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Kooliteater mängib
Laidoneride lugu. Loe lk 9

Torustike rajamine
Viimsis 2014
Alates aastast 2010 on AS Viimsi Vesi
ellu viinud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti koondnimetusega “Viimsi
veekorraldus II etapp“. Nimetatud fond
pakub toetust liikmesriikidele, kelle
rahvuslik kogutoodang on väiksem kui
90% Euroopa Liidu keskmisest.

Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva tähistamisel esinesid Viimsi Kooliteatri õpilased. Foto Kaja Männiko

Tähistati vabariigi sünnipäeva
Eesti Vabariigi 96. aastapäeva tähistati vallavolikogu
esimehe Ain Pinnoneni vastuvõtuga sõjamuuseumis.

Vastuvõtt algas vallavolikogu esimehe Ain Pinnoneni sõnavõtuga.
“Meie suurim iseseisvuse garantii
on terved ja haritud noored,” sõnas
Pinnonen. Ta kõneles Pisa testist,
mis tõestab õpetajate tubli tööd,
kuid lisas, et õpetajate pühendumist oma tööle ei hinnata vääriliselt. Käsitledes koduvalla elu,
peatus volikogu esimees tõsiasjal,
et viimase kümne aasta jooksul on
vallaelanike arv kahekordistunud.
Kiire areng on kaasa toonud palju probleeme: napib lasteaiakohti,
pole staadioni, teed vajavad korrastamist. “Usun, et kui tegutseme
üksmeelselt ja teeme endast oleneva, siis suudame lahendada oma
probleemid parimal viisil,” ütles
Pinnonen.

Tänukirjad ja tunnustus

Volikogu esimees Ain Pinnonen
ja vallavanem Alvar Ild andsid
üle tänukirjad, kinkekotid ja lilled tunnustuseks eriliste teene eest
valla ees. Vallavalitsuse tänukirjad
said: Viimsi kooliteatri juhendaja

Külli Talmar, kes on 20 aastat pühendanud end laste ja noorte juhendamisele Viimsi kooliteatris ja
Viimsi kultuurielu edendamisele;
Viimsi raamatukogu Prangli harukogu bibliograaf Astra Piirisaar,
kes on 30 aastat teinud pühendunud
ja kohusetruud tööd Prangli raamatukogu lugejate heaks ning hoidnud saarel järjepidevat lugemishuvi ja edendanud kultuuri; Randvere
päevakeskuse juht Aime Salmistu,
kes teeb sisukat ja pühendunud
tööd valla eakate heaks; pikamaajooksja Ilja Nikolajev suurepäraste
sportlike saavutuste eest. 2013. a
saavutas Ilja Nikolajev Frankfurdi
maratonil Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse (2:17:31). Tänukirja pälvis MTÜ Viimsi Perekodu pikaajalise tänuväärse töö eest
asenduskoduteenuste osutamisel.
Valla tänukiri anti ka Poola vabariigi suursaadikule Gregorz Marek
Poznanskile Viimsi valla ja Poola
vabariigi sõprussuhete arendamise
ja tugevdamise eest.

Viimsi vaal Riina Aasmale

Valla kõrgeima tunnustuse – Viimsi vaala pälvis tänavu Rannarahva
Muusemi juhataja Riina Aasma,
kes on juhtinud muuseumi alates

2007. aastast. “Rannarahva Muuseumi juhatajana on ta muutnud
muuseumi avatuks ja põnevaks
paigaks,” rääkis valla arendusnõunik Enno Selirand. “Tema meeskonna töö tulemusel on toimunud
arvukalt huvitavaid näitusi, välja
antud raamatuid, temaatilisi kalendreid, korraldatud kontserte,
teatrietendusi, mõttetalguid ja
festivale. Ta on kaasanud paljusid viimsilasi kogukonnale vajalikesse algatustesse, rändluse ja
rannarahva pärandi uurimisel kaasanud huvigruppe üle Eesti kuni
rahvusvahelise koostööni. Ta on
Rannarahva Muuseumi nime väga
positiivselt tuntuks teinud.” Riina
Aasma jäi tagasihoidlikuks, öeldes: “Tore, et meie tegemisi märgatakse ja meid tunnustatakse, aga
palju on veel teha.”

Kooliteatri süda ja hing
Külli Talmar

Viimsi kooliteater on Laidoneride
mõisas lavastanud kolmel korral
kindrali ja tema abikaasa elulugudel põhineva näidendi. Vastuvõtul
esitati laule ja katkendeid Laidoneride elulooetendusest “Ma vaatan maailma igaviku aknast”.
Viimsi Kooli huvijuht, sõna- ja

väljenduskunsti õpetaja ning põhikooli ajalooõpetaja Külli Talmar
on Viimsi Kooliteatri süda ja hing.
Ta on õpilastega lavastanud alates 1993. aastast ligi 30 lavastust.
Viimsi Kooli õpetajatega esitas ta
Viimsi Vabaõhumuuseumis “Ranna rahva lood ja laulud”, mille
stsenaariumi autor ja lavastaja ta
oli. Külli Talmar lavastas Viimsi
mõisas kooliteatriga Johan Laidoneri 120., 125. ja äsja 130. sünniaastapäevale pühendatud lavastused. Ta on osalenud Viimsi Kooli
ja Harjumaa etluskonkursside žüriide töös, ette valmistanud ja läbi
viinud Harjumaa täiskasvanute
harrastusteatrite ja kooliteatrite
festivale ning noorte tantsijate suvelaagreid ja aidanud Viimsi Invaühingul korraldada heategevuslikku aastalõpuballi. 2011. a kuulutas
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon Külli Talmari Viimsi
aasta naiseks.

Astra Piirisaarele tuleb
lugejaid aina juurde

Astra Piirisaar tuli 35 aastat tagasi
Pranglisse elama ning alustas kõigepealt tööd kalasuitsutustsehhis.
järgneb lk 5
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Nimetuses toodud etapi number toonitab seda, et
tegemist on ühe osaga Viimsi valla vee- ja reovee
väljaehitamise projektist. Siinkohal tuleb rõhutada, et tegemist on ainult vee- ja reoveerajatistega,
mitte sadeveesüsteemidaga, mille toimimise ja
arengu eest seisab kohalik omavalitsus.
Nüüdseks on projekti raames valminud veeja reoveerajatised Püünsi, Leppneeme, Tammneeme, Randvere, Metsakasti, Lubja külades
ning Haabneeme ja Viimsi asulates kogumahus
ca 62 km.
Arvestades igas lepingus ette nähtud tellija reservi ning soodsatest oludest tingitud
ehitushindade mõningast alanemist, on osutunud võimalikuks lisaks juba tehtud töödele
projekteerida ja välja ehitada veel kolm väiksemat reoveeobjekti: Riiasöödi ja Loomisvälja
teel Metsakasti külas ning Tülli ja Toome teel
Randvere külas. Esimesena toimub projekteerimisetapp, millele järgnevad märtsis-aprillis
ehitustööd. Tööd lõppevad juulis 2014.
Kõikide küsimuste korral palume kindlasti
helistada tel 606 6848 või edastada sellekohane
kiri e-posti aadressile info@viimsivesi.ee.
AS Viimsi Vesi loodab töödest tingitud
võimalike ebamugavuste puhul nimetatud piirkondade elanike mõistvale suhtumisele.

