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27. märtsil tähistati Püha
Jaakobi kirikus mälestuskontserdiga president
Lennart Meri 84. sünniaastapäeva. Loe ja vaata
lk 7

Korraldatud
jäätmeveost

Viimsi Kooli väikesed teadmishimulised õppurid, kes lahendavad õpitoas inseneriülesandeid.

Viimsi Kooli hoog teaduse
populariseerimisel ei rauge
Eelmise aasta lõpul
pärjati Viimsi Kool
Eesti teaduse populariseerimise riiklikul
auhinnakonkursil
II preemiaga.

Tegevused selles vallas
saavad aga aina uut hoogu
juurde – Viimsi Kooli õpilased pälvivad mainekatel
teaduskonkurssidel auväärseid kohti ja rohkelt kiitust,
meie koolinoori kutsutakse
katsetama uusi teadussaavutusi ning kevadvaheajal
algklassiõpilastele suunatud teaduse populariseerimise praktilistesse töötubadesse ei mahtunud kõik
soovijad enam ära.

Viimsi Kool kannab
auga tiitlit “Riiklikult tunnustatud
teaduse populariseerija”

Eelmise aasta novembrikuus osales Viimsi Kool
2012. aasta Eesti teaduse
populariseerimise riiklikul

auhinnakonkursil, mis on
kõrgeim riiklik tunnustus
teaduse populariseerimisel. Viimsi Kool esitati nominendiks õpilasteaduse
arendamise ja Collegium
Eruditionise
loomisega
ning tunnustati II preemiaga. Auhinna eesmärk
on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada
teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi
ning avaldada tunnustust
sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele
ja kollektiividele, kes on
muuhulgas edukalt äratanud noortes huvi teaduse
ja teadlase elukutse vastu.

Kutsutakse mainekatesse teadusprojektidesse kaasa
lööma

Veebruarikuus külastasid
14 Viimsi Kooli õpilast
Sisekaitseakadeemiat ning
katsetasid uut interaktiivset arvutimängul põhinevat
õppeprogrammi. Sisekait-

seakadeemia Innovaatiliste
Haridustehnoloogiate Keskuse juht Marek Link ütles,
et Viimsi Kooli gümnasistid said esimestena erakordse võimaluse harjutada
kadunud isiku otsinguid
virtuaalselt loodud metsas,
kasutades selleks vajalikku
operatiivtehnikat ja tunnistajate ütlusi.
Noored said teada, millega tegelevad operatiivteenistujad ning kuidas kriisiolukordi edaspidi paremini
hinnata ja neid lahendada.
Sisekaitseakadeemia Innovaatiliste Haridustehnoloogiate Keskuse poolt välja
töötatud ja 2012. aasta põhjamaade innovatsiooni peaauhinna võitnud virtuaalsimulatsiooniga on võimalik
operatiivteenistujate tööd
efektiivsemaks muuta, imiteerides võimalikke kriisiolukordi virtuaalmaailmas.
Nüüd on akadeemia välja töötanud interaktiivsel
arvutimängul
baseeruva
õppeprogrammi, mille ees-

märk on tutvustada gümnaasiumiõpilastele päästjate, kiirabi, politsei ja teiste
teenistujate igapäevatööd.
Praktilise harjutuse käigus
õpivad noored ka ohuolukorras kiiremini mõtlema
ja tegutsema.
Eelmise aasta lõpus kutsuti Viimsi Kooli Collegium
Eruditionsi liikmed EestiUSA innovatsiooniauhinna
parimate
tseremooniale.
USA suursaadik Jeffrey D.
Levine tunnustas Viimsi
Kooli tehtud töö eest õpilaste annete arendamisel reaalja loodusainete valdkonnas.

Pisikesed teadushuvilised ei mahu
töötubadesse ära

Kevadvaheajal korraldas
Viimsi Kool kõige noorematele õpilastele töötoad,
mida juhendasid Viimsi
Kooli enda õpetajad ning
koostööpartnerid ülikoolide juurest. Tegevusi jätkus
keemia-füüsikahuvilistele,
multifilmi tegijatele, foto-

graafiahuvilistele ja inseneriülesannete lahendajatele. Huvi oli nii suur, et
kahjuks kõik, kes osaleda
tahtsid, ei saanudki seda
teha.
On väga tore, et õpilastel on juba algkoolis
võimalik katsetada teadlase ametit ning arendada
end valdkondades, mis
pakuvad sügavamat huvi
ja tunduvad põnevad, kuid
kõik see poleks võimalik
ilma eestvedajateta. Viimsi
Koolil on tohutult vedanud,
et õpilasteaduse koordinaatorina tegutseb koolis juba
pikki aastaid õpetaja Peeter
Sipelgas, kelle ideedel ja
tegutsemistahtel ei ole piire. Loodame väga, et tema
hoog ei rauge ning ta on
edaspidigi koolinoortele
eeskuju ja sütitav innustaja, sest ainult tema oskab
kõige paremini vastata küsimusele: “Miks võiks teadusega tegeleda?”

Annika Remmel
Viimsi Kool

Viimsi Vallavalitsus ja Eesti Keskkonnateenused AS sõlmisid kokkuleppe korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama opereerimise lepingute
pikendamiseks 1. märtsini 2014. Korraldatud
jäätmeveo lepingu pikendamise kokkuleppe
üks punkt sätestab kõikide jäätmemahutite tühjendamise hinna languse 10% alates 1.
märtsist 2013. Ühtlasi võrdsustub Prangli saarel kasutatava jäätmekoti tühjendamise hind
mandril kasutatava 140 liitrise konteineri tühjenduse hinnaga.
Veel tuletame meelde, et alates 1. maist
2013 lõpevad vabastused suvilatele talveperioodiks sõlmitud korraldatud jäätmeveost.
Perioodil 1. maist 30. septembrini on suvilaomanikel kohustus olla korraldatud jäätmeveoga liitunud. Seda sõltumata suvila kasutamise
sagedusest ja tekkivate jäätmete hulgast. Väga
erandlikel juhtudel on võimalik taotleda vabastust ka suveperioodiks, kuid erandlik olukord
ei ole kindlasti see, et suvilat ei kasutata ja jäätmeid ei teki.
Vabastuse saamiseks alates 1. oktoobrist
tuleb esitada vallale kirjalik taotlus, kus näidatakse ära põhjus, miks vabastust taotletakse,
elukoht, kus on liitutud korraldatud veoga, samuti võime küsida lisadokumente, mis näitavad ära vee ja elektrikulu vabastataval objektil
ja põhielukohas tasutavaid jäätmeveo arveid.
Korraldatud jäätmeveo küsimustega tegeleb vallas jätkuvalt keskkonnaamet ja alates 6.
märtsist 2013 keskkonnaspetsialist Aet Põld,
tel 606 6859.
Taotluse võib esitada kas kirjalikult Viimsi Vallavalitsuse postiaadressile Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, 74001, meiliaadressile aet@
viimsivv.ee või tuua ise valla keskkonnaametisse või infolauda.

Keskkonnaamet

Jäädvustagem priiuse
põlistumise päev!

Priiuse põlistumise päev 27. märts 2013
on läinud ajalukku. Kuna tegemist oli
ainulaadse ja kordumatu päevaga, kutsuvad Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti
Rahva Muuseum talletama tulevastele
põlvedele selle päeva kirjeldusi. Soovitav on lisada fotosid või videomaterjali.
Eesti Rahva Muuseum ootab kõigilt, kes
seda päeva mingil viisil meeles pidasid, lühikirjeldusi (maksimaalselt 1 lk A4 või 1800
tähemärki koos tühikutega) aadressil:
Eesti Rahva Muuseum, Veski tn 32,
51014 Tartu; või e-postiga: tiina.tael@erm.
ee (tel 735 0420).
Kirjelduste laekumise tähtaeg on 11. aprill k.a. Paremaid talletajaid autasustatakse muinsuskaitsekuu pidulikul avamisel 18.
aprillil Tartu Jaani kirikus.
Täname kõiki, kes priiuse põlistumise
päeva väärtustasid!

Eesti Muinsuskaitse Selts
Eesti Rahva Muuseum
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Kolm kevadiselt
kena uudist
President Meri stipendium

Peeter Oja: Uue arengukava
loodame esitada mais

600 eurot, pedagoogil 680
eurot, vanempedagoogil 760
eurot ja pedagoog- metoodikul
880 eurot. Õpetajaabide alampalgamäär on 430 eurot kuus.
Palgatõusu ettepaneku esitab vallavalitsus volikogule
kinnitamiseks 9. aprilli istungil.
Tänud konstruktiivse koostöö
eest MLA-le Viimsi Lasteaiad
ja hoolekogule.

K

uulutati välja Viimsi valla aukodaniku, president
Lennart Meri nimelise stipendiumi 2013. aasta voor.
Viimsi vald asutas aastal
2012 president Lennart Meri
nimelise stipendiumi, mida
antakse välja, et jäädvustada
Eesti riigipea, kirjaniku ning
Viimsi valla aukodaniku mälestust. Sellega soovitakse ühtlasi innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilasi, kes on seotud
Viimsi vallaga ning õpivad
mõnel humanitaarteaduskonna
õppekaval ja on seadnud eesmärgiks erialase uurimustöö
koostamise.
27. märtsil oli mul au välja
kuulutada meie valla aukodaniku, president Lennart Meri
mälestuskontserdil selle stipendiumi 2013. aasta voor.
Ootame aktiivset osavõttu.
Stipendiumi statuut avaldatakse Viimsi valla koduleheküljel, meedias ja ülikoolide infolehekülgedel. Mulluse 2012.
aasta voorus otsustas komisjon
stipendiumi mitte välja anda.
Sooviksin siiski tänada esimest
julget üliõpilast, kes oma töö
konkursile esitas. Tänud Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala
üliõpilasele Paula Talijärvele
tubliduse ja julguse eest!

VALLAVOLIKOGU VEERG

Prügivedu läheb viimsilastele odavamaks
Lasteaedade pedagoogide palgad tõusevad

Ü

ldhariduskoolide õpetajate töötasu nähakse ette
riigieelarvest. Vabariigi Valitsus
tõstis alates jaanuarist üldhariduskoolide õpetajate alampalka.
Lasteaedade ja huvikoolide
pedagoogidele maksab palka
kohalik omavalitsus. Muidugi
on üldhariduskoolide õpetajate
riigipoolne palgatõus loonud
ootuse, et ka vald tõstab palka lasteaedade ja huvikoolide
õpetajatel, aga samuti üldhariduskoolide tugipersonalil.
Olenemata koolide, lasteaedade ja huvikoolide eelarvete
pingelisusest, on vallavalitsus
siiski leidnud vahendeid haridusvaldkonna personali palgatõusuks 5% ulatuses. Noorempedagoogi alampalgaks kujuneb

V

iimsi vallal on kavas läbi
viia uus riigihange korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks.
Seniseks partneriks on 2006.
aastal hankega leitud parim pakkuja – AS Eesti Keskkonnateenused. Kuni uue hanke võitja
selgumiseni pikendati lepingut
Viimsi valla ja ASi Eesti Keskkonnateenused vahel.
Läbirääkimiste tulemusel
alaneb prügiveo hind viimsilastele 10 protsenti. Samuti ühtlustuvad valla mandriosa ja püsiasustusega väikesaare Prangli
prügiveo hinnad. Lepingu muudatused valla ja ettevõtte vahel
hakkasid kehtima alates 1.
märtsist 2013. Lähemalt saate
lugeda sellest ka kõrvalküljel.

