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Vald tunnustas parimaid
sportlasi. Loe lk 16–17
Jõulukuuse leiab
riigimetsast iga pere

Balli esimesed esinejad olid Viimsi Huvikeskuse laulustuudio lapsed. Foto Artur Sadovski

Viimsi heategevusballiga koguti
13 318 eurot invalaste toetuseks
Laupäeval, 7. detsembril korraldas MTÜ
Viimsi Invaühing
Viimsi Koolis heategevusballi valla invalaste
toetuseks. Ballipiletite, kunstioksjoni,
loterii ja kolme Viimsi
Kooli õpilaste heategevusliku jõululaada
müügituluga saadi
kokku 13 318 eurot,
sellest koolilaste heategevuslaatadega
koguti 4158 eurot.

“Summa on üllatavalt suur,
läbi aegade suurim, mis
balliga kogutud,” sõnas
MTÜ Viimsi Invaühingu
esinaine Jana Skripnikov.
Seitsmendat korda peetud
Viimsi invaühingu heategevusballiga
kogutud
raha kasutatakse invalaste
perelaagrite, teraapiate jm
vajaliku jaoks.
“Heategevusball sisaldab mitut vaatust,” ütles
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul avakõnes, “ala-

tes jõulukellade helinast
kuni haamri kõlksuni, mis
tähendab kellelegi unistuste täitumist ja teisele andmisrõõmu.” Viimsi vallavanem Alvar Ild rõhutas
oma kõnes, et heategevus
on üks tsivilisatsiooni parameetreid, kus antakse
materiaalselt ja vaimselt
ning tuntakse sellest siiralt
rõõmu.
“Meie ballid on nagu
täideläinud soovid meie
laste heaks,” tõdes MTÜ
Viimsi Invaühing esinaine Jana Skripnikov. Ballil
osales Skripnikovi hinnangul ligi 500 inimest. Ballil
toimuvale oksjonile olid
kinkinud oma taieseid
kunstnik Uno Roosvalt,
skulptor Tauno Kangro,
klaasikunstnik Helina Tilk,
keraamik Heli Rõõm jt.
Kõige elavamat huvi tunti
Uno Roosvaldi “Gotlandi maastiku” vastu, mille
hind kerkis 200 eurolt 420le. 350 loteriipiletit müüdi
läbi kiiresti ning võiduta

ei jäänud keegi – iga loos
võitis. Võitudeks olid paljud balli sponsorid välja
pannud auhindu, nende seas
hulgaliselt kinkekaar-te.
Balli avalöögi andis
Randvere pasunakoor dirigent Kristjan Jursi taktikepi
järgi, esinesid peotantsijad
tantsuklubist Flex ja tantsuansambel Lee, Heidy
Tamme ja EMTA puhkpillimängijad, kes ilutulestiku
eel publiku tuju üles kütsid,
ning trummar Kaspar Ernesaks, kes säravat tulemängu
trummidel saatis. Tantsuks
mängis Rock Hotel.

Tänu väärivad väga
paljud toetajad ja
abistajad

Korraldajad tänavad sponsoreid, firmasid ja inimesi,
kes toetasid, andsid auhindu, abistasid balli ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Tänuväärijate nimekiri on
pikk: õhtujuhid Laura Kõrvits ja Vladas Radvilavicius,
Altia Eesti, Radisson Blu

hotell Olümpia, Ruf ilutulestikud, Shishi, Tallinn
Viimsi SPA, Reaton, Vici,
Karia, Farwell, Karisma
Food, Viking Line, Viimsi
Market, Hagar, Delicato,
Jussi Õlletuba, Isku, Maag
Grupp, Tampe, Balt-Hellin,
Viimsi Kool, Viimsi vald,
Lions Viimsi, Reval Cafe,
Ellu sallid, Privileg Day
Spa, Annkris Glass, Nordic
Hotel Forum, Watersport.
ee, LM keskus, Orhidaalia
lillepood, Tarcona, Oma
Aeg, Kafo, Saaremaa Kadakasiirup, New Vintage
by Kriss, Gram ehtekunsti
stuudio, Ljudmila Funika,
Marko Pikkat, Eliko käsitöökommid, MK Loodusravi, Heart Namaste,
Sangar, Arctic Sport Club,
Tartu Kontserdikorraldus,
Tiiu Piibur, Mummi talu,
Tallinna Linnateater, Karmen Paul, Leelo Tiisvelt,
Kairi Lehtpuu, Veronica
Kosenkranius, Kirsi Rannaste, Kätlin Puhmaste,
Mari-Liis Rahumets, Ker-

lin Takk, Birgit Pärn, Helen
Link, Martin Siiman, Marten Randma, Lauri Randma,
Triin Rebane, Liis Rebane,
Maido Saar, Karl Voo, Külli
Talmar, Lauri Pihlak, Merike Hindreus, Tõnu Toomeoja, Riinu Rätsep ja tema
meeskond, Sigrid Üksi,
Margit Võsu, Maarja Urb,
Mailis Alt, turvamees Andrei, Per Nordqvist, Anneli ja
Aleksander Frosch, TKAK
ja Kaspar Kaugija, Kristina Kams, Ingrid Ehaver,
Joogikuller, Viimsi Ilutuba,
Kumu, Etnoland, Ellerhein,
Megazone, Reval Cafe,
Maririn Art, Peetri Pizza,
FK Keskus, Karli ja Linda
maiustused, Tsipelliine ehted, Rendez-Vous Ilusalong,
Porcellisa, Kirbukas, Pilates
Pluss, Kohvik Till ja Kummel, rannarestoran Paat.
Korraldajatelt tänu ka
kõigile esinejatele ja kõigile, kes enne ja pärast balli
abiks olid.
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Riigimetsast saab ka sel aastal iga pere endale koju tuua jõulukuuse, juhised
leiab RMK kodulehelt ja uuenenud mobiilirakendusest.
Enne riigimetsa kuuseotsingule minekut
soovitab RMK külastada spetsiaalset kodulehte aadressil www.rmk.ee/kuuseke,
kus saab veebikaardilt näha riigimetsa alasid ehk kohti, kust võib jõulupuud otsima
minna. Lisaks on lehel juhised ja tingimused jõulukuuskede raiumise ja koduse ümberkäimise kohta.
RMK metsakasvatuse peaspetsialisti
Toomas Väädi sõnul tohib jõulukuuski raiuda ainult sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servad,
liinide alused ja vana metsa alt. “Jõulukuuski ei tohi raiuda aga metsanoorendikest, kuhu nad on inimese poolt istutatud
või kus neist on sirgumas palgipuud,“ ütles
Toomas Väät ja lisas, et ka kaitsealadelt ei
ole lubatud puid raiuda.
Riigimetsa ja kaitsealasid saab tuvastada RMK kodulehel, avaliku metsaregistri ja
uuenenud RMK mobiilirakenduse kaudu.
“Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi,
et puud on korrapäraselt istutatud ja hooldatud ning enamasti ühevanuselised,“ täpsustas Toomas Väät.
Kui sobiv puu on leitud, saab selle eest
tasuda kohapeal mobiilimaksega. Teise
võimalusena saab kuuse eest enne metsaminekut maksta ülekandega internetipangas. Ühe- kuni kolmemeetrised kuused
maksavad 3–13 eurot. Raieõiguse tõendamiseks peab isikul metsas kaasas olema
maksekorraldus, milleks sobib vastav SMS
kinnitus makse teostamise kohta mobiiltelefonis või maksekorralduse väljatrükk.
RMK tasuta mobiilirakenduse saab alla
laadida nii iPhone’i, Androidi kui ka Windowsi nutitelefonides. Rakendus sisaldab
kõiki juhised kuuse toomise, maksmisvõimaluste ja kuuse eest hoolitsemise kohta.
Mulluste pühade jooksul toodi RMK metsadest kokku üle 7600 jõulukuuse.
RMK on metsaseadusega moodustatud
riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on
riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja
puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet.
Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies
Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK
majandada on 38% Eesti metsadest.

RMK

Pühade-eelsed
tööajad vallavalitsuses

l 23. detsembril on vallamaja avatud kell
8.30–15.
l 27. detsembril on vallavalitsuses täiendav
puhkepäev, infosaal avatud kell 8.30–16.
l 31. detsembril on vallamaja avatud kell
8.30-14.
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Vastab abivallavanem
Margus Kruusmägi

VALLAVANEMA VEERG

Kuidas kulutada raha,
mida ei ole?
V

iimsi vallale tulevaseks aastaks eelarvet
menetledes on selgunud, et valla finantsseis on oluliselt halvem kui väljastpoolt paistab.
Lühidalt öeldes on Viimsi vallale võetud üle jõu
käivaid kohustusi, millega toime tulemiseks positiivset programmi leida on pööraselt raske, kui
mitte võimatu.
Viimsi on aastaid maadelnud võlakoormaga,
mis on küll vähenenud, kuid siiski olnud suurem
seadusega sätestatud normist. Samasugune olukord vaatab vastu ka mitmetes teistes omavalitsuses. Eelmine vallavalitsus andis üle seisu, kus
häid sõnumeid anda on raske või võimatu.
Uus vallavalitsus peab silmitsi seisma mitme
teineteist välistava ülesandega, peamine neist
seisneb küsimuses: kuidas kindlustada vallaelanikele kõik neile vajalikud teenused olemasolevate, üsnagi piiratud rahaliste ressursside juures?
Üks asi, mis mind kui vastselt ärist poliitikasse siirdunud inimest eelarve menetlemise juures
pikemalt mõtlema pani, on valimiste ajastus –
minu meelest on halb, et kohalike omavalitsuste
valimised toimuvad sügisel, oktoobri viimastel
päevadel, sest niiviisi tuleb värskelt ametisse asunud vallavalitsusel esimese asjana tõtt vaadata
eelmise, lahkuva valitsuse poolt kokku pandud
valla eelarvega ning valimiste eel kuivaks kulutatud valla rahakotiga.
Miks kohalike omavalitsuste valimised ei
võiks samuti toimuda kevadel nagu riigikogu
valimisedki? Siis oleks uutel juhtidel veidigi
aega atra seada. Täna oleme Viimsis silmitsi
tõsiasjaga, et eelmine vallavalitsus on meile pärandanud ca 1,5 miljoni euro suuruse puudujäägiga eelarve.
Õnneks ei ole puudujäägi puhul tegemist seaduserikkumisega, sest põhitegevuse tulem on planeeritud plussmärgiga: +4 miljonit eurot. Miinus
tuleb investeerimistegevusest – ainuüksi senini
võetud laenude ja kapitaliliisingu intresside maksmisele kulub tuleval aastal üle 900 000 euro.
Ettevõtjana ei tihanud ma küll väga rahuliku südamega võtta laene, mille puhul ainuüksi
intressimakseteks kuluks ligi 5% ettevõtte aastaeelarvest.
Kuigi eelarvest nähtub, et vallale on võetud
suuri kohustusi – valla võlakohustuste (laenud,
rendid) maht moodustab 2014. aasta eelarve
põhitegevuse tulude mahust 102,5%, tuleb meil
edaspidigi hakkama saada.
See tähendab, et peame Viimsi vallamajas
esimese asjana läbi viima radikaalse uuenduse
– kuludele peame väga hoolikalt otsa vaatama.
Me ei saa jätkata vanaviisi, kus investeeringuteks võeti lihtsalt laene. Peame rakendama
ranget eelarvedistsipliini, tõmbama koomale
kulusid ning kasvatama tulusid. Vaid nii saame
rääkida kestlikkusest.
Lähinädalate jooksul peame tegema kõik endist oleneva, et võimalikult paljud Viimsi valla
territooriumil elavad inimesed end ka ametlikult
valla kodanikeks registreeriks. Täna elab ligi 17
900 ametliku elaniku kõrval Viimsis ligi 7000
inimest, kes küll kasutavad hea meelega Viimsi

Olete enne Viimsi abivallavanemana tööle asumist pidanud mitmeid vastutusrikkaid ameteid: olnud Tallinna
Linna elamumajanduse ameti juhataja, Saare Dolomiidi
peadirektor, tegutsenud ettevõtluses. Palun tutvustage
end pisut vallarahvale – kust
olete pärit, mida õppinud,
millal asusite Viimsisse.
Olen pärit Saaremaalt, Viimsis elan aastast 1999. Hariduselt
olen majandusökonomist, õppinud Leningradi Riiklikus Ülikoolis, lõpetanud Tartu Ülikooli
ja EBSi. Viimsi valisin elukohaks, sest saarlasena armastan
merd.

valla pakutavaid teenuseid, kuid on oma maksuraha mujale viinud. See olukord ei ole normaalne.
Keskmiselt toob iga maksumaksja (keskmise
Viimsis elava maksumaksja brutosissetulek on
tänavu 1350 eurot kuus) aastas endaga omavalitsusele ca 1800 eurot maksutulu, arvestuslike 3500
täna mujale sisse kirjutanud maksumaksja peale
kokku teeb see ca 6,3 miljonit eurot! See oleks
Viimsi vallale ca 20 miljoni euro suuruse eelarve juures määratult suur võit – valla tulud võiksid kasvada ligi poole võrra, meil poleks vajadust
mingeid laene võtta.
Teiseks peame keskenduma kohaliku ettevõtluse arendamisele. Pole suur saladus, eriti
Pirita tee hommikusi ja õhtusi ummikuid vaadates, et valdav osa valla elanikkonnast käib tööl
Tallinnas. Selline olukord mitte ainult ei koorma üle liiklust, vaid ei võimalda ka efektiivselt
kasutada kogu vallas elava tööjõu potentsiaali.
Seepärast seadsime valimisteks valmistudes
eesmärgiks uute töökohtade loomise vallas läbi
ettevõtlust toetava ja soosiva juhtimistegevuse.
Viimsi tuleva aasta eelarve põhjal on Viimsi
finantsseis halb, kuid mitte lootusetu. Olukorra parandamine sõltub vallavalitsuse töö kõrval
väga palju sellest, kas reaalsed vallaelanikud ennast valda sisse kirjutavad. Siin on kohane üleskutse kõigile viimsilastele – jõuluks ametlikult
koju, siis on järgmine aasta meile kõigile palju
rõõmsam kui varasemad!
Lõpetaksin siiski lootusrikkalt – eeltoodu ei
tähenda, et elu vallas seisma jääks ja teed lumme
upuks. Anname endast parima, et keerulisest olukorrast parimal võimalikul viisil välja tulla. Küll
leiame, et vallavalitsusel on peale lintide lõikamise
ja pidude avamise kohus vallarahvale kodukandis
toimuvast ka ausat ja objektiivset infot anda.
Ilusaid pühi ja edukat uut aastat soovides

Alvar Ild

Viimsi vallavanem

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 10. jaanuaril 2014

Teile alluvad ehitusamet,
maa- ja planeerimisamet,
keskkonnaamet ja kommunaalamet. Millises valdkonnas on praegu tööpõld kõige
laiem?
Tööpõld on lai kõigis valdkondades. Mul võtab natukene
aega, et end asjadega kurssi viia
ja paari kuu jooksul prioriteedid paika saada.
Milliseid ehitusi vajab Viimsi
teie hinnangul praegu kõige
enam?
Minu arvates vajaks Viimsi

Abivallavanem
Margus Kruusmägi
põhitegevused:
l ehitus-, keskkonna- ja
maaküsimused
l teede planeerimine ja
ehitus – planeerimine
l muinsuskaitse
l saared ja sadamad –
ettevõtlus
l riskianalüüs
l vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine

korralikku keskust, mis oleks
nõndanimetatud tulemärk meie
vallale. Sellest võiks kujuneda
piirkond, kuhu oleks asja nii

valla elanikel kui ka meie külalistel.

Aga mida ei tohiks Viimsisse
ehitada?
Koledaid kortermaju ja rasketööstust poleks siia vaja.
Paluks lõpetuseks ka veidi
isiklikumat juttu – millega
vabal ajal armastate tegeleda ja jõudu koguda?
Meeldib reisida, ka kalapüük ei jäta mind ükskõikseks.
Jõudu kogun oma pere ja sõprade seltsis, selleks võiks aega
rohkemgi olla.
Küsis

Jüri Leesment
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Teeme teemaad puhtaks!
Teed on läbi ajaloo olnud
üheks tähtsaimaks objektiks – teed võimaldavad
kaubavahetust, teede
abil on rajatud impeeriume, teed on olnud sõjaliselt olulised sihtmärgid.
Teed on meie ühiskonna
tuiksooned, seetõttu on
teede hooldus ja teede
kaitse väga oluline tegevus.

Omavalitsuse põhiülesanne ongi tagada teedel liiklusohutus,
korraldada teehoiutöid, kooskõlastada tegevusi teekaitsevööndis ja paigaldada liikluskorraldust. Kogu selle tegevuse
eesmärk on tagada võimalikult
kvaliteetne ja ohutu teede teenus, kui nii võib öelda.
Et seda kõike saavutada,
on teede jaoks ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega kinnistud/ katastriüksused
– teemaad. Teemaa on seega
eraldi maatükk teetarindite,
teeosade ja tee-elementide
paigaldamiseks ning tee korrashoiuks. Näiteks haljastust,
aedasid, ilukive, peenraid, liivakoormaid, lauavirnasid jmt
ei tohi teemaale paigutada ega
hoiustada. Tee on rajatis, mis
paikneb teemaal. Teeseaduse kohaselt korraldab teehoidu tulenevalt omandivormist
omanik, seega riigimaantee
osas riik, eratee osas eraisik ja
kohalike teede osas vallavalitsus. Nii ongi Viimsi valla kohalike teede teehoiutööde korraldamine vallavalitsuse üks
seadusest tulevaid kohustusi.