Lauri Lagle

AS Viimsi Vesi projektijuht

Tulekul on töömess

11. märtsil 2014 toimub Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2, Tallinn) Tallinna ja Harjumaa töömess.
Osalevad Tallinna ja Harjumaa ettevõtted. Messil pakutakse nii hooajatöid kui
püsivaid töökohti. Samuti leiavad sealt
tööpakkumisi suviseks koolivaheajaks tööd
otsivad noored. Esindatud on ka kutsekoolid, töövahenduse võrgustik EURES ja Eesti Töötukassa. Sissepääs tasuta. Uksed on
avatud k 10–16. Lisainfo www.toomess.ee
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Sotsiaaltoetused Viimsi valla elanikele
tusega isikud, kodustes tingimustes toimetuleku tagamiseks. Toetuse saamise otsustab
vallavalitsus. Täpsemad tingimused: www.viimsivald.ee/
oigusaktid-3/
Viimsi Valla eelarvelisi sotsiaaltoetusi makstakse Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007
määruse nr 16 (18.01.2011 redaktsioonis) “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ alusel. Viimsi vald on uuendamas
valla eelarvest makstavate toetuste määramise ja maksmise
korda, seega muutuvad ja täpsustuvad lähiajal osade toetuste tingimused.

Sotsiaaltoetuste suurused
alates 1. märtsist 2014
(Vallavalitsuse 28.02.2014
määrus nr 4 Viimsi valla
2014 aasta eelarveliste
sotsiaaltoetuste suuruste
määramine).

Perekonna sissetulekust mitte sõltuvad
toetused

Sünnitoetuse suurus on
256 €. Toetus makstakse kahes
osas: 25% (64 €) pärast lapse
sündi ja 75% (192 €) pärast
lapse aastaseks saamist. Sünnitoetust makstakse lapse sünnihetkel kehtinud toetuse määras.
I klassi mineva lapse toetus on 64 €.
Suurperetoetus on 128 €
(nelja ja enama lapsega perele).
Eakate tähtpäevatoetus on
20 € ja makstakse 70, 75, 80,
85, 90aastastele ja vanematele
inimestele ja kuld- või briljantpulmapäevaks.
Tšernobõli AEJ avariid
likvideerinute toetus on 128 €.
Matusetoetuse suurus on
64 €.
Lapsehoiutoetus on kuni
128 € kuus.
Puudega isiku hooldajatoetus on 16-26 € kuus.

Perekonna sissetulekust sõltuvad riiklikud
toetused

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi
liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalised kulud
eluruumile ning kehtestatud toimetulekupiir.
2014. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele

Lastekaitse
Osa toetusi sõltub pere sissetulekust, osa mitte. Foto Fotolia

või perekonna esimesele liikmele 90 € kuus. Perekonna teise
ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 72 € kuus.
Vajaduspõhine peretoetus.
2014. a on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 299
€ kuus. Igale järgnevale on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 149,50 € kuus ning
igale alla 14aastasele perekonnaliikmele 89,70 € kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus
on alates 1. juulist 2013 kuni
2014. aasta lõpuni 9,59 € kuus
ühe lapsega perele ja 19,18 €
kuus kahe ja enama lapsega
perele.

Perekonna sissetulekust sõltuvad Viimsi
Vallavalitsuse eelarvest makstavad toetused

Taotleda võivad Viimsi valla

vähekindlustatud isikud/pered,
kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on
255,65 € ja 191.73 € iga järgmise pereliikme kohta.
Ravimitoetus. Taotleda saab
kuni neli korda aastas Toetust
võidakse määrata ühele isikule
maksimaalselt kehtiva toetuse
määra (128 €) ulatuses aastas,
kuid mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest.
Erakorraline toetus. Tulekahju, olmeavarii vm kulude
kompenseerimiseks, erakorralise raske majandusliku olukorra tekkimisel või muudeks
kuludeks.
Lasteaias või koolis toiduraha ja lasteaia kohatasu toetus. Tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on Viimsi valla
elanikud (toetuse määr kuus:
toiduraha 64 €, kohatasu 58 €).
Küttetoetust eakatele võib

TEABEPÄEV

19. märtsil kell 12
Haabneeme Päevakeskuse ruumides
Kohtumine Viimsi vallavalitsuse esindajatega teemal:
* valla hetkeseisust
* eakate muredest ja lahendustest
* muudatustest sotsiaalsfääris 2014
* valla arengust arengukava alusel.
Palume ette valmistada küsimused esinejatele!
Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus

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
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 21. märtsil

taotleda üksi elav vanur või puudega isik kütte ostmist tõendava dokumendi esitamisel kuni
kehtiva toetuse määra (128 €)
ulatuses aastas.
Hooldekodus hooldustasu
maksmise toetus. Võib taotleda vanur, kellel puuduvad
ülalpidamisekohustusega isikud või nad ei ole võimelised
ülalpidamiskohustust täitma.
Toetuse suuruse määrab Viimsi Vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
Maamaksutoetust võib
taotleda vähekindlustatud pere,
vanur, puudega isik ühe maaüksuse maamaksu osas. Makstakse kuni 50% maamaksust
kuid mitte rohkem kui kehtiv
toetuse määr (64 €).

Teenused

Koduteenused. Osutatakse Viimsi valla eakatele, kellel
puuduvad ülalpidamiskohus-

Kes on lastekaitsetöötaja
ja mida ta teeb.
Lastekaitsetöötaja tegutseb
alati vaid lapse huvides. Lastekaitsetöötaja eesmärk on tagada lapse turvalisus ning toetada
last ja tema peret, et probleemid
leiaksid kiire ja õige sekkumise
kaudu lahendused ning ei kasvaks üle pea. Lastekaitsetöötaja ei karista ega mõista hukka,
vaid seades esiplaanile lapse
huvid, püüab koos perega olukorda lahendada.
Kuidas lastekaitsetöötaja
tegutseb.
Lastekaitsetöötaja vestleb
eraldi ja koos lapse ning vanemaga, teostab kodukülastuse
ning suhtleb last ja peret ümbritseva võrgustikuga (lasteaed,
kool, perearst jm), et hinnata
lapse olukorda ning selgitada
koostöös abistamise võimalused. Vajadusel suunab lapse ja
pere psühholoogi, pereterapeudi või mõne teise spetsialisti
vastuvõtule. Lastekaitsetöötaja
jätkab perega kuni lapse olukorra paranemiseni.

Abivajavast lapsest teatamise ja informatsiooni edastamise kohustus on kõigil
kodanikel ja lapsega kokku
puutuvatel isikutel!
Abivajavast lapsest teata
kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale. Juhul, kui soovid teavitada lapsest, kes vajab
kiireloomulist abi ja sekkumist, saad seda teha, helistades
politsei numbrile 110 või lasteabi telefonile 116111.

Kelle poole pöörduda?

