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Martin Reim – asendamatu
kapten ja autoriteetne peatreener. Loe lk 16
Viimsi Raamatukogu
suvel vähem avatud

Kui “Annie“ esietendus oli vaadatud, lõigati lahti kaks peotorti – valla sünnipäeva ja “Annie“ lavastuse tort. Selle tähtsa toimingu viisid läbi vallavanem
Haldo Oravas, valla volikogu esimees Aarne Jõgimaa, Viimsi Harrastusteatri Komos juht ja muusikali “Annie – Homme on parem“ projektijuht Kalle Erm
ning lavastaja Frantšeska Vakkum. Foto Aime Estna

Palju õnne, Viimsi vald!
10. mail tähistati Viimsi
Huvikeskuses pidulikult valla
asutamise 92. aastapäeva.
Tänati tublisid ja silma
paistnud vallaelanikke ning
vaadati huviga Viimsi Harrastusteatri esietendust ”Annie
– Homme on parem”. Avaldame (lühendatult) vallavanem
Haldo Oravase tervituskõne
valla 92. sünnipäeva puhul.

Viimsi vald sai 92. Me võiksime
oma ajalist mõõdet määratleda ka
juba 1816. aasta talurahvaseadusega loodud mõisavaldade ajast.
Tolleaegsed vallad ja vallakohtud
olid aga vaid mõisa poolt talurahva
haldamiseks ellu kutsutud organid.
Me ei loe oma koduvalla ajalugu
tsaar Aleksander II ajast, kui 1866.
aastal vallaseadusega mõisa võimu
alt eraldati ja loodi vallad, mis haldusüksustena olid Tsaari-Venemaa
Eestimaa kubermangu osad.
Me loeme oma valla ajalugu
1919. aastast. Vald on iseseisva
Eesti Vabariigi ajal loodud, kuigi
nimi on oluliselt vanem. Viimsi
kui iseotsustava kohaliku omavalitsuse staatus pärineb Eesti Vabariigi ajast. Ja Viimsi vald on vaid
aasta noorem kui Eesti Vabariik.
Ajalugu on meile, eestlastele,
oluline. Ta võimaldab meil väikerahvana otsida aegade sügavusest
oma tõde, iseenda kui rahvuse kuvandit. Aga aeg ei olegi ehk alati
kõige olulisem. Olgem uhked selle üle, et oleme pikka aega olnud

suhteliselt sõltumatud.
Täna on meile tähtis see, et
kuigi Viimsit on teistega liidetud
ja lahutatud, on ta ikka jonnakalt
alles. Ta on iseseisev kohalik omavalitsus, mis kannab eneses kultuuritausta, loodetavasti ka kultuuri ennast. /…/
Käesoleval aastal on Viimsil
veel üks oluline tähtpäev: täitub
750 aastat esmamainimisest ühes
väikeses puukaantega raamatus nimega Liber Census Daniae
– Taani hindamisraamatus. See
raamat, mis sisaldab muu hulgas
Taani kuningate loetelu, benediktiinlaste ordu reegleid, samuti
Ribest Palestiinasse viiva tee kirjeldust, räägib ka esimesest tülist
maatehingute üle ühes Põhja-Eesti
külas, tänase nimega Viimsi. Eestimaad puudutav osa raamatust on
koostatud ligi 800 aastat tagasi
munkade poolt, kes Eestimaal ringi liikusid ja rahvast ristisid. See
oli aeg, kus Eesti muutus kiiresti
üha enam rahvusvaheliseks seda
ehk ise soovimata. /…/
Kas peaksime ka täna olema
rahvusvahelised? Täna, 92 aastat
peale asutamist, paikneb Viimsi
keskmiselt vanuselt noorima omavalitsusena ühes kõige kiiremini
vananevas Euroopa riigis – Eestis. Meie riigi valusaim tulevikuprobleem on madal sündivus ning
sellest tulenev rahva vananemine.
Demograafide prognooside järgi
on 2050. aastaks Eesti elanikkonnast üle 65-aastaste osakaal enam

kui kolmandik, 38%, mis on oluliselt üle Euroopa keskmise.
Meil jääb üle loota üksnes
noortele, noortele peredele, suuremale laste arvule ja noorte innovatiivsusele ning ettevõtlikkusele.
Eestil tuleb loota oma tulevikku
kujundades lasterikastele piirkondadele nagu Viimsi. /…/
Mida saavad kohalikud omavalitsused teha? Mida saab Viimsi
teha?
Esiteks: meie lähiaastate prioriteet on uut tüüpi kooli loomine
Viimsisse, mida omavahel nimetame tulevikukooliks. Meil on
võimalik kasutada ingliskeelse
rahvusvahelise kooli (International School of Estonia) ja rahvusvaheliste tehnoloogiafirmade huvi
ja kogemust. Ning mõistagi meie
valla laste arvukust – neljandikku
Viimsi elanikest. See kool tähendab rõhuasetust inglise keelele ja
teistele võõrkeeltele alates algkoolist, ehk isegi alates eelkoolist,
ning rahvusvahelise IB-hariduse
omandamise võimalust keskkooli
tasemel. Teisalt loovuse ja tipptehnoloogia huvi ühitamist, mida
aastaid on edukalt tehtud näiteks
Aalto ülikoolis Soomes. IB-diplom avaks meie noortele lihtsamini uksed maailma kõrgkoolidesse.
Teiseks: omavalitsused nagu
Viimsi loovad võimalused siin
elavatele ingliskeelsetele peredele
ladusaks igapäevaeluks. Kuidas
teisiti saab riik edukalt käivitada
IT-agentuuri või NATO küber-

kaitse keskust? Sellegi aluseks on
kvaliteetse ingliskeelse hariduse
andmine kohapeal.
Kolmandaks: ehk peaks ka kohalikud omavalitsused jõudu mööda laiendama Eesti noortele välismaal õppimise ja välisfirmades
ning -organisatsioonides praktika
läbimiseks mõeldud toetuste ja stipendiumite süsteemi.
Neljandaks: peame looma “kahesuunaliseks” tööturismiks soodsad tingimused, kus sihtrühmaks
on noored hea haridusega inimesed, kes on veel n.-ö otsivas eas ja
üritavad leida üle maailma eneseteostuse võimalusi.
Viimsi peab olema järjest avatum
ja rahvusvahelisem. Tänaseks on
Viimsi rannarahva hulgas 56 rahvuse esindajaid – siin elab prantslasi,
sakslasi, soomlasi, juute, hispaanlasi,
inglasi, ka 1 jakuut, 8 avaari, 2 gagauusi, 2 araablast ja 2 hiinlast. Viimsis
elab 13 000 eestlast ning veel 1850
inimest, kelle andmed rahvuse kohta
registris puuduvad.
Meie siin Euroopa äärel usume
tänaseni, et kohalikud omavalitsused on olulised. Sest kohalik omavalitsus on kodule kõige lähemal
olev osa riigist. Me usume, et Euroopa austab kohalikku algatust,
kohalikku otsustusõigust. Vahel
usume, et ka Eesti austab seda!
Palju õnne sulle, Viimsi vald!
Edu sulle! Palju õnne kõigile viimsilastele!

Haldo Oravas
vallavanem

Suvekuudel väheneb Viimsi Raamatukogu külastatavus. Seetõttu kehtivad
tavalisest lühemad lahtiolekuajad. Suurim muudatus on see, et juunist augustini on raamatukogu laupäeviti suletud.
Et suurima lugejarühma moodustavad
õppurite ja koduste/pensionäride kõrval
töötajad, siis viidi käesoleva aasta hilistalvel Viimsi Raamatukogus läbi küsitlus.
Klientidelt uuriti, kas suvekuudel on vaja
raamatukogu avada ka laupäeviti, et tavatööajal töötavatel inimestel oleks meie
kogu mugavam kasutada. See oleks eeldanud raamatukogu sulgemist mõnel
tööpäeval. Välja pakuti kolmapäev, kuna
esmaspäev ja teisipäev on tavaliselt väga
külastusterohked.
Alustuseks paluti küsitlusleht täita kõigil raamatukogu lugejatel. Peagi selgus, et
koduste/pensionäride ja õppurite poolest
võib raamatukogu olla suvekuudel laupäeviti suletud. Seega eelistati ankeetide jagamisel tööealisi inimesi.
Küsitlusele vastas kokku 225 lugejat.
Neist 30 ütles, et suvekuudel võiks olla
raamatukogu laupäeviti avatud. Tööealistest klientidest ütles iga neljas, et tema
soovib suvel laupäeviti raamatukokku tulla. Samas ei olnud ühtki inimest, kes oleks
öelnud, et ta muudel päevadel tulla ei saa.
Seega jäid suvised lahtiolekuajad Viimsi Raamatukogus sarnaseks eelmiste aastatega. Alates 1. juunist kuni 31. augustini
on Viimsi Raamatukogu avatud järgmiselt:
• esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel kell 10.00–17.00,
• teisipäeval kell 10.00–19.00,
• laupäeval ja pühapäeval suletud,
• iga kuu viimane reede on sisetööde
päev ja raamatukogu on lugejatele suletud.
Septembrist maini kehtivad taas tavalised lahtiolekuajad. Muudatused suvistes
lahtiolekuaegades puudutavad ka Prangli Raamatukogu. Täpsem info veebilehel
www.viimsiraamatukogu.ee.
Kui raamatuid lahtiolekuaegadel pole
võimalik tagastada, siis võib teavikud jätta ukse taga muudest postkastidest teisel
pool asuvasse suurde postkasti. Erinevalt
teistest raamatukogudest on meie raamatukogu kasutamise eeskirjas mööndus, et
esimesed tagastamistähtpäevast möödunud seitse päeva on viivisevabad. Kasulik
on ka meeles pidada, et iga kuu teisel teisipäeval tagastatud teaviku(te) eest viivist ei
võeta. Loogilise jätkuna võiks kutsuda raamatuid tagastama pikaajalisi võlglasi, neid
aga on meie 3000 lugeja hulgas kõigest 20!
Aitäh Teile, head lugejad, hoolivuse ja
koostöö eest! Kaunist suve!

Kristiina Puura
Viimsi Raamatukogu juhataja
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“Teeme Ära” talgukilde üle valla
Talgud toimusid ka sel
aastal lisaks Viimsi poolsaarele saartel – Pranglil,
Keril ja Naissaarel.
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L

innast tuli Pranglile kokku
35 võõrast, kes olid ennast
registreerunud “Teeme ära”
talgulehel. Koos suvitajate
ja omainimestega oli talgutel
kokku 62 inimest.
“Prangli sadamas tehti tõsist tööd,” rääkis vallavanem
Haldo Oravas, kes samuti osales talgutel koos perega. „Vana
sadamakai palgid on siin seisnud juba mõned aastad. Elanikud neid kütteks ei kasuta,
sest pikalt meresoolases vees
olnud puit ei põle ahjus hästi.
Neid asuti sorteerima ja jaanitule platsile vedama. Jaanitulesid saab neist veel mitu
aastat.“ Lääneotsa küla tänava alguses taastati kiviaeda,
korrastati kirikuaia ümbrust,
tänavatelt koristati prahti ning
prahist koristati ka mererandu.
Pärast tööd oli supisöömine Prangli Rahvamajas ja
õhtul simman Raul Sepperi
ansambli saatel. Saarerahvas
tänab Prangli Saarte Külaühingut ja Viimsi Vallavalitust, kes
üritust toetasid.

2
1) Värske värvi all sai Keril
ilusamaks mitu hoonet.
2) Talgulised Prangli saarel.
3) Annika Prangli koristab koos
tütrega omanimelise saare
lõunaranda.
4) Keril tehti kohapeal valmis
aiamööbel.
5) Prügikoristus Naissaarel.
6) Prangli sadamakailt veeti
palgid jaanitulepaika.
7) Motoriseeritud tööjõud
Pranglil.
Fotod Haldo Oravas, Carmen
Ott, Alar Mik ja Anu Valing
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Carmen Ott

N

aissaare mindi 14. mail
talgutele nelja kaatriga.
Tööd tegi 45 talgulist kokku
kaheksal objektil. Kahes rannapatareis võeti maha võsa,
puudest ja võsast puhastati
raudteed, majaka ümbert korjati prahti ja 1,5 autokoormat
metalli. Korda said Naissaare
muuseum ja Lõunaküla tänavad, kust viidi ära kaks autokoormat prahti. Ilm oli külm,
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vihma sadas ja töö oli raske –
täname kõiki tublisid talgulisi!

Alar Mik

K

eri saarel on kevadiste talgute osaks alati heakorratööd. Lisaks tehti korda sodi
täis kuhjunud ait. Värske värvi all said ilusamaks mitmed
ehitised. Kanakuudi varemed
lammutati ja tehti saunapuudeks. Eelmisel aastal püstita-
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tud ja talvel murdunud lipumast vahetati uue ja tugevama
vastu välja ning lipp tõmmati
pidulikult vardasse. Suvele ja
rahvarohketele sündmustele
mõeldes tehti valla ja talguliste
abiga saarele kaks välikäimlat.
Osavate meistrimeeste käe all
valmis kohapeal ka aiamööbli
komplekti, nüüd on kus istuda
ja olemist nautida. Tänu heade inimeste abile on saar jälle

Detailplaneeringust
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
3. juunil.

30.05.–01.07.2011 tööpäevadel kella
8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00ni ja reedeti kella 16.00-ni, välja arvatud 22.06, kui vallamaja on avatud kella
14.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi
tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme
aleviku Laivi piirkonna detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:
Detailplaneeringuga on moodustatud
neli korterelamukrunti (EK 100%) kuue
3-korruselise (4. korrus 10%) korterelamu
ehitamiseks, üks korterelamu- ja ärimaakrunt (EK 70%, Ä 30%) ühe 4-korruselise korterelamu-ärihoone ehitamiseks ning
üks ärimaakrunt (Ä 100%) kuni 80-kohalise 2-korruselise lasteaia ehitamiseks. Elamukrundi hoonestustiheduse koefitsient
on 0,8 ja kavandatud korterite maksimaalne arv 140, korterelamute suurim lubatud
ehituskõrgus on 13 meetrit (korterelamu-ärihoonel 14 meetrit) ja lasteaial 7,5
meetrit ümbritseva maapinna keskmisest
kõrgusest. Maa-ala läbib 25–40 meetri laiune põhja-lõuna suunaline ja ca 25 meetri
laiune ida-lääne suunaline rohekoridor, mis
hõlmab peaaegu kolmandiku Laivi kinnistust ja millele on moodustatud üldmaa sihtotstarbega katastriüksus.
Lisaks on detailplaneering tutvumiseks
välja pandud valla veebilehel: www.viimsivald.ee.
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pisut kenam ning ootab suvel
külalisi.

Anu Valing

L

eppneeme teeristist sai talgute raames likvideeritud
prügimägi – kraavis vedeles
Randvere küla elanike (Kaevuaia tee 23 – perekond Viilup ja Silva tee 14 – kodanik
Maar) rämps.

Alar Mik
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algupäevast 7. mail võttis osa ka Pärnamäe küla.
Võrreldes eelmise aastaga koristati tänavu märksa laiemalt.
Kuigi osavõtt oli mullusest
tagasihoidlikum, oli ka prügi
märksa vähem. Olmeprügi ei
leidunudki ning talgulised said
rohkem keskenduda riisumisele, puude lõikumisele jt koristustöödele. Prügi leidis koha
Soosepa mänguväljakule or-

ganiseeritud prügikonteineris,
mida aitas hankida Viimsi vald
ning selle koostöö eest soovime valda tänada. Kaluri teel
asuv Põnnipesa Lastekeskus
pakkus lõpetuseks talgutelgis
kuuma suppi, teed ja kohvi.
Täname selle eest Kristiina
Sillastet!

Aimar Roosalu

Soosepa külaselts

Kohalik hääl kõlab nüüd
rohkem üle Eesti
Portaal eestielu.ee kajastab 106 Eestimaa paiga uudiseid ja ootab kaastöid.
Olen korduvalt kuulnud omavalitsusjuhte
kurtmas, et nende piirkonnas toimuvat ei kajastata üleriigilises meedias piisavalt ning et
meediat ei huvita kohalikul tasandil toimuv.
Nüüd on see aeg möödas, sest alates 15. aprillist alustas kohalike uudiste portaal eestielu.
ee koostööd Eesti suurima internetikeskkonnaga Delfi. Läbi uue koostöö jõuavad kohalikud uudised oluliselt suurema hulga lugejateni. Kuidas muidu oleks laiem üldsus teada
saanud sellest, et Võrus alustas tegevust tervislikku kiirtoitu valmistav ettevõte, Kiikla
küla köetakse kaevandusveega või keilakas tuli taipoksi maailmameistriks?
Eestielu.ee alustas eraldiseisvana tegelikult juba pool aastat tagasi. Vahepealse ajaga oleme tublisti kasvanud – alustasime 54 omavalitsusega, praegu aga kajastame 106 paiga uudiseid ja teateid. Peale sisu oleme täiustanud ka portaali väljanägemist. Portaali uus kujundus
muutis eestielu.ee kasutajasõbralikumaks. Igal alalehel näeb nüüd vastava koha ilmateadet
ning lähiajal lisanduvad ka konkreetse valla või maakonna reklaamid.
Omavalitsuslehed on meie portaali selgrooks. Mõnes paigas aga ei ilmu kohalik leht iga
kuu, samuti seab artiklite avaldamisele piirangu lehekülgede arv. Seetõttu lõime võimaluse
saata kaastöid otse meie portaalile. Artiklid on oodatud nii kohalikelt inimestelt kui ka erinevate asutuste ja kodanikeühenduste esindajailt. Nädalas jagame paremate kaastööde vahel
välja 150 eurot. Ootame seltside, MTÜde ja kõigi aktiivsete inimeste kaasalöömist, et üheskoos luua koht, mis annab parima võimaliku pildi Eesti eri paigus toimuvast.

Tanel Saarmann
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Harjumaa
muuseumil valmis
trükis Pranglist
Harjumaa Muuseum esitleb 20. mail Prangli
rahvamajas trükist “Harjumaa Uurimusi 8. Prangli
kogumik”.
Loomuliku jätkuna Harjumaa Muuseumi välitöödele
Prangli saarel aastatel 200–2010 on valminud sarja Harjumaa Uurimusi kaheksas number – Prangli kogumik, milles
tutvustatakse nii muuseumi välitööde tulemusi kui ka teiste Prangli-uurijate töid.
Prangli kogumikku võib võtta kui erinevate Prangliga
seotud inimeste kohtumispaika. Sama kirev kui autorite
taust on ka kogumiku artiklid. Harjumaa Muuseumi teadur Liisi Taimre vaatleb Prangli minevikku ajalooteaduslikust aspektist, tuues välja kolm huvitavamat küsimust
saare vanemast ajaloost. Harjumaa Muuseumi pedagoog
Liisa Põld tutvustab Gustav Vilbastet kui teenekat Prangli
uurijat. Prangli Põhikooli direktor Tiina Prangli kirjutab
Prangli eluolust eelmisel sajandil ning ühtlasi heidab pilgu ka saare võimalikku tulevikku. Tartu Ülikooli etnoloogiamagistrant Jaanika Jaanits laseb oma artiklis kõnelda
välitööde käigus intervjueeritutel ja lisab juurde etnoloogi
vaatenurga. Eesti Keele Instituudi murdeuurija Piret Norvik analüüsib Prangli murraku eripärasusi. SA Rannarahva
Muuseumi arendusjuhi Alar Miku vaatluse all on Prangli
hülgekütid. Harjumaa Uurimusi 8. Prangli kogumik on
kuue autori tõlgendus saare minevikust, olevikust ja võimalikest tulevikuperspektiividest.
Trükise Harjumaa Uurimusi 8. Prangli kogumiku valmimist toetasid Kultuuriministeerium programmi Saarte
pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010 raames ja Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp. Kogumik on
alates juunist müügil Harjumaa Muuseumis, Rannarahva
Muuseumis, Pranglisaarte Muuseumis ja hästivarustatud
raamatupoodides üle Eesti.

Harjumaa Muuseumid

Valla asutamise 92. aastapäev
Viimsi valla asutamise
92. aastapäeva puhul
autasustati tublisid inimesi Viimsi Vallavalitsuse
tänukirjadega.

Viimsi Vallavalitsuse tänukirjad said:
l Anna-Maie Nõmmik 20-aastase kohusetundliku ja professionaalse töö eest Rannapere
Pansionaadis;
l Vladimir Kallion hingesoojusega tehtud töö eest Viimsi
valla eakate heaks;
l Elsa Lass viieaastase kohusetundliku ja töö eest eralasteaias „Pääsupoeg”;
l Marika Napp viieaastase
kohusetundliku töö eest eralasteaias “Pääsupoeg“;
l Kalle Erm pikaajalise tulemusliku töö eest muusikaližanri edendamisel ja muusikalide lavaletoomisel Viimsi
Huvikeskuses;
l Enn Lepik pikaajalise ja
eduka treeneritöö eest Viimsi
noorte ujujate koolitamisel;
l Arvo Raja pikaajalise ja kohusetundliku osalemise eest
Viimsi valla spordikoondises
ning seoses 50. juubelisünnipäevaga;
l Martin Reim eduka tegevuse eest Viimsi noorjalgpallurite koolitamisel ja seoses 40.
juubelisünnipäevaga;
l Viiu Nurmela kauaaegse ja
kohusetundliku töö eest valla

Valla sünnipäev on alati rahvarohke – see on kogu valla pidu. Fotod Aime Estna. Rohkem pilte
vaatamiseks-tellimiseks: www.fotograafid.ee

Tänukiri Karl Juhan Lindströmile.

