19
Eesti meeste meistrivõistlused
käsipallis: meistriliiga kohtumine
HCViimsi/Tööriistamarket –
SK Tapa
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis
30. november k 18
Trühvlite valmistamise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
30. november k 20
Teatrietendus “Eesti mees
ja tema poeg“
Mängib Sepo Seeman
Pilet 15 €
Info tel 623 8696
www.jussikas.ee
Jussi Õlletoas
30. november – 1. ja
2. detsember
Heategevuslik algklasside
jõululaat
Viimsi Kooli aatriumis
1.–31. detsember
Raamatunäitus “Aasta tähtsaimad pühad“
Lastele: “Päkapikud piiluvad“
Viimsi Raamatukogus
1. detsember k 18
Piparkoogivalmistamise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
2. detsember k 13
Päikeselaik – Helge talvekontsert
Tõnu Raadik ja Henn Rebane
Piletiinfo tel 606 4080
Viimsi Päevakeskuses
3. detsember k 12
KONTSERT: Viimsis Muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3. detsember k 19
Aastalõpu Heategevusball
Õhtujuhid Krista Lensin ja
Eero Spriit
Tantsuks mängivad ansambel
Regatt ja Tuulelõõtsutajad
Loterii ning üllatusesinejad

Kutse hind kuni 30. novembrini
25 €, alates 1. detsembrist 30 €
Viimsi Kooli saalis ja aatriumis
4. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
4. detsember k 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
Rohuneeme kabel
4. detsember k 17
KONTSERT: Flöödi rõõmuaed –
Jacob van Eyck ja Hollandi
Kuldaja muusika
Esitavad Reet Sukk, Taniel
Kirikal, Taavi-Mats Utt ja
Robert Staak
Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5. detsember k 19
Nutikate Naiste Klubi
Märgviltimise õpituba
Registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
6. detsember k 19
Tõnis Mägi & Kärt Johanson
Kontsert “Jah ma nägin lumevalgust...“
Pileti hind eelmüügist 12 €,
kohapeal 13 €
Piletite broneerimine tel 606
6838 või viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
www.huvikeskus.ee
7. detsember k 18
Piparkoogivalmistamise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
7. detsember k 19
Viimsi valla paremate sportlaste ja treenerite austamise õhtu
K 17 spordiklubide ja -koolide
esindajate ümarlaud
Korraldaja: Viimsi Vallavolikogu
ja Vallavalitsus
Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones
9. detsember k 11–15
Jõuluoote päev
Väike müügilaat ja töötoad
K 13 Kontsert
Esinevad: Väikesed akordionistid Viimsi Muusikakoolist
Vanaisade ansambel Paul
Ruudi juhendamisel
Viimsi Päevakeskuses
10. detsember k 10–18
Jõululaat “Kingikoda“
Viimsi Huvikeskuses

10. detsember k 16
Sõjamuuseumi Filmipäevik
esitleb – “Detsembrikuumus”
(Ruut, 2008) 90 minutit
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
10. detsember k 10–18
Suur rannarahva jõululaat
Parimad palad jõululauale ja
kaunimad kingid kingikotti
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseum
10. detsember k 10–18
Suur jõuluturg vabaõhumuuseumis
Parimad palad jõululauale ja
kaunimad kingid kingikotti
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
10. detsember k 17
KONTSERT: Johann Joachim
Quantz ja Carl Philipp Emanuel
Bach
Esitavad Hele-Mall Leego, Reet
Sukk, Taavi-Mats Utt, Egmont
Välja ja Reinut Tepp. Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. detsember k 11
Jõuluetendus lastele “Elas kord“
Tallinna Lasteteater Lepatriinu
Pileti hind täiskasvanule 5 €,
lapsele 7 € (sisaldab kommipakki)
Piletite broneerimine tel 606
6838 või viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
11. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. detsember k 13–17
Jõulupidu eakatele
Esinevad Viimsi Kooli Noortekoor, juhatab Andrus Kalvet,
Randvere Pasunakoor ja
päevakeskuste taidlejad
Tantsumuusika Mait Maltiselt
Kaetud on kohvilaud
Viimsi Kooli saalis ja aatriumis
11. detsember k 16
KONTSERT: Jaanika Ventsel trio
Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 14.11.2011

Tere tulemast!
l Eveli ja Paavo Rebasel sündis 16. oktoobril tütar Eva.
l Anneli Välbal ja Aare Külvil sündis 23. oktoobril poeg Mihkel.
l Marietta ja Tambet Kuresool sündis 25. oktoobril poeg Hardi.
l Merit ja Are Kudeviital sündis 25. oktoobril poeg Hubert.
l Birgit ja Harles Nigulasel sündis 29. oktoobril tütar Heidi.
l Piret Reinmartil ja Ott-Sander Palmil sündis 30. oktoobril

poeg Kristofer.
l Regina ja Aleksandr Vaiksalul sündis 1. novembril poeg ChrisDevin.
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Kanna helkurit!