Buss ja jalakäija Luhaääre teel – teemaale on istutatud hekk ja osaliselt ulatub sinna ka aed.

Teehoiutööde
koosseisu
kuuluvad mitmed tööd – teede
suvehoole, remont, talihoole,
liiklusohutuse tagamine, liikluskorraldus, heakorratööd jm
tööd, mis teedega seonduvad.
Seega on oluline tagada piisavalt lai koridor sõidukitele
liiklemiseks, jalakäijale liikumiseks, talihoolde teostamiseks, nähtavuse tagamiseks,
teemaale paigaldatavate trasside ja rajatiste paigaldamiseks
jne. On ka väga oluline, et
teemaa oleks vaba ja kasutusel
ainult tee teenindamiseks – et
seal ei asuks kellegi aed, hekk,

hoone, haljastus vms. Teemaad
kasutavad erinevad asutused ja
isikud – teehooldaja, tee ehitaja, tänavavalgustuse käitaja,
liikluskorraldaja, sõidukijuht
(nähtavus), trassi omanik. Teemaa peab alati olema vaba.
Üks suur mure kitsastel
teedel on talihoole. Seda just
suurte lumehulkade korral, kui
puhastatud tee ala aina kitsamaks muutub. Et tagada teeala
ettenähtud laius talihoolde
puhul, on vajalik, et teemaa
oleks igal ajal tee teenistuses
– et sinna ei oleks paigutatud
ühtegi objekti, mis segab lume

lükkamist (üle kinnistu piiri
paiknevad hekid, üle krundipiiri ehitatud aiad jmt). Kui
lund ei mahu teemaal paiknevate takistuste tõttu sinna
lükata, on tihtipeale tellitud
lume äravedu ja see tähendab
lisakulu valla eelarvesse. Seega üle krundi piiride ehitatud
aiad, istutatud hekid vmt tekitavad valla eelarvesse ehk
meie ühisesse rahakotti lisakulu. Teehooldaja vajab mõlemal
pool teed minimaalselt 1-1,5 m
vaba ruumi lume laotamiseks.
Lisaks peab teekattest kummalegi poole olema tagatud ka

Pärnamäe küla eraomandis tänavad ja teed
Neljapäeval, 12. detsembril k 18 algas Viimsi
vallamajas koosolek, kus
arutati eraomandisse
läinud Pärnamäe külatänavate ja teede probleemi
(need on Linnase tee, SuurKaare tee, Kesk-Kaare
tee I, Kesk-Kaare tee II).
Olukord, kus need tänavad on
eraomanduses ja võivad müüki sattuda, on tulnud ootamatusena ja see valmistab muret
paljudele Viimsi valla elanikele, kelle kodud asuvad nendel
tänavatel ja teedel.
Koosolekul esindasid vallavalitsust vallavanem Alvar
Ild, abivallavanem Oliver Liidemann ja kommunaalameti
juhataja Alar Mik. Inimestel
oli võimalik esitada küsimusi
vallavalitsuse ja volikogu esindajatele. Kohal oli 43 inimest,
Pärnamäe küla kodanikud, erakondade ja valimisliitude esindajad, Naabrivalve sektorite
vanemad ja liikmed ning Pärnamäe Külaseltsi liikmed.
Arutelul tuli taas ilmsiks,
et eraomandisse läinud tänavate küsimusele lihtsat ja kiiret
lahendust esialgu ei ole, sest
probleemi põhjus on osaliselt

l Abivallavanem Oliver Liidemann: Viimsi Vallavalitsus on
kohtunud Fuxia Holdings OÜ esindaja Konstantin Ivanišviliga.

Kohtumise peateema oli küsimus, mis puudutas Fuxia Holdingsile kuuluvate teemaade (kolm kinnistut) edaspidiseid plaane.
Kohtumisel kuulati ettevõtte esindaja ära ning arutleti muu hulgas teemaade edasimüümist, rentimist ja võõrandamist.
Fuxia Holdings OÜ esindaja sõnul on nad nõus nimetatud teelõigud nii maha müüma kui ka rendile andma. Teemaade müügihind algaks ettevõtte esindaja sõnul 180 000 eurost ja võimalik
renditasu oleks nende sõnul 2000 eurot kuus, samas ei ole pakutud hinnad lõplikud, tegemist on esialgsete summadega. Eastwest
OÜ (kellele kuulub üks teemaa kinnistu) esindaja Aleksander Vainiga vesteldes selgus, et ettevõttel puudub kindel nägemus, mida
nende omanduses oleva teelõiguga teha. Pigem ollakse konkreetse pakkumise osas ootel ja tegutsetakse seejärel. Kohtumise
eesmärk oli teemaade omanike esindajad ära kuulata ja saada ülevaade nende nägemusest. Viimsi vald tegutseb jätkuvalt
selle nimel, et viia ellu planeeringuga ette nähtud eesmärgid.
l Kommunaalameti juhataja Alar Mik: Viimsi Vallavalitsus
tegutseb igakülgselt selle nimel, et kohalikke elanikke aidata.
Nii käime läbi kõik võimalused ja variandid, mis võivad tulevikus eratee kasutamist või selle omandamist mõjutada, analüüsime erinevaid lähtekohti ja stsenaariume. Meie eesmärk on
tulevikus luua planeeringuga ette nähtud olukord, kuigi teekond sinna võib olla pikk ja keeruline. Kõik, kellel tekib probleeme või küsimusi eraomandisse läinud teede kasutamise kohta,
on alati oodatud kommunaalameti poole pöörduma. Üheskoos
leiame kindlasti lahendused.

kehtivate seaduste oskuslik ärakasutamine erahuvides. Samas
on vaja jätkata tööd, et uurida
võimalusi, kuidas elanikke sellest olukorrast välja aidata.
Tekkinud probleemide la-

hendamine nõuab head koostööd vallavalitsuse, volikogu,
erakondade ja vallaelanike vahel. Koostöös on väga oluline
juriidiline asjatundlikkus ja edasise tegevuse ühine kavanda-

mine. On võimalik, et lahenduse saavutamiseks tuleb küsimused tõstatada õiguskantsleri
või Riigikogu tasemel, kuna
need ei puuduta ainult Viimsit,
samasugune olukord on saanud probleemiks ka teiste Eesti omavalitsuste elanikel.
Koosolekul lepiti vallavalitsuse ja elanike vahel kokku,
et arutelu jätkatakse järgmisel
aastal. Järgmine eraomandisse
läinud teede koosolek toimub
neljapäeval, 16.01.2014 k 18
vallamajas volikogu saalis (Nelgi tee 1). Koosolekule on kavas kutsuda vallavalitsuse liikmeid, politsei esindaja, Eesti
Naabrivalve esindaja, vallavolikogu liikmeid ja Riigikogu
esindajaid. Ootame kõikide vallaelanike osavõttu!
Eraomandisse läinud teede
küsimus nõuab edasist tööd
lahenduse leidmiseks ja parima lahenduse saavutame siis,
kui elanikud, vallavalitsus jt
kaasatud inimesed teevad sihikindlat ja kannatlikku koostööd, mis aitab kaasa Viimsi
terviklikule arengule ning kogukonna ühtsusele.

Inga Kuus

Viimsi Naabrivalve sektorite
koordinaator

puhastatud 0,5 m teepeenart.
Seega on teede hooldamiseks
vaja hoida kogu teeäärne ala
ehk teemaa tühi.
Teine suur mure on busside
ja suuremate sõidukite (prügiauto, hooldustehnika, kaubaauto jmt) liiklus. Nimelt ei
mahu alati sõidukid teineteisest
mööda, kui teemaa on kitsas ja
teemaale on veel istutatud hekid, puud, põõsad või rajatud
aed. Kõige teravam on probleem Kiigemäe ja Luhaääre teel
Leppneemes ja Tammneemes.
Seal on lõike, kus bussist auto
ilma lisamanöövrita mööda ei
pääsegi. Ka on ohtlik jalakäijal
liikuda, kui sõidab buss ning
jalakäija on bussi ja tee kõrval
laiutava heki vahel. Rääkimata nähtavusest – iga teemaale
istutatud hekk, puu või põõsas
piirab nähtavust ja suurendab
seeläbi riske, sama on aiast teemaale ulatuvate nähtavust piiravate okstega.
Liiklust ohustavad ja teehoidu segavad ka teemaal
paiknevad objektid. Paljudel
kitsastel külavaheteedel võib
teemaalt leida ehitusmaterjali,
autovrakke, liiva- ja mullakuhjasid, kuurikesi, prahihunnikuid, kive jmt. Tee ääres
hoitud autode pärast on jäänud mõnes kohas teed talvel
puhtaks lükkamata, tee äärde
pandud kivide tõttu on väga
palju hooldetehnikat lõhutud,
samuti on valgustamata tänavatel kivide otsa kukutud ja ka
kividesse jalgrattaga sõidetud.
Kõik need objektid segavad /
takistavad tee hooldamist ning

pole seadusega kooskõlas. Iga
kõrvalkinnistu omanik on kohustatud teemaalt kõiksugu
asjassepuutumatud objektid
koheselt eemaldama.
Kinnistu piire on tänapäeval üsna lihtne kontrollida
Maa-ameti lehelt geoportaal.
maaamet.ee > kaardiserver >
maainfo. Edasi on võimalik
kinnistu aadressi järgi otsida
või välja suurendada. Aerofotole kantud katastrikaart näitab üsna täpselt ära, kus asub
hekk, kust jookseb aed ning
kus paikneb kinnistu tegelik
piir. Palume kõikidel teega
piirnevate kinnistute omanikel
üle vaadata oma kinnistu piirid ja teisaldada kõik kinnistu
piiridest väljapoole jääv oma
kinnistu piiridesse – haljastus,
esemed, kivid jmt kõrvaline,
mis ei tohi paikneda teemaal.
Et tagada liiklusohutus ja
teehoiutööde taksitusteta täitmine, hakkab valla kommunaalamet koostöös järelvalvega järjest kontrollima teemaa
seisukorda. Esimese objektina
võetakse vaatluse alla Kiigemäe tee ja Luhaääre tee. Kõikidel nimetatud teeäärsetel
kinnistuomanikel palume teisaldada teemaalt sinna mittekuuluvad rajatised ja haljastus.
Eesmärgiks on Kiigemäe tee
teemaa ja Luhaääre tee teemaa
puhastamine ja korda tegemine. Kõikide kinnistuomanike
poole pöördutakse ka eraldi
kirjalikult ning antakse tähtajad teemaa puhastamiseks.

Alar Mik

kommunaalameti juhataja

LUGEJA ARVAB

Kas on asja, mis
avitaks?
Heldri tee elanikud ootavad talve mitte rõõmu,
vaid murega.
Haabneemes on kena väike jupike Heldri teest Heki tee
ning vana kooli vahel, see on vallale kuuluv tänav. Sel tänavalõigul on parkimine keelatud, keelumärke on koguni kolm – Heki ja Heldri tee ristmikul, kooli poolt tulles
Heldri tee 53 krundi piiril ning keset tänavat veel üks.
Kahjuks eiratakse neid märke pidevalt ning vaatamata
keelumärkidele on tänav muutunud parklaks.
Vald, korralik tänava omanik, on seni võimaluse piires
püüdnud hoida tänavat korras –, suvel puhastada tolmust,
talvel lumest. Aga eelmiste talvede ning ka suvede kogemustest on nähtud, et kui tänaval pargib kasvõi üks auto,
keerab koristusmasin/sahk otsa ringi ning tema töö jääb
tegemata.
Ja nii oleme meie, selle tänava elanikud, suvel hädas
tolmuga, talvel aga ei pääse liikuma sahkamata tee tõttu.
Oleme teavitanud sellest valda, kuid kui koristusmasinal/
lumesahal on takistus teel, ei saa ka vald midagi ette võtta.
Kui sahk ei saa oma tööd korralikult teha, on teised liiklejad lumevangis.
Kas oleks abi politseist, kui politseinikud sagedamini
tänavat külastaksid?
Kenad seaduserikkujad ning Heldri teel parkijad, ma
ei kirjuta selleks, et kedagi tuleks rangelt karistada, vaid
selleks, et mõistaksite: tänav ei ole parkla, vaid võimalus kõikidele pääseda liiklema ning elada inimsõbralikus
keskkonnas.

Heldri tee elanik
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Spordiklubidel on ees keerulised ajad
Valla parimate sportlaste
autasustamise eel kutsus
valla kultuuri- ja spordiamet treenerid ümarlauda, et arutada muresid
ja rõõme. Selline kokkusaamine aasta lõpus on
tavaks kujunenud, kuid
seekord olid jutud murelikumad kui varem.

Sissejuhatuseks selgitas valla
kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask uuest aastast tekkivat olukorda, mille on põhjustanud Tallinna linnavalitsuse
otsus, et III ja kõrgema kategooria treenerid saavad õpilaste
pearaha vaid juhul, kui nad on
registreeritud Tallinnas.
Kolm aastat on Viimsi vald spordi pearaha asjus
Tallinnaga koostööd teinud
ja ühtlustanud tasustamist nii
palju kui võimalik. “Kõik toimis seni hästi,” tõdes Kask.
Keeruline on tema sõnul tõmmata piiri Viimsi ja Tallinna spordiklubide vahel, sest
mõlemas tegutseb kummagi omavalitsuse lapsi. Nüüd
jäävad viimsilased Tallinna
boonusest ilma, kui klubis
on vähem kui 25 last. Tallinn
on põhjendanud oma muudatust sellega, et osa treenereid
on taotlenud toetust mitmelt
omavalitsuselt. Teiseks tuuakse Tallinna treenereid n-ö paberil mujalt, kuid tegelikult
nad Tallinnas treeneritööd ei
tee, klubid aga saavad nende
pealt boonusraha.
“Oleme sunnitud oma tasustamise korda muutma,”
nentis Kask ning lisas: “Meie
jätkame ka selliste klubide
toetamist, kus on mõned meie

Treenerid, Enn Lepik, Raivo Tammur, Rain Arukaevu, Urmo Pollisinksi ja Martin Reim ning vallavolikogu
esindaja Rein Madissoon.

Kuidas tasustada
treenereid

Treenerid R.Tammur, R.Kiil, K.Seinberg, T.Einaste ja A.Tõnus.

valla lapsed.” Ka treenerid,
kes jätkavad valdavalt Viimsi
laste õpetamist, saavad edasi
valla toetust. Valla sporditöö
koordinaatori sõnutsi toetab
vald tänavu 1442 ja järgmisel

Jõulurõõm kodu lähedalt
Maavalla Koja üleskutse
Maavalla Koda ühineb Eesti Metsaseltsi üleskutsega hoiduda plastkuuskede ostmisest ning säästa sellega loodust. Õige
jõulurõõmu saab tuua vaid päris kuusk ja kõige parem on see
tuua kodulähedasest metsast.
Kuigi jõulupuu on maarahva tavandis alles väga uus nähtus, toob see sarnaselt suvistekaskedega kodudesse rõõmu,
elujõudu ja õnnistust. Kõike seda saab pakkuda üksnes kodumaine lõhnav kuusepuu.
Kõige parem on tuua jõulupuu enne toomapäeva. Maarahva jõulud algavad 21.12. ning sealt pühade lõpuni ei soovitata
metsast puid ja oksi raiuda.
Jõulupuu kõrval tuleks aga meeles pidada, et päris jõulud
on tulnud ajast aega tuppa koos jõuluõlgedega. Kutsume üles
talunikke ja kaupmehi pakkuma eesti rahvale jõuludeks käsitsi lõigatud viljavihke ja kubusid, et see iidne tava saaks kesta
edasi.
Looduse säästmiseks ja samuti oma vaimujõu hoidmiseks
ei maksa lasta end pühade eel kaasa haarata ostuhullusest.
Kõige hinnalisem kingitus lähedastele ja sõpradele on neile
pühendatud aeg, tähelepanu ja südamesoojus. Muude kingituste puhul eelistage neid, mis on valmistatud Eestis loodussõbralikul viisil. Samuti tuleks jõulukaunistuste valimisel või
valmistamisel lähtuda keskkonnasõbralikkusest. Esivanemate
kombel õlgedest, kõrtest, pilliroost, lõngast jms valmistatud
jõulukroonid, -tähed, -hällid, -pärjad toovad hubasemad pühad nii teile kui maailmale.
Jõulud on põline aastavahetuse püha, mil lõpeb üks ja algab
teine päikeseaasta. Nii on jõululaupäev 24.12. vana-aasta õhtu
ning uusaastal 25.12. teeb päike pool aastat kestnud pimenemise järel esimest korda kukesammu võrra pikema kaare.
Maavalla kalendris algab jõulukuu 25. päeval 10 227. aastasõõr.