Mari-Ann Kelam ja Sulev Võrno.

eakate inimeste elu edendamisel;
l Mare Mardim 17 meeldiva
koostööaasta eest Viimsi Lasteaia kollektiivis;
l Angela Reinart edukalt käivitatud lasteaedade ja suurepärase õppetöö juhtimise eest;
l Ene Kassihin pikaajalise
ning südamega tehtud töö eest
Viimsi Lasteaias;
l Merle Perm heade töötulemuste ning pikaajalise eduka
koostöö eest Viimsi Lasteaias;
l Age Toomsalu väga tubli ja
eduka töö eest Viimsi Kooli
mudilaskooriga;

l Kirsi Rannaste suure töö
eest Viimsi Kooli vaimse pärandi talletamisel;
l Hille Eek pikaajalise õppekasvatustöö juhtimise eest
Viimsi Koolis;
l Karl Juha Lindström pühendumuse ja panuse eest
Naissaarel turismi ning ettevõtluse arendamisel ja saareelu edendamisel;
l Ott Kask viieaastase silmapaistva panuse eest Viimsi
kultuuri- ja spordielu edendamisel.

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS
TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:
Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid
Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid
TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, HINNAD
SOODSAD
Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.144
Tel. 60 66 863, 56 502 487
E-mail info@viimsiarendus.ee
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Teisel JazzPopFestil oli võidukas Nuku Koor
Korraldajad loevad festivali kordaläinuks.

Laupäeval, 14. mail toimunud
II Viimsi JazzPopFestil sai
kategoorias Simply the Best
žüriilt kõrgeimad punktid ja
esikoha Nuku Koor. Kategoorias Little Less läks I ja II koht
jagamisele vokaalansamblite
The Fews ja Söörömöö vahel.
Festivali žüriisse kuulusid
Siim Aimla, Martti Meumers
ja Thea Paluoja. Siim Aimla
sõnul tunnistas žürii üksmeelselt, et esinejate tase oli kõrge.
Nii said kategoorias Simply
the Best ühtlaselt kõrged hinded Tallinna Ülikooli Kammerkoor, Suisapäisa ja Pärnu
Noortekoor, jagades auhinnalist III kohta. Vokaalansamblite kategoorias tuli Söörömöö
ja The Fews’ järel III kohale
Pärnu Noortekoori ansambel.
Kokku jagati preemiaraha
1575 euro väärtuses.
Lisaks rahalistele preemiatele andis žürii ka eripreemiaid
silmapaistvate seadete eest
The Musical Robbersi dirigendile Arvo Luigele ja vokaalansamblile Söörömöö. Hollandi
koor Tell Mama We’re Late sai
žüriilt eripreemia laulu “Veskimees” erakordse tõlgenduse eest. Ansambel Noorkuu
eripreemia pälvis The Fews.
Tulevikukooride kategoorias
märgiti ära nii Püünsi koor The
Musical Robbers kui ka Viimsi
Kooli mudilaskoor. Kategoorias Just for Fun tunnistas žürii
parimaks põllumajandusministeeriumi laulukoori.
Festivali kunstiline juht
Aarne Saluveer pidas oluliseks
tänada Viimsi valda. “Ilma kohaliku omavalitsuse igakülgse
toetuseta poleks sellist festivali võimalik korraldada,” sõnas
Saluveer. Korraldajad loevad
teise JazzPopFesti kordaläinuks ja tänavad kõiki koostööpartnereid ja toetajaid: Viimsi
Kool, Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool, Eesti Kooriühing, Milstrand, Seashore
Productions, Harmoonikum,
Viimsi Kaubanduskeskus ja
Promemoria.
II jazz- ja popmuusikafestivalil kooridele ja vokaalansamblitele osales ligi 350
lauljat Eestist ja ka koor Hollandist. Päeva jooksul toimus
neli kontserti, publikut oli
Viimsist, Tallinnast ja kaugemalt. Festivalil toimus ka

Festivali kunstiline juht Aarne Saluveer:
Festivali tugevust ja vajalikkust
näitab see, et kaks koori eelmise aasta osalejate seast olid taas
laval ja said auhinnalisi kohti –
Tallinna Ülikooli Kammerkoor ja
Nuku Koor. Kuulajate hulgas oli
lisaks tavakuulajatele ka muusikaeksperte, nagu Anne Erm, Eesti kergemuusikakooride grand
old man Paul Ruudi ja Jaanus Nõgisto, kelle tütar Püünsi kooriga
kitarrile valu andis.
Teine festival pööras tähelepanu just vokaalmuusika arendamisele – sel põhjusel toimus ka koolitus osalejatele ja juhendajatele Kadri Voorandilt. Lõppkontserdi staaresinejad näitasid
noorte lauljate uut kvaliteeti ja otsivat meelt džässmuusikas.
Maria Väli ja Kadri Voorandi duett laulus “Tüli“ Betti Alveri tekstile oli kindlasti üks emotsionaalsemaid improvisatsioone, mida
hetkel eesti muusikas kuulda võib.
Kooride kavad olid huvitavad ja vaheldusrikkad džässistandarditest kuni Queeni “Bohemian Rhapsodyni“. Üllatust pakkus
Hollandi noortekoor Tell Mama We’re Late, kes pälvis ka eripreemia eesti muusika mõtestatud esituse eest.
Ansamblite kategoorias pidi žürii langetama otsuse I ja II
koha jagamiseks, tase oli kõrge ja mõlemad – The Fews ja Söörömöö – olid suurepärased.
Korraldaja Kristel Pedak tunneb koorimuusikat laiuti ja sügavuti – ETV tütarlastekoori lauljana on ta esitanud erinevates stiilides programme maailma tippkonkurssidel. Neist kogemustest
saadud õppetunnid aitasid tal juba teist aastat korraldajana tegutseda ratsionaalselt ja väheste vahenditega saavutada hästi
ladus korraldus, abiks hästitoimiv meeskond.
Helitehniliselt kõlas Viimsi Kooli saal hästi. Probleemiks juba teist aastat on õhu vähesus saalis, aga tõenäoliselt pole see
ainult festivali probleem ja saab tulevikus parema lahenduse.
Eriliselt tuleb esile tõsta Viimsi Kooli ja Püünsi Kooli mudilaskoore – lisaks seljataga olevale ettelaulmisele, pääsemaks
suvisele laulupeole, olid nad valmistanud ette mitmekülgse
ja huvitava programmi. Rahvusvaheliselt on sellistel üritustel
normiks, et lõppkontserdile pääsemine on igale kollektiivile,
esinejale ja dirigendile suurim tunnustus – ja sellega tasub arvestada aja planeerimisel. Kahju on neist, kes mingil põhjusel
õhtusest kontserdist ilma jäid. Kiita tahaks neid Viimsi lapsevanemaid, kes omadele kaasa elama tulid ning kindlasti huvitava
kultuurielamuse said.
Tervikuna pakkus laupäevane päev rohkem positiivseid elamusi kui hilisõhtune Eurovisioon.
Viimsi valla roll rahvusvahelisel tasemel kultuuriedendajana
sai taas kinnitust ja kindlasti on põhjust vaadata tulevikku lootusrikkalt. Teist aastat Tallinna Georg Otsa nim muusikakooliga
koostöö näitab, et Viimsi on andnud selle kooli kaudu järelkasvu professionaalsetele muusikutele.

1
1) Nuku Koor Tallinnast
(dirigent Reeda Toots) saavutas
A-kategoorias Simply the Best
I preemia.
2) Vokaalansamblite kategoorias Little Less läksid I-II
preemia jagamisele. Võitis
The Fews Tallinnast, kes pälvis
ansambel Noorkuu nimelise
preemia.
3) Vokaalansamblite seas kategoorias Little Less sai I-II preemia ka Söörömöö Tallinnast,
kes pälvis eripreemia silmapaistvate seadete eest.
4) Kategoorias Tulevikukoorid
Future is Yours märgiti ära
Viimsi keskkooli mudilaskoor
(dirigent Age Toomsalu).
Fotod Aime Estna
Rohkem pilte saab vaadata ja
tellida www.fotograafid.ee
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vokaalmuusika õpituba, mida
juhtis noor džässilaulja ja helilooja Kadri Voorand koos ansambliga Estonian Voices, kes
ka lõppkontserdil üles astus.

Osalejad ja tulemused

A-kategooria Simply the Best
l Nuku Koor, dirigent Reeda Toots (Tallinn) 95 punkti I
preemia
l Pärnu Noortekoor, dirigent
Anne Uusna (Pärnu) 81 puntki
III preemia
l Suisapäisa, dirigendid Kuldar Schüts, Ksenija Grabova
(Türi) 81 puntki III preemia
l Tallinna Ülikooli kammerkoor,
dirigent Paul-Johannes Purga
(Tallinn) 81 puntki III preemia
l Konguta segakoor, dirigent
Merilin Sinikalda (Konguta,
Tartumaa) 77,7 punkti
l Tell Mama We’re Late, dirigent
Nicoline Snaas (Amsterdam,
Holland) 77,3 punkti, eripree-

mia laulu “Veskimees” tähelepanuväärse tõlgenduse eest
l Musaklubi koor, dirigendid
Alen Veziko, Kati Siht (Tartu)
70 punkti
Vokaalansamblid Little Less
l The Fews (Tallinn) 94 punkti
I/II preemia, ansambel Noorkuu nimeline preemia
l Söörömöö (Tallinn) 94 punkti I/II preemia, eripreemia silmapaistvate seadete eest
l Pärnu Noortekoori ansambel
(Pärnu) 87,7 punkti, III preemia
l Kolmanda planeedi saladus,
juhendajad Nele Valdru, Küllike Joosing (Tartu) 67,7 punkti
B-kategooria Just for Fun
l Põllumajandusministeeriumi
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Viimsi laste edu konkursil Harjumaa laululaps 2011
7. mail toimusid Viimsi
Huvikeskuses laulutalgud, kus võidukalt esinesid Viimsi lapsed.
15. ja 16 aprillil toimusid
Viimsi Huvikeskuses võistluse Harjumaa Laululaps 2011
eelvoorud. Kokku osales Harjumaalt eelvoorudes 148 last
ja noort, kellest 36 valiti edasi
finaali, mis toimus Viimsi Hu-

Roderik Gross.

Maria Mängel.

vikeskuses 7. mail.
Viimsi vallast pääsesid
lõppvooru 7 tublit lauljat –
see oli Harjumaa kõige arvukam osavõtt. Meile järgnesid
Kose, Rae ja Jõelähtme vald
4 esindajaga, Saku ja Kuusalu
vallast pääsesid finaali 3 last,
Saue vallast ja Saue linnast 2
ning Raasiku, Kiili ja Anija
vallast 1 laulja. Kokku kuulas
žürii lõppvoorus ära 36 last

ning Viimsil õnnestus noppida
neli esikohta (Anneliis Aljas,
Roderik Gross, Maria Mängel
ja Karl Joosep Kahk), üks teine koht (Anelle Tamm) ja kaks
kolmandat kohta (Eva Katarina Tambets ja Triinu Toomsalu). Palju õnne kõikidele
tublidele laululastele ja nende
õpetajatele!

Ita-Riina Pedanik

MTÜ Viimsi Huvikeskus direktor

laulukoor, dirigendid Linda
Kardna, Paul Ruudi (Tallinn)
Parim koor
l Tütarlastekoor Vocaliisa, dirigendid Helle Rand, Pilvi Karu
(Kuressaare)
l ViiKerKoor, dirigent Age
Toomsalu (Viimsi, Harjumaa)
Tulevikukoorid Future is Yours
l The Musical Robbers, dirigent Arvo Luik (Viimsi, Harjumaa) eripreemia Arvo Luigele
silmapaistvate seadete eest
l Viimsi Kooli mudilaskoor,
dirigent Age Toomsalu (Viimsi, Harjumaa)

Kristel Pedak
Viimsi JazzPopFesti projektijuht

Kallid Hele ja
Maido!
Õnne Teile ja teie
vahvatele tantsijatele
tantsuansambli
“Lee“30 juubeli
puhul !!!
Püünsi Kooli pere
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Taluturu suvehooaeg avati
suure kalapäevaga
Möödunud laupäeval,
14. mail avati sümboolselt
Viimsi Taluturu suvine
hooaeg, mille puhuks
korraldati koostöös Harju
Kalandusühinguga suur
kalateemaline turupäev.

Vaatamata kehvale ilmale kogunes turule palju suuri ja väikseid kalasõpru. Müügil oli laias
valikus kala ja kalatooteid igale
maitsele. Kuna ilm oli varahommikul tormine, ei jõudnud
kahjuks kohalik värske räim
turuhommikule, sest mehed ei
pääsenud merele. Kalasuitsutamiseks tellisime värsket räime
hoopis Pärnu kaluritelt.
Kalatelgis jaotas muuseumirahvas kalaroogade retsepte,
harrastuskalastaja Ülar Linnuste õpetas praktilisi ahvenate
fileerimise nippe. Rannarahva
Muuseumi perenaine Koidu
keetis tulel kahes supipajas
maitsvat klassikalist uhhaad.
Võrtsjärve ääres asuva
Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskusest sõitis kohale kaladest vast küll kõike teadev
vanemteadur Arvo Tuvikene,
kes tõi akvaariumitega kaasa
väikse valiku Eesti kaladest.
Räägiti kaladest ning nende
meeltest: haistmisest ja kuul-

Rannarahva Muuseum on alustanud siinse rannarahva toidukultuuri aktiivsemat kogumist.

Taluturg on saanud kevadise hoo. Fotod Eha-Kai Mesipuu

misest ning kalade tehtavatest
helidest, mida saab jätkuvalt
kuulata Rannarahva Muuseumisse, kus maikuu lõpuni on
Eesti kalade fotonäitus.
Harrastuskalastajad suitsutasid suitsutuskapis imemaitsvat
lõhet meemarinaadis. Kes ei
jõudnud kalapäeval kalasuitsutamist selgeks õppida, võib tulla
osalema kalasuitsutamise õpi-

Räimi praeti muuseumi ukse ees.

tubades, mis toimuvad 20., 23.,
24. ja 26. mail hommikupoolikutel, palume soovijatel eelnevalt registreeruda telefonil 606
6941 või e-posti aadressil ehakai@rannarahvamuuseum.ee.
Viimsi Taluturg toimub aastaringselt igal laupäeval kell
10–14 Viimsi Vabaõhumuuseumis. Kel oma kodu aiasaadusi
üle kipub jääma, võib nendega
laupäeva hommikuti turule tulla, kõik värske on väga oodatud.
Et toetada kohalike rannakalurite tegevust, on igal laupäeval taluturule oodatud ka
kõik kalurid, kes värske oma
püütud kalaga kaubelda soovivad. Kaluritele on kauplemine
ilma kauplemistasuta!
Kalapäeva lõppedes jätkus
vabaõhumuuseumis tegevust
hilisõhtuni, kuna algas muuseumiöö. Rannarahva Muuseumis toimusid menukad
teatrietendused Viimsi laste
esituses, vaadati Eurovisiooni
finaali ning südaöösel nauditi

Valgete ööde festival 2011
17.-19. juunil 2011 Viimsi
Vabaõhumuuseumis, Rannarahva Muuseumis ning
Keri saarel.
Kolmel järjestikusel päeval,
ühel aasta valgeimal nädalavahetusel näidatakse Viimsis
Valgete Ööde Festivali raames
häid Eesti filme ning toimuvad
kaunid taluõue kontserdid.
Festivali kesksed sündmused leiavad päikeseloojangul
aset suurepärase merevaatega
Viimsi Vabaõhumuuseumis,
kus reedel, 17. juunil kell 21
astuvad taluõue kontserdil üles
Liisi Koikson koos bändiga
ning legendaarne Tõnis Mägi.
Esitusele tulevad mõlema artisti parimad palad nii eraldi
kui ka üheskoos ning laulmata
ei jää ka Tõnise poolt aastaid
tagasi Liisile kirjutatud hittlaul
“Sinu hääl”. Kell 23 samas

Muuseum kogub
ka rannarahva
toidukultuuri

kohas algava öökino raames
näidatakse suurel ekraanil selle aasta Eesti filmide kassahitti
“Kormoranid”, millele eelneb
filmitutvustus ja kohtumine
filmi tegijatega.
Laupäeval, 18. juunil kell 21
astuvad Viimsi Vabaõhumuuseumis lavale Rein Rannap ja
Uku Suviste. Lisaks Reinu võrratule ja romantilisele klaverimuusikale musitseerivad nad sel
õhtul koos Ukuga ka kahel klaveril. Sealhulgas tuleb esitusele
Reinu poolt “Eesti Laulu” konkursiks kirjutatud laul “Jagatud
öö”. Kell 23 näidatakse samal
õhtul öökino raames mitmete
rahvusvaheliste auhindadega
pärjatud draamafilmi “Polli päevikud”, millele eelneb samuti
kohtumine filmi tegijatega.
Lisaks Viimsi Vabaõhumuuseumile näidatakse neil päevil
kino ka Rannarahva Muuseu-

mis, kus pööningukinos on
võimalik vaadata laste- ja perefilmide paremikku, Kirovi ja
Kalamehe kinosaalides ajaloolisi mustvalgeid filmikaadreid.
Festivali kolmandal päeval,
pühapäeval, 19. juunil toimub
eksklusiivne kinopäev Keri
saarel, kuhu sõidetakse üheskoos juba hommikul väljuva
postipaadiga Helge. Saarel
näitab külastajatele kino Kass
Arturi Rändkino. Saare sümbolina tuntud tuletorni aidas
toimub romantiline kontsert
endise tippkorvpalluri Rauno
Pehka & Bändi esituses. Õhtu
lähenedes tuuakse külastajad
taas mandrile.
Lisainfot festivali programmi, kellaaegade ja piletihindade kohta vaata veebiaadressilt
www.rannarahvamuuseum.ee
ja Facebookist.
Martti Meumers

õdusat kontserti Marek Sadama ja Tõnu Laikre esituses.
Rannarahva Muuseumi külastas muuseumiööl hinnanguliselt kokku 250–300 huvilist.
Esmakordselt tõi muuseumiöö
eribuss pealinnast külastajaid
ka Viimsisse, peatused tehti nii
Eesti Sõjamuuseumis kui ka
Rannarahva Muuseumis.

Eha-Kai Mesipuu

Kalapäeval kohtusime mitmete vanaprouadega, kellega
tuli juttu kalatoitude retseptidest. See, mis tundub elukogenud inimesele väga lihtsa
ja elementaarsena, võib noorematele olla tundmatu maa.
Vanavanemate oskused ja tavad on kiired ununema, mistõttu on tähtis need kindlasti
kirja panna ja talletada.
Ootame traditsiooniliste
ja ka omapäraste kalaroogade retsepte vanavanemate
Pajas podiseb kalasupp.
varasalvest nii kaugemast
kui ka lähemast minevikust. Oleksime tänulikud, kui paneksite kirja ka endale kõige lihtsamatena tunduvate kalaroogade valmistamisõpetused, näiteks kuidas mitmel
erineval viisil marineeritakse räimi, kuidas soolata ning
kuivatada kala, mis on kingsepa lõhe, kuidas keeta tomatikastet ja muid tarkusi.
Vanu häid retsepte, erinevate kala valmistusviiside
ning tavade kirjeldusi ning kalasöömisega seotud memuaare võib tuua käsikirjana Rannarahva Muuseumisse
või saata e-kirjaga aadressile ehakai@rannarahvamuuseum.ee.
Rannarahva toidukultuuri kogumine on muuseumile
muu kogumise juures väga oluliseks suunaks.

Eha-Kai Mesipuu
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Suurepärane muusikal andekate esituses
Koguperemuusikali
“Annie – Homme on
parem“ on selleks päevaks, kui see ajaleht
ilmub, mängitud juba
neljal korral. Kellel veel
nägemata, sel on võimalus Viimsi Huvikeskuses
etendust vaadata 22. või
24. mail. Eelmises lehes
said sõna osatäitjad.
Nüüd vastab VT küsimustele lavastaja Frantšeska
Vakkum.

