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Kristiina Kaasik: Maalimine
on elulaad. Loe lk 4

Metsavenna elu
sõjamuuseumis
Eesti Sõjamuuseumis on võimalik aprilli keskpaigani tutvuda Riigiarhiivi näitusega, mis
koosneb fotodest, mille KGB konfiskeeris vangilangenud metsavendadelt ja lisas asitõenditena nende juurdlustoimikutesse.
1944. aastal vallutas Punaarmee Eesti ja
Saksa võim asendus Nõukogude võimuga. Eesti
iseseisvust ei õnnestunud taastada. Tuhanded inimesed hakkasid ennast uue vägivallavõimu eest
varjama. Neist said metsavennad. Kommunismivastane võitlus ja enese varjamine oli võitlus Eesti Vabariigi iseseisvuse eest ja rahvale tehtud ülekohtu vastu (Riigikohtu otsus 1994). Relvastatud
vastupanuliikumine oli aga ainult osa metsavendlusest. Eelkõige oli see igapäevane elu metsas.
Näituse koostaja ja kuraator on Tiit Noormets ning kujundaja Peeter Paasmäe (KYNA).
Näitus jääb avatuks 23. aprillini.
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Hädaabinumber 112 otsustati lumehangele jäädvustada kuuseokstega, mis liulaskmisest järele jäid.

Väärtusõpetus vastlapäeval
Kord koolitusel kuuldud
mõte – targad inimesed räägivad ideedest, keskmised
asjadest, rumalad inimesed
räägivad teistest inimestest
– tundus nii tõene, et panin
selle oma märkmiku esilehele kirja.

Ühel päeval sattus mu kolleeg
seda lauset lugema ja soovis toredat mõtet ka enda jaoks üles tähendada. Arvan, et nii liiguvadki head
mõtted ja ideed ühelt inimeselt
teisele. Ühest ideest kasvab teine,
kolmas, neljas jne. Väikestest asjadest võib kasvada midagi suurt,
ühist ja toredat – võib tekkida päris oma lugu.
Hea oleks, kui meie lapsed
saaksid kasvada väärtustest hoolivate lapsevanemate ja õpetajate
keskel, sest inimese põhiväärtuste
alused kujunevad välja juba 6.–8.
eluaastaks ning kinnistuvad jätkuvalt kuni 18–21 aasta vanuseni.

Väärtuskasvatus
mängude kaudu

Viimsi lasteaedades on kasutusel
tarkuste hoidise metoodikal põhinev väärtuskasvatuse programm,
s.t igal nädalal hoidisepurgi taas-

avamist ja purgist uue tarkusetera
leidmist. See on tore ja mänguline
võimalus suunata lapsi hoolivuse,
koostöövalmiduse, sõbralikkuse ja
hea käitumise poole läbi edasiviivate Eesti vanasõnade. Koos õpetajaga räägitakse lahti, milliseid
väärtusi vanasõna endas kannab,
esitatakse küsimusi, arutletakse,
jutustatakse ja kuulatakse lugusid, lauldakse, mängitakse mänge
ja tegutsetakse lähtuvalt vanasõna
väärtustest ja temaatikast. Mängud
ja tegevused toimuvad nii toas kui
ka õues.
Meie vastlapäeva nädala vanasõna “Käsi peseb kätt, siis saavad mõlemad puhtaks” väärtuseks
võiks olla koostöö ja teadmine, et
koostöös peitub suur jõud, ühiselt
midagi tehes ja soovides võiks ka
halb heaks muutuda.
Pargi Lasteaia vastlapäeva
lugu aitasid luua meile külla tulnud
õlgedest meisterdatud jänes Maali,
õpetaja jutud vastlapäeva ja tuhkapäeva kommetest ning traditsioonidest, samuti kogu Pargi maja
personali innukas koostöö. Veebist
leitud idee ja üleskutse numbri 112
meisterdamiseks (Euroopa 112 sai
veebruaris 20-aastaseks), laste vahetu mängulust, soov uut kogeda,

küsimusi esitada, oskus unistada
ja loota headusesse.

Kada abil paremaks

Lisaks tavapärasele – mitmel moel
liulaskmisele, maitsva hernesupi
ja isuäratavate vastlakuklite söömisele – said lasteaia kõik neli
rühma (vanuses 3–6 aastat) osaleda aegade hämarusest pärit maagilises toimingus nimetusega kada
ajamine eesmärgiga vabaneda kõigest halvast, kurjadest jõududest,
mahajäämusest ja ebaõnnest.
Kada on kaltsudest ja õlgedest
meisterdatud pundar. Meie kadad
valmisid omavahel kokkuseotud
riideribadest. Riideräbalate vahele
kadade sisse punusid lapsed oma
halvad teod, sõnad ja harjumused
(tõuklemine, solvamine, löömine,
näpistamine, hammustamine, jonnimine, toas jooksmine ja karjumine, püksi pissimine, mänguasjade lõhkumine, juustest tirimine,
pahad sõnad, ninakoukimine, jala
taha panemine jne).
Kirevad kadad valmis, hakkasid lapsed neid endi ees keppidega
lükates ning suurt müra ja lärmi
tekitades rühmaruumidest õue ajama. Sealt edasi teed pidi väravast
välja, sest vastlakombestiku järgi

tuli kada kuhugi metsa või võõrale
maale ajada. Otsustasime kadad
riputada lasteaia värava kõrval
kasvava paju külge. Tegevuse käigus tekkis lastel palju küsimusi –
mis saab kadadest edasi, kas keegi
mööduja võiks kadad kaasa võtta,
kas meie lasteaiast ära aetud kadades olev halb läheb nüüd teistele
inimestele jne.
Iseenesest lapsed ju kellelegi
halba ei sooviks ning siis tekkiski
huvitav mõte – 112 võiks aidata!
Kadad tuleks kadade haiglasse
viia ja seal terveks ravida, kus halvad mõtted ja teod võiks muutuda headeks mõteteks ja tegudeks.
Kuidas aga 112 nähtavaks teha?
Otsustati number 112 paju all
olevale lumehangele jäädvustada
kuuseokstega, mis liulaskmisest
järele jäid. Õpetaja tegi kepiga
lumele 112 kujutise ning lapsed
torkasid kuuseoksad numbrikujutise sisse ja oh, imet – kahe päeva
pärast olid kadad paju okstelt kadunud.
Õppisime seda, et meie endi
vahvad lood tekivadki vaid häid
mõtteid mõeldes ja toredaid tegusid tehes.

Iie Liivandi

Pargi Lasteaia õpetaja

Algab registreerimine
Viimsi Õpilasmalevasse
Viimsi Õpilasmalev töötab selgi suvel kahes vahetuses: I vahetus toimub 8.–30.
juunini, II vahetus 4.–22. juulini.
Õpilasmalevasse võivad registreeruda
13–18 aasta vanused Viimsi noored, tööpäeva pikkus on sõltumata vanusest 4 tundi.
Mõlemasse vahetusse registreerime
õpilasi 18.–28. aprillini Viimsi vallamajas
Nelgi tee 1 esmaspäeviti kell 14–17.30 ja
neljapäeviti kell 9–12 ja 14–17 (Keskkonnaamet, tuba nr 200, II korrus, Anne Talvari,
tel 606 6853).
Kohtade arv on piiratud!

Viimsi Pensionäride
Ühenduse aruandevalimiskoosolek
Viimsi Pensionäride Ühenduse aruandevalimiskoosolek (kevadine suurkogu)
toimub 2. aprill kell 12.00 Viimsi Huvikeskuse saalis Nelgi tee 1.
Kavas:
- 2010. aasta tegevusaruande tutvustus.
- Majandusaasta aruande kinnitamine.
- Volikogu ja juhatuse valimine.
Teie rõõmuks laulab Rae valla meesansambel KULDNE ÕHTUPÄIKE!
Lõpetame koos väikese suupiste ja ühiste juttudega.
Ootame kõigi liikmete osavõttu!
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Vastuta lemmiklooma eest!

Emakeelepäev
Tibu lasteaias
Kõige ilusam keel on oma emakeel – meie eesti
keel. Keel, mida on maailmas ainult üks.

Lastele jutustas ja joonistas onu Raivo.

Me ei räägi selle ainulaadsusest iga päev. Harva adume,
kuidas välismaailma mõjutustel sissekandunud kõige lihtsama ja igapäevasena näivad sõnad meie keele tegelikku
kaunikõlalisust tuhmistavad. Meie võimuses on kõige lihtsam – kontrollida iseennast ning õpetada õiget suhtumist
järeltulevatele põlvedele. Eriti, kui pisikesed mudilased
teavad tunnistada kui ühest suust – meil on ilus keel, mida
on vaja hoida.
Kõige toredam ja põnevam viis väikelasteni jõudmiseks on läbi muinasjutumaailma. 14. märtsi emakeelepäeva tegi Tibu lasteaia sõpradele meeldejäävaks külaline,
kes veidi vanema generatsiooni esindajatele tutvustamist
ei vaja. Lastele jutustas ja joonistas Raivo Järvi. Läbi lihtsa loo saime taaskord rikkamaks – lisaks kuuldule-nähtule
mõistsime, kui tore on aitamisrõõm. Rühmaseina jäi ehtima kaunis illustratsioon muinasloost ning nii mõnigi tragim ja tähelepanelikum sõber lahkus sel päeval lasteaiast
onu Raivo meistriteosega. Koos jõudsime ühisele arusaamisele: eesti keeles on tore mõelda, eesti keeles on tore
kuulata, eesti keeles on tore rääkida!

Juta Rannala

Eralasteaed Tibu õpetaja

Eesti Loomakaitse Selts
korraldab kampaania, et
lemmikloomi kastreerida/
steriliseerida.
On ilus laupäeva hommik ja
nagu ikka kogunevad külainimesed poe juurde, et natuke
juttu ajada. Mõne aja pärast
jõuab vestlus suurte loomade
juurest väikeste peale ja Juhan
kurdab: “Mu kassirajakas pole
jälle nädal aega koju tulnud.
Ilmselt läks kuskile pulma ja
nüüd vist rebase saagiks langenud. Iga kord, kui kass pulmast tuli, oli ta nii katki kistud,
et mõnikord tilkus mäda põskedest ja oli vaja lausa tohtri
juurde minna. Suure summa
raha kulutasin ta peale. Nüüd
aga vaja omale uus kass kuskilt hankida”. Maali vastab:
“Oh, kui kahju. Ma just eile
ajasin oma kassi pojad ämbrisse, oleks võinud ju ühe sullegi jätta.” Ilmar omakorda
lohutab: “Sa mine parem selle
Mäe memme juurest läbi. Tal
vanust juba 80 ja ei leia enam
poegi üles. Tal juba umbes 30
kassi maja ümber ringi jooksmas. Saad omale just sellist
värvi kassi, nagu hing ihaldab. Ole ainult ettevaatlik ja
ära mädaste silmadega poega
võta. Mihkel võttis ja see suri
tal nädalaga kätte ära.”
Kõlab nagu tavapärane jutuajamine, mida kindlasti paljud on kõrvalt kuulnud, kuid
kui mõtlema hakata, on seal ju
nii mõndagi valesti. Juhani kass
oleks võinud elada veel aastaid,
kui ta oleks haavade lappimise
raha kastreerimise jaoks välja
käinud. Kõuts oleks muutunud
kodusemaks ja pulmad poleks
teda enam huvitanud. Suure

Lemmikloom väärib elamisväärset elu.

tõenäosusega ei oleks ka rebane talle enam nii lihtsalt peale
sattunud, sest koduõuele tavapäraselt metsloom ei tiku.
Maali kass toob ilmale kakskolm korda aastas 4–5 kassipoega, keda kellelgi vaja pole.
Enamasti lähevad nad “merekooli”. Kassi jaoks tähendab see
pidevat koormust tiinuse näol,
mis tihti lõpeb piimanäärmepõletikuga. Ta ei ole sugugi õnnelik kass, vaid näeb viieaastasena
välja nagu vana loom ja ka hiirepüüdjana pole tast enam asja.
Perenaine ütleb, et eks vanus
teeb juba liiga. Tegelikult pole
ju viieaastane kass sugugi vana.
Tal oleks veel aega 10–15 aastat
muretult elada, kui pidevat poegimist poleks. Lisaks on “merekooli” saatmine kriminaalkorras
karistatav, olenemata sellest, kas

uputatakse vastsündinud või nädalavanuseid kassipoegi.
Mäe memme kassikoloonia
on aga üle küla tuntud. Kunagi oli temalgi vaid üks emane
kass, kuid see peitis oma pojad
ära ja nii sai ühest kassist korraga kuus. Kolm poegadest olid
veel nagu nuhtluseks emased.
Poole aasta pärast said need
kolm ja ka mamma igaüks veel
neli poega. Nii oligi korraga
juba 22 kassi. Memmekese pea
kogu pension kulub kasside
toitmiseks. Ka siin oleks olnud
ju tegelikult abi esimese kassi
steriliseerimisest. Tookord tundus see nii üüratult kallis, kuid
praegu kiisude söögile kuluv
raha on igakuiselt palju suurem.
Selleks, et eelpool kirjeldatud olukordi vältida, korraldab
Eesti Loomakaitse Selts koos-

töös Royal Caniniga ka sel kevadel kampaania, mille raames
on võimalik oma lemmikloomi
steriliseerida/kastreerida.
Kampaaniast võtavad osa
mitmed kliinikud üle Eesti.
Kampaania peamine rõhk on
kutsuda loomaomanikke steriliseerima/kastreerima oma kasse, kuid sel korral võimaldavad
mõned kliinikud ka koerte steriliseerimist/kastreerimist.
Kampaanias osalemiseks
tutvu tingimustega ja registreeru veebilehel www.loomakaitse.ee või helista loomakaitse
infotelefonile 55 505 009.
Paku oma lemmikule elamisväärne elu ja ära lase tal
muutuda järjekordseks sünnitusmasinaks või pooliku kõrvaga haisvaks kakluskõutsiks!

Eesti Loomakaitse Selts

Püünsi Kooli vastlapäev
vaheajal sai maiustada kommide, küpsiste, vastlakuklite ja vaarikavarreteega. Meil oli tõeliselt
vahva vastlamöll.
Suured tänud Ülo Kokkamägile, Indrek Pappelile, Jaan Papagoile ja Raimo Tannile vahva ja
meeldejääva vastlapäeva eest!

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.

Püünsi Kooli pere

Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.

Võimlemisklubi
“Piruett” treeningud
Püünsi Koolis

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Lasteaed vastlalumes.

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

Juba teist aastat järjest lubas vahva
talveilm vastlapäeval liumäele kelgusõitu nautima minna. Sel aastal suundus
Püünsi Kooli pere Lubja mäele.

Ajalehe järgmine number ilmub
8. aprillil

Avatud oli uus bussiliin Püünsi – Lubja mägi.
Bussijuht Ülo ei andnud enne alla, kui lapsed,

alates lasteaiast lõpetades 9. klassini olid mäele toimetatud. Mäel ootasid lisaks kaasavõetud
sõiduvahenditele mootorsaanid, regi ja täispuhutavad kelgud. Lustimist jätkus nii väiksematele kui ka suurematele. Õpilased ja õpetajad
said mõõtu võtta nii liulaskmises kui ka mootorsaani taga reel püsimisel. Lumes möllamise

Treeningud toimuvad teisipäeviti 16.00–
17.00 – 5-7 aastased; 17.00–18.00 – 2–4
aastased ja neljapäeviti 16.00–17.00 – 5–7
aastased; 17.00–18.00 – 2–4 aastased.
Kuumakse 23 EUR (NB! Lapsevanemad
saavad tulumaksutagastust). Kui perest mitu last, siis ka hinnasoodustus.
Juhendaja Jevgenia Melnikova 53 928
145.
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Üleujutuste oht on olemas
Seoses kevadise lume ja
jää sulamisega ning sellega kaasneva suurveeohuga soovitab Põhja-Eesti
Päästekeskus Harjumaa
elanikel selleks aegsasti
valmistuda.