Maavalla Koda

aastal 1530 lapse sportimist.
Abivallavanem Mailis Alt
selgitas, et Tallinna esindajatega toimunud kohtumisel lepiti
kokku, et 2015. a jätkatakse
koostööpartneritena.

Suurem ja ettearvamatute tagajärgede muudatus ootab
spordiklubisid aga ees seetõttu, et nüüd äkki on keelatud ja
karistatav seni kehtinud kord,
mille järgi klubid maksid treeneritele palga asemel stipendiumi. Muudatuse hammasrataste vahele on juba jäänud
Martin Reimi jalgpallikool,
keda maksuamet on trahvinud
stipendiumide maksmise eest.
“Enne peaks riik uuendused
seadustama, siis nende täitmist
nõudma, mitte hakkama tagantjärele karistama,” sõnas Martin
Reim. “Kui stipendiumid on
ebaseaduslikud, saabub 2014.
aastal spordiklubidele tõehetk,
kas pannakse need kinni või
jäävad ellu.”

Aastal 2000 võeti vastu
seadus, et treeneritele võib
maksta stipendiumi. Kogu Eesti spordielus on tegutsetud selle põhimõtte järgi. “Me oleme
süsteemi üles ehitanud, kuigi
treeneritel pole mingeid garantiisid,” tõdes Tallinna Ülikooli õppejõud Kaarel Zilmer.
“Nüüd on selgelt keelatud, et
seda ei tohi teha. Aga kuidas
siis, sellele vastust pole.” Zilmeri sõnul on see teema olnud
kogu aeg teada ning treenerite
tasustamisest on kõneldud ka
spordikongressil.
Reimi sõnul pole praegu
selgust, kuidas järgmisel aastal
toimida. Komisjonid, kes seadusi ümber teevad, annavad
vastakaid arvamusi selle kohta, kuidas treenereid edaspidi
tasustada. “Mul pole selle vastu midagi, et pean treenerile
palka maksma, aga siis peab
raha juurde leidma,” arutles
Reim. Lastevanemate jaoks
võib laste sportimise eest maksu tõus üle jõu käivaks osutuda
ja selle tagajärjel võivad lapsed sportimisest kõrvale jääda.
Korvpallitreener Tanel Einaste arutles, et treenereid on
umbes 4000, lapsi, kes spordiklubides sporti teevad, on
umbkaudu 200 000. “Kas lapsevanemad aduvad, milles on
asi?” küsis Einaste, kelle arvates peaks selle probleemiga
tegelema poliitikud ja eelkõige
tippsportlased, kes on Riigikogusse valitud.
Ärme maksame stippi, aga
pakkuge uut lahendust, olid
treenerid ühel meelel. Tõenäoliselt pole ühtki spordiklubi
ega alaliitu, kes poleks treeneritele stipendiumi maksnud,

seda on teinud ka olümpiakomitee. Just olümpiakomitee ja
kultuuriministeerium peaksid
asja valitsuse tasemel lahendama.
“Kõik teavad, et asjad on
seni nii käinud, teab maksuamet, teab EOK, teab kultuuriministeerium. Maksuametil on
kõigi klubide kohta andmed
kogu aeg teada olnud. Nüüd on
suunda muudetud, muutmata
seadust,” võttis Reim olukorra
kokku.
“Nüüd tuleks klubidele anda
üleminekuaeg, et hakata treeneritele palka maksma nagu õpetajatele,” leidis ka volikogu liige
ja ettevõtja Rein Madissoon.
Samal teemal on 10. detsembri Postimehes kirjutanud
spordiajakirjanik Peep Pahv.

Valla prioriteedid

Ott Kask tutvustas ka spordialasid, mis on vallas prioriteedid. Need on jalg-, korv- ja
käsipall ning sulgpall, purjetamine ja ujumine. “Jätkame nende alade hoidmist prioriteetide
seas,” ütles Kask. Põhjuseks, et
vallas on tingimused nende aladega tegelemiseks, nendega tegeldakse suurtes klubides, kus
harjutab palju lapsi ning need
on laia kandepinnaga alad, kui
välja arvata purjetamine. Näiteks Martin Reimi jalgpallikoolis harjutab ligi 300 last, Viimsi
Korvpalliklubis üle 200 lapse,
käsipallis umbes 80 last.
Taas tõstatas Martin Reim
küsimuse, et väidetavalt on
Viimsi Kool suurim maailmas,
aga koolil pole staadioni. Selle
kohta on olemas mitu plaani ja
võimalikke variante.

Annika Poldre

Meeleolukas pensionäride pidu
“Las süttivad küünlad
meie kõikide südameis“
– sellise sooviga algas
vallavalitsuse korraldatud
pensionäride jõulupeo
kontsert. Soovijad olid
õhtu juhid, Viimsi Kooli
3. F klassi õpilane Birgit
Kask ja 3. A klassi õpilane
Karl Martin Kaasik.
Kooli poistekoori laulud lõid
kohe kontserdi alguses peomeeleolu ja jõulutunde. Vallavalitsuse nimel tervitas
saalitäit rõõmsameelset seltskonda abivallavanem Oliver
Liidemann – tema sõnul on
vald uhke Viimsi Pensionäride
Ühenduse üle, kellel täitus tänavu 20 aastat.
Laste kontserdi järel astus
saali ette Heidy Tamme. “Tervist, endised horoskooplased,”
kuulutas armastatud lauljatar
ja teenis kohe suure aplausi. Ja
siis algas kontsert, kus laulja liikus saalis rahva seas, pani publiku heldimusega laulutaktis
kaasa õõtsuma nagu viljapõllu
ja isegi püsti seistes kaasa laulma. “Saime hoo sisse!” hüüdis
Heidy Tamme ja jätkas ikka ho-

Heidy Tamme pani publiku endaga kaasa laulma. Fotod Aime Estna

roskoobi lauludega, meenutades kuldseid kuuekümnendaid
– publiku parimaid aastaid.
Paremat esinejat ega paremat
kontserti poleks vist keegi osanud soovida.
Aga kontserdiga pidu ei
piirdunud, vaid jätkus kohvilauas tordiga ja tantsupõrandal, kus tantsuks mängis mees
nagu orkester – oma valla
mitmekülgne muusik Andrus
Kalvet.
Õhtujuhid Karl Martin Kaasik ja Birgit Kask.

VT
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Valla aastapäeva tähistamine

Jõululaat ja
kontsert Viimsi
Päevakeskuses
Reedel, 6. detsembril oli Viimsi Päevakeskuses
käsitööringide jõululaat.

Esineb ansambel Tallinn Baroque. Foto Enn Teimann

Laulab Eesti rahvusmeeskoor, keda juhatab dirigent Igor Nikiforov. Fotod Aime Estna. Rohkem fotosid www.fotograafid.ee

6. detsembril tähistati
valla taasasutamise
23. aastapäeva.
Viimsi valla 23. aastapäeva tähistati 6. detsembril advendikontserdiga Püha Jaakobi kirikus, kus esines Eesti Rahvusmeeskoor dirigent Igor Nikiforovi juhatusel. Kontserdi järel
kutsuti publik Rannarahva Muuseumisse kringlit sööma ja kuuma jooki nautima.
RAMi kontserdile järgnes
korjandus kirikule valmiva oreli heaks. Traditsiooniliselt kuulub kirikusse ka orel. Viimsi
Püha Jaakobi kirikule seda alles ehitatakse Saksamaal. “Oreli ehitamine on nagu i-le täpi
panemine,“ ütles Püha Jaakobi koguduse vaimulik Mikk
Leedjärv, kes usub, et juba mõne aja pärast saame selles kirikus ka orelist üheskoos rõõmu
tunda.
Vallavanem Alvar Ild meenutas oma kõnes kontserdi eel
Eesti ajalugu. “26. jaanuaril saame tähistada valla asutamise
aastapäeva, 20. jaanuar on valla taasasutamise tähtpäev. Kindlasti väärib märkimist HansHembo Lindemanni töö, kellest sai taastatud valla esimene
vallavanem,“ sõnas Alvar Ild.
Vallavanem teatas ka valla otsusest toetada kiriku oreli ehitamist 600 euroga.
Muuseumis rahvale pakutud väga maitsvad kringlid olid
valminud AS Tampe kondiitrite käte all.

Müügil oli käsitööd ja kaunilt maalitud ilu- ning tarbenõusid, samas oli avatud ka töötuba, kus tehti näputööd paberite ja salvrättidega ning töötas koduseid hõrgutisi pakkuv
kohvik.
Käsitöö, kohviku ja laadaga päeva korraldajad ei piirdunud. Tooliread said täis, kui rahva ette astus kolmeliikmeline ansambel Tallinn Baroque ja algas kontsert „Rõõm
muusikast“. Kaunites kostüümides daamid ja härra esitasid vana aja tantse ja laule ehedate vanaaegsete muusikainstrumentide saatel. Kontserti täiendasid Prantsusmaa
kuninga Louis XIV aega meenutavad lood õukonna elust
ja traditsioonidest.
Pildiallkirjad: Esineb ansambel Tallinna Baroque. Foto
Enn Teimann
Käsitööringide jõululaadal müüdi kauneid maalitud
lauanõusid.

VT

Laat koduvalla
laste heaks

Viimsi Invaühingu heategevusballi eel peeti
valla koolides jõululaata, mille tulu läks invalaste heaks.
Advendikontserdil oli kirik rahvast täis.

Ajalooprofessor Raimo Pullat uurib vallalehte.

Kõneleb vallavanem Alvar Ild.
Tundide vaheajal käis koolis vilgas ostmine ja müümine.

Randvere koolis oli õpilaste
jõululaat reedel, 6. detsembril. Lapsed olid meisterdanud jõukohaseid küpsetisi,
enamasti muffineid, piparkooke ja vahvleid, aga müügilaudadel leidus ka hõrke
maiustusi – magusaga rikastatud mandleid ja omatehtud
komme. Ostjateks olid oma
koolikaaslased, lapsevane2. klassi õpilane Olari ei
mad ja vallarahvas. Kogu
oodanud ostjaid laua taga,
müügitulu, mis kahe tunniga
vaid liikus oma pirukateeniti, annetati valla invakausiga ise saalis ringi.
laste toetuseks.
Kokku teenisid Viimsi kolme kooli õpilased heategevusliku jõulumüügiga 4158 eurot, mis Viimsi Invaühingu heategevusballil ühingu esinaisele Jana Skripnikovile üle anti.

VT

Viimsi vald asutati
26. jaanuaril 1919. a ja
liideti Iru vallaga 1939. a
ning taastati iseseiva vallana 20.12.1990.a. Vald
asub 73 km2-l. 1. dets.
2013. a seisuga on vallas
registreeritud 17 838 elanikku. Vallas on 2 alevikku,
20 küla ja 15 saart.

VT
Valla aastapäeva puhul pakuti rannarahva muuseumis kringlit ja kuuma jooki.
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Nutitelefoni
rakendus “Anna
teada”
Siseministeeriumi tellimusel on valminud omavalitsustele suunatud nutitelefoni rakendus “Anna
teada“, mille eesmärk on laiendada heakorra ja
kommunaalvaldkonna probleemidest info edastamise võimalusi valla elanikele.
Rakendusega saab teavitada vallavalitsust heakorra
probleemist, avastatud prügihunnikust, pikali olevast
liiklusmärgist, lõhutud bussipeatusest, lahtisest kaevust,
rikkis tänavavalgustusest ja
muust taolisest, mis avalikku
ruumi ei sobi. Rakendust on
võimalik nutitelefonile tasuta
alla laadida Google Play ja
Appstore keskkondadest.
Kõik Eesti omavalitsused on rakendusega liidestatud.
Rakendus on toodetud eesmärgiga parendada inimese ja
kohaliku omavalitsuse omavahelist suhtlust, pakkudes
suhtluseks tänapäevaseid vahendeid. Rakenduse haldamine kohalikule omavalitsusele kulusid kaasa ei too.
Rakenduse kasutamine on lihtne – inimene saab oma
telefonis märkida kaardil probleemi asukoha, kirjutada lühikese selgituse probleemist ning lisada foto ja oma kontaktandmed. Rakendus oskab geograafiliste koordinaatide
järgi määrata, millise kohaliku omavalitsuse territooriumile probleem jääb ning saadab selle järgi vastavale kohalikule omavalitsusele. Kui info saatja on lisanud kirjale
oma e-posti aadressi, siis saadetakse teate koopia ka tema
e-posti aadressile.
Info saatmiseks kasutatakse Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendavat andmevahetuskihti X-tee, mis võimaldab
saata info vastava kohaliku omavalitsuse e-posti aadressile
või dokumendiregistrisse.
Rakenduse kasutajal on võimalik vaadata kõiki esitatud probleeme, mis on viimase nelja nädala jooksul süsteemi kasutajate poolt edastatud.
Tänaseks on läbi nimetatud rakenduse Viimsi Vallavalitsusele laekunud juba mõned teavitused. Teatatud on
bussiplaani vananemisest, peatuse märgi puudumisest,
liikluskorraldusvahendi paigast nihkumisest ja tänavavalgusti kustumisest. Vallavalitsusse laekub info üldmeilile,
sealt suunatakse see vastava kommunaalameti spetsialistini, kes siis selle edastab lepingupartnerini või teostatakse
ise vajalik toiming.

Alar Mik

kommunaalameti juhataja

Pühade ajal muuseumisse

da oma ala kogenud eksperdid.
Viimsi Vabaõhumuuseum
on pühade ajal avatud iga päev!
Lahtiolekuaegu jälgige veebis.

Pühade eel ja ajal tasub
muuseumidest kindlasti
läbi astuda.

Kui vajate kingiabi, siis muuseumi poodidest saate kingikotti põnevaid ja teistsuguseid
üllatusi maadeavastajatele, meresõitjatele, rannaromantikutele ja lastele vanuses 0–99 aastat.
Pakkimisteenus on hinna sees!

Viimsi Vabaõhumuuseumis

21. ja 28. detsembril on Viimsi
Vabaõhumuuseumis taluturu
jõuluturg kolinud pühade puhul kuuse alla. Müügil verivorstid, kasad, leivad, vorstid,
singid, hoidised ja palju muud
põnevat kodumaist kraami

Rannarahva Muuseumis

Rannarahva Muuseum särab kutsuvalt tuledes.

jõululauale, pealekauba saab
tubli annuse mereõhku!
24., 25., ja 26. detsembril
on muuseum avatud – tulge
jooge meiega tassike maitsvat
kibuvitsateed, tehke rehiealmus

üks tore vanamoodi perepilt ja
kodukaunistamiseks mõned traditsioonilised jõuluehted.
31. detsembril ja 1. jaanuaril saab muuseumis õnne valada, tulevikku aitavad ennusta-

21.–22. ja 28.–29. detsembril
kell 12–17 annavad Päkapikkude kooli õpilased Sukk ja
Saabas lastele edasi seda tarkust, mis neile pikkade aastatega külge on jäänud. Meisterdamises on nad eriti vilunud,
aga luuramises ja kaarditundmises...
24. detsembril kell 14 annab
muuseumis tasuta kontserdi
Marek Sadam. Tulge kuulama!
Rannarahva Muuseum on
pühade ajal suletud.

Rannarahva Muuseum

Tunnustus dirigent Heli Jürgensonile
Gustav Ernesaksa Fondi
haldusnõukogu andis
Gustav Ernesaksa 105. sünniaastapäeval, 12. detsembril teada, et fondi
haldusnõukogu otsusel
saab 2013. aasta Laulutaadi nimelise koorimuusika peastipendiumi
dirigent Heli Jürgenson.
Gustav Ernesaksa Fondi haldusnõukogu üksmeelsel otsusel saab Laulutaadi nimelise
koorimuusika peastipendiumi
tuntud ja tunnustatud segakooridirigent, koolitaja ja dirigeerimisõpetaja Heli Jürgenson,
kes elab Viimsi vallas. Kooriühingu esimehe Raul Talmari
sõnul on Heli Jürgenson väga
nõudlik dirigent, kes on jäägitult pühendunud segakoorimuusika arendamisele. „Olen
väga rõõmus, et tema tööd laulupidude dirigendi ning muusikapedagoogina väärtustatakse
Eesti koorimuusikamaastiku
ühe kõrgeima tunnustuse, Er-

Heli Jürgenson (ees lilledega) Estonia Seltsi Segakooriga.

nesaksa nimelise koorimuusika peastipendiumiga”, ütles
Talmar.
Heli Jürgenson on lõpetanud koorijuhtimise eriala Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Ants Sootsi õpilasena.
Ta on Estonia Seltsi Segakoori
peadirigent, kes 28. novembril esines Viimsi Püha Jaakobi
kiriku heategevuskontserdil,
G. Otsa nimelise Muusikakooli kooridirigeerimise õpetaja ning sama kooli segakoori

kunstiline juht ja dirigent. Aastatel 2001-2011 oli Heli Jürgenson Rahvusooperi Estonia
koormeister ning alates 2011.
aastast on ta Eesti Filharmoonia Kammerkoori koormeister.
Ta on olnud ka EELK vaimulike laulupidude ning Soome-Eesti laulupeo kunstiline
juht ja dirigent, samuti Põhjaja Baltimaade laulupidude dirigent. Alates 2002. aastast on
Heli Jürgenson olnud mitmete
laulupidude ja noorte laulupi-

dude dirigent ja liigijuht ning
saabuva 2014. aasta laulupeo
segakooride liigijuht.
Gustav Ernesaksa Fondi
stipendiumid antakse pidulikult üle Eesti Kooriühingu
aastakontserdil 25. jaanuaril
kell 15 Estonia kontserdisaalis.
Gustav Ernesaksa Fond on
asutatud 22. oktoobril 1993.
aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu
Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori
ja Eesti Muusikaakadeemia
poolt. Fondi eesmärk on jäädvustada Gustav Ernesaksa mälestust ning väärtustada koorimuusikaga seotud tegevust.
Fond annab igal aastal välja
Gustav Ernesaksa nimelise
koorimuusika peastipendiumi
ning koorimuusika edendamise ja õppestipendiumi, mida
rahastab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning SA Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Sten Weidebaum

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
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Kingituseks orelivile

Valgus!