Annie lavastus on väga hoogne, aeg-ajalt on kogu lava
rahvast täis. Kõik liiguvad,
laulavad, tantsivad. Kas sellist muusikali lavastada on
Teil esimene kord?
Jah, tõepoolest, muusikali ei ole ma varem lavastanud.
Küll lavastasin 2002. aastal
Kuressaare Gümnaasiumi 4.
klassi õpilastega Leelo Tungla
näidendi “Mari ja Roosikrants”
ainetel samanimelise muusikalise näitemängu.
Kas muusikali on raskem
lavastada kui sõnalavastust,
või vastupidi?
Sõnalavastuse puhul on lavastaja A ja O. Lavastaja realiseerib oma ideed. Muusikal
on erinevate kunstide sünergia
ja iga valdkonna looja on oluline. Muusikali lavastamine on
meeskonnatöö ning koormeistrid, koreograaf ja lavastaja
peavad tegema ühise eesmärgi
nimel koostööd.
Ma ei väida, et üks või
teine on keerulisem või huvitavam. Oluline on, et materjal
pakuks pinget – siis ei ole raske, hoopis huvitav.
Kas koreograaf on muusikalis lavastaja parem käsi?
Koreograaf on muidugi
lavastaja parem käsi. Samuti koormeistrid ning solistide
lauluõpetajad ning lavastuse
muusikaline juht. Nii liikumine, muusika kui ka tekst peavad teenima ühist eesmärki.
Lavastaja annab suunad, kuhu
kogu meeskond liikuma asub.
Muusikal ei ole tantsu- ja laulunumbrite kontsert, vaid ühislooming, mille lavastaja tervikuks seob.
Ideaalvariandis esitab lavastaja oma nägemuse, seejärel istuvad juhendajad koos
ja arutavad-vaidlevad-mõtisklevad loo enda jaoks selgeks.
Muusikali lavastamine on pidevas muutumises ja arengus
olev protsess, tihe koostöö.
Olete tegelnud probleemsete lastega. Kas see töö on
praeguseks lõppenud?
Ma ei taha kasutada sõna
“probleemsed” lapsed. Lapsed
on kõik toredad. Meie ühiskond
on probleemne. Igal lapsel ei
ole toetavat kodu ja mõistvaid
vanemaid. See ei sõltu isegi
materiaalsest heaolust. Pigem
sellest, kas lapse elus on turvatunne ja täiskasvanu, kes teda
kuulab ja suunab.
Ma ei tööta hetkel otseselt
sellises ametis, kus mu töö-

p Muusikalis teeb kaasa suur

hulk Viimsi lapsi ja noori.
t Lavastaja Frantšeska
Vakkum: “See on imearmas
lugu, natuke muinasjutulik,
kuid mitte ilmvõimatu.”
u Annie (Karolin Saar) oma uue
isa (Sulev Võrno) süles.
Fotod Aime Estna
Rohkem pilte saab vaadata ja
tellida www.fotograafid.ee

ülesanneteks on laste ja noortega tegelemine, kuid elu viib
mind ikka noorte ja lastega
kokku. Ka Viimsi Huvikeskuses muusikali lavastades. Ning
ma loodan südamest, et mul on
muusikalis osalevatele noortele ka peale laval toimuva midagi anda. Lapsed ja noored
ning kõik nendega seonduv ei
jäta mind külmaks.
Lavastate Viimsis esimest
korda. Mis on siin uut või
omamoodi?
Viimsi trupp koosneb enamasti nn vanadest olijatest.
Kahjuks toimusid meie proovid vaid kord nädalas, kuna
inimesed osalevad siin ju teise töö kõrvalt ja koosveedetud aeg on olnud üürike. Seda
hämmastavam on, et selle väikese ajaga on suur töö tehtud.
Imetlen, millised vaprad ja
andekad inimesed on sellesse
muusikali truppi kokku tulnud. Loodan, et mind on selles
“kambas” omaks võetud.
Kes valis osatäitjad ja
kuidas nad leiti?
Viimsi muusikaliseltskond
on kümne aasta jooksul välja
kujunenud. Minu jaoks olid
kõik uued inimesed, keda olin
laval näinud vaid eelmise hooaja lavastuses ning varasemate
lavastuste DVDsid vaadates.
Täiskasvanute rollide jaotamisel kuulasin ära juhendajate ettepanekud ning pakkusin
välja ka omapoolse versiooni.
Suuri vaidlusi ei tekkinud.
Võime öelda, et otsus tehti
üksmeelse arutelu tulemusena.
Lapstegelaste kandidaatidele korraldasime konkursi.
Osalema pääsesid kõik lapsed,
võimetest ja sobivusest lähtu-

des jaotasime rollid. Kuid igaüks on tähtis ja isegi kui lapsel
pole sõnalist rolli, on ta oluline
osa suurest organismist. Rohkem lähtusime siin ka lapsele
võimaluse andmisest ja positiivsest mõjust tema isiksuse
arengule. See on jällegi otsapidi
sotsiaaltöö valdkond. Eesmärgiks ikka toredate, rõõmsate
ja enesesse uskuvate inimeste
suurem hulk.
Mis on selles loos oluline
– miks seda esitada ja miks
seda vaatama tulla?
Esiteks: suurepärane muusika andekate inimeste esituses! Peamine põhjus mängimiseks, oluline põhjus tulla ja
nautida.
Teiseks: tore võimalus võtta
kogu perega aeg maha ning tulla teatrisse. Igas vanuses inimene leiab loost just talle suunatud
sõnumi. Emad-isad-vanaemadvanaisad saavad võimaluse lastele seletada selliseid maailma
asju, mida nende igapäevaelus
võib-olla ette ei tule.
Kolmandaks: imearmas lugu,
natuke muinasjutulik, kuid mitte
ilmvõimatu, et elus selliseid asju
juhtuda ei võiks. Positiivsuse ja
rõõmsa meele vitamiin!
Ma olen väga õnnelik, et
Kalle mulle möödunud suvel
helistas ja ettepaneku tegi. Ma
armastan väga kogu meie muusikalitrupi ühist last “Anniet”,
kes nägi ilmavalgust 10. mail.
Ootame kõiki meile “lapsukest” vaatama. Tulge elage
kaasa meie tublidele lastele,
noortele ja suurtele, kellel on
sädet tulla ja teha kodu, kooli
ning töö kõrval muusikali.
Küsis

Annika Poldre
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Noored keskkonnagurud
Eelmise aasta septembrikuust saadik on Viimsi
Noortekeskus koostöös
Keskkonna Investeeringute Keskusega (KIK) ellu
viinud keskkonnateadlikkust tõstvat noorteprojekti. Osaleda on saanud
nii väiksemad kui ka
suuremad ning targemaks said noorsootöötajad isegi.

Projekti idee sai hoo sisse 2010.
aasta kevadel, kui Viimsi ja
Randvere noorsootöötajad koos
noortega keskkonnateemalisi
plakateid joonistasid ning keskusesse üles riputasid, et teisedki lugeda saaks. Vaadati koos
ka keskkonnateemalisi filme ja
hakati säästma vett ning veelgi
innukamalt sorteerima prügi.
Sealt see mõte siis kooruski –
kui õige teeks järgneval õppeaastal midagi veel vägevamat ja
kaasaks teisigi? Heal ideel head
toetajad ja KIK oli nõus Viimsi
Noortekeskuse ideed toetama.
Projekti raames toimus
aasta jooksul neli kohtumist
Tallinna ja Viimsi noortekeskuste vahel, kust said osa kümned noored. Suheldi, arutleti
keskkonnateemadel, kuulati
eksperte, vaadati filme ja nauditi koosolemist. Lisaks käisid
Viimsi noored kolmel õppekäigul: Tallinna Loomaias,
Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis ja kevadisel Soomaal
rabamatkal.

Kõigest lähemalt

Neli kohtumist koostöös Kristiine, Männiku, Pääsküla,

Järve ja Kopli noortekeskustega toimusid Tallinna külje
all Laagris Salzburgi hotellis,
kus omanikud noorteüritustele
ikka abistava õla alla panevad.
Esimesel kohtumisel arutleti
teemal vesi: mis on vee hind?
Kas vett igal pool üldse leidubki? Kuidas on lood maailma mageveevarudega? Kuidas
vett säästa?
Noortele jagas infot ekspert Agur Paesüld ning ürituse käigus said noored pimesi
proovida, kas Eviani ja kraanivee maitsel ikka on vahe
või kujutame seda endale vaid
ette. Kahepäevane ettevõtmine
jättis osalenutele hea mulje ja
sellest, et ühe 0.5 l Coca-Cola pudeli tootmiseks kulub 4 l
vett, räägiti veel nädalaid, kui
mitte kuid.
Sama edukalt kulgesid ka
järgnevad kohtumised. Detsembris arutleti kaubanduse,
prügi ja toitumise teemadel.
Noored said eksperimendi käigus teada, kui kaugelt pärineb
nende praetaldrikul olev toit ja
kui palju energiat on kulutatud,
et toit nende taldrikule jõuaks.
Samuti hakati mõistma kodumaise toidu ja mahetoidu olulisust, prügi sorteerimise vajalikkust ja mõeldi ka selles suunas,
mida saaks ise ära teha, et oleks
puhtam elada. Sel ja järgneval
kohtumisel rääkis noortega
ekspert Mari-Helene Kaber.
Järgmine kohtumine toimus
veebruaris ja teemaks oli kliima
ning kliimamuutused. Sel kohtumisel said noored katsetada
lume sulamist – kui palju vett
väikesest lumetükist tekib? Ja

mis saab siis, kui terve Gröönimaa või hoopis Siberi igikelts
ära sulab? Kas kliimamuutused
on üldse inimtekkelised või
mida saab üks noor ära teha, et
maakera toetada? Ringiga jõuti
tagasi säästliku elamise ja tarbimise teemadeni ning aprillis
viimasel kohtumisel arutleti
juba teemal elekter, küte ning
alternatiivsed energiatootmise
võimalused. Kevadisel kohtumisel rääkis noortega ekspert
Sven Paulus, näitas omatehtud
saatelõiku ETVst, pani noored
kastist välja mõtlema ja andis
ideid isegi selles vallas, kuidas
helilainetest elektrit toota või
telefoni päikese abil laadida.
Polegi palju vaja, et säästlikumalt elada!
Käsitleti ka tundlikku tuumajaamade teemat, tehti viktoriine ja korrati üle kõik, mida
nelja kohtumise käigus uut
teada oli saadud. Kohtumisel
osalenud noored kujunesid
osaliselt küll samadeks vanadeks olijateks, võib öelda juba,
et keskkonnagurudeks, ent iga
kord leidus ka mõni uus nägu,
et üritusele vürtsi lisada.

Väljasõidud loomaaeda, Rocca al Maresse
ja Soomaale

Lisaks kohtumistele teiste
noortekeskustega käisid meie
noored ka eelpool mainitud
väljasõitudel. Sügisel käidi
Tallinna Loomaaias ohustatud liikide kohta infot hankimas. Tore giid juhatas noori
loomast loomani, infostendist
teabetahvlini, küsis küsimusi,
vastas noorte küsimustele ja

Medalisadu Sloveeniast
Eestlased tõid pranglimise rahvusvahelistelt
võistlustelt koju viis kuldmedalit. Maailmameistriks tuli endine Prangli
Põhikooli õpilane Lauri
Piirisaar.
Seekordsed rahvusvahelised
võistlused pranglimises peeti
Sloveenias Cmomelj linnas.
Kui mõelda, et pranglimise
vanuseks on nüüdseks juba 10
aastat, siis on huvitav tõdeda,
et 9 aastat on korraldatud ka
rahvusvahelisi võistlusi.
Pranglimise esimesel aastal toimusid võistlused vaid
Eestis, ent juba järgmisel aastal lisandus Eestile ka Läti,
veidi hiljem Leedu ja Leedust
järgmisena Sloveenia. Rahvusvaheliste võistluste korraldamine on siiani kordamööda
olnud nii Eesti, Läti kui ka
Leedu kanda. Nüüd siis esimest korda korraldas võistlused Sloveenia.
Eestist sõideti välja 30. mai
südaööl. Ees ootas ligi 100
tundi bussisõitu ja 50 minutit pingelist võistlemist. Lätis
lisandusid Eesti võistkonnale
Läti võistlejad. Esimene öö
ööbitigi bussis. Teise päeva hi-

Lauri Piirisaar (esireas vasakult esimene) kuldmedaliga, tema
kõrval tema kõrval Eesti teine medaliomanik Mart Kiis Hugo
Treffneri Gümnaasiumist pronksmedaliga. Foto Tiina Piirisaar

lisõhtul peatuti öömajas Poolas, ent juba varahommikul
asuti taas teele, et 2. mai hommikul võistluspaigas olla.
Kell 10 hommikul olid
kõik võistlejad Cmomelj linnakooli võimlasse kogunenud,
et pidulikust avamisest osa
võtta. Avatseremoonia, kus
mängiti Sloveenia hümni, oli
kohalviibijate sõnul kõikide
aastate pidulikum.
Võistlused peeti vana hea
traditsiooni kohaselt ikka võistlusklasside järgi: 1.–3. klass;

4.–6. klass; 7.–12. klassi poisid
ja 7.–12. klassi tüdrukud ning
mehed ja naised. Igast vanusegrupist võis iga riigi kohta osa võtta kuni 3 võistlejat.
Pingelise, 50-minutilise võistluse tulemuseks tõid eestlased
kuuest kuldsest medalist koju
viis, sealjuures tunnistati endine Prangli Põhikooli õpilane
Lauri Piirisaar, kes õpib nüüd
Tallinna Kristiine Gümnaasiumis, esikoha vääriliseks. Lauri
Piirisaare lõpptulemuseks oli
24 666 punkti ja seega on noor-

lasi lõpuks kõigil ka pai teha
armsale elusale maole. Noored said teada, miks teatud
liigid on välja suremas, ja tuli
tõdeda, et nagu ikka, on põhipõhjus pahatahtlik või süüdimatu inimene ise. Märtsikuus
suunduti koos noorsootöötajatega Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi loodusõpperajale.
Õpperaja punkte läbides, linde
vaadeldes, tuulikuid ja samblikke uurides täitsid noored ka
ristsõna. Värskendavalt mõjus juba vabas õhus liikumine
ning looduslikule eluviisile
astuti taas sammuke lähemale.
Soe maikuu oma vihmase kevadilmaga viis Viimsi
ja Randvere noored aga Soomaale. Väga kogenud kohaliku loodusmehe ja giidi Edu
Kuilli eestvedamisel läbiti
pikk matkarada, mis kulges
mööda imeilusat raba. Rabas
said lapsed tuttavaks rabataimede, loomade, samblike ja
nähtustega. Katsuti, kui külm
on vesi laukas, vaadeldi kopra
näritud puid, vahetati kogemusi ning küsiti palju huvitavaid
küsimusi.
Lisainfot toimunud keskkonnateadlikkuse projekti või
teiste Viimsi ja Randvere noortekeskustes toimuvate ürituste
kohta võite uurida veebiaadressilt www.viimsinoortekeskused.tk või www.huvikeskus.ee.

Kristiina Puudersell
Viimsi Noortekeskuse juhataja

mees maailmameister. Teise
koha saavutas Leedu esindaja
ning III koht tuli taas Eestisse,
Treffneri Gümnaasiumi õpilasele. Eestile võideti ka 4 hõbeja 3 pronksmedalit.
Tagasiteel tutvuti Sloveenia pealinna Ljubljanaga. Nii
said kõik kauni vanalinna ilu
ja võlu õitsvate kastanite varjus nautida.
Mitu kuud kestnud eelvõistlused, milles osales sel aastal
ligi 20 000 pranglijat (kõigepealt maakondlikud, siis üleeestilised võistlused, kust parimad välja valiti), said sel moel
väärika ja aukartustäratava
lõpuspurdi. Siinkohal märgiks
ära, et maakondlikel võistlustel osales edukalt terve Prangli
tiim, kuhu kuuluvad Prangli
kooli õpilased, vilistlased ja
õpetajad, ning Lauri Piirisaar
jõudis vabariiklikele võistlustele, kus tuli oma vanuserühmas
Eesti meistriks.
Uhke on tõdeda, et pranglimine, mis 10 aastat tagasi
väikesest Prangli põhikoolist
alguse sai, kasvab ja kogub
aasta-aastalt osavõtjaid ning
hoogu juurde.

Riina Muljar

Prangli Põhikooli õpetaja

Meeleolukas
akordionikontsert
Teisipäeval, 10. mail oli Viimsi pensionäride
päevakeskuses keset päeva kena kontsert.
Esinesid Viimsi Muusikakooli akordioniõpetaja
Henn Rebase õpilased: 15-aastane Mihkel Rand
ja 11-aastane Natali Ponetajev.
Mihkel, kes lõpetab Viimsi
Koolis 9. klassi, õpib akordionit juba kaheksandat aastat. Selle pilli õppimist alustas
ta Elva Muusikakoolis ning
jätkas Viimsis. “Ema mängis
akordioni ja vanaisa mängis
ning pill oli kodus olemas,”
põhjendas noormees oma
pillivalikut. Ta kiitis oma
hea kõlaga Weltmeistrit ning
lisas, et mängibki peamiselt
kodus ja Viimsi Muusikakoolis, mille tänavu lõpetab.
Mihkel Rand.
“Kui teised temavanused
veedavad palju aega arvuti
taga ja jalgpalli mängides,
siis Mihklil on lisaks sellele
aega ka pilli mängida,” kiitis
õpetaja Henn Rebane. Mihkel esitas kontserdil lugusid,
mis olid väga erinevad kas
sõrmede liikumise, meloodia
või stiili poolest. Üks sonaat
lausa 300 aastat vana. Õpetajaga koos esitas ta Henn Rebase loodud tempoka “Ragtime Berta”.
Natali rääkis, et kui Henn
Rebane käis esinemas MeriNatali Ponetajev.
välja Koolis, kus Natali õpib,
siis sellest peale hakkaski tüdrukule akordionimäng meeldima. Kuigi tema isa on viiuldaja ja väiksem õdegi mängib viiulit, meeldib Natalile akordion, mida ta Henn Rebase juures on õppinud poolteist aastat.
Ülevabariigilisel akordioniõpilaste konkursil märgiti
Natali esinemine ära diplomiga hea ja emotsionaalse esinemise eest. Siis oli ta akordionimängu õppinud vaid pool
aastat. “Natali harjutab iga päev ja ta peab ka viisi,” kiitis
tüdrukut tema õpetaja.
Mõlemad õpilased esitasid kontserdil ka oma õpetaja Henn Rebase loomingut ning kumbki mängis ka koos
õpetajaga.
Henn Rebase sõnul on akordionimäng praegu tõusulainel. “Aina rohkem kasvab üle Eesti huvi selle pilli vastu,”
rääkis Henn Rebane ja soovitas neil, kel huvi, uurida Viimsi Muusikakooli kodulehelt ning tulla seda pilli õppima.
See on harukordne võimalus, kus akordionimängu
õpetab muusikapedagoogi tööle pühendunud inimene, kes
lisaks õpetamisele on ka ise väga palju akordionipalu kirjutanud ja õpikuid koostanud just erineva tasemega mängijate jaoks.

Annika Poldre

22. mail kell 19.00 Viimsi Koolis ( Randvere tee 8 )

TANTSUSHOW
“JÄLJED”
Osades: Võimlemis- ja Tantsuklubi “KEERIS”
120 võimlejat-tantsijat.
Sissepääs tasuta.
Koreograafia: Ene Mets, Anu Mölder,
Tiina Rebane, Ülle Toming, Jekaterina Minkova,
Mariel Laaban.
Toetajad: Viimsi Kool, Kaie Kõrbi Balletistuudio.

mai 2011

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
10.05.2011 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
10.05.2011 ISTUNGI OTSUSED
nr 24 Nõusoleku andmine “Elukeskkonna
arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine”
meetme projekti “Avatud noortekeskuste,
teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine” omafinantseeringu
garantiikirja esitamiseks
nr 25 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haabneeme alevikus
Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3 ja Kivila tee 5
kinnistutel
nr 26 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Haabneeme
alevik, Laivi piirkond		
nr 27 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
nr 28 Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe valimine
nr 29 Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
nr 30 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsi heaks“ uue koosseisu registreerimine
10. mai 2011 nr 25
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haabneeme alevikus Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3 ja Kivila tee 5 kinnistutel
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9
lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Haabneeme alevikus Rohuneeme tee 1 (katastritunnus
89001:010:3474), Kivila tee 3 (katastritunnus
89001:023:0003) ja Kivila tee 5 (katastritunnus
89001:010:8160) kinnistutel, vastavalt lähteülesande skeemile. Planeeringu eesmärk on moodustada avalikus kasutuses Kivila tee kinnistu.
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.
10. mai 2011 nr 26
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine: Haabneeme alevik,
Laivi piirkond
Laivi maaüksuse detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001. a otsusega nr 52
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast elamumaaks.
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2003. a otsusega nr
123 muudeti varasemat otsust ja täpsustati detailplaneeringu koostamise eesmärki, milleks
on üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine tootmismaast korterelamu- ja
ärimaaks, ühtlasi esitati tingimus lasteaia kavandamiseks. Detailplaneeringuga on moodustatud neli korterelamukrunti (EK 100%) kuue
3-korruselise (4. korrus 10%) korterelamu ehitamiseks, üks korterelamu- ja ärimaakrunt (EK