Erilist tähelepanu vajavad piirkonnad, kus kevadine suurvesi on ka varasematel aastatel
probleeme põhjustanud, sest
tänavuse suure lumerohkuse
tõttu on oht üleujutuseks väga
tõenäoline.

Käitumisjuhised
üleujutusteks valmistumiseks

2010/2011 lumerohke talve
tõttu on kevadel võimalik suurvee ja sellest tulenev uputuse
oht. Siseveekogud võivad üle
kallaste tõusta, madalamad kohad maastikul lumesulaveega
täituda. Tiheasustusaladel võib
tekkida olukordi, kus kanalisatsioon ei võta korraga tekkinud
lumesulavett vastu ning teed ja
tänavad ujutatakse kohati üle.
Samuti on igal kevadel esinenud
ummistunud teetruupide tõttu
probleeme üleujutatud teedega.

Nõuanded elanikele

• Hoonete keldritest ja tänavatelt vee väljapumpamisega
päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Päästjad sõidavad välja,
kui inimeste elu ja tervis on
otseselt ohus.

Üleujutuseks tuleb valmis olla.

• Hädaabinumbril 112 helista,
kui oled veelõksu jäänud või
muul viisil on otseselt ohus
sinu elu ja/või tervis.
• Hoonete omanikel soovitame
soetada veepumbad, et vajadusel oleks võimalik vesi keldritest välja pumbata.
• Piirkondades, kus kevadine
suurvesi on varasematel aastatel probleeme põhjustanud, tekib suure tõenäosusega uputus
ka tänavu.
• Kui elad sellises piirkonnas,
mõtle läbi kõik ohud, mis võivad vee tõusuga kaasneda, tee
vajalikud ettevalmistused, et
kahjud oleksid võimalikult
väikesed. Oht võib olla:
- majapidamisele ja sisustusele;
- koduloomadele;
- loomasöödale;
- küttepuudele;
- lahtistele esemetele hoovis;
- sõiduvahenditele.
• Kahjude vähendamiseks:
- vii oma kodune vara maapinnast kõrgematele tasapindadele (korrustele);
- tõsta kõrgemale õlid, la-

hustid ja muud ohtlikud kemikaalid, et looduskeskkonna
reostust vältida;
- kui vesi ohustab elektrisüsteemi, lülita hoone elektrivõrgust välja;
- sulge ka gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid;
- kui vesi voolab hoonesse,
sulge veepinnast allapoole jäävad kanalisatsiooni äravooluavad.
• Kui veetase on veel kõrge,
ei maksa keldrit veest tühjaks
pumpama asuda – vesi imbub
keldrisse tagasi. Vee väljapumpamine ja selle tagasiimbumine võib kahjustada hoone
konstruktsioone rohkem, kui
seisev vesi. Maja asu vees tühjaks pumpama pärast üldise
veetaseme alanemist.
• Veetaseme alanedes tuleb
kohe tegutsema asuda, sest
vesi rikub peaaegu kõiki materjale. Kuivata ja tuuluta maja
nii ruttu kui võimalik. Märgunud materjalid on heaks pinnaseks hallitusseente ja bakterite
kasvule. Need võivad tekitada
lisaks otsesele veekahjule nii
terviseprobleeme kui ka vara
pöördumatut riknemist.
• Kui suurvee tõttu on tavapärane elukorraldus oluliselt
häiritud (ei pääse koju, maja
ei saa kütta, ei saa kasutada
elektrit, joogivesi on reostunud jmt), teata sellest kohe
omavalitsusse.
• Kui pead üleujutuse tõttu

VIIMSI LAULULAPS 2011
9. aprillil 2011 algusega kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad lapsed, olenemata sellest,
kus nad õpivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka lasteaialapsed.
VANUSERÜHMAD
l Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 15.04.2011
l Vanusegrupid: 3-4 aastased; 5-6 aastased; 7-9 aastased; 10-12 aastased; 13-15
aastased; 16-18 aastased
l Repertuaar: Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.
l Saade: Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante – fonogrammid (esitada heliruumi enne võistluse algust CD-plaadil); klaver või mõni teine muusikainstrument
HINDAMINE
l Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Hindamisele lähevad: musikaalsus (intonatsioon); selge diktsioon; elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine); individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus); terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus).
l Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi
l Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat, kes lähevad
Viimsi valda esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2011” eelvoorudesse,
mis toimuvad 15. ja 16. aprillil 2011 Viimsi Huvikeskuses.
l “Harjumaa Laululaps 2011” lõppvoor Viimsi Huvikeskuses toimub 7. mail 2011.
l Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!
VIIMANE REGISTREERUMISE PÄEV ON
2. APRILL 2011!!!
l Ankeedi leiate www.huvikeskus.ee
l Täidetud ankeet toimetada elektrooniliselt
või posti teel

kodust lahkuma, võta kaasa
vajalikud vahendid (ravimid,
laetud akuga mobiiltelefon,
esmaabivahendid, ilmastikutingimustele vastavad riided
ja jalanõud, söök ja jook ning
isikut tõendavat dokument).
• Selgita välja võimalik majutuskoht (sugulaste või tuttavate juures või kokkuleppel
kohaliku omavalitsusega), kus
saaksid üleujutuse korral ajutiselt viibida.
• Lahku kodunt juba varem,
kui majja sissepääs, majast
väljumine ja lahkumistee veetaseme tõusu tõttu pole veel
takistatud.
• Juhuks, kui sinu pereliikmed
ei ole koos, leppige kokku
koht, kus kokku saate.
• Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse (ja vee taandumise) kohta.
• Ära unusta küsida, kuidas on
üleujutusohuks valmis naaber.
• Kodust lahkudes lülita välja
elekter, sulge gaasi-, vee- ja
kütusemahutite kraanid ning
teavita lahkumisest kohalikku
omavalitsust.
• Hädaabinumbrile 112 helista,
kui ohus on inimeste, aga ka
loomade elu ja tervis. Veepumpamise teenust päästekeskus ei
osuta.
• Lisainfo saamiseks pöördu ööpäevaringselt töötavale
päästeala infotelefonile 1524.
Vt ka veebilehte www.rescue.ee.

Põhja-Eesti Päästekeskus

Prangli sädeinimene
on Maile Kahro
Prangli Rahvamaja algatas uue ettevõtmise,
tunnustades kedagi saareelanikest tiitliga Prangli
saare sädeinimene.

Maile Kahro (vasakul) tunnustust vastu võtmas.

Esmakordne tiitel anti välja saare põliselanikule Maile
Kahrole, kes oma aktiivsusega on kõigile eeskujuks. Ta on
pea 30 aastat juhtinud postkontorit, on rahvamaja käsitööringi juhendaja, osaleb alati kõigil üritustel, võtab aktiivselt osa koosolekutest ning julgeb avaldada oma arvamust.
Peale kõige muu on ta tubli kuuelapselise pere ema.
Tunnustus anti üle Prangli Rahvamajas 24. veebruaril Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud pidulikul
koosviibimisel. Kaetud oli kohvilaud, esinesid rahvamaja
lauluringi naised, vaadati ühiselt filmi ning pärast pidulikku osa jätkus saarerahval vastremonditud soojas ja hubases rahvamajas omavahel juttu veel pikaks ajaks.
Seda tiitlit kavatsetakse ka edaspidi vabariigi aastapäeval välja anda. Prangli saare sädeinimene ei pea olema
teinud suuri tegusid, mis kõigutavad mägesid, vaid seda
väärib inimene saareelanike hulgast, kes on silma paistnud
oma suure aktiivsusega, hea pereemana jne.

Carmen Ott

4

25. märts 2011

Kristiina Kaasik: Maalimine on elulaad
23. märtsil avati Rannarahva Muuseumis maalikunstnik Kristiina Kaasiku
näitus “Mägede tipud on
varjul“.

Kristiina Kaasik endast ja oma maalidest:
Need võiksid olla maalid maailmadest, mille olemasolu olen aimamisi tajunud ja mille nähtavakstegemine on minu sisesund.
See on mingi võnke otsimine maalist maali, võnke, mis viiks
mind sügavamale maailmaruumi.
Kuigi maalijana on mu väljendusvahendid piiratud, usun
ometi kiirgava värvi tugevasse energeetilisse mõjusse ja värvikooskõlade võimalusse juhtida meid uutesse ulatuvustesse,
mille ilu ja lahvatav kirkus on üllatav.

Kui näitusest enne avamist kõnelesime ja uurisin, kas kunstnikul on mõni tähtpäev tulemas, vastas ta eitavalt. Hiljem
aga, veidi järele mõelnud, meenus talle, et tänavu saab 40
aastat päevast, mil tema pere
Viimsisse kolis. Niisiis, ikkagi
veidi ka tähtpäevaline näitus.

***
Olen vist olnud alati ülitundlik kummalisuse, paradoksaalsuse
suhtes. Arvan, et elu irratsionaalne pool on mind sügavalt puudutanud juba lapsena. Minu lapsepõlv sõjajärgses Tallinnas oli
hea pinnas sürreaalsuse tajumiseks. Oli see siis põgenemine
reaalsusest või lihtsalt meeletu tarve ennast värvi abil väljendada, igatahes kunstimaailm on mind endasse tõmmanud juba varases nooruses. Kuulun inimeste hulka, kellele pole antud
muud võimalust kui olla kunstnik.

Kodu Viimsis – maaidüll

“Meie maja vastas oli toona lepavõsa, mis oli kevaditi kullerkuppudest kollane. Kaugemal
oli rukkipõld, karjamaal sõi
lehmakari,” meenutab Kristiina Kaasik, kes linnalapsena
on üles kasvanud Kaupmehe
tänavas, mis tema lapsepõlves
oli varemetes äärelinn.
Arhitektist abikaasa projekteeritud ridamajja koliti
aastal 1971. Uus kodu oli linnast nii kaugel, et siia korterisoovijaid polnud. Siin algas elu
maal pisipõnnide-kaksikutega,
kus jalgsi tuli kõndida Meriväljale, et bussiga linna sõita,
jalgsi mindi mere äärde, kodu
lähedale seenele ja mustikale.
Ja kus polnud üllatus, kui maja
juurde mõni põder sattus.
“Aed, õunapuud, paljajalu
murul,” loetleb kunstnik oma
koduidülli võlusid ega ole siit
kunagi linna tagasi kippunud.
Kuna ateljeed tal alguses polnud, maalis ta elutoas, pintsel
ühes ja kulp teises käes, maitstes vabakutselise kunstniku
rõõme ja ka ebakindlust. Kuni
1988. aastal õnnestus Pirita
sovhoosilt saada ateljee. “Sovhoosi direktor Tedremäe oli
väga kunstisõbralik ja tema
ajal ehitati ühe elumaja ülemisele korrusele kunstnike ateljeed,” meenutab ta.
Neljandal korrusel asuv ateljee mõjutas kunstniku loomingut: kui seni oli tema loodusmaalidel valitsenud rohelus, hakkas
nüüd teda köitma sinine taevas.
“See oli uus kogemus: ateljee aknast paistsid meri ja tae-

***
Loodus on mulle avaldanud alati ergastavat mõju. Rohkem kui
ühene loodusmotiivi maalimine on mind siiski alati huvitanud
paradoksaalsuse või siis mingi algprintsiibi otsimine – millegi,
mis jääb nähtava taha. Ühe abivahendina olen selleks kasutanud lavastuslikkust või lausa dekoratsioone, mis on kauge kaja
mu õpingutest ERKI teatridekoratsiooni erialal.
Üle 40 loomeaasta jooksul, kuhu sisse mahub lugematult
üleelamisi oma suutmatuse pärast ja ülendavat rõõmu enda loojana tundmisel, on mu maalid nagu ma isegi teinud läbi mitmesuguseid muundumisi. Kui mulle on maalides midagi
oluliseks jäänud, siis armastus intensiivse värvi vastu ja metafüüsilise tunde järele püüdlemine.

Kristiina Kaasik “Midagi mis meenub“.

vapanoraam. Ka mu maalid
hakkasid tasapisi teisenema kas
uue ateljee tõttu või olin ka ise
selleks ajaks muutunud,” tunnistab Kristiina Kaasik, kes on
oma ateljeega väga rahul. “Mulle meeldib iga päev maalida,”
ütleb ta. Maalimine on tema sõnul mitte töö, vaid elulaad.

Hullud maalijad

Kristiina Kaasiku nime teavad
kunstihuvilised juba 1960ndatest aastatest, kui kunstinäitustele ilmusid taiesed rühmituselt
ANK – noortelt kunstnikelt,
kelle seas oli ka Kristiina Kaasik. 1967. aastal kunstiinstituudi maalikunstnikuna lõpetanud

Kristiina Kaasik
l Sündinud 26. jaanuaril 1943 Tallinnas
l 1961–1967 Eesti Riiklik Kunstiinstituut (teatridekoratsiooni ja
maali eriala)
l 1970. aastast Eesti Kunstnike Liidu liige
l 1992. aastast Eesti Maalikunstnike Liidu liige
l 1998–2004 Eesti Kunstiakadeemia Rakenduskunsti Kolledži
maaliõpetaja
l 27 isikunäitust mitmel pool Eestis, Helsingis ja Stockholmis
l Osalemine ühisnäitustel pea igal aastal alates 1965. aastast
Preemiad
l 1979/1980 Konrad Mäe nimeline medal
l 1985 Eesti Kunstnike Liidu maali aastapreemia
l 1987 Vilniuse VII maalitriennaali ajakirja Kulturos Barai preemia
l 1989 Vinni maalipreemia
l 2003 G-galerii aastapreemia
l 2008 Maalikunstnike Liidu aastanäituse XL preemia kvaliteedi eest

Kaasik tuli 1965. aastal üliõpilasena näitusel välja abstraktse
maaliga. “Olime Malle Leisiga
kahekesi ühel kursusel hullud
maalijad,” meenutab ta. Tema
juhendaja Lepo Mikko soovitas
tal hakata maalijaks. Mikkot,
kes õpetas intensiivset värvikasutust, meenutab kunstnik soojalt, öeldes, et neil oli hea klapp.
Värvid mõjuvad Kristiina
Kaasiku maalidel lummavalt.
Aastaid maalis ta õlimaale,
nüüd töötab akrüülvärvidega.
Kuid kust tuleb inspiratsioon?
“Nagu luule, mis tuleb tuulest,” vastab kunstnik. Ehkki
ta pole rännanud mägedes, on
tema maalidel mäed, on loodus, kuigi ta pole õuesmaalija
ega tee visandeid looduses.
“Raske on sõnadesse panna
mõtteid, parem, kui maalides
üldse ei mõtle, pigem tunnen,”
ütleb ta. “Usun, et värvikirkusega, värvide tugeva energeetilise
mõjuga ja kooskõladega on võimalik viia inimest teistesse ulatuvustesse.” Kunstniku sõnul on
maali vaatamine nagu muusika

kuulamine ja maal võiks inimest juhtida nii nagu muusika.
“Mõni inimene saab su töödega
kontakti, mõni mitte. Kõigile ei
saa meeldida, aga nii on iga loominguga,” arutleb ta. Põhiline
on tema sõnul endaga aus olla.
Mitte tahta meeldida, vaid luua
positiivsust, mitte stressi tekitada. Kunstniku ülesanne on inimest kõrgemale tõsta, usub ta.
“Ma tahan, et mu maalid
oleksid ruumilised, et inimene
saaks neisse justkui sisse minna,” selgitab kunstnik, kes enda
sõnul maalib ühte maali väga
kaua ning kel on korraga töös
palju pilte. Mõnikord mõjub
pilt näitusel hoopis teistmoodi
– ta on võõras kohas ja võõras
valguses. Siis vaatab kunstnik
oma tööd uue pilguga, isegi
rangemalt ja mõnikord saab
mõni maal pärast näitust uusi
pintslitõmbeid.
“See on kutsumus,” ütleb
Kristiina Kaasik oma töö kohta,
mida toetab sisetunne – vajadus
maalida.