Viimsi Püha Jaakobi
kogudus on alates
kevadest 2013 alustanud
korjandust oreli ehituse
heaks. Eesmärk on saada
kirikusse orel pühakoja
10. aastapäevaks, mis
on 2017. a jaagupipäeval.

Oreli ehitab firma Mühleisen
Leonbergist Lõuna-Saksamaalt
spetsiaalselt Viimsi kiriku jaoks,
hind 170 000 eurot.
Kirikus toimuvad regulaaselt kontserdid oreliehituse
toetuseks, samuti on kogudus
alustanud orelivilede müüki.
Nimelisi orelivilesid on ostetud
endale ja kingituseks teistele.
Samuti on soetatud nimeline
orelivile perekondliku sündmuse või kalli inimese mälestuseks. Kõikide annetajate nimed
jäädvustatakse kiriku seinale
asetatavale tänuplaadile. Iga
annetatud vile kohta väljastab
kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile on kirikule kingitud.
Orelis saab olema pea 800
vilet. Piltlikult öeldes on iga
vile omanik osaline selles, kuidas orel kõlama hakkab. Oreli
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 on 30 prospekti vilet,
mis jäävad kiriku ruumi seinale nähtavale ja soovi korral
graveeritakse vilele omaniku
nimi.
Annetusi on võimalik teha
VIIMSI JAAKOBI KIRIKU

Valgus, siniheleroheline
Valgus, see kõrgusesse hiilgab hele
Valgus, see tundmatu ja kirgas öine
Valgus, see lummavalt mindki hoiab
Valgus, siniheleroheline
Valgus, see kõrgusesse hiilgab hele
Valgus, see tundmatu ja kirgas öine
Kiir
Ei tea kust tulnud ta.

Valgus Püha Jaakobi kirikus.

EHITAMISE SA arveldusarvele 221016998736 Swedbankis. Märkides selgitusse oma
isikukoodi, võite saada anne-

tuse summalt tulumaksu tagasi. Konkreetse registri ja noodi
vile ostmise soovi korral palun
võtta ühendust kogudusega

e-posti teel aadressil viimsi@
eelk.ee

Hille Poroson
organist

Tunnustus Aasta tegu 2013 noorsootöö
valdkonnas tuli Viimsi Kooli
koolitaja, aasta koostöö ning
aasta tegu. Maavalitsused valisid igas kategoorias välja neile
esitatud kandidaatide seast ühe
ning edastasid ettepaneku 1.
novembriks ENTK-le. Lisaks
võisid kõikides kategooriates
kandidaate esitada üleriigilised noorte- ja noorsootööühingud otse ENTK-le.
Lõpliku ettepaneku haridus- ja teadusministrile kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks tegi ENTK moodustatud
komisjon. Lisaks moodustati
noortekomisjon, kes valis igas
kategoorias noorte lemmiku.
Kategoorias aasta tegu
2013 pälvis laureaadi tiitli
Viimsi Kooli teadmiskeskus
Collegium Eruditionis, mille
eesmärk on toetada õpilase mitmekülgset arengut, luues võimalusi täiendavate teadmiste,
oskuste ja annete arendamiseks
teadmiste põhises huvialaringis. Ühtlasi oli teadmiskeskus
ka noortest moodustatud komisjoni lemmik.

Reedel, 13. detsembril
korraldas haridus- ja teadusministeerium koostöös
Eesti Noorsootöö Keskuse
(ENTK) ja SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti bürooga noorsootöö inspiratsioonipäeva „Teekond
tulevikku“, kus võeti
kokku aastatel 20062013 toimunu, tunnustati
üleriigiliselt noorsootöö
valdkonna parimaid tegijaid ja vaadati tulevikku.
Aasta tegu 2013 laureaadi tiitli pälvis Viimsi Kooli
teadmiskeskus Collegium
Eruditionis.
Tunnustamise eesmärk on esile
tõsta noorsootöösse panustanud
ning seda valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone
ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
2013. aastal sai kandidaate esitada neljas kategoorias:
enim silma paistnud noorsootöötaja, enim silma paistnud

Peeter Sipelgas

Peeter Sipelgas Tartus laureaaditiitlit vastu võtmas.

teadmiskeskuse juht

Neid sõnu oleme igaüks korduvalt kuulnud, kuid valdavalt ei ole me kindlasti osanud vaadata nende sõnade taha,
mida üks omanäoline eesti muusik, Gunnar Graps, on juba
päris hulk aega tagasi kirja pannud.
Millisena näeme meie valgust? Mida annab meile valgus? Mis on valgus?
Jah, ta võib olla siniheleroheline, ta võib kõrgustesse
hiilata ja meid lummavalt hoida, kuid tihti on ta meie jaoks
tundmatu, sest me ei oska mõtestada valguse olemust.
Jõule nimetatakse pühaks, mil inimkond tähistab valguse võitu pimeduse üle. Jõuluööl toimunust sai tollel ajahetkel, kui Jeesus sündis, osa vaid väikene käputäis inimesi, kuid see valgus, mis tollest hetkest jätkuvalt maailma
on paistnud, on aidanud inimkonda väga palju, ja see ei ole
ju midagi muud kui armastuse valgus.
Millegipärast Gunnar Grapsi laulusõnu lugedes seostusid need sõnad minu jaoks väga otseselt jõuludega, kus on
palju kummalist, kus on nii mõndagi tundmatut, kuid siiski
on palju kõrgusesse hiilgavat heledat valgust.
Põhjamaa inimestena saame eriti hästi aru valguse
olulisusest, on ju aastas päris pikk periood, kus peame pimedas ärkama ja tööle/kooli minema ja niisamuti jõuame
koju tagasi pimedas. Kuid vaatamata sellele on meil väge
ja rammu teha tööd ja armastada neid, kes on meie ümber.
Nii võime kogeda igas päevas armastuse valgust, sellist
valgust, mida silmaga ei näe, kuid mille soojust võime südamega tunda.
Olgu meil kõigil ikka igas päevas valgust, mis meid
toetab, mis rahu meie südamesse toob ja meeled rõõmsaks
teeb, isegi kui ta on kummaline ja heledalt hiilgav!
Rahu, rõõmu ja armastust Sinu jõuluaega!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik

Esmaspäeval, 6. jaanuaril algusega kell 17
Viimsi päevakeskuses
Kontsert

Henn Rebane “Minu akordion 2014”

Sissepääs vaba
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Viimsi heategevusball täitis unistusi
1

2

3

7. detsembril korraldas
MTÜ Viimsi Invaühing
Viimsi Koolis heategevusballi valla invalaste
toetuseks.

4

loe ka lk 1
1) Ilutulestik on ballil
traditsiooniks saanud.

6

2) Loteriivõit tuli iga loosiga,
viis peavõitu anti rahva ees üle.
3) Oksjonilt koju Uno Roosvalti
maaliga.
4) Ballitort.
5) Särav ja nooruslik Heidy
Tamme.

7

6) Õhtujuhid Laura Kõrvits ja
Vladas Radvilavicius.
7) Ilutulestiku eel kõlas
aatriumis muusikaakadeemia
pillimeeste puhkpillimuusika.
8) Balli avavalss Randvere
pasunakoori saatel.
9) Tantsuks mängis Rock-Hotel
ja laulis Ivo Linna.
10) Põlvamaa peoline viis
oksjonilt koju Tauno Kangro
kuju.
11) Esinevad klubi Flex
peotantsijad.

9

10

12) Tantsib ansambel Lee
Fotod Artur Sadovski

11

12

8

5
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Jõulurõõmu ei maksaks
laenuga osta

hel võrrelda, et endale kõige
sobivam leida.

Detsembris kuulemenäeme aina rohkem
laenupakkumiste reklaame. Kuigi lisaraha võib
tunduda ahvatlev, ei
maksa ahvatlusele uisapäisa järele anda. Laenu
eest kingituste soetamine
teeb ostud sinu jaoks kallimaks ning ühtlasi tuleb
sul järgnevatel kuudel
leida raha laenu tagasimaksmiseks.

Kuna laen ei ole kingitus, vaid
rahaline kohustus, siis mõtle
esmalt sellele, kas laenuvõtmine on hädavajalik? Võib-olla
on võimalik kulusid kärpida,
oma sääste kasutada või lisatööd teha, et poleks vaja laenata?
Kindlasti tuleks hoiduda
kiirlaenu ehk SMS-laenu võtmisest. Esiteks on SMS-laenudel väga kõrge intress. Teiseks tuleb laen tagasi maksta
lühikese aja jooksul, tavaliselt
mõne kuuga, mis aga võib
probleeme tekitada. Mõtle
sellele, et kui sul täna ei ole
piisavalt raha, nii et pead laenama, siis kas oled kindel, et
paari kuu pärast on su majanduslik olukord nii palju parem, et saad tagasi maksta nii
laenu kui ka kopsakad intressid? Toome näite ühe kiirlaenufirma kodulehelt: laenates
kolmeks kuuks 500 eurot, tuleb iga kuu tagasi maksta 265
eurot. Kokkuvõttes läheb laen
maksma 795 eurot ning aastane intressimäär on lausa 236%.
Seega kiirlaen mitte ei lahenda
rahamuresid, vaid hoopis süvendab neid.
Teiste tarbimiseks mõeldud
laenude puhul, mida pakuvad
nii pangad kui teised laenuandjad ning mille intress ja muud
tingimused on SMS-laenudest
üldjuhul soodsamad, tasub endale aru anda, et tegemist on
rahalise kohustusega. Muide,

LUGEJA ARVAB

Saatan peitub
detailides

Kingirõõm peaks kestma kauem kui vaid ühe õhtu.

ka järelmaks, mida jõulueelsel
ajal näiteks tehnikakaupade
müüjad oma tooteid reklaamides välja hõikavad, pole muud
kui laen ehk kohustus. Seega
tuleb laenuvajadus ja oma rahalised võimalused hoolikalt
läbi mõelda. Kui järeldad, et
laenu oleks siiski vaja, tasub
teada rusikareegleid, et laenust
ei saaks üle jõu käiv õudusunenägu.

Laenuvõtmise rusikareeglid

Esiteks küsi endalt: kas oled
kindel, et sul on edaspidi kindel, regulaarne ja piisava suurusega sissetulek laenumaksete
probleemivabaks tasumiseks?
Arvuta oma võimalused laenukalkulaatoril läbi: kas soovitava laenusumma koos intresside tagasi maksmine on sulle
jõukohane? Kindlasti ei peaks
laenama maksimaalset võima-

likku summat, mida laenuandja pakub, vaid arvestama enda
võimalustega!
Teiseks ära otsusta uisapäisa esimese silmahakanud
reklaami põhjal, vaid võrdle
erinevaid pakkumisi. Tarbimiseks mõeldud laene pakuvad
nii pangad kui teised laenuandjad (sh SMS-laenu pakkujad), samuti on kauplustes järelmaksuga ostmise võimalus.
Järelmaksu andja aga pole üldjuhul kauplus ise, vaid kauplus
pakub järelmaksu koostöös
mõne laenu andva panga või
muu äriühinguga.
Kuna laenuandjaid ja laenuliike on palju, on ka intress,
lepingutasu, laenu summa ja
tähtaeg ning muud tingimused erinevad. Seda ka siis, kui
laenu nimi on sama – näiteks
väikelaen või tarbimislaen.
Seetõttu tuleb erinevaid pakkumisi uurida ja neid omava-

Kolmandaks süvene ka nüanssidesse, sest nagu öeldakse: „saatan peitub detailides“. Näiteks
uuri, kas intressi arvutatakse
laenujäägilt või laenusummalt.
Kui intressi arvutatakse laenusummalt, tähendab see sinu
jaoks suuremaid kulusid intressidele, sest hoolimata sellest, et
oled laenuperioodi jooksul osa
laenu juba tagasi maksnud, arvestatakse intressi ikkagi veel
kogu laenatud summalt.
Samuti uuri, kuidas saad
laenuperioodi jooksul lepingut
muuta – näiteks maksepuhkust
või maksegraafiku muutmist
taotleda. Üldiselt tuleb lepingu
muutmise eest maksta.
Vaata hinnakirjast või küsi
teenindajalt ka seda, et kui
peaksid laenumaksed võlgu
jääma, siis kui palju maksavad
laenuandja poolt sulle saadetavad meeldetuletuskirjad. Ühe
teatise hind võib ulatuda üle
kümnekonna euro.
Kuigi eelpool toodud laenuvõtmise rusikareeglid aitavad targemalt tegutseda, võiks
siiski meeles pidada, et tarbimiseks laenu võtmine ei pruugi olla kõige mõistlikum. Kui
jaksad igakuiseid laenumakseid ja intresse tasuda, suudaksid sama summa ju ka säästa.
Teisisõnu: teha ostud oma raha
eest.

Kust leida infot?

Nii laenukalkulaatori kui ka
pankade tarbimislaenude intresside, lepingutasude ja muude tingimuste võrdlustabeli
leiad tarbijaveebist minuraha.
ee aadressil www.minuraha.
ee/kasulikud-abivahendid

Heli Lehtsaar

tarbijaveebi minuraha.ee
toimetaja

Kasulik töö
valla heaks
Alustan Agu Sihvka kombel tõdemusega, et kui
kõik ausalt ära rääkida, siis pean tunnistama,
et aastapäevad tagasi ei oleks ma mingil juhul
arvanud, et täna selliseid ridu kirjutan. Kirjutama ajendas mind omakorda see, et olen lõppeval aastal käinud korduvalt abis neil tublidel
inimestel, kes Viimsi vallas puhtuse ja heakorra
eest hoolitsevad. Põhjus, miks seda tegin, pole
oluline, palju tähtsam on saadud kogemus ja
seeläbi muutunud isiklikud hoiakud.
Enne kui selle muutuse juurde jõuan, teen veel ühe ülestunnistuse: nimelt ei ole ma kunagi olnud tulihingeline talgukultuuri austaja ja järgija. Loomulikult olid mastaapsed
“Teeme ära” koristustalgud mullegi põhijoontes sümpaatsed, aga pisut häiris ettevõtmise kampaanialikkus. Viimastel aastatel on igasuguseid talguid üldse palju olnud
ja mulle tundub, et inimeste entusiasm iga hinna eest igal
pool kaasa lüüa hakkab pisitasa raugema. Üldistamine on
muidugi alati riskantne, aga peab möönma, et kuigi talgud
on meile omased, on eestlased pigem ikka eelistanud suurele kollektiivile individuaalset toimetamist. Nii ka mina.
Ehk peitub põhjus ka selles, et olen nõukaaja laps ning
mul on veel eredalt meeles propagandahõngulised leninlikud laupäevakud, kus nn hoogtöövorm oli sisust ja ka
tulemusest olulisem.
Nüüd, tulles tagasi eelpool viidatud kogemuste ja sellest tulenevate järelduste juurde, arvan, et lihtsam ja õigem
on järjepidevalt ja iga päev oma kodu ümbrust korrastada,
mitte teha seda kampaaniaga mõned korrad aastas. Me ju
ei korista ka oma eluaset viisil, et kutsume sõbrad-sugulased külla ja “teeme üheskoos ära”. Ikka on mõistlik maha
kukkunud saiapuru kohe kokku pühkida ja prügi välja viia
siis, kui vastav kogumisnõu täis saab, mitte oodata, kui
abikaasa talgud välja kuulutab. Miks peaks majaümbruse,
lähima bussipeatuse või mõne muu ühiskondliku asutuse
puhul teisiti käituma?
See kõlab ehk veidi paatoslikult, kuid olen aasta jooksul, mil vallas koristustöödel osalesin, muutunud aktiivseks ja koguni sekkuvaks kodanikuks. Kui keegi viskab
minu juuresolekul jäätisepaberi või suitsukoni maha, siis
lähen ja annan talle viisakalt, kuid tungivalt teada, et see
ei ole õige teguviis. Samas annan endale aru, et kuigi ta
ehk korjab seekord oma prügi üles, siis sisemisi hoiakuid
ei pruugi see muuta. Selleks on ilmselt vaja tugevamat
tõuget. Väga hea oleks näiteks see, kui omavalituse territooriumile end sisse registreeriv uus kodanik teeks mõne
tunni ühiskondlikult kasulikku tööd oma valla või linna
heaks. Mõistan, et see ei pruugi olla paljude jaoks kõige
populaarsem ettepanek ja kohustuslikuks seda muuta ei
saa. Samas võiks just Viimsi vald sellekohase vabatahtliku pilootprojekti algatada – olen kindel, et sellest sünniks
palju positiivset nii valla heakorrale kui ka mainele. Kui
Tartut kutsutakse juba aastaid heade mõtete linnaks, siis
Viimsi saaks seeläbi tõeliseks heade tegude vallaks.