Sotsiaaltööspetsialistid:
Eldi Pärdi (tel 602 8825,
eldi@viimsivv.ee). Perekonna
sissetulekust sõltuvate toetuste
vormistamine, üldhooldekodusse paigutamine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, sotsiaalnõustamine.
Kairi Uuk (tel 602 8867,
kairi@viimsivv.ee). Perekonna
sissetulekust mittesõltuvate toetuste vormistamine, lapsehoiutoetuse ja koduhooldusteenuse
vormistamine, abivahendikaartide ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide väljastamine, sotsiaalnõustamine.
Margit Stern (tel 602 8857,
margit@viimsivv.ee). Puuetega
sikute nõustamine, juhtumikorraldus, riikliku lapsehoiuteenuse toetuse vormistamine,
eestkoste menetlused, sõidusoodustuste vormistamine.
Lastekaitsespetsialistid:
Helen Alton (tel 602 8875,
helen.alton@viimsivv.ee), Thea
Tänav (tel 602 8823, thea@
viimsivv.ee) laste eestkoste ja
hoolduse küsimused, laste õiguste ning huvide kaitse, laste ja
perede nõustamine.
Vastuvõtuajad E 14–17.30
ja N 9–12; 14–17

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Selgituseks
21. veebruari Viimsi Teatajas artiklis “Külavanemad...“ oli planeeritava kalatööstusettevõtte asukohaks ekslikult märgitud Kelvingi küla. Arutusel olev tulevane tehase asukoht on siiski Lubja küla
piiridesse jääv endine Kirovi tapamaja.

VT

Detailplaneeringutest

Viimsi Vallavalitsus teatab, et valminud on
Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas
asuva Mölgisilla kinnistu (katastriüksuse tunnus 89001:002:0407) detailplaneeringu (DP)
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruanne.
KSH aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikus 5.03.2014–18.03.2014 tööpäevadel tööajal Viimsi Vallavalitsuses ning elektroonilisel
Viimsi valla koduleheküljel http://www.viimsivald.ee. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
on võimalik esitada ajavahemikus 5.03.2014–
18.03.2014 elektrooniliselt aadressile info@
viimsivv.ee ning paberkandjal aadressile Viimsi
Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001
Viimsi vald.
KSH aruande avalik arutelu toimub 19.03.2014
kell 10 Viimsi Vallavalitsuse saalis.

Viimsi Vallavalitsus algatas DP oma 15.03.2011
korraldusega nr 176. Mölgisilla kinnistu DP KSH
algatas Viimsi Vallavalitsus 1.04.2011 korraldusega nr 209. DP koostamise eesmärk on Mölgisilla kinnistule erasadama kavandamine. DP
elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist
keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.
DP algataja, DP ja KSH koostamise korraldaja ning kehtestaja on Viimsi Vallavalitsus (Nelgi
tee 1, Viimsi alevik, 74001). KSH kontaktisik on
Mihkel Vaarik, telefon 602 8851, e-post mihkel@viimsivv.ee.
Detailplaneeringu koostaja on Viimsi Valla
Arenduskeskus OÜ (Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
74001).
KSH koostaja on AS Maves (Marja 4d, 10617
Tallinn). Kontaktisik on Karl Kupits, telefon 656
7301, e-post karl@maves.ee.
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Kuidas edeneb Viimsi
muutmine eeskujuliku
heakorraga vallaks

Lapsevanematele
Teadmiseks lapsevanematele, kelle lapsed
lähevad 1. septembril 2014 esimesse klassi.

Kus on omaniku silmad? Fotod Alar Mik

Üürike talv paistab selleks korraks otsa saanud
olevat ja heakord on
kommunaalvaldkonnas
jälle igapäevaseks teemaks saanud. Ei möödu
päevagi, mil keegi valla
kommunaalametisse ei
pöörduks, et ametnike
tähelepanu räämas kraavipervedele, metsa alla
poetatud prügihunnikutele või ka naabri lagunevale aiale juhtida.
Nii nagu ilust ja korrast, on ka
heakorrast igaühel omamoodi
arusaamine. Selleks, et valla
ametnikel oleks alust heakorrast mittehoolijate korrale kutsumiseks, on sellealased normid koondatud erinevatesse
õigusaktidesse. Üheks kõige
olulisemaks, millele tihti viitama peame, on valla heakorraeeskiri, mis on hõlpsasti leitav
valla kodulehelt.
Oleme harjunud mõttega,
et eraomand on püha ja igaühel vaba voli seda kasutada
ja käsutada täpselt nii, nagu
omanikule meeldib või mugav
on. Tegelikkuses see nii ei ole
– tuleb harjuda teadmisega, et
omanikul on õiguste kõrval ka
hulk omandiga seonduvaid kohustusi, mille täitmist vallavalitsus aina aktiivsemalt jälgib
ja nõuab. Viimsi valla heakorraeeskiri seab üsna täpsed korrakriteeriumid, mille täitmist
nõutakse kõigilt kinnistuomanikelt, olgu selleks eraomanik,
äriühing, vald ise või ka Eesti
riik. Alates möödunud aastast
võttis valla kommunaalamet
ka tõsisemalt kätte hooldamata kinnistute omanike korrale
kutsumise. Ametnikud käisid piirkonna kaupa läbi kõik
teed ja panid kirja rikkumised
– niitmata muru aias, niitma-

ta hein ja nõgesed heinamaal,
lagunenud aiad, kuurid ja väravad, sodihunnikud aias sees
ja aia taga. Jah, ka ehitisteta
kinnistud kuuluvad vastavalt
eeskirjale hooldamisele, kuna
ka need on osa meie elukeskkonnast. Rikkujad said vallalt
märgukirja puuduste likvideerimiseks ja nii valla ametnike
kui muidugi ka elanike heameeleks asus suur osa märgukirja saanutest vaidlemata
oma kohuseid täitma. Mõnigi
vallaelanik ehk märkas, kuidas
seni aastaid niitmata ja mehekõrguseid nõgeseid täis kasvanud heinamaad ja metsaveered
möödakäijaid ootamatult oluliselt kultuursema ilmega üllatasid. Valla territooriumil on ka
maad, mille omanik on Eesti
riik – ka riigile tehti heakorrateemalisi märgukirju ja nõutud
tööd said kiiresti tehtud. Mõnele märgukirja saajale tundusid valla nõudmised siiski
nöökimisena, neile on tulnud
omanikukohuste selgitamiseks
kohaldada ka sunnivahendeid,
kuid enamasti on kinnistuomanikud igati koostöövalmis.
Heakorral on ju igale omanikule arusaadavalt väga oluline
roll meie elukeskkonna kvaliteedi ja seega ka kinnistute
väärtuse kujunemises.
Rõõm sünnitab rõõmu ja
kurjus kurjust – sama kehtib
ka heakorra osas. Eeskujulikult
korras, puhtale ja niidetud alale
kukuvad krõpsupakid ja õllepurgid harva. Küll aga mõjuvad nimetatud materjalile lausa
magnetina räämas ja hooldamata aiatagused, teeperved ja
heinamaad – hooletus sünnitab
hooletust. Valla heakorrabrigaad käib iga päev läbi kõik
teeperved, parklad, bussipeatused ja muud valla omandis
kinnistud ja koristab need. Siit

Valla heakorrabrigaad tööl.