Haldo Oravas
vallavanem

Tantsuõhtu
Viimsis

Toimub Viimsi Kooli väikeses majas
(Karulaugu tee 5) 19.04.2013 k 19.
Täpsem õhtu tutvustus Lubja küla
kodulehel ja facebookis
Huvilistel palume osavõtuks eelnevalt
registreerida raimo@paenurme.ee
või Raimo Tann tel 517 2941

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 19. aprillil

Vallavolikogu praegusel koosseisul on tegutseda jäänud veel pool aastat. Nii on paras aeg vaagida komisjonides tehtut. Seega
paluks Sinul kui volikogu sotsiaalkomisjoni esimehel heita pilk olulisematele asjadele, millega olete siiani hakkama saanud.
Komisjoni igapäevatöö on abivajajate
taotluste läbivaatamine ja toetusotsuste tegemine. Selle koosseisu ajal on aastas keskmine abivajajate taotluste arv olnud 900 ja 500
vahel. Õnneks on see langenud ja mullu oli
juba alla 500 taotluse. Pensionäride taotluste
arv on olnud stabiilne ja jääb 200 kanti. Seega perede taotluste arvu vähenemine näitab
majandusolukorra stabiliseerumist ja perede
paremat toimetulemist.
Need taotlused on üks olulisi näitajaid
valla sotsiaalvaldkonnas toimuvast. Nende
andmete põhjal näeb volikogu, millised trendid ja probleemid valitsevad ning mis suunas
liikuda. Selle koosseisu üks prioriteet on olnud sotsiaal- ja tevishoiu arengukava uuendamine ja täpsustamine ning tegevussuundade
paikapanemine aastateks 2013-2020.
Üks oluline tähis on olnud koduhooldusteenuse alustamine Viimsis. Nüüd on vaja
seda teenust edasi arendada.
2010. aastal tekkis olukord, kus sünnitoetuste tingimuste täpsustamisel jäi arvestamata
erijuhtum, kus pered, kes vahetult enne korra
muutmist vastasid tingimustele ja uue korra
jõustumisel enam mitte. See ei olnud kindlasti valla tahe määruse muutmisel. Valla tahe on
toetada sünde ja hinnata lapsevanemaid, kes
on ennast pikemalt vallaga sidunud. Täpsustasime määrust ja õiglus sai majja.
Sissetulekust sõltuvate toetuste nimistusse lisandus ka uus meede. Oluliseks abiks
vähekindlustatud peredele sai lasteaiakoha
ja koolitoidu kompenseerimise sisseviimine.
Järgnev ei ole otseselt seotud sotsiaalkomisjoni tööga, aga see on meie valla hoolekande visiitkaart. Nimelt selle koosseisu ajal
on põhjaliku uuenduskuuri saanud Rannapere Sotsiaalkeskus, kus asub ka Rannapere
pansionaat. Praeguseks on tehtud kapitaalremont kõikides tubades, koridorides ja söögisaalis ning uue ilme on saanud maja välisfassaad. See on teoks tehtud tänu Rannapere
pansionaadi kauaaegse juhi Peeter Saare ja
nõukogu koostööle. Kõik need investeeringud on tehtud tänu ökonoomsele majandamisele ja pansionaadi oma finantsvahendite
arvelt. Hetkel on Rannapere Pansionaat Eesti üks juhtivamaid pansionaate.
Mis on praegu pooleli? Millises seisus
on sotsiaal- ja tervishoiu arengukava? Millal loodate sellega valmis saada?
Hetkel tegelemegi aktiivselt sotsiaal- ja
tervishoiu arengukavaga, mille loodame esitada volikogule mais. Töö on olnud mahukas
ning oleme sotsiaalvaldkonna käsitlemisel
Viimsis püüdnud võtta aluseks täiesti uue
lähenemise ja uued suunad. Vallavalitsus ja
sotsiaalamet on erinevate huvigruppide hulgas viinud läbi põhjalikud küsitlused. Saime
tagasisidet perede, pensionäride ja puuetega
inimeste käest. Samuti korraldati põhjalikud arutelud sotsiaalvaldkonnas tegelevate
inimeste vahel. Huvitav seik tuli ilmsiks nii
pensonäride kui ka perede küsitlusest, et sotsiaalvaldkonna oluline hindamiskriteerium
on ka transpordikorraldus ehk niinimetatud
busside väljumisajad ja -kohad.
Uue arengukava märksõnad on terviklik
lähenemine ja tühimike täitmine sotsiaalabis.
Info parem vahetus, nn funktsionaalse sotsiaalkeskuse loomine olemasolevate ruumide,
võimaluste ja struktuuriüksuste baasil. Sinna
alla kuuluvad puuetega inimeste parem teenin-

Tehtu on sündinud tihedas koostöös, ütleb
Peeter Oja.

damine (transport, kooliõpe, hoid ja nõustamine), vähekindlustatud inimeste abistamine nii
materiaalselt kui erinevate teenustega, tasuline
avahooldusteenus ja lahenduste väljatöötamine sotsiaalkorterite arvu suurendamisel.
Läbiv ideoloogia arengukava koostamisel on valla seadusest tulenevate kohustuste
täitmine ja põhimõte, et toetuste määramisel oleks tagatud tegelike abivajajate sihipärasem ja laiemate võimalustega toetamine.
Kuidas sujub omavaheline koostöö komisjoni sees? Kas opositsiooni ettepanekuid ka arvestate? Kuidas hindad suhteid
vallavalitsuse ja selle ametitega?
Sotsiaalkomisjon on meil seitsmeliikmeline ja sinna kuulub erinevate eluvaldkondade
inimesi: perearst Tiina Talijärv, pensionäride
ühenduse aktiivliige Enn Teimann, koduõenduse asjatundja Kristina Kams, puuetega inimeste valdkonna spetsialist Anu Kaiv, mitmete
raamatute koostaja ja toimetaja Anne Velliste
ja endine riigikogu liige, suure elu- ning valdkonnakogemusega Mari-Ann Kelam. Mul on
suur au nendega koostööd teha. Kõik sotsiaalvaldkonnas tehtu on sündinud tihedas koostöös vallavalitsuse ja sotsiaalametiga.
Mis puudutab opositsiooni, siis TTÜ
halduskorralduse magistrina pean tõdema,
et ilma konstruktiivse vastasseisuta ei oleks
meie riigis demokraatiat. Me pole põhjapanevate küsimustega volikogu ees mõni aeg
käinud. Eks nüüd mais ole näha, kas sotsiaal- ja tervishoiu valdkond on opositsioonile oluline ja südamelähedane, nagu seda
on planeeringute ja ehitusega seotu. Loodan
siiralt, et on.
Millised on sotsiaalvaldkonnas praegu Viimsis kõige suuremad valupunktid?
Veel suuremat tähelepanu ja arengut vajavad puuetega inimestele ja nende lähedastele pakutavate teenuste arendamine – päevahoid, transport, tugiteenused jne.
Oled ühtlasi ka vallavolikogu aseesimees ning juhtinud vajadusel kogu volikogu tööd. Kuidas hindad selle koosseisu
tegemisi ja otsuseid tervikuna?
Jah, mul on olnud au juba teist koosseisu
järjest neid kohustusi täita. See on olnud piisavalt pikk aeg tegemaks järeldusi. Pean ütlema,
et mind on rõõmustanud selle koosseisu areng.
Esiteks on vallavalitsuse poolt volikogule
esitatavad materjalid muutunud veelgi professionaalsemateks ja läbitöötatuteks. Teiseks
näen suure arenguna opositsiooni kaasalöömist otsuste kujundamisel. Pean silmas uue
Randvere kooli ehituse jaoks loodud komisjoni tööd. Hetkel tundub, et see on ennast õigustanud ning sellega on saavutatud konstruktiivne, mitte aga lahmiv vastuseis.
Millist Viimsit tahaksid näha tulevikus?
Tasakaalukalt arenevat Viimsit, et üks
valdkond ei omaks suuremat eelist teise
valdkonna ees. Ja kui nüüd lihtsalt seda asja
öelda, siis olgem ausad – ka meie valla teed
on vaja korda teha!!!
Küsis

Jüri Leesment
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Jäätmeveo hinnad alanesid

Sotsiaalhoolekanne Viimsis
Mis saab siis kui …
Tavaliselt me probleemidele ei mõtle. Kui on
olemas töö, kodu, tervis ja piisavalt raha, et oma
kulutusi katta. Vahel ei lähe elus aga alati nii
nagu oleme planeerinud.

Margus Talsi
abivallavanem

Viimsi vald on edukalt
lõpetanud läbirääkimised
korraldatud jäätmeveo
hankeperioodi pikendamiseks kuni ühe aasta
võrra.
Korraldatud jäätmeveoteenuse
osutamist jätkab valla territooriumil AS Eesti Keskkonnateenused, täpsemat infot saab
ettevõtte kohta lugeda tema
koduleheküljelt www.keskkonnateenused.ee. Lepingu muudatused valla ja ettevõtte vahel
hakkasid kehtima alates 1. märtsist 2013. Valla elaniku jaoks on
kindlasti rõõmustav uudis see,
et kõikide teenuste hinnad langesid 10%. Lisaks on kehtestatud hinnad nüüd võrdsed kogu
Viimsi territooriumil, sealhulgas
Prangli saarel.

Jäätmehoolduse
tulevik

Eelmise aasta sügisel alustas
Viimsi vald koostööd jäätmehooldusvaldkonnas teiste Harjumaa kohalike omavalitsustega. Asutatud MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste Keskuses loodavad üheksa ühinenud Harjumaa valda parandada oma territooriumidel jäätmehoolduse
kvaliteeti, muuta teenus elanike jaoks lihtsamaks, arusaadavamaks ning olla abiks ela-

Rõõmus prügiauto on sõiduks valmis.

nikele, kui jäätmeveoga tekib
probleeme. Sel aastal on plaanis luua ühine kodulehekülg,
kus on kaasatud ka lapsed, et
neil oleks huvitav õppida jäätmeteemat kui keskkonna hoidmise üht põhialustuge. Lisaks
on plaanis välja anda jäätmeteemaline infoleht ning korraldada teabepäevi. Koostöös
valmistatakse ette järgmist
ühist korraldatud jäätmeveo
hanget. Koos ollakse paremini valmis väljakutseteks, mida
toovad endaga kaasa jäätmeturule lisanduvad uued jäätmete
töötlemise tehnoloogiad ning
koostöös on võimalik tõsta
teenuse kvaliteet vastavaks
põhjamaade eeskujule.
Viimaste kuude jooksul on
jäätmeseaduse
muutmisega
seonduv sattunud ka ajakirjan-

duse huviorbiiti. Kindlasti on
kohalikud omavalitsused nõus,
et jäätmeseadus vajab uuendamist ning parandamist. Hetkel
peavad aga kohalikud omavalitsused seisma selle eest, et
jäätmehoolduse valdkonnas ei
liigutaks aastakümneid tagasi,
mil kehtis vaba turg. Kohalikud
omavalitsused ei saanud siis
piirata elanikelt nõutavaid tasusid, mille tulemusel sattus palju prügi loodusesse vedelema.
Täna vajame riigi poolt selget
tegevusplaani, kuidas tagada
valdkonna areng ja eelkõige
selle rahastamine. Jäätmevaldkonnas nõuavad nii Euroopa
Liidu kui ka Eesti õigusaktid,
et reostamise eest tuleb koguda
vahendeid põhimõttel “saastaja
maksab”. Riigipoolse toe puudumisel rahastatakse jäätmete

valdkonda täna Viimsi vallavalitsuse poolt valdavalt tulumaksulaekumiste arvelt. Kindlasti
ei saa eeldada, et see elanik, kes
rohkem teenib, tekitab ka rohkem jäätmeid.
Oleme seisukohal, et kohalikul omavalitsusel peab
olema võimalus korraldada
jäätmehooldust ning seada ka
vajadusel turutõrkeid, et kaitsta
elanikke kõrgete hindade eest.
Vabaturu tingimustes ei oleks
mingit garantiid, et Prangli
saare elanikule ei muutuks jäätmete äraveo hind üle jõu käivaks ja hajaasustuspiirkonnas
viidaks prügi metsa alla. MTÜ
Harjumaa Ühisteenustekeskus
soovib koostöös omavalitsustega jätkata jäätmehoolduse valdkonna arendamist keskkonna
suhtes vastutustundlikult.

Vald toetab lemmikloomade kiibistamist
Viimsi Vallavalitsus
kuulutab välja kampaania
“IGA POJU OMA KOJU“.
Nii mõnigi loomaomanik on
kogenud kaduma läinud lemmiku pärast muret ja ahastust:
kust ometi otsida ja leida? Nii
kuulutused teeäärsetel tulpadel
kui tänapäevaste kommunikatsioonivahendite kaudu, kõned
Loomade Hoiupaika, tihti ka
valla ametnikule räägivad sellest, et tegemist on pereliikme
kadumisega.
Kindel viis oma lemmiklooma ülesleidmist kiirendada
on paigaldada talle mikrokiip
ja registreerida see lemmikloomade registris. Viimsi vallas on
ametlik lemmikloomaregister
LLR, see on üle-eestiline veebipõhine register kiibistatud
lemmikloomade jaoks. Loomaomanik saab andmeid vaadata
ja oma looma ise registreerida
riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Kes seda ise mingil põhjusel teha ei saa, võib pöörduda
vallavalitsuse vastava ametniku
poole, kes seda tema eest teeb.
Kaasa on vaja võtta looma registreerimistunnistus ja enda
isikuttõendav dokument. Registreerimine on tasuta.

Kui endaga enam toime ei tule, on õigus abile. Foto Matton

Läbi kevade plaanime tuua teieni põhilised sotsiaalhoolekande valdkonna probleemid, millega vallavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuametisse pöördutakse. Teeme seda
vormis – mis saab, kui… kaotan töö, mu lähedane sureb,
mina või minu lähedane haigestub ning ei tule enam endaga toime, tean last, kes vajab abi, perre sünnib erivajadusega laps jne.
Tutvustame riigi poolt makstavaid ning Viimsi vallas
kehtivaid sotsiaaltoetusi ning -teenuseid. Paneme kirja
selgelt ja arusaadavalt toetuse saamiseks kehtestatud tingimused ning vajalikud toimingud. Kuidas ja kelle poole
pöörduda, samas tutvustame valla sotsiaal- ja tervishoiuameti töötajaid, kes vastava teemaga tegelevad.
Kui teil on teemasid, mille kohta tahaksite täpsemat
infot, saatke see meilile: reet@viimsivv.ee
Alustame järgmises lehes toimetulekuraskustega perest.

Reet Aljas
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

1. aprillist
muutusid busside
sõiduplaanid
Tallinna Transpordiamet teatas möödunud nädalal, et muudab 1. aprillist 2013 Tallinna linnaliini
nr 1A tööpäevast sõiduplaani. Lisaks täiendati
alates aprillist ka liini nr 49 laupäevaseid ja pühapäevaseid reise.
Eeltoodust tulenevalt ning peatuses “Viimsi keskus” ümberistumiste tagamiseks viidi sisse reiside muudatused
valla siseliinide V1, V2, V3 ja V5 tööpäevastes sõiduplaanides. Siseliinide ja linnaliinide muudatustega saad tutvuda sõiduplaanide veebilehel soiduplaan.tallinn.ee või valla
kodulehel.