Eesti vajab
jätkutalguid
2008. aasta kevadel korjati Teeme Ära prügikoristustalgutel üle Eestimaa kokku rohkem kui
10 000 mitmesuguseid jäätmeid.

Prügi leidub looduses ka pärast talguid.

Sellegipoolest ei ole prügi loodusest ning koduõuedest
otsa lõppenud: hinnanguliselt vedeleb teist samapalju
maas, millest märkimisväärse osa äratoomise eest makstakse toojale sulaselget raha.
Kahetsusväärselt võib paljudest koduõuedest leida
loodust risustavat vanarauda, vanu akusid, kodumasinaid
ja muid jäätmeid, mille eest võib omanik lisaks ilusamale
vaatepildile saada ka sadu eurosid raha. Praeguseks on vanametalli hinnad kerkinud 200–250 euroni tonnilt.
Kuidas hinnata, kas asi on kokkuostu toomist väärt? Kui
magnet esemele külge hakkab, siis on kindlasti tegemist vanarauaga, mille äratoomisel on lisaks esteetilisele küljele ka
rahaline väärtus. Värvilisi metalle nagu vask, tina, alumiinium, messing magnet ei võta, kuid need on oma värvi ja
rooste puudumise tõttu hõlpsasti äratuntavad. Samuti paljud
neist ilmastiku mõjul oksüdeeruvad, näiteks tina muutub
halliks, vask roheliseks jne.
Metalleseme kaalu hindamine koduste vahenditega on
keerulisem. Kui jõuate asja üles tõsta, võib see kaaluda
50–70 kilogrammi, kui aga jõud peale ei hakka, on kaal
enamasti juba 100 kilo ligi või enam. Metallitonn maksab
täna 200–250 eurot, seega saab lihtsa korrutustehte alusel
teada asja väärtuse.
Näiteks vana malmvann kaalub 80–90 kilogrammi
ning sõiduauto vrakk 1,2–2 tonni, traktor aga kuni 10 korda rohkem. Nii maksab sageli mõni sõitev vanema põlvkonna traktor vähem kui kokkuostus ainuüksi vanametall,
millest see masin koosneb. Aeda risustava vana autoromu
äratoomine on iseäranis mõistlik ka seetõttu, et ilma ametlikku vanametalli vastuvõtupunkti tõendita ei saa seda autoregistrist kustutada. Autovraki ARKi hingekirja jätmine
pole aga mõistlik juba seepärast, et kõigile registris olevatele sõidukitele kehtib liikluskindlustuskohustus sõltumata sellest, kas sõidukit kasutatakse või mitte.
Lisaks laiskusele on prügist vabanemine sageli jäänud
teadmatuse taha. Sageli ei tooda erinevaid jäätmeid ära
seetõttu, kuna arvatakse, et lisaks koristamisvaevale küsitakse nende äraandmise eest veel ka raha. Kõige lihtsam
näide on selline keskkonnale üsna ohtlik asi nagu vana autoaku, mida tavaprügikasti kindlasti visata ei tohi. Kuna
akud sisaldavad enamasti sellist väärtuslikku metalli nagu
plii, saab tavalise, 10–12 kilogrammi kaaluva autoaku eest
kokkuostus 5 eurot, suurema ja raskema traktori või veoki
aku eest isegi rohkem.
Ei tasu karta, et metalli kokkuostu viimiseks peab
omanik ise vabanema sellistest ohtlikest lisadest nagu
akus sisalduv hape ja muud vedelikud või autoromus olev
kütus, õlid, pidurivedelik jne. Kõige sellega tegeleb juba
jäätmekäitleja ning vajadusel tullakse appi suuremate
esemete äraviimisel. Lisaks pakuvad näiteks Kuusakoski
sõiduauto järelkäru tasuta kasutamise võimalust. Kui metallikola järelhaagisele laaditud, võib sinna koristustööde
käigus tõsta ka autorehve, ehitusest järelejäänud puidukraami ning vanu elektroonikaseadmeid, mis samuti kogumispunktis tasuta vastu võetakse.
Kokkuvõttes saavad paljud koduõued kogu Eesti puhtamaks ning osa rämpsu eest makstakse omanikule ka raha
vastupidiselt tavaprügilatele ja jäätmejaamadele, kus prahi
tooja ise peab ilusama vaatepildi nimel oma kukrut kergitama.

Marko Kippa

AS Kuusakoski juhatuse liige

Halva nähtavuse korral
või pimeda ajal liigeldes
peab jalakäija kandma
helkurit või kasutama
valgusallikat.