Olle Kask

Segakoori Sõprus “Jõuluootus”
14. detsembril oli Viimsi
Huvikeskuses 63aastaseks
saanud segakoori Sõprus
kontsert “Jõulu-ootus“.
Kui üldsusele on ehk tuntud mitmed tuletõrjeühingute
juures tegutsevad puhkpilliorkestrid, siis meie koor saab
uhkusega tõdeda, et on Eestis
ainus tuletõrjeühingu juures
tegutsev laulukoor.
Segakoori Sõprus ees on
oma elukooli saanud mitmed
nimekad eesti dirigendid, neist
tuntumad: Ülo Pajur, Ants
Üleoja, Ants Soots, Margit Võsa, Anne-Liis Poll (Treimann),
Guido Ausma, Lauri Aav,
Aivar Leštšinski, Imbi Laas,
Mareks Lobe, Andrus Siimon.
Koori peadirigent Kadri Loi-

Segakoor Sõprus koos koos peadirigent Kadri Loigomiga.

gom on koorielus kaasa löönud rohkem kui 25 aastat,
abidirigent on praegu Jevgeni
Suits. Kooris laulab 40 lauljat.
Kuulajatel oli rõõm kaasa
elada järgmistele lauludele:

Juhan Trumpi “Talveöö” ja
“Jõuluöö”, Gustav Ernesaksa “Päike vajus pärnapuule”,
Kadri Hundi seatud Eesti vaimuliku rahvaviisi “Mu mano
tulge latse”, Inglise rahvalaulu

Viimsi valla elanik

“Ding-Dong”, Piret Rips-Laulu “Jõulutähe kiirgus”, Ara
Banderi “Rahukellad” ja “Õiged jõulud”.
Esmaettekandena kõlas Väino Ratassepa (meloodia ja
tekst) “Jõuluöö“, mis hõlmas
soolot, Juhan Trumbi värvikat
seadet, viiuldajate duetti ja klaverisaadet. Koor esitas kaks
laulu ka 2014. aasta laulupeo
kavast: Pärt Uusbergi “Muusika” ja laulupeo nimilaulu,
Tõnu Kõrvitsa “Puudutus”.
Kontserti ilmestasid Tallinna Lastemuusikakooli viiuliõpilased Eliise Marie Rebane
ja Lena Kurg. Kontserdi lõpetas laul “Me soovime rõõmsaid jõule!”.

Ilme Ott

Sõpruse laulja

Ärme oota talguid, koristame kohe.
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 10.12.2013 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
10.12.2013 ISTUNGI OTSUSED
		
nr 86 Lühiajalise laenu võtmine 2014. aastaks
nr 87 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Metsakasti küla,
kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12)
nr 88 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Metsakasti küla,
kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12)
nr 89 Arvamuse andmine Tüüri kinnisasja omandamiseks välismaalasele
nr 90 Viimsi valla teede nimekiri
nr 91 Pärnamäe külas asuvate Suur-Kaare ja Kesk-Kaare tee teemaa lõikude omandamine
nr 92 Sihtasutuse Viimsi Kodanikukaitse Fond tegevuse lõpetamine
nr 93 Viimsi Vallavolikogu esindajate nimetamine Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste ja
huvikoolide hoolekogudesse
nr 94 Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
nr 95 Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval
10. detsember 2013 nr 87
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine: Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine, kahe üksikelamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga
on kavas teha ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
muutmiseks tootmismaast väikeelamute maaks.
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, s.o detailplaneering,
mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, on koostatud järgnev
analüüs. Kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei
kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus
kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul kuulub kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10 nimetatud tegevuse alla, s.t tegemist on infrastruktuuri ehitamise ja
hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille
korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 13 punkti 2
kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 lõikes 1 ning VV
määruses nr 224 nimetamata juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni,
staadioni, haigla-, ülikooli-, vangla- ning muude samalaadsete projektide arendamisel. Antud juhul on
tegemist kahe üksikelamukrundi moodustamise ja krundi ehitusõiguse määramisega üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks. Olemasoleval tootmismaal ei ole toimunud keskkonnaohtlikke tegevusi, mis
seaksid piiranguid selle muutmiseks väikeelamute maaks.
Lähtuvalt eeltoodust ei koostata KSH eelhinnangut ega algatata KSH menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda eeldatavalt olulist mõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea
ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Eeltoodu alusel, juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punktist 1, § 6 lõikest
1, § 30 lõike 1 punktist 2, “Planeerimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7, “Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 35, “Viimsi valla ehitusmääruse § 2 punktist 2 ja lähtudes
Elion Ettevõtted AS (esindaja Jüri Lobjakas) detailplaneeringu algatamise taotlusest (registreeritud
valla dokumendiregistris 8.08.2013.a nr 10-10/3834) ja asjaolust, et Elion Ettevõtted AS-ga on Tallinna notari Triin Sild notaribüroos 5.11.2013. a sõlmitud notariaalakt “Tekkiva kinnistu võlaõiguslik tasuta võõrandamise leping ja eelmärke kinnistamine” detailplaneeringuga moodustatava transpordimaa
tasuta valla omandisse võõrandamiseks, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Rohuneeme külas kinnistul Rohuneeme tee 148, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast väikeelamute
maaks, kinnistu jagamiseks kaheks ja krundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja abihoone
ehitamiseks.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale 1.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu
esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise
tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Rohuneeme külas kinnistu Rohuneeme
tee 148 detailplaneeringule.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
6. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Vallavalitsuses.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.
Ain Pinnonen
vallavolikogu esimees

üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.” (Elamuehituse Teemaplaneering),
millega on sätestatud, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal. Täiendavalt muudetakse detailplaneeringuga Elamuehituse Teemaplaneeringu peatüki
4.1.6 tingimust, mille kohaselt tuleb üle kümne krundiga elamualal tagada vähemalt ühe keskmise
elamukrundi suurusega avalik haljasala ning iga järgneva elamukrundi kohta täiendav 10% suurune
avalik haljasala. Detailplaneeringuga kavandatud haljasala suurus jääb aga alla 5% elamumaaks
planeeritud alast. Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kohaselt jääb planeeritava territooriumi idaserv vähesel määral puhveralasse, kus on hoonestamine lubatud vastavalt Elamuehituse Teemaplaneeringu tingimustele üksnes üldplaneeringuga elamumaaks
kavandatud aladel. Enamus territooriumist asub aga väljaspool rohevõrgustiku alasid. Käesoleva
detailplaneeringuga tehakse ettepanek kõigi eelnimetatud üldisemate planeeringute muutmiseks.
Viimsi Vallavolikogu 14.05.2013. a otsuse nr 28 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Metsakasti küla, kinnistu Lepiku” alusel on detailplaneeringuga moodustatud kuusteist üksikelamukrunti, üks üldmaa
sihtotstarbega katastriüksus haljasalale ja neli tee- ja tänavamaa krunti. Detailplaneering koostati
koostöös tehnovõrkude valdajatega ja kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega, Põllumajandusameti Harju keskusega ja Tallinna Tervisekaitsetalitusega, detailplaneeringu algatamisest on teavitatud avalikkust ja puudutatud isikuid vastavalt planeerimisseadusega ettenähtud korrale.
Eeltoodu alusel ning lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 2 lõikest 1, § 3 punktist 1, § 6 lõikest 1, “Planeerimisseaduse” § 18 lõikest 1, “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist 5
ja arvestades, et detailplaneering on koostatud seaduste ja muude õigusaktide alusel ning vastab Viimsi
valla ruumilise arengu eesmärkidele, samuti lähtudes Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja
keskkonnakomisjoni seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas Metsakasti külas maaüksuse Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneering (Optimal Projekt OÜ töö nr 204), millega tehakse ettepanek
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast väikeelamumaaks
ja ehitusõiguse määramiseks kuueteistkümnele üksikelamukrundile, kuhu on lubatud ehitada üks
põhihoone (üksikelamu) ja kuni 2 abihoonet. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel 5 meetrit, suurim lubatud ehitusalune pindala jääb vahemikku 240–460 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Ain Pinnonen
vallavolikogu esimees
10.12.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED
10. detsember 2013 nr 18
Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõigete
1, 3 ja “Viimsi valla põhimääruse” § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.
§ 2. Vallavolikogu Kantseleil koostöös vallavalitsuse rahandusametiga avaldada Viimsi valla kodulehel Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.
Ain Pinnonen
vallavolikogu esimees
Lisa 1
Viimsi Vallavolikogu
10.12.2013 määrusele nr 18
VIIMSI VALLA 2013. AASTA LISAEELARVE
PÕHITEGEVUSE TULUD
OSA

TULU KOOD

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE
NOVEMBER

0,00

1 077 790,72

32

Kaupade ja teenuste müük

1 069 832,21

7 958,51

3220

Laekumised haridusasutuste
majandustegevusest

790 000,00

5 958,51

795 958,51

3225

Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest

0,00

2 000,00

2 000,00

35

Saadud toetused

3 221 455,74

58 731,05

-348,49

3 279 838,30

3500

Sihtotstarbelised toetused
jooksvateks kuludeks

616 483,74

56 829,13

-348,49

672 964,38

3528

Muudelt residentidelt

2 000,00

1 901,92

PÕHITEGEVUSE TULUD

22 018 851,95 66 689,56

-348,49

22 085 193,02

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE
NOVEMBER

3 901,92

PÕHITEGEVUSE KULUD
TEGEVUSKULUD
OSA

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

OSA

TEGEVUSALA KOOD

NB! Otsuse punktis 2 nimetatud lisaga 1 (planeeringu lähteülesanne) on võimalik tutvuda Viimsi
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

2 107 985,55

3 497,05

-3 094,54

2 108 388,06

011121

Vallavalitsus

1 874 087,11

801,54

-3 094,54

1 871 794,11

10. detsember 2013 nr 88
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12)
Käesoleva otsusega vastuvõetava detailplaneeringuga on hõlmatud Metsakasti külas asuv kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12). Detailplaneering ei ole üldplaneeringu kohane – sellega tehakse ettepanek “Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu” (Üldplaneering) muutmiseks maatulundusmaast
väikeelamumaaks, lisaks sisaldab see vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Viimsi valla

01114

Reservfond

-2 695,51

2 695,51

08

Vabaaeg, kultuur ja religioon

1 550 442,45

157 831,50

081051

Muusikakool

231 913,00

1 000,00

08108

Huvikeskus

156 584,00

156 584,00

082091

Viimsi õpilasmalev

12 877,50

247,50

0,00
-156 584,00

1 551 689,95
232 913,00

-156 584,00

156 584,00
13 125,00
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09

Haridus

9 521 366,33

61 384,15

091101

MLA Viimsi Lasteaiad

2 787 035,29

4 472,17

092102

Püünsi Kool

-26,47

9 582 724,01
2 791 507,46

537 045,45

2 201,92

-26,47

539 220,90

0921021 Püünsi Kool - vald

264 306,24

2 201,92

-26,47

266 481,69

092201

Viimsi Keskkool

3 599 365,59

54 117,12

0,00

3 653 482,71

0922011

Viimsi Keskkool - vald

1 701 089,74

54 117,12

1 755 206,86

09800

Hariduse ja noorsootöö
haldamine

26 665,16

592,94

27 258,10

PÕHITEGEVUSE KULUD
KOKKU

16 450 302,25 222 712,70

-159 705,01

16 513 309,94

ANTUD TOETUSED

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE
NOVEMBER

4

Eraldised

2 555 383,14

156 584,00

-156 584,00

2 555 383,14

450

Sihtotstarbelised eraldised

1 580 438,48

0,00

-156 584,00

1 423 854,48

4500

Sihtotstarbelised eraldised
jooksvateks kuludeks

1 580 438,48

-156 584,00

1 423 854,48

452

Mittesihtotstarbelised
eraldised

120 638,00

0,00

277 222,00

PÕHITEGEVUSE SEES, s.h:

4528

5

156 584,00

Muudele residentidele

54 681,00

156 584,00

MUUD TEGEVUSKULUD

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE
NOVEMBER

211 265,00

Tegevuskulud

13 873 844,62

63 433,19

-425,50

13 936 852,31

50

Personalikulud

6 446 340,62

77,01

-425,50

6 445 992,13

505

Erisoodustused

55 377,25

45,74

-252,74

55 170,25

506

Personalikuludega kaasnevad maksud

1 654 442,21

31,27

-172,76

1 654 300,72

55

Majandamiskulud

7 427 504,00

63 356,18

60

Muud kulud (v.a Intressid ja
kohustistasud)

21 074,49

2 695,51

7 490 860,18
-2 695,51

21 074,49

608

Muud tegevuskulud

10 704,49

2 695,51

-2 695,51

10 704,49

608099

Reservfond

10 704,49

2 695,51

-2 695,51

10 704,49

222 712,70

-159 705,01

16 513 309,94

TEGEVUSKULUD KOKKU 16 450 302,25

INVESTEERIMISTEGEVUS
INVESTEERIMISTEGEVUS

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE
NOVEMBER

15

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine
ja renoveerimine

-2 268 779,64

-230 112,00

0,00

-2 498 891,64

155

Materiaalne põhivara

-2 257 979,64

-230 112,00

0,00

-2 488 091,64

1551

Majandus

-1 515 774,32

-149 063,29

-1 664 837,61

1551

Kultuur, sport, vaba aeg

-231 952,72

-79 715,33

-311 668,05

1551

Haridus ja noorsootöö

-76 918,00

-1 333,38

-78 251,38

3502

Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine

150 223,14

226 778,62

377 001,76

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-8 139 991,05

-3 333,38

0,00

-8 143 324,43

10. detsember 2013 nr 19
Viimsi Vallavolikogu 16.10.2012 määruse nr 18 “Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“ muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1, § 22
lõike 2 ning “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 lõike 1 alusel.
§ 1. Muuta Viimsi vallavolikogu 16.10.2012 määrust nr 18 “Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord” ning sõnastada see alljärgnevalt:
1) muuta § 3 lõiget 1 ja sõnastada see järgnevalt:
“§ 3. Põhikooli hoolekogu
(1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) kaks koolipidaja esindajat;
2) õppenõukogu esindaja;
3) kaks lapsevanemate esindajat;
4) vilistlaste esindaja;
5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.”
2) muuta § 4 lõiget 1 ja sõnastada see järgnevalt:
“§ 4. Ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium
(1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad:
1) kaks koolipidaja esindajat;
2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
3) kaksteist lapsevanemate esindajat, kellest üheksa esindab põhikooli ja kolm gümnaasiumi lapsevanemaid, arvestusega, et esindatud oleksid kõik klassiastmed;
4) vilistlaste esindaja;
5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja;
6) õpilaste esindaja.”
3) muuta § 5 lõiget 1 ja sõnastada see järgnevalt:
“§ 5. Ühe asutusena tegutsev üldhariduskool ja lasteasutus
(1) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
1) kaks koolipidaja esindajat;
2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
3) üksteist lapsevanemate esindajat, kellest üheksa esindab üldhariduskooli ja kaks lasteasutuse lap-
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sevanemaid, arvestusega, et esindatud oleksid kõik klassiastmed ja lasteaiarühmad;
4) vilistlaste esindaja;
5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.”
4) muuta § 6 lõiget 1 ja sõnastada see järgnevalt:
“§ 6. Lasteasutus
(1) Lasteasutuse üldhoolekogusse kuuluvad:
1) kaks lasteasutusepidaja esindajat;
2) õpetajate esindaja;
3) iga maja hoolekogu esindaja.“
5) muuta § 7 lõiget 1 ja sõnastada see järgnevalt:
“§ 7. Huvikool
(1) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) kaks koolipidaja esindajat;
2) huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad;
3) õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
4) õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja;
5) vähemalt kolm lapsevanemate esindajat.“
6) muuta § 14 ja sõnastada see järgnevalt:
“§ 14. Koolipidaja esindajate nimetamine
Haridusasutuse hoolekogusse kuulub kaks koolipidaja esindajat, kellest ühe nimetab vallavolikogu ning teise vallavalitsus.“
7) muuta § 17 lõiget 1 ja sõnastada see järgnevalt:
“§ 17. Hoolekogu kohustused
(1) Haridusasutuse hoolekogu:
1) lahendab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
2) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
3) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kehtestamist haridusasutuse
direktori poolt;
4) teeb vallavolikogule ettepaneku haridusasutuse või nende üksikute klasside õppekeele muutmiseks;
5) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
6) annab nõusoleku haridusasutuse pidajale suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
7) annab arvamuse haridusasutuse vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
8) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
9) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
10) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
11) teeb koostööd haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
12) annab arvamuse haridusasutuse põhimääruse kehtestamiseks ja muudatuseks;
13) teeb koostööd haridusasutuse arengukava koostamisel ja selle muutmisel ning avaldab arvamust
enne kinnitamist;
14) annab arvamuse haridusasutuse kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
15) kehtestab haridusasutuse õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute (v.a direktori) ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise
korra;
16) annab arvamuse haridusasutuse sisehindamise korra kohta;
17) annab arvamuse haridusasutuse eelarve projekti kohta;
18) teeb haridusasutuse pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
19) osaleb haridusasutuse pidaja ettepanekul oma esindaja kaudu haridusasutuse tööd puudutavates
komisjonides ja töörühmades;
20) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra
kohta ja osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
21) annab arvamuse haridusasutuse palgakorralduse põhimõtete kohta;
22) annab arvamuse haridusasutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
23) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud
küsimusi.”
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.
Ain Pinnonen
vallavolikogu esimees
10. detsember 2013 nr 20
Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 8
“Õpilasele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 8 “Õpilasele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimise kord” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse uue punktiga 7 järgmises sõnastuses:
“7) Õpilane on koolitaja juures B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendava juhiloa
koolitusi alustanud enne 31. detsembrit 2013.”
2) paragrahvi 3 lõike 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“2) Koolitaja poolt taotlejale esitatud teatis, millest nähtub koolituse alguse ja lõpu kuupäev,
koolituskulude suurus, tasumise aeg ja makse tegija.”
3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgnevas sõnastuses:
“(4) Määrus kehtib 1. juunini 2014.
§ 2. Määrus jõustub 19. detsembril 2013.a.
Ain Pinnonen
vallavolikogu esimees

NB! Kõikide ülalnimetatud vallavolikogu otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda ka Viimsi
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
NB! Määruste terviktekstid on avaldatud Riigi Teatajas (www.riigiteataja.ee)

12

20. detsember 2013

Tuulisel Pakri poolsaarel

Ilusad jõulud
Pariisis
See tundub olevat nii lihtne – korraldada jõulukontsert. Maailmas on palju head muusikat.
Ainult vali... Ja jõulud oma väljakujunenud
kommetega korduvad ju igal aastal, samuti ka
jõululaulud.