ka vallaametnike palve viimsilastele – palun andke meile
teada hooldamata kinnistutest,
niitmata teepervedest ja heinamaadest, lagunevatest aedadest
ja kuuridest, sodihunnikutest
aedades ja aia taga. Enamasti
pole tegu omanikuta varaga,
pea kõigil kinnistutel meie
valla territooriumil on olemas
omanik. Talle tuleb lihtsalt ta
omandi hooldamise kohustust
meelde tuletada. Valla kommunaalamet teeb seda ja hoolitseb
ka selle eest, et meeldetuletust
tõsiselt võetaks.
Mis juhtub, kui suure kinnistu omanik ei suuda füüsiliselt ega materiaalselt selle hooldamist ise korraldada? Mitme
hektari põllumaa niitmine on
kallis, kraavide võsast puhastamine samuti. Siis tuleb nõu
ja abi saamiseks valla kommunaalameti heakorraspetsialisti
poole pöörduda, kes vastavalt
olukorrale lahendused välja
pakub. Näiteks võivad maade
omanikud ühiselt põllumaade
hooldamiseks PRIA-lt toetust
küsida või siis oma maad sümboolse tasu eest mõnele ettevõtjale rendile anda, kes siis nende
hooldamiseks ise toetust küsib
ja ka ise sellest ettevõtmisest

veidi teenib. Lahendusi on mitmeid, jätkugu vaid head tahet.
Kui aga viimasest puudu jääb,
siis on vallal mitmeid võimalusi omanike kohustamiseks.
Juhul, kui omanik vara hooldamise kohustusest keeldub, võib
asi minna ka väärteomenetluse
ja sellega kaasnevate trahvideni. Õnneks leitakse enne väärteomenetlust pea alati mõni
muu lahendus, olgu selleks võimalused vara siiski korda teha
või ka maha müüa.
Viimased 13 aastat valla
heakorraspetsialisti ametit pidanud Anne Talvari ütleb, et
selle aja jooksul on inimesed
oma vara suhtes märksa hoolivamaks muutunud. Samas on
viimsilased muutunud kriitilisemaks naabrite korratuse suhtes
– aina rohkem laekub kommunaalametisse märkusi naabrite
korralagedusest. Kultuur meie
ümber on paranemas ja ka vald
aitab selle paranemisele oma
vara hooldamise ja teistelt korra
nõudmisega kaasa.
Soovime kõigile kaunist kevadet ja hoogu koduvalla korrastamisel!

Kommunaalamet
Kirja pani

Kaja Männiko

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012 määrusele nr 1
“Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste
vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas:
www.riigiteataja.ee/akt/429122013071
Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus
elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on elukohajärgsed munitsipaalkoolid Viimsi Kool (Suur maja, Karulaugu õppehoone ja Randvere õppehoone), Püünsi Kool
ja Prangli Põhikool.
Millal algab koolikohustus? 2014/2015 õppeaastal
võetakse I klassi lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 2014
7aastaseks (sündinud 1. oktoobril 2006 kuni 30. septembril 2007) või on saanud 2013. aastal koolipikenduse. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem peab esitama
lisaks taotlusele kas lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduse kaardi või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.
Kuidas minu laps saab õppekoha I klassi? Elukohajärgse kooli määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni,
kes arvestab elukohajärgse kooli määramisel järgmist:
• esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile
• sama pere teiste laste õppimist samas koolis
• võimaluse korral vanemate soove.
Millal ja kuidas ma taotluse esitada saan? Taotluse I
klassi astumiseks saab esitada 1.–31. märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas (saadaval valla kodulehel alates 1.
märtsist).
Juhul kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viimsi valda on hilisem kui käesoleva aasta 1. veebruar, saab
taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus@viimsivv.ee või tuua paberkandjal vallavalitsuse
infolauda (E-N 8.30-19, R 8.30-17). Link elektroonilisele
avaldusele ning taotluse blankett on saadaval Viimsi valla
kodulehel hariduse menüüvaates (alates 1. märtsist).
Millal ja kuidas ma saan teada, missugune kool minu
lapsele määrati? Vallavalitsus moodustab komisjoni, kes
määrab õpilasele elukohajärgse kooli. Vallavalitsuse Noorsoo- ja Haridusamet teavitab lapsevanemat kirjalikult komisjoni otsusest elukohajärgse kooli määramise kohta hiljemalt 30. aprilliks.
Mida teha, kui lapsele on elukohajärgne kool määratud?
Alates 15. maist tuleb vanemal elukohajärgseks kooliks määratud kooliga ühendust võtta, selleks on aega 10.
augustini. Lapsevanem saab esitada I klassi astumiseks
vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli pärast 15.
maid. Koolile esitatavate dokumentide loetelud leiate koolide kodulehekülgedelt.
Kas ma saan lapse panna mõnda teise kooli? Vanemal
on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb
vanemal endal leida kool, kus on vabu kohti. Viimsi valla
koolidel on õigus alates 10. augustist vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra
järgi. Tallinna koolid komplekteerivad vabad kohad Tallinna koolides alates 15. juunist.
Mida teha, kui minu laps on 7aastane ja elab rahvastikuregistri andmetel Viimsis, kuid ei lähe Viimsi valla
munitsipaalkooli esimesse klassi? Sellisel juhul tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja Haridusametit. Kindlasti teavitada ka lastest, kes
alustavad või on juba alustanud õpinguid mõnes välisriigis.
Kuhu pöörduda info saamiseks? Teie küsimustele
vastavad Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja Haridusameti
ametnikud: Katrin Markii, Noorsoo- ja Haridusameti juhataja (tel 602 8868, markii@viimsivv.ee) ja Riin Suut,
haridustöö spetsialist (tel 602 8868, riin@viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

Vabandus
21. veebruari “Viimsi Teataja“ artiklis “Avati kindral Johan
Laidoneri…“ ilmus vallavanem Alvar Ildi nimi ekslikult kahte
moodi. Õige on loos olnud teine nimekuju: Alvar Ild.
Toimetus vabandab vallavanema ees ja lugejate ees, kelles eksitus segadust tekitas.
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Pärnamäe teede saaga lõpusirgel
Oliver
Liidemann
abivallavanem

Lahing Pärnamäe teede
pärast on lõppemas ja küla
elanikel põhjust kergendust tunda.
Sõna “pankrot” seondub enamikule inimestele läbikukku-

mise, hoolimatu majandamise
või ebaõnnega. Siiski avab iga
kinnisvaraarendaja pankrot mõnedele kahtlase väärtusega äri
viljelevatele ärimeestele väljapressimise võimalusi ja toob
sellest tulenevalt peavalu nii
kohalikele elanikele, omavalitsusele kui korrakaitsjatele.
Tänaseks pole selles, et pankrotistunud omanike teemaad
äriobjektiks satuvad, enam midagi uut. Kui Pärnamäe küla

teed möödunud aasta novembris enampakkumisele läksid,
otsustas vallavalitsus teede erakätesse sattumise vältimiseks
jõuliselt sekkuda.
Skeem 1 näitab Pärnamäe
küla teede omandisuhteid detsembris 2013. Teelõikude omandisuhted on näidatud eri värvidega. Riigi omandis teelõigud
on märgitud kollasega, valla
omandis teed sinisega ja nende
kahe värviga tähistatud olidki

aastalõpul ainsad probleemivabad teelõigud. Punasega märgitud teelõigud kuulusid juba
likvideeritud ettevõtetele. Mustaga märgitud teed olid juba
läinud Fuxia Holdingu omandisse. Rohelisega märgitud
avalikult kasutatavad teed läksid avalikule enampakkumisele. Pärnamäe küla elanikke
vooris vallamajja, murelikud
palusid abi ja vihasemad nõudsid oma õigusi.