Kui senikehtinud nõue kohustas helkurit kandma vaid
kõnniteeta ja valgustamata
teel liikudes (tingimused, mis
vastasid enamjaolt maantee
liikluskeskkonnale), siis uus
liiklusseadus näeb ette pimeda ajal liigeldes üldist helkuri
kandmise kohustust. Seega,
helkurit tuleb pimeda ajal kanda ka asulas.
Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktiivi kohaselt
isikukaitsevahend, mille turvalisusnõuded on kehtestatud
vastava standardiga. Nõuetekohasel helkuril või selle
pakendil peab olema tähistus
CE EN13356 (LS § 11 lg 4).
Korralik helkur on hästi märgatav lähitulede valgusvihus
vähemalt 150 m ja kaugtulede
valgusvihus vähemalt 300 m
kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuht ilma helkurita
jalakäijat lähitulede valgusvihus alles 30–40 m kauguselt.
Pimedas sõites häirivad juhti
veel vastusõitvate autode tuled, kriimustused ja mustus
esiklaasil või vihm ja udu.
Halb ilm võib peaaegu poole
võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita
jalakäijat märkab. Halvemal

juhul on see vaid 15–20 m, mis
ei ole piisav, et juht suudaks
pidurdades jalakäijale otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto
peatumisteekond kuival teekattel ligikaudu 70 m. Märjal
või lumisel teekattel on peatumisteekond märgatavalt pikem. Korralik helkur on auto
lähitulede valguses nähtav juba
130–150 m kauguselt. Autoju-

hile jääb siis piisavalt aega, et
reageerida ja mööduda helkurit
kandvast jalakäijast ohutult.

Kuidas helkur
kinnitada?

Helkureid on riietele püsivalt
ja ajutiselt kinnitatavaid. Helkur tuleb riietele kinnitada nii,
et see oleks nähtav võimalikult
mitmest suunast. Kuna maanteel peab kõndima vasakpool-

sel teepeenral, siis tuleb rippuv
helkur paela ja haaknõelaga
kinnitada enda riiete paremale,
sõiduteepoolsele küljele.
Helkur peab jääma rippuma
umbes põlve kõrgusele – samal
kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled. Oluline on jälgida, et
helkur jope või mantli ääre alt
välja paistaks. Pimedas liikudes
suurendab jalakäija ja jalgratturi märgatavust ka hele riietus.
Helkuri toime põhineb tema
ehitusel: helkur peegeldab temas olevatele peegelpindadele
langenud valguskiire tagasi
valgusallika suunas. Kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, tuleks helkur uue vastu
vahetada, kuna tema valgustpeegeldav toime on märgatavalt väiksem kui tervel ja puhtal helkuril.
Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka jalgratturil.
Põhivarustusena peavad igal
jalgrattal olema kollased või
valged helkurid vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel (nt kodarahelkurid) ning ees valge
ja taga punane helkur. Lisaks
peab pimedas sõites rattal
põlema ees valge ja taga punane tuli. Jalgratturil nagu ka
pimedas autost väljunud juhil
on enda nähtavaks tegemiseks
soovitav kasutada helkurmaterjaliga varustatud ohutusriietust. Autojuhil nõutav ohutusvest peab vastama standardi
CE EN471 2-klassi ohutusriietuse nõuetele.

Maanteeamet

Valmista juba täna auto talveks ette!
Kõik on kuulnud ütlust, et
pole olemas halba (külma)
ilma, vaid on vale riietus.
Sama kehtib ka talve ja
auto kohta.
Autodega ei tohiks talvel tekkida probleeme, kui nad on vastavalt ette valmistatud ja hooldatud. Et sel aastal ei tuleks talv
ootamatult, siis järgnevalt mõned kasulikud näpunäiteid auto
talveks ettevalmistamiseks.

Pese auto puhtaks

Talvist ettevalmistust alusta
korraliku pesuga (soe vesi ja
šampoon). Tähtis on eemaldada suvega kogunenud pigi ja
putukajäänused. Kasuks tuleb
ka auto vahatamine, kuna vahatatud pinnale ei jää sodi ja
mustus nii kergelt külge. Ärge
unustage ka velgede puhastust,
klaaside sisepesu ja tolmuimejaga koristust autosalongis.

Tihendid ja lukud

Et kõik uksed ja luugid külmaga muretult avaneksid, tuleb
tihenditelt eemaldada niiskus
ja need silikoonõliga määrida.
Näiteks võta selleks Addinol
Silikonspray, ava uksed ja pihusta silikoonõli kõigile tihenditele ning lase veidi kuivada.
Kui kasutad silkoonõli pude-

lis, siis vala õli lapile ja määri
üle tihendid, kuid hoidu istmekatete määrimisest.
Õlitada tuleb ukselukud,
uksehinged ja piirajad. Õlitamiseks kasuta peenmehhanikaõli (näiteks Addinol XF12).
Pihusta lukuaugust sisse pisut
õli, hoia lapp käepärast, et
lukust välja nirisenud õli ära
pühkida, pööra paar korda ka
võtit määritud lukuaugus ning
seejärel pihusta õli ka uksehingedele ja piirajatele.