Maire Eliste muusikakooli koorid Jaani kirikus.

Maire Eliste Muusikakool
ning solistid Elizabeth Paavel ja Oliver Kuusik olid valinud kontserdile “Ilusad jõulud Pariisis” esitamiseks prantsuse jõululaulud ja mitmed
tuntud šansoonid. Oliver Kuusik ja Elizabeth Paavel on Tallinna Prantsuse Lütseumi taustaga ning Maire Eliste on
olnud seal seitse aastat muusikaõpetaja. Kooli aktustel
ja muusikatundides lauldud
laulud on jäänud südamesse
Esiplaanil solistid.
ning nii küpseski selle kontserdi idee. Pealegi on Oliveri ja Elizabethi elu nüüdseks
koondunud juba suures osas Prantsusmaale. Oliveri kodu
on Pariisis, seal elavad ka tema naine ja pisitütar Lisa Maria. Elizabeth õpib Lyoni Konservatooriumi ooperiklassis.
Teistele muusikakooli lauljatele aga oli prantsuskeelne laul
tõsine pähkel, eriti eelkooliealistele, kellel eesti keelegagi
raskusi. Aga kontsert läks väga hästi, kaugelt üle tuhande
kuulaja suust kõlasid bravohüüded ja kiitvad hõiked.
Paljudele eestlastele oli üllatus populaarse jõululaulu
“Oh, kuusepuu..” (Mon beau sapin), ja lastekaanoni “Sepapoisid“ (Frère Jacques) prantsuse päritolu. Me oleme
harjunud neid laulma ja kuulama rohkem eesti ning inglise
või saksa keeles. Originaalis aga kõlasid need vapustavalt
ilusasti, läks hinge ja tõi liigutuspisara silma. Ka lapsed ise
ja emad-isad olid vaimustuses.
Teisigi tuntud prantsuse šansoone esitasid nii eelkooliealised, mudilaskoor, lastekoor kui ka Pirita kammerkoor
valdavalt prantsuse keeles. Võimsalt kõlasid aariad V.
Hugo romaani ainetel kirjutatud C. Cocciante muusikalist “Jumalaema kirik Pariisis” Elizabethi ja Oliveri esituses. Rahva südamesse laulis end ka Pirita kammerkoor
üheksast šansoonist koosneva popurriiga. Kontsert lõppes
Adolphe Adami Jõuluööga, mis tõi paljudele pisarad silma
ning läks ka kordamisele.
See oli Maire Eliste muusikakooli 10. tegevusaasta viimane kontsert, mille tähistamist alustati möödunud
jõuluajal Tõnis Mägi autorikontsertidega Jaani kirikutes
Viljandis,Tartus, Tallinnas ja Peterburis, jätkus omaaegse jazzansambli Collage meenutuskontsertidega Viimsi
vabaõhumuuseumis ja Padise kaljulaval ning Viru folgil
ning nüüd kontserdiga “Jõulud Pariisis”.
Kuulajate hulgas oli ka palju Eestis elavaid prantslasi,
muusikainimesi ja tuntud ühiskonnategelasi. Koorijuht ja
muusikapedagoog Kuno Areng ütles, et selline kooslus,
kus on lapsed ja tipud ning neli koori ühel kontserdil väärib tähelepanu ja toetamist. Kunagine telemees ja praegune Balti Filmi- ja Meediakooli meediaosakonna juhataja
Hagi Šein ütles: “Minule küll meeldis. Tegu oli ühe kooli
kontserdiga. Ilus kava, väga hea tase, imeline meeleolu ja
vaimustavad tippsolistid. Mõlemad on alles noored, kelle
tulevik veel ees.”
Tallinna Prantsuse Lütseumi endise õpetaja Katia Weber Piscitelli arvates oli see hästi tasakaalustatult koostatud kavaga ilus ja liigutav kontsert. Tähed ja lapsed koos
lõidki selle ainukordse jõulumeeleolu, mida me alati aasta
lõpul ootame ja naudime.
Ees ootab laulupeoaasta ning rohkelt tööd ja esinemisi.
Jõulurahu teile kõigile!

Maire Eliste

On 30. november –
andresepäev, külma ja
talve saabumise päev,
mis lõpetab kadrisula.
Algab jõuludeks ettevalmistuste tegemise
aeg. Aga meie, Viimsi
Pensionäride Ühenduse
kepikõndijad, matkaklubi
liikmed, sõidame preemiareisile tutvuma Pakri
poolsaarega.
Alustame tutvumisest Keila-Joa ja mõisapargiga. Park
hõlmab koos metsapargiga üle
50 ha. Pargile on iseloomulik
tammedest alusmetsaga looduslik männik. Juga on hea
vaadelda mitmetasapinnalistelt terrassidelt ja vaateplatvormilt, kus on näha, kuidas vesi
langeb eenduvatele paeplaatidele. Lookleva jõe kohal kulgevad kaks kettidega rippsilda.
Vaatame ka, mis on järel kunagisest uhkest rüütlilossist. Park
on väga hästi heakorrastatud.
Edasi jõuame Pakri pangale, selle piires on veel viis panka: Paldiski, Uuga, Pakerola,
Leetse ja Lahepere, mis kuuluvad Pakri maastikukaitse alasse. Meie vaatevälja jääb Leetse
mõis, tänaseks on enamik mõisahooneid hävinud. 1993. a tulekahju jättis järele ainult müürid. Säilinud on segmentaarne
väravaehitis ja vahimaja.
Leetse paekaldalt näeme
meres olevat hiidrahnu – saunakivi, Pakri tuletorni, käime
Peetri kindluse alal, kust avaneb vaade kaubasadamale.
Harju-Madise kirikut näeme ainult väljastpoolt. 13. saj.
püstitatud kirikust ei ole midagi järel. 15. saj. Pakri lahe
kaldaastangul asuva kiriku tornil tuli täita ka tuletorni funktsiooni. Pühakojast on säilinud
vaid läänepoolne raidportaal.
Kiriku territooriumil on hästikorrastatud kalmistu.

Põnev Paldiski

Meie sõit kulgeb edasi Paldiski
linna poole. Linna tunnuslause
on “rohelise energia linn“. Sõidame mööda tuulepargist. Tänaseks on Pakri poolsaarel 26
tuulikut. Näeme Paldiski tollivaba tsooni sadade sõiduautodega, mis ootamas edasiviimist.
Kaeme Paldiski jaamahoonet ja
laiarööpmelist raudteed.

Mitmekesise maastikuga Keila-Joa park ja Keila juga. Fotod Helgi Lang

Selline on Paldiski sadam.

Lõunat sööme Paldiski linna
Tolli Tavernis, kus pakutakse
kuuma suppi ja pirukat. Kuna
organism ei ole veel külmakraadidega kohanenud, siis on õues
üpris vilu ja tuulepoiss aitab
kaasa, nii et kuum supp soojendab meid hästi üles. Soe kontides, sõidame Padisele tsistertslaste kloostri varemeid vaatama,
mille rajasid Dünamündest pärit
mungad 14. sajandil. Klooster
on pika ja huvitava ajalooga,
praegu korraldatakse seal kontserte ja kultuuriüritusi.

Reisijuhtide jutud

Sõidu ajal me igavust ei tunne,
sest Volli Kallion ja Madis Kaasik jagavad oma teadmisi. Volli
räägib põgusalt kujur Amandus
Adamsonist, kes on sündinud

Paldiski lähedal Uuga-Rätsepal (12.11.1855), ja Nikolai
Triigist, kelle silmapaistvamad
maastikumaalid valmisid Paldiski lähedal Leetse-Lepikul.
Jutt jätkub Keila-Joa mõisa ajaloost, omanikest ja arhitektuurist; Leetse-Lepiku talukalmistust, Lepiku talu rajamisest, kui
randa sattus laevahukust pääsenud iiri meremees ja Lepikule
ehitatud onnist sai alguse jõukas Lepiku talu; arktilise päritoluga lindudest krüüslitest, kes
ainult Eestis pesitsevad pangal
merele avatud paelõhedes; rannarootslastest, kes tulid Pakri
saartele juba 13. sajandil; Peetri
kindluse ehitusest ja ajaloost.
Madis Kaasik viib meid
kurssi nõukogude okupatsiooni tekitatud keskkonnakahju-

dega. Poolsada aastat oli Pakri
poolsaar eestlastele tundmatu
maa. Paldiskisse rajati tuumaallveelaevnike õppekeskus,
kus paiknesid kaks tuumareaktoriga õppeotstarbelist allveelaeva maketti. Poolsaarel paiknesid raketiväeosad, maa- ja
mereväeüksused, piirivalve- ja
laskemoonalaod. Sellest kõigest on maha jäänud inimeste
elule ja tervisele ohtlik saaste.
Madis räägib õuduste päevast – kütusevarraste äraveost
Paldiski tuumaobjektidelt, reostunud põhjavee puhastamisest ja
Pääsküla maa-alusest raketijuhtimiskeskusest, kuidas metallikauplejad lõhkusid ja riisusid
objekti, kuidas metallmahutitest õli ja naftasaadused lihtsalt
maha valati.
Oleme varemgi bussijuhi
Martiniga reisinud. Ta on tänu
oma pikale töökogemusele laia
silmaringi ja hea huumorimeelega ning sellest kõigest saame
ka meie osa. Kui oleme „tänu“
maastikule päris mitmes kohas
olukorras, kus edasisõit on välistatud, tõestab Martin oma
tagurpidisõidu oskusi.
Vaatamata sellele, et päikest ei paista, on reisiseltskond
ise päikeseline ja rahul nähtuga.
Jääme ootama järgmist preemiareisi aasta pärast. Aitäh organiseerijatele ja head vana-aasta
lõppu!

Elfriide Ojase

Raamatu “Viinameri“ esitlus
Gdanskis

Tammneeme meeste Raimo ja Risto Pullati kirjutatud monograafia “Viinameri“ on nüüdseks ilmunud eesti, soome,
läti ja poola keeles. 18. novembril esitleti raamatut Poolas
Gdanskis.
Raamatu esitlusel jäid pildile Poola Kesk-Meremuuseumi
direktor dr Jerzy Litwin, Eesti Vabariigi Suursaadik Poolas
Eerik Marmei, Poola kultuuri aseminister prof Malgorzata Omilanowska, Raimo Pullat,
Wieslawa Pullat ja Risto Pullat.
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Vanemuine toob Viimsisse
suhete remontimise loo
Viimsi Huvikeskuses saab
1. veebruaril kell 19 näha
Vanemuise lavastust
“Remondimees“, mis
jutustab loo armastusest,
hoolimisest, lähedusest
ning piirist, milleni jõudes võivad need inimesele loomuomased tunded
hakata haiget tegema.

“Remondimehe” keskmes on
ema Laura (Külliki Saldre) ja
tütar Reti (Maria Soomets), kes
elavad tänapäeva Eesti väikelinnas. Urmas Lennuk, näidendi autor, lavastaja ja kujundaja,
on märkinud, et need kaks tegelast on mõlemad iseendaga
kimpus. Paiguti väga erinevad
– näiteks armastab üks oma kirju lõpetada sooviga “Päikest!”,
teine aga vihkab seda –, on nad
siiski väga sarnased oma oskamatuses ennast armastada.
Vaatama sellele, et kahe
naise vaheline suhe on pehmelt
öeldes pingeline, hoolivad nad
üksteisest väga, lausa piirini,
kus see võib haiget teha. Autori
tahtel satub naiste ellu inglitiibadega remondimees Nikolas
(Tanel Jonas), kes ei tee korda
pelgalt tolmuimejat, vaid suudab aidata naistel remontida
iseennast ning seeläbi ka nende
omavahelist suhet.

Remondimees (Tanel Jonas) ja tütar Reti (Maria Soomets).

Näidend sündis tänu
Külliki Saldrele

Mõte ema ja tütre sassis suhetest näidendit kirjutada oli
Urmas Lennukil juba ammu,
ent ta ei leidnud selleks endas
piisavalt motivatsiooni. Samuti puudus tal kindel visioon
näitlejannast, kellele Laura
roll kirjutada. Kuniks kohtas
seda õiget. “Kui ma nägin Külli Saldret, siis taipasin kohe, et
tema on see õige! Ja kui ma
oma mõttest Küllikile rääkisin,
oli ta kohe ka nõus seda rolli
mängima. Nii et tänu Küllikile
võtsin ennast kokku ja kirjutasin näidendi valmis,” nendib
Lennuk ühes usutluses.
Kokkuvõtvalt on see näi-

dend Lennuki sõnul lunastusest.
Autori meelest peab lunastus
olema igas loos, igas lavastuses,
igas etenduses, igas mängukorras, sest näitlejates on see nagunii sees. Autor loodab, et Laura
tegelaskuju näitab vaatajatele
tolerantsust ja helgust ning rahu.

Kolm võimsat rolli

“Remondimehe” karakterid ei
ole mustvalged, vaid varjundirohked ning välja mängitud
psühholoogiliselt väga peenelt
ja veenvalt. Nii nagu Urmas
Lennuk sai näidendi valmimise impulsi Külliki Saldrelt,
nii kirjutas ta ka teised rollid
konkreetseid näitlejaid silmas
pidades.

Kõik kolm on saanud kiitvaid hinnanuid nii publikult
kui kriitikutelt ja ka lavastaja
sõnul teevad kolm Vanemuise
näitlejat head rollid. “Imetlen
neid näitlejaid siiralt. Nende
mängu vaadates saab itsitada,
aga saab ka nukrutseda. Laval
on tänapäev ja tänased inimesed,” väljendab Lennuk rahulolu ja rõõmu näitlejate kütkestava mängu üle.
“Remondimehe” etenduse
eel võiksid kõik aga mõtiskleda
selle üle, kui palju muutub meie
elu uue põrandavaiba pärast?
Või uuest seinatapeedist? Suudab meie elu sisuliselt teiseks
muuta vaid uus suhtumine? Kui
oleme terve elu teadnud, et oleme koledad ega saa mitte kunagi millegi erilisega hakkama,
aga ühel päeval tuleb keegi ja
ütleb: “Sa oled ilus, Laura. Sa
oled pööraselt ilus. Kui ma sind
vaatan, Laura, siis ma tean – elu
on alles ees!” ? Pärast etendust
tekivad loodetavasti sarnased
küsimused nii mõnegi peas.
“Remondimees” on Urmas
Lennuki kirjutatud, lavastatud
ja kujundatud. Lavastuse helikujundaja on Taavi Toom ja
valguskunstnik Andres Sarv.
Mängivad Külliki Saldre, Maria Soomets ja Tanel Jonas.

Vanemuise teater

Viimsi KartRace
kutsub võistlema
Käimas on kardivõistluste sari Viimsi KartRace
2014, mille finaal toimub 26. jaanuaril, kuhu on
oodatud ka pealtvaatajad.