Annika Poldre

FOTOGRAAFIA KURSUSED ALGAJATELE

FOTOKURSUSED EDASIJÕUDNUTELE!

Juhendaja: Kristjan Rosin

Juhendaja: Kristjan Rosin

Fotograafia põhitõed (ava, säriaeg, sügavusteravus, ISO)
l Kompositsioon ja selle saladused. Kuidas teha häid fotosid?
l Valguse iseloomud ja valguse kasutamine fotograafias
l Käime looduses meid ümbritsevat pildistamas
l Õpime kasutama fototöötlusprogrammi
Proovime teha klassiruumist stuudio ja jäljendame stuudioportreede pildistamist
l Leiame vastuseid just sind huvitavatele küsimustele;
l

l

Kursuse lõpuks valmistame ette näituse.
Kursused toimuvad teisipäeviti 19:00 – 20:30
Kursuse kestvus: 5. aprill - 24. Mai
Hind: 63,90 EUR
Registreerumine ja info:
heidi@huvikeskus.ee või telefonil 56 676 335
Koolitus toimub Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee1)
Päikesepesa ruumis.

l

Panoraamide pildistamine
l HDR fotograafia
l Lavastuste tegemine
l Piksellatsioon tehnika

Iga teine tund käiakse koos väljas pildistamas.
Kursus lõppeb näitusega!
Kursusel on võimalik osaleda kas
kolmapäeval või neljapäeval kell 18.30
Alustame 6. aprillil!
Hind: 63,90 EUR
Registreerimine ja info:
heidi@huvikeskus.ee või telefonil 56 676 335
Koolitus toimub Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee1)
Päikesepesa ruumis.
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Rõõmustuudiost saab
isetegemise rõõmu
Haabneemes avas hiljuti
uksed kunstiateljee –
Rõõmustuudio, kus saab
osta või hoopis ise teha
keraamikat.

Kaluri tee 3 on uksed avatud
möödujale, kunstihuvilisele või
niisama uudishimulikule inimesele, kes tahab teada, mida
siin tehakse või müüakse.
Kunstnik Heli Rõõm, kes
paar aastat tagasi avas samas
majas teisel korrusel oma stuudio, on nüüd kolinud uutesse
ruumidesse esimesel korrusel,
kus läbi klaasakende paistavad riiulid kaunite keraamiliste
esemetega. Siin on müügil autorikeraamika, kuid sellest ehk
huvitavam on võimalus siin ise
kunsti teha, savikursustel osaleda või oma üritusi korraldada,
kus osalejad saavad loovust rakendades midagi ilusat luua.
“Me oleme hästi avatud ja
kõik on teretulnud vaatama,”
kinnitab keraamik Heli Rõõm.
Kui müügil on autoritööd, siis
võiks arvata, et kõik on kallid
asjad. Tegelikult leiab riiulitelt, kus on nii tarbekeraamikat
kui ka huvitavaid vorme, isegi
3–10-euroseid väikseid asju.

Rõõmustuudio on avatud. Foto Erakogu

“Ega pea kindlasti ostma,
võib tulla ka ise tegema, kui
ette helistada ja kokku leppida,” räägib stuudio omanik.
Heli Rõõm rõhutab, et teda
huvitab valla elanikega suhtlemine ning soov pakkuda
neile võimalust tulla ja ise
teha. Sel tegevusel võib olla
lausa teraapiline toime, teab
kunstnik. Heli Rõõm on õnnelik selle üle, et siinne rahvas
suhtub tema ateljeesse väga
positiivselt. Tema omanäoline galerii-stuudio on Viimsi
vallas ainuke, kus saab jälgi-

da, kuidas töötab kunstnik, ja
ka ise kunsti luua. Samuti on
siin suurepärane võimalus pidada stuudios mõnd tähtpäeva
sõpradega. Materjal, mis tuleb
Saksamaalt, on stuudio poolt
ja kunstnik juhendab tegijaid.
“Nii on siin valminud
väga ilusaid asju,” räägib Heli
Rõõm, “ehkki alguses ütlevad
paljud: ma ei oska:” Tema sõnul ei tohiks keegi öelda loovusele ei. Ja mida vanem inimene,
seda targem, niisiis on ka aastates inimesel oskust loominguks. Soovi korral tuuakse ka

Täna teeme ooperit
12.–13. märtsil mängiti
Eesti Rahvusooperis Estonia kahel korral etendust
“Armastus Salakaubaks“,
mis toimus Euroopa
kultuuripealinna Tallinn
2011 ja noorteprojekti
“Täna teeme ooperit“
raames.

Sellest teatrihäppeningist võttis osa umbes 300 noort, kes
olid kas lauljad, tantsijad, näitlejad, grimeerijad, lavatehnikud, pillimängijad või kostümeerijad. Lavastajaks oli Ivo
Eensalu, kes oli ka lavastuses
üks tegelane. Peale Ivo Eensalu osalesid 45-minutilises
etenduses veel kaks Estonia
teatri lauljat. Nemad kolmekesi olidki ainsad elukutselised
esinejad. 300 noore seas olid
esinejateks ka lapsed Viimsi
Koolist ja Viimsi Muusikakoolist.
Kui mõelda, et tavaliselt
tehakse ooperit kuue kuuga,
tulime meie toime vaid päevaga. Ooperit “luues” said kõik
omavahel hästi läbi. Alguses
polnud ju aimugi, mis juhtuma
hakkab. Lootsime ikka, et ei
pea puud mängima. Vend tegi
ka kodus nalja, et ma niikuinii
mängin seal mõnda puud. Õnneks läks see napilt, me saime
mängida rändureid, kes armastust salakaubana vedasid. Seal
oligi võimalik mängida kas
puud või rändurit.
Näidend algas sellega, et

Nalja sai nii esinemise kui proovide ajal.

inimesed olid depressioonis,
rahapuuduses ja ilma armastuseta. Seda ei tea, kui palju
publik sellest stseenist aru sai,
aga nii oli igal juhul mõeldud.
Siis läksid inimesed armastuseprofessorilt nõu küsima selle
kohta, mis armastus õieti on!?
Tekkis küsimus: “Kas armastust saab kõigile jagada?” ning
selgus, et saab küll. Armastus
võeti kottidesse ja mindi sellega rännakule. Kõik toimus
salaja, keegi ei tohtinud sellest rännakust teada saada. Tee
peal kohati Papagenot (tegelane Mozarti ooperist “Võluflööt”), kes elas metsas. Ka
tema soovis koos ränduritega
teekonda jätkata. Kui rännak
oli kestnud mõnda aega, otsustati teha väike laager. Laagris
tantsisid tantsijad teetantsu ja
habanerat. Näidendi tegevus

Tore oleks üritust korrata ka
järgmisel aastal.

sai jätkuda alles 100 aasta
pärast, kuna kõik magasid nii
kaua. Saja aastat pärast äratasid haldjad rändurid üles.
Siis tulid tantsima luiged. Et
armastust kõigile jagada, pidi

Sõna vägi
veinid ja suupisted kaasa ning
3–3,5 tunniga jõuab seltskond
kuulata juhendajat-kunstnikku,
kes viib kuulajad tagasi zen-budismi aega, kus esemesse talletati hetk ja meelolu, jõuab omavahel suhelda ja oma loomingu
valmis meisterdada.
“Hämmastav, kui andekad
on mehed,” räägib Heli Rõõm.
“Nad on väga loovad, teevad
oma tööd naudinguga ja nende
taiesed sünnivad huumoriga.”
Nii jäädvustatakse savisse hetk
ja see oluline päev.
Umbes nädala esemed kuivavad, läbivad eelpõletuse ja
glasuurimise ning siis jõuavad
kõrgkuumusesse. Kokku kulub
paar-kolm nädalat, kuni autorid
oma loomingu kätte saavad.
Samas stuudios käivad ka
koolilapsed loengut kuulamas
ja meisterdamas. Siin on käinud ka lasteaialapsi ja mitte
ainult oma koduvallast, vaid
isegi Arukülast.
“Ma naudin ja armastan oma
tööd,” tunnistab Heli Rõõm,
soovides, et Viimsi rahvas saaks
tema stuudiost inspiratsiooni,
arendaks loovust ning teeks ise
kauneid asju.

Annika Poldre

Papageno suudlema kaunitari,
kes oli sada aastat maganud.
Selle ühe väikese suudluse
juures oli palju segavaid faktoreid – näiteks äratuskell ja mobiiltelefon. Lõpuks Papageno
suudles neiut, kaunitar ärkas ja
hetk peale seda tegi Papageno
talle abieluettepaneku. Toimusid pulmad ja armastusemure
oligi lahendatud.
Mulle isiklikult meeldis
see projekt väga. Kõik, kes
meie liikumist lavale panid ja
seda üldiselt kokku lavastasid, olid väga sõbralikud. Ka
teised lapsed olid oodatust
sõbralikumad. Etenduse jooksul lastel lauseid palju öelda
polnudki. Lapsed tantsisid,
laulsid, liikusid laval. Terve
Estonia lava oli kogu etenduse ajal tihedalt noori esinejaid
täis. Nalja sai ka, nii esinemise
kui ka proovide ajal. Näiteks
naljakas lugu ühest proovist.
Kõik ju teavad, et lavastaja Ivo
Eensalu mängis kunagi telelavastuses Mõmmit. Kord oli
nii, et Papageno viskas kaunitari voodis olnud kaisukaru
kaarega tagasi padjale. Nüüd
hüüdis Ivo Eensalu kõva häälega: “Ära loobi karu!”. Kohe
tuli meelde Mõmmibeebi laul!
Selle häppeningi käigus
sai palju eksperimenteerida ja
seda kõike oleks tore korrata
ka järgmisel aastal.

Grete-Liina Roosve
Viimsi Kooli 6.b klassi õpilane

Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja
Sõna oli Jumal. (Jh 1:1) Just selliste sõnadega
algab Piiblis Johannese evangeelium – raamat,
mis paneb väga suurt rõhku sõnale.

Sõnad on inimestevaheline märgisüsteem.

Seda lauset võib natuke laiendades kasutada ka maailma
loomise kohta, sest alguses oli sõna ja sõna oli Jumal ja
Jumala sõna peale sündis maailm. Sellest näeme, et sõnal
on suur vägi. Ja suur ei ole üksnes Jumala sõna vägi, vaid
suur on ka meie igaühe sõna vägi. Sõnadega võime teha
palju head, kui me oskame sõnu ilusasti seada, ja võime
ka teha palju halba, kui loobime sõnu tuulde. Sõnadega
võime me teiste inimeste kõrvu paitada, kuid võime ka
palju haiget teha.
Sõnad on ju inimestevaheline märgisüsteem, et saaksime suhelda inimestega enda ümber, väljendada oma tundeid ja mõtteid. Sõnadega võime me kinkida oma kaasinimestele sooje kallistusi ja samas võime neile anda ka
sõnadega kõrvakiilu.
Kui tihti aga me mõtleme nendele sõnadele, mida me
välja ütleme? Kas me mõtleme enne, kui midagi ütleme,
või mõtleme alles pärast seda, kui sõnad on välja öeldud?
Tänapäeva kiires maailmas on saanud sõnast ka vahend, mida me kasutame selleks, et ikka teisi inimesi meelitada oma kaupa tarbima, sageli loome illusioone ilusatest ja uhketest pilvelossidest, kuid reaalsuses on tegemist
mudaste teedega, põllukülaga, nii me kasutame tihti sõnu
kurjasti ära.
Iga sõna, mille välja ütleme, peaks aga olema kaalutletud ja aus, sest kui me kõneleme siiralt ja ausalt, saame me
suunata oma sõna jõudu õigesti. Kui me aga siiski eksime, peame oskama ka andestust paluda. Elton John laulab
sellest oma laulus “Sorry seems to be the hardest Word”,
ja nii see kipub tõepoolest olema, et vabandust on kõige
raskem paluda.
Selleks aga, et me saaksime hoiduda selle kõige raskema sõna ütlemisest, peaksime me ikka ja alati hoidma
silma peal oma sõnadel, mida lendu laseme. On ju vanasõna – üheksa korda mõõda ja ükskord lõika – kasutatav ka
selles kontekstis, et me ikka enne mõtleksime, kui ütleme.
Ja mitte seepärast, et kuidas oma sõnadega teist inimest
ümber sõrme keerata, vaid ikka seepärast, et me oma elus
võimalikult vähe peaksime kasutama sõna “vabandust”.
Vahel tundub, et me oleme sõnadega kohmakad, justkui elevandid portselanipoes, ja püüame kõiki lõhutud
vaase vabandustega parandada, kuid kokkuliimitud portselanvaas ei ole terve vaas ja sellist ilu kui lõhkumata
vaasil ei saa sel kunagi olema. Sõnad on meie võimalus
maailma paremaks muuta.
Ja eks sõnad, mida kasutame, näitavad väga paljus
meie enda teadmatagi seda, kuhupoole me kaldume – kas
hea või kurja poole. Millegipärast on nii, et kurje sõnu on
ikka lihtsam öelda kui neid sõnu, mis on teistele inimestele toeks ja julgustuseks. Seepärast on praegu, paastuajal,
eriti hea ja oluline meil igaühel veidi mõelda, milliselt
kasutame meie seda sõna väge, mis meie kätte on usaldatud. Igal meie sõnal on vägi ja seda muuta ei saa, kuid me
saame teha valiku, millise väega sõnu me lendu laseme.
Kalendri järgi on kevad juba käes ja saabumas on
kaunid laululinnud, kes vareste kraaksumise ja kajakate
karjumise hulka ilusaid helisid toovad. Ehk saame meiegi
lindudelt seda õppida, et sõnad, mida välja ütleme, võiks
kõlada ööbikulauluna.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja
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Euroopa Liidu nõuded ehitisite
energiasäästlikkusele karmistuvad
Käesoleva aasta veebruari
alguses arutati Brüsselis
Euroopa Liidu liikmesriikide energiakasutuse
efektiivsust ning vaadati
üle, kas 2010. aasta suvel
eesmärgiks seatud 20%
energiatarbimise kokkuhoid aastaks 2020 on
saavutatav.

Senist progressi kritiseeriti
kuna leiti, et senises tempos
ja seniste meetmete rakendamisega on võimalik saavutada
energiasäästu vaid 10%. Tõdeti, et energia tarbimise jätkuv
vähendamine peab muutuma
absoluutseks prioriteediks kõikides majandusharudes.
Just hoonete kütmise ja
jahutamise efektiivsusel on
energiatasakaalus väga oluline roll ning tõhususe tõstmise
seisukohast märkimisväärne
potentsiaal. Uued Euroopa Liidu direktiivid näevadki ette, et
juba vähem kui kümne aasta
pärast peavad kõik uued majad

Energiasäästlikus majas on küttekulude kokkuhoid kuni 75% aastas.

olema ehitatud nullilähedase
energiakasutusega kütmiseks
ehk et küttekulu peab olema
vähem kui 15 kWh ruutmeet-

Päästeameti
loominguvõistlus
“Õnnetus hüüab
tulles!”