Külmumise vastu

Jälgi, et sinu auto jahutus- ja
klaasipesuvedelik oleksid talvised. Klaasipesuvedeliku külmumispunkt võiks olla vähemalt –20 oC, jahutusvedelikul
vähemalt –30 oC. Jahutusvedelikku tasub vahetada iga nelja
aasta tagant, sest lisandite toime kaob aastatega. Need aga
on vajalikud, et kaitsta mootori
jahutusüsteemi mittesoovitavate keemiliste protsesside eest.
Vaata “kojamehed” ka üle
ning vajadusel vaheta uute
vastu. Vahel aitab ka kojamehe harjade korralik pesu, mille
käigus eemaldatakse hoolikalt
pigieemaldusvahendiga harjadele kogunenud mustus. N-ö
selge pilt on talvisel pimedal
ajal oluline. Pimedas sõites on

igasugused liigsed triibud ja
täpid esiklaasil eriti häirivad ja
väsitavad silma. Korrektse ja
parema nähtavuse hoidmiseks
on oluline, et salongi ventilatsiooni- ja kütteseadmed töötaksid korralikult. See hoiab
ära klaaside külmumise. Soovitav on salongi ventilatsioonifilter enne talve uue vastu
vahetada.

Rehvivahetus ja tuled

Kuigi talverehvide kasutamine
muutub Eestis kohustuslikuks
alates 1. detsembrist, siis naastudega talverehvid võib autole
alla panna juba alates 15. oktoobrist. Lamellrehvidega võib
sõita aga aastaringselt. Vastu
talve tuleb kindlasti jälgida
ka lamellrehvide mustrit. See
peab olema korralik, et libeda
ja külmaga oma eesmärki täita.
Rehvivahetust
soovitan
teha vastavas töökojas. Juhul,
kui talverehvid on eraldi velgedel, siis piisab rataste vahetamisest, kuigi rattaid tuleks tasakaalustada vähemalt üle aasta.
Kontrolli, et kõik tuled-pirnid põleksid korralikult, ning
vajadusel vaheta läbipõlenud
pirnid. Kasuks tuleb ka autotöökojas tulede ülekontrollimine, et need oleksid õigesti reguleeritud. Valesti näitavad tuled

pimestavad vastutulijaid ja juhi
vaateväli on samuti kehvemini
valgustatud.

Jälgi mootoriõli
viskoossust

Soovitan ka enne talve vahetada auto mootoriõli ja filter,
kuna värske ja külmakindlam
(SAE 0W-X, 5W-X või 10WX) mootoriõli on kerge külmkäivituse eelduseks.
Kui teil on plaanis sõita
autoga eriti külma kliimasse
(näiteks Lapimaale), siis võiks
õli viskoossus olla vähemalt
SAE 5W-X või 0W-X.
Samuti ei tohi unustada pidurivedeliku vahetust, kui seda
ei ole tehtud juba 4 aastat.

Labidas ja käivituskaablid pakiruumis

Enne talve tuleb kasuks ka aku
ning selle võimekuse kontrollimine. Vajadusel aku korralikult
laadida – seda aitab teha spetsiaalne laadija või võtta ette
pikem sõit ca 150 km, mis aku
korralikult täis laeb.
Igaks juhuks hoidke talve
tulles pakiruumis paar kindaid,
väike labidas ja nõrgema aku
puhul ka käivituskaablid.

Kaido Kööp

Addinol Lääne- ja Kesk-Eesti
müügijuht
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Korvpallimeister selgunud

5. ja 6. novembril peeti
Viimsi Kooli spordikompleksis tuliseid korvpallilahinguid koduvalla parima
meeskonna selgitamiseks.
Kuus registreerunud võistkonda mängisid esimesel
päeval kahes alagrupis,
teisel päeval selgitati lõplik paremusjärjestus.

Alagrupimängude tulemused:
Viimsi Veteranid – Korvpalliklubi Viimsi 49:42;
Korvpalliklubi Viimsi /Cargohunters – BC Pastelli 46:32;
Viimsi Veteranid – Pühapäevapallurid 42:35;
Korvpalliklubi Viimsi/Cargohunters – Viimre 39:53;
Korvpalliklubi Viimsi –
Pühapäevapallurid 44:54.
BC Pastelli – Viimre 45:65
Teisel
päeval
alustati
mängudega 5.–6. kohale ehk
omavahel kohtusid alagruppide viimased. Korvpalliklubi
Viimsi noormehed pidid alla
vanduma BC Pastelli võistkonnale tulemusega 32:56.
3.–4. koha mängus jooksid väljakule Korvpalliklubi
Viimsi/Cargohunters ning Pühapäevapallurid. Tasavägises
mängus jäid kahe punktiga
peale KK Viimsi/Cargohuntersi mehed tulemusega 58:56.
Esikohamängus kohtusid
viimaste aastate favoriit Viimsi Veteranid ja mulluselt 5.–8.
koha jagamiselt rõõmustava
tõusu teinud Viimre. Viimre