Viimsi KartRace 2014 on mõeldud kõigile vähemalt 16aastastele võistlejatele. Oodatud on nii neiud kui noormehed.
Võistluste eelregistreerimine algas 9. detsembril ja
kestab 25. jaanuarini. “Selleks on vaja tulla kohale, osta
28eurone pilet, mis annab kohe õiguse sõita meie rajal
kaks sõitu ning sellega ongi klient ennast registreerinud
ka kvalifikatsioonsõidule, mis toimub alles 26. jaanuaril
kell 13,” selgitas Egle Safaryan FK keskusest, mis asub
Rohuneeme tee 1/1. Kvalifikatsioonisõidus peab endast
andma kõik, sest edasi pääsevad vaid kuus kõige kiiremat
osavõtjat, keda ootab samal päeval 40ringine kestvussõit.
„Finaalis ootab võistlejaid ka raja muutus, mis annab võimaluse võita kõigil,“ rääkis Safaryan.
Kvalifikatsioon ja finaal on eelregistreerujatele tasuta.
Auhinnad on välja pannud 30 Seconds To Mars, CROPP,
Red Bull, Riia Lakid ja Viimsi sisekardirada. Auhinnafondi väärtus on kokku üle 500 euro.
“Tasub tulla kohale ja proovida õnne, kiirust ja taibukust,” kutsus Safaryan. 26. jaanuaril on oodatud ka pealtvaatajaid, kelle vahel loositakse välja kingitusi.
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Jõululaat huvikeskuses
ŠIVANANDA JOOGA TUNNID
Laupäeviti kell 12.10–13.40

Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, Nelgi tee 1
Šivananda jooga on klassikaline Hatha jooga, mis põhineb iidsetel
joogaõpetustel ja toob traditsioonilise joogatarkuse ehedal kujul
tänapäeva.
Joogatund koosneb hingamisharjutustest, soojendusharjutustest
ja joogaasenditest ning lõdvestusest.
Joogatund annab parema enesetunde nii füüsiliselt kui vaimselt.
Oled oodatud tundi juba 4. jaanuaril!
Tasakaalupanus 7 €/kord, 22 €/4 korda, pensionärid 5 €/kord.
Juhendaja, Pille Tali on rahvusvaheliselt sertifitseeritud Šivananda
jooga õpetaja.
Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com
Registreerumine: pilletali@gmail.com, 5904 5023

RASEDATE JOOGA
ALATES 4. JAANUARIST TOIMUB VIIMSI HUVIKESKUSE TREENINGSAALIS RASEDATE JOOGATUND LAUPÄEVITI KELL 14.00–15.15!
Rasedate joogasse oled oodatud esimesest raseduskuust kuni sünnituseni. See on väga imeline aeg ja joogatarkustest on sellel perioodil hästi palju kasu. Joogaharjutused leevendavad ja ennetavad
rasedusega seotud füüsilisi vaevusi ning valmistavad nii keha kui
meele ette sünnitusprotsessiks. Lisaks füüsilistele harjutustele praktiseerime hingamistehnikaid ja õpime lõdvestuma. Teeme palju harjutusi endaga ja lapsega parema kontakti saamiseks. Õppides oma
keha kuulama ja oma intuitsiooni usaldama on see eriline aeg Sinu
elus kantud lõdvestusest ja sisemisest rahust. Rasedate joogatund
on lihtne ja sobilik kõigile.

Viimsi Huvikeskuses on
saanud toredaks traditsiooniks korraldada jõulude eel jõululaata.

7. detsembril avas huvikeskuses uksed jõululaat “Kingikoda”, kus pakuti suures valikus
kinke. Aga päev ei piirdunud
ainult ostmisvõimalusega. Esinesid Ita-Riina muusikastuudio laululapsed ja Viimsi Huvikeskuse tantsuklubi tantsulapsed. Päeva jooksul esinesid
veel Kaie Kõrbi balletistuudio,
Püünsi kooli, iiri tantsu, contemporary jazzi ja heelsi tantsijad.
Laadal osales 49 müüjat.
Avatud oli Maitsvate Muffinite jõulukohvik ning loovustoas
said lapsed meisterdada.
See laupäev oli sisukas nii
suurtele kui väikestele.

VT

Jõululaat Viimsi Huvikeskuses. Heidi Kirsimäe fotod

Juhendaja: Pille Tali, on rahvusvaheliselt sertifitseeritud Šivananda
jooga õpetaja.
Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com, www.huvikeskus.ee
Hind: 6 eur/kord, 4 järjestikust korda 20 eur
Eelregistreerimine: tel 5904 5023 või e-mailil pilletali@gmail.com
Laadalt sai ka tervislikku kodumaist kaupa.

Kingivalik oli lai.

Saalis esinesid lapsed.
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Viimsi valla kultuurikalender
20. detsember 2013 – 12. jaanuar 2014
Fotonäitus “Viimsi mõis –
enne ja praegu” kõrvutab fotojäädvustusi tänasest ja kahekümne aasta tagusest mõisast.
8. jaanuarist – Uus! Dokumendinäitus “Kaks algust”. Eesti
Rahvusarhiivi näitus
3. jaanuar kell 11–13 Koolivaheaja töötuba 4–8aastastele lastele. Haridusprogramm
“Koos Jänku-Jussiga sõjamuuseumi külastamas”. Osalejad
saavad endale valmistada
soomuki pildiga magneti. Lisainfo ja registreerimine: info@
esm.ee või tel 5565 6354
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
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
NB! UUS näitus “Käsitöö voodis“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“
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
Vabaõhumuuseumi keldris
näitus piirituseveost “Spirdivedajad ja smuugeldajad“
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud E–P
k 10–20
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 palume teatada:
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Talvel muuseum avatud
nõudmisel, tel 5694 4238 või

info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas

20.–22. detsember
Jõuluroad Cafe Lavendli moodi
Cafe Lavendlis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
NB! UUS – Ampri tee 7, Lubja
külas
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde
näitus:
Viimsi Päevakeskuses (E–N,
k 12–16)

21. detsembril k 11
Jutuhommik “Jõulud metsas“
Viimsi Raamatukogus

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal
“Muinasjutt“
Viimsi Fotoklubi fotonäitus
“Viimsi Harrastusteatri muusikalid“
ja fotokursuse lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuses

21. detsember
Toomapäev ja IV advent
Jõuluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis
21. detsember k 12
Töötuba “Isetehtud jõulukingid”
Mahekosmeetika eri
Reg: info@harmoonikum.ee
Tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis
21. detsember k 18
Kontsert: Noorte naiste koor
MIINA “Lumehääled”
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Kuni 6. jaanuar
Silvi Liiva isiknäitus “Taeva all“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

21. detsember k 19.30
Salongiõhtu elava muusikaga:
Kadri Kasak ja Merje Kägu
Cafe Lavendel

Kuni 30. detsember
Raamatuväljapanek “Pühade
ootel“
Lastele raamatuväljapanek
“Jõulumuinasjutt“
Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek “Eleanor
H.Porter 145“
Kuni 4. jaanuar
Raamatuväljapanek “Lydia
Koidula 170, Fr.R. Kreutzwald
210 ja Fr. R. Faehlmann 215“
Viimsi Raamatukogus

22. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga –
IV advent
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Kuni 20. detsember
Raamatuväljapanek “Kaasaegne eesti kirjandus – väärib
avastamist, tasub lugemist“
Lastele: Haaravad lood,
põnevad tegelased!
Viimsi Raamatukogu
Randvere harukogus
Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek “Jõulud“
Prangli Raamatukogus
20. detsember
Jõulukontserdid Viimsi Koolis
Jõuluajast räägib Viimsi Jaakobi
koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Esinevad kõik koorid:
k 10 jõulukontsert 1.–6. klassid
k 12 jõulukontsert 7.–12. klassid
Viimsi Kooli aatriumis
20. detsember k 13
KONTSERT: Viimsi Päevakeskuse jõulukontsert
PLMF “Jõuluootus“
Kristina Vähi (sopran), Virgo
Veldi (saksofon), Kai Ratassepp
(klaver)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

22. detsember k 11
IV advendi jumalateenistus
Jutlus Kuldar Taveter
Pühapäevakooli jõulupidu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
22. detsember k 14.30
IV advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
22. detsember k 15–17
Perepäev restoranis Coccodrillo
Esinevad Viimsi laulu- ja tantsulapsed
Erinevad töötoad, näomaalingud, žongleerimine, joonistusvõistlus ning loterii
Info ja laudade broneerimine
tel 603 0600
Viimsi Peokeskuses
23. detsember – 6. jaanuar
Raamatuväljapanek
“Jerome David Salinger 95“
Viimsi Raamatukogus
24. detsember k 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
24. detsember
Jõululaupäev
Enne koduse jõululaua taha
istumist tulge astuge läbi
Viimsi vanimast säilinud
kodust, Kingu rehemajast
Viimsi Vabaõhumuuseumis

24. detsember k 16
Jõuluõhtu I liturgiline jumalateenistus
Laulavad koguduse kammerkoor ja Hanna-Liina Võsa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
24. detsember k 17
Jõululaupäeva jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Muusika
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
24. detsember k 18
Jõuluõhtu II liturgiline jumalateenistus
Laulab Helen Randmets
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. detsember k 11
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. detsember
I jõulupüha
Viimsi Vabaõhumuuseumis
25. detsember k 13
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Rohuneeme kabelis
25. detsember k 14.30
I jõulupüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
25. detsember k 17
Kontsert: Ansambel Robirohi
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. detsember k 14
Kontsert: Kaitseliidu Tallinna
Maleva orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. detsember
II jõulupüha
Viimsi Vabaõhumuuseumis
26. detsember k 19
Kontsert: Jaanus Nõgisto/
Tõnu Timm “Eesti Kuningriik”
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. detsember
Jõuluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis
28. detsember k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Mihkel Kuusler viiulil ja klaveril
Cafe Lavendel
29. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

29. detsember k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Muusika
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. detsember k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
31. detsember
Näärid
Viimsi Vabaõhumuuseumis
31. detsember k 23.45
Tervitame kõik koos uut
2014. aastat ja saadame ära
vana aasta
Traditsiooniline ilutulestik
Tammneeme ajaloolisel
sadama-alal
31. detsember k 14.30
Vana-aasta õhtu jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
31. detsember k 23
Öötants: Back to the 90s
Cafe Lavendlis
1. jaanuar 2014
Näärid
Viimsi Vabaõhumuuseumis
1. jaanuar – 1. veebruar
Raamatuväljapanek
“Olen homme parem kui olin
eile“
Lastele raamatuväljapanek
“Talverõõmud“
Viimsi Raamatukogus
1. jaanuar k 17
Tänujumalateenistus leivamurdmisega
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
2. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3. jaanuar k 11–13
Koolivaheaja töötuba
4–8aastastele lastele
Haridusprogramm “Koos
Jänku-Jussiga sõjamuuseumi
külastamas”
Osalejad saavad endale
valmistada soomuki pildiga
magneti
Lisainfo ja registreerimine:
info@esm.ee või tel 5565
6354
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
4. jaanuar k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Rene Paul (klaver + vokaal)
Cafe Lavendel

5. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
5. jaanuar k 11
Tänujumalateenistus leivamurdmisega
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
5. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
6. jaanuar
Kolmekuningapäev
Tähistame järjekordse jõuluaja
lõppu, korjame küla pealt
kokku jõulukuused ja teeme
traditsioonilise kuuselõkke
Viimsi Vabaõhumuuseumis
6. jaanuar k 17
Henn Rebane “Minu akordion
2014”
Viimsi Päevakeskuses
6.–18. jaanuar
Raamatuväljapanek
“Juhan Jaik 115“
Viimsi Raamatukogus
6.–30. jaanuar
Raamatuväljapanek
“Uuel aastal uued teadmised!
Harivat teadmiskirjandust“
Viimsi Raamatukogu
Randvere harukogus
6.–31. jaanuar
Raamatuväljapanek
“Kroonitud pead“
Prangli Raamatukogus
9. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
11. jaanuar k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Hanna ja Hannes Saard
(vokaal + kitarr)
Cafe Lavendel
12. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
12. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 602 8866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Vald tunnustas Viimsi aasta parimaid sportlas
Vald tunnustas oma parimaid sportlasi
Neljapäeval, 12. detsembril tähistati Viimsi Koolis pidulikult
spordiaasta lõpetamist ja tunnustati, nagu tavaks on saanud,
valla tublimaid sportlasi.
Spordipeo avas valla volikogu esimees Ain Pinnonen.
“Valla esindajana olen üks teie
seast, ka mina olen treener,”
alustas Pinnonen oma kõnet.
Ta rääkis treeneritööst ja sellest, et treeneritele seatakse
väga palju nõudmisi ning neilt
oodatakse palju. “Treener on
raamatupidaja, mänedžer, psühholoog ja kvalifitseeritud treener. Ta on imeinimene, et selle
kõigega hakkama saab.”
Treener, kes võtab ühe grupi esimese klassi juntse, juhendab neid 12 aastat. See aeg on
täis võite ja kaotusi, pisaraid
ja rõõmu. Loodetavasti hinnatakse tulevikus treenerit võrdväärseks pedagoogiga, kes saab
ka pensioni, soovis Pinnonen.
Tänini on treeneriamet ebakindel ja garantiideta.
Tantsutrupi Black and
White esinemise järel algas
õnnitluste voor, kus saali ette
kutsuti ligi 60 tublit sportlast,
kellest enamus teismelise eas
ja suurte tulevikuvõimalustega
ning -lootustega. Tunnustuse
pälvinud sportlaste seas olid
juba aastaid parimate hulka
kuuluvad korvpalliklubi Viimsi noormehed, klubi Rullest
rulluisutajad ning purjetajad.
Tunnustuse said ka taipoksi
klubi võidukad poisid.
Taas anti välja valla aasta
parima treeneri ning parima
nais- ja meessportlase tiitel.
Esmakordselt anti välja ka
spordiaasta teo auhind. Aasta
parima treeneri tiitli nominendid olid purjetamistreener
Rein Ottoson, jalgpallitreener
Martin Reim ja korvpallitreener Tanel Einaste. Valla aasta
treeneri tiitli pälvis Rein Ottoson. “Viimsi vallas on väga
palju häid treenereid,” ütles
Ottoson tiitlit vastu võttes.
Vallas on tema sõnul loodud
väga head tingimused neile,
kes spordis tippu tahavad jõuda. Valla aasta naissportlase
tiitli nominendid olid tennisist
Anett Kontaveit, ujuja Karleen
Kersa ja karateka Kätlin Kivirand. Tiitli pälvis Kätlin Kivirand, kelle sõnul tuli see talle
täieliku üllatusena. Valla aasta
meessportlase tiitli nominendid olid purjetajad Karl-Martin Rammo ja Lauri Väinsalu
ning poksija Georg Robert
Sepp. Tiitli pälvis Georg Robert Sepp, kes tänas treenereid,
oma venda ja trennikaaslasi,
kellega on kolm aastat treeninud.
Spordiaasta teo nominente
oli samuti kolm: Rein Ottoso-

Sellele pildile mahtusid kõik, kes pälvisid tunnustust ja olid sel pidulikul õhtul kohal Viimsi Koolis. Fotod Aime Estna. Rohkem fotosid vaata ja telli www.fotograafid.ee

Spordiaasta 2013
parimad
l Viimsi valla aasta treener 2013: Rein Ottoson
l Viimsi valla aasta
meessportlane 2013:
Georg Robert Sepp

Autasu saab Georg Robert Sepp.

l Viimsi valla aasta naissportlane 2013: Kätlin
Kivirand
l Viimsi valla 2013. aasta
sporditegu: perespordisari
“Koos teeme kõike“

Korvpalliklubi Viimis Poisid C1 vanuseklass ja treenerid.

Ujumistreener, meisterujujate EMil II koha võitnud Bruno Nopponen
(keskel) ja tema õpilased, ujujad Armin Evert Lelle ja Rinel Pius.

Tiitli võtab vastu Kätlin Kivirand.

Aasta treener Rein Ottoson ja tema õpilased, purjetajad Karl Martin
Rammo ja Lauri Väinsalu.

ni purjespordikooli avamine
Leppneemes, ML Viimsi Lasteaiad perespordisari “Koos
teeme kõike” ja rahvusvaheline noorte korvpalli sügisturniir. 2013. spordiaasta teo tiitli
sai lasteaedade perespordisari
“Koos teeme kõike”. Tunnustust vastu võttes ütles valla
munitsipaallasteaedade juhataja Margery Lilienthal, et see
on tunnustus kõigile lastevanematele ja kogu toimkonnale,
kes on kolm korda laupäeval
välja tulnud, et näha väikeste
sportlaste tegemisi ja aidanud
üritust ellu viia.

VT
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i ja treenereid

Viimsi Kepp on
tagasi!
2004. aastal loodud saalihokiklubi Viimsi Kepp
on tagasi ning jätkab esiliigas võidukursil. Sõpradest koosneva Viimsi Kepi mängijad otsustasid
pärast kaheaastast võistluspausi uuesti koos väljakule naasta ning nende comeback on võimas.

Rulluisutajate klubi Rullest võidukad tüdrukud.

Klubi Tiger: treener Ivo Pukk, Romet Esko, Georg Robert Sepp, Raul Esko ja Jakko Lembit Sepp.