Päästeamet korraldab karikatuuri-, koomiksi ja
animatsioonivõistluse “Õnnetus hüüab tulles!”.
Konkursile saavad oma töid esitada nii lapsed
kui ka täiskasvanud.
Konkurss toimub kahes
vanuserühmas. Alates 16.
eluaastast saab esitada karikatuure teemal “Õnnetus
hüüab tulles!” ning alates 6.
eluaastast õpetlikke koomikseid ja animatsioone teemal
“Mina – õnnetuste ennetaja”.
Konkursi patroon on
Heinz Valk, kelle arvates
võimaldab karikatuur elu valupunkte rõhutada, kujutades
olukorda võimendatult. “Inimeste elus käivad traagika ja
Päästeameti loominguhuumor sageli käsikäes ja ka
võistlusele oodatakse ka
selline tõsine asi nagu õnnekarikatuure.
tuste ennetamine saab käia
läbi absurdi ja koomika,” arvab vanameister.
Parimad tööd kuulutatakse välja 27. mail Tartus uues
Ahhaa keskuses, kus saab vaadata 4D kino ja nautida enneolematuid teadusatraktsioone.
Võitjatele on väärt auhinnad välja pannud paljud toetajad. Auhindadeks on nutitelefon, sülearvuti, ekstreemspordi kaamera, matkavarustus, seiklusmatk ja palju muud.
Kõige tabavamaid töid kasutatakse edaspidi tule- ja
veeohutuse ennetustöös ning neid esitletakse Päästeameti
meediakampaaniaid toetavatel internetilehekülgedel või
jagatavates teavitusmaterjalides.
Võistlustöid ootame hiljemalt 6. maiks 2011 e-posti
aadressil rescue@rescue.ee. Neid võib tuua ka Päästeametisse aadressil Tallinn, Raua 2 või viia lähimasse päästekomandosse.
Konkursi täpsem info ja reeglid: www.rescue.ee.
Lisainformatsioon: Indrek Ints, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja, indrek.ints@rescue.ee, tel 52 69 800.

rile aastas. Uute ehitusnormide
ja standardite kasutuselevõttu
on seega peatselt oodata kõikides liikmesriikides, kus seda

veel ei ole tehtud.
Põhjamaise kliimaga Eestil
tasub eeskuju võtta Rootsist,
kus alates selle aasta jaanuarist

võeti kasutusele uued ehitusstandardid.
Rootsis ehitatavate madalaenergia elamute välissein on
soojustusega 350 mm ning katuslagi soojustusega 600 mm.
Sellise konstruktsiooniga maja
kütmiseks on energiakulu ligilähedane 55 kWh energiat
ruutmeetrile aastas, mis on
poole vähem kui veel eelmisel
aastal Rootsis kehtinud norm
110 kWh. Uute majade akende
klaaspaketid on argoontäitega
ja pakett kolmekordse klaasiga, mis tagab oluliselt suurema
soojapidavuse ja müratõkke.
Aknad paigaldatakse vastavalt
kliendi soovile kas sissepoole
avanevad ehk saksa tüüpi või
väljapoole avanevad ehk taani
tüüpi.
Eesti tingimustes energiasäästliku maja ehituslahendusi kasutades on küttekuludelt võimalik kokku hoida
kuni 75% aastas. Sellise maja
ehitusmaksumus on tavalisest
küll 7–10% kallim, kuid arves-

tades maja eluiga ning energia hinna pidevat tõusu, tasub
investeering end üsna kiiresti
ära.
Eesti ettevõte OÜ NordEco
House on Rootsi Kuningriiki tarninud ja ehitanud energiasäästlikke
väikeelamuid
juba 3 aastat ning omab head
ülevaadet ja kogemust, millistele nõuetele sealsed uued
majad vastama peavad ning
kuidas energiasäästlike maju
projekteerida ja püstitada.
NordEco House juhatuse liige
Reijo Ligi soovitab juba maja
ehitamise planeerimise algjärgus võtta ühendust spetsialistidega, kes aitavad leida ja
soovitada madalaenergia maja
lahenduse, mis vastab tulevikunõuetele ning mille energiasäästlikus aitab küttekulud
kontrolli all hoida.
Lisainformatsioon: Reijo
Ligi, NordEco House OÜ, tel
50 71 331, e-post reijo@nordeco.ee, www.nordeco.ee.

NordEco House OÜ

Kas sinu kindlustusselts hüvitab sulaveest
põhjustatud kahjud?
Kevadine suur sula ja
sellega kaasneda võivad
üleujutused pole enam
kaugel. Kuigi paljud
inimesed on oma kodud
ootamatute kahjude vastu kaitsnud kindlustuslepinguga, tasub teada, et
sulaveest tingitud kahjusid kõik kindlustusseltsid
ei hüvita.
Kindlustuslepingu kindlustustingimustes on kirjas, millised
juhtumid on kindlustusjuhtumid ehk millal on kindlustusfirmal kohustus kahjud hüvitada. Teiseks on lepingus kirjas
välistused ehk need juhtumid,
mille puhul kahju ei hüvitata.
Tasub teada, et kuigi erinevad seltsid võivad pakkuda
sarnase nimega tooteid (näiteks kodukindlustus, eluasemekindlustus), on nende sisu
ehk kindlustustingimused erinevad. See tähendab, et kindlustusselts A võib oma kodukindlustuse tingimustes ette
näha kahjude väljamaksmise
siis, kui su kelder on sulaveest
üle ujutatud, ning kindlustusseltsi B kodukindlustuse tingimustes on selline juhtum kirjas
välistusena.
Lume ja jää sulamisest
põhjustatud kahjude puhul
võib rääkida peamiselt kahest
võimalikust kahjust: üleujutus
ja läbi hoone konstruktsioonide, näiteks katuse sissepressiv
vesi. Üleujutuse tagajärjel tekkinud kahjusid kindlustavad
mitmed kindlustusseltsid, kuid
kindlasti tuleks kindlustustingimustest järele vaadata, kas

Mõni selts maksab hüvitist vaid esmakordsel vee läbijooksmisel.

kindlustuskaitse laieneb ka
piirkondadele, kus toimuvad
üleujutused sageli.
Hoone konstruktsioonidest
– näiteks katuselt sisse tungiv
lumesulamisvesi – on üsna
paljude kindlustusseltside tingimustes aga kirjas välistusena. Seltsidel, kes ka selle riski
vastu kindlustavad, võib olla
täiendava punktina kirjas, et
hüvitist makstakse vaid esmakordsel vee läbijooksmisel katuse või seina kaudu.
Üldiselt on välistusena kirjas ka kahju, mis on põhjustatud lume raskusest – näiteks

sisse vajunud katus. Põhjenduseks on siin asjaolu, et kahju põhjustanud sündmus peab
olema ootamatu ja ettenägematu, kuid lund on katuselt
võimalik eemaldada, enne kui
selle raskus konstruktsioonile
saatuslikuks saab.

Enne kui kindlustuslepingut sõlmima
hakkad:

- Mõtle, millised on need
kahjud, mis sinu kodu tõenäolisemalt võivad ohustada?
Näiteks ahiküttega majas tuleb
eriti tõsiselt suhtuda tuleriski,

aastakümneid remontimata katusega kortermaja viimase korruse elanik peab kaaluma, kas
lähiaastail võib hakata katus
läbi sadama. Ka tasub hinnata,
kui reaalne on sinu kodus sissemurdmise oht.
- Kui oled kõige tõenäolisemad riskid välja selgitanud, otsusta, kas vajad kõige laiemat
kindlustuskaitset, mida üldjuhul pakub koguriskikindlustus,
või soovid kindlustada ainult
mõned riskid, näiteks tuleriski. NB! Koguriskikindlustus ei
tähenda seda, et kõik võimalikud riskid on kindlustatud – ka
koguriskikindlustusel on rida
välistusi, mille puhul hüvitist
ei maksta.
- Enne lepingu sõlmimist
võrdle vähemalt kolme seltsi
kindlustustingimusi, sest erinevate seltside tingimused on
erinevad. Eriti hoolikalt uuri,
kas sind huvitavate riskide
vastu on kaitse olemas. Väga
tähtis on tähelepanu pöörata
välistustele ehk juhtumitele,
mille puhul kindlustusselts
hüvitist ei maksa. Välistused
võivad tuleneda ka ohutusnõuetest, mis tähendab, et kui
sa pole kinni pidanud kindlustuslepingu lisas kirjas olevatest ohutusnõuetest, võib
kindlustusandja hüvitamisest
keelduda.
Kindlustusandja valimisel
ära otsusta hinna põhjal, vaid
selle järgi, kes pakub sinu vajadustele kõige paremini sobivaid tingimusi.

Heli Lehtsaar

tarbijaveebi minuraha.ee
toimetaja
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2) Eelarve kulud:

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 08.03.2011 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
08.03.2011 ISTUNGI OTSUSED
		
nr 12 Nõusoleku andmine Lille tee 23 lasteaia üürilepingu üleandmiseks ja muutmiseks
nr 13 Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011 otsuse nr 7 “Viimsi valla kohalike teede nimekiri” muutmine		
nr 14 Detailplaneeringu osa vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Lubja küla,
kinnistud Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu
nr 15 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsi heaks” koosseisu muutmine
8. märts 2011 nr 14
Detailplaneeringu osa vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Lubja küla, kinnistud Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu
Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006. a otsusega nr 92 algatati kinnistute Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu
detailplaneering (Detailplaneering) Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu (Üldplaneering) kohase
maakasutuse juhtotstarvete muutmiseks maatulundusmaast ja tootmismaast elamumaaks ja kaitsealuseks maaks, samuti ehitusõiguse määramiseks perspektiivse elamukvartali rajamiseks, koos
vajaliku sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuriga. Detailplaneeringuga kavandatakse kokku 34 üksikelamukrunti, lasteaed ja katastriüksus Mäealuse maastikukaitsealale, lisaks krundid alajaamale, reoveepumplale ja teedele ning üldkasutatava maa sihtotstarbega katastriüksus olemasolevate
tootmishoonete ja planeeritavate elamute vahelise puhverala ulatuses. Harju maavanem 3.11.2009.
a kirjaga nr 2.1-13/5527 ei pidanud vajalikuks määrata Detailplaneeringule riigiasutustega kooskõlastusi, kuid Detailplaneering koostati koostöös planeeritavate kinnisasjade omanikega, tehnotrasside valdajatega ja teiste puudutatud isikutega ning kooskõlastati Tallinna Tervisekaitsetalitusega,
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga ja Põhja-Eesti Päästekeskusega.
Viimsi Vallavalitsuse 28.01.2011. a korraldusega nr 58 algatati Detailplaneeringu elamukruntide
osale keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mistõttu on hindamisele kuuluva osa edasine
menetlemine võimalik üksnes siis kui KSH menetluses on selgitatud Detailplaneeringuga kavandatava osa mõju keskkonnale ja Detailplaneeringus on arvestatud võimalikku negatiivset mõju leevendavaid meetmeid. Avalikust huvist lähtuvale osale, s.t lasteaia ehitamiseks kavandatavale krundile
koos juurdepääsudega, ei peetud aga vajalikuks KSH menetlust läbi viia ning võttes arvesse suurt
nõudlust uute lasteaiakohtade järele, menetletakse Detailplaneeringut edasi osaliselt, s.t seda osa
Detailplaneeringust, mis puudutab üksnes lasteaia planeerimist koos juurdepääsuteega.
Eeltoodu alusel ja juhindudes “Planeerimisseaduse” § 18 lõikest 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist 4, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas Lubja külas kinnistute Kallaku, Serva
ja Pärtlepõllu detailplaneeringu (Linnaruumi OÜ töö nr 06/07) osa, mis puudutab lasteaia planeerimist krundile pos nr 1, koos juurdepääsuteega ja mis on vastava tingmärgiga tähistatud Detailplaneeringu põhijoonisel (joonis nr 4).
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
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
08.03.2011 ISTUNGI MÄÄRUSED
8. märts 2011 nr 11
Viimsi valla 2011. aasta eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja “Viimsi
valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 1 ja § 113 lõigete 3 ja 6 alusel
§ 1. Lülitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvesse järgmised muudatused
1) Eelarve tulud:
Tulu kood

Tulu liik

Kehtiv eelarve

Suurendamine

Vähendamine

Uus eelarve

35000

Valitsussektorisisesed
toetused

481,61

98 930,59

0,00

99 412,20

350000

Riigilt ja riigiasutustelt

481,61

98 930,59

99 412,20

350000

Riigilt ja riigiasutustelt

481,61

5 649,79

6 131,40

3500001

Vabariigi Valitsuse
reserv

0,00

93 280,80

93 280,80

3500007

Majandus ja
Kommunikatsiooni
Ministeerium

0,00

92 766,00

92 766,00

3500008

Koolipiim

0,00

514,80

514,80

3520

Valitsussektorisisesed
toetused

0,00

2 092 530,00

2 092 530,00

Tasandusfond

0,00

2 092 530,00

TULUD

481,61

2 191 460,59

3520017

2 092 530,00
2 191 942,20

Kulu kood

Tegevusala

Kehtiv eelarve

Suurendamine

Vähendamine

Uus eelarve

011121

Vallavalitsus

1 267 76,64

6 063,79

01114

Reservfond

166 170,29

0451011

Teede ehitus vald

405 838,97

14 060,58

419 899,55

0451012

Teede ehitus - riiklik

8 054,55

92 766,00

100 820,55

049001

Viimsi Saared

8 641,29

36 772,00

45 413,29

091101

MLA Viimsi Lasteaiad =
lasteaiad kokku

2 773 303,50

13 623,19

0,00

2 786 926,69

092102

Püünsi Kool

370 681,84

214 091,43

0,00

584 773,27

0921021

Püünsi Kool - vald

370 681,84

1 058,61

371 740,45

0921022

Püünsi Kool - riiklik

0,00

213 032,82

213 032,82

092122

Prangli = PK kokku

26 970,72

68 944,63

0921221

Prangli Pk. (vald)

26 970,72

0921222

Prangli PK. (riik)

0,00

68 944,63

092201

Viimsi KK. kokku

2 525 488,22

1 677 840,55

0922011

Viimsi KK (vald)

2 525 488,22

0922012

Viimsi KK (riik)