AMETLIKUD TEADAANDED
70%, Ä 30%) ühe 4-korruselise korterelamuärihoone ehitamiseks ning üks ärimaakrunt (Ä
100%) kuni 80-kohalise 2-korruselise lasteaia
ehitamiseks. Elamukrundi hoonestustiheduse
koefitsient on 0,8 ja kavandatud korterite maksimaalne arv 140, korterelamute suurim lubatud
ehituskõrgus on 13 meetrit (korterelamu-ärihoonel 14 meetrit) ja lasteaial 7,5 meetrit ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusest. Maa-ala
läbib 25 – 40 meetri laiune põhja-lõuna suunaline ja ca 25 meetri laiune ida-lääne suunaline
rohekoridor, mis hõlmab peaaegu kolmandiku
Laivi kinnistust ja millele on moodustatud üldmaa sihtotstarbega katastriüksus.
Vastavalt Harju maavanema 19.01.2006. a
kirjale nr 2.1-13/6396 esitati detailplaneering
kooskõlastamiseks Tervisekaitseinspektsiooni
Tallinna Tervisekaitsetalitusele. Tervisekaitse-talitus esitas detailplaneeringu kohta märkusi ega kooskõlastanud detailplaneeringut.
Osade märkustega detailplaneeringu edasisel
koostamisel arvestati, osadega mitte ning detailplaneering esitati uuesti Terviseameti Põhja Talitusele kooskõlastamiseks. Terviseamet
asus 18.04.2011. a kirjas nr 9.3-1/3170 (registreeritud valla dokumendiregistris 20.04.2011.
a numbriga 10-10/1517-1) seisukohale, et kuivõrd ümbritsevad alad on seni tootmismaa sihtotstarbega ja tootmisalade lubatud müratase
võrreldes elamualadel lubatuga on 15 dB võrra
suurem, pole Terviseameti hinnangul soovitav
detailplaneeringut kehtestada enne maakasutuse
juhtotstarbeid korrigeeriva Haabneeme aleviku
üldplaneeringu kehtestamist. Volikogu võtab
Terviseameti seisukoha teadmiseks, kuid samas
ei pea põhjendatuks detailplaneeringu niigi ebamõistlikult pikaleveninud menetluse peatamist
üksnes põhjusel, et formaalselt kehtib piirkonnas veel üldplaneering, mis koostati kaksteist
aastat tagasi, lähtudes selle aja arengusuundadest. “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse
üheks ülesandeks korraldada vallas ruumilist
planeerimist, “Planeerimisseaduse” § 4 lõikest
2 tulenevalt on planeerimisalase tegevuse korraldamine valla haldusterritooriumil kohaliku
omavalitsuse pädevuses. Viimsi Vallavolikogu
10.01.2006. a otsusega nr 5 algatati Haabneeme
aleviku ja lähiala üldplaneering, millega kujundatakse kõnealune piirkond kuni 3-korruseliste
korterelamutega elamualaks ja terviseturismi
teenindavate äride ja hotellide alaks. Kuivõrd
valla arenguvajadused ja –suunad on enam kui
kümne aastaga muutunud ja endisel kalatööstuse maa-alal tänasel ajal tootmist sisuliselt ei
toimu ning suur osa kõnealusest piirkonnast
kujutab endast mahajäetud, lagunenud hoonestuse ja prügiga risustatud maa-ala, millisena ta
on ahvatlev vaid kriminogeensetele inimestele, on nimetatud asjaolusid silmas pidades eriti
oluline, et niisugusel alal looks kohalik omavalitsus kõik eeldused ja võimalused kvaliteetse
ja väärtusliku elukeskkonna kujundamiseks ja
turvalisemaks muutmiseks. Eriti arvestades, et
tegu on valla keskse asumiga ja ainsa ametliku
supelranna vahetu naabrusega.
Detailplaneering on lisaks kooskõlastatud
Põhja-Eesti Päästekeskusega, koostööd tehti
planeeritavate kinnisasjade omanikega, tehnotrasside valdajatega ja teiste puudutatud isikutega. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustamiseks korraldati Viimsi
vallamajas kaks avalikku arutelu, need toimusid
06.09.2010 ja 04.01.2011, avalikkust teavitati
vastavalt planeerimisseadusega ette nähtud korrale.
Eeltoodu alusel ja juhindudes “Planeerimisseaduse” § 18 lõikest 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist 4:
1. Võtta vastu Viimsi vallas Haabneeme alevikus Laivi piirkonna detailplaneering (RAP
Arhitektid OÜ töö nr 12/05) ja vallavalitsusel
korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
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
10.05.2011 ISTUNGI MÄÄRUS
10. mai 2011 nr 16
Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava 2011–2014
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 2, § 22 lõike 7,
§ 37 lõike 5 punkti 2, “Viimsi valla põhimääruse”§ 8 lõike 2, § 10 lõike 2 ja lõike 3, § 21 lõike
1 punkti 7 alusel, tuginedes “Spordiseaduse”§dele 2 ja 3.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla liikumisharrastuse
ja spordi arengukava aastateks 2011-2014, vastavalt määruse lisale.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel. Viimsi Teatajas avalikustatakse üksnes määruse tekst, lisas olev arengukava avaldatakse valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Määruses nimetatud arengukavaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.
viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
19. aprill 2011 nr 14
Prangli Põhikooli põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punkt 4
ning Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 3 “Viimsi valla haridusasutuste põhimääruse kinnitamise ja muutmise delegeerimine
vallavalitsusele” § 1 alusel.
1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Üldsätted
(1) Kooli nimetus on Prangli Põhikool (edaspidi
Kool).
(2) Haldusala: kool on Viimsi Vallavalitsuse
(edaspidi kooli pidaja) haldusalas tegutsev munitsipaalkool, mis lähtub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest ning oma põhimäärusest. Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja
teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.
(3) Kooli juriidiline aadress on: Kelnase küla,
Viimsi vald 74006, Harju maakond. Ametlikult
kasutatav e-posti aadress on: pranglipk@hot.ee .
(4) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.
(5) Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika, mille kasutamine toimub Kooli õppenõukogu poolt kinnitatud korra alusel.
(6) Kooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.
(7) Koolil on kooli pidaja poolt kinnitatud teeninduspiirkond ja Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.
(8) Koolil on õigus vabade kohtade olemasolu
korral võtta vastu teiste koolipiirkondade lapsi.
2. peatükk
Kooli tegevuse eesmärgid
§ 2. Tegevuse eesmärgid
(1) Kool juhindub Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja
selle alusel vastuvõetud õigusaktidest, Viimsi
Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ja
käesolevast põhimäärusest.
(2) Kool loob õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks,
et tagada valmisolek edukalt õppimiseks järgmises kooliastmes.
(3) Kooli tegevuse eesmärgiks on anda õpilastele võimalikult heatasemeline haridus ja sisendada õpilastesse kaasaegseks ühiskondlikuks
eluks vajalikke väärtushinnanguid, hoiakuid

ning käitumisnorme.
(4) Kooli tegevuse põhieesmärgist tulenevad
eesmärgid ja ülesanded on sätestatud Kooli
arengukavas ja õppekavas.
§ 3. Kooli ülesanded
Kooli ülesanded on:
1) luua keskkond, mis toetab õpilase arengut
isiksuseks, kes tuleb eluga toime võimalikult
iseseisvalt, mõistab töö vajalikkust ning oskab
analüüsida olukordi ja teha valikuid;
2) tagada õpilastele tervisekaitse-eeskirjade ja
-normide kohane päevakava, õppekorraldus ja
õppekoormus ning toitlustamine;
3) luua võimalused õpilastele huvihariduseks ja
sporditegevuseks;
4) varustada õpilased õpikute ning teiste õppetööks vajalike õppevahendite ja materjalidega;
5) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult.
§ 4. Kooli tegevuse planeerimine
(1) Kooli tegevuse planeerimine toimub vastavalt kooli arengukavale, kus määratakse kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad. Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise
aruandes märgitud kooli tegevuse tugevuste ja
parendusvaldkondadega.
(2) Arengukava kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused
esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks
kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
(3) Kooli direktor ja klassijuhatajad koostavad
igaks õppeaastaks kooli üldtööplaani, mille arutab läbi ja kiidab heaks õppenõukogu ning kinnitab kooli direktor.
3. peatükk
Struktuur
§ 5. Struktuur
(1) Kool toimib üldhariduskoolina, milles on
klassid põhikooli riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele.
(2) Kool on kolmeastmeline:
1) I kooliaste 1.-3. klass;
2) II kooliaste 4.-6. klass;
3) III kooliaste 7.-9. klass.
(3) Õppetöö toimub liitklassides.
(4) Kooli direktor võib moodustada vastavalt
vajadusele kooli ettevalmistusrühmi koolieelikutele alushariduse omandamise võimaldamiseks, pikapäevarühmi ja parandusõpperühmi.
Koolieelikute ettevalmistusrühmade, pikapäevarühmade ja parandusõpperühmade töökorralduse alused kehtestab kooli direktor.
(5) Kooli pidaja nõusolekul võib direktor moodustada ka hariduslike erivajadustega rühmi.
§ 6. Kooli hoolekogu
(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste
loomisele kaasaaitamiseks on koolil hoolekogu. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu
töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud
korras.
(2) Hoolekogu põhiülesanneteks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel,
planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
(3) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
§ 7. Kooli õppenõukogu
(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks
on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide
kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine
ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, esimees on kooli direktor.
(3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
§ 8. Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab kooli
üldseisundi ja arengu ning koolile kasutamiseks
ja valdamiseks antud vara ja rahaliste vahendite
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(2) Kooli direktor tagab kooli tulemusliku ja
häireteta töö ning kooli õppekava, arengukava,
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üldtööplaani, kodukorra täitmise, juhib õppe- ja
kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja Viimsi Vallavalitsuse vastava
valdkonna ametnikega.
(3) Kooli direktor:
1) organiseerib õppe- ja kasvatustegevust ning
vastutab õppeprogrammide täitmise, õpetamise
ja teadmiste kvaliteedi eest;
2) vastutab kooli arengukava väljatöötamise
eest ja tagab arengukava täitmise edukuse õppeja kasvatustöö valdkonnas;
3) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise ning kooli igapäevatöö;
4) esindab kooli ja omab tööandja õigusi;
5) teeb oma pädevuse piires kooli pidaja nimel
tehinguid, mis on vajalikud õigus- ja haldusaktides, kooli põhimääruses, töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
6) juhatab kooli õppenõukogu;
7) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepinguid ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
8) kehtestab direktori asendamise korra;
9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
10) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud korras kooli eelarve eelnõu;
11) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
12) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglistiku, asjaajamise ning teised koolielu puudutavad
eeskirjad;
13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete
koostamise ja esitamise;
14) esitab kooli tegevust kajastavad andmed ja
dokumendid vallavalitsusele ja riiklikule järelevalve teostajale;
15) täidab ja lahendab talle ametijuhendi ja töölepinguga pandud muid kohustusi ja ülesandeid;
16) tagab riigi ja Viimsi valla õigusaktide ning
lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja
esitamise;
17) annab oma pädevuse piires Kooli tegevuse
koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju
ning võtab vastu otsuseid ning kontrollib nende
täitmist.
(4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi
läbiviimine korraldatakse ja direktor kinnitatakse ametisse koolipidaja kehtestatud korras.
(5) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning kohaldab ergutusi ja karistusi vallavanem või tema volitatud isik.
(6) Direktori ametijuhendi kinnitab vallavanem.
4. peatükk
Õppe ja kasvatustöö korraldamine koolis
§ 9. Hariduse liik ja tase
(1) Põhikoolis omandatav hariduse liik on üldharidus.
(2) Koolis omandatav hariduse tase on põhiharidus.
§ 10. Õppe ja kasvatustöö korraldus
Kooli õppe- ja kasvatustöökorraldus vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning kooli
õppekavale.
§ 11. Õppekava
(1) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava
alusel kooli õppekava. Kooli õppekava on kooli
õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
(2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor
käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.
(3) Koolis kehtestatakse valikained kooli õppekavas vastavalt vajadusele ja võimalustele
püüdes arvestada õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate ettepanekuid.
(4) Võõrkeeltena õpetatakse koolis inglise (A
võõrkeel) ja vene keelt (B võõrkeel).
(5) Vabaainetena õpetatakse koolis võimalusel
ka teisi võõrkeeli.
(6) Kooli astmete lõpetajate õpitulemused on
määratud üldharidusliku põhikooli õppekavaga.
(7) Hariduslike erivajadustega õpilastele koostab kool neile sobiva õppekava:
1) individuaalse õppekava kooli õppekava
alusel;

2) koduõppe õppekava kooli õppekava alusel;
3) lihtsustatud õppekava riikliku õppekava alusel.
§ 12. Individuaalne õppekava
(1) Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi
või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või
kohandustega kaasneb nädalakoormuse või
õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine
võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine
või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava.
(2) Kui haridusliku erivajadusega õpilasele
koostatud individuaalse õppekavaga nähakse
ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste
vähendamine või asendamine või kohustusliku
õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.
(3) Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase
puhul vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid
ja tugispetsialiste.
§ 13. Koduõpe
(1) Vanema taotlusel võib põhiharidust omandavat õpilast õpetada koduõppes. Vanema taotlusel koduõppe rakendamisel korraldab ja rahastab väljaspool kooli toimuva õppe osa vanem.
(2) Terviseseisundist tulenev koduõpe on õppe
korraldamine õpilase kodus või muus õpilasega
või piiratud teovõimega õpilase vanemaga kokkulepitud kohas väljaspool kooli ruume. Haridusliku erivajadusega õpilasele rakendatakse
koduõpet tulenevalt tema terviseseisundist.
(3) Koduõppe tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.
§ 14. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe
korraldamine
(1) Kooli pidaja nõusolekul võib direktor moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste rühmi.
(2) Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning
õpilaste rühma vastuvõtmise, üleviimise ning
rühmast väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.
(3) Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita
põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes
vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks
toetavat õppekorraldust.
(4) Õpiabirühma võib moodustada erinevate
klasside õpilastest.
(5) Direktor määrab isiku, kelle ülesandeks on
vajadusel haridusliku erivajadusega õpilase
õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö
korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel.
§ 15. Õppekeskkond
(1) Õppekeskkond peab toetama õpilase arengut.
(2) Kooli sisustusele, ruumidele, hoonetele ja
maa-alale esitatavad tervisekaitsenõuded kehtestab Vabariigi Valitsus.
§ 16. Õppekirjandus
(1) Õppe- ja kasvatustöö alaste kohustuslike rakendustrükiste täitmise aluseks on haridus- ja
teadusministri määrustega sätestatud nõuded.
(2) Kool võimaldab põhiharidust omandaval
õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid,
töövihikuid ja töölehti.
(3) Igas klassis õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud valib kool hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.
(4) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse kooli
kodukorras.
§ 17. Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe
Põhikoolis toimub statsionaarne õpe.
§ 18. Õppeaasta ja õppeveerand

(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise
aasta 31. Augustini.
(2) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.
(3) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.
(4) Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.
(5) Õppeveerandi jooksul läbitavad peamised
teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise
korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeveerandi alguses.
§ 19. Õppepäev
Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni
viis õppepäeva.
§ 20. Õppetund
(1) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele
koostatud individuaalses õppekavas juhendatud
õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe
on kooli määratud viisil toimuv õpe, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning
toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii
õpilane kui ka pedagoog.
(2) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit.
(3) Õppetund vaheldub vahetunniga.
(4) Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning
kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma
vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt 10
minutit iga õppetunni kohta. Söögivahetunni
pikkus on vähemalt 20 minutit.
§ 21. Õppekoormus ja päevakava
(1) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti
määratakse kooli õppekavaga.
(2) Õppeveerandi jooksul läbitavad peamised
teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise
korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeveerandi alguses.
(3) Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:
1) 1. klassis – 20;
2) 2. klassis – 23;
3) 3. ja 4. klassis – 25;
4) 5. klassis – 28;
5) 6. ja 7. klassis – 30;
6) 8. ja 9. klassis – 32.
(4) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste
ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste
tegevuste, nagu pikapäevarühmas ja ringides
korraldatavate tegevuste, järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.
§ 22. Õpilaste arv klassis ja õpperühmas
(1) Kui kahe või kolme klassi õpilaste arv on
põhikoolis kokku 16 või alla selle, võib nendest
õpilastest moodustada liitklassi.
(2) Et tagada haridus võimalikult heal tasemel,
siis moodustatakse liitklasse lähtuvalt õpilaste
arvust klassides, arvestusega, et koolis on vähemalt 3 liitklassi.
§ 23. Õpilaste kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine
(1) Kool võtab õpilaseks kõik selleks soovi
avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele
kool on elukohajärgne kool. Kui koolis on vabu
õppekohti, võetakse kooli vastu isikuid, kellele
kool ei ole elukohajärgne kool.
(2) Õpilase kooli vastuvõtmine toimub vanema
avalduse alusel ja vormistatakse direktori käskkirjaga.
(3) Õpilasi võetakse kooli vastu kogu õppeaasta
jooksul.
(4) Õpilase vastuvõtt kooli, ühest koolist teise
üleminek, koolist lahkumine ja väljaarvamine
toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega ja kooli pidaja sätestatud korrale.
(5) Õpilane arvatakse Koolist välja:
1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase
vanem on Koolile esitanud sellekohase taotluse;
2) kui õpilane on asunud haridust omandama
teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust õpilase Kooli
õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
3) kui Koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus
õpilane peaks õpinguid jätkama;
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4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste
turvalisust Koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
5) kui õpilane põhiharidust omandades puudub
mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole
seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja
arvatud koolikohustuslik õpilane;
6) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise
tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
7) õpilase surma korral.
(6) Õpilase Koolist väljaarvamise otsuse teeb
direktor.
§ 24. Õpilase hindamine
(1) Õpilaste õpitulemuste hindamine, järgmisse
klassi üleviimine ning klassikursuse kordama
jätmine toimuvad haridus- ja teadusministri
määrusega kehtestatud tingimuste ja korra alusel.
(2) Hindesüsteemist erineva hindesüsteemi kasutamise täpsustatud tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas.
(3) Hindamisest teavitamine sätestatakse kooli
kodukorras.
§ 25. Kooli raamatukogu
Kooli raamatukogu on rahvaraamatukogu, mis
asub koolihoone vahetus läheduses ja täidab
kooliraamatukogu ülesannet põhikogu osas.
§ 26. Tervishoiuteenuse osutamine
Õpilasele osutatakse koolitervishoiuteenust,
mille hulka kuuluvad õe tegevused, mis on kehtestatud sotsiaalministri määrusega.
§ 27. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine
koolis
(1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema
vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Vastavad meetmed sätestatakse kooli kodukorras.
(2) Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks
ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või
füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.
(3) Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitseks ning vaimse ja
füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor.
5. peatükk
Õppekavavälise tegevuse korraldus
§ 28. Õppekavaväline tegevus
(1) Kool võib oma põhitegevuse kõrval tegeleda õppekavavälise koolituse, huvitegevuse,
võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise,
õppematerjalide valmistamise, koostamise ja
kirjastamise, ruumide üürimise ja ajutisse kasutusse andmisega.
(2) Koolil on õigus moodustada huviringe ja
treeninggruppe.
§ 29. Pikapäevarühm
(1) Koolis töötab pikapäevarühm.
(2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet
ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist
õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvitegevuses.
(3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava
kehtestab kooli direktor.
(4) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja
arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.
§ 30. Huvitegevus
(1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu
õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringe ja stuudioid.
(2) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises
tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, ja spordivahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.
§ 31. Õppekavavälisest tegevusest saadavad tulud
Kooli eelarve tuludeks võivad olla ürituste korraldamise, vara ja ruumide üürimise tulud.
6. peatükk
Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused
§ 32. Õpilaste õigused ja kohustused
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Õpilase õigused ja kohustused tulenevad Eesti
Vabariigi õigusaktidest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrast ning sätestatakse
täpselt kooli kodukorras.
§ 33. Õpilase õigused
Õpilasel on õigus:
1) õppida õppeaineid põhikoolis õpetatavate
valik- ja vabaainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri
kehtestatud korras;
2) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli
rajatisi ja ruume.
3) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
4) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole;
5) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele
pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
6) saada õpetajatelt täiendavat abi ainekavade
omandamiseks konsultatsiooni aegadel, muudel
juhtudel kokkuleppel õpetajaga;
7) kuuluda kooli õpilasesindusse.
§ 34. Õpilase kohustused
Õpilane on kohustatud:
1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös
vastavalt õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud
tunniplaanile ja õppekorraldusele;
2) õppima võimetekohaselt, arendama end ja
täiendama oma teadmisi;
3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
4) täitma kooli kodukorda;
5) hoidma kooli head mainet, käituma väärikalt
nii koolis kui ka väljaspool kooli;
6) järgima tervislikke eluviise;
7) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses
olevat vara;
8) täitma muid seadustest ja nende alusel antud
õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.
§ 35. Õpilase tunnustamine ja mõjutamine
Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust kodukorras ettenähtud korras.
§ 36. Õpilaspileti väljastamine
(1) Õpilasele väljastatakse õppeasutuses õppimise perioodiks tasuta õpilaspilet.
(2) Õpilaspileti väljaandmise korra ja õpilaspileti vormi kehtestab haridus- ja teadusminister.
§ 37. Õpilaskond ja õpilasesindus
(1) Kooli õpilastel on õigus valida õpilasesindus.
(2) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab
direktor.
(3) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.
(4) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks
õpilaskond lihthäälte enamusega.
(5) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.
§ 38. Vanema õigused ja kohustused
(1) Vanemal on õigus:
1) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks ning ühistegevuse tagamiseks, aidates ise kaasa nende
tingimuste loomisele, samuti pöörduda õpetamise ja kasvatamise küsimustes pedagoogide,
direktori või hoolekogu poole;
2) pöörduda kooli puudutava informatsiooni
saamiseks õpetajate ja kooli direktori poole;
3) saada teavet koolikorralduse ja oma lapse
koolis edasijõudmise kohta;
4) taotleda õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid;
5) olla valitud Kooli hoolekogusse.
(2) Vanemad on kohustatud:
1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus
õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
2) õpilase puudumise korral teavitama kooli
puudumise esimesel õppepäeval selle põhjustest;
3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavi-
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tama nende muutustest;
4) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega
ning nendega arvestama;
5) tegema Kooliga koostööd;
6) kasutama Kooli või Vallavalitsuse poolt pakutud tugimeetmeid;
7) osalema vähemalt üks kord õppeaastas arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku õpilase edasises õppes ja arengu eesmärkides.
§ 39. Vanemate koosolek
Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks
kutsub direktor kokku õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda
vanemate koosolekul.
§ 40. Arenguvestlused
(1) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku
edasises õppes ja arengu eesmärkides.
(2) Arenguvestluse korraldamise tingimused
ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle
enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja
hoolekogule.
7. peatükk
Koolitöötajate õigused ja kohustused
§ 41. Koolitöötajad
(1) Kooli personal on pedagoogid ja kooli teenindavad töötajad.
(2) Pedagoogidena käsitletakse kooli klassi- ja
aineõpetajaid, direktorit, ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.
§ 42. Personali koosseis
Kooli personali struktuuri ja koosseisu kinnitatakse direktori ettepanekul, koolipidaja kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusministri
määrusega kehtestatud miinimumkoosseise.
§ 43. Personali õigused ja kohustused
(1) Kooli personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab
töölepingud kooli direktor vastavuses töölepingu seadusega ja teiste töösuhteid reguleerivate
õigusaktidega.
(2) Personali ülesanded ja kohustused, õigused
ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruses, töösisekorraeeskirjade, ametijuhendite ja
töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ning pedagoogide töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(3) Personal vastutab tema hoolde usaldatud
kooli vara säilimise ja õige kasutamise eest.
(4) Pedagoogi põhiülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. See tugineb õpilase ja
õpetaja vastastikusele lugupidamisele ja üksteisemõistmisele ning koostööle õpilaste ja vanematega.
(5) Kooli personali ülesandeks on tagada kooli
häireteta töö, kooli majanduslik teenindamine
ning vara korrasolek ja säilimine.
(6) Personalil on õigus:
1) anda soovitusi ja teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks;
2) võtta vastu otsuseid, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist;
3) saada vajadusel täiendkoolitust;
4) arenguvestlusele.
(7) Personalil on kohustus:
1) teha töölepinguga kokku lepitud ja ametijuhendis näidatud tööd ning täita erikorralduseta
ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust;
2) pidada kinni ettenähtud tööajast ja töödistsipliinist;
3) täita töökaitse ja tuleohutusnõudeid.
§ 44. Konkursi korraldamine ja atesteerimine
(1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse
ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks
korraldatakse atesteerimine.
(2) Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.
8. peatükk
Vara, finantseerimine, asjaajamine, aruandlus ja
järelevalve
§ 45. Kooli vara ja eelarve
(1) Kooli vara moodustavad talle Viimsi valla

poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed,
inventar ja muu vara. Kooli vara haldamine toimub kooli pidaja poolt kehtestatud korras.
(2) Koolil on oma eelarve. Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised fondidest, vanematelt ning juriidiliste ja
füüsiliste isikute sihtannetused ja õppekavavälised tasulised teenused.
(3) Kooli eelarve eelnõu esitab kooli direktor,
kuulanud eelnevalt ära kooli hoolekogu arvamuse, vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud
korra kohaselt.
(4) Kooli eelarve kinnitab vallavolikogu.
(5) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.
§ 46. Kooli asjaajamine ja aruandlus
(1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi
aruandeid.
(2) Kooli asjaajamiskord ja koolis peetavate toimikute loetelu kinnitab direktor.
(3) Kooli dokumentatsiooni korrasoleku eest
vastutavad töösisekorraeeskirjadega ning ametijuhenditega volitatud isikud.
(4) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud
kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.
(5) Kool avalikustab kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ja kodukorra oma veebilehel
ja loob koolis võimalused nendega tutvumiseks
paberil.
§ 47. Järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad haridus- ja teadusministeerium ja maavanem õigusaktidega sätestatud korras.
(2) Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet
vallavalitsus ja Harju Maavalitsus.
9. peatükk
Lõppsätted
§ 48. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab volikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
(2) Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus
koolitusluba.
(3) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse
lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
(4) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, vanemaid,
pedagooge ja teisi töötajaid ning maavanemat
hiljemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.
(5) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus kooli õpilastele võimaluse jätkata õppimist
teises koolis.
§ 49. Rakendussätted
(1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks kooli pidaja.
(2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse
enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli
hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
(3) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
10.10.2000. a määrus nr 14 “Prangli Põhikooli
põhimääruse kinnitamine”.
(4) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
(5) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas
vallavanem
Kristo Kallas
vallasekretär
29. aprill 2011 nr 15
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
lasteaedadesse, Väikse Päikse lasteaeda ja
Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise,
lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse
seaduse” § 15 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
Käesolev kord reguleerib laste vastuvõtmist,
lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
(Viimsi Lasteaiad) majades: Hundi tee, Astri,
Amarülluse, Pargi, Leppneeme, Randvere, Karulaugu ja Päikeseratas (Lasteaiad), eralasteaias
Väike Päike (Väike Päike lasteaed) ning Püünsi
Kooli lasteaias (Püünsi Lasteaed).
§ 2. Lasteaeda vastuvõtmine
(1) Viimsi Lasteaedade ja Püünsi Lasteaia teeninduspiirkonnad kehtestab Viimsi Vallavolikogu.
(2) Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks teeninduspiirkond ja üldjärjekord.
(3) Pärast Lasteaedadele ja Püünsi Lasteaiale
määratud teeninduspiirkonnas alaliselt elavate
laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutustesse lapsi väljastpoolt kehtestatud teeninduspiirkonda.
(4) Väljapool teeninduspiirkonda elavate laste
vastuvõtmisel lasteasutusse arvestatakse avalduste esitamise ajalist järjekorda.
(5) Viimsi Lasteaedade erirühm, sõimerühm ja
kooliks ettevalmistuse rühm teenindavad kõiki
Viimsi valla lapsi. Püünsi Lasteaed teenindab
lapsi alates 3-ndast eluaastast ning võimalusel
eraldatakse koht erivajadusega lapsele; koolieelikud saavad koha vanemas rühmas. Väikse
Päikse lasteaia sõimerühmad ja lasteaiarühmad
teenindavad kõiki Viimsi valla lapsi.
(6) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel
direktori poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse sekretäri või muu vastava Viimsi
Lasteaedade töötaja juures Päikeseratta majas
või elektrooniliselt käesolevas määruses sätestatud korras.
(7) Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3
maja valikut ning lasteasutuses koha saamise
soovitud aeg (aasta).
(8) Hariduslike erivajadustega lapse erirühma
vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem taotlusele
nõustamiskomisjoni otsuse numbri.
(9) Vastuvõtu taotluse alusel sisestatakse andmed infosüsteemi ning vanemale väljastatakse
infosüsteemi kandmisest väljatrükk.
(10) Vanem saab lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotluse täita ka portaalis www.viimsilasteaiad.ee iseseisvalt, registreerides end eelnevalt
kasutajaks vastavalt infosüsteemis näidatud juhistele. Elektrooniliselt esitatud avaldus tuleb
allkirjastada digitaalselt.
(11) Vanemal on võimalus muuta infosüsteemis
(portaalis www.viimsilasteaiad.ee) oma tehtud
valikuid lasteasutuse koha osas ja jälgida lapse
kohta järjekorras.
(12) Lasteaia järjekord on ühine Viimsi Lasteaedadele, Väikse Päikse lasteaiale ning Püünsi
Lasteaiale, kuid järjekorra taotluses võib vanem märkida, millises lasteasutuses soovitakse
kohta. Võimalusel vanema sooviga arvestatakse.
(13) Kui lasteasutuses puuduvad vanema soovitud tähtajal vabad kohad, jääb laps lasteaiakoha
taotlejana järjekorda.
(14) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise otsustab käesoleva määruse alusel
lasteaia direktor, kes peab arvestust lasteaia järjekorra infosüsteemis.
(15) Lasteaias kohtade vabanemisel õppeaasta
keskel täidetakse need vanusegrupi järjekorra
alusel esimesel võimalusel vähemalt 2 nädala
jooksul.
(16) Kuni 3-aastaseid lapsi (vanus täitub peale
1.oktoobrit) võetakse lasteasutuse sõimerühma.
(17) Lasteaiarühma võetakse lapsi, kes on vähemalt 3-aastased jooksva aasta 30. septembri
seisuga.
(18) Liitrühma võetakse ühe pere lapsi, kes on
vähemalt 2-aastased jooksva aasta 30. septembri seisuga, kui üks pere laps juba kasutab kohta
liitrühmas või on lasteaiakoha saaja.
(19) Lasteaedadesse, Püünsi Lasteaeda ja Väik-
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se Päikse lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja
vähemalt ühe vanema või hooldaja elukoht on
rahvastikuregistri järgi Viimsi vallas.
(20) Võimalusel eelistatakse:
1) ühe pere lastel saada koht ühte lasteaeda;
2) ühe pere lastel saada koht liitrühmas;
(21) Võimalusel võetakse eelisjärjekorras lasteaeda:
1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada nende kooliks ettevalmistust;
2) paljulapselise pere laps (peres on 4 või enam
last), juhul kui vanem teeb avaldusse vastava
märke. Kärgpere lapsed peavad elama rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil.
3) Viimsi Vallavalitsuse (Vallavalitsus) otsusega
Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse või vallavalitsuse töötaja laps;
4) laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt on
erivajadustega või vajab eripedagoogi (logopeed, psühholoog) abi või on suunatud lasteaeda
nõustamiskomisjoni otsusega.
(22) Erandolukorras võetakse lapsi Lasteaedadesse, Püünsi Lasteaeda ja Väikse Päikse lasteaeda Vallavalitsuse otsuse alusel.
(23) Lasteaedade, Püünsi Lasteaia ja Vaikse
Päikse lasteaia rühmade eelkomplekteerimine algab 1.märtsil, mil Vallavalitsuse ametnik
kontrollib jooksva aasta 1.märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe vanema registreeringut rahvastikuregistris Viimsi
valla aadressil ning seejärel koostab Viimsi
Lasteaedade direktor esialgsed rühmade nimekirjad.
(24) Juhul kui laps ja vähemalt üks vanem
jooksva aasta 1.märtsi seisuga ei ole registreeritud rahvastikuregistris Viimsi valla elanikuks,
lükkub avaldus antud vanusegrupi järjekorra
lõppu.
(25) Vanem, kes soovib lapse ümber tõsta ühest
Viimsi vallas asuvast lasteaiast teise, lapse ümber tõsta ühest Viimsi Lasteaedade majast teise
või vahetada rühma, peab esitama kirjaliku vormikohase avalduse Viimsi Lasteaedade direktorile hiljemalt 1.märtsiks.
(26) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust,
peab kirjalikult teavitama Viimsi Lasteaedade
direktorit hiljemalt sama aasta 1.märtsiks.
(27) Lasteaiakoha saamisest teavitatakse vanemat või hooldajat hiljemalt 15. aprilliks kirjalikult.
(28) Lasteasutuse teate alusel on vanem kohustatud kirjalikult teavitama lasteasutust lasteaiakoha soovist hiljemalt teatises märgitud tähtajaks.
(29) Laps, kelle vanemad loobuvad pakutud
lasteaiakohast (v.a sõimeealine laps), arvatakse
järjekorrast välja.
(30) Laps, kelle vanemad ei teavita Viimsi Lasteaedade direktorit lasteaiakoha soovist, arvatakse järjekorrast välja.
(31) Vanem, kes lükkab lapse lasteaeda tuleku
edasi (v.a sõimeealised lapsed), teavitab Viimsi Lasteaedade direktorit sellest kirjalikult ning
koht eraldatakse lapsele järgmisel õppeaastal
rühmas või allüksuses, kus see on võimalik. Vanema varasemat sooviavaldust allüksuse osas
antud juhul ei arvestata.
(32) Vanem, kes on loobunud kohast või välja
arvatud järjekorrast, kuid soovib lapse järjekorra hiljem taastada, peab esitama uue avalduse.
Vana järjekorra avaldust ei ennistata ning uuesti
esitatud avaldus läheb järjekorra lõppu.
(33) Rühmade eelkomplekteerimine lõpeb 1.juuniks ja komplekteerimine 5. septembriks, mil
Viimsi Lasteaedade direktor ja Püünsi Kooli
direktor kinnitavad oma käskkirjaga rühmade
koosseisud.
(34) Lasteaiakoha saanud lapsed, kelle vanemad ei ole sõlminud hiljemalt teatises märgitud
tähtajaks lepingut lasteaiakoha kasutamiseks ja
ei ole lepingu sõlmimata jätmise põhjustest lasteasutust kirjalikult teavitanud, arvatakse rühma
nimekirjast ja järjekorrast välja ning vabanenud
kohale võetakse järgmine laps antud vanusegrupi järjekorrast.
(35) Uued lapsed võetakse lasteaeda rühma ava-

misel peale lasteaia suvepuhkust.
§ 3. Lasteaiakoha kasutamine
(1) Viimsi Lasteaedade direktor ja Püünsi Kooli direktor (edaspidi koos ja eraldi Lasteasutuse
juht) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad:
1) sõimerühm – kuni kolmeaastased lapsed;
2) lasteaiarühm – kolme- kuni seitsmeaastased
lapsed;
3) liitrühm – kahe- kuni seitsmeaastased ühe
pere lapsed;
4) sobitusrühm – erivajadusega lapsed koos
teiste lastega.
5) erirühm- erivajadustega lapsed.
(2) Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab
Vallavalitsus lasteasutuse hoolekogu ettepanekul.
(3) Lasteasutuse juht sõlmib vanemaga või
hooldajaga lasteaiakoha kasutamise lepingu
(Leping).
(4) Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
1) lapse sünnitunnistuse koopia või ärakiri;
2) lapse tervisekaart;
3) erivajadust kinnitav dokument (sobitusrühma
võtmisel).
(5) Lepingu sõlmimisel tutvustab Lasteasutuse
juht vanemale või hooldajale:
1) käesoleva määruse § 3 ja 4;
2) lasteasutuse lasteaiatasu määrasid ja tasumise
juhist;
3) lasteasutuse kodukorda.
(6) Lasteaed on avatud kella 8:00 kuni 18:00,
valverühm 7:00 kuni 8:00 ning 18:00 kuni
19:00; sõimerühm töötab kella 8:00 kuni 18:00.
(7) Vahetult pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist
on lapsele ette nähtud kohanemisperiood, mille
pikkuse otsustavad õpetajad koostöös vanemaga, arvestades lapse kohanemisvõimet ja
-vajadust. Kohanemisperioodi ajal on soovitatav laps viia lasteaiast ära enne lõunauinakut.
(8) Suvel on soovitatav võimaldada lapsele
puhkust vähemalt üks kuu (juuli on maksuvaba
kuu). Erivajadusega lapsed saavad suvel lasteaiakohta kasutada erirühma töötamise ajal.
(9) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab Vallavalitsus lasteasutuse
hoolekogu ettepanekul.
(10) Suvisel puhkeperioodil (juulis) töötab vastavalt vajadusele Viimsi Lasteaedade valverühm. Jõulupühade ja aastavahetuse perioodil
töötavad majades valverühmad.
(11) Püünsi Lasteaed on juulis suletud. Sellel
perioodil, vastavalt kokkuleppele Viimsi Lasteaedade direktoriga, saab lasteaiakohta kasutada
Viimsi Lasteaedade valverühmas, tasudes lasteaiamaksu ettemaksuna.
§ 4. Lasteaiast väljaarvamine
(1) Lapse lasteaiast väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
1) vanema avalduse alusel;
2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa
tervisliku seisundi halvenemise tõttu viibida
lasteaias;
3) lapse kooliminekul, kusjuures lasteasutuse
ja vanema vaheline leping lasteaiakoha kasutamise kohta lõpetatakse hiljemalt sama aasta
30.juunil;
4) lasteasutuse juhi ühepoolse otsuse alusel, kui
vanem või hooldaja rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda või lepingut, mille ta on sõlminud
lasteasutuse juhiga;
5) vanem ei ole tasunud 2 kuud lasteaiatasu (lasteasutuse juht on võlast eelnevalt vanemat kirjalikult teavitanud);
6) on maksmata ühe kuu lasteaiatasu väljastpoolt Viimsi valda erandkorras lasteaeda võetud
lapse eest;
7) laps on lasteaiast puudunud 2 kuud ja lasteaeda ei ole pikaajalise puudumise põhjusest informeeritud;
8) kui vanem ja laps on jooksval aastal vahetanud elukohta, kusjuures uus elukoht on Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viimsi valda.
(2) Lapse lasteaiast väljaarvamisel lasteasutuse
juhi ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps
lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval,

millest lasteasutuse juht teavitab vanemat või
hooldajat kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva
ette.
§ 5. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
13.06.2008. a määrus nr 34 “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse ja
Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise
kord”
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub 3-ndal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas
vallavanem
Kristo Kallas
vallasekretär
6. mai 2011 nr 16
Kelnase-Leppneeme-Kelnase laevaliini piletihindade kehtestamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 1, “Ühistranspordiseaduse” § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi
Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr 88
“Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete
delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega”
alusel:
§ 1. Piletihinnad
(1) Kehtestada alates 16. juunist 2011 Kelnase-Leppneeme-Kelnase laevaliini piletihinnad
järgnevalt:
ühe suuna
maksumus

hind püsielanikule

1) Reisija täispilet

5€

1€

2) Reisija sooduspilet

2,5 €

3) Reisija seerijapilet e-piletina
(10 reisi)

25 €

4) Jalgratas, mopeed

2€

2€

§ 2. Sõidusoodustused ja -tingimused
(1) Tasuta sõidu õigus on:
1) eelkooliealisel lapsel;
2) puudega lapsel, sügava puudega 16-aastasel
ja vanemal isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega
isikut saatval juhtkoeral.
3) väljaspool Pranglit üld-, kutse- ja huvialahariduskoolides õppival saare õpilasel õppeperioodi jooksul;
4) pensionäridel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar.
(2) Sooduspiletiga sõidu õigus on:
1) sügava puudega isiku saatjal ja puudega lapse
saatjal;
2) Eesti Vabariigi pensionäril pensionitunnistuse esitamisel;
3) päevases õppevormis õppival üldharidus- ja
kutsekooli õpilasel.
(3) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse:
1) üldharidus-, huviala- ning kutsekoolide õpilased õpilaspiletiga;
2) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsuse ja
isikut tõendava dokumendiga;
3) puudega lapsel – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsuse ja isikut tõendava dokumendiga.
(4) Viimsi Vallavalitsus edastab avaliku liiniveoteenuse osutajale nimekirja püsielanikest,
kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud
Prangli saar. Sõidusoodustusi antakse nimekirja
alusel isikut tõendava dokumendi esitamisel.
(5) Reisija seeriapileti kasutustingimused määrab liiniveoteenuste osutaja. Reisija seeriapilet
on saadaval vaid e-piletina AS Kihnu Veeteed
veebikeskkonnas.
§ 3. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
21. aprilli 2009. a määrus nr 22 „Leppneeme Kelnase laevaliini piletihindade kehtestamine“.
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(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas
vallavanem
Kristo Kallas
vallasekretär
VIIMSI VALLAVALITSUSE KORRALDUSED AADRESSIDE MÄÄRAMISE KOHTA
15. aprill 2011 nr 239
Tee nimetuse ja aadresside määramine Haabneeme alevikus
Tee nimetuse ja aadresside määramine on tingitud asjaolust, et on vajadus korrastada kohaaadresse ja arvestades seda, et Haava tee nimetus ja Haava teel asuvatele katastriüksustele
on ametlikud aadressid määramata. Lähtudes
eeltoodust ja võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 6, § 5 lõike 1 punkti 3,
“Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2, §
45, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
punkti 2.2 ja Maa-ameti katastriteabe osakonna
aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr
13.1-2/3983:
1. Määrata Haabneeme alevikus asuvale teele,
mis algab Kaluri teelt ja lõpeb Mereranna teega,
nimetuseks Haava tee.
2. Määrata katastriüksusele Haava tee 3 (katastritunnusega 89001:009:0004) ametlikuks aadressiks Haava tee 3, vastavalt joonisele korralduse lisas.
3. Määrata katastriüksusele Haava tee 4 (katastritunnusega 89001:009:0750) ametlikuks aadressiks Haava tee 4, vastavalt joonisele korralduse lisas.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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
19. aprill 2011 nr 252
Metsakasti külas Uuetalu maaüksusest moodustatavatele katastriüksustele aadresside
määramine
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42,
§ 43 lõike 2, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, §
50 lõike 1, § 54 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu
09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Viimsi
Vallavalitsuse 21.12.2010.a korralduse nr 905
kehtestatud Metsakasti küla Uuetalu maaüksuse
detailplaneeringu:
1. Määrata Uuetalu maaüksusest (katastritunnusega 89001:010:3920) moodustatavatele katastriüksustele alljärgnevad aadressid:
1.1. Randvere tee 176 detailplaneeringu järgne
krunt positsiooniga 1;
1.2. Randvere tee 178 detailplaneeringu järgne
krunt positsiooniga 2.
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
29. aprill 2011 nr 282
Aadressi määramine Lubja külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42,
§ 43 lõike 2, § 45, § 48 lõike 1, lõike 2 punkti 1, § 51 lõike 6, § 54 lõike 1, 55 lõiked 1 ja
2 ja Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra”punkti 2.2:
1. Määrata Lubja külas katastriüksusele Vinkeli
(katastritunnusega 89001:003:0423) aadressiks
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Leppneeme tee 5/1, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Määrata katastriüksusele Germani (katastritunnusega 89001:003:0357) aadressiks Leppneeme tee 5/2, vastavalt joonisele korralduse
lisas.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas
vallavanem
Kristo Kallas
vallasekretär
6. mai 2011 nr 303
Tee nimetuse ja lähiaadresside määramine
Lubja külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1
punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, “Ruumiandmete
seaduse” § 43 lõike 2, § 44 lõike 1, § 48 lõike
2 punkti 1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse
nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 6 lõike 6,
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
punkti 2.2, Viimsi Vallavolikogu 14.10.2008.a
otsuse nr 84 Raimo, Paenurme I ja Kangru I detailplaneeringu ning arvestades AS Viimsi Vesi
26.04.2011 esitatud avaldust (reg nr 10-7/1782):
1. Määrata Raimo, Paenurme I ja Kangru I maaüksustest moodustatavale teele nimetuseks Paelille tee, vastavalt detailplaneeringu järgsetele
positsioonidele 44 ja 45.
2. Määrata Raimo, Paenurme I ja Kangru I maaüksusest moodustatavatele katastriüksustele alljärgnevad lähiaadressid:
2.1. Paelille tee 1 detailplaneeringu järgne krunt
positsiooniga 36;
2.2. Paelille tee 3 detailplaneeringu järgne krunt
positsiooniga 30;
2.3. Paelille tee 5 detailplaneeringu järgne krunt
positsiooniga 29;
2.4. Paelille tee 7 detailplaneeringu järgne krunt
positsiooniga 28;
2.5. Paelille tee 6 detailplaneeringu järgne krunt
positsiooniga 27.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna

AMETLIKUD TEADAANDED
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas
vallavanem
Kristo Kallas
vallasekretär
6. mai 2011 nr 304
Lähiaadresside määramine Lubja külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42,
§ 43 lõike 2 punkti 6, § 48 lõike 1, § 50 lõike 1,
§ 54 lõike 1, § 55 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja AS Eesti
Energia 27.04.2011.a kirja (reg nr 11-10/1799):
1. Määrata Lubja külas Kangru-III (katastritunnusega 89001:010:8190) ja Viimsi alajaama
(katastritunnusega 89001:010:0927) katastriüksustest moodustatavatele uutele katastriüksustele alljärgnevad lähiaadressid:
1.1. Alajaama tee 12, vastavalt joonisele korralduse lisas;
1.2. Alajaama tee 15, 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

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUSED
4. aprill 2011 nr 31
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20
lõigete 1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni
26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine”, 26.10.2009
otsuse nr 14 “Viimsi Vallavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine” ja Aare Ets’i 04.04.2011. a avalduse (reg. nr
9-2.2/1443) alusel:

Katastriüksuste nimetuste korrastamine
Viimsi vallas
Seoses katastriüksuste nimetuste korrastamisega teatab Viimsi Vallavalitsus, et on algatanud katastriüksuste nimetuste korrastamise eelnõu.
Korrastamise eesmärk on maakatastris registreeritud katastriüksuste vastavusse viimine ruumiandmete seaduse, aadressiandmete süsteemi ja kohanimeseadusega.
Vallavalitsus postitab kirja ligikaudu kuuesajale Viimsi vallas asuva maaüksuse omanikule katastriüksuse nimetuse korrastamise kohta koos omapoolse ettepanekuga uue nimetuse määramise osas.
Katastriüksuse nimetuse määramisel peab lähtuma mõnedest reeglitest:
* katastriüksuse nimi peab olema omastavas käändes;
* sidekriipsu kasutamine katastriüksuse nimetuses ei ole lubatud, erandiks on hargtäiendiga
nimetus näiteks Uus-Ranna;
* vältima peab vana kirjaviisi;
* rooma numbrid ei ole lubatud ning numereerimist tuleb vältida.
Paraku on Viimsi vallas palju katastriüksusi, mis sisaldavad rooma numbreid ning kõikide katastriüksuste puhul ei piisa ainult rooma numbri eemaldamisest, sest tiheasustuses ja detailplaneeringu kohustusega alal tekib unikaalsusnõue. See tähendab, et näiteks kui Viimsi alevikus asuvad
samanimelised katastriüksused, kus on järel I, II, III jne, tuleb neid üksteisest eristada, lisades katastriüksuse nimetusele juurde hargtäiendi vana, uus, suur, väike, ees, taga, põhja, lõuna vmt või
määrata uus nimetus.
Palume kõigil maaomanikel, keda need muudatused puudutavad, teha ettepanek katastriüksuse nimetuse osas. Seejuures peab nimetus vastama eesti keele nõuetele ning olema kooskõlas
kehtiva seadusandlusega. Palume maaomanikelt mõistvat suhtumist. Küsimustega palume pöörduda Viimsi Vallavalitsusse telefonil 606 6876 või e-posti aadressil helika@viimsivv.ee.
Katastriüksuste nimetuste muutmine ei mõjuta maaomandit (katastriüksusetunnust, kinnistu
reg. nr-t, sihtotstarvet) ega juriidilist staatust. Samuti ei too katastriüksuste nimetuste muutmine
maaomanikele lisakohustusi ega kulutusi, sest aadressiandmeid muudetakse kõigis riiklikes registrites, mida kasutavad teised riiklikud andmekogud ja infosüsteemid, nii avalik- kui ka erasektor.