Tunnustuse pälvinud sportlased ja nende saavutused
Anett Kontaveit, maailma
tennise edetabeli 228. koht
Anna Maria Sepp, Eesti Meistrivõistluste I koht purjetamise
29 klassis
Annegret Unnuk, 2013 aasta
Eesti edetabeli I koht purjetamises Laser radial klassis
Anne-Grete Aljas, I koht
“Gruga Pokal“ Saksamaal rulliluuisutamises
Armin Evert Lelle, Eesti
meistrivõistluste 100 meetri
seliliujumises II koht
Arthur Kooser, Eesti Lühiraja
Meistrivõistluste vabastiilis ujumise III koht
Berit Betten Naarits, Eesti
Meistrivõistluste 4x100 meetri
teatejooksu II koht
Bruno Nopponen, Meisterujujate Euroopa meistrivõistluste II koht
Caris Helena Kaup, Eesti judo
meistrivõistluste I koht
Carl Christjan Bogoslovski,
karate Euroopa Meistrivõistluste
I koht
Claudius Roosma, Eesti meistrivõistluste I koht talimotokrossis klassis 125cc
Elis Lemberg, Skov Skating
Cup, Taanis I koht rulliluuisutamises
Elis Ronk, Skov Skating Cup,
Taanis I koht rulliluuisutamises

Emil Orup, Eesti judo meistrivõistluste II koht
Filipp Provorkov, Eesti Meistrivõistluste 100 meetri rinnuli
ujumises II koht
Georg Robert Sepp, K-1 Maailma Karika etapil Riias (63 kg)
I koht
Indrek Tarto, Balti seenioride
meistrivõistluste meesteüksikmängu I koht sulgpallis
Jaco Sepp, Eesti Muay Thai liiga
I koht (55 kg)
Jakob Haud, Karate Euroopa
Meistrivõistluste II koht
Jan Rain Laansalu, karate
Eesti Meistrivõistluste III koht
Kaarel Paal, Eesti meistrivõistluste I koht Optimist klassis
Kari Teeväli, Balti seenioride
paarismängu I koht sulgpallis
Karl Martin Rammo, Euroopa
meistrivõistluste 7. koht purjetamises laser standard klassis
Karleen Kersa, pikaraja Eesti
meistrivõistluste 100 meetri rinnuli ujumise II koht
Kati Kraavingu, Balti seenioride paarismängu I koht sulgpallis
Kendar Nigro, karate Eesti
meistrivõistluste II koht
Korvpalliklubi Viimsi poisid
C1-vanuseklassis, Eesti Meistrivõistluste III koht korvpallis
Krevon Alet-Märtson, karate
Eesti meistrivõistluste III koht

Kristian Raus, 2013 Eesti edetabeli I koht purjetamises laser
radial klassis
Kätlin Kivirand, karate
Euroopa Meistrivõistluste 4. koht
Kätlin Tammiste, Eesti Meistrivõistluste I koht purjetamises
29 klassis
Kätriin Siling, Skov Skating
Cup, Taanis II koht rulliluuisutamises
Laura Isabel Laugus, Skov
Skating Cup, Taanis I koht rulliluuisutamises
Laura Vana, maailma sulgpalli
edetabeli 139. koht (Eesti esireket)
Lauri Väinsalu, Miami MK
etapi 4. koht Finn klassis
Li Lirisman, WKW Karate Põhjamaade Meistrivõistluste I koht
Lisanne Siniväli, Skov Skating
Cup, Taanis I koht rulliluuisutamises
Loora Mulenok, Skov Skating
Cup, Taanis III koht rulliluuisutamises
Mai Salumaa, Baltimaade
Meistrivõistluste 4x100 meetri
vabastiilis ujumise I koht
Markos Lastik, K-1 Eesti
meistrivõistluste III koht (60 kg)
Markus Lilienthal, Eesti
meistrivõistluste II koht purjetamises Zoom 8 ja Feva klassis
Markus Oliver Hirv, karate
Eesti meistrivõistluste II koht

Mart Varik, karate Eesti meistrivõistluste I koht
Marti Himbek, karate Eesti
meistrivõistluste II koht
Mikk Laanes, Eesti meistrivõistluste 200 meetri rinnuliujumise I koht
Pia Pajus, Eesti meistrivõistluste segapaari III koht tennises
Rain Koort, Euroopa Meistrivõistluste B-divisjoni 6. koht
korvpallis
Rainer kaljumäe, Eesti meistrivõistluste meeste üksikmängu
II koht sulgpallis
Rebecca Pärtel, Gruga Pokal,
Saksamaal I koht rulliluuisutamises
Rinel Pius, Eesti meistrivõistluste 100 meetri rinnuliujumises
4. koht
Saskia Lii Bergmann, Skov
Skateing Cup, Taanis I koht rulliluuisutamises
SK Viimsi HC, Eesti meistrivõistluste III koht käsipallis
Sten Aru, Karate Euroopa
meistrivõistluste 7. koht
Steven Pärnasalu, Eesti
meistrivõistluste üksikmängus
I koht sulgpallis
Tavo Annus, 2013 Eesti edetabeli I koht purjetamises 29
klassis
Tristan Viidas, Vormel 4 Prantsusmaa meistrivõistluste III koht

Hooaja esimese poole lõpetas võistkond 13. detsembri
seisuga esiliigas esimesel kohal. Samuti on viis Viimsi
Kepi mängijat esiliiga 20 parima mängija seas, nendest
Marek Ulman neljandal ja Erlin Rand kaheksandal kohal.
Viimsi Kepi mängiv treener Madis Kass ütleb, et hooaja algus on klubile olnud positiivne: “Treenitud on korralikult ning positsioon liigatabeli tipus selle tõestuseks
– võib öelda, et oleme graafikus, sest enne hooaega seadsime miinimumeesmärgiks pääsu esiliiga play-offi.” Madis lisab, et samas ei tohi pilvedesse hõljuma jääda, sest
põhihooajal on veel neli rasket kohtumist, kuid meeskond
püüab oma parima vormi ajastada hooaja lõppu. 2013/14
hooaja võistlussüsteem võimaldab kahel parimal esiliiga
meeskonnal võtta osa ka meistriliiga play-offist ning vähemalt teoorias on võimalik Viimsi Kepil mängida Eesti
meistritiitlile. Madis arvab, et kindlasti on see piisav motivaator, mis sunnib mängijaid pingutama. Nagu eelnevalt
mainitud, jäid eelmised kaks hooaega Viimsi Kepil vahele, kuid mängijad hankisid kogemusi teistes võistkondades ning on sellel hooajal kogemuste võrra rikkamad.
Käimasoleva hooaja esimesel poolel võitis Viimsi
Kepp viiest peetud mängust neli, tunnistati kõigest ühe
meeskonna paremust. Näiteks võideti Eesti Maaülikooli
SK II meeskonda seisuga 10-1, Viskoosa SKd 9-2 ning
2013. aasta viimases mängus TTÜ SK/ Ääsmäed tulemusega 10-5. Viimases mängus oli eduseis isegi vahepeal
9-0 Viimsi Kepi kasuks, kuid viimasel kümnel minutil
suutis vastasmeeskond lüüa 5 väravat.
Mihkel Kruusmägi, kes on Viimsi Kepis mänginud
klubi loomisest alates, lisab, et võistkond on oma seatud
eesmärgi suunas liikudes kõvasti vaeva näinud ning meeskonna teeb kindlasti tugevaks mängijate omavaheline
sõprus – tihti veedetakse koos vaba aega ning tähistatakse
erinevaid sündmusi, mis tugevdab võistkonna vaimu ning
teeb ühise eesmärgi saavutamise lihtsamaks. Mihkel soovib võistkonna nimel tänada kõiki Viimsi Kepi fänne, kes
käivad tihti meeskonda mängudel toetamas: “Suur kummardus neile”. Kõigele lisaks aitab klubil eesmärki saavutada sponsorite ja toetajate abistav käsi. Trennid toimuvad
Viimsi Spordi spordiklubis Viimsi Spordihallis, kus on
võimalus kasutada ka suurepäraselt varustatud jõusaali.
Spordijoogiga varustab mängijaid Sportshack ning veega
Vichy. Meeskond soovib veel tänada Monkey Sporti ja
RBG´d ning paari lahket viimsilast, kes on samuti meeskonda toetanud.
Viimsi Kepp ootab kõiki fänne kaasa elama oma järgmisele mängule, mis toimub 19. jaanuaril Virtuse Spordihallis, kus kohtutakse Jõgeva SK Tähe II-ga. Mihkel
arvab, et tõotab tulla väga tuline võitlus, sest Jõgeva TSK
Tähe II meeskond on Viimsi Kepile esiliigas üks põhilisi
konkurente. Viimsi Kepi tegemiste ning mängude tulemustega saab lähemalt kursis olla nende Facebooki lehe
kaudu – www.facebook.com/viimsikepp.

Liis Kuusk

Viimsi Kepi mängijad (tagant reast vasakult) Kert Karelson,
Madis Kass, Mihkel Kruusmägi, Andri Väljaots, Erko Karna,
Tanel Rebane, (esireast) Anti Roots, Aivar Urm (väravavaht),
Siim Jõeväli (väravavaht) ja Marek Ulman.
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ERAKUULUTUSED

l Arvutipank

teostab arvutite hooldus- ja remonttöid. Komplekteerib Teile arvuti, on abiks Teie
kodulehe loomisel ja haldamisel. Arvutipank
pakub nüüd ka elektroonika parandusteenust.
Arvutipank OÜ. Viimsi, Kaluri tee 5. Tel 609 6166,
507 4222, e-mail info@arvutipank.ee,
www.arvutipank.ee
l Õpiabi põhikooli III kooliastme (7.-9.kl.) õpilasele
matemaatikas ja füüsikas. Kontakttunnid toimuvad
Meriväljal. javar@javar.ee
l Soovime leida hoidjat 5aastasele lasteaiatüdrukule Haabneemes. Töö osalise koormusega. Tasu
kokkuleppel. Info tel 516 3048.
l Tööd

saab koristaja (1 kord nädalas). Korter
81 m asub Haabneemes. Tasu kokkuleppel. Info
telefonil 516 3048.
2

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 Teostan maalritöid korterites ja eramutes
(krohvimine, pahteldus ning värvimine). Pakkumised saata meilile: siseviimistlus1@gmail.com
või helistada tel 5896 8478.

erinevate koduste tööde juures, kus vaja
meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib.
Monteerin kokku erinevat mööblit, paigaldan
köögimööblit koos tehnikaga, kinnitan kardinapuud ja riiulid, paigaldan laminaatparketti. Oman
pikaajalist kogemust (5 a) IKEA mööbli kokku
monteerimisel. Hinnad kokkuleppel. Helista ja
lepime kokku. Tel 5918 2228, Priit.

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Plaatimis-,

krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride,
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik.
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakkumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.
l Müüa kartulit Laura, Folva ja Vineta koos kohaleveoga. Info ja tellimine tel 5598 7622.
l Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodad hinnad. Tel 5626 3857.
ja koristustööd koos äraveoga, liiva-,
killustiku- ja multiliftauto teenused, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.
l Teostan

elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516
5035.
l Litsenseeritud korstnapühkija teenused: küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

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

l Müüa

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

l Müüa

l Fassaadide

l Otsime Viimsi piirkonda korterelamute sise- ja
välikoristajaid. Sooviavaldused esitada: henri@
hansarem.ee või tel 516 4937.
l Pilatese

treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo:
www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.

Lume
koristamine
käsitsi ja
lumepuhuritega.
Tel 55 637 666
www.ifhaljastus.ee

Müüa külmpressitud
naturaalne
õunamahl
3 l pakk 6 euri ja
5 l pakk 9 euri.
Tel 504 9034

Ole lumekoristuseks valmis, sest ega tali taeva
jää! Haagisekonksud, karterikaitsed, kaitserauad ja lumesahad Sinu autole. Helista ja
küsi, kindlasti leiame lahenduse!
Kaunist jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust soovib

OÜ KONESKO AUTOTARVIK

Aiandi tee 21, 74001 Viimsi
telefon: +372 513 7070, +372 504 5350
e-mail: info@koneskoauto.ee,
www.koneskoauto.ee

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

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

“Riietering”

AS Viimsi Vesi
soovib kõigile kaunist jõuluaega
ning meeleolukat aastavahetust!

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

l Lammutus-

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots
5–25 cm 1,9 eur, lepp 30 cm 2,3 eur, sanglepp
30 cm 2,5 eur, kask 30 cm 2,8 eur, saar 30 cm 2,9
eur. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi
valda tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie
kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust aitab
spordimassaaž lihaseid lõdvestada ja kehal kiiremini taastuda. Pärast massaaži pole vaja kuhugi
kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse
lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju teile
sobival ajal koos massaažilauaga. Tund aega
20 €. Massööri tellimine tel 509 2550 või reedu48
@hotmail.com.

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

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075.

l Aitan

libeduse tõrjeks sobilikku graniitkillustikku.
Kotis 30 kg, 6 €/tk. Tellides 6 kotti või enam on
kohale toomine tasuta. Tel 509 2936.

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

l Viljapuude,

soojustamine, krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus,
ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhastused-kpe.com, tel 5638 8994.
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.
l Kaluri tee 2 KÜ kortermaja pakub tööd trepikodade koristajale. Telefonikõned on oodatud numbrile 505 5285 ja kirjad 80028308@eesti.ee.

Viimsi Teatajale on
reklaami eest võlgu:
Proclean OÜ 51,84
€, Golfest AS 19,20 €
ja Kvaliteet Kivi OÜ
15,36 €. Viimatinimetatud firma
eest hoiatame vallaelanikke.

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

TEEDESPETSIALISTI,

kelle peamised tööülesanded on teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamine ja täitmine,
teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine, teede kaitsevööndites
sadevee ärajuhtimise korraldamine, valla teederegistri pidamise korraldamine, riikliku teederegistrisse andmete esitamine, töö ruumiandmete kogumiga, teede munitsipaliseerimistoimingute
teostamine, teede olukorraandmete kaardistamine ja statistiliste ülevaadete esitamine, suhtlemine projektorganisatsioonidega, trasside ja servituutide kooskõlastamine ja määramine teemaadel,
teede projekteerimistingimuste väljastamine, tee ehituslubade väljastamine ja ehitusprojektide läbivaatamine, vähempakkumiste läbiviimine, riigihangete dokumentide koostamine ja hangete korraldamine, teede projektide tellimine ja kooskõlastamine, teede registri baasil ülevaate loomise
korraldamine valla teedel toimuvast (teelõikude aadressid, liikluskorraldusvahendid, remonttööd,
truupide seisukord, reeperid jms), teehoiutööde eelarvete koostamised ja ettepanekute tegemine
vallaeelarve kujundamisel, garantiitööde arvestus ja ülevaatuste läbiviimine, teede sulgemise korraldamine ja sulgemisega seotud maksude arvestus, valla teede olukorra järelevalve, liikluskorralduse
väljatöötamine, liiklusskeemide koostamine, veolubade ja sellega seonduva tasuarvestuse menetlustoimingute teostamine, teeviitade ja liiklusmärkide paigaldamise korraldamine, detailplaneeringute kooskõlastamine enne nende kehtestamist teede ja liikluskorraldusega seonduvates küsimustes, ehitusprojektide läbivaatamine ja töö ehituskomisjonis, teede valla omandisse võtmise ja teede
avalikuks kasutamiseks määramise korraldamine, sealhulgas vajalike lepingute koostamine ja nende
täitmise kontroll, õigusaktide eelnõude ja ametikirjade koostamine, kodanike, projekteerijate ja
ametnike nõustamine valla teedevõrguga seotud küsimustes.
Nõuded kandidaadile:
• tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal);
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• korrektsus, täpsus ja kohusetundlikkus;
• kõrge stressi- ja pingetaluvus, võimalus eriolukorras väljaspool tööaega töötada;
• väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara, MS Excel kõrgemal tasemel tundmine, CVS andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine,
töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega);
• juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus teede projekteerimise ja planeerimise alal;
• riigi infosüsteemide ja registrite kasutamise oskus;
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris.
Ametikohal pakutakse sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi, enesetäiendamise võimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, puhkust 35 kalendripäeva.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandidaatidel palume esitada avaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 10. jaanuariks 2014
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
heli@viimsivv.ee.
Lisateave tööalastes küsimustes: Alar Mik, tel 602 8827 või alar@viimsivv.ee.
Lisateave muudes küsimustes: Heli Kannes, tel 602 8872 või heli@viimsivv.ee.
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Mähel Pojengi tee 39 töötab

LASTEHOID
Info tel 5646 7667
www.lastehoid.planet.ee

TUNNETA TOSCANAT

Tule tutvu E–R 16.00–18.15 aadressil Kaluri tee 5 II korrus
Piazzano ja Beconicini mõisa veinidega, Info 515 1935

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
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*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool
Terviseaudit

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
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
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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ÄRA PÕLETA KALLIST KÜTUST!
TELLI MAJAKÜTUS JA KOHALEVEDU MEILT

KÜSI HINDA!
erimärgistatud diislikütus, diislikütus, bensiin 95
Tel: 515 0021, 512 1419, 657 5591, 657 5590
MK Kamion OÜ, Üleoru 1, Maardu, 74114, Harjumaa