0,00

1 677 840,55

1 677 840,55

09800

Muu haridus, sh hariduse
haldus

109 437,55

41 371,00

150 808,55

101212

Erivajadustega inimeste
hooldajate toetus

22 119,05

7 763,00

29 882,05

10701

Riiklik toimetulekutoetus

7 758,43

32 225,00

39 983,43

KULUD

7 691 941,05

2 205 521,17

1 273 540,43
-14 060,58

0,00

152 109,71

95 915,35
26 970,72
68 944,63

0,00

4 203 328,77
2 525 488,22

-14 060,58

9 883 401,64

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Vallavolikogu esimees
8. märts 2011 nr 12
Lubja klindiastangu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Lubja klindiastangu maastikukaitseala moodustati Viimsi Vallavolikogu 29. aprilli 2008. a määrusega nr 7 kehtestatud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu (edaspidi Üldplaneering) raames „Looduskaitseseaduse“ (edaspidi LKS) § 10 lõike 7 alusel. Kaitseala välispiir ja piiranguvööndi
piir on märgitud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kaardil, millega saab tutvuda
Viimsi Vallavalitsuses ja keskkonnaregistris.
Lubja klindiastangu maastikukaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse. Kui kaitsealale ei ole koostatud kaitse-eeskirja,
siis reguleerib kaitseala kaitsekorda piiranguvööndis LKS § 31 lõige 2.
Viimsi vallal on kavas kujundada kaitseala vallaelanikele oluliseks puhke- ja virgestuspiirkonnaks. LKS § 31 lõikes 2 toodud kaitsealade kaitsekorra regulatsioon on Lubja klindiastangu maastikukaitseala jaoks liiga üldine ja kitsendav, kuna LKS § 31 lõike 2 punkti 8 kohaselt piiranguvööndis
on keelatud ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine. Lubja klindiastangu maastikukaitsealale kaitseväärtusi arvestavate ja tutvustavate tervise- ja õpperadada ning liikumisteede, s.h treppide ja käsipuude rajamiseks ning lauluväljaku, kohviku ja parkla ehitamiseks peab kaitsealal olema
lubatud ehitamine. Sellest tulenevalt koostatakse Lubja klindiastangu maastikukaitsealale kaitseeeskiri LKS § 10 lõike 7 punkti 1 alusel ning reguleeritakse kaitse-eeskirjaga kaitsealal lubatud ja
keelatud tegevused, s.h reguleeritakse ehitustegevuse kord.
Määrus kehtestatakse eeltoodu alusel ja tuginedes “Looduskaitse seaduse” § 10 lõike 7 punktile 1
ja lõikele 8.
§ 1. Lubja klindiastangu maastikukaitseala kaitse-eesmärk
(1) Lubja klindiastangu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) elupaigatüüpi, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Selleks on Tilio-Acerion-kooslustega nõlvade,
rusukallete ja jäärakute metsad (9180; )٭
2) piirkonnas olulist maastikuelementi klindiastangut.
(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele
piiranguvööndisse.
(3) Kaitsealal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud selles määruses sätestatud erisustega.
§ 2. Kaitseala asukoht
Kaitseala asub Harjumaal Viimsi vallas Lubja külas.
§ 3. Kaitseala valitseja
Kaitseala valitseja on Viimsi Vallavalitsus.
§ 4. Lubatud tegevus
(1) Kaitsealal on lubatud:
1) viibida, korjata marju, seeni, karulauku ja muid metsa kõrvalsaadusi mõistlikus koguses;
2) viibida füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal arvestades asjaõigusseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatut.
3) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ning maastikusõidukiga sõitmine
on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemisega seotud tegevusel, käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, liinirajatiste hooldamisel, kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas
teadustegevuses.
4) kuni 15 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks kaitseala valitseja poolt ettevalmistamata ja
tähistamata kohtades. Rohkem kui 15 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks kaitseala valitseSulgudes on kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga
(*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.
2
Kaitseala välispiir ja piiranguvööndi piir on märgitud Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu
kaardil, millega saab tutvuda Viimsi Vallavalitsuses ja keskkonnaregistris.
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ja poolt ettevalmistamata ja tähistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.
(2) Kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul:
1) korraldada rohkem kui 15 osalejaga rahvaüritusi paikades, mis on kaitseala valitseja poolt selleks
ettevalmistamata ja tähistamata. Liikumisel väljaspool selleks ette nähtud teid ja radu võivad külastajad tugevasti kahjustada metsa alustaimestikku ja ka puude juuri, sest metsa all on ulatuslikud alad
kaetud vaid taimestu ja mullapeenese poolt kinnistumata klibuga, s.t seal puudub tallamist taluv rohukamar ning seal, kus muldkate esineb, on see enamasti väga õhuke ja tallamisega kergesti rikutav.
2) rajatiste ehitamine. Rusukalletele on puhke- ja õppesihtotstarbeliste rajatiste ehitamine soositud
vaiadele, s.o maapinna kohale, kuna ainult nii on võimalik vältida muld- ja taimkatte kahjustamist.
3) hoonete ehitamine Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohase detailplaneeringu
alusel. Majaka ja vana lossi vahetusse lähedusse on kavandatud Lubja küla kiigeplats ning perspektiivis laululava ja kohvik-abihoone koos parklaga.
4) maaparandussüsteemide hooldamine maaparandusseaduse § 49 mõistes;
5) olemasolevate ehitiste hooldus- ja rekonstrueerimistööd;
6) metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile. Kaitsealal tuleb üldjuhul hoiduda mistahes metsa majanduslikust tegevusest v.a avariiliselt ohtlike olukordade kõrvaldamine, liinide
hooldustööd ning tegevuskavas ette nähtud kaitseväärtuste rajamis- ja taastamistegevuseks vajalike
raietööde teostamine. Kaitseala valitsejal on õigus esitada vastavalt kaitse-eesmärgile nõudeid raie
liigi, pindala, aja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse
osas.
§ 5. Keelatud tegevus
(1) Kaitsealal on keelatud:
1) maavara ja maa-ainese kaevandamine;
2) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
4) telkimine ja lõkke tegemine.
(2) Kaitsealal on keelatud kaitsealavalitseja nõusolekuta:
1) muuta katastriüksuste kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid;
3) kinnitada metsateatist;
4) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
5) anda nõusolekut väikeehitiste ehitamiseks;
6) anda projekteerimistingimusi;
7) anda ehitusluba;
8) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee
erikasutusluba, ehitusluba või nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
9) maaparandussüsteemi uuendamine maaparandusseaduse § 50 mõistes.
§ 6. Tegevuse kooskõlastamine
(1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja
nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.
(2) Kaitseala valitseja võib § 4 lõikes 2 ja § 5 lõikes 2 nimetatud tegevuste ja muude tegevuste, mis
kaitse-eeskirja kohaselt vajavad kaitseala valitseja nõusolekut, kooskõlastamisel kirjalikult seada
tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala
seisundit.
(3) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala
valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi
saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.
§ 7. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.
(2) Määrus jõustub 3.päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
22. veebruar 2011 nr 7
Viimsi valla 2011. aasta eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise määrade,
toetuse taotluse ja aruandluse vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Spordiseaduse” § 3 punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007.a määruse nr
12 “Spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise kord” § 1 lõike 7 alusel, arvestades Viimsi
valla 2011. aasta eelarvet ning vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni ettepanekut.
§ 1. Kinnitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise
määrad järgmiselt:
1) Spordikoolid ja spordiklubid, kus treeningtegevus toimub Viimsi valla haldusterritooriumil või
treeningbaasi puudumise tõttu selle lähiümbruses ning tagatud on regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, suurte majanduskuludega klubid. Eraldatav toetus
on kuni 240 eurot iga Viimsi lapse/noore kohta aastas.
2) Spordikoolid ja spordiklubid, kus on väiksemad majanduskulud ning tagatud on regulaarne ja
tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud treenerite juhendamisel. Eraldatav toetus on kuni 150
eurot iga Viimsi lapse/noore kohta aastas.
3) Spordikoolid ja spordiklubid, mis ei vasta käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustele või on esmakordsed taotlejad. Eraldatav toetus on kuni 120 eurot iga Viimsi lapse/noore
kohta aastas.
§ 2. Kinnitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise
taotluse vorm vastavalt lisale 1.
§ 3. Kinnitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse aruande
vorm vastavalt lisale 2.
§ 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
Määruse lisad 1 ja 2 on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

22. veebruar 2011 nr 8
Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord
ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lõike 1.
§ 1. Üldosa
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Viimsi Keskkooli (edaspidi kool) vastuvõtmise kord
1.–3. kooliastmel ning gümnaasiumiastmel.
(2) Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht
Rahvastikuregistri andmetel asub Viimsi vallas.
§ 2. Vastuvõtt 1. klassi
(1) Vastuvõtt 1. klassidesse algab kalendriaasta 1. tööpäeval samal aastal kooliteed alustavatele lastele
ja lõpeb 15. augustil või sellele järgneval tööpäeval. Kool teatab täpsed kuupäevad oma kodulehel.
(2) Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus kooli vastuvõtmise kohta;
2) sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
(3) Lapse kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamiseks viivad 1. klasside õpetajad läbi vestluse
ja praktilised tööd, mille aluseks on alushariduse raamõppekava. Vajadusel kaasatakse tugispetsialistid.
(4) Sisseastuja seaduslikul esindajal on õigus viibida vestluse juures, tutvuda praktiliste töödega
ning saada selgitusi lapse kooliküpsuse ja lähtetaseme kohta.
(5) Laps on kooli vastu võetud, kui vajalikud dokumendid on esitatud ning vestlus ja praktilised
tööd sooritatud.
(6) Viimsi Keskkoolis kogu eelkooli kursuse läbinud lastele täiendavat vestlust ja praktilisi töid ei
korraldata.
§ 3. Vastuvõtt 1.–3. kooliastmele
(1) Koolikohustuslikke isikuid võetakse kooli vastu aastaringselt.
(2) Õpilaste 1.–3. kooliastmele vastuvõtmiseks moodustab kooli direktor põhikooli vastuvõtukomisjoni (edaspidi komisjon), mis koosneb kooli juhtkonna, tugispetsialistide ja õpetajate esindajatest.
(3) Õpilaste 1.–3. kooliastmele vastuvõtmiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja kooli vastuvõtmise kohta kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud
ärakiri või väljavõte;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;
7) üks foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
(4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
(5) Komisjon teatab sisseastuja seaduslikule esindajale õpilase kooli vastuvõtmisest, vastuvõtu lisatingimustest või keeldumisest suveperioodil esitatud dokumentide korral hiljemalt 21. augustiks,
õppeperioodi ajal esitatud dokumentide korral ühe nädala jooksul.
(6) Komisjonil on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu õppekava alusel õppinud
õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollida ning otsustada kokkuleppel sisseastuja seadusliku esindajaga,
missuguses klassiastmes õpilane õpinguid jätkab.
§ 4. Vastuvõtt gümnaasiumiastmele
(1) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava
haridustaseme omandanud isik.
(2) Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane:
1) kirjaliku avalduse;
2) põhiharidust tõendava dokumendi;
3) hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu
on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (11. ja 12. klassi astujad ning õppeperioodi ajal 10. klassi astujad);
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust (11. ja 12. klassi astujad);
5) tervisekaardi.
(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor hiljemalt 1. veebruariks gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ja määrab komisjoni esimehe.
(4) Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.
§ 5. Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel
(1) Kool võib korraldada vastuvõtukatseid (edaspidi katse).
(2) Viimsi Keskkool komplekteerib 10. klassid põhikooli lõpetamise tulemuste, katsete ja vestluse
tulemuste alusel.
(3) Katsetele registreerimine toimub elektrooniliselt kooli kodulehel.
(4) Katsed koosnevad maksimaalselt kolmest osast:
1) 8. ja 9. klassi tunnistus (edaspidi tunnistusevoor);
2) eesti keele, matemaatika ja inglise keele üldtest ning õppesuunale vastav lisatest (edaspidi testivoor);
3) individuaalne vestlus (edaspidi vestlusvoor).
(5) Õpilaskandidaadid, kelle 8. klassi aastahinded ning 9. klassi kolme esimese veerandi hinded on
neljad ja viied sooritavad testivoorus vaid õppesuunale vastava lisatesti.
(6) Vestlusvooru eesmärk on välja selgitada õpilaskandidaadi:
1) suhtumine õppimisse;
2) isiklikud eesmärgid ja ootused koolile;
3) huvi valitud õppesuuna vastu;
4) ühiskondlik aktiivsus.
(7) 10. klassi astumise avaldusi koos põhiharidust tõendava dokumendiga võetakse vastu kooli kantseleis kuni 22. juunini.
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(8) Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb komisjon hiljemalt 30. juunil põhiharidust
tõendava dokumendi põhjal.
(9) Informatsiooni vastuvõtu kohta saab õpilaskandidaat kooli kodulehelt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.
(10) Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise ja vastuvõtu korraldamise kohta on kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsil.
(11) 11. ja 12. klassi õpilaskandidaat kutsutakse vaba koha olemasolu korral vestlusele ja sõltuvalt
õppesuunast sooritab suulise või kirjaliku testi.
§ 6. Kooli vastuvõtutingimuste muutmine
(1) Kooli vastuvõtutingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul.
(2) Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.
§ 7. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 09.01.2009. a määrus nr 1 „Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord“ ja Viimsi Vallavalitsuse määrus 06.02.2009 määrus nr 5 „Viimsi Vallavalitsuse
09.01.2009. a määruse nr 1 „Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord“ muutmine“.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, valla veebilehel ja kooli veebilehel.
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

11. märts 2011 nr 11
Haabneeme klindiastangu maastikukaitseala tegevuskava 2011–2014 kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2, § 30 lõike 1
punkti 3 alusel, arvestades “Looduskaitseseaduse” §-ga 49.
§ 1. Kinnitada Haabneeme klindiastangu maastikukaitseala tegevuskava 2011 – 2014 vastavalt määruse lisale.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. Ajalehes Viimsi Teataja ei
avaldata tegevuskava teksti.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
11. märts 2011 nr 9
Püünsi Kooli arengukava 2011-2013 kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 67 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 “Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 alusel.
§ 1. Kinnitada Püünsi Kooli arengukava 2011-2013, vastavalt käesoleva määruse lisale.
§ 2. Püünsi Kooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

11. märts 2011 nr 150
Aadressi muutmine Tammneeme külas Hallikivi tee 36
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse
nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a
määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning arvestades Janek Haud’i
ettepanekut:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 08.03.2005.a määruse nr 21 “Tee nimetuse ja aadresside määramine
Tammneeme külas” punkti 2.27 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.27. Mereääre tee 16a“.
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

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

11. märts 2011 nr 10
Lubja klindiastangu maastikukaitseala tegevuskava 2011–2014 kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2, § 30 lõike
1 punkti 3 alusel, arvestades “Looduskaitseseaduse” §-ga 49 ning Viimsi Vallavolikogu 08.03.2011
määrusega nr 12 “Lubja klindiastangu maastikukaitseala kaitse-eeskiri”.
§ 1. Kinnitada Lubja klindiastangu maastikukaitseala tegevuskava 2011 – 2014 vastavalt määruse
lisale.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. Ajalehes Viimsi Teataja ei
avaldata tegevuskava teksti.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

11. märts 2011 nr 151
Aadresside määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse
nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2 ja Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2:
1. Määrata maaüksusele Vare katastritunnusega (89001:003:0850) aadressiks Mereääre tee 1, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Määrata maaüksusele Haugi-I katastritunnusega (89001:003:5150) aadressiks Mereääre tee 3,
vastavalt joonisele korralduse lisas.
3. Määrata maaüksusele Haugi-II katastritunnusega (89001:003:5160) aadressiks Mereääre tee 5,
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.

Määruse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
Määruse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee
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Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Määruse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

Detailplaneering

Tähelepanu, ettevõtjad

Arengukava

04.04.2011 – 01.05.2011 tööpäevadel kell 8.30–17.00

Lugupeetud ettevõtjad, kes te tegutsete Viimsi vallas

Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi arengukava

(esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on

kaubanduse ja teeninduse valdkonnas!

2011–2014 projekt on avalikul väljapanekul 25.03–22.04

Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lub-

Viimsi Vallavalitsus tuletab meelde, et igal aastal hiljemalt

ja küla, kinnistute Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu detailpla-

15. aprilliks peab majandustegevuse registris (MTR) regist-

neering.

reeritud ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse

Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus: Planeerita-

kohta.

Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) tööpäeviti kell 8.30–17.00
(esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni).
Materjal on saadaval ka Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee.

va ala suurus on ca 1,5 ha ja asub Lubja tee ääres ning piirneb

Viimsi Vallavalitsus võtab vastu kinnitusi vallas regist-

Arengukava projekt kirjeldab Viimsi valla spordi ja liiku-

Pärtle I, Sõstra, Kallaku, Serva, Anijärve tee, Anijärve tee 18,

reeritud kaubanduse (jae- ja hulgikaubandus, toitlustamine,

misharrastuse hetkeolukorda ning lähiaastate arengusuundi.

20, 27, Pärtlemäe tee, Pärtlemäe tee 1, 2, Pärtlemetsa, Vana-

teenindus, kaubanduse korraldamine) ja majutusteenuse osu-

Eraldi peatükina on välja toodud valdkonna investeeringute ja

toa-IV kinnistutega. Planeeringuga moodustatakse ühiskond-

tamise valdkonnas tegutsejatelt. Andmeid saab firma juhatuse

strateegiliste tegevuste kava.

like hoonete maa sihtotstarbega krunt lasteaiale ning tee ja

liige kinnitada ka elektrooniliselt ettevõtteportaali (https://

tänava maa sihtotstarbega krunt juurdepääsuteele, ehitusõi-

portaal.riik.ee/x/eit) kaudu.

guse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava hoone alune pind on 1870 m ja maksimaalne kõrgus on
2

9 meetrit.

Vajaliku info ja taotluse vormi andmete kinnitamiseks leiate MTRi veebilehelt http://mtr.mkm.ee.
Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei kinnitata, pea-

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka Viimsi valla kodu-

tatakse 1. maist. Ettevõtjal, kelle registreeringud on peatatud,

leheküljel www.viimsivald.ee.

ei ole lubatud vastaval tegevusalal tegutseda. Peatatud registreeringud kustutatakse registrist 1. novembril.
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleks eelnevalt kontrollida MTRis vastava registreeringu andmeid. Vajadusel saab andmeid muuta vormikohase taotlusega.
Küsimuste korral saab infot vallakantselei telefonil 606
6852.