kommentaar
Valda esindav advokaat Kristo Kallas: Selliseks lootuseks põhjust on, kuivõrd hiljutises kohtumääruses pidas kohus Rae vallas asuvate erateede kasutamise korral mõistlikuks ja põhjendatuks teehoolduse tasu 0,03 eurot ruutmeetri eest kuus ning
seda juhul, kui omavalitsus teed ei hoolda. Kohus leidis, et tee
omaniku viide eratee pidamisega seotud palgakulu ja kümneid
kordi kõrgema teehoolduskulu kohta ei olnud põhjendatud.
Võib eeldada, et see ei olnud kindlasti lahend, mida eratee omanik ootas. Viidatud kohtulahend ei ole tegelikult midagi
uut ega ainukordset, kuivõrd juurdepääsuteede küsimusi ning
teehoolduskulude määramist ja jagamist tuleb elus ikka ette.
Samas, erinevalt paljudest teistest juurdepääsu puudutavatest
kohtuasjadest võib siin tunnetada eratee omaniku tulu teenimise soovi. Teadaolevalt on OÜ Fuxia Holdings väljendanud selgesõnaliselt, et erateede omandamine on tema äriprojekt ehk ta
soovib tulu teenida. Sellise lahendiga aga tulu ei teeni. Hetkel
ei ole viidatud määrus veel jõustunud, mistõttu lõplikku tõde
siin kuulutada ei saa.

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

TEEDESPETSIALISTI,

Pärnamäe teede omandisuhted 2013. a. detsembris.

Tänaseks on seis oluliselt
muutunud, lahing Pärnamäe
teede pärast lõppemas ja küla
elanikel põhjust kergendust
tunda. Nagu skeemil 2 näha,
on põhiosa ehk ligi 48 000
meetrit enampakkumisele läinud teedest saanud sinise värvi, s.t valla omandisse võidetud. Vallavalitsus on tihedas
koostöös oma ametnike, juristide, Pärnamäe Külaseltsi ja
kohalike elanikega maha pidanud pingelise võitluse, kus

kõigi asjaosaliste heameeleks
on positiivne tulemus saavutatud rahumeelselt, kohtu abi
kasutamata.
Linnase tee kuulub täna
OÜ-le EastWest, kelle esindaja
Aleksander Vain on vallale ka
esitanud oma tingimused selle
teelõigu vallale üleandmiseks.
Läbirääkimised pole tänaseks
veel vallale vastuvõetavate lahendusteni jõudnud, kuid usutavasti leitakse pooli rahuldav
tulemus õige pea.

“Värvilistest” teedest on
veel alles punased, mille omanikfirmad on nüüdseks likvideeritud. Ka nende saamine
valla omandisse on aja ja asjaajamise küsimus – firmad tuleb ennistada, nende vara ehk
teed neilt üle võtta ja ettevõtted seejärel jälle likvideerida.
Kõik eeldused ja nõusolekud
nende toimingute lõpule viimiseks on olemas ja asi juristide
kätte usaldatud.
Viimased eraomandis teed

Pärnamäe külas kuuluvad firmale Fuxia Holding, kelle valduses olevad teelõigud on märgitud mustaga. Läbirääkimised
Fuxia Holdinguga on käimas,
vallavalitsus on firmale teinud
erinevaid lahendusettepanekuid teede avalikuks kasutamiseks. On alust loota, et ka
selle omanikuga saavutatakse
rahumeelne kokkulepe ja võime Pärnamäe teede lahingu
lõppenuks lugeda.

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, CSV
andmebaasiformaadi tundmine, Linear CS koordinatsioonisüsteemi mõistmine, töö tundmine SHP kihtide ja GIS süsteemidega);
• B- kategooria 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, haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 17. märtsiks 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 konkurssi puudutavates küsimustes: Heli Kannes, tel 602 8872 või heli@viimsivv.ee.

Pärnamäe teede omandisuhted 2014. a märtsis.
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Tähistati vabariigi 96. sünnipäeva
Algus lk 1
Kui vabanes töökoht raamatukogus, võttis ta sealse ameti
üle ning sellest päevast täitus möödunud suvel 30 aastat.
„Lugejaid tuleb aina juurde,“
rõõmustab Prangli harukogu
bibliograaf. Eriti palju loeb saare rahvas perioodikat – ajakirju ja ajalehti. Enamik lugejaid
on üle keskea. Astra Piirisaar
püüab arvestada kõigi huvide ja
soovidega. Meestele pakuvad
huvi ajalooraamatud, merendus
ja kalandus, naisi huvitavad
elulooraamatud ja ajaviiteromaanid. Väike raamatukogu
rahvamaja teisel korrusel on
õdus ja kodune. See on üks
väikese saare oluline kultuurikeskus ja Astra Piirisaar selle
pühendunud hing.

2

3

1

Ilja Nikolajevi eesmärk
– olümpiamängud

Ilja Nikolajev sai 27. oktoobril
2013 Saksmaal joostud Frankfurdi maratonil 24. koha, saavutades Eesti hooaja tippmargi
ja Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse 2:17.31. Ühtlasi
täitis ta EM normi 2:20 ning
palju ei jäänud puudu MM
normist, 2:17 alistamisest.
2011. aastal Torino maratonil Eesti hooaja tippmargi
2:22.21 jooksnud Ilja Nikolajev
rääkis usutluses Jooksuportaalile, et treenida tuleb mõistusega, tunnetades oma organismi.
„Noored, kes alustavad edukate
tippjooksjate eeskujul suuremahulisi treeninguid, ei pane
koormusele vastu ja kipuvad
loobuma, kui näevad, et tulemust ei tule,“ rääkis Nikolajev.
Tema sõnul on hea tulemuse
nimel vaja teha aastatepikkust
visa treeningut. Nikolajev rõhutas oma organismi kuulamise
ja keha tunnetamise tähtsust.
Ilja Nikolajev alustas trenni
Kohtla-Järvel 13-aastaselt. Vigastuste tõttu tekkis tal spordis
paus 26. eluaastani, kui ta kolis
Tallinna. Spordi juurde siirdus
mees tagasi siis, kui avastas, et
konkurendid on samal tasemel
nagu tema seitsme aasta eest.
Nikolajev on seadnud endale
eesmärgi jõuda olümpiamaratonile.