Jalgpalli mälumäng: Kes on
A. Le Coq Arena
arhitekt?
Jalgpalli mälumängu Eesti meistrivõistlusi peeti
tänavu kolmandat korda. Selle aja jooksul on
võistlus kogunud kõvasti populaarsust. Kui tublit
peamurdmist pakkuvaid küsimusi asus mullu
lahendama 22 ning tunamullu 15 võistkonda,
siis seekord oli neid lausa 36.

Viimsi meistriks tulnud korvpallimeeskond.

mehed püüdsid küll Viimsi
Veteranidel vigade hinnaga
kannul püsida, kuid kolmandal
veerandajal murdusid ja olid
sunnitud vastu võtma kaotuse
47:57.
Teist aastat järjest valla korvpallimeistriks tulnud
Viimsi Veteranid said lisaks
meistrimedalitele nüüd ka rändkarika päriselt endale, sest
karikas rändas seni, kuni üks
võistkond selle kaks aastat järjest võidab – nii nüüd juhtuski.
Viimsi valla meistermees-

Spordiüritustest tulemas
25. november k 19.15 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS: esiliiga kohtumine HC Viimsi – TÜ SK / Viimsi Kooli
spordikompleks / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
26.–27. november Harjumaa meistrivõistlused KOROONAS,
paarismängud / Kehra / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
29. november k 19.00 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS: meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – SK
Tapa / Viimsi Kooli spordikompleks / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
7. detsember Viimsi valla paremate sportlaste ja treenerite AUSTAMISÕHTU / k 17.00 klubide esindajate ümarlaud /
k 19.00 vastuvõtt / Viimsi Kooli Karulaugu õppehoone saal /
Korraldaja: Viimsi Vallavolikogu ja Viimsi Vallavalitsus
9. detsember Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
TEATEUJUMISES / Keila / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
15. detsember k 19.00 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS: meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket –
Viljandi HC / Viimsi Kooli spordikompleks / Korraldaja: Eesti
Käsipalliliit

kond Viimsi Veteranid mängis
koosseisus: Anti Kalle, Kristian Kalle, Taavi Tavaste, Rain
Pettai, Priit Ilver, Jaak Laanemets, Taivo Liigend, Rain
Koort, Andres Vainola ja Indrek Koort.
Hõbemedalitega pärjatud
Viimre koosseisu kuulusid:
Mihkel Maasik, Marko Jegorov, Ivo Leeman, Erki Andressoo, Kristjan Kamdron, Martin
Lang ja Andreas Velling.
Pronksmedalid
võitnud
Korvpalliklubi
Viimsi/Car-

gohunters esindasid: Sander
Lind, Sten Tarro, Taavi Kõiv,
Keir Veskiväli, Rauno Mäepea, Martin Rebane, Andreas
Märtson.
Palju õnne meistritele ja
tänu “3 in 1” mehele Teet Tiisveltile Korvpalliklubist Viimsi,
kes jõudis ladusa korraldamise
kõrvalt veel oma korvpallipoisse juhendada ja ka ise skoori
teha.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Karatekade edu
5. novembril toimusid
Soomes Kotkas Soome
noorte meistrivõistlused
kimura shukokai karates.
Viimsi poisid tõid koju
seitse medalit.
Viimsi poistest osalesid SK Impacti tiimis Sten Aru, Martin
Kirbits, Carl-Christjan Bogoslovski, Marti Himbek, Kristjan-Robert Hanioja, Krevon
Alet-Märtson ja Jakob Haud.
Noorimas klassis sünniaastaga 2000 tegime puhta töö.
Esikolmikus olid kõik meie
poisid: kuld – Carl-Christjan

Bogoslovski, hõbe – Krevon
Alet-Märtson ja pronks vaid
aasta harjutanud väga andekas
noor karateka Jakob Haud.
Samas vanuseklassis katas
võitis Carl-Christjan tubli teise
koha. Kolmas oli Krevon AletMärtson. Konkurents oli tihe,
nende klassis oli võistlejaid 20
ringis. Sünniaastaga 1996 tuli
katas pronksmedalile Martin
Kirbits. Kumites oli Martin
neljas. Vanemas vanuseklassis
sünniaastaga 1994 võitis hõbemedali Sten Aru.

Kätlin Kivirand
SK Impact treener

Viimsi võistkond esines koduvalla särkides.