Valla spordi ja liikumisharrastust tagavate investeeringute käsitlemisel lähtutakse ”Viimsi valla investeeringute prioriteedid 2010–2015” (Viimsi valla arengukava, kinnitatud
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010. a. määrusega nr 25). Võrreldes täna kehtiva arengukavaga on detailsemalt kirjeldatud
valdkonna tegevuskava.

Viimsi valla kultuuri- ja spordiamet
tel 606 6866, marje.plaan@viimsivv.ee
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Raudkull
Accipiter nisus – juba linnu ladinakeelsest nimest
õhkab jõudu.

TAO ehk Tallinna Autode
Orienteerumine
Oled väsinud pikast ja
külmast talvest? Kõrini
igapäevaelu rutiinist?
Sooviksid oma ellu vaheldust, seiklusi, põnevust,
meelelahutust? Kui jah,
siis pane tiim kokku (2–5
liiget) ja rega end TAOle
(TAO = Tallinna Autode
Orienteerumine).

Raudkull. Fotod Kilvar Kessler

Raudkulli jälginud teavad, et tegu on efektiivsuse kehastusega linnumaailmas. Kiire lend, keerulised manöövrid
õhus, läbimõeldud vaatlus postil, täpsed rünnakud. Pikk
saba ja laiad tiivad, suured hästinägevad silmad ning tugev
kõver nokk võimaldavad täiusliku jahi.
Raudkulli saagiks on enamasti väiksemad linnud: rästad, tihased, urvalinnud jt. Võib murda kuni viis väikest
lindu tunnis. Kull hiilib väljavalitud sihtpunktile vaikselt
ligi ja ründab ootamatult. Selle vaatemängu erinevaid
etappe on huvitav lähedalt jälgida.
Suvel olin rannal kahlajaid pildistamas. Terve rida soorislasid tukkus kivil. Äkitselt nõiaväel lindudel kaelad õieli
ning äralend väga kiire. Jõudsin vaid viivuks mõelda, kas
tõesti reetsin oma peidukoha,
kui pea kohal kostus kõva
vihin. Järgmise murdosa sekundi vältel maandus kull
samal kivil, kuid kohe silmas
inimest ja läinud ta oligi.
Rästas.
Kulli lennuvõimekus on
tähelepanuväärne. Jahil lendab ta ka läbi raagus puuokste, teinekord pole isegi võsa takistuseks. Tavaliselt salkades varesed jälitavad nende poolt avastatud lendavaid
röövlinde. Merikotkad näiteks kannatavad seda rahus. Ka
raudkullid üldiselt väldivad füüsilist kontakti varestega.
Kord aga õnnestus Viimsis mere ääres jälgida tõelist õhulahingut raudkulli ja umbes kümneliikmelise varesekamba
vahel. Pärast mitmeid järske kõrvalepõikeid sooritas raudkull lennunduse keeli surmasõlme ja pääses nii vastasele
kõhu alla. Sündmus lõppes hallika sulesajuga ning ühele
varesele lennuvõime ajutise kaotusega. Pahaselt kraaksuv
jõuk eemaldus kullist üsna kiiresti.
Raudkullile meeldib pesa ehitada kuuse latva, tihedasti
vastu tüve. Igal aastal meisterdatakse uus kodu, munemine toimub mais. Kuu aega haudumist ja kooruvad tibud.
Emaslind soojendab vastkoorunuid, kasvult oluliselt vähem isaslind tassib pessa kõike söödavat, mida kätte saab.
Mõlemad vanemad hakkavad jahil käima, kui tibud on
pisut vanemad. Pojad jäävad vanemate eestkostele ja väljaõppele õige kauaks, kuna keeruline küttimiskunst vajab
lihvimist.
Kui merikotkaid pesitseb meil kuskil 150 ja levinuimat röövlindu hiireviud 6000, siis raudkulli arvukus Eestis
jääb hinnanguliselt 3000 linnu piiresse.

Kilvar Kessler

Urvalind.

TAO on põnev orienteerumisvõistlus autodega. TAO toimub
1. aprillil 2011 k 18–23 ja start/
finiš on Kadrioru tiigi ligidal
olevalt suurel parkimisplatsil
(sama koht, mis 1. aprillil 2010
TAOl, Roheline aas 11).
TAOl olevad tegevused erinevad üksteisest kardinaalselt –
tegevusi on seinast seina! Vanusepiirangut meil ei ole! Osaleda
võivad perekonnad, sõpruskonnad, firmad, pensionärid, õpilased, tudengid, lapsed... – põhiline, et ühe tiimi peale oleks auto
ja lubadega juht!
NB! Sel aastal toimub kohe
pärast üritust TAO ametlik aftekas klubis Cathouse, mis asub
Amigo kõrval Viru Keskuse
majas. Sinna pääsevad kõik
osalejad tasuta! See on suurepärane võimalus ka omavahel
muljeid jagada ja tutvuda, sest
võistlusel ilmselt omavaheliseks suhtlemiseks palju aega
pole! Klubisse aftekale pääsevad ainult täisealised osalejad
dokumendi alusel!
Auhindade jagamine toimub orienteeruvalt ca nädal
pärast ürituse toimumist Venus
Clubis, mis asub Viru Hesburgeri ligidal. NB! Autode kaunistamise ning enda kostümeerimise eest saate lisapunkte
ning samuti loosime välja kõige vingemalt kaunistatud auto
ning kõige vingemates kostüümides võistkonna!

Millal ja kus toimub

Millal? 1. aprillil 2011 k 18–23
ehk kokku 5h
Kus? Start & finiš on Kadrioru tiigi lähedal oleval suurel
parkimisplatsil (Roheline aas
ehk sama koht, mis oli 1. aprill
2010 TAOl)

Autode orienteerumisel võib näha palju lõbusaid sõidukeid.

Reristreerimine 1. aprill
2011 TAOle: Saada e-mail marelle@aravetekeskus.ee, kuhu
kirjuta: 1) Võistkonna nimi 2)
Osalejate täisnimed 3) Lühike
võistkonda tutvustav, iseloomustav lause 4) Automark,
millega eeldatavasti võistlema
tulete. Kui tekib küsimus, siis
helista tel 55 553 676. Täpsem
info
www.aravetekeskus.ee/
TAO/ (NB! Kodulehel tasub
silm peal hoia, info võib muutuda, täieneda vms).
Osalustasu ühe ekipaaži/
auto (2–5 liiget) kohta: uued
osalejad 30 EURi võistkond,
vanad osalejad 25 EURi võistkond. Registreeruda saab kuni
30. märtsini ja kohapeal maksmist ei toimu – starti pääsevad
vaid need, kellel osalustasu on
eelnevalt makstud!
Afterparty: Cathouse Clubis kohe pärast TAO lõppu
1. aprilli öösel vastu 2. aprilli
2011 algusega k 23–01 (kuidas
keegi jõuab) – klubi uste sulgemiseni
Auhindade jagamine: ca nädal pärast üritust (täpne kuupäev
selgitamisel) Venus Clubis.

Meenutusi 1. aprill
2010 TAOlt

Kell oli umbes 17.30, kui me

sõbrannaga Kadrioru parklasse jõudsime. Parkla oli veel
suhteliselt tühi, kui me kohale
jõudsime, kuid peagi hakkas
autosid voorima nagu tigusid
pärast korralikku vihmasabinat.
Autod olid kardinaalselt erinevad, nagu ka inimesed. Mõned
autod olid kaunistatud ja mõned inimesed kostümeeritud,
kuid oli ka neid, kes polnud
kumbagi teinud, sest kohustuslik see polnud, aga lisapunkte
andis küll. Mina võistlesin koos
sõbrannaga, meie võistkonna
nimeks oli “Juba jälle”. Sõbranna oli kaardilugeja rollis,
kinnisvaramaakler ikkagi ju, ja
mina olin autojuht.
Peagi oli parkla autosid täis
ning võistlus võis alata. Starti
läksid ekipaažid ükshaaval järjekorras ning kõigile jagati ergutuseks Battery energiajooke,
mis kulusid igati marjaks ära,
sest võistlus kestis 6h ning oli
üsna väsitav. Esimene ülesanne oli külgboksi tagurdamine,
mis läks suhteliselt libedalt.
Orienteerumise jooksul tuli
ette tohutult palju seiklusi, põnevust ning hasart oli kogu aeg
sees, kuigi võistlus polnud aja
peale. Kus mujal te ikka saaks
ühe õhtu jooksul teha kõike
seda kui TAOl: lasta paintballi

püssist, külastada Megazone’i,
mängida klouni Venus Clubis,
pesta esimest korda elus survepesuriga autot või vahetada
rehvi, joosta mööda vanalinna
ringi nagu segane, olla autojuhilubade omanikuna taas autokoolis lahendamas teooriatesti,
luusida ringi tanklas, otsides
vastuseid erinevatele küsimustele, lahendada viktoriini hotelli fuajees, puhuda õhupalli
autoremonditöökojas ja teha
palju muud põnevat. Ürituse
lõppedes olime väsinud, kuid
väga rahul ja õnnelikud – elamus missugune!

Koostööpartnerid

Aravete Moto- ja Vabaajakeskus, FK keskus, Soomaa, Kuulsaal, Tulbi Pesula, Kips&Carry
Pesula, Soomaa, Olerex, Venus
Club, Cathouse Club, Taktikalise Laskmise Keskus, Tallinna
Loomaaed, Solaris, Lasergame,
Paintball, Kivisaare Ratsatalu,
Blue Super Segway, Das, Delfi, Linnaleht, Viimsi Teataja,
Turismiweb, Koskenkorva jne.
Täname väga kõiki sponsoreid
ja koostööpartnereid ning samuti nii vanu kui ka uusi osalejaid, sest ilma teieta poleks ka
TAOd!

Marelle Vaino

Eesti Rahva Muuseum ootab võistlustöid teemal “Minu auto”
Eesti Rahva Muuseum kutsub osalema traditsioonilisel teatmematerjali kogumise võistlusel.
Teemal “Minu auto“ ootame lugusid igapäevasest autokasutusest, autodega seotud uskumustest ja rituaalidest, värvikatest juhtumistest, anekdootegi. Kui olete pikaaegne autoomanik,
oleksime tänulikud mälestuste ja võrdluste eest, kuidas auto kasutus on muutunud võrreldes varasemate aastatega. Mida sümboliseerib auto – liikumisvabadust, kiirust, kulusid? Kas auto on
lihtsalt käepärane kodumasin või pigem üks pereliikmetest või
hoopis uhkuseasi?
Võimalik on esitada ka vabateemalisi võistlustöid. Vabateemaliste tööde puhul on eelkõige oodatud eelmiste aastate uurimisteemad, nagu “Rõivastus nõukogude ajal“, “Kollektsioneerimine“,
“Post minu elus“, “Turism nõukogude ajal“, “Isik ja võim – kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega“, “1990ndad aastad
Eestis: suurte muutuste aeg ja argielu.“ Samuti on oodatud kodukoha või -talu kirjeldused, meenutused nõukogude ajast, eluloolised ja etnograafilised materjalid.

Rohkem infot leiate veebiaadressilt www.erm.ee/kirjasaatjad.
Soovi korral küsige küsimuskavu muuseumist.
Käsikirjalised tööd palume vormistada A4-formaadis paberile.
Eelistaksime kaastöid saada digitaalsel kujul e-kirjaga või CD-l. Mälestuste illustreerimiseks on oodatud nii fotod kui ka filmid.
Tööd palume saata kas e-posti aadressile tiina.tael@erm.ee või
aadressile Eesti Rahva Muuseum Veski 32, 51014 Tartu. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 31. juuli 2011.
Võistlusele laekunud tööd vaatab läbi žürii, kes teeb kokkuvõtteid iga teema kohta eraldi. Paremaid töid auhinnatakse rahaliste
preemiate ja muuseumi väljaannetega. Võistluse tulemused teeme teatavaks kirjasaatjate päeval septembris 2011 ning avaldame muuseumi kodulehel.
Pannes kirja oma teadmised ja kogemused annate panuse
meie kultuuripärandi säilimiseks ning uuteks näitusteks ja uurimusteks. Muuseum ootab Sinu lugu!
Lisainfo: Tiina Tael, peaarhivaar, telefon 7350 420 või e-post
tiina.tael@erm.ee.
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Viimsi valla kultuurikalender

25. märts – 17. aprill
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
Riigiarhiivi fotonäitus
“Metsavenna elu“.
Kuni 23. aprill
2. aprill ja 9. aprill kell 11–14
Põhjasõja töötuba, kuhu savist
sõdureid on oodatud
meisterdama 7–11-aastased
lapsed. NB! Töötoa alguskuupäev on muutunud! Vajalik
eelregistreerimine! Osavõtutasu 4 eurot sisaldab ringkäiku
muuseumis, juhendamist,
materjale ning väikest suupistet. Lisainfo veebiaadressil
www.esm.ee/haridustegevus
või tel 55 656 354.
Avatud K–L k 11–18,
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Näitused:
Kunstnik Kristiina Kaasiku
maalinäitus. Kuni 1. mai.
Kuni 20. mai kalapüügi valupunkte puudutav keskkonnahariduslik näitus “Röövpüüdjad“.
Näitus on valminud koostöös
Keskkonnainspektsiooniga,
koostamist on rahastanud
Keskkonnainvesteeringute
Keskus
Kuni 20. mai Eesti Loodusmuuseumi fotonäitus “Eesti kalad“
(loodusfotograaf Tiit Hundi
tööd)
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, muuhulgas näitused
hülgeküttidest, mõrdadest,
Kirovi Kalurikolhoosi teemaline
väljapanek
Muuseum ja kingipood avatud
K–P k 12–17
UUDIS! Iga kalendrikuu neljas
neljapäev on muuseumis piletivaba päev.
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Kuni 20. mai lasteprogramm
“Lähme kalale!“
(vaatame koos imelist kalade
fotonäitust, teeme ise õnge,
räägime õige kalamehe käitumisest, kuulame, nuputame,
mõistatame)
Lastele vanuses 3–10 a. ja
1.–6. klass. Maksumus 2 EUR/
laps. Programmi saab tellida
ka vene keeles!
Eelregistreerimine:
marion@rannarahvamuuseum.ee
või tel 606 6945
Rannarahva Muuseumis
Rannarahva Muuseumi Kunstiköök
Igal neljapäeval kell 10
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
Igal pühapäeval kell 12–15
Onu Raivo kutsub meisterdama!
Sobib kogu perele, osalemine
muuseumipiletiga
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Palume muuseumikülastuse ja
ürituste korraldamise soovist
ette teatada tel 606 6941 või

51 00 281.
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Lennart Meri filmitegemise
telgitagustest” näitamine

Viimsi Taluturg
Avatud igal laupäeval k 10–14
Taluturg nii parklas kui ka
muuseumi laudahoones!
Müügisoovidest palume teatada:
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

26. märts k 11–15
Kevadine kribu-krabu turg
Kevadriiete eri!
Info ja registreerimine:
heidi@huvikeskus.ee või
tel 56 676 335
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

Kasutatud riiete müük
Fotonäitus “President T. H. Ilves
Prangli saarel“
Prangli Rahvamajas

26. märts k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas

27. märts
Matk ja kepikõnd
Tutvumine Vardi metsaga
NB! Märjad teelõigud!
Teeme lõket ja grillime
10.50 väljub V1K Viimsi Haigla
peatusest
Info: Volli Kallion,
tel 601 2354
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus

Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Püünsi Koolis
Viimsi Kooli raamatukogus
Kuni 1. aprill
Kalju Suure fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
I lennu lõpetajate fotonäitus
Viimsi Koolis
Akvarell-maali näitus “Minu
armasam töötab KASSINA”
Kunstnik Mall Mets
E–N k 10–14
Randvere Päevakeskuses
Kuni 31. märts
Raamatunäitus “Teater Tallinnas”
Lastele kuni 31. märts “Miljon
miksi“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Sirje Runge maalinäitus
“Loobumine”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 1. mai
Kristiina Kaasiku maalinäitus
Rannarahva Muuseumis
Kuni 26. märts
Sisukas koolivaheaeg
Ürituste kava:
www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses
25. märts k 16		
Viimsi valla meistrivõistlused
ujumises		
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
ja Viimsi Veeklubi
Viimsi Kooli spordikompleksi
ujulas
25. märts k 18
Lennart Meri mälestuskontsert
Esinevad Meelika Hainsoo ja
Celia Roose, Tallinna Ülikooli
kammerkoor, dirigent Merike
Aarma
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kohv ja kringel Rannarahva
Muuseumis
huvilistele Jaak Lõhmuse filmi
“Tantsud linnuteele. Pildistusi

27. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
27. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
29. ja 31. märts k 16–20
Kitarriõpe
info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
30. märts k 18
Seminar “Loomulik Eesti pH-toit”
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
30. märts k 18
Interaktiivne tantrakoolitus
Läbiviijad: Niten ja Santoshi
Registreerimine ja lisainfo:
tel 55 924 831 või
newflowinfo@gmail.com
Harmoonikumis
31. märts k 14		
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused ujumises, lastele		
Korraldaja: SPA Viimsi Tervis
Info tel 51 61 629, Enn Lepik
Viimsi SPA ujulas
31. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
31. märts k 18
Kokakursus “Maitsvad kastmed”
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
31. märts k 19.30
Eesti meeste meistrivõistlu-

sed käsipallis: Chocolate Boys/
Viimsi – HC Kehra
Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
Viimsi Kooli spordikompleksis
1. aprill k 19
Kooride kevadkontsert
Esinevad: segakoor Viimsi,
segakoor Reola, Tabasalu
kammerkoor, Sindi segakoor
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
1.–29. aprill
Raamatunäitus “Kevadine
jalutuskäik kultuuripealinnas“
Lastele: 1.–29. aprill “Raamat
mäletab“
Viimsi Raamatukogus
2. aprill k 12
Viimsi Pensionäride Ühenduse
aruande–valimiskoosolek
Kavas: 2010. aasta töö aruanne, majandusaasta aruande
kinnitamine, volikogu ja
juhatuse valimine
Meeleolu loob Rae valla meesansambel Kuldne õhtupäike
Ootame koosolekule kõiki
ühenduse liikmeid!
Huvikeskuse saalis

Andrus Kivirähk “Sinised kilesussid jalas”
Indrek Taalmaa esituses
Pilet 12 €
Jussi Õlletoas
6. aprill k 18
Mahekosmeetika õpituba
(algajatele)
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
7. aprill k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. aprill k 12
Viimsi Laululaps 2011
Viimsi Huvikeskuses
9. aprill k 21
Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
10. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. aprill k 11
Lasteetendus “Pingviinide
paraad”
Viimsi Huvikeskuses

10. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

3. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13 Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

11. aprill k 18
Tasakaalustatud menüü
planeerimine
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

3. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi
Pildi kandmine puidule
Registreerimine ja info:
heidi@huvikeskus.ee

3. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
12. aprill k 18
Jäätisevalmistamise õpituba
Läbiviijad: Riina Quak ja Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
12. aprill k 19
Monoteatri etendus “Isa”
Jan Uuspõllu esituses
Piletid müügil kohapeal
Info: tel 606 6838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
12. ja 14. aprill k 16–20
Kitarriõpe
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
14. aprill k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
15. aprill k 19
Kirikukontsert: Jaan Sööt ja
Alen Veziko “Kevadet on õhus“
Piletitega
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
Info:

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

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 21.03.2011

4.–30. aprill
Raamatunäitus “Aprill, naljakuu!“
Prangli Raamatukogus
4. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi
Mahekosmeetika algkursus
Registreerimine ja info:
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
4. aprill k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
5. ja 7. aprill k 16–20
Kitarriõpe
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
5. aprill k 20
Monoetendus kahes vaatuses

Tere tulemast!
l Julia Makaroval ja Alexey Nedochukovil sündis 28. jaanuaril poeg Mark.
l Valentina ja Andrei Lepihhinil sündis 11. veebruaril poeg
Vladislav.
l Tiina-Mai Saksal ja Heiki Mäel sündis 22. veebruaril tütar
Lisette.
l Ingrid Rahnelil ja Martin Salongil sündis 22. veebruaril
tütar Loora.
l Anu Lüsil ja Peeter Paksul sündis 22. veebruaril poeg
Ako Sander.
l Kätlin ja Mario Laksul sündis 28. veebruaril tütar Meribell.
l Raili Arrol ja Taavi Elleril sündis 4. märtsil tütar Khiara.
l Kristi ja Marko Lavingul sündis 6. märtsil poeg Sander.
l Kaidi Petersonil ja Tõnis Entalil sündis 10. märtsil tütar
Berit.
l Ly ja Olaf Jaaskal sündis 10. märtsil tütar Keira-Liisa.
l Elly Kastel ja Meelis Merilal sündis 19. märtsil tütar Kelli.
l Kersti Käbinil ja Janar Kleesmannil sündis 25. veebruaril
tütar Kärt.
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tervis

Kiropraktik Viimsi Tervises

Viimsi Tervis SPA hotelli taastusravikeskuse
teenuste loetelu pikeneb
veel ühe liikumiselundkonna haiguste ja vigastuste raviks suunitletud
ravimenetluse võrra.
Märtsis alustab Viimsi
SPAs tegevust tunnustatud kiropraktik Rainer
Kägo.

Mis on kiropraktika?

Tuleb tunnistada, et orienteerumine erinevates manuaalterapeutilistes vooludes ei olegi
nii lihtne. Rahvasuus nimetatakse kondiväänajateks nii manuaalterapeute, naprapaate, osteopaate kui ka kiropraktikuid.
Eristamise teeb keeruliseks asjaolu, et tugi- ja liikumiselundkonna struktuuride (lihaste,
liigeste, kõõluste, sidemete, lülisamba) tervisehädade korral
kasutavad eelpool nimetatud
terapeudid ravi eesmärgil tavainimese seisukohast sarnaseid,
kätega sooritatavaid menetlusi-manipulatsioone patsiendi
kätel, jalgadel, lülisambal jne.
Ehkki tugielundite manuaalse korrektsioonravi meetodite
erinevus seisneb ravimeetodi
kontseptsioonis ning manuaalterapeutiliste võtete erinevas
tehnikas, lisab omajagu segadust see, et ka alasiseselt esineb teatavaid erimeelsusi ideoloogias ja koolituses.
Rainer Kägo esindab Skandinaaviamaades omaks võetud kiropraktilist lähenemist
tugi- ja liikumiselundkonna
haiguslike seisundite raviks.
Hea tavana kasutatakse vaid
teaduspõhiseid
ravivõtteid.
Skandinaavia kiropraktikud ei
tunnusta kiropraktika ajaloolise “isa” Daniel David Palmeri
(1845–1913) teooriat, et 95%
haigustest on tingitud selgroolüli paigalt nihkumisest ja haiguste raviks on vaja lüli kohale
lükata. Täna ei kahtle keegi,
et nakkushaigusi põhjustab
ikka haigustekitaja tungimi-

Kiropraktik Rainer Kägo esindab Skandinaaviamaades omaks võetud kiropraktika suunda. Foto Rein Kasemets

ne organismi, südameinfarkti
pärgarteri ummistumine trombiga, luumurru ülemäärane
löögijõud jne. Kõiki haigusi
ei ole võimalik ravida pelgalt
manuaalterapeutilisi võtteid
kasutades.
Tänapäeva teaduspõhine
kiropraktika keskendub luude,
liigeste, lihaste ja kõõluste-sidemete haiguste või vigastuste
ravile spetsiifiliste manipulatsioonide ja ravivõimlemise
ehk füsioteraapia abil.
Kui püüda üldistada kiropraktiku tegevust, siis iseloomustavad seda kolm võtmetegevust:
- tugi-liikumiselundite funktsiooni hindamine ja analüüs,
- erinevate manuaalteraapia ja füsioteraapia meetodite
rakendamine,

Rainer Kägo on õppinud 5 aastat Scandinavian Chiropractic College`is. Ta on Rootsi
Tervishoiuameti Socialstyrelsen poolt litsent-

Kiropraktik Rainer Kägo
vastuvõtt teisipäeviti
Viimsi Tervis SPA-s

seeritud kiropraktik Rootsis. Kägo on loonud
oma kiropraktikakliiniku Tallinnas ning paar
korda kuus võtab patsiente vastu ka Tartus.
Lisainfot leiab www.kiropraktika.ee

- probleemist lähtuva personaalselt disainitud harjutusvara koostamine.
Esmatähtis on käe-, jala-,
kaela- või seljavalu põhjuse väljaselgitamine, analüüs,
miks ühe või teise liigese liikuvus on piiratud või lihase
jõudlus madal või miks on
kujunenud vildakas liigutusemuster. Lonkamine võib olla
nii puusaliigese kulumuse, tu-

Registreerumine
tel 606 1160 või
spa@viimsitervis.ee

haralihase närvivarustuse häire kui ka veel kümne põhjuse
tagajärg. Sõrmede tuimuse ja
nõrkuse põhjus võib peituda
lülisamba kaelalülide liigeste
kulumuses, õlapõimiku (närvide kogumik kaela-õlavöötme
piirkonnas) kahjustuses aga ka
närvi kulgemise luuliste tunnelite ahenemises küünra või
randme osas.
Kiropraktik kasutab mitmeid manipulatsioonimeetodeid. Üheks erinevuseks osteo- ja naprapaatidest on madalaamplituudilise
manipulatsiooni kasutamine (ingl k
HVLA – high velocity low
amplitude). Manuaalne manipulatsioon parandab probleemse piirkonna verevarustust,
liigeste liigesvedeliku produktsiooni, timmib närvide ja
lihaste omavahelist koostööd.
Ravi tulemusel leevendub
valu, paraneb liigeste liikuvuse ulatus, lihasjõud, liigutusevõi kõnnimuster, tasakaal ja
rüht. Sportlastel paraneb liigutuste soorituslik täpsus ja jõud,
väheneb vigastuste risk ja võib
seeläbi resulteeruda saavutuste
paranemisega.
Kiropraktika oluline osa on
just patsiendi vajadusele vasta-

vate harjutuste disainimine ja
treeningkava koostamine. Ilmselt on nii mitmedki seljavalutajad kogenud, et brožüüridest
või ka interneti avarustest kättesaadud harjutuste tegemine ei anna oodatud tulemust.
Harjuta palju tahad, selg ikka
valutab! Tulemus saavutatakse aga õigete harjutuste õigel
ja regulaarsel sooritamisel.
Kiropraktiku roll ongi professionaalsete nippidega muuta
lihtne harjutus personaalseks
ja tulemuslikuks.

Kellele soovitada
kiropraktikat?

Kiropraktiku vastuvõtule suunatutest rõhuva enamuse moodustavad seljahaiged. Ägedalt
tekkinud selja- või kaelavalu
on võimalik lahendada ka ühekordse protseduuri abil. Kroonilise selja- ja kaelavalu all
kannatavad patsiendid saavad
tõhusat abi kiropraktikast, kuid
tuleb arvestada, et raviprotsess
on pikem. Ainult kiropraktiku
väljaõpe lubab sooritada manipulatsioone lülisamba kahe
ülemise kaelalüli vaevuste
korral. Tasub rõhutada, et lülidevahelise diski väljasopistumisel ei manipuleerita kahjus-

tuse piirkonda. Segment, kus
lülivaheketas välja sopistub,
ei ole tihti probleemi põhjus,
vaid kinesiodünaamilise ülekoormuse tagajärg. Kiropraktik üritab aga kõrvaldada põhjuse. Nii mõnedki seljahaiged
on ravijärgselt rõõmustanud,
et on pääsenud operatsioonist. Alati pole siiski võimalik
operatsiooni vältida ning kiropraktik on pädev spetsialist
saatmaks operatsiooni vajavad
patsiendid kirurgi vastuvõtule.
Vähem on teada, et kiropraktiku juurde on mõtet pöörduda, kui kannatatakse liigeshädade all. Nn külmunud õla
korral, kui õlg valutab öösiti
ning käe liikuvus õlast on piiratud nii ette, taha kui ka küljele,
saadakse kiropraktikaga häid
tulemusi. Arvutiga töötavatel
inimestel laialt levinud sõrmede tuimust ja randmevalu ning
kaela-õlavöötme lihaste ülemäärast pingsust on võimalik
leevendada manipulatsioonide
ja venituste abil. Puusa-, põlve- ja hüppeliigeste kulumuse
(artroosi) puhul teostatavad
manipulatsioonid annavad üllatavalt head tulemust sümptomite vähendamisel. Ka lihaste-liigeste-sidemete vigastuste
ja operatsioonijärgses perioodis aitab kiropraktik kiiremini naasta valuvaba liikumise
juurde. Vaevuste algstaadiumis on positiivne tulemus kiiremini saavutatav. Ülioluline
on pöörduda taastusravile õigeaegselt, siis on positiivne
tulemus kiiremini saavutatav
ning välditakse kroonilise valusündroomi ja funktsioonihäire väljakujunemist.
Kiropraktika on rakendatav ka lapse- ja noorukieas.
Laste rühihäirete (vildakselgsus, lameselgus jms), kasvu
ja arenguga seotud jäsemete
valu, spastilise halvatuse korral on kiropraktika abistavaks
ravimeetodiks, võimaldades
suunata lihaste ja liigeste arengut soodsas suunas.
Kiropraktiku uksele tasub
koputada ka aktiivsetel harrastussportlastel. Pitsunud lihaskiud või ebaproportsionaalne
lihastreening võib põhjustada
valu teket ja takistada sportlike tulemuste paranemist. Kiropraktik oskab anda nõu treeningu läbiviimiseks.
Kiropraktika on üks võimalus tugi- ja liikumiselundite
haiguste ja vigastuste korral abi
saada. Parima tulemuse annab
erinevate taastusravimeetodite
kombineerimine. Kiropraktiku Rainer Kägo lisandumine
Viimsi Tervise multiprofessionaalsesse taastusravimeeskonda toob lisaväärtuse patsiendi
vajaduste sügaval ja personaalsel käsitlemisel.

Annelii Niktina

Viimsi SPA taastusarst
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liikumine

Lõbus talvine spordipäev

Kiirtee iseendasse
tantra abil

Harjumaa omavalitsustöötajad tähistasid talve
lõppemist lõbusa spordipäevaga, läbiviijaks nagu
ikka Harjumaa Spordiliit
ja võõrustajaks sel korral
Saku vald.
Kurtna kooli juurde kogunes
algrivistusele 20 valla- ja linnavalitsuse spordiesindust. Esimese tegevusena tuli kõigil,
kel lumelauad all, läbida 2 km
pikkune suusaring, sekka ka
mõned kontrollpunktid lahendamist vajavate viktoriiniküsimustega. Viimsi 8-pealine suusarong lõpetas selle katsumuse
4. kohaga. Sama tubli tulemusega lõpetas Viimsi nelik ka
kooli staadionil toimunud teatesuusatamise. Järgmisena kavas
olnud võistlusel jäi meile vaid
pealtvaatamise rõõm ja tulemuste tabelisse tühi koht, sest

Tähelepanu!
Viimsi suusatamismeistrivõistlustel osalenutele –
võistluste tulemused leiate Viimsi portaalist spordi
rubriigist.

Tantra on kiirtee iseendasse, et aidata sulandada kokku vaimu, keha ja meelt.