Viimsi Vallavalitsus

1. Peatada Aare Etsi vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 30.06.2011.a ja
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu
koosseisu Robert Herman (Eesti Reformierakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
4. aprill 2011 nr 32
Viimsi Vallavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 11, §
20 lõigete 1 ja 3, Vabariigi Valimiskomisjoni
24.03.2011 otsuse nr 63 “XII Riigikogu liikmete registreerimine” ja Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi
Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”
alusel, arvestades Viimsi valla valimiskomisjoni
20.09.2010 otsust nr 25 “Viimsi Vallavolikogu
liikme volituste peatumine ja asendusliikme
määramine” Ülo Kollo volituste peatumise kohta tema avalduse alusel kuni 15.09.2011,
1. Seoses järgmiste vallavolikogu liikmete volituste peatumisega Riigikogu liikme volituste
täitmise ajaks kuni Riigikogu liikme volituste lõppemiseni, määrata Viimsi Vallavolikogu
koosseisu:
1.1. Urve Palo asendusliikmena Margus Talsi
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
1.2. Aivar Sõerd’i asendusliikmena Meelis Saluneem (Viimsi Ettevõtjate Liit);
1.3. Marko Mihkelson’i asendusliikmena Karmen Paul (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teatajas.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 64 võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

8. aprill 2011 nr 33
Viimsi Vallavolikogu liikme Mari-Ann Kelami volituste taastumine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 201 lõigete 1 ja 2 ja Mari-Ann Kelam’i avalduse (06.04.2011 reg. nr
9-2.2/1476) alusel:
1. Taastada Mari-Ann Kelami Viimsi Vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel alates 08.04.2011.a.
2. Mari-Ann Kelami volikogu liikme volituste
taastumisel lõppevad asendusliikme Tiina Talijärve volitused.
3. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
5. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
13. aprill 2011 nr 34
Viimsi Vallavolikogu liikmete Jan Trei ja
Margus Talsi volituste peatumine ja asendusliikmete määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 1, § 20
lõigete 1 ja 3, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2011
otsuse nr 23 “Vallavalitsuse liikmete kinnitamine” ja Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009
otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” alusel:
1. Peatada Jan Trei ja Margus Talsi vallavolikogu
liikme volitused seoses vallavalitsuse liikmeks
kinnitamisega ja määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu Tiina Talijärv (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit) ja Andrianne
Tedremäe (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

Lemmikloomade vaktsineerimine
Eesti on juba mõnda aega marutaudist vaba, seetõttu on muudetud ka vaktsineerimisskeemi.
Esimest korda vaktsineeritakse koerad ja kassid marutaudi vastu alates neljandast elukuust.
Teist korda vaktsineeritakse noorloomad aasta möödudes ja sealt edasi igal teisel aastal.
Koerte ja kasside viirushaiguste vastu vaktsineerime noorloomad esimest korda alates kolmandast elukuust, teist korda alates neljandast elukuust ja siis juba analoogiliselt marutaudi vastu
vaktsineerimisega.
Sel aastal vaktsineerime järgmiselt:
1. noored koerad ja kassid, kes on saanud vähemalt 16 nädala vanuseks ja keda varem ei ole
vaktsineeritud;
2. need noored loomad, keda eelmisel aastal vaktsineerisime esimest korda;
3. need loomad, kelle vaktsineerimisest on möödas kaks või enam aastat või keda ei ole varem
üldse vaktsineeritud;
4. kõik jahikoerad.
Ei vaktsineerita tiineid, imetavaid ja haigeid loomi (vaktsineerimisel peab looma tervenemisest
olema möödas vähemalt 2 nädalat)
Vaktsineerimiste ajakava Viimsis 2011:
28. mail kell 12.00–13.00 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures
kell 13.30–14.30 Püünsi külas Rohuneeme tee 96 kaupluse juures
29. mail kell 12.00–13.00 Kelvingi külas külakeskuse juures
kell 13.30–15.00 Muuga külas Randoja tee platsil
4. juunil kell 12.00–13.00 Randvere külas Kibuvitsa tee 1 külakeskuse juures
kell 13.30–14.30 Haabneeme alevikus Rohuneeme tee 32 Konsumi poe juures
6. juulil Prangli saarel.
Vaktsineerimine marutaudi vastu on endiselt tasuta!
Kompleksvaktsineerimine koertel parvoviirusenteriidi, viirushepatiidi ja koerte katku vastu ning
kassidel rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja panleukopenia vastu maksab 10 eurot.

Endel Pendin
loomaarst
tel 56 565 554
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Viimsi – Kihnu – Soomaa –
Kurgja – Viimsi
Sellisel marsruudil kulges
Viimsi pensionäride meeldejääv kevadreis.
Ilm lubas tulla ilus ja ta pidas
oma sõna. 12. mai hommikul
kell 6 oli 50 Viimsi pensionäri valmis Munalaiu sadamasse
sõitma, et sealt praamlaevaga
Amalie Liivimaa lahe suurimale 16,88 km2 ja 632 elanikuga Kihnu saarele sõita.
Praamisõit oli ilus, meri
vaikne ja taevas päikseline.
Kihnu sadamas ootasid meid
kohalik giid ja kaks veoautot.
Sõitsime lahtises autokastis läbi
kolm Kihnu küla: Lemsi, Sääre
ja Linaküla. Mööda sõites nägime ka Kihnu väikest lennuvälja.

Majakas, muuseum,
kalmistu, kirik

Peatusime majaka juures, mis
asub saare kõige lõunapoolsemas tipus. Majakas on 28 m
kõrgune, valge, toodud 1864.
aastal Inglismaalt osadena
Kihnu ja kohapeal kokku pandud. Giid rääkis meile majakaga seotud legende ja nalju.
Otsisime rannast igaüks kivi,
milles oleks auk, sest see on
õnnetoov kivi leidjale!
Sõit jätkus, giid rääkis
kihnlaste tegemistest, rõõmudest, muredest. Jõudsime
Kihnu saare muuseumi. Siin
saime palju teada nende ajaloost ja kultuuriloost ning nägime käsitöömeistrite tegemisi
– laevade ehitamisest kinnaste,
sokkide ning kuulsa Kihnu
kördi valmistamiseni. Kaesime uut kultuurimaja (vana
põles maha), kalmistul seisatasime legendaarse meremehe
Kihnu Jõnni haua juures, kirikus süütasid paljud küünlad.
Saime teada, et Kihnu saarel

Huviga kuulati giidi juttu saare elust-olus. Foto Enn Teimann

käib ainult üks kord kuus kirikuõpetaja ja politsei.
Jälle veoauto kasti ja sõitsime lõunat sööma: kalasupp,
suitsulest ja -räim, kihnu kodune leib, kook ja kohv. Meie
kõigi suurim soov oli kohtuda
Kihnu Virvega. Nii ta saabuski jalgrattaga kohale. Istusime
kõik koos lõunalauas ning ta
lõbustas meid oma laulude ja
naljadega.

Kihnumua ja Kihnu
Virve

Pärast lõunasööki ootas meid
muruplatsil Kihnu folklooriansambel Kihnumua, kelle
kunstiline juht on Niinu Katrin. Kihnu Virve ja folklooriansambel andsid suuepärase
kontserdi ning õpetasid meile
Kihnu tantse ja laule. 84-aastane Kihnu Virve tantsitas meid
päris võhmale. Ta andis meile
ka soolokontserdi ning esitas
sulesooja uue laulu, mis oli
selle esmaettekanne.
Aeg läks väga ruttu, jätsime toredate Kihnu naistega
südamlikult jällenägemiseni ja
nautisime viimast korda sõitu
veoauto kastis Kihnu sadamasse, kus ootas Amalie, mis sõi-

dutas meid mandrile. Huvitav
ja imetore päev Kihnus!
Bussijuht Ilmar ootas meid
ning järgmisena külastasime
Tõstamaa vallas asuvat Pootsi
vaibakoda, kus nägime kohalike käsitöömeistrite valmistatud vaipu, linikuid, ehteid.
Kell näitas, et aeg on sõita
ööbimiskohta Tõstamaa valla
Maria turismitallu, kus meid
ootasid eelmisel aastal valminud toredad majakesed.
Ilm oli jätkuvalt soe ja tuuletu, ümberringi vaikus ja rahu,
eemal koplis ratsahobused, toomingad õites, ümberringi palju
rohelust koos lilledega ning
kuulda oli õhtuse õnnekäo kukkumine. Õhtusöök oli väga talupärane – ühepajatoit ning kohupiimakook tee või kohviga.
Muljeterikas päev tegi oma töö
ning öörahu saabus väga ruttu!

Soomaa rahvuspark

Hommik: hoolekägu kukub,
sööme rikkaliku ja maitsva
hommikusöögi ning tunneme
heameelt, et eesti neiu pääses
esimesena Eurovisiooni poolfinaalist finaali. Hüvastijätt lahke pererahvaga ja sõit jätkus
Soomaa rahvuspargi poole läbi

Pärnu, Paikuse ja Tori Soomaa
rahvuspargi keskusesse, kus
näidati filmi Soomaa viiest aastaajast. Edasi jõudsime PõhjaEuroopa vanima maastikutüübi
näidisalale, mille kujunemine
sai tinglikult alguse 10 222 aastat tagasi. Kaitseala loodi 1993.
aastal. Mõned arvud rajatud rahvuspargist: 537 liiki sootaimi,
185 linnuliiki, 43 liiki imetajaid.
Ees ootas meid Riisa raba
laudrada pikkusega 5 km. Kõik,
kes läksid rajale, tulid tagasi
õnnelikena ja elamustega. Kes
istusid rabasse tehtud pinkidel,
nautisid päikest, raba vaikust ja
õhku. Rabad on müstilised!

AASTARING LINNURIIGIS

Upupa ja teised
haruldused
Haruldastest lindudest olen Viimsis kohanud
näiteks merikotkast, kalakotkast, soorätsu ja
välja-loorkulli. Täna aga kirjutan kahest pisemast,
kuid samas väga kaunist rariteedist.

Kurgja Linnutaja talu

Hüvasti Soomaa, külastame
teinekord jälle, sest aega napib. Sõit viis edasi Kurgja Linnutaja talumaade kaitsealale.
1874. aastal ostis C. R. Jakobson Kurgja talu ja tahtis sellest teha näidismajapidamise.
Tutvusime kogu praeguse talumajandusega, vaatasime muuseumi näitust, aita ja veskit vanade tööriistadega. Lõunasöök
Kurgjal: mulgipuder soolasilguga ja kohupiimakook, kohv,
tee. Ostsime kaasa talumett.
Nende kahe imetoreda
päeva eest oleme tänulikud ja
teeme suure aplausi Randvere
Päevakeskuse juhatajale Aime
Salmistule ja tema poolt organiseeritud Bremmer reiside
giidile Moonikale ning bussijuht Ilmarile. Reisi tegi täiuslikuks üksmeelne, lõbus, nalju
ja anekdoote pajatav reisiseltskond. Viimsisse tagasi jõudes
ootas meid külm ilm tugeva
tuulega, kuid soojad elamused ei lasknud jahedust tunda.
Kohtumiseni uutel reisidel!

Vaenukägu. Fotod: Kilvar Kessler

Ladina keeles upupa epops ehk vaenukägu ehk toonetutt
on Eesti haruldasemaid linde, kuid Euroopa soojemates
piirkondades tavaline. Kohtasin vaenukägu Viimsi vallas
selle aasta maikuu kahel päeval. Tuvisuurune upupa võttis
ühel mereäärsel niidul einet: jalutas ringi ja sonkis kõvera
pika nokaga maad. Lõpuks leidis vaenukägu kuivanud rohust kolm valget muna. Viskas ükshaaval kõvera nokaga
õhku ja neelas alla. Väikelinnud näisid toonetutist olevat
tõsiselt häiritud. Peategelasel vajus aga pärast taolist rikkalikku einet silm kinni.
Vaenukäol ei ole mingit pistmist hariliku käoga. Sarnased on vaid suuruse poolest. Elupaigaks on upupal karjamaad, niidud, mõne hoone, kiviaia või maapinna uure,
harvem puuõõs. Toonetutt on kartlik lind, kuigi kirjutatakse, et tegutseb enamasti inimasustuse läheduses.
Vaenukägu sööb maapinna lähedal olevaid putukaid.
Pesasse muneb ca 5 muna, mida haub pool kuud. Puhtuse eest pesas vaenukägu hoolitseda ei viitsi ning seetõttu
pesa haiseb. Kirjutatakse, et hais on vajalik sissetungijate
eemalepeletamiseks. Kui see ei toimi, siis võivad toonetuti
pojad vaenlasele suunata oma väljaheite joa.
Vaenukägu on rändlind. Eestisse jõuab aprillis-mais.
Pojad lahkuvad pesast juuni lõpus. Lõuna poole asutakse
teele augustis-septembris.

Elfriide Ojase

Pidu meile endile
et seeniore on vara maha kanda. Nad olid peol isegi kõrgele
eale vaatamata täis nooruslikku
energiat, lustakad, üksteist toetavad ning õpihimulised.
Lõpetuseks olgu Kobarakese seenioride soovid Viimsi
noortele edasi antud järgmiste
luuleridadega:

Just selliselt oli pealkirjastatud Harjumaa seenioride tantsurühmade kolmas
aastakokkutulek, mis
seekord toimus 15. mail
Rocca Al Mare Vabaõhumuuseumis.
Peol olid esindatud tantsurühmad üle kogu Harjumaa: Ardust, Kõuelt, Sauelt, Sakust,
Koselt, Kiisalt. Viimsit esindas
Randvere tantsurühm Kobarake Merilin Niilopi juhtimisel,
kes osutus noorimaks tantsurühmade juhendajaks.
Kokku oli peolisi 140 ringis, lisaks juhendajad ja vahelduseks meeleolukat muusikat
mänginud Kiisa külakapell Tiri
ja tõmba. Ardut esindas tantsurühm Kuldne sügis Milvi Roosi
juhendamisel, Kõue valda Üllatus Marika Lepiku juhtimisel,
Saue valda Senioritad Aime
Kaasiku “taktikepi” all, kes oli
ühtlasi ka kogu peo korraldaja

“Kobarake“ tantsib uutes kaunites kostüümides. Foto Aime Salmistu

ja juhendaja, ning Kose Päevakeskust tantsurühm Madlid
Malle Lambassaare juhendamisel.
Pidu ise seisnes ühistantsude õpetamises ja õppimises
ning kulmineerus tantsurühmade demonstratsioonesinemistega. Loomulikult esineti oma
parimate tantsudega ja kaunites
kostüümides. Seega oli, mida

meelde jätta ja üht-teist paremini oma kodus teha. Kobarake
demonstreeris oma meisterlikku tantsuoskust sambatantsuga ning teenis sellega tugeva
aplausi ja kiidusõnad. Vahelduseks ja peotuju hoidmiseks
lauldi kapelli toetusel ühiselt
rahvalikke viise.
Nii oligi see pidu tantsijatele
endile ja kinnitas järjekordselt,

Ära sirgu bürokraadiks,
kulliküünseks kogujaks.
Ära kasva julmaks kraadeks,
südametuks, madalaks.
Ära ihka hõlbuelu.
Muutud laisaks, lodevaks.
				
Sirgu inimlikuks, hellaks.
Õrnust hoia, targaks saa,
hinges kanna mõttelendu,
hinda armastust, tööindu –
kasva loojaks, juurdlejaks,
hoia alles Eestimaa!!!
(Silvia Kelle “Järeltulijatele”)

Elina Lehta Kaasik
Kobarakese tantsija

Sinirind.

Sinirinda ehk Rootsi ööbikut võib kohata rände ajal
aprilli lõpus, mai alguses. Eesti linnuatlase kohaselt võimalikke pesitsemisi esineb, kuid enamik sinirindadest on
meil rändurid. Sellel kevadel õnnestus sinirinna tegevust
jälgida kohalikus roostikus, kus Rootsi ööbik oli laulu üles
võtnud ning samal mereäärsel niidul, kus toonetuttigi.
Sinirind on varblase suurune. Elab põõsaniitudel ja
luhtadel. Toidu leiab sinirind enamasti maapinnalt või
põõsastelt. Sinine rind on loodusliku valiku ilmekas näide.
Teadlaste väidete kohaselt mõne isase sinine rind on ultraviolettalas mõjusam ning see oluliselt avardab võimalusi
seltsiva kaasa leidmisel ja paariväliste suhete hankimisel.
Mai lõpus munetakse pessa 5 kuni 7 muna. Lennuvõimeliseks muutuvad tibud juuni lõpus.

Kilvar Kessler

14

20. mai 2011

Euroopa päev
Püünsi Koolis
9. mail oli Euroopa päev, mida Püünsi Kool tähistas juba viiendat aastat.
Tänavu tulid meiega koos
seda päeva tähistama õpilased Loo Koolist, Kostivere
Põhikoolist ja Tallinna 37.
Keskkoolist.
Kuna 2011. aasta on
Euroopas kuulutatud vabatahtliku aastaks ning Tallinn
kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit, oli seekordne
Euroopa päev pühendatud
just nendele teemadele.
Päev algas Euroopa-teemalise
luulevõistluse pariEuroopa küpsised.
mate autasustamisega. Lastekirjanik ja luuletaja Heiki Vilep oli kõik konkursile laekunud tööd üle vaadanud ja valinud oma lemmikud. Kui
tänukirjad olid kätte jagatud, esitas 9. klassi õpilane Triinu Harro ettekande Euroopa kultuuripealinnade ideest ja
traditsioonist ning tutvustas kultuuripealinn Tallinn 2011
programmi.
Pärast seda jaguneti kolme töötoa vahel. Koomiksite
töötoas koostati arvuti abil koomikseid, euroküpsiste töötoas küpsetati euromärgikujulisi küpsiseid ning kolmandas töötoas tutvustas YFU Eesti oma tegevust.
Youth For Understanding (YFU) on rahvusvaheline
mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub haridusliku
eesmärgiga kultuurivahetusprogramme enam kui 60 riigis.
Päeva lõpuks söödi koos küpsiseid ja räägiti päevamuljeid. Oli tore tähistada ühte järjekordset Euroopa päeva meie koolis.