Mitmekülgne kultuurijuht Aime Salmistu

Randvere Päevakeskuse tegevjuht Aime Salmistu on selles
ametis tegutsenud 2006. aastast,
kui päevakeskus valmis ja sinna konkursiga juhti otsiti. Aime
Salmistu, kel olid suured kultuurimaja juhi ja isegi vallavanema
kogemused Avinurme päevilt,
läbis konkursi ja sai uuele ametikohale välja valitud.
Tema juhendamisel käib
Randveres vilgas seltsielu, milles ta ise aktiivselt kaasa lööb
– laulab naisansamblis Kibuvitsalill, Viimsi valla segakooris ja mängib akordioni.
Reisihuvilisena on ta oma rännupisikuga nakatanud ka Randvere rahvast, kes tunnustab
teda iga-aastaste põnevate rei-
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1) Saabujaid tervitavad vallavanem Alvar Ild ja vallavolikogu
esimees Ain Pinnonen koos
abikaasaga.
2) Kõneleb Aino Pinnonen.
3) Sõna on Poola vabariigi
suursaadikul Grzegorz Marek
Poznanskil.
4) Valla suurima tunnustuse –
Viimsi vaala pälvis Rannarahva
Muuseumi juhataja Riina Aasma.
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5) Naissaare kirikuõpetaja
Patrik Göransson.
6) Valla ajaloo jäädvustaja Kaljo
Alaküla.

side korraldamise eest. Käidud kohtade loetelu tuleks
pikk. Viimsi Teataja lugejaid
on Aime Salmistu korraldatud
ekskursioonidega kursis hoitud
reisikirjade abil. Aime Salmistu
on viinud reisilisi Eestimaa põnevatesse paikadesse ja ka üle
piiri. Ka tänavu suveks on mitu
rännuplaani juba teoksil.

7) Tänu pälvinud Aime Salmistu.
8) Tunnustust väärinud MTÜ
Viimsi Perekodu juhatuse liige
Elviira Lill.
9) ja 12) Peopublik.
10) Vallavanem Alvar Ildilt
saab tänukirja õpetaja Külli
Talmar.
11) Peokülalised, ajaloolased
Tanel Lään ja Irene Lään, kes
Viimsi Kooliteatri tänu pälvis.

Viimsi Perekodu

Viimsi Perekodu on tegutsenud 2000. aastast, pakkunud
turvalist kodu- ning kasvamisja arenemisvõimalusi paljudele lastele. Tagasihoidlike inimestena ei soovinud Perekodu
rahvas oma tegemistest avalikkusele rääkida.
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Fotod Kertu Vahemets ja Kaja
Männiko
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Poola suursaadiku
Grzegorz Marek
Poznanski panus

Vallavalitsus tänas Poola Vabariigi Suursaatkonda ja suursaadik Grzegorz Marek Poznanskit isiklikult tema suure
panuse, hoole ja toetuse eest
Poola ja Eesti sõprussidemete
edendamisel. Viimsi vallal on
olnud suurim au olla ametlikes
sõprussuhetes Sulejoweki vallaga Poolas. Selle sõprussideme kaudu on meid omakorda
sidumas sellised inimesed, kelle pärand ja mälestus on eesti ja
poola rahvale väga tähtis. Need
on marssal Jozef Klemens Pilsudski, kindral Johan Laidoner
ja Maria Kruszewska-Laidoner.
Eriline tänu kuulus suursaadik
Poznanskile töö eest Johan ja
Maria Laidoneri monumendikonkursi žürii liikmena.
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MÄRTSIS RANNARAHVA MUUSEUMIS
Ootame märtsis Rannarahva Muuseumisse nautima toredaid näitusi ning soetama “märtsikuu hindadega” kalendreid ning raamatuid.
• Kuni 20. märtsini on avatud näitus “Käsitöö voodis”. Lugu voodist ja
voodipesust, rannakülade daamide ilumeelest ja käsitööoskusest ning ühe
väikese Põhja-Eesti küla ajaloost ja saatusest.
• Näitus “Stopp! Piiritsoon” on lugu Eestimaa rannarahva elust nõukogude impeeriumi piirijoonel ning sellest, kuidas rannarahvas 50 aastaks merest ära lõigati. See näitus on üks kolmest nominendist 2013. aasta Eesti
muuseumide parima näituse tiitlile.
• Kuni 20. märtsini on avatud näitus “Marko Matvere joonistused”. Katamaraan Nordea vöörikajutis lebades kribatud portreed reisil kohatud
melaneeslastest ja indiaanlaste järeltulijatest. Täpselt samamoodi elasid
mõnisada aastat tagasi meie esivanemad. Kui vaadata esimesi mustvalgeid
fotosid Eesti talupoegadest, on sarnasus rabav.
• 20. märtsil kell 18.00 on mõnus jutuõhtu “Virtuaalne maailmareis Marko
Matverega”, pilet 15 €.
• 21.–28. märtsini on Rannarahva Muuseum ekspositsiooni vahetuseks
suletud.
• Alates 29. märtsist on avatud president Lennart Meri 85. sünniaastapäevale pühendatud näitus “Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg”.
• Märtsis on muuseumipoodides saadaval 2014. aasta Soome lahe seinakalendrid ja kalendermärkmikud “Puhkepäevaraamat” soodushindadega!

RANNARAHVA MUUSEUMI
LAHEDAD KOOLIVAHEAJA HOMMIKUD
Kell 10.00–13.00 (muuseum avatud alates k 9.00)
17. märtsil VANA ASJA HING
18. märtsil KUS ON KALA SÜDA?
19. märtsil KUULSAD EESTI MERESÕITJAD
20. märtsil RANNARAHVA LASTETEATER
Osavõtt 5 eurot
(sisaldab erinevaid tegevusi ja väikest kehakinnitust)
Rohkem infot: www.rannarahvamuuseum.ee/hariduskeskus
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Eesti sünnipäev
sõjamuuseumis
Sõjamuuseumis tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva päevakohase kontserdi ja fotonäitusega.
Sõjamuuseum kutsus vallarahvast 21. veebruaril tähistama Eesti vabariigi 96. sünnipäeva. Sel puhul andis kontserdi ansambel Põldsepp ja
pojad.
Sünnipäeva avasõnad ütPõldsepp ja Pojad. Foto VT
les Kindral Johan Laidoneri
Seltsi juhatuse esimees Trivimi Velliste, kelle sõnul on üks
võimalus maailmale oma maa ajalugu tutvustada just muusika abil. Velliste rääkis, kuidas Margus Põldsepp on kogunud umbes veerand tuhat eesti sõjalaulu ning kirjutanud neist
magistritöö. “Vähe on neid, kes on Eesti lugu nii võimsalt
tutvustanud nagu Margus Põldsepp,” sõnas Velliste.
Ansambel Põldsepp ja pojad, mis on saanud nime
Puhk ja poegade eeskujul, esitab laule, mida lauldi juba
tsaariarmees ja Vabadussõja ajal ning peale sõda. Neid
lauldi enamasti rahvalikel või tuntud viisidel, millele lisati päevakajalised sõnad.
Margus Põldsepp hakkas sõjalaule koguma 20 aastat
tagasi ning sai selleks innustust oma onudelt. Muuseumidest laule otsides avastas Põldsepp ajakirja “Eesti Vabadussõja lood”, mis ilmus 1930ndatel ja kus igas numbris
oli trükitud ka paar-kolm laulu. “Need olid küll nootideta,
aga kuna igaühes oli alles jäetud ka midagi laulu vanast
versioonist, oli võimalik viisist aru saada,” rääkis Põldsepp. Ansambel on välja andnud ka ühe CD “Vabadussõja
laulud”, mis on juba läbi müüdud.
Laulude vahele rääkis muusemi töötaja Siim Õismaa
huvitavaid fakte Vabadussõja ajaloost. Kontserdi järel
tutvustas ta Vabadussõja-aegsete fotode näitust ja teisigi
huvitavaid eksponaate, mis on praegu muuseumis üles
pandud. Sünnipäevapidu lõppes kohvi ja kringliga.