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses peetud
üritusel osalesid jalgpallijuhid, klubid, fännid, mitmed endised koondislased, ajakirjanikud ja mälumänguhuvilised.
50 küsimuse järel saavutas esikoha ajakirja Jalka võistkond (Indrek Schwede, Lennart Komp, Mihkel Uiboleht),
kes edestas FC Levadia esindust (Andres Leht, Indrek Petersoo, Indrek Zelinski) kolme punktiga. Kolmanda koha
saavutas Eesti Jalgpalli Liidu juhatus (Aivar Pohlak, Tarmo Lehiste, Janno Kaljuvee).
Viimsi valla võistkonda kuulusid Martin Reim, Igor
Prins ja Toomas Tohver. Seega õnnestus Viimsil oma mälumänguvõistkonda koondada rohkem endisi Eesti koondislasi, kui teiste võistkondade peale kokku. Väga tublilt
võistles meeskond ajakirjanike ja teeneliste mälumängurite vastu ning oli ainus tiim, kellel olid oma võistlussärgid.
Raskeks pähkliks osutus küsimus, kes on A. Le Coq
Arena arhitekt. 36-st võistkonnast teadis vastust kõigest
seitse, sh ka Viimsi vald. Muidugi on see Haldo Oravas,
praegune Viimsi vallavanem! Küsimuste koostaja, jalkafännist Piirissaare vallavanem Siim Avi: “Parem ma ei julge avalikustada, kes selle küsimusega mööda panid. Nagu
võis arvata, osutuski see väga heaks küsimuseks staadioni
ehitamise juubeliaastal. Vähemalt paljudel on peale üritust see lünk küll teadmistest ära likvideeritud.”
Auhinnalaual olnud Piirissaare raamatukogu juhataja
Zinovia Ventšikova poolt valmistatud vobla ja Peipsi-äärsed sibulad tekitasid osalejates tublisti elevust.

VT

Omasid toetama!
HC Viimsi/Tööriistamarket mängib karikavõistluste poolfinaalis.
Eesti käsipalli meistriliigas mängiv HC Viimsi/Tööriistamarket on hooaega alustanud edukalt – meistriliigas hoitakse HC Kehra ja Põlva Serviti järel kolmandat kohta,
karikasarjas on tagatud pääs poolfinaali.
Novembrikuu jooksul on kodumeeskonda võimalik
Viimsi KK spordisaalis mängimas näha kolmel korral: 17.
novembril kohtume meistriliiga arvestuses Põlva meeskonnaga, 27. novembril on karikasarja poolfinaali korduskohtumine Viljandi HC esindusega ja lõpetuseks 29. novembril
on vastaseis Tapa käsipalluritega.
Tule omasid saali toetama! Kõigi piletiostjate (1 €) vahel loositakse igal kodumängul toetajate poolt välja pandud auhindu.

16. detsember k 19.15 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS: esiliiga kohtumine HC Viimsi – Via Con / Viimsi Kooli
spordikompleks / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

Harjumaa meistrivõistlused
võistkondlikus males
Võistlustel saavutas Viimsi võistkond koosseisus Ain-Valdo
Müütnik, Dimitri Seisler, Elmar Talisaar ja Heike Sander kuue
osalenud võistkonna seas kolmanda koha ja pronksmedalid.
Võitjaks tuli Rae valla võistkond, teise koha saavutas Saku
esindus.

Kristjan Jääts

HC Viimsi/Tööriistamarket mänedžer
Võidukad Viimsi karatekad.
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l Kogemustega jõuluvana ootab küllakutseid.