Kampaania ajal tuleb tasuda ainult kiibi hind. Foto Matton

Loomatauditõrje seadus §
10 kohustab loomaomanikku
looma identifitseerimise võimaldamiseks märgistama oma
loom eristamist võimaldava
püsiva ning kordumatu kunstliku tunnusega.
Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskirja kohaselt on selleks tunnuseks
mikrokiip ja kohustuslik on
nii koerte kui ka kasside kiibistamine. Siinkohal rõhutame
veelkord, et registrisse kandmata loomadel ei oma kiibi

olemasolu mingit tähtsust, sest
ilma registriandmeteta ei ole
võimalik loomaomanikku tuvastada, samuti ei ole sel juhul
täidetud ka lemmikloomade
pidamise eeskirja.
Käesoleval kevadel on vallavalitsusel taas plaanis korraldada loomade vaktsineerimist
ja koos sellega ka kiibistamist.
Plaanime toetada ka arsti koduvisiite nende loomaomanike
juurde, kel on mingitel põhjustel loomaga vaktsineerimispaika kohale minek raskendatud.

Sellise teenuse saamiseks tuleb
oma soovist meile teada anda.
Kampaania ajal on inimesel
vaja tasuda ainult kiibi hind,
teenuse eest tasub Viimsi Vallavalitsus. Vaktsineerimisel on,
nagu alati, marutaudivastane
vaktsiin tasuta, kompleksvaktsiini eest tasub loomaomanik.
Järgmises ajalehes anname
teada kampaania üksikasjad –
toimumise ajad ja kohad, kiibi
ja koduvisiidi hinnad.

Kommunaalamet

Tähelepanu!
Seoses Ranna tee rekonstrueerimisega suletakse Ranna
tee lõpus ja Randvere tee alguses (Jussi õlletoa kõrval)
olev raudtee ülesõidukoht.
Ranna tee ülesõidukoht on kavas sulgeda alates 19.04 kell
20 (ühistransport saab läbida kella 24ni) kuni 21.04 kell 24.
Ülesõidul teostatakse vana katte eemaldamine, liiprite vahetus, ballasteerimine, rennrööpa paigaldus, sadeveerenni
renoveerimine ja asfalteerimistööd. Samaaegselt ülesõidu
sulgemisega teostatakse vanade ülesõidufooride asendamine uutega.
Liiklus on ümber suunatud mööda Muuli teed. Jalakäijatele
tehakse ülesõidu kõrvale ajutine ülekäigukoht.
AS Leonhard Weiss Ehitus ootab liiklejatelt mõistvat suhtumist ja soovib sujuvat liiklemist.
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Emor uuris
Muuga sadama
lõhnade mõju
Uuringutulemused kinnitavad lõhnaprobleemi
tõsidust Muuga sadama ümbruskonnas.

Muuga sadamas tegutsevaid ettevõtteid on küsitluse
tulemustest teavitatud.

Harjumaal Muuga sadama piirkonnas läbi viidud küsitlusel hindas enam kui kolmveerand küsitletutest lõhnahäiringut oma igapäevaelu kogemustele tuginedes tajutavaks
ja ligi pooled vastanutest isegi talumatuks. Lõhnareostust
tajutakse mõnevõrra sagedamini Muuga piirkonnas, kuid
tugevamana Randveres.
Uuringufirma Emor viis möödunud aasta lõpus Keskkonnainspektsiooni tellimusel Muuga piirkonnas läbi
küsitluse, mille eesmärk oli uurida lõhnade esinemise
sagedust Muuga piirkonna välisõhus ning nende mõju
piirkonna elanikele vastavalt standardile EVS 887-1:2005
“Lõhnade mõju ja selle hindamine”.
2012. aastal Keskkonnainspektsioonile laekunud kaebuste ja muude standardist tulenevate kriteeriumide alusel
valiti küsitluse läbiviimise piirkondadeks Muuga sadama
lähiümbrus ja Randvere ning kontrolltsooniks Leppneeme
piirkond. 395 majapidamise külastuse tulemusena viidi
läbi 110 intervjuud. Arvamust lõhnahäiringute kohta küsiti ainult püsielanikelt.
Lõhnahäiringut hinnati termomeeterskaalal, kus 10 tähistab talumatut lõhnahäiringut ja 0 näitab häiringu puudumist. Muuga sadama ümbruses hindas 76 protsenti küsitletutest ning Randvere piirkonnas 84 protsenti küsitletutest
lõhnahäiringut 5 või enama palliga. Muuga piirkonnas oligi
kõige sagedamini valitud skaalapunktiks 5, Randvere piirkonnas valiti kõige sagedamini skaalapunktid 7 ja 8.
Lisaks termomeeterskaalale kasutati hindamisel sõnalist skaalat, mille järgi tajus lõhnahäiringut ilmse, tugeva,
väga tugeva või talumatuna 72 protsenti küsitletud Muuga sadama ümbruse elanikest ning 84 protsenti Randvere
elanikest.
Enamik vastanutest kirjeldas välisõhus levivat ebameeldivat lõhna bensiini, nafta, kütuse või masuudi lõhnana. Piirkonna eripära arvestades on tõenäoliselt tegemist
lõhnade koosmõjuga.
Lõhnataju ületamine ei tähenda veel lubatud normide
ületamist, kuid sageli välisõhus leviv ebameeldiv lõhn on
inimestele häiriv, põhjustades ärritust ning tundlikumatel
inimestel ka hingamisteede vaevusi, mida kinnitas ka nimetatud uuring.
Antud juhul on lõhnaaine esinemine selleks kokku
kutsutud turu-uuringute ekspertrühma poolt tuvastamist
leidnud ja selgitamist vajab veel erinevate saasteallikate
osatähtsus saaste põhjustamisel. Selleks, et probleemiks
olevate lõhnaallikate emissioone hinnata, viib Keskkonnauuringute Keskus läbi ka komplekssed välisõhu mõõtmised Muuga sadamas, mis lõpevad hiljemalt sel sügisel.
Pärast mõõtmistulemuste selgumist saab lõhnaallikate valdajatelt nõuda juba kindlaid tegevuskavasid ja teha
ettepanekuid saastelubade muutmiseks. Samas soovitame
sadamaoperaatoritel juba praegu hakata välja töötama lõhnaaine vähendamise tegevuskavasid, kuna välisõhu kaitse
seaduse kohaselt peavad lõhnaaine esinemise tuvastamise
korral rakendama meetmeid kõik saasteallikate valdajad,
kelle tegevus põhjustab või võib põhjustada lõhna tekkimist, levimist või ärritavat lõhnataju elanikkonnale.
Muuga sadamas tegutsevaid ettevõtteid on küsitluse
tulemustest teavitatud. Küsitluse tulemuste ja hinnangutega on võimalik tutvuda Keskkonnainspektsiooni kodulehel www.kki.ee  Keskkonnajärelevalve  analüüsid ja
uuringud.
Muuga välisõhu uuringuid toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Leili Tuul

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik

Kaevame veel ka sel aastal
Meelis
Saluneem
volikogu liige
AS Viimsi Vesi
nõukogu
esimees

Kindlasti on paljud viimsilased märganud pidevaid kaevetöid suuremate ja väiksemate teede
ääres kogu Viimsis. AS
Viimsi Vesi teostab töid
vastavalt Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi projektile “Viimsi veekorraldus II etapp“.
Projekti peamised eesmärgid
on asula reoveedirektiivi nõuete täitmine Viimsi vallas ja vallaelanikele nõuetekohase kvaliteediga joogivee tagamine.
Viimsis on ca 73% elanikest tagatud liitumisvõimalus reoveekanalisatsiooniga,
paljudel ülejäänutel puudub
liitumisvõimalus. Seega kasutatakse reovee ärajuhtimiseks
endisaegseid imb- või kogumiskaevusid, mille lekkekindluse ja tühjendamise kohta
puudub informatsioon.
Enne Viimsi veetöötlusjaama valmimist veebruaris
2012 ületas Viimsi joogivesi joogiveedirektiivi nõudeid
raua, mangaani, kloriidide,
ammooniumi ja radionukleiidide sisalduse osas. Olukorra
muutmiseks rajati valla keskmes olevasse metsamassiivi
veehaare ning projekti raames
veetöötlemisjaam koos puhta
vee reservuaaride (3 x 2000
m3) ja teise astme pumplaga.
Töödeldud ja nõuetekohase
kvaliteediga joogivee tarnimiseks elanikeni on vajalik
täiendavate ühisveevarustuse
torustike rajamine. Tõstmaks

Kvaliteetse joogivee saamiseks on vajalik täiendavate torustike rajamine.

Tööd käivad lume kiuste.

joogivee tarnekindlust, tuleb
rajada Viimsi ida- ja lääneranniku veevõrgu ühendamiseks
veetorustik ning suurendada
osade olemasolevate torustike
läbimõõte. Lahendamist vajab
ka olemasolevate torustike halb
tehniline seisund, millele viitab
suur lekke- ja infiltratsioonivee

kogus, mistõttu on vaja need torustikud ümber ehitada.
Ühtekuuluvusfondi projekti
maksumus on 14 583 978 eurot,
millest Euroopa Liidu toetuse
osa on ca 77%, s.t 11 239 800
eurot.
Tööde käigus rajatakse ligikaudu 21,5 km isevoolset reo-

veetorustikku, 9,2 km surve/vaakum kanalisatsioonitorustikku,
15 reovee ülepumplat, rekonstrueeritakse 3 reovee ülepumplat,
32 km joogiveetorustikku ja 1
reovee vaakumpumpla.
Käesolevaks hetkeks on
vee- ja reoveetorustikud rajatud Viimsi alevikus ning Lubja ja Leppneeme külas. Teede
asfalteerimine ja haljastustööd
plaanitakse lõpetada maikuus.
2013. aastal rajatakse veeja reoveetorustikud Haabneeme
alevikus ning Randvere, Metsakasti, Tammneeme, Püünsi ja
Muuga külas.
Antud projekti raames
teostatavate töödega ei lõpe
veel Viimsi valla veemajanduse arendustööd. Algatatud on
Viimsi veekorralduse järgmine, IV etapp, mis sisaldab reoveetorustiku ehitamist Muuga
reoveepuhastini ja puhasti rekonstrueerimist.

kuulutab välja konkursi Haabneemes asuvasse suurde õppehoonesse järgnevatele ametikohtadele:

kuulutab välja konkursi Randvere õppehoonesse järgnevatele ametikohtadele:

• Õppejuht (1.-5. klassid)
Nõutav pedagoogiline kõrgharidus ja 3- aastane pedagoogiline
staaž. Kasuks tuleb 160- tunnine juhtimiskoolitus või mentorkoolitus.
• Õppejuht (6.-9. klassid)
Nõutav pedagoogiline kõrgharidus ja 3- aastane pedagoogiline
staaž. Kasuks tuleb 160- tunnine juhtimiskoolitus või mentorkoolitus.
• Õppejuht (gümnaasium)
Nõutav pedagoogiline kõrgharidus ja 5- aastane pedagoogiline
staaž. Kasuks tuleb 160- tunnine juhtimiskoolitus või mentorkoolitus.
Õppejuhtide peamisteks tööülesanneteks on õppekava arendamine ja õppekvaliteedi tagamine.
• Arendusjuht
Nõutav pedagoogiline kõrgharidus ja 3- aastane pedagoogiline
staaž ning hea inglise keele oskus.
Peamisteks tööülesanneteks on projektide juhtimine, uuringute
ja analüüside läbiviimine.
• Kehalise kasvatuse õpetaja (poiste rühmadele)

• Klassiõpetaja
• Kehalise kasvatuse õpetaja
• Psühholoog
• Eripedagoog
• Logopeed
• Abiõpetaja
• Pikapäevarühma õpetaja HEV õpilastele
• Haridustehnoloog
• Raamatukogutöötaja

Tööle asumise aeg august 2013.
Dokumendid saata hiljemalt 19. aprilliks 2013 greta@viimsi.edu.
ee või Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa

Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded
• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
• õppejuhiks ja arendusjuhiks kandideerijal visioon tulevasest tööst
Tööle asumise aeg august 2013.
Dokumendid saata hiljemalt 19. aprilliks 2013 greta@viimsi.edu.
ee või Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa
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Vambola Kahro: Otsustasin siia jääda,
kuna mu juured on siin

Kultuur või
kultuuritus

Tänane intervjueeritav
on põline Prangli saare
elanik Vambola Kahro.
Küsime Vambola käest,
milline on tänapäeval
saareelaniku elu ning kuidas maismaa eluga kursis
ollakse.
Kaua olete Prangli saarel elanud?
Eluaeg.
Kuidas leidsite tee saarele?
Isa saadeti Prangli saarele
õpetajaks, ta on pärit Võru linnast ja oli poisikesena Võru postipoiss. Isa juhatas Prangli saare
kooli 34 aastat. Võttis Prangli
saare põliselaniku, minu ema,
naiseks. Emapoolne suguvõsa
elab saarel juba mitmeid-mitmeid põlvi, vanaisa ja vanavanaisa on Pranglilt pärit. Mul on
kaks venda, kes elavad nüüd
mandril – Rohuneemes. Mina
olen jäänud ainukesena oma
perega saarele elama. Otsustasin siia jääda, kuna mu juured
on siin ja mulle meeldib Prangli
saar ning siinsed inimesed. Oma
abikaasaga, kes on pärit Tallinnast, kohtusin ka saarel.
Kuidas Teie igapäevaelu
saarel välja näeb, millega tegelete argipäeval, kuidas vaba
aega veedate (üksi/perega)?
Olen loonud Prangli saarele Päästeteenistuse, mille juhataja ma praegu olen, ja Prangli
Saarte Selts hooldab ka oma
tehnikaga Prangli saarel asuvaid valla teid, seda läbi hanke. Vabal ajal käin kalal, jahil
ja ehitan puust sõudepaate.
Mis on Teie arust Viimsis ja Prangli saarel hästi ja
mida võiks paremaks muuta?
Kõik on enam-vähem hästi, ma arvan. Liiklus mandri
ja saare vahel toimib nii talvel
kui suvel. Suvel laevaga, talvel
helikopteriga, millegi üle nuriseda ei saa.
Kui tihti käite mandril ja
kui hästi tunnete ülejäänud

Olen mõnda ega mõtisklenud kultuuri ja kultuurituse teemal, ja ikka enam pakub see mõtteainet. Rääkides kultuurist peame ikka ju esmalt
silmas kõike kaunite kunstide, muusika ja sarnasega seonduvat, kuid kultuuritusest rääkides
peetakse silmas eelkõige inimese ebasobivat
käitumist.