Kahe valla esindajad käisid
Rannapere pansionaadis
Rannapere pansionaati
külastasid 28. veebruaril Jõelähtme ja Kuusalu
valla esindajad, et ammutada sealt ideid ja
nõu ühise eakate kodu
rajamiseks.
Jõelähtme ja Kuusalu vald
on otsustanud üheskoos rajada ühise eakate kodu. Enne
idee teostamist on otsustatud
kõigepealt tutvuda üle Eesti tegutsevate pansionaatide,
eakate kodude ja hooldekodudega. Tutvumist alustati kõige
lähemalt – Rannapere pansionaadist. Seda käisid vaatamas
Kuusalu vallavanem Urmas
Kirtsi, abivallavanemad Aare
Ets ja Tõnu Ammussaar, eakate kodu juhataja Küllike Enok,
valla
hoolekandespetsialist
Maria Prääts, Priit Adlas ja
Jõelähtme valla abivallavanem
Priit Põldma.
Rannapere pansionaadi direktor Peeter Saar, kes on sellel
ametikohal töötanud 16 aastat,
alustas ringkäiku ruumide tutvustamisest – astuti sisse mõne
elaniku poole ning vaadati üle
päevakeskus. Peeter Saar kiitis
Kirovi ajal ehitatud arhitekt
Rein Weberi hästi läbi mõeldud projekti: kogu asutus asub

Külalised tutvuvad pansionaadiga. Foto VT

esimesel korrusel, tubadest
pääseb terrassile ja õue, ühe- ja
kaheinimese toad on piisavalt
ruumikad ning omaette tualettruumiga. H-kujuline hoone on
Saare sõnutsi sellise asutuse
jaoks ideaalne.
Peeter Saar andis naabritele soovitusi, mida võiks eakate
kodu rajamisel silmas pidada
ning vastas paljudele küsimustele. Rannapere pansionaadil on
Saare sõnul plusse palju: lähedal
on haigla ja perearstid – pansionaati elama asunu registreeritakse perearstikeskuses, lähedal
on hästi toimiv taristu: hea bussiühendus linnaga, kauplused,
apteek. Ümbrus on kaunis, me-

rerand lähedal ning ka pansionaadi ümber on piisavalt ruumi
jalutuskäikudeks. “Eakate kodu
ei tohiks olla kusagil võsas, sest
ümberringi peaks toimuma elu
ja tegevus,” soovitas Saar. Ta andis nõu kindlasti ehitada eakate kodusse köök ja mitte toitu
mujalt tellida. Rannapere toidud
valmivad pansionaadi köögis
ja toidud on maitsvad. Direktor kiitis head koostööd valla ja
Viimsi Kooliga: õpilased teevad
pansionaadis suvel malevatööd
ja praktikat – abistavad köögis
ja käivad eakatega jalutamas.
Suureks plussiks pidas
Saar pensionäride päevakeskuse asumist samas hoones.

Nii on pansionaadi elanikel
võimalus sealsest tegevusest ja
sündmustest osa saada.
Rannaperes on 64 kohta ja
kõik kohad on täis. Direktori
sõnul on kohasoovijatest järjekord. Saare sõnul on ideaalne
pansionaat kuni 90kohaline,
mitte suurem. Rannapere pansionaadi vanim elanik on 98,
noorim 58aastane. Personali on
kokku 21 inimest. Siin töötab
meditsiiniharidusega ülemõde,
mis on elanike jaoks tähtis asjaolu. “Oluline on ka, et elanikul
säiliks kodutunne,” sõnas Peeter Saar.
Kõneldi ka koha hinnast.
Saar selgitas, et 1015-eurose
kuutasu eest saab elanik kogu
hoolduse, toidu, tavaravimid,
mähkmed, abivahendid, vajadusel transpordi arsti juurde
jm vajaliku. Soodsa hinnaga
lisatasu eest on võimalik saada
juuksuriteenust, pediküüri ja
maniküüri.
Saar soovitas külalistel vaadata laiemalt ringi ja tutvuda
mitte ainult Eesti, vaid ka Soome ja Saksamaa sarnaste kodudega.
Naabervallad kavatsevad
oma ühise hooldekodu ehitust
alustada 2017. aastal.

VT

Eesti mee päevad “Mesimagus
Naistepäev” Lillepaviljonis
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 8. ja 9.
märtsil kel 10–17 Tallinna
Lillepaviljonis Pirita tee 26
kogupereürituse ”Mesimagus Naistepäev”.
Eesmärk on propageerida puhast eestimaist mett, meie mee
ja mesindussaaduste kõrget
toiteväärtust, häid tervendavaid ja hügieenilisi omadusi;
tutvustada tarbijaile kodumaise mee tootjaid ja luua mõlemale poolele kasulikke vastastikuseid kontakte.
Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett
ja annavad teavet mesindussaaduste liikide päritolu, omaduste ja kasutamise kohta.
Müügil on tootjahinnaga
mitmekesises valikus Eesti
mett ja mesindussaadusi nagu
taruvaik, õietolm jm tervistavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning teisi
loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate
ning kosmeetikat.
Naistepäeval on palju huvitavat ja kasulikku naistele,
kes saavad teadmisi ja oskusi
tasuta loengutel. Õpetatakse
mee kasutamist koos ravimtaimedega, räägitakse mesilasvaha ja meetoodete kasulikest
omadustest.

Lisaks meele müüakse mesindussaadusi. Foto VT

KAVA mõlemal päeval
l k 11. Mesilasvaha
kasutamine kosmeetikas.
Pavel Kadõkov, OÜ Revitalefekt.
l k 12. Ilu ja tervis ravimtaimedest ja meest. Sirje
Aiaots, Uuskaubi ürditalu
perenaine.
l k 14. Mõnus mõts – kasulik nii naistele kui meestele. Degusteerimine. Ene
Lill, Terviseklubi Harmoonikum perenaine.

Kingitusteks võib valida
lilli, ehteid, laias valikus käsitööd, kosmeetikat, parfümeeriat, loodusakvarelle, samuti
naisi huvitavat kirjandust.

Lastele räägib mesinik Hinge
Laur lastele mesilaspere elust.
Lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida ning voolida
plastiliinist, mis sisaldab mesilasvaha.
Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke. Kohal on mesindussaaduste ravi konsultant,
Tartu Ülikooli Kliinikumi arstõppejõud Ilmar Särg.
Piletid täiskasvanutele 1,6
€, pensionäridele ja õpilastele
1 €. Perepilet on 3,2 €. Loengud, konsultatsioonid ja üritused on tasuta.
Info loengute kohta: www.
eestimesi.ee, tel 601 4778, 5566
2649.