l Otsin 11. kl poisile Haabneemes järeleaitajat mate-

Tel 53 943 284.
l Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe tudeng aitaks
matemaatikaga ja/või keemiaga raskustes kooliõpilast.
Õppimine võiks toimuda Teie kodus (oman autot). Hind
7 eurot/tund. Tel 55 508 782, kadi.liimand@mail.ee.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 2.
Kinnistu suurus 40 m2, sihtotstarve elamumaa. Hind
5000 €. Tel 50 58 794, e-post martin@baltreal.ee.
l Vitraažikursus. Võimalus valmistada endale või kingituseks midagi erilist ja meeldejäävat. Tööks vajalikud vahendid kursuse hinna sees (60 €). Tel 601 9919,
56 656 780.
l 2.–3. detsembril jõulukursus “Lõikelilled ja küünlad
jõuluseadetes” (Juuliku tee 3, Saku, Nurmiko Hulgimüügikeskus). 4. detsembril huvireis jõululaadale Soome.
Info ja registreerimine tel 55 563 639, Jaak Tomson.
l Soovime lapsehoidjat 2-, 7- ja 5-aaastasele lapsele
2 korda nädalas õhtuti. Lapsehoidjat ootame koju.
Asume Muuga külas Vesiniidu bussipeatuse lähedal.
Tel 52 90 323.
l Puidutööd – sõrestikud, katused, puitvooder, terrassid,
saunad, trepid jne. 20 aastat töökogemust. Tel 55 49 959.
l Müüa lõhutud küttepuud: segapuu – 35 €/rm (okaspuu, lepp, haab); kask 40 €/rm. Puud on saetud ja
lõhutud 40 cm, 45 cm, 50 cm pikkused halud. Transport
alates 10 ruumist tasuta (laotud koormasse)! Tel 50 62 645.
l Ostame kiiresti Viimsisse 1–2-toalise rõduga korteri.
Max hind 58 000 eurot! Kõik pakkumised teretulnud.
Palun helista tel 52 73 229, Merike.
l Kuivad kamina-/pliidipuud 30 cm, võrkkottides 40 l/
60 l, kask/lepp. Kuivad ahjupuud kottides ja laotuna
konteinerisse, min. kogus 6 rm. Metsakuiv mänd, kask,
segapuu 40 cm kottides 80 l, 50 cm laotud konteinerisse.
Vedu Harjumaal tasuta, hinnad soodsad. Tel 56 475 960,
56 364 633, e-post apq@hot.ee.
l Otsime Viimsis eramajja kohusetundlikku ja usaldusväärset koristajat-koduabilist. Töö maht on 1 päev nädalas umbes 6–8 tundi. Palun helistada tel 50 90 300, Jaak.
l Professionaalne massaaž 1 h / 20 € Viimsis Sõpruse
tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Info ja broneerimine
tel 55 587 538.
l Puitbrikett ümmargune: 145 €/1000 kg, kandiline:
165 €/960 kg. Männi kütteklotsid 1.80 €/40 l võrk.
Tallinnas tasuta veod! www.kodukytja.eu, tel 53 745 423.
l Müüa kuivad küttepuud: lepp 40 l võrkkotis. Alates 50
kotist on transport Viimsi valda tasuta. Tel 51 989 070,
www.unitedexpo.ee, info@unitedexpo.ee.
l Otsime koduabilist/lapsehoidjat Viimsis. Auto olemasolu on kohustuslik. Tel 50 29 016, e-post alk.group@yahoo.com.
l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killustik. Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936.

maatikas. Helistada õhtuti peale k 18.00 või laup/pühap
tel 56 808 301.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm, mis
on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust
ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290.
l Müüa elamukrunt Haabneemes (heas korras, rannast
400 m). Soovin üürida või osta 1- või 2-toalist mugavuste,
kuid ahjuküttega korterit Viimsis. Tel 53 96 93 15.
l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt igale
raskusastmele. Samas annab inglise keele järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk põik 2. Tel 52 40 260,
Tiiu. Personaalne lähenemine igale õppijale!
l Kvalifitseeritud pottsepp. Ahjud, pliidid, soemüürid,
kaminad, korstnad. Tel 56 322 522.
l Teostame haljastustöid, viljapuude ja hekkide lõikust,
puude langetamist ja lumekoristust. Tel 55 637 666.
l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike puude/
okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle
Eesti! Tel 56 388 994, Uve.
l Müüa lõhutud küttepuid – lepp, sanglepp, haab, metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad, küsi julgelt!
Tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee.
l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar) 40 l/60 l
võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tulehakatus, saepuru
150 l kotis, aastaringi vedu tasuta. Kontakt tel 50 18 594.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine.
Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Ostan teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud, võib
olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega. Tel 56 740
940, mrt.mrt.001@mail.ee, Mart.
l Haljastustööd, aedade hooldus, terrassid, aiad, kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825.
l Probleemsete, ohtlike ja kuivanud puude langetamine.
Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asukohas
olevad puud. Kasutan vastavalt vajadusele köistehnikat
või ladvast langetus meetodit. Tel 56 482 680.
l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid. Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine. Tel 50 92 595
(eesti keeles), 56 922 991 (inglise keeles).
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 eurot.
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.
l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (hele), kivisüsi,
lepp/kask 40 l kotis, Vana-Narva mnt. 9, tel 56 924 924,
637 9411, www.leilibrikett.ee.
l Erialase kõrghariduse- ja kogemustega raamatupidaja
aitab korraldada Sinu ettevõtte raamatupidamist. Eelnevate perioodide korrastamine, jooksvad tööd kuni majandusaasta aruandeni. Hind kokkuleppel. Jaanika,
jaanikamets@gmail.com