Nii suur kala annab ennast kätte võib-olla vaid põlisele saareelanikule.

Viimsi valla territooriumi?
Mandril käin tihti ja valla
territooriumi tunnen väga hästi.
Mida huvitavat olete Viimsis enda jaoks leidnud (huvitav
koht looduses, mõni restoran,
sündmus, kontsert või muu
vaba aja veetmise võimalus)?
Viimsis on positiivse mulje
jätnud Rannarahva Muuseum
ja ka Viimsi spaad külastan
üsna tihti.
Elate saarel. Milline on
Teie suhe merega, palju merega igapäevaselt tegemist teete
(mis merelisi tegevusi teete ja
kas tulevikus tahaksite midagi
teisiti/täiendavalt teha)?
Merega on loomulikult
suhe tihe, kuna elan saarel.
Käin nii kalal kui ka jahil. On
aastakümneid tegeletud ka merepäästega ja nüüdsest on loodud ka riigi toel Prangli Saarte
Seltsi baasil vabatahtlik merepääste üksus. Eriti vahva on,
kui talvel saab tsiklite ja autodega üle jää mandrile sõita.

Kuna Muugale on loodud suur
sadam, on jääteed mandri ja
saare vahel väga harva avatud.
Kas olete külastanud ka
teisi Viimsi saari (Naissaar,
Aksi, Keri) ja kuidas iseloomustate/hindate neid paiku?
Jah, loomulikult olen kõik
ümbruskonna saared läbi sõitnud. Eriti meeldib mulle Aksi
saar, kuna seal on kunagi olnud
inimasustus – seal on majavaremed ja kiviaiad, keldrid ja
õunapuud. Väga arhailine vaatepilt. See on tänapäeval mahajäetud, praegu ainult lindude,
lammaste ja mägiveiste saar.
Jutustage palun üks huvitav seik või sündmus oma
elust, mis seostub teil Prangli
saare või Viimsi vallaga.
Jutustada oleks väga palju
sellest saarest ja inimestest,
kuid kõige eredam nendest
oleks lugu minu vanatädist, kes
elas lääne pool saart üksikus
paigas eraklikku elu ja oli väga
elukogenud. Jutustades juba

lapsepõlves Jeesusest Kristusest, kellesse ta siiralt uskus, ja
ka väga palju lugusid, mis siin
saarel läbi ajaloo on juhtunud.
Vanatädi ennustas unenägude
põhjal väga täpselt tulevikku –
alates minu laste sündimistest
ja ka muid asju, mis saare inimestega juhtub. Samuti ütles
ta nelja saareinimese nime, kes
enne teda siit ilmas lahkuvad,
ja siis läks tema.
Kuidas tutvustate Pranglit oma sõpradele? Mida näitate, kuhu nad viite?
Prangli saar on väga kaunis saar ja vaatamisväärsusi
nii väikse saare kohta palju.
Eriline vaatamisväärsus on
kindlasti kadakane maastik
saare edelaosas ja liivarannad
Prangli lõunarannikul. Samuti
ka Prangli Laurentsiuse kabel
kalmistuga, kus on kaldu vajunud vanad rauast ristid.
küsisid

Mailis Alt
Kristeli Kahro

Noored saavad näha maaelu
Algab noortele suunatud
projekt, kus maaelu muutub käega katsutavaks.
Esimest korda korraldatakse
noortele projekti “Mahepõllumajandus noorteni”. Eestvedajad on noored vabatahtlikud,
kes teevad koostööd MTÜga
Wwoof Eesti, kellel on väga
head kontaktid ja koostöö Eestimaa mahetaludega.
Projekti eesmärk on viia
kokku mahepõllumajandusest
hoolivad ja selles vallas tegutsevad asjatundjad (s.h talunikud ja spetsialistid) ning väheteadlikumad, kuid teema vastu
huvi tundvad noored.
Teabeseminar ja õppepäevad suurendavad noorte teadlikkust maaelust, keskkonnast

ja põllumajandusest, s.h arusaama nende omavahelisest
seosest. Teabeseminari päevakavasse on planeeritud lisaks
asjatundjate ettekannetele ka
kaks töötuba, kus noored saavad omavahel mõtteid vahetada. Mahetaludes tutvutakse
talu valdkonna ja tegevustega,
toodangu sortimendiga ning
võetakse osa talutöödest.
Üritused on ilma osalustasuta ja suunatud ennekõike linnanoortele, kuigi ei eeldata, et
vaid linnanoortel puudub teadlikkus mahepõllumajandusest.
Kõik noored vanuses 15-30
on oodatud osalema Tallinnas
toimuval teabeseminaril ning
kolmel õppepäeval, mil külastatakse viit mahetalu Järva-,
Valga- ja Viljandimaal, kus

Ürituste toimumiste ajakava
l 27. aprillil teabeseminar Tallinnas.
l 18. mail õppepäev Viljandimaal Palu mahetalus (köögiviljaseemned, õunakasvatus).
l 15. juunil õppepäev Valgamaal Kopra karjamõisas (lambakasvatus, ravimtaimed, köögiviljad).
l 21. septembril õppepäev Järvamaal, külastatakse kolme
mahetalu: Kalamatsi meierei, Miku talu ja Rätsepa talu (toodang kitsepiimast, permakultuurid). Võimalus on jääda vabatahtlikuna Rätsepa tallu appi talutöid tegema (köögiviljad).

tutvutakse keskkonnahoidliku
ja loodusliku eluviisiga. Tasuta transport on organiseeritud
igaks õppepäevaks maakonna
suurimast linnast mahetaludesse ja tagasi.
Ürituste edukale toimumisele aitavad kaasa: teabeseminaril esinejad; projektis
osalevad mahetalud; taludesse

sõidutavad AS Atko Trans, AS
MTG Valga ja Mulgi Reisid
AS; teabeseminari ruumi lubab kasutada Iisak OÜ.
Täpsem info ja eelregistreerimine ürtitustele MTÜ
Wwoof Eesti kodulehel www.
wwoof.ee

Merje Mölter

projektijuht

Huvitav, et üks sõna on selliselt kaks väga erinevat mõjuala omandanud. Kui aga püüda leida ühist nimetajat,
ühtset mõjuvälja kultuursusele ja kultuuritusele, siis peab
tõdema, et see kõik on väga seotud inimese käitumisega.
Sellega, kes inimene tegelikult on.
Kultuur on see, mis väga paljus toidab meie hinge, annab meile häid, vahel ka mitte nii häid elamusi, kuid siiski pakub sageli midagi esteetilist ja nauditavat. See kõik
arendabki ju ikka inimese kultuurset poolt. Ja kui see pool
puudulik on, siis tahes tahtmata kisub inimest kultuurituse
poole, inimene näeb kõike ainult endast lähtuvalt ja arvab,
et teab, mis on tõde.
Kultuursus avardab inimese maailmavaadet, ja eriti
veel siis, kui veidi maailmas ringi liikuda, võime näha ja
kogeda väga huvitavalt just nimelt seda, kuidas inimesed
erinevates kultuuriruumides toimetamas on. Kultuursus
on traditsioonid ja kombed, kultuuritus aga ülbus ja lahmimine.

Kultuurisündmus toidab hinge.

Kuigi kevad on kalendri järgi juba mõnda aega kohal
ja päikegi paistab üha soojemalt, kestab talv siiski. Kuid
juba on peas mõtted ka suvest ja soojast, paljudest suveüritustest ja rõõmust.
Eelolevat suve oodates ja ka Viimsis tulevaid kultuuritegevusi vaadates on hea meel, et ikka enam kultuuri ja
kultuursust ka siia jõuab. Enam ei pea me rändama teisele
poole Tallinna lahte, et kultuurist osa saada, vaid meil on
siin, oma poolsaarel võimalik head ja kosutavat kohata.
Samas üks koht, kus igapäevaselt saame kultuuritusega kohtuda, on meie liiklus, kus ikka trügitakse ja kihutatakse, et teistest veidikenegi enne kuhugi jõuda. See kõik
tekitab väga ebameeldivaid kogemusi ning võiks öelda, et
see on kultuuritus.
Kindlasti on kõik loominguline ja inimest kosutav tegevus see, mis aitab ka kultuurituse vastu, õpetab meid
austama neid, kes on meie ümber, hoolima oma kodukandist ja -külast. Kultuur aitab korrastada ka inimsuhteid ja
enne, kui järgmine kord kellelegi midagi kibesutunult halba ütleme, võiksime mõelda sellele, millal viimati mõnel
kultuursel ettevõtmisel osalesime.
Kultuuritus ei ole kultuuri puudumine, vaid see on
meie oskamatus austada inimesi enda ümber. Püüdkem
siis sel uuel tärkaval kevadel ja läheneval suveajal ikka
kultuursed olla, rohekm oma hinge kosutada ja vähem kiruda.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik
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Kontserdid toimuvad Viimsi Vabaõhumuuseumi ja Rannarahva Muuseumi hoovil, lisaks jõuab muusika Viimsi kirikutesse ja kabelitesse.

Isemoodi Isetegijate Loovustuba kutsub 2013 a.

ISEMOODI KUNSTI- JA
LOOVUSLAAGRISSE!
Õpime austama ja hoidma loodust, tundma taaskasutusmaterjale ning neist põnevaid esemeid looma.
Ootame lapsi vanuses 7–11 aastast!
Toimumisajad:
17.–21. juuni – Kunsti-ja loovuslaager
8.–12. juuli – Elulahelaager(1/2 päevast veedame rannas ja
metsas)
5.–09. august – Kunsti-ja loovuslaager
19.–23. august – Pärlilaager(ainult tüdrukutele)
Laagripäevad on esmaspäevast reedeni k 10.00–16.00
Hinna sees on soe kodune lõunasöök ja hommikunäks.
Koht: Viimsi Huvikeskus
Hind: 85 EUR
Igal laagripäeval on oma teema: esmaspäev on keraamika, teisipäev toidupäev, kolmapäev päikesepäev, neljapäev
ökopäev ja reedel rokime täiega!
Iga päev õpivad lapsed mõne uue oskuse ja valmib päris
palju erinevaid esemeid, mida sobib kinkida, riiulile panna,
kanda või selga panna või hoopis ära süüa. Toimub põnevaid kohtumisi huvitavate inimeste ja kohtadega.
Rohkem infot laagri kohta leiate: www.isemoodiloovustuba.
blogspot.com.
Registreeri laagrisse: e-postil loovustuba@gmail.com
või laagri juhendajate telefonidel: Eveli Apri 510 4400,
Airi Voitk 512 7131

Valgete ööde festival Viimsi
kaunites paikades
Parimad artistid, kaunid
kontserdipaigad, head
filmid, mõnus merekohin
ja aasta valgeimad ööd
– see on Valgete Ööde
Festival Viimsis.

Valgete Ööde Festival paneb
sel aastal muusikast helisema
kõik Viimsi kaunimad paigad.
Festivali raames toimuvad
mõnusad vabaõhukontserdid
Viimsi Vabaõhumuuseumi ja
Rannarahva Muuseumi hoovil,
lisaks jõuab muusika Viimsi kirikutesse ja kabelitesse.
Publikule avavad neil suveõhtuil kaunite kontsertidega oma
uksed Randvere kirik, Rohuneeme kabel ja Viimsi Püha

Jaakobi kirik. Nädala jooksul esinevad festivalil Birgit
Õigemeel, Mihkel Mattisen,
Kõrsikud, Siiri Sisask, Marko
Matvere, Maarja, Rain Simmul, Mart Sander ja paljud teised. Lahti rullitakse Raimond
Valgre surematu looming ning
pere kõige pisemad saavad osa
Venno Loosaare lastelaulude
kontserdist koos Getter Jaani
ja Koit Toomega.
Kasutage 30. aprillini võimalust soetada piletid soodushinnaga.
Aasta ilusaimad ja valgeimad õhtud on sel aastal Viimsis – Valgete Ööde Festivalil!