Laura Nõu

Püünsi Kooli 9. klassist

Viimsi Tervis SPA kutsub
suvelaagrisse
Viimsi Tervis SPA kutsub
lapsi lastekeskusesse
Rõõmupisik suvelaagrisse.
“Kevadvaheajal tegime esimese laagri ja saime kogemuse, et
meie laagri vastu tekkis suur
huvi,” rääkis Viimsi Tervis
SPA lastekeskuse Rõõmupisik
juhataja Ülle Smolina. Kolmepäevane laager oli korraldatud
paindlikult: laps võis igal õhtul koju minna või ka laagrisse
jääda ning magamiskotis magada. Paljud tulid algul üheks
päevaks, aga juba kohal olles
mõtlesid ümber ja jäid ka ööseks. “Lapsed olid väga vahvad, tuli välja tore asi,” meenutas juhataja. 7–11-aastaste
seas oli laager menukas, vastu
võeti vaid 25 last ja paljud pidid tagasi minema.
Edukas algus innustas Rõõmupisiku peret ettevõtmist kordama ja tegevust laiendama.
Suvekuudel, kui vanematel
pole puhkust ega pole ka vaba
vanaema-vanaisa või sugulasi,
kes lapse järel vaataksid, pakub
võimalusi Viimsi Tervis SPA.
13. juunist kuni 12. augustini
kestvasse laagrisse saavad lapsed vanuses 6–11 aastat tulla
kas üheks päevaks, ööpäevaks,
mitmeks päevaks või lausa nä-

SK Ookami kutsub lapsi
linnalaagrisse

Oodatud on nii praegused kui ka uued liikmed.
Linnalaagrid toimuvad Viimsis :
PARGI LASTEAIAS 04.07 - 08.07.2011
VANUS: 5-7 AASTASED, KOHTI: 20
KARULAUGU LASTEAIAS 01.08 - 05.08.2011
VANUS: 5-7 AASTASED, KOHTI: 20
MAKSUMUS MÕLEMAS LAAGRIS:
Kuni 31.05.2011 registreerunutele 85 €, hiljem 100 €
TREENERID: MADIS JA GEIR
Laagripäev kestab 8.00- 18.00, sisaldab lõunat ja
õhtuoodet, ekskursioone ja huvitavaid tegevusi.
Registreerimine info@ookami.ee

Lastele meeldis väga kevadlaagris talendijaht, kus kõik said diplomid.

Iga päev saab basseinidesse.

dalaks, v.a laupäev ja pühapäev.
“Esialgu me ei plaani nädalalõppe, aga sõltub nõudlusest,”
arvas Rõõmupisiku juhataja.
Päevalaager kestab k 9–18, arvestades täiskasvanute tööaega.
Päevalaagris saab laps hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote, ööbijatel on ka õhtusöök.

Ööbitakse hotellitubades.
“Palju on meil plaanis ette
võtta väljaspool maja,” rääkis
Ülle Smolina. “Mitmekesine
tegevus toimub ka majas sees,
lapsed saavad hommikuti ujuda,
võimalus on isegi mõni protseduur saada. Näiteks kalateraapia, kus väiksed kalad jalgu näksivad, oli laste seas kevadel väga
menukas,“ meenuta Smolina.
Päevad on jagatud teemade
järgi: on spaapäev, spordipäev,
merepäev jne. Spordipäeva näiteks mahub jõusaal ja uisutamine ja ka jalgpall jalkaproffide
juhendamisel. Merepäeva veedetakse Rannarahva Muuseumis. Õhtud on sisustatud raamatute, mõtte- ja sõnamängudega,
lõkkeõhtu või talendijahiga, mis
ka kevadel lastele väga meeldis,
vm tegevusega. Varuks on loomulikult ka üllatusi.
Lastega tegelevad oma ala
kogemustega ja erialatunnistustega inimesed. “Osalt sama
seltskond, kes kevadel lastega
tegelesid,” rääkis Smolina.
Korraga võetakse laagrisse
kuni 45 last.
Täpsema info laagri kohta
leiab kodulehelt www.viimsispa.ee/lastekeskus/laagrisuvi-2011.

VT
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Viimsi valla kultuurikalender

20. mai – 12. juuni
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
Uus näitus! Eesti Rahvusraamatukogu ja riigikogu koostöös
valminud näitus
“Iseseisvust taastamas“
tutvustab Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise lugu
(1986–1991) sõnas ja pildis.
Kuni 31. august
Avatud K–L k 11–18,
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Ekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, muuhulgas näitused
kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest, Kirovi nim. Kalurikolhoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas neljapäev on piletivaba päev!
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
külastamiseks avatud K–P
k 12–17, L k 10–18 ja P k 12–18
Ürituste korraldamise soovi
korral palume võtta ühendust
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
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 käsitööringi naiste
talviste tööde näitus
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
Fotokursuse II lennu lõpetajate
näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi vallamajas
Viimsi Raamatukogus
Kunstiringi tööde näitus
Viimsi Kooli raamatukogus
Peeter Sinki näitus
“Marjele mõeldes”
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 20. juuni
Näitus “Hinge Jürgensoni
loodusmaalid“
E–N k 10–14
Randvere Päevakeskuses
Kuni 30. juuni
Mare Vinti näitus “Mineviku
linnad”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 5. juuni
Näitus “Röövpüüdjad“
Kalapüügi valupunkte puudutav
keskkonnahariduslik näitus on
valminud koostöös Keskkonnainspektsiooniga, rahastanud Keskkonnainvesteeringute Keskus
Rannarahva Muuseumis
Kuni 5. juuni
Eesti Loodusmuuseumi fotonäitus “Eesti kalad“
Loodusfotograaf Tiit Hundi
fotod Eestis elavatest kaladest
Rannarahva Muuseumis
Kuni 30. mai
Raamatunäitus “Aias on kevad“
Lastele: 29. aprill – 30. mai
“Ira Lember 85“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. mai
Raamatunäitus “Kevad looduses“
Prangli Raamatukogus
Kuni 31. mai
Helilooja Peeter Vähi fotonäitus
“See on Aasia“
Näitus valmis koostöös festivaliga Orient ja Euroopa
Kutuuripealinn Tallinn 2011ga
Rannarahva Muuseumis
20. mai k 10.30
Harjumaa Muuseumi trükise
“Harjumaa Uurimusi 8. Prangli
kogumik“ esitlus
Korraldaja: Harjumaa Muuseum
Prangli Rahvamajas
20.–27. mai
Kalasuitsutamise õpitoad
Õpitoad toimuvad 20., 23., 24.,
26. ja 27. mail algusega k 10
Eelregistreerimine
tel 606 6941, või ehakai@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
20.–31. mai
Veeohutuse alased muuseumipäevad lastele: kompassi
kasutamine, meremehesõlmed,
käitumisreeglid vee ääres,
päästevesti kasutamine, käitumine ohu korral
Programm lasteaedade vanematele rühmadele ja koolide
1.–5. klassidele
Registreerimine ja lisainfo:
Marion Ots, marion@rannarahvamuuseum.ee või
tel 606 6945
Viimsi Vabaõhumuuseumis
21. mai k 9
Viimsi karikavõistlused saalihokis
Korraldab: Viimsi Noortevolikogu
Viimsi Spordihallis
21. mail k 18
Kontsertjumalateenistus
külalistega Mikkeli sõpruskogudusest
EELK Randvere Peetri kirikus

21. mai k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
22. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
22. mai k 11
Jumalateenistus, laste õnnistamine
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
22. mai k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
22. mai k 17
Koguperemuusikali “Annie –
Homme on parem“ etendus
Pilet 4 €, perepilet 14 € müügil
enne etenduse algust kohapeal
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses
23. mai k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
24. mai k 18
Kokakool “Umbrohutoidud“
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
24. mai k 19
Koguperemuusikali “Annie –
Homme on parem“ etendus
Pilet 4 €, perepilet 14 € müügil
enne etenduse algust kohapeal
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses
25. mai k 18.30
Viimsi Muusikakooli I klasside
kontsert
Viimsi Muusikakoolis
25. mai – 1. juuni
Huviringide tööde näitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
26. mai k 18
Mahekosmeetika valmistamine
algajatele
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
26. mai k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. mai k 18.30
Viimsi Muusikakooli II klasside
kontsert
Viimsi Muusikakoolis
26. mai k 19
Monoteatri etendus “Isa”
Jan Uuspõllu esituses
Pilet 11 €, soodushind õpilastele ja pensionäridele 10 €
Piletite broneerimine: tel 606
6838 või viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

27. mai k 13
Hooaja lõpetamine
Esinevad Viimsi ja Randvere
Päevakeskuse huviringid
Viimsi Päevakeskuses
29. mai
Eakate matk ja kepikõnd –
Tutvume oma koduvallaga
Rohuneeme, tutvustab Sulev
Ennomäe
K 11.35 – buss V1 väljub Viimsi
Haigla juurest
Koristustalgud – kaasa kindad
ja hea tuju!
RMK lõkkeplatsil grillime
Kogunemine Rohuneeme
kabeli juures
29. mai k 11–14
Lastekaitsepäeva tähistamine
Esinevad Ita-Riina Muusikastuudio, Kaie Kõrbi Balletistuudio ja tantsuklubi Viira lapsed
Toimuvad põnevad võistlused,
maalimine ja meisterdamine
Viimsi Huvikeskuses
29. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
29. mai k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

tiia@viimsivald.ee, tel 609 0980
Start ja finiš Viimsi mõisa pargis

info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

4. juuni k 10–14
Roigasaia päev
Viimsi Vabaõhumuuseumis

8.–30. juuni
Viimsi Õpilasmaleva I vahetus
Viimsi vallas

4. juuni k 21
Sada ja seened
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

8. juuni k 19–21
Filter temposõidu karikasarja
II etapp jalgratturite maanteesõidus
Marsruut: Randvere tee –
Lubja tee – Leppneeme tee
Start ja finiš Haabneemes
Viimsi Kooli Karulaugu õppehoone ees

4.–5. juuni
Harmoonikumi Ilupäevad
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
5. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
5. juuni k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

29. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

5. juuni k 12
Hooaja lõpetamine
Kontsert – esinevad Randvere
Päevakeskuse huviringid
Esmakordselt laval – Randvere
Pasunakoor!
Õnnitleme sünnipäevalapsi
Randvere Päevakeskuses

30. mai k 18.30
Viimsi Muusikakooli III ja IV
klasside õpilaste kontsert
Viimsi Muusikakoolis

5. juuni k 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

31. mai – 30. juuni
Raamatunäitus “Kolime õue“
Lastele: 31. mai – 30. juuni
“Õues on vahva!“
Viimsi Raamatukogus

6. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

1. juuni
Fotonäitus “Norra rannarahva
lood“
Rannarahva Muuseumis
1.–30. juuni
Raamatunäitus
“Maikuu uued raamatud“
Prangli Raamatukogus
2. juuni k 18
Armulauaga palvus – Taevaminemispüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3. juuni k 12
Kontsert – esineb Norra segakoor
Viimsi sõprusvallast Ski –
Langus Veldig Blandede Kor
Viimsi Päevakeskuses
K 19
Norra segakoori ja Viimsi
Huvikeskuse ViiKerKoori ühiskontsert
Sissepääs tasuta!
Info: marje@viimsivv.ee,
tel 606 6866
Viimsi Huvikeskuses
4. juuni k 10
Viimsi Rattaretk 2011
Reg ja info: marje@viimsivv.
ee, tel 606 6866

6.–10. juuni
Linnalaager 7–9-aastastele lastele
Viimsi Noortekeskuses
7. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
8. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,

9. juuni k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. juuni k 18
Jäätise valmistamise koolitus
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
10. juuni k 11–15
Lahtiste uste päev!
Kõigil on võimalus joonistada,
maalida ja voolida
Viimsi Kunstikoolis
11. ja 12. juuni k 12–23
Festival “Bändide Kokkutulek“
Osaleb 20 bändi
Atraktsioonid lastele, paadisõit,
grilltelgid ja terrassid
Sissepääs tasuta!
Viimsi Peokeskuse ees
11. juuni k 21
Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
12. juuni k 11
Nelipüha jumalateenistus
armulauaga – Leeripüha
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. juuni k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
12. juuni k. 14.30
Nelipüha jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

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

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 16.05.2011

Tere tulemast!
Vaabil ja Kaspar Seppelil sündis 4. mail poeg Artur.
Kullil ja Kert Evertil sündis 6. mail tütar Brigitta.
l Jaanika ja Kaido Palmikul sündis 14. mail tütar Mirelle.
l Maia

l Helena
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Martin Reim: 40 – 157/14 – 385/69
Eesti kahe viimase aastakümne üks võimekamaid
jalgpallureid Martin Reim
tähistas 14. mail oma 40.
sünnipäeva.

Martin Reimi nimi sai tuntuks
juba varases nooruses seoses
kuulsa Tallinna Lõvid noortemeeskonna vägitegudega nii
kodus, Nõukogude Liidus kui
ka välismaal. Martin oli enamuse ajast oma jalgpalluri karjääris
meeskonna liider ja asendamatu
kapten. Paljude klubi- ja koondisetreenerite austuse oli ta ära
teeninud oma töökuse, täiuslikult omandatud tehnikaarsenali,
enese- ja mängudistsipliini ning
jäägitu lojaalsusega oma klubile, treeneritele ja meeskonnakaaslastele.

Olulised rekordid

Martini jalgpallirekordite üleslugemine läheks pikale, pealegi
on need üldsusele hästi teada.
Kuid mõned olulisemad siiski:
Eesti rahvuskoondise ühe peatreeneri Roman Ubakivi valitsemise (1994–1995) ajal lõi
Eesti koondis kokku viis väravat ja kõik need kanti vaid ühe
mängija Martin Reimi arvele.
Neist tähtsaimad on Euroopa
meistrivõistluste
valikgrupi

Martin Reim on teeninud paljude austuse oma töökuse, enese- ja mängudistsipliini, täiusliku tehnika
valdamise ning lojaalsusega. Foto Lembit Peegel

mängudes toona kolmekordsele maailmameistrile Itaaliale,
Horvaatiale ja Sloveeniale ning
sõprusmängudes veel Walesile
ja Küprosele löödud väravad.
Vaid neli päeva enne kohtumist maailmameistriga purunes
ühes sõprusmängus Martini põsesarn. Kaks päeva lamas mees
ühes Napoli haiglas tilgutite all,
kuid neljandal oli juba platsil.

Treener usaldas ilmselt elu parimas vormis olnud mängijat
vahetusest, millest sündis üks
Eesti läbi aegade tähtsamaid
tabamusi. Löödud värav oli ilus
kingitus samal päeval oma 50.
sünnipäeva pidavale treenerile.
Martini isa meenutab, et
tegi koos pojaga tema erinevatel eluetappidel kaks hiljem
väga õigeks osutunud ja olulist

otsust. Esimese tema sporditee alguses, kui Eesti kuulus
džuudotreener ja selle spordiala
maaletooja Andres Lutsar, kelle juures Martin väga varases
nooruses treeningutel käis, korduvalt soovis, et ta pühenduks
täielikult sellele spordialale,
kuna olevat väga andekas.
Teise pärast Arte Gümnaasiumi lõpetamist, kui kuulsad

lõvipoisid taheti meeskonna
koosseisu säilitamise huvides
ja nõukogude sõjaväeteenistuse
eest peita Tallinna Pedagoogilise Instituudi kaitsva tanu alla.
Sisseastumiseksamid olid juba
ukse ees, kui otsustati sellest
lõvide kooslusest lahku lüüa ja
Tallinna Tehnikaülikooli eksamitele minna. Ei saanud uskuda,
et üks põhjamaine noor eestlane
osutuks džuudos kerges kaalukategoorias sedavõrd edukaks ja
saaks vastu kiiretele lõunamaalastele. Jalgpalluriks oli Martin
aga otsekui sündinud.
Samuti oli raske uskuda, et
keskkoolis väga nigelalt õppinud lõvipoistega ühes grupis
oleks Martin leidnud vajalikku
motivatsiooni Pedas edukaks
õppimiseks ja ka lõpetamiseks.
Tehnikaülikool materjalide tehnoloogi inseneri diplomiga sai
raskusteta läbi 2002. aastal.

Tulemused arvudes

Martin on Eesti koondist esindanud 157 kohtumises, sealjuures 90 mängus koondise
kaptenina, ning löönud neis 14
väravat, mis poolkaitsja-mängujuhi kohta on tänaseni rekordtulemus. Oma klubimeeskonda on ta esindanud 385
mängus, enamuses kaptenina

ja löönud neis 69 väravat.
2007. aastal rajas Martin
koduvalda Viimsisse omanimelise jalgpallikooli, mille õpilaste arv küünib täna juba kahesajani, treenerite arv kuueni.
2008. aastal korraldas telesaatejuht Kristjan Jõekalda maailmarekordi ületamise
võistluse peaga kõksimises,
mille rekord olevat üle 200 korda/minutis. Martin kõksis 160
korda ja võitis koduse mõõduvõtmise suure ülekaaluga.
2009. aastal Eesti jalgpalli 100. aastapäeval korraldas
Eesti Jalgpalliliit tollal veel
Euroopa ja ilmselt veel kauaks
Eesti rekordinternatsionaalile
piduliku lahkumismängu.
2010. aastal sai Martin
Reimist Eesti jalgpalli suurklubi FC Flora peatreener,
kelle tüüris juba esimesel tegevusaastal meistritiitlile. Martini trumbiks peatreenerina on
eelkõige tema autoriteet oma
klubi mängijate seas.
Jalgpallikooli õpilased, lapsevanemad ja treenerid soovivad teovõimelisele jalgpallijuhile küll pisut hilinenult, kuid
see-eest südamest palju õnne,
tugevat tervist ja jõudu kõigi
oma mõtete täideviimisel!

Paul Siht

Noore sportlase preemia Sten Christian Taalile
4. mail anti Kadrioru lossis neljale sportlasele üle
noore sportlase preemia.
Üks preemiasaajaid oli
Viimsi Kooli ja ESS Kalevi
Jahtklubi Purjespordikooli
õpilane Sten Christian Taal.
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ja Nordea Bank
Finland Plc Eesti filiaal leppisid
2009. aastal kokku noore sportlase preemia asutamises. Noore
sportlase preemia annab välja
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu Vabariigi Presidendi
abikaasa allfond. Preemia on
mõeldud kuni 21-aastasele väga
heade õpitulemustega õppivale
noorele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning
võistluskulude katteks.
4. mail 2011 andis pr Evelin Ilves preemia Kadrioru lossis üle neljale noorele sportlasele. Üks tunnustuse osaliseks
saanud noortest on Viimsi
Kooli 10. b klassi ja ESS Kalev Jahtklubi Purjespordikooli
õpilane Sten Christian Taal,
kes on näidanud silmapaistvaid tulemusi nii õppetöös kui
ka spordis.
Viimsi Kooli klassikaaslased Harri, Bert, Mark-Andreas,
Triin ja Evelin on Sten Christianiga käinud ühes klassis
3–10 aastat ja räägivad temast
kui abivalmis, järjepidevast,

Sten Christian Taalile annab presidendi abikaasa allfondi preemia
üle Evelin Ilves. Foto presidendi kantselei

põhjalikust ja sihikindlast ning
targast noorest mehest. Temaga koos on lõbus, ta pole nohik
ega professor, saab kõigiga hästi läbi ja on hea suhtleja.
Trenni- ja klassikaaslase
Mark Andrease sõnul on Sten
Christiani superhead tulemused purjetamises ka teisi innustavad, sest tegu on tõelise
sündinud talendiga, kes “läheb
paati ja sõidab ja paneb kõik
kinni”. Vaatamata sellele, et
on alaga tegelenud suhteliselt
lühikest aega.
Sten Christian räägib purjetamise juurde jõudmisest,
treeneritest, kes teda sel teel
on saatnud, ja sportlase ning
gümnasisti elurütmist:
“Jõudsin selle ala juurde
10-aastasena. Varem olin telekast ikka ka näinud, aga tree-

ninggrupid olid täis. Suvel oli
Kalevi jahtklubis merelaager,
käisin seal purjetamise algõppes ja sellest ajast tegelengi
selle alaga. Praegu sõidan individuaalselt purjekaga Zoom8.
Meil on varem peres teisigi
sõitjaid olnud – vanaema Aime
oli mitmemehe jahiga Nõukogude Liidu meistrivõistlustel
medalisaajate hulgas.
Mulle meeldib selle alaga
tegelda, sest tugeva tuule ja
tormiga on lahe, võib ümber
minna. Suudan ümberminemise korral ise täiesti kuivaks
jääda, kuigi paat teeb läbi vee
täispöörde.
Treenereid on mul olnud
erinevaid. Kõige rohkem on mu
arengut mõjutanud ja toetanud,
minuga kõige suurema töö ära
teinud Mihkel Meiel, kes oli

mu esimene treener ja juhendab
mind ka praegu. Veel oli hea
treener Merili Randma – suurte kogemustega ja andis palju
taktikalisi nippe. Treenereid
on olnud mitmeid ja neile pole
alati meeldinud minu sõidustiil,
kuna teen vastupidi õpikureeglitele, aga tulemused ning kiirusenäitajad on olnud väga head.
Treener Mihkel Meier on minuga rahul, laseb mul endaks jääda ega taha mind muuta. Meil
koostöö sujub.
Trennid on tavaliselt iga
päev, oktoobris on pikem puhkeperiood. Talvel treenin sisetingimustes – jõusaalis ja jalgpalli mängides. Nii kui vesi jääst
vabaneb, treenime vee peal.
Võistlustest pean ise kõige tugevamaks tulemuseks
Põhjamaade meistrivõistluste
pronksmedalit, Euroopa meistrivõistlustel saavutasin 15. ja
maailmameistrivõistlustel 17.
koha.
Treeninguid ja õppetööd
gümnaasiumis on sügisel ja kevadel raske sobitada, siis tahaks
just väljas olla. Trenn ja õppimine on mulle võrdselt olulised, põhikooli lõpetasin kiituskirjaga, tahaksin sama joont
edasi hoida, kuigi gümnaasiumis on töömaht palju suurem.”