Suusamatka kontrollpunktis.

ja ka tulemus polnud laita –
hea tuju, punetavad palged ja
13. koht. Järgmisel talvel kutsub meid endale külla võidukas
Anija vald. Suur tänu tegijatele:
Margit, Kadi, Marje, Raimo,
Oliver, Randar ja Enno!

Tiia Tamm

Viimsi suusatajad oma võistkonnakaaslastega. Fotod Tiia Tamm.

omavalitsusjuhtide võistlusel
meie juhtkonda sel aastal ei osalenud. Järgnenud kombineeritud
teatevõistlusel läksid käiku nii
suusad, kelgud kui ka hokikepid. Selles katsumuses sai Viimsi kuuik 9. koha. Viimase alana
enne lõunasööki ja lõpetamist
oli kavas reesõit. Proovisõit
roostes reega usaldati Viimsi
võistkonnale ja tänutäheks valatud higi eest saime uue võimaluse viimasena küngast vallutada.
Viimasele kohale me siiski ei
jäänud, kirja pandi 10. aeg.
Kontorirottide kurvastuseks
oli meil imeilus päikseline päev

Spordiüritustest tulemas
25. märts 16.00 Viimsi valla meistrivõistlused UJUMISES/
Viimsi Kool / Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus ja Viimsi Veeklubi / Info: Tiia Tamm, tel 51 965 243, tiia@viimsivald.ee
31. märts 19.30 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS:
meistriliiga kohtumine Chocolate Boys/Viimsi – HC Kehra /
Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
31. märts 14.00 SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused UJUMISES, lastele / Viimsi SPA /
Korraldaja: SPA Viimsi Tervis / Info: Enn Lepik, tel 51 61 629
2. aprill 10.00 Harjumaa meistrivõistlused UJUMISES / Keila /
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
9.–10. aprill Harjumaa meistrivõistlused VÕRKPALLIS: mehed
ja naised / Kiili / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

“Silmad vees II” jõuab Viimsisse
Eelmise aasta oktoobris
alustas Loo ujulast mööda Eestimaad teekonda
harrastussukelduja ja
rahvusvaheliselt tunnustatud professionaalse
fotograafi Kaido Haageni
rändnäitus “Silmad vees
II“. Alates 27. märtsist on
näitus üleval Viimsi Tervis
Spa Hotelli basseinis.
Neli aastat tagasi riputas Kaido Haagen Kalevi basseinis
vee alla pildirea veealustest
elukatest. Näitus kandis nime
“Silmad vees”. “Selleks, et
külastaja saaks tõetruu ja vahva elamuse osaliseks, tuleb ta
panna võimalikult sarnasesse
keskkonda, kus pildid on tehtud,” selgitas Haagen eriskummalist näitusesaali valikut
Tänaseks on valminud uus
seeria veealuseid pilte. Kaido

Veealuseid pilte näeb Viimsi Tervis spaa basseinis. Foto Kaido Hagen

Haageni sõnul erineb “Silmad
vees II” lisaks rändnäituse
formaadile, mis käib läbi pea
kõik maakonnad, eelmisest
üsna mitmeti. “Esimesel korral
olid kõik fotod tehtud soojades
meredes ja pildistatud filmile,
nüüd on esitlusele tulev pildi-

Näituse raames on pühapäeval, 27. märtsil, ja laupäeval, 2. aprillil k 12 –15
võimalus läbida proovisukeldumine professionaalide
juhendamisel (hind 7 €).

seeria tehtud Eesti vetes ning
digitaalse fotoaparaadiga,” lisas Haagen.
Näitust korraldava Eesti
Sukeldujate Klubi instruktori
Terje Meosi sõnul on ettevõtmise eesmärk tutvustada inimestele sukeldumist kui omanäolist ja põnevat harrastust.
“Kes on kursuse kord läbinud,
kogeb argipäeva muredest
vabanemist, nautides veealuse elu ilu ning arendab enese
kontrollimise oskust, mis aitab
vees käituda läbimõeldult ja
riskivabalt,” ütles Meos. Igas
rändnäituse toimumispaigas
korraldatakse kord nädalas ka
proovisukeldumisi. “Kogenud
instruktorite
juhendamisel
on kõigil soovijatel võimalik
täisvarustusega vee all viibimist ise järele proovida,” lisas
Meos.

Terje Meos

“Nutikate naiste klubi“ õpitoad aprillis!
4. aprill 19.00 Mahekosmeetika algkursus
Räägime kuidas lihtsatest looduslikest vahenditest kosmeetikat
teha ja valmistame koos käte-kehakoorija, huulepalsami ja päevituskreemi. Koolitaja Eveli Apri (Isemoodi Loovustuba), hind 15 €.

18. aprill 19.00 Käsitööseebi valmistamine
Kursusel keedame looduslikku seepi seebikivist, rasvadest ja õlidest.
Igal töötoas osalejal valmib kaks seepi. Koolitaja Eveli Apri –
(Isemoodi Loovustuba), hind 15 €.

11. aprill 19.00 Pildi kandmine puidule
Koolituse käigus õpime foto või mistahes muu huvitava pildi kandmist puidupinnale – riiulile, seinale, uksele, lõikelauale, puulusikale jne. NB! Palun võtke kaasa koopiapaberile prinditud pilt, mille
maksimaalne suurus on A5. Kaasa võib võtta ka puidust eseme.
Koolitaja Airi Voitk (Isemoodi Loovustuba), hind 11 €.

25. aprill 19.00 Rõngas- ehk nöörketi
valmistamine
Töötoas õpetatakse öösidest rõngas- ehk nöörketi punumist ning
nimetähtede painutamist traadist. Iga osaleja saab endale vahva
nimetähtedega käevõru või kõrvarõngad. Koolitajad Eveli Apri ja
Airi Voitk (Isemoodi Loovustuba), hind 10 €.

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis. Registreerimine: heidi@huvikeskus.ee või tel 56 676 335, www.huvikeskus.ee

Niten ja Santoshi Indiast tutvustavad tantrat
Harmoonikumis.

Olen Crystal Ra Laksmi ja kogemusliku tantraga tegelenud viimased kolm aastat. See on mulle andnud väga palju
ja olen aru saanud, kuidas omavahel liita teadlikkust ja armastust ning seksuaalsust. Kuidas saada kontakti iseenda
ehedusega, kuidas julgeda olla tõeline TANTRA NAINE
ning kuidas tasakaalustada endas nii mees- kui ka naispolaarsused ja kuidas ma inimesena eksisteerimiseks vajan
mõlemat.
Olen õppinud tasakaalustama kõiki oma elemente: tuld
läbi motivatsiooni ja kire, vett läbi voolamise ja naiselikkuse, maad läbi meesenergia, keha ning õhku läbi värskuse ja hingamise.
Tantra on minu jaoks kiirtee iseendasse, et aidata sulandada kokku kõike minus: vaimu, keha ja meelt. See on
elustiil, millesse mahub iga päev väike kild pühalikkust
ja austamist ning tänulikkust. Kus iga hetk on eriline ja
mind arendav. Kus ma võin väestada ennast ja teisi oma
teadliku puudutuse ja kohaloluga. Kus ma olen saanud
julguse olla see, kes olen kõigega, mis mul on ja mis mul
pole. Kus olen aru saanud, et emotsionaalne olla on täiesti
normaalne, et on hea oma emotsioonid ära lahustada ja
tervistavalt välja elada. Kus olen aru saanud, et NAINE
minus vajab tervistavat väge, hoolitsust ja ravi. Kõik need
haavad, mis olen sinna ise tekitanud või saanud teistelt või
ühiskonnalt.
Ma olen aru saanud, et ise loon oma reaalsust ja ise
saan valida, kuidas seda teha. Olen aru saanud, et see on
mu enda valik vabalt armastada nii ennast kui ka teisi kas
sügavalt ja pikalt või kergelt ja lühidalt või mõlemat. Ja
see on okei.
23. märtsist 4. aprillini viibivad Eestis kaks suurt tantrategijat – Niten ja Santoshi. Nad on mõlemad tegelnud
tantraga pikalt ja integreerinud selle oma elustiiliga. Nad
on eraelus partnerid ning tööelus koostööpartnerid. Nad
on elanud aastaid Osho ashramis Indias ja nüüdsest teevad
tantrakursusi üle maailma. Eestis on nad teist korda.
Esimesel korral veebruari lõpus läksid kõik kursused
täisruumidele, osad said ka välja müüdud. Tegu on interaktiivse, mängulise, lõbusa ja aktiivse lähenemisega tantrale,
kus saab läbi kogemuse selgitatud, mis tantra on ja kuidas
seda oma igapäevas ära kasutada. Samuti annab see teile
tööriistu läbi hingamise, liikumise ja hääle, kuidas ennast
tasakaalustada ja ennast rohkem armastada ning läbi selle ka muuta oma elukvaliteeti. Sellelt sündmuselt lähete
garanteeritult ära naerusuiselt ja kepseldes ning kindlasti
võimalusel ka huviga asjast veelgi rohkem teada saada.
Soovitame neile, kes huvi tunnevad, tulla ka meie algajate kursusele 26. ja 27. märtsil. Need, kes sinna ei jõua,
on teretulnud 30. märtsil kell 19.00 Viimsisse Harmoonikumi, kus toimub Niteni ja Santoshiga Shiva (mees) ja Shakti
(naine) tantratutvustus. Registreerimistingimused on kodulehel www.newflow.ee, rohkem infot saab veebiaadressilt
www.newflow.ee või Crystalilt telefonilt 55 924 831.

Crystal Ra Laksmi
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ERAKUULUTUSED

l Teostan arvuti remonti ja hooldustöid kodus ja

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.

kontoris. Vajadusel arvuti transport töökotta ja
tagasi. Täpsem info tel 58 145 250 (k 8–20), e-mail
jarno.tali@gmail.com.

Saunade ehitus. Tel 51 10 992.

l Otsin Püünsis asuvasse 200 m2 eramajja vastu-

tustundlikku ja põhjalikku koristajat. Töötasu kokkuleppel. Tel 51 31 009.
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
l Aednik teeb kevadist õunapuude ja viljapuude

l Pakun katustelt lume eemaldamise, jääpurikate
tõrje ja veerennide puhastamise teenuseid.
Kontakt: Uve, tel 56 388 994 (24h).
l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja
kassitoitu (kuivtoit). Pakun ka väga efektiivset abi
lemmikute liigeseprobleemidele (looduslikud
toidulisandid Inglismaalt). Kojutoomine tasuta.
Tel 53 025 727, Heidi.

hoolduslõikust. Tel 56 930 342.
l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, sanglepp,
l Võtame tööle masinal kuduja ja õmbleja
Viimsisse, vajadusel väljaõpe. Tel 57 415 191.

kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasuta koju!
Tellimiseks helista 600 0136, 52 00 093 või täida
tellimisleht veebiaadressil www.puu24.ee.

l Kodude koristus ja akende pesu. Tel 58 098 230.
l Viljapuude lõikus. Hooldame, noorendame ja

kujundame Teie viljapuuaia. Vajadusel okste äravedu. Tel 50 89 294.
l Otsin lapsehoidjat 1,5-aastasele tüdrukule Viimsis. Infot saab telefonil 53 401 756!
l Teostan pottsepatöid: tellisahjud-pliidid, pottahjud-pliidid, kaminad, soojamüürid, leivaahjud.
Töödele garantii. Tel 50 15 320.

l Müüa väetise ja taimemürkideta kasvatatud
toidukartulit Ants, hinnaga 0,5 €/kg. Üle 50 kg
koguse korral Viimsi vallas kojutoomine tasuta.
Info tel 55 600 545.

3. aprillil kell 11.00 Viimsi Huvikeskuses
Kaari Sillamaa Laste ja Noorteteatri etendus

PINGVIINIDE PARAAD

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad!
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

Pileti hind 3 EUR
Igale pileti ostjale kaasa üllatus!
Broneeri pilet telefonil 606 6838 või
e-mailil: viimsi@huvikeskus.ee

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning

puude langetamist. Tel 55 637 666.

PELLETID
Kojuvedu üle Eesti

OÜ Viimsi Haldus otsib
majahoidjat-remonditöölist.
Info tel 606 6836.

VIIMSI
LAULULAPS
2011
9. aprillil 2011 algusega kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

l Publikul

võimalus valida oma lemmik igas vanuserühmas – loosikupong 1 euro

l Parimad

lauljad pääsevad Viimsit esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2011“

Tule sõbrale pöialt hoidma!

www.huvikeskus.ee
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Julge muuta
oma elu!

Perevägivalla ohvrite
tasuta nõustamine.
Registreerimine kl 11-17,
tel 526 4697.
www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee
Sinu tugiisik
Viimsi vallas
eesti keeles reedeti kl 13-15
tel 545 75 154
vene keeles esmaspäeviti
kl 13-15 tel 591 08 225

Haljastus, müük, ehitus
ja paigaldus:
• teede, haljasalade ja tiikide
projekteerimine, rajamine ning
aastaringne hooldus
• kivitööd
• kopatööd
• konteiner-ja kallurveod
• mulla müük
• piirdeaiad
• prügimajad
• mahutid
• septikud ja imbväljakud
• lipumastid
• kasvuhooned
NB! Muruniitmine alates
0,02-0,06 EUR/m2 + kbm

KOORIDE
KEVADKONTSERT
VIIMSI HUVIKESKUSES
1. aprillil kell 19
Teile esinevad:
segakoor “Viimsi”
Tabasalu kammerkoor
segakoor “Reola”
Sindi segakoor

Sissepääs tasuta

Vaadake meie ideelahendusi,
tehtud töid ning lisainfot meie
tegemistest www.rkmteam.ee
Konsultatsioon ja lisainfo:
tel 55 583 483,
e-post: info@rkmteam.ee
Abimees kõigil õuetöödel –
RKM Team
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autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

TUNTUD BRÄNDID
USA-ST!
Avatud uus pood

“Riietering”

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

Elan Viimsis
ja tunnen oma
kodukanti.
Aitan Teid kinnisvara
müümisel, ostmisel ja
üürile andmisel.
Tasuta konsultatsioonid, reklaamid internetis ja lehtedes.

Merle Maar
tel: 508 2774
e-post: merle@aabec.ee
AaBeC Invest Kinnisvara
www.aabec.ee

Garderoob
Riided kogu perele
Õmblus- ja parandustööd

Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5
(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00.
Telefon 600 2292

Olete oodatud!

WECKMAN’i katuse- ja seinakatteprofiilide
tootjana on AS ESCO tegutsenud Viimsis
ehitusmaterjalide tootmise ning turustamise valdkonnas 1989 aastast. Alates 1997.a
kuulume Soomes oma ala ühte suuremasse WECKMAN STEEL’i kontserni.
Meeskonnaga on oodatud liituma
TOOTMISJUHT-LOGISTIK
kelle töö eesmärgiks on Weckman’i katuse ja seinakatteprofiilide tootmistegevuse
juhtimine, ostude ja vedude korraldamine.
Tootmisjuht-logistik vastutab tootmise planeerimise, varude täiendamise ja säilitamise ning tootmisplaanide täitmise eest.
Kandidaadilt eeldame:
• kesk-eri või kõrgharidust
• eelnevat tootmise juhtimise kogemust,
soovitavalt ehitusmaterjalide
valdkonnas
• tehnilist taipu, korrektsust ja täpsust
• koostöö- ja algatusvõimet
• väiksema grupi juhtimiskogemust
• soome või inglise ja vene keele oskust
suhtlustasandil.
Kasuks tulevad teadmised ja kogemused
metallitöötlemise tootmisest ning logistikast.
Firma pakub:
• kaasaegset töökeskkonda Viimsis
• huvitavat tööd
• täiendkoolituste võimalust, väärilist tasu.
Kandideerimiseks palun saatke oma CV
hiljemalt 01.04.2011 e-maili aadressile
info@weckman.ee postiga aadressile Aiandi tee 25, 74001 Viimsi, Harjumaa