Valgete ööde festvali programm
l L 8. juuni k 12 “Viimsi rannarahvapiknik” Lubja külas, tuletorni juures
l L 8. juuni k 21 “Juuniöö valgus” Helin-Mari Arder Trio Randvere kirikus
l P 9. juuni k 21 Birgit Õigemeel & Mihkel Mattisen Rannarahva Muuseumi hoovil
l E 10. juuni k 21 Kõrsikud Rannarahva Muuseumi hoovil
l T 11. juuni kell 21 Erko Niit & Laura Junson Rohuneeme kabelis
l K 12. juuni k 21 “Hetkeis muutuvad värvid” Siiri Sisask
Viimsi Püha Jaakobi kirikus
l N 13. juuni k 21 “Merelaulude ja veiniõhtu” Marko Matvere
& Peep Raun ning Itaalia Veinimõisad oma toodangut tutvustamas Viimsi Vabaõhumuuseumi Kingu talu hoovil
l R 14. juuni k 21 “Raimond Valgre 100 suveõhtu” Maarja,
Rain Simmul, Mart Sander & Urmas Lattikase Bänd. K 23 suurel
vabaõhuekraanil film “Need vanad armastuskirjad” – Viimsi
Vabaõhumuuseumi Kingu talu hoov
l L 15. juuni k 12 “Venno Loosaare lastelaulude kontsert” –
Venno Loosaar & Bänd, Getter Jaani, Koit Toome, Piip & Tuut jt

Rannarahva Muuseum

Vajame abi suvila ehitusel ja sisustamisel
Heade töötulemuste eest
on Rannarahva Muuseumile eraldatud magus
mereäärne suvilakrunt
Viimsis, Nurme aianduskooperatiivis.
Tänu muuseumidirektori tädile, kes töötab Kunda tsemendivabrikus, õnnestus hankida
mõned kotid tsementi. Naabrimees tõi tuttava kaudu Harju
KEKist lauavirna, Mati lubas
kuskilt eterniiti hankida ja Kirovis pidi ka konservitsehhi
õuel mingit plekki leiduma,
ehk saab kuhugi ära kasutada.
Kõige muu osas aga vajaksime kaaskodanike abi! Soovime hingega suvituskunstnikelt
– legendaarsetelt leiutajatelt,
kuulsatelt koperatiiviesimeestelt, andunud aiamaarajajatelt
laenuks nõukogudeaegsesse
suvilasse sobivaid ajastutruid
esemeid ja nendega kaasnevaid lugusid.
Lambid, suvitustoolid, suveniirid, aiatööriistad, mängu-

asjad, suvised rõivad – kõik
kõlbab!
Poest vajalikku ju ei leidunud, aga Sa said ise hakkama muruniiduki, aiatöökäru,
grilli või millegi muu põneva
ja tarviliku ehitamisega? Pole
kahtlust! Tegid peedist pesumasina, vanast rehvitükist
kärbsepiitsa või kütusetünnist
saunaahju – veelgi parem!

On Sul mõni hea mõte, kuidas tüüpprojekt uhkemaks ehitada, kuuri taha saun teha või
vagunelamust mugav majake
kujundada? Saada joonis või
foto, kulub marjaks ära!
Nõukogudeaegne etalonsuvila koos lugude ja sisustusega
pannakse püsti Rannarahva
Muuseumis näitusele „Puhkusepaketid minevikku“ ajavahe-

mikuks 27. juuli–31. oktoober.
Kõiki laenajaid ja annetajaid
premeeritakse kutsega suurejoonelisele suvitushooaja avapeole,
mis loomulikult mõeldud vaid
valitud seltskonnale.
Kui Sinu suvilat või kodu
kaunistab (või on kogunisti üle)
mõni detail, mis võiks näitust
ilmestada, siis ootame infot 31.
maiks meiliaadressil teadus@
rannarahvamuuseum.ee või telefonil 606 6941. Kui teile kallis ese on liiga suur või ei raatsi
seda laenata, oleme tänulikud
ka foto ja loo eest.
Suvila kerkimist ja täiustumist saab jälgida leheküljel
http://www.rannarahvamuuseum.ee/suvila.
Suvilat ennast ja palju teisi
põnevaid eestimaalaste puhkusetraditsioone aga on võimalik alates juuli lõpust kuni
oktoobri lõpuni näha näitusel
“Puhkusepaketid minevikku”
Rannarahva Muuseumis.

Rannarahva Muuseum
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Lennart Meri mälestuskontsert
Kolmapäeval, 27. märtsil
tähistati mälestuskontserdiga Püha Jaakobi
kirikus president Lennart
Meri 84. sünniaastapäeva.

1

2

Kontserdi avasõnad ütles Jaakobi kiriku vaimulik Mikk Leedjärv, kes meenutas president
Meri 1993. aasta uusaastaläkitusest sõnu: “Eesti riik on loodud
selleks, et kesta igavesti...”
Vaimulik Erkki Juhandi
rõhutas, et president Lennart
Meri elu oli elatud Eestile. “Ta
ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust ega hetke, et seista Eesti
eest, tuletada ikka ja jälle maailmale meelde meie eesti rahva
olemasolu ja riikliku iseseisvuse vääramatut tähtsust ja õigust
sellele,” kõneles Juhandi. Vallavanem Haldo Oravas meenutas
oma sõnavõtus, kuidas president
Merist sai uue kirku ehitamise
patroon. Kuna mälestuskontsert
toimus priiuse põlistamise päeval, siis kõneldi sõnavõttudes ka
vabadusest ja selle hoidmisest,
julgeolekust ja rahust.
Presidendi perekonna nimel
tänas Lennart Meri poeg Mart
Meri vallarahvast, kogudust ja
vallavalitsust mälestuskontserdi eest, mis on traditsiooniks
kujunenud.
Kontserdil kõlasid eesti
heliloojate laulud inseneride
meeskoori esituses, juhatasid
dirigendid Killu Rikker ja Kuldar Schüts. Solistina oli kaastegev Pirjo Püvi, keda klaveril
saatis Piia Paemurru. Lõõtspillidel esinesid Siim Rikker ja
Juhan Uppin.

3

4

1) Inseneride meeskoori ees
laulis solistina Pirjo Püvi.

5

2) Vaimulik Erkki Juhandi,
presidendi lesk Helle Meri ja
kunstnik Tiit Pääsuke, kelle
maalid on kirikus näitusel.
3) Kirik oli rahvast täis.
4) Kõneleb presidendi poeg
Mart Meri.
5) Mälestusküünal presidendile.

6
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6) Helle Meri, Tiit Pääsuke, Mart
Meri ja tema abikaasa Kai-Riin
Meri. Taustal Tiit Pääsukese
maal.
7) Inseneride meeskoor, esireas
dirigendid Killu Rikker ja Kuldar
Schüts, solist Pirjo Püvi ja
klaverisaatja Piia Paemurru.
8) 9) 12) Vallarahvas kontserdil.
10) Publik tänas esinejad
püsti aplodeerides. Esiplaanil
vallavanem Haldo Oravas
abikaasaga. Teises reas Mart,
Kai-Riin, Helle ja Tuule Meri.
11) Kahte meeskoori laulu
saatsid lõõtspillidel Siim Rikker
ja Juhan Uppin.
Fotod Aime Estna

Rohkem fotosid saab vaadata ja
tellida www.fotograafid.ee
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Oreli ehitus – kogukonna ühine ettevõtmine
Viimsi Jaakobi kiriku oreli
ehitamise projekt kogub
järjest hoogu ja nüüdseks
on juba kogutud ka esimesed rahalised seemned, mida tuleb ikka edasi kasvatada ja koguda,
et 2017. aastal võiks uus
orel kaunisti kõlada.
Nii nagu Viimsi Jaakobi kirik
on ehitatud lahkete annetajate
toel, on samasugune plaan ka
oreli ehitamisel. Igal huvilisel
on võimalik osta enda nimeline orelivile või osa orelimehhanismist, ja nii ennast Viimsi
ajalukku jäädvustada. Loomulikult on võimalik annetus oreli ehitamise toetuseks teha ka
lihtsalt niisama.
Orelis saab olema pea 800
vilet, mis igaüks teeb oma
häält. Ja kuigi väga palju nende vilede koostoimimisest pillina sõltub organistist, kes orelit mängib, siis piltlikult öeldes
on iga vile omanik siiski ka
osaline selles, kuidas meie kiriku orel kõlama saab hakata.
Kui Viimsis on pea 18 000 elanikku, siis vaid esimesele 800le annetajale jagub nimelisi
vilesid, kuid kindlasti saavad
jäädvustatud ajalukku ka kõik
need, kes lihtsalt oma annetusega oreli valmimist toetavad.
Oreli viled, mida osta saab,
jagunevad kuude kategoorias-

Esimene eskiispilt oreli võimalikust väljanägemisest Viimsi Jaakobi kirikus.

se – kõige väiksemad viled
maksavad 30 eurot, veidi suuremad 100 eurot, edasi 200
ja 500 eurot ning suuruse ja
hinna poolest ülemise otsa viled 1000 ja 2000 eurot. Kõige
kallima hinnaga viled on 30
prospekti vilet, mis jäävad kiriku ruumi seinale nähtavale,
ja soovi korral graveeritakse
vilele omaniku nimi. Lisaks on
2000-3000 euro eest võimalik
osta erinevaid oreli süsteeme,

mis on pilli toimimiseks vajalikud. Selliselt suuremate
ja väiksemate killukestena on
kindlasti võimalik nelja aasta
jooksul koguda kokku oreli
valmimiseks vajalik summa.
Omapoolseid
annetusi on võimalik teha VIIMSI
JAAKOBI KIRIKU EHITAMISE SA arveldusarvele
221016998736 Swedbankis.
Märkides selgitusse oma isikukoodi, võite saada tagasi

tulumaksu annetuse summalt.
Konkreetse registri ja konkreetse noodi vile ostmise soovi korral palun võtta ühendust
kogudusega e-posti teel aadressil viimsi@eelk.ee.
Kõik nimelise orelivile
ostnud saavad ka vastava sertifikaadi, kus on kirjas, millise
registri milline vile Teie nime
kannab, ning niisamuti saavad
kõik nimed jäädvustatud tahvlile oreli juures.

Ajaliselt suurima mahuga ongi oreli ehitamise juures üldjuhul rahakogumise
aktsioon, sest orel iseenesest
valmib tegelikult vaid loetud
kuude jooksul. See valmistatakse Saksamaal tehases, ning
peale kokkupanemist ja katsetamist võetakse taas koost lahti
ning transporditakse sihtkohta,
kus seatakse ta üles ja mänguvalmis vaid loetud nädalate
jooksul.

Nii on ka meie oreli puhul.
Selleks, et oleks võimalik sõlmida orelimeistriga ehituse leping, on vaja kokku koguda 70
protsenti oreli maksumusest.
Seejärel asub meister orelit
ehitama ning on loetud kuude
küsimus, millal pill kirikus helisema saab hakata.
Viimsi vallas on senimaani olemas kaks väikest orelit,
üks Randvere kirikus ja teine
Prangli kabelis, kuid ühtki nii
võimekat pilli, kui on plaanis
Jaakobi kirikusse ehitada, senimaani Viimsi ajaloos ei ole
eksisteerinud. Seega on igal
huvilisel annetajal võimalus
tõepoolest end jäädvustada
ajalukku, ostes endale või kellelegi oma lähedasele kingituseks nimeline orelivile. Niisamuti võib vile osta oma lähedaste mälestuseks, kes on siitilmast juba lahkunud.
Üheskoos tegemisel on
suur jõud, ja Jaakobi koguduses me usume, et see, kuidas
me viimsilastena suudame
kaunikõlalise oreli ehitada,
näitab üleüldiselt meie võimet
harmooniliselt ja hästi ka kogukonnana elada ja toimida.
Igaüks, pannes sellesse ettevõtmisesse oma väikese ja hea
osa, saab kaasa kõlada milleski
ilusas ja suures.

Mikk Leedjärv
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Mõtle, enne kui koera võtad!
Algas üleriigiline suurkampaania “Enne, kui
võtad koera... Mõtle!”
Eesti Loomakaitse Seltsi,
Eesti Kennelliidu, Royal
Canini ja Varjupaikade
MTÜ üleriigiline kampaania kestab 25. märtsist
18. augustini. Eesmärk
on kutsuda inimesi üles
enne plaanitavat koeravõttu oma otsust põhjalikult kaaluma.
Lisaks julgustab kampaania
inimesi otsima lisateavet tõukoerte ja varjupaika sattunud
koerte kohta, valima oma lemmiku usaldusväärsest kohast
ning mõtlema olulistele teemadele, mis kaasnevad kohusetundliku loomapidamisega.
“Oma töös oleme kahetsusväärselt tihti kokku puutunud olukordadega, kus koer on
kas unustatud üksi ketti aheldatuna aianurka, ära antud või
veel hullem – hüljatud ainuüksi seetõttu, et loom on muutunud inimeste jaoks tülikaks,
tema vajadustega ei osatud arvestada ega oldud valmis pakkuma loomale vajalikku hoolt
ja seltsi,” selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige
Tania Selart. “Seetõttu peame

Igaüks saab leida endale sobiliku koera. Foto Matton

oluliseks, et inimesed ei võtaks koera hetkeemotsioonide
ajel ega põhjustel, mis ei lähtu
looma heaolust, nt haukuvaks
ketikoeraks
valvesüsteemi

eesmärgil või aksessuaarina
ilukoeraks.”
Eesti Kennelliidu juhatuse esimees Astrid Lundava
kinnitab, et ka Kennelliit teeb

tulevaste koeraomanike hulgas aktiivset teavitustööd, et
vältida olukordi, kus sõprust ja
seltskonda ihkav koer on jäetud isepäi tühja korterisse, või
suur, vabaduslembene loom on
aheldatud keti külge. “Kui saksa lambakoerale ei võimaldata
piisavalt treeninguid ja jooksmist ning puudlit ei pügata ega
kammita, siis pole omanikud
teinud piisavalt eeltööd ja koer
peab kannatama. Selliseid eksimusi on võimalik juba otsustusprotsessi ajal ära hoida.
Koeratõuge on maailmas üle
300 ja küllap leidub igale soovijale sobilik kaaslane,” märkis Lundava.
Pikaajalise
kampaania
“Enne, kui võtad koera... Mõtle!” jooksul toimub neli Eesti
Kennelliidu koertenäitust, kus
on üles seatud ka nõustamistelgid, kus tulevastel loomaomanikel on võimalik nõu küsida Eesti Loomakaitse Seltsi,
Varjupaikade MTÜ ja Kennelliidu spetsialistidelt ning tuntud veterinaaridelt. Näitused
leiavad aset 13. ja 14. aprillil
Saku suurhallis, 1. ja 2. juunil
ning 17. ja 18. augustil Kalevi
staadionil.