Greta Ammer

Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

Klassijuhataja Peeter Sipelgas Sten Christianist
Sten Christiani õpitulemused on olnud nende aastate jooksul
väga silmapaistvad. Ta on lõpetanud kõik klassid kiituskirjaga,
st tema teadmisi ja oskusi on hinnatud hindega “suurepärane“
ning käitumine on igati eeskujulik.
Sten Christian on väga edukalt esindanud Viimsi Kooli vabariiklike olümpiaadide piirkonnavoorus ja 8. klassis võitis ta
maakondliku füüsikaolümpiaadi. Samuti on ta näidanud suurepäraseid tulemusi loodusteaduste ja keemiaolümpiaadil.
Sten Christian paistab silma teiste omaealiste seast äärmiselt
suure motiveerituse ja kohusetundega, tema peale saab alati
loota ja tema abivalmidust hinnatakse kõrgelt. Ta oskab kuulata ja arvestada teiste arvamusega. Pigem on ta tagasihoidlik
noormees, kes ajab oma asja ja teeb seda väga hästi. Klassijuhatajana olen väga õnnelik selle üle, et minu klassis õpib selline
õpilane, kes on igati eeskujuks nii klassi- kui ka koolikaaslastele.
Treener Mihkel Meiel oma õpilasest
Sten on juba väiksest peale olnud arukas poiss, seda just selles
mõttes, et suutis mu õpetusi haarata lennult. Väga ülekordamist
ta ei vajanud ja ilmselt seetõttu sai temast üsna kiirelt suhteliselt
hea purjetaja. Küll aga tekitas talle alguses probleeme tugev tuul,
kuna ta oli kehakaalult võrreldes teiste omaealistega üsna kerge.
Praegu on pigem vastupidi, kaalu on piisavalt, pikkust nii mis mühiseb ja tänu sellele istub talle just keskmise ja tugeva tuulega sõit.
Talle meeldib väga süveneda oma võistlustesse, eriti taktikalise külje pealt. Ta jälgib alati suure hoolega ning mõtleb läbi,
milline on purje trimm ehk maakeeli purje seadistus.
Sten on edasipüüdlik ning ta ei jää kunagi loorberitele puhkama. Tema puhul on mulle silma hakanud väga hea väljaku
nägemine. Merel on see väljak ikka palju suurem kui näiteks
jalgpallis, milles ta on ka üpris osav.
Saavutustest rääkides on kõige olulisemaks eelmise aasta
Põhjamaade meistrivõistluste 3. koht ja Helsingi regati võit. Kuna Zoom8 paadiklass on just Põhjamaades populaarne ja mujal
maailmas pole väga levinud, siis võib Põhjamaade MV pidada
väga kõrge tasemega võistluseks.
Loodan, et Sten Christiani motivatsioon trenni teha ja võistelda kuhugi ei kaoks – siis võib meil aastate pärast üks olümpiasportlane juures olla.
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25. Viimsi jooks

P-A 1,86 km 1. Paul Nael, Tallinn (7.32), 2. Allar Kompus,
Viimsi (8.05). N-J 1,86 km 1.
Carmen Ainola, Tallinn (7.21),
2. Natalja Judajeva, Tallinn
(7.25), 3. Karen Kukk, Tallinn
(7.32). M-J 1.86 km 1. Valeri
Poddevalin, Tallinn (6.16), 2.
Anton Puzõrov, Tallinn (6.16),
3. Kert Kurist, Tallinn (6.44).
Mehed 10 km 1. Sergei Tšerepannikov, Viimsi (33.42), 2.
Vladimir Vaher, Tallinn (34.01),

Enne emadepäeva toimus
25.Viimsi jooks.

Sellist väikest juubelit saavad
Eestis tähistada vähesed jooksud. Oleme korraldusel näinud
paremaid ja halvemaid aegu.
Tasapisi on saabunud jälle paremad ajad.
Tänavu oli startijaid alla
kolmesaja. Teist aastat järjest korraldati noorte jooksud
Viimsi Kooli territooriumil.
Tillujooks on meil kavas olnud vähemalt viis aastat. Esmakordselt said parimad tillud
karikad.
230 m distantsil startis 43
tüdrukut ja 38 poissi. Enamikule esimene tõsisem start
jooksurajal.
Kolm paremat tillutüdrukut: Elin Lee Solman, Viimsi (0.53), Elise Luks, Tallinn
(0.55) ja Elisabet Jääger,
Viimsi (0.59). Kolm paremat
tillupoissi: Konrad Kudeviita,
Tallinn (0.51), Alar Reiljan,
Tallinn (0.52) ja Breiton Peerna (0.52).
Auhindu jätkus omadele ja
külalistele ka teistel distantsidel.
Teiste vanuseklasside kolm
paremat: T-D 0,62 km 1. Tuuli Vooglaid, Tallinn (2.13), 2.
Ege Teili, Tallinn (2.28), 3.
Brita Peerna, Viimsi (2.36).
P-D 0,62 km 1. Daaniel Maanas, Tallinn (2.08), 2. Andrei
Kisseljov, Tallinn (2.14) 3.
Ricco Sepp, Viimsi (2.28). T-C
0,62 km 1. Liina Vaik, Tallinn

10 km võitjad-mehed: vasakult 2. koha omanik Vladimir Vaher
(Tallinn), esikohale tulnud Viimsi mees Sergei Tšerepannikov ja
3. koha saavutanud Andi Linn (Viljandi).

Viimsi noorpurjetajate edu EMil
21.–24. aprillil toimusid
Austrias Neusiedli järvel
Zoom8 noorte paadiklassi
Euroopa meistrivõistlused.
Võistlustest võttis osa 98
noorsportlast kaheksast riigist
– Austriast, Taanist, Eestist,
Soomest, Norrast, Venemaalt,
Rumeeniast ja Rootsist.
Poiste arvestuses võistles
tiitlite nimel 65 sportlast ja
tüdrukute arvestuses 33. Nelja
võistluspäeva jooksul peeti 10
võistlussõitu vaiksetes ja keskmistes tuuleoludes.
Poiste laevastikus peeti
kahel esimesel päeval kvalifikatsioonisõidud ning kahel
viimasel päeval finaalsõidud
kuld- ja hõbelaevastikus. Poiste arvestuses tegi väga häid
sõite 16-aastane Viimsi poiss
Georg Haud, kes ei langenud
neljandast kohast kordagi allapoole. Finaalseerias tuli ka
kaks halvemat kohta (14 ja
23), kuid siis jällegi sõiduvõit
ja viimases sõidus viies koht.
Tugev algus ja stabiilsus tagas
Rein Ottosoni Purjespordikooli treeneri Raivo Randmäe

Raivo Randmäe, Georg Haud ja Kätlin Tammiste.

õpilasele poiste arvestuses
hõbemedali. Väga tublit sõitu
tegi ka 14-aastane Viimsi poiss
Jaan-Erik Pihel (ROPK), kes
kokkuvõttes lõpetas võistluse
kuldlaevastikus 29. kohaga.
Eelmise aasta EMi tulemustega võrreldes paranes resultaat
15 koha võrra, mis on aastase
treeningu tulemusena niivõrd
tiheda konkurentsiga paadiklassis väga suur saavutus.
Tüdrukud sõitsid kõik sõidud ühes laevastikus ja olgugi,
et arvukus oli poistest väiksem, oli sellevõrra tase ühtla-

Rein Raspel

Viimsi jooksu ajaloost
7. mail anti 25. korda stardipauk Viimsi jooksule. Nii meeldejääva numbri puhul on kohane tutvustada ka selle jooksu ajalugu.
Mälu värskendamisel oli abiks jooksu algusaastatel tegutsenud ja ka viimaste jooksude läbiviija Rein Raspel spordiseltsist
Marathon.
Esimest korda korraldati Viimsi jooks 1979. aastal S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi spordiklubi toetusel. Kavas oli kaks
distantsi: 2,8 ja 5,8 km ja osavõtjaid 127. Aastatega tuli jooksjaid juurde ja 1983. aastal 4. jooksul oli osavõtjaid juba 358,
nende hulgas ka lätlasi-leedulasi. Vahepeal tuli aastaid, kus olid
teised korraldajad ja raskematel aegadel jooksu ei peetudki.
Uuesti võttis Rein Raspel jooksu läbiviimise enda kanda aastal 1998, siis olid kavas ainult lastejooksud. Järgmisel aastal
lisandus juba ka täiskasvanutele 10 km distants, muutusid ka
teiste jooksumaade pikkused. Esimest korda sai teoks ka 400 m
tillujooks eelkooliealistele, millest osavõtt on tänaseni rõõmustavalt kasvanud.
2010. aastal koliti esmakordselt jooksu ajaloos ära armsakssaanud, kuid lootusetult vanaks jäänud Haabneeme staadionilt.
Uueks asukohaks sai Viimsi Kooli esine. Tänavu asus siin peale
abivallavanema Jan Trei avasõnu stardijoonele 250 jooksuhuvilist. Tänu toetajatele – Viimsi Vallavalitsus, KB, Fortum ja Miiduranna Sadam – said vanuseklasside parimad auhinnaks karikad
ja meened, igale jooksjale jäi mälestuseks särav osavõtjamedal.
Palju tänu spordiseltsile Marathon ja Rein Raspelile!

Stardiootel on tillujooksu tüdrukud.

(2.08), 2. Valeria Volkova, Tallinn (2.08), 3. Valeria Goffert,
Tallinn (2.10). P-C 0,62 km
1. Henri Sten Vainola, Viimsi (2.02), 2. Sten-Jan Sarv,
Viimsi (2.09), 3. Artur Setkin,
Harju (2.18). T-B 1.24 km 1.
Loviisa Lees, Tallinn (4.34),
2. Elisabeth Truve, Viimsi
(4.48), 3. Vladislava Oleinik,
Tallinn (4.55). P-B 1,24 km 1.
Mikk Laanes, Viimsi (4.20), 2.
Arthur Kooser, Viimsi (4.31),
3. Anton Plehhanov, Tallinn
(4.33). T-A 1,86 km 1. Ariadna
Golubenko, Tallinn (7.02), 2.
Helina Kurist, Tallinn (7.02),
3. Diana Halla, Viimsi (7.04).

3. Andi Linn, Viljandi (34.20).
Naised 10 km 1. Kristiina
Dolmatova, Tallinn (39.44), 2.
Margit Mälter, Harju (42.21),
3. Angelina Ikko, Tallinn
(42.30).
Täname Viimsi jooksu korralduse toetajaid: Viimsi Vallavalitsust, Miiduranna Sadamat, Fortumi ja KB Eest.
Kohtumiseni
järgmisel
aastal!

sem ning enne viimase päeva
viimast sõitu ei olnud veel
midagi kindel. Terve võistluse
ajal olid esimesed 5–6 sportlast punkt-punktis kinni, nende
seas 15-aastane Viimsi tüdruk
Kätlin Tammiste (ROPK).
Veel enne viimast sõitu oli
Kätlin neljas. See tähendas,
et strateegiliselt oli võimalus
võita palju rohkem, kui kaotada. Kätlin võitles välja hea
stardipositsiooni ja sai rasketes ülivaikses tuuleolus oma
sõitu sõita, kindlalt konkurente
kontrollides lõpetas ta sõidu

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Püünsis algas spordisuvi

teisena. Teine koht aga tegi
Kätlini veel õnnelikumaks kui
sõiduvõitja, sest kokkuvõttes
tuli Kätlin 2010. aasta Euroopa meistriks ja seda ilma ühegi
sõiduvõiduta, edestades teist
kohta ainult ühe- ja kolmandat
kohta kahepunktilise eduga.
Ettevalmistus tiitlivõistlusteks algas talvise purjtamislaagriga Sloveenia merelinnas
Izolas (18.–27.03), kus sportlased said mitmekülgsetes tingimustes harjutada purjetamismanöövreid, tegeleda tehnilise
ja taktikalise ettevalmistusega
ning materjaalosa ja purjestuse
seadistusega. Seejärel oli kontrollvõistlus Austrias tiitlivõistluste toimumispaigas veeolude
hindamiseks ja vormi kontrolliks.
Noorsportlaste osalemist
treeninglaagris ja võistlustel
toetasid Eesti Jahtklubide Liit,
Viimsi vald ja E-Autoline.
Võistluste ja treeningute kohta saab lisainfot Rein Ottosoni
Purjespordikooli kodulehelt
(ww.ropk.ee) ja ka Facebooki
keskkonnast leiab meid üles.

Raivo Randmäe

13. korda tuli Püünsi külarahvas talgutele spordiplatse ja
nende ümbrust koristama.
Ilusa ilmaga kulges töö ladusalt. Pealegi ei olnud talvest
palju prahti ega pudeleid lume alt välja sulanud. Talgulisi
oli kümmekond, kõige noorem
5-aastane Liisbet.
Talgutele järgnesid spordivõistlused. Naiste korvpalli vaJalgpallis võitnud meeskond.
bavisetes lõpetasid 11-aastane
Foto Kaidi Karm
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilane Katre Keridan ja temast palju vanem Helen
Kruusvee võrdse tulemusega – 4 tabamust 10st. Ümberviskamisel suutis noorem võistleja oma saavutust korrata ja võitis.
Ka meeste korvpallis lõpetasid kaks paremat võrdse tulemusega – Mait Maasik ja Margus Jõgisoo tabasid 6 korda 10-st.
Ümbervisetel oli kindlam Margus Jõgisoo.
Jalgpallis kohtusid kaks meeskonda – heledad ja tumedad.
Pingelise mängu võitsid esimesed tulemusega 6:5.

Mati Eliste

Spordiüritustest tulemas
21. mai 9.00 Viimsi karikavõistlused saalihokis / Viimsi Spordihall / Korraldaja: Viimsi Noortevolikogu
20.–22. mai Harjumaa meistrivõistlused laskmises / Männiku
/ Korraldaja: Harjumaa Spordiliit/Männiku Laskurklubi
25. mai 17.00–19.00 Harjumaa meistrivõistlused suundorienteerumises / Raudoja / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
4. juuni 10.00 Viimsi Rattaretk 2011 / Viimsi
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l Otsime muruniitjat, sobiv töö koolipoisile.

Tel 51 86 225.
l Vajad abi aias, koristamisel, puude ladumisel või
on muud nipet-näpet teha, siis helista.
Tel 55 935 863.
l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš,
killustik. Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936.
l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid.
Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine.
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise
keeles).
l 2010. a. raamatupidamise aruannete koostamine kiiresti ja soodsalt! Tel 50 92 595, e-mail
helen@accountest.eu.
l Korralik perekond Haabneemest, kus ema on
tööga seonduvalt tihti Eestist eemal, soovib leida
koduabilist, kes nädalas 3–4 õhtul isale ja kahele lapsele süüa teeb ning on aeg-ajalt triikimisel
ja põgusal koristamisel abiks. Lapsed on 11- ja
15-aastased ning toidu suhtes ei pirtsuta. Tasumine kokkuleppel kas tunnitasu või korratasu
alusel. Huvilistel helistada 50 56 146.
l Aia- ja haljastustööd. Teostame töid soodsalt
aedades. Aiatööd: vanade ja noorte puude kujundlõikus, hoolduslõikus, noorenduslõikus, võra kujundamine. Haljastus: puude ja taimede istutamine,
pinna planeerimine, muruplatside rajamine, sillutisteede rajamine. Tel +372 56 243 297.
l Hea südamlik, korralik ja positiivne naisterahvas
tuleb aitab koristada teie maja. Teeb tööd professionaalselt. Tel 51 994 561, Zoja.
l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastustöid. Üle 10 aasta kogemust. Tel 56 487 738,
52 16 037.
l Õpetan füüsikat. Tel 55 17 897.
l Haljastustööd, aedade hooldus, terrassid, aiad,
kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825.
l Soovin rentida sõiduautot 16. juunist 15. augustini. Nõus maksma kahe kuu eest kuni 400 eurot.
Auto peab olema laitmatus sõidukorras, ülevaatus
ja kindlustus tehtud, välimus jms vähem oluline.
Pakkumised juri@viimsivv.ee või tel 55 44 450.
l Pehme mööbli ja vaipade kuivpuhastus, sügavkloppimine kuni 20 cm sügavuselt, märgpesu ja
plekkide eemaldamine (hinnad alates 10 EUR).
Samuti autosalongide puhastus ning istmete
sügavkloppimine (hinnad alates 22 EUR). Õppinud
mehed tulevad ja teevad kiiresti ning kvaliteetselt.
Tel 50 34 428.
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 Kui muru kiire kasv tekitab peavalu, siis teadke,

Lahtiste uste päevad
Viimsi Kunstikool
(Miiduranna küla, Madise tee 2)
on avatud tutvumiseks kõikidele huvilistele
10. juunil k 11 - 15.
Võimalus joonistada, maalida ja voolida.
Lisainfo www.viimsiart.edu.ee,
e-post kool@viimsiart.edu.ee või tel 50 10 472

et meie garanteerime teile soodsaima lahenduse.
Muruniitmise hinnad alates 1,4 senti/m2. Lisainfo:
tel 51 32 194 või kaarel.viik@mail.ee.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid.
Tel 51 65 035.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 95 €.
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632.
l Müüa saetud küttepinnud 180 EUR/koorem ja
saetud ning lõhutud küttepuud 35 EUR/rm.
Info ja tellimine 53 466 680, 52 31 346 ja
www.hirvlisaeveski.ee.
l Müüa kuiv küttepuu 40 L võrgus (30, 40 või
50 cm) ja klotsid, soodsam on mittekuiv puu 40 L
võrgus, vedu tasuta. Kontakt tel 50 18 594.
l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike
puude/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning
puude langetamist. Tel 55 637 666.
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 Kevadsuvine metallijäätmete tasuta koristus.
Äravedu, vajadusel lõikus ja demontaaž. Pakkuda
võib ka värvilist metalli, elektrimootoreid, autoakusid jm. Pakkuda võib kõike. Külmkapid, boilerid
lisatasuga 10 EUR/tk või kokkuleppel. Väiksed
kogused viin tasuta, maksan alates 200 kg. Võimalik korraga ära viia kuni 2,5 t. Tasu kokkuleppel.
Raha kohe kätte. Nüüd uus number 57 880 081,
telefon 24 h sees, kui ei vasta, helistan kindlasti
tagasi. Küsi julgelt lisa!
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Teostan pottsepatöid: tellisahjud-pliidid, pottahjud-pliidid, kaminad, soojamüürid, leivaahjud.
Töödele garantii. Tel 50 15 320.
l Keeleõpe – inglise, rootsi, soome. Parim aeg
keeleõppeks on suvel! Koolitame Tallinnas, Kadriorus J. Vilmsi 53. Individuaaltundide paketid: 20 t
(20 x 45 min), 30 t (30 x 45 min), 40 t (40 x 45
min). 1 t (45 min) al. 17.-. Proovitund soodushinnaga 2 t (2 x 45 min)/2 x 14.-. Minigruppide (2–4
õpil.) info kodulehel! www.kajavahikoolitus.ee, epost kajavahi@hot.ee, telefon +372 55 30 122.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi
matemaatikaõpetajat (1 ak), vene keele
õpetajat (0,6 ak).
Avaldus ja CV saata hiljemalt 25. maiks aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi
vald 74013 või e-posti aadressile birgit@pyynsi.
edu.ee.

NAERUJOOGA
VIIMSI HUVIKESKUSES
Lõunane naeruseanss Viimsi Huvikeskuses
Teisipäeval, 24. mail kell 12-13
Teie investeering oma tervisesse 5 eurot,
lastele kuni 14 a. tasuta.

Õhtune naeruseanss Viimsi Huvikeskuses
Neljapäeval, 2. juuni kell 19-20.30
Naeruseanss koos lõdvestusega
osalustasu 8 €, lastele kuni 14 a. tasuta

Toimumise koht: Viimsi Huvikeskuse treeningsaal
Eelregistreerimine ja lisainfo: Silva Sirge, tel. 56 221 155 või info@stability.ee

NAER ON TERVISEKS!

Telli takso

1310
www.viikingtakso.ee

PUIT-LAUD-PARKETT
PÕRANDAD
* Paigaldus
* Hooldus
* Renoveerimine

VÄLISTERRASSID
SUVEKS KORDA:

lihvimine-õlitus-hooldus!
50 aastat kvaliteeti:
www.parkettrumma.ee
Tel. 522 1926 T. Rumma

Püünsi kooli tenniseväljakute lahtised hooaja avavõistlused tennises

igamehe paarismäng

PÜÜNSI KOOLI TENNISEVÄLJAKUTEL 28. MAIL, KELL 10.00
Osa võtma on oodatud õpilased, õpetajad, vilistlased ning
kõik teised tennisehuvilised.
Eelregistreerimine kuni 25.05.2011 Püünsi Kooli tel. 606
6920 või Valdur Aksim 56 664 183
Registreerimine lõpeb 28.05.2010, kell 9.45
Osavõtumaks 2.50 € mängija.
TULE ÜKSI VÕI SÕBRAGA NAUTIMA KEVADIST ILMA JA
TENNISEMÄNGU!!!
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KÜTTEPUUD
PUITBRIKETT
PELLETID
Kohalevedu üle Eesti.
Tellimine: www.polarheat.ee
tel 56 499 499

Aitan Teid
kinnisvara
müümisel, ostmisel
ja üürile andmisel.
Elan Viimsis ja
tunnen oma
kodukanti.
AaBeC Kinnisvara
www.aabec.ee

Merle Maar
508 2774
merle@aabec.ee

Rannapubi ja restoran Paat
Viimsis
vajab oma töökasse kollektiivi
suveperioodiks

Reklaami end siin!
vt@viimsivv.ee

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

Seksuaalenergia ja eluenergia
30. juuni – 3. juuli 2011
Soodushind kuni 30.maini
Sofia Sjöblom ( Rootsi)
Algallika keskuses, Matsalus
Info: kert@hingamistuba.ee
WWW. HINGAMISTUBA.EE

KÖÖGIABILIST/NÕUDEPESIJAT
Informatsioon
telefonil 60 90 839/53 040 699
CV saata paat@ag.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi,
Harjumaa

Maastikuhooldus
ja -ehitus

(teede ja platside rajamine,
muruniitmine, terrasside ehitus)
OÜ Aireco Grupp
kontakt: info@aireco.ee, tel 54 594 506

Kas rohi kasvab üle pea?
Meil on selleks lahendus!
Muruniitmise hinnad alates 1,4 senti/m2
Teostame ka võsaraiet, samblaeemaldust,
puude kärpimist ja teisi igapäevaseid aiatöid

Tel: 513 2194, e-mail: kaarel.viik@mail.ee

kaup USA-ST!
Uus pood

“Riietering”

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