Osaluskohvik

1500 pead ja 15 000 sekundit noortesõbralikuma tuleviku nimel!
1. detsembril istuvad laudade taha 1500 pead 15 maakonnas üle Eesti, kus kohtuvad NOORTE esindajad- õpilased põhikoolist, aktivistid keskkoolist, asjaarmastajad kutsekoolist,
õpihimulised ülikoolist, noored emad ja isad, töötavad noored jne – ja OTSUSTAJAD –
vallavanemad, linnapead, firmajuhid, noorsootöötajad, maavanemad, ühiskonnaõpetajad,
riigikogulased, koolijuhid jt!
Osaluskohvikus ei küsi me sinu ametit ega vanust, tule räägi, mida mõtled noorte elust ja
tulevikust, leia endale sobib koht 15 kohviku seast ja vali meelepärased teemad, vt lähemalt:
www.kohvik.noortekogud.ee
Vajalik etteregistreerimine!
HARJUMAA OSALUSKOHVIK
Kus? Tallinnas, kohvik Wabadus II korrusel (Vabaduse väljak 10). Millal? 1. detsembril kell
10.30-15.20
www.kohvik.noortekogud.ee, www.facebook.com/noortekogud, osaluskohvik@noortekogud.ee

KELLASSEPP

Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis.
Kellarihmad, metallketid, kellad,
suur valik patareisid. Kellassepatööd
ja -teenused.
Tel 56 688 427.

Brigitte ilusalong
Aastalõpu
head pakkumised!
MATIS näohooldus+seljamassaaz = 25 eur.
Küünte katmine OPI geellakiga 19 eur.
Salong pakub ka juuksuriteenuseid, maniküüri, pediküüri, depilatsiooni, Matis Hydreclat aparaadiga
hooldust, ripsmete keemilist
koolutust, kõrvaaukude tegemist.

Tel 60 21 122
Viimsi, Heki tee 6-1
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Viimsi Market
võtab tööle
l koka,
l koka abilise,
l müüjaid toidu-

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

kaup USA-ST!
Uus pood

“Riietering”

Comarketis,
II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, aksessuaare,
lisaks madratseid, voodipesu jm juurdekuuluvat.
Astu läbi ja Sa ei kahetse!

kaupade ja tööstuskaupade osakonda.
l l l l l l l l l l l l l

CV saata meiliaadressile
toom.kauplused@mail.ee või
helistada 60 513 93.

Nelgi tee 1 Ilusalongis
ootab teid

KOSMEETIK

Ultraheli sügavpuhastus
LED footonteraapiaga,
maniküür, pediküür,
depilatsioon.
518 0840, 601 1728
Nelgi tee 1, Viimsi
www.aailuteenused.eu

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Kodukoristus, kontorikoristus, akende pesemine, lume
koristus lumefreesiga, majahoidjateenus, suurpuhastus,
remondi- ja ehitusjärgne puhastus, põrandate vahatamine,
vaipade masinpesemine, pisi remont ja korrastus jne…

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Kuldsed Käed OÜ. Tel/faks 6611600, Tel: 5029295 (Enn),
e-post: kuldsedkaed@neti.ee.
www.kuldsedkaed.ee

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, valik naiste riideid.

P.Dussmann Eesti OÜ
pakub tööd puhastusteenindajatele
Viimsi kooli ja spordikompleksi.
On päevased, õhtused ja öised tööajad,
võimalus töötada täis ja poole kohaga.
Soovitav eelnev tööalane kogemus.
Kontakt: toodejuhataja@dussmann.ee
dussmann@dussmann.ee

Kräkel rehvitööd

AS Eesti Eine võtab tööle
Lasnamäel asuvasse kaasaegsesse suurkööki:

autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Uued ja kasutatud
talverehvid

- peakoka (netopalk 900 eur/kuu)
- koka (netopalk 600 eur/kuu)
- köögi abitöölisi (netopalk 300 eur/kuu)

Viimsi kaubanduskeskuse kõrval
Randvere tee 6, tel 56 491 535

CV saata e-mailile: info@eine.ee
Kontaktisik: Indrek Kirss 50 48 450

“Nutikate naiste klubi“

õpitoad
21. november 19.00 Tekstiiliga kaetud skulptuuride a tarbeesemete valmistamine.
Tekstiiliga kaetud skulptuuride ja tarbeesemete valmistamine. Powertex
on loodussõbralik vahend kanga, paberi, naha jm materjalide kõvendamiseks ja ilmastikukindlaks muutmiseks. Powertex-i abiga saab valmistada
skulptuure, ehteid, tarbeesemeid nagu kausid, vaasid jne. Tegevus on loominguline ning kuna valmiv ese niiskuskindel, saab edukalt meisterdada
näiteks lillevaase ja -potte õue ning katta vana õuemööbel püsivalt ilusa
kangaga. Powertex’ga jätkub tegevust nii õues kui ka toas!
Valmib 30–40cm suurune skulptuur, vaas, kauss.
Hind 10 €

28. november 19.00 Mahekosmeetika koolitus.
Valmib huulevõie, kehakoorija või kreem(kätele või jalgadele). Looduslikud
ilu- ja kehahooldustooteid leidub igas kodus, tuleb need vaid üles leida ja
enda kasuks tööle panna! Anname mitmeid lihtsaid ja käepäraseid näpunäiteid, kuidas seda teha.
Hind 12 €

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis.
Info ja registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
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