Eesti Loomakaitse Selts

Südamesoojusest ja selle ärakasutamisest
On neid, kes inimeste
abivalmidust kuritarvitavad ja levitavad võltspalveid omakasu eesmärgil.
Kuigi tagasihoidlik ja väljastpoolt ehk väheke endasse
tõmbunud, on Eesti inimene
tegelikult vajadusel abivalmis
ja sooja südamega. Tulekahjus
kodu kaotanud perekonnad,
kallist ravi vajavad lapsed või
väärkoheldud, viga saanud
lemmikloomad võidavad tihti
inimeste südamed ja annetusi
laekub kas suuremal või vähemal määral. Samas tuleb annetuste kogumise puhul mängu
ka varjupool: on neid, kes näevad inimeste abivalmiduses
hoopis äraspidiseid võimalusi.

Petuskeemid internetis

Eesti Loomakaitse Selts on viimastel aastatel kokku puutunud
internetis levivate petuskeemidega, kus südantlõhestava
appikarje postitajad soovivad
ära kasutada inimeste headust,
et koguda raha mitte vigastatud
looma raviks, vaid isikliku varalise kasu eesmärgil. Suhtlusvõrgustikes ja kuulutusteportaalides levivad aeg-ajalt teiste
hulgas ka võltspalved, mille
abil kogutakse raha eraisiku
kontole hoopis teisel eesmärgil
kui kuulutuses märgitud.
Näiteks kogus Osta.ee lehel inimene raha vigastatud
koera ravikulude katteks oma
erakontole. ELS pöördus kuulutaja poole, et uurida vigastuse asjaolusid. Kuulutaja kinni-

Petmised võivad lõppeda karistusega. Foto Fotolia

tusel toimus koera operatsioon
Võru loomakliinikus. ELSi
vabatahtlikud arutasid juhtumit koera pildi ning veebilehel
leiduva info põhjal Võru loomakliinikutega.
Võrus asuvas kahes loomakliinikus ei olnud keegi
niisugust operatsiooni teinud
ning sellist koera polnud neil
visiidil käinud. Veterinaaride
sõnul ei vastanud ka pildil kujutatud koera kinniseotud jalg
olukorrale, millele kuulutaja
veebilehel olevas selgituses
viitas. Täpsemal uurimisel selgus, et kuulutaja on sama portaali kaudu korraldanud juba
kolm oksjonit, kogumaks raha
vigastatud koera ravikulude
katteks. ELS esitas avalduse
kriminaalmenetluse algatamiseks ning kelmuse läbiviija sai
väärteokorras karistatud.
Eelmise aasta septembris

avastasime Spunk.ee kuulutusteportaalis sarnase petuskeemi: portaalis oli avaldatud pilt
abivajavast koerast ja kõrvaloleva selgituse juurde lisatud
annetusteks avatud kuulutaja
isiklik pangakonto. Kuulutuses väideti, et koeraomanik
on pöördunud ELSi poole ja
saanud palve koguda raviraha
koeraomaniku kontole. Valeinfost kubisevat kuulutust
nähes pöördusime Spunk.ee
meeskonna poole, kes eemaldas kuulutuse portaalist juba
samal päeval. Õnneks tegutseti
kiiresti ning võltspalvel ei olnud aega levida.

Soovitused abipalujale

Viimasel ajal on hakatud ka
Facebookis erakontodele annetusraha koguma. Meil on
siiralt hea meel, et inimestel
on soe süda ja soov abivajajaid

aidata. Teisalt on aga oluline
olla tähelepanelik. Selleks, et
olla kindel annetuse otstarbekas kasutamises, võiks eraisikutest abipalujatel soovitada
pigem pöörduda kas ELSi või
mõne muu heategevusorganisatsiooni poole, kes on kantud
tulumaksuvabastuse nimekirja, kes saavad abistamist efektiivsemalt ning usaldusväärsemalt koordineerida ja kellel
on kohustus annetuste kohta
täpset statistikat pidada ja seda
ka avalikkusega jagada. Kui
konkreetsele loomale tehtud
annetustest peaks midagi üle
jääma, kasutatakse raha teiste
loomade abistamiseks.
Loomaomanikel soovitame ootamatute õnnetuste tarbeks loom kindlustada, uurida
õnnetuse juhtudes loomaarstilt
järelmakse võimalusi, küsida
abi sõprade-tuttavate käest või
pöörduda ELSi või mõne teise
loomadega tegeleva mittetulundusühingu poole, et üheskoos parim ja usaldusväärseim
lahendus leida.
Nõrgemate abistamine on
loomulik osa elust. On kahetsusväärne, et meie loomulikku
soovi abikätt ulatada ära kasutatakse. Et mitte ohverdada
järgmiste abipalujate võimalusi abi saada, kulub enne abi
pakkumist alati marjaks ära
kübeke skeptitsismi ja näpuotsatäis uudishimu.

Annika Lepp
Eesti Loomakaitse Seltsi
juhatuse liige

Soovitused
kaevetööde kohta
Maad kaevates võib tahtmatult tekitada sidekaablite vigastusi. Elion annab nõu, kuidas seda
vältida ja kuidas tegutseda.
Saabumas on kevad ja kinnistu omanikel ning majavaldajatel tekib taas võimalus alustada töödega oma aias või
maavaldustes. Tehakse ehitustöid, kaevatakse kraave, paigaldatakse aiaposte, juuritakse puid või põõsaid jne. Selliste kaevetööde käigus on aeg-ajalt vigastatud sidekaableid, mistõttu on tummaks jäänud telefonid või kadunud
telepilt. Olukord põhjustab palju pahameelt nii kaevetööde
tegijale kui ka tema naabritele. Naabrid pahandavad teenuste puudumise pärast ja kaabli lõhkuja peab hüvitama
kaabli taastamiskulud ning kahjunõuded.
Selliste olukordade vältimiseks on soovitused, mida
peaks silmas pidama enne kaevetöödega alustamist.

Võtke ühendust spetsialistiga

Võtke ühendust Elioni spetsialistiga ja uurige välja, kus
kaablid paiknevad. Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta puudub kohalikul
omavalitsusel ja maaomanikel täpne informatsioon. Sageli
on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja seonduvad dokumendid kaotsi läinud või vormistamata jäänud.
Kui selgub, et kinnistul leidub sidekaableid ning maaomanik soovib nende asukohta teada saada, siis tuleb kohale kutsuda Elioni järelevalve spetsialist. Esmakordne
kaablite asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta.
Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal on võimalik tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis tegutsemise
ja lubade taotlemise tingimustega ka Elioni kodulehel
www.elion.ee, alajaotuses “Ärikliendid”  “Arendajale”
 “Liinirajatiste järelevalve” (http://arikliendid.elion.ee/
arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).
Liinirajatiste paiknemise kohta saab oma küsimusi
edastada Elioni järelevalve teenistusele Elioni veebilehel
www.elion.ee asuva tagasiside vormi kaudu või e-postiga
jarelevalve@elion.ee.

Seaduslik taust

Liinirajatise kaitsevöönd ulatub maismaal kaks meetrit
mõlemale poole kaablit ning liinirajatise kaitsevööndi ulatuses on mitmed tegevused, s.h mullatööd sügavamal kui
30 cm seadusega keelatud või lubatud ainult liinirajatise
omaniku loal. Seega tuleb liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda järelevalvespetsialistilt tegutsemisluba. Seda ka juhul, kui liinirajatis asub kodutalu õuealal,
sissesõiduteel või läbib erametsi, põlde ja heinamaid (vt
Elektroonilise side seaduse 11. ptk “Liinirajatis”).

Sidekaabli vigastuse korral teavita Elioni

Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse
kahtluse või varguse toimumise korral palun helistada
Elioni klienditeeninduse lühinumbril 165.

Ingrid Piirsalu
Elion

Enne kaevamist peab teadma, kus asuvad kaablid.
Foto Matton
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Idamaise tantsu
festivalil näeme
kõhutantsijaid
13.–14. aprillini toimub Viimsi Koolis suur idamaise tantsu festival “Idamaine kevad III”.
Festivalil on konkursid, kursused ja kontsert. “Kontserti
ja konkurssi on oodatud vaatama kõik huvilised, hoolimata sellest, kas nad õpitubades
osalevad,” ütles korraldaja
Liisa Voo.
Konkurss ja konsert on
tema sõnul elamusterohked
ja põnevad. Kes kavatseb
valida, kumba vaadata, sellel
soovitab ta pigem kontserti,
sest seal esinevad suurepärased ja tuntud artistid nii Eestist kui ka välismaalt.
Kõhutantsija Semsemah.
Festivalil osaleb külalisõpetaja Semsemah Prantsusmaalt, kel on Alžeeria juured. “Lisaks suurepärasele tantsuoskusele on ta ka väga rõõmsameelne ja särav naine, kes
kiirgab positiivsust,” rääkis Liisa Voo.
Semsemah õpetab ja tantsib Prantsusmaal ning jagab
oma oskusi rahvusvahelistel idamaise tantsu festivalidel
üle maailma. Ta on õppinud ja arendanud ennast oma ala
professionaalide käe all. Semsemah´l on välja kujunenud
väga omanäoline tantsustiil, mida iseloomustab traditsioonilisele kõhutantsule lisatud modernsus ja dünaamilisus,
mis on inspireeritud eelkõige Egiptuse hingest.
Ta annab festivalil kolm kursust, mis tasemelt sobivad
vastavalt: kõigile, kesktasemele, edasijõudnutele. “Enamus tema kursuseid on varem idamaise tantsuga tegelenud
inimestele, kuid tantsuoskus ja tase on väga individuaalsed,” rääkis Liisa Voo. “Mõni inimene, kes pole konkreetselt idamaise tantsuga mitte kunagi tegelenud, võib ka
kesktaseme ja edasijõudnute tunnis väga edukalt hakkama
saada.” Üks Eesti õpetaja kursus on festivalil ka algtasemele, s.o Jane Paberiti sallitants.
Konkursi žüriis on kõik festivali õpetajad ja tuntud
artistid Eestist. Žürii hindab tehnikat, muusikatunnetust,
välimust ja üldmuljet.
Publik on väga oodatud võistlust vaatama. Publik saab
hääletada ja valida oma lemmiku.
Voo sõnul on idamaine tants Eestis väga populaarne ja
seda harrastatakse pea igas Eestimaa nurgas. Viimsi kooli ruumides tegutseb viiendat aastat Kumei tantsustuudio
(www.kumei.ee), kus toimuvad tunnid igale tasemele – algajatest edasijõudnuteni. Ka stiile on erinevaid ja võimalik
on käia kolme erineva õpetaja tundides.
“Idamaine tants on selles mõttes universaalne, et sellega tegelemiseks ei ole erilisi eeldusi ja see sobib tõesti
kõigile!” ütles Voo. Tema sõnutsi käivad tunnis igas vanuses neiud ja naised alates teismelistest kuni vanemate daamideni. “Meie Viimsi trennides on tõeliselt tore ja lõbus
seltskond, mis koosneb sõbralikest ja rõõmsameelsetest
naistest-neidudest.” Kõigil osalejatel on iga hooaja lõpus
võimalus ennast proovile panna ja jõulu- või kevadkontserdil üles astuda. Igal aastal toimub ka suvelaager.
Ürituse info: www.kohutants.ee
Festivali “Idamaine kevad III” ajakava
13. aprill
l 11.00–13.00 – Semsemah (FRA/DZA) baladi (kesktase)
l 14.00–16.00 – Kairi Reinvee (EST) kõhutantsu tehnika
põhjusega (kõigile)
l 16.30–18:30 – Semsemah (FRA/DZA) modernne
oriental (edasijõudnud)
l 19.00–20.30 – Konkurss (harrastajate ja gruppide
kategoorias)
14. aprill
l 11.00–13.00 – Jane Paberit (EST) – sallitants (algtase)
l 14.00–16.00 – Semsemah (FRA/DZA) – tehnika
(kõigile)
l 16.30–18.30 – Eeben (EST) – Oriental song (kesktase)
l 19.00–20.30 – Kontsert (vaheajaga)

Viimsi klounipoisid
koguvad kuulsust
Kahel Viimsi poisil,
10aastasel Kasperil ja temast aasta vanemal Kaarlil on omapärane hobi.
Nad õpivad klounaadi ja
neil on oma klounišõu,
milles nad esinevad klouninimedega Üks ja Kaks.
Et laste klounaad nii vaimustatud vastuvõttu võib leida, tuli
ilmsiks täiesti juhuslikult, kui
Kasper möödunud sügisel koos
emaga väikevennale lasteaeda
järele läks. Lihtsalt lusti pärast
pani Kasper endale pähe paruka ja ette punase klouninina,
mida ta seni ainult koduseinte
vahel mängides oli kasutanud.
Kui klounipoiss lasteaia väravast sisse astus, pani ainuüksi
tema väljanägemine lastepere
lõbusalt kihama.
Siis tekkiski Kasperil koos
sõber Kaarliga mõte õppida
selgeks mõned trikid, nipid
ja naljad, et kõik näeks välja
nagu päris tsirkuses. Kasperist
ja Kaarlist said tuntud tsirkusepere eestvedaja Aita Vaheri õpipoisid. Naljatades võiks öelda,
et neist said pannipoisid, sest
Pann on Aita Vaheri klouninimi. Aita Vaher on klounaadi
õppinud nii Eestis kui ka välismaal ja jagab nüüd meeleldi
oma teadmisi poistele.
“Kujutage ette: nad tulevad
minu tundi läbi kesklinna ja
neil on juba punased ninad ees
ja klounimütsid peas!” räägib
Aita Vaher vaimustunult. “Poisid on südamega asja juures!
Nad pakuvad ise välja nii palju
trikke ja ideid, et minu ülesandeks jääb need etteasted ritta
sättida ja pisut üle lihvida. Nad

Lõbusad klounid. Foto Maiken Silla

Klounid laval. Foto Heidi Kirsimäe

oskavad laulda, tantsida, luuletusi lugeda ja mitmeid pille
mängida. Mina lihtsalt lustin
koos nendega ja õpetan juurde
klounireegleid ning seda, kuidas leida igas etteastes tüpaažile vastav lahendus.”

Ega see naljategemine niisama lihtne olegi, teavad poisid.
Kava peab olema pisiasjadeni
läbi mõeldud, trikid ja naljad
selgeks õpitud. Muidugi on naljakas ka see, kui klounil trikid
sassi lähevad või ta laval kukub.

Aga ka kõik need sassiminekud
ja koperdamised on tegelikult
ettekavatsetud, et kohe kindla
peale naljakas oleks.
Vahel tuleb ka ettekavatsemata tõsiasjad naljaks pöörata.
Näiteks kaotas Kaarel vahetult
enne viimast klounietendust
oma hääle ja pidi seetõttu laval
tumma klouni mängima, Kasper omakorda aga kahe eest
rääkima.
“Oskus improviseerida aitab
meid igast olukorrast välja!”
on rõõmsameelsed klounipoisid muretud.
Kasper ja Kaarel käivad
oma klounikavaga lastepidudel ja sünnipäevadel ning Aita
Vaheriga on nad mitmel korral
koos lasteaedades klounihommikutel esinenud.

Annaliisa Sisask-Silla

EESTI JURISTIDE LIIT

ÕIGUSAPTEEK

LASNAMÄE LINNAOSAVALITSUSES
(Pallasti tn 54)
10. aprillil 2013 kell 11–15
Juba aastaid edukalt tasuta õigusabi andnud Eesti Juristide
Liidu “Õigusapteegi” õigusnõustajad väljuvad oma tavakeskkonnast ja nõustavad abivajajaid 10.04.2013 kell 11–15
Lasnamäe Linnaosavalitsuses (Pallasti tn 54).
Lisaks “Õigusapteegi” õigusnõustajatele on kaasatud
Eesti Töötukassa nõustajad ja toetuste spetsialistid, kes annavad nõu töötukassa osutatavate teenuste ja toetuste osas.
Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete,
pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuste ja
riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise,
korteriühistute, lepingu- ja võlaõiguse alal.
Nõustajatena on registreerunud:
Ly Müürsoo – pankrotihaldur – pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine.
Kai Amos – vandeadvokaat – töölepingu seadus, perekonnaseadus, pärimisseadus.

Külli Kaldvee – õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus.
Raimo Jõgeva – korteriühistute nõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded.
Meelis Pirn – vandeadvokaat – võlanõustamine, lepinguõigus.
Vadim Vilde – õigusnõunik – võlaõigus.
Jana Kitter – perekonnaõigus, töölepingu seadus.
Maarika Pähklemäe – perekonnaõigus, elatised.
Krista Paal – perekonnaõigus, elatised, pärimisõigus.
Enn Tonka – tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus.
Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eestikui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine.		
Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate Eesti
Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt
631 3002, 631 4466.
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Viimsi valla kultuurikalender
5.–28. aprill
Fotonäitus “Iseseisvuspäeva
paraadid“. Väljapanek on koostatud Eesti Filmiarhiivi, Kaitseväe Peastaabi ja Eesti Sõjamuuseumi fotokogude baasil
ning tutvustab vabariigi aastapäeva paraade
Eesti Piirivalve 90. aastapäevaks valminud näitus “Piirivalve
lugu – inimese lugu” Avatud
K–L k 11–18. Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva
elu-olust,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
Näitus “Naissaare Naised“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud
E–R k 10–17; L–P k 12–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud K–R
k 12–17; L–P 10–17; E, T suletud
Vabaõhumuuseumi pilet sisaldab ka sissepääsu Rannarahva
Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14

Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada:
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse
aatriumi II korrusel
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Kuni 30. aprill
Kairit Orgusaare maalinäitus
“Jalutuskäik aastaaegadega“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 14. aprill
Raamatunäitus “Naljaga
pooleks ehk kas karikatuur ja
šarž = nali?“
Kuni 10. aprill
Raamatunäitus “Teet Kallas 70“
Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Maitsev aed“
Lastele “Miki, Donald jt koomiksid“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Kevad looduses“
Prangli Raamatukogus
5. aprill
Filmi- ja diskoöö
Erinevad töötoad õpilastele
Filmide vaatamine, spordivõistlused, disko
Püünsi Koolis
6. aprill k 11
Jutuhommik lastele
“Kevad metsas“
Viimsi Raamatukogus
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6. aprill k 12
Viimsi Pensionäride
Ühendus 20
Pidulik kontsertaktus
Kohvilaud ja tantsuks elav
muusika
Ootame Ühenduse liikmeid
osalema!
Viimsi Huvikeskuses

10. aprill k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kohvikus

6. aprill k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
7. aprill k 12.30–14.30
Leebe bioenergeetilise liblikmassaaži koolitus lapsevanematele
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
7. aprill k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
7. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus
7. aprill k 17
Muusikaline legend
“Hamelini vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne
etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
7. aprill k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
9. aprill k 19
Muusikaline legend
“Hamelini vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne
etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

11. aprill – 1. mai
Raamatunäitus “2013. a eesti
lastekirjanduse raamatujuubelid 50–125“
Viimsi Raamatukogus

11. aprill k 18.30
Viimsi Muusikakooli orkestri,
solistide ja ansamblite kontsert
Viimsi Kooli
Karulaugu õppehoones
11. aprill k 19
Kontsert: K.O.O.R ja TTÜ naiskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. aprill k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga mäng
HC Viimsi Tööriistamarket –
Põlva Serviti
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis
13. aprill k 12
Lauluvõistlus “Viimsi Laululaps
2013“
Viimsi Huvikeskuses
14. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
14. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
14. aprill k 17
Muusikaline legend
“Hamelini vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne

l Linda
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Tere tulemast!
Arulal ja Juuljus Jõgaril sündis 23. veebruaril tütar
Lisbeth.
l Helina Harvol ja Elvin Heinlal sündis 1. märtsil tütar Marta.
l Andra Rohilaidil ja Peep Prommil sündis 1. märtsil poeg Hugo.
l Annika ja Meelis Pärtelil sündis 6. märtsil tütar Heleri.
l Merje ja Kristo Kaasanil sündis 7. märtsil poeg Christopher.
l Viktoria Karasjoval ja Robert Leppal sündis 10. märtsil poeg
Rico.
l Lille ja Kristo-Adam Priksil sündis 11. märtsil poeg Raul.
l Janika Sillamäel ja Andres Laastil sündis 11. märtsil poeg Josten.
l Teija Tuula Marjatta Toivaril ja Toomas Allel sündis 19. märtsil
poeg Peeter Rasmus.
l Liisa Linnal ja Margus Jakobsonil sündis 20. märtsil poeg
Vincent.
l Yulia ja Aleksei Zozuljal sündis 21. märtsil tütar Sofia.
l Kaie Visnapil ja Raimo Reinansil sündis 27. märtsil tütar
Madleen.

15.–23. aprill
Raamatunäitus “Aimeè
Beekman 80 ja Arvo Kruusement 85”
Viimsi Raamatukogus
16. aprill k 19
Kaunimate Aastate Vennaskond – 20
Juubelietendus “Kaunimad
aastad su elus“
Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste,
Andres Dvinjaninov, Toomas
Lunge, Indrek Kalda, Rain
Simmul ja Ann Kuut
Piletid müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas, 14/12 €
Viimsi Huvikeskuses
18. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
19. aprill k 19
Tantsuõhtu Viimsis
Muusikat Andrus Kalvetilt
Osavõtutasu 10 €
Reg: raimo@paemurru.ee,
tel 517 2941
Viimsi Kooli
Karulaugu õppehoones
21. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
21. aprill k 11.15
Jalgsimatk ja kepikõnd
Kelvingi küla lähistel, 6 km
k 10.50 väljub buss V5 Viimsi
Haigla juurest
Info: tel. 601 2354 Volli Kallion
Kogunemine Kelvingi küla
keskuse ees
21. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Pilet 5/3 € müügil enne
etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
23. aprill k 16.30
Muusikaline legend
“Hamelini vilepillimees“
(reserveeritud)
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses
23. aprill k 19–21
Püünsi Kooli Jüripäev
Spordivõistlused ja rongkäik
Rongkäigu marsruut: Kooli tee
– Rohuneeme tee – Pääsukese
tee – Merikotka tee – Kooli tee
Püünsi Kooli territooriumil ja
Püünsi külas
24. aprill – 1. mai
Raamatunäitus
“Terry Pratchett 65”
Viimsi Raamatukogus
25. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. aprill k 18
Kooride kontsert
Esinevad Prinsdal Sangeri
segakoor Norrast ja ViiKerKoor
Viimsi Huvikeskuses
27. aprill k 16
Kontsert oreli toetuseks:
ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

21. aprill k 17
Muusikaline legend
“Hamelini vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses

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

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄVALAPSED

Palju õnne!

l Andra

etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

Hea käsitöö huviline !
Peagi on käes emadepäev, pakume Sulle võimaluse valmistada ise emale meeldejääv kingitus 
14.04 ja 21.04
kl 12.00-14.00 käsitööseebi ja keraamilise seebialuse valmistamine / 11 €
ja kl.15.00-17.00 siidisalli värvimise töötuba / 9 €
Vajalik eelregistreerimine!!!!
Rohkem infot leiate: www.isemoodiloovustuba.
blogspot.com
Registreerimine:
loovustuba@gmail.com
või kõnetraat:
510 44 00 ja 51 27 131
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Noored, pillimängu õppima!
Kui Randvere Pasunakoori senise kaheaastase
tegevuse pearõhk on
olnud suunatud muusikainstrumentide hankimisele ja pillimeeste orkestriks koondamisele, mis
sai edukalt läbi viidud,
siis nüüd oleme seadnud
kaugemaks eesmärgiks
järjepideva ja jätkusuutliku arengu tagamise.
Seatud eesmärgi peamised eeldused on piisav muusikainstrumentide reserv ning nootide
kogu, harjutusruumid Randvere Päevakeskuses ja edaspidi
kokkuleppel Randvere Kooli
juhtkonnaga ka uues koolimajas. Oluline on mängijate järelkasvu koolitamine. Just viimatimainitule tahame koondada
oma mängijate kogemused ja
teadmised.
Juba praegu mängivad
meie pasunakooris koos nii
kogenud pillimängijad kui ka
noored Kaitseväe, Kaitseliidu,
Tuletõrjeühingu jt orkestritest.
Kogenud ja mitmel juhul akadeemilise muusikalise kõrgharidusega pillimeeste/naiste
osalus võimaldab neid piisava
huvi ja soovi korral kasutada
pillimänguõpetajatena noorte-

Selgusid meistrid
lauatennises
16. märtsil Tallinnas Kristiine spordihallis peetud
maakonna meistrivõistlustelt naasid Viimsi lauatennisistid tublide tulemustega.
Säravaid tulemusi saavutati naiste ja meeste absoluutklassis
ning seenioride arvestuses. Kristjan Kant tuli meeste arvestuses Harjumaa meistriks üksikmängus, meespaarismängus
koos Nissi valla mehe Mark Joaga ning segapaarismängus
koos Irina Akimkinaga. Ainsa Viimsi naisvõistlejana tuli
Irina veel naiste absoluutklassis hõbemedalile üksikmängus
ning naispaarismängus koos Saskia-Meeri-Elis Leega.
Meesveteranide III grupis sünniaastaga 1952 ja hiljem
hõivasid meie mehed üksikmängus kõik parimad kohad
pjedestaalil ja enamgi veel: Toomas Pakane tuli maakonna
meistriks, teise koha ja hõbemedali võitis Heino Angerjas,
kolmanda koha ja pronksmedali võitja oli Kaarel-Mati Halla.
Neljandaks jäi Priit Eiver ning 8. kohale tõusis Tõnu Roos.

Randvere puhkpilliorkester on suvel oodatud külalisteks ka vabaõhuüritustel.

le. Tegelikult on see idee püstitatud mõnede noorte endi poolt,
kes on meie poole sellekohaste
soovidega ka pöördunud.
Seoses Randvere Kooli
tööle hakkamisega eeloleval
sügisel ja piisava arvu soovijate
olemasolul oleks mõeldav õppekavavälises tegevuses sellekohase huviringi loomine.
Niisiis, Viimsi valla poisid
ja tüdrukud, kel on huvi meie
juures pillimängu algõppes osaleda (vask- ja puupuhkpillid,
löökinstrumendid), andke koos
oma vanemaga endast märku,

et võiksime kohtuda ja detailküsimusi arutada. Meil on olemas
flöödi, saksofoni, vaskpillide
ning löökpillide õpetajad.
Hetkel on pasunakoori reservist õpilastele võimalik välja
anda kaks flööti, kaks klarnetit,
alt- ja tenorsaksofon, althorn,
metsasarv, kaks trompetit ja
trombooni. Võimalik on huvi
korral õppida ka rivitrummimängu. Samas kutsume noori
ka üles külastama meie pasunakoori harjutustunde, mis toimuvad Randvere Päevakeskuses
Kibuvitsa tee 1 igal esmaspäe-

Parimate jooksutulemuste saavutamiseks ootame Teid spordiklubi Viimsi
Sport koolitusele – Tervisejooksmise
teooria ja praktika oma ala parimatelt.
Kohtumised toimuvad laupäeviti. Teooria kell 12.3014.30, praktiline jooksukoolitus kell 14.45-15.45.
l 13.04 Avasta jooksja iseendas: 3K – Kiirus, Koormus ja Kava
l 20.04 Ettevalmistus: tehnika ja varustus mis viivad
mind eesmärkideni
l 27.04 Minu keha: soojendan, hoian, taastan ja
tervendan
l 04.05 Minu keha: söön, kaitsen, toetan
Uuri rohkem kava, koolitajate, treenerite ja registreerumise kohta: www.viimsisport.ee/jooksukoolitus
Registreerimine on vajalik. Kohtade arv on piiratud.
Koolituse ja treeningu maksumuse saad määrata
enda jaoks ise - maksa täpselt nii palju, millise
summa vääriliseks koolitust ja treeningut hindad.
Annetada saab sularahas kohapeal.

val algusega kell 18.30 ning endiselt ootab Randvere Pasunakoor uusi mängijaid kõikidesse
pillirühmadesse ja vajadusel
anname mängijale ka pilli. Pillimängu algõppes osalemise
soovidest, samuti seonduvatest
küsimustest palume asjasthuvitatutel teatada hiljemalt 1.
maiks e-posti aadressidel jkristjan@hot.ee, (tel 509 6339) ja
kaido.putting@gmail.com (tel
501 0400).

Kristjan Jurss

Randvere Pasunakoori dirigent
ja juhatuse liige

Tiia Tamm
spordisõber

Spordiüritustest tulemas
11. aprill k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste meistriliiga mäng HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti / Viimsi
Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
13. aprill k 10 Harjumaa meistrivõistlused ja vanuseklasside meistrivõistlused ujumises – veteranid (M40, N35), juuniorid (M1995-1996, N1997-1998) ning noored (poisid 1997
ning tüdrukud 1999 ja hiljem snd) / Keila / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit / NB! Viimsi ujujate buss Keilasse väljub k 8.15
Viimsi haigla juurest
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ERAKUULUTUSED

l Akende

pesu, (sammaldunud katuste) survepesu, ohtlike puude lõikus, veerennide puhastus,
koristustööd. Tel 5638 8994.

olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suuremate koguste eest võimalik tasu kokkuleppel!
Tel 5833 3586.

l Müüa

l Plaatimis-,

hobusesõnnikut 40 Ll kott 2,5 €. Võimalik
saada nii puhast sõnnikut kui ka turbaga. Alates
10 kotist transport tasuta. Tel 507 1497.
l Pikaajalise

töökogemusega põrandakatete
paigalduse brigaad teostab parketi, laminaadi,
pvc-, linoleumi, epo-, polüuretaankatete paigaldustöid. Tegeleme ka põrandate tasanduse ja
kallete viimstlusega. Aitame nii tootevalikul kui ka
transpordiga . Tel 51 75 261.
l Kvalifitseeritud, 3. kat. pottsepp teostab ahjude,
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehitust. Samas vanade küttekehade remont ja puhastus. Töödele garantii ja teostusakt. Tel 501 5320.

krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal
koos massaažilauaga. Tund aega 18 €. Massööri
tellimine tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com.
Reet
l Aitame koostada teie majale ehitusloa ja
kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
e-mail: info@arhipilk.com. Tel 5660 0290.
l Arvutite

l Restaureerin täispuitantiikmööblit Tallinnas,
Nõmmel. Tel 5568 3629.
l Müüa tõutunnistusega tiibeti mastifi kutsikad.
Väga sõbralike ja tervete vanemate järglased.
Lisainfo kennel GEMMAS CO kodulehel
www.gemmas.pri.ee. Kutsikate loovutamine
toimub alates 8. aprillist. Tel. 5656 5141 või
monika@caramira.ee
l Viljapuude

lõikus. Hooldame, noorendame ja
kujundame teie viljapuuaia. Tel. 50 89 294.
l Müüa

kuldse retriiveri kutsikad, sünd. 30.03.
2013 Vanematel tehtud vajalikud terviseuuringud.
Kutsikad saavad EKL tõutunnistuse ja kiibi. Lisainfo
kadritroska@gmail.com või 5344 3332.
l Litsenseeritud

korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail: margus@
korvent.ee, tel 552 6281.
l Teeme:

puitfassaadid, akende, uste vahetus,
puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus,
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825,
evaron@hot.ee, www.evaron.ee

hooldus ja remont. Arvutipank OÜ,
Kaluri tee 5 I k, tel 609 6166, 507 4222,
info@arvutipank.ee
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp
30 cm 2,2 €, kask 30 cm 2,6 €. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Raeja Viimsi valda tasuta. Tellimine
tel 51 989 070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; tel 5807 2581.
l Korstnapühkija

litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Fassaadide

soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee, tel 51 969 314.

l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud,
lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega).
Tel 501 8594.

l Harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid.
Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska mängida, siis õpetan. Võta ühendust virbel@virbel.eu.
Igasse kodusse kannel!

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm
mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid teie
kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Müüa

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee

uus ilus korras nurgadiivan. Tel 5626 5951.

l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis.
Soovi korral okste äravedu. Aiandusagronoom Jaak
Tomson. Tel 55 563 639, www.jaaguranna.ee.
l Fassaadide

soojustamine, krohvimine. Töö kiire
ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228.
l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja äravedu Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki
metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee

Sun Dao jooga
Viimsi Huvikeskuses!
Sun Dao on omapärane Koreast pärinev
jooga stiil, mis sobib hästi just neile,kes
varem ei ole joogaga tegelenud. Sun Dao
võimaldab palju liikuda, vabastades kõigepealt lihastesse kogunenud väsimuse ja pinged. Suureulatuslikud liigutused ja ’’Ha’’
kaudu väljahingamise süsteem toimib väga
sügavalt ja töötab Meridiaanide tasandil,
mis on omaette energeetilised kanalidmagistraalid, mille kaudu energia liigub
tśakratesse ja sealt juba – organitesse. Sun
Dao parandab koordinatsiooni ja tasakaalu
tunnet. Harjutuste süsteem koosneb neljast
astmest ja seega sobib ka neile kes varem
joogaga tegelenud.
Sun Dao joogat võib vabalt nimetada ka
vabastavaks joogalikuks tantsuks, mille
puhul avaneb Sisemine Laps ja kõigepealt,
Südame keskus.
Koht: Viimsi Huvikeskuse treeningsaal,
1. korrusel
Tunnid toimuvad: Kolmapäeviti: 19.45–
20.45

RANNAPERE
PANSIONAAT
Kesk tee 1, Haabneeme, Viimsi vald

- eakate ööpäevane
jälgimine ja hooldamine.
- majutamine ühe- ja
kahekohalistes tubades.
Info telefonil 606 4081
www.rannapere.ee

Viimsi Pensionäride Ühenduse korraldusel
toimub jalgsimatk 21. aprillil algusega k
11.15 Kelvingi küla keskuse eest. Buss
V-5 väljub haigla eest k 10.50. Matka pikkus
6 km. Teekond: Reinu tee, osa uuest matkateest, vene sõjatehnika garaažid ja õhukaitse rajatised, tagasi Kelvingi mööda Piirisihi
teed. Lõpuks pohlavarre tee ja kiluvõileivad!
Ärge unustage kõnnikeppe. Info 601 2354.

Tunnihind: 8 eurot
Kaasa võtta: soov avastada enda sisemist
potentsiaali ja loovust
Registreerimine: telefonil 53 069 441
Tere tulemast minu tundidesse!
Christine Satre.

Müüa sülearvuti
HP Pavilion dv6 3020sy.
Kasutanud olen umbes
poolteist aastat.
Arvuti on kiire ja heas
korras.
Asub Tallinnas, võimalik
ka Viimsist kätte saada.
OS: Windows 7 Home
Premium 64bit
Hinnaks 435 euri.
Tel 58 558 279.

15

5. aprill 2013

Kutse avatud uste päevale
Helen Doron Early English Viimsi Huvikooli uksed on
peredele avatud 20. aprillil kell 13.00 – 17.00 Haabneemes, Heki tee 6-4.

l
l
l
l
l
l

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Alates 20. aprillist k 10.00–16.00
igal laupäeval toimub Viimsi siseturul
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
BOBCATI RENT
TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
ASFALTEERIMINE
ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

Info ja eelregistreerimine:
info@viimsiturg.ee ja tel.5855 7003

27. aprill k 10.00–18.00 ja 28. aprill
k 10.00-16.00 toimub Viimsi Turul
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

APRILLILAAT
Oodatud on aia-, käsitöö-, riide-,
toidu- ja tööstuskauba müüjad.
Eelregistreerimine ja info:
nfo@viimsiturg.ee ja tel. 5855 7003

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga UUSI
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 529 8020
tel: 609 1490
- õmblusteenused
- parandustööd.

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
15.03 saabus uut kaupa.

ELDURBURGER

Asume Ravi tee 1
(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi
Haigla kõrval)

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

Muinasjutuvõimlemine

KIRBULAAT

Müüa ja osta saab kõike.
Sulle – vana, teisele – uus!

HDEE Viimsi Huvikool pakub inglise keele õpet lastele alates beebieast kuni 14. eluaastani. Tegemist on
nn emakeele metoodikaga, mille on välja töötanud inglise keeleteadlane Helen Doron ning mille alusel toimub
inglise keele õpe enam kui 30 riigis juba üle veerandsaja
aasta.
Õppetöö toimub inglise keeles tõlkimiseta läbi mitmekülgselt arendavate mänguliste tegeluste, mistõttu on
kursused sobilikud ka muukeelsetele lastele.
Avatud uste päeval on võimalik tutvuda metoodika,
õppevahendite, õpetajate ja pakutavate kursuste laia valikuga. Lapsed saavad osaleda näidistundides, meisterdada ja mängida.
Palume näidistundidesse eelnevalt registreeruda viimsi@helendoron.ee või 53012360. Lisainfo www.helendoron.ee ja Facebookis.
Helen Doron Early English Viimsi Huvikool

Kiirtoidukiosk

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Reedeti kell 9.45 (alates 12.aprill)
Kelvingi Noortetoas (Meresihi tee 4,
Kelvingi)
Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. Arendame
koos nii keha kui ka fantaasiat. Meie saatjaks on imeilus muusika ja erinevad muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos
ema või isaga.
Tund on mõeldud 1,8.– 3.aastastele lastele.
Juhendaja: Piret Kõõra
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi
anda heatujustuudio@gmail.com
www.huvikeskus.ee

ERALASTEAED TIBU
PAKUB TÖÖD OMA VÄIKSES SÕBRALIKUS LASTEAIAS, lastesõbralikule, tööd armastavale

ÕPETAJA ABILE
Töö kirjeldus
• igapäevane tegelemine lastega
• õpetaja abistamine õppekasvatustegevuse läbiviimisel
• puhtuse tagamine rühmas
• toidu serveerimine ja laudade koristamine
Nõudmised kandidaadile
• kohusetundlik
• korrektne
• sõbralik
• koostöövalmis
• hoolikas
Kasuks tuleb kogemus eelkooliealiste lastega töötamisel.
Eralasteaed Tibu
Vehema tee 6, 74001 Viimsi
Tel. 51 925 869, 602 0083
lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee

Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee
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5. aprill 2013

Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub oma liikmeid

ühenduse 20. aastapäeva
pidulikule tähistamisele
6. aprill kell 12.00–16.00
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

Laupäeval, 13. aprillil kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

KAVAS:
Aruandekoosolek: 2012.aasta lõpetamine:
Tegevusaruande kinnitamine
Majandusaasta aruande kinnitamine
Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

VIIMSI LAULULAPS 2013

Pidulik kontsert-aktus:
l Meenutame Pensionäride Ühenduse 20. aastast tegevust
l Külaliste tervitused, etteasted Randvere ja Haabneeme Päevakeskuste isetegevuslastelt
Esineb Randvere Pasunakoor: dirigent Kristjan Jurss
Karastusjoogid ja suupisted

Publikul võimalus valida oma lemmik
igas vanuserühmas – loosikupong 1 euro
Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama
lauluvõistlusele
“Harjumaa Laululaps 2013”
Tule sõbrale pöialt hoidma!

Tantsuks mängivad ja laulavad:
Boriss Lehtlaan ja Henn Rebane
Ootame rohket osavõttu!

www.huvikeskus.ee