Sirka Arro

EMÜ juhatuse liige
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Ma vaatan maailma Igaviku Aknast
12. veebruaril esietendus
Viimsi Kooliteatri etendus “Ma vaatan maailma
Igaviku Aknast”.

Viimsi Kooli kooliteater on
kolmandat korda lavale toonud Johan ja Maria Laidoneri
loo ning sarnaselt kahe eelneva lavastusega on sellelgi
korral etendusega kaasnenud
publikumenu. Käesoleva aasta
veebruaris anti Viimsi mõisas
seitse etendust (ligi 700 vaatajat) ning igal õhtul oli saal täis
Laidoneride saatuse ja kooliteatri tegemiste vastu huvi
tundvaid inimesi, nii et mõnele
etendusele tuli lisatoolegi tuua.
Publiku hulgas oli nii algkooliealisi kui ka kõrges vanuses
teatrihuvilisi (muu hulgas ka
inimesi, kes ise Laidoneridega kokku puutunud), nii meie
Viimsi valla inimesi kui ka
külalisi kaugemalt. Etenduste
publik elas nähtule südamest
kaasa ning selle tegijatele sai
osaks kiidu- ja tänusõnu.
Mis siis köidab vaatajaid
Viimsi Kooliteatri lavastatud
loos? See on lugu Eestimaa
saatusest üldiselt, aga ka üksikisiku saatusest, kelle elust ei
puudu midagi inimlikku, kuid
kes pidi kogema ka palju ebainimlikku. Viimsi Kooliteatri
esituses on vaatajate ees laval
20. sajandi esimese poole Eestimaa lugu ning selle taustal
ühe mehe ja naise armastus, aga
ka vastukäimisi täis teekond.
Inimese saatus ei ole ehk alati
inimese enda kätes, küll on aga
tema kätes see, kuidas ta oma
saatusele vastu astub, ning see,
kuidas Johan ja Maria Laidoner
oma saatusele vastu astusid,
kõneleb neist mõlemast palju.
Saatusekaaslastena suutsid nad
ka kõige rängemates oludes
üles näidata ligimesearmastust
ja samas jääda kindlaks oma
veendumustele.
Usutavad ja veenvad rollid
on järjekordselt teinud Johan
Laidoneri mänginud Rünno
Karna ja Maria rollis esinenud
Laura Ojala. Johan Laidoner
R. Karna esituses on Eesti
riigimees, kes ei unusta oma
rolli ka siis, kui saatus on teda
sunniviisiliselt Eestist eemale
viinud. Veidi karmi koore all
on peidus isa, kes peab oluliseks oma poja ja kasupoja
haridust, aga ka haritust ning
vaataja võib vaid ette kujutada,
mida Johan Laidoner võinuks
tunda või mida üle elada oma
lähedaste kaotuse tõttu. Laura
Ojala loodud Maria Laidoneri tegelaskuju tundub leebe ja
kohati allaheitlik, kuid osutub
kõigist oma kannatustest hoolimata tugevaks ja sirge seljaga
naiseks, keda saadab tema teel
armastus abikaasa ja viimase kodumaa vastu. Kui Johan
Laidoneri tegelaskuju esindab
pigem riigimeest, siis Maria
Laidoneris avaneb tundelisem
pool, mis seab esiplaanile eelkõige oma lähedaste heaolu ja
saatuse. Maria ja Johan Laido-

Stseen lavastusest.

Laval on pea kogu näitetrupp. Fotod Viimsi Kooliteater

Noored näitlejad mängisid veenvalt.

Tagasiside vaatajatelt
Südamest tulev ja suur tänu eilse õhtu eest! Mängitud tükk oli
tõesti pisarateni liigutav armas lugu ja seda peaks nägemakuulma kogu rahvas.
Edu trupile, suur kiitus kõigile!
Aime Saks abikaasaga
Oli väärt elamus. Mul on tõsiselt hea meel, et see taas kord lavastati.
Tony Käsper
Väga suurepärane etendus – olin taas lummatud. Kõrgel tasemel näideldud, huvitavad vahepalad, kas või nt vaheaeg, mis
oli seotud sünnipäevapeoga.
Suured tänud elamuse eest!
Kristi Jaadla ja lapsed
Isiklikult arvan, et see etendus, meie rahva ajaloo etapp oli suurepäraselt edasi antud, oli saavutatud seda kajastav õhustik,
mida väga oskuslikult saavutati vaheaja sisustamisega.
Kõige tähtsam oli kindlasti see, et pani noori inimesi ja ka
täiskasvanuid mõtlema ajaloo keerdkäikudele, õigetele ja valedele otsustustele, aususele, südametunnistusele ja meelekindlusele.
Kaido Pihlakas
Nõmme–Tallinn RC liige, vandeadvokaat
Käisin laupäeval kooliteatri etendust vaatamas. Tahtsin Sind ja
Sinu õpilasi tänada imearmsa, südamliku ja huvitava lahendusega etenduse eest. Ainult väga hea etenduse puhul on nii,
et tuled pärast etendust taas ja taas mõtetes käsitletud teema
juurde tagasi.
Aitäh Teile!
Lugupidamisega Eva Vihmaru

ner Laura Ojala ja Rünno Karna esituses moodustavad laval harmoonilise terviku ning
hoolimata neile osaks saanud
vastukäimistest annavad nad
vaatajatele põhjuse uskuda ja
loota, et kõige olulisemad on
inimesed meie ümber, kellega
me rohkem või vähem oma
saatust jagame.
Väikeses Mihklis (Vincent

Paul) on äratuntavad ka noore
Mihkli (Arlo Talmar) käitumisele iseloomulikud jooned.
Arlo Talmari esitatud Mihkel
oma kohatises jäärapäisuses
ning protestivaimus mõjub
usutavalt ning jätab vaataja
jaoks võimaluse mõelda, mis
temaga tegelikult juhtus. Veidi melanhoolset alatooni toob
näidendisse Mihail Lustini

mängitud Aleksei Kruževski,
kes oma natuurilt vastandub
Mihklile. Väike Aleksei (Mihkel Jürimäe), kelle elu saab
pärast Eestisse kolimist hoopis uue pöörde, sirgub nooreks
meheks, kellega seoses on
Johan Laidoneril suured plaanid, kuid kelle elu jääb lühikeseks. Stseen, milles Aleksei
räägib oma saatusest pärast
vangistamist, jääb vaatajat
oma traagilise alatooniga lummama. Aleksei melanhoolsust
tasakaalustab omakorda Liisa Johanna Viikna mängitud

energiline ja särtsakas Ellen
Laidoner.
Kindlasti peab siin üles lugema ka kõik laste rolle mänginud noored näitlejad, lisaks
eelpool nimetatuile veel Liisbet
Rümmel (väike Ellen Laidoner
), Maria Rander (väike Nadja
Pridanova) ja Karl Martin Kaasik (väike Ruudi Toomsalu)
ning Mihkel Laidoneri sõpru ja
sugulasi mänginud Lisa Sabul
(Erika), Rain Rebane (Ruudi)
ja Greeta Võsu ( noor teismeline Ellen Laidoner), kes kõik on
andnud oma panuse, et vaataja
ette jõuaks kaasa mõtlema panev esitus. Ajastu hõngu toovad
lavale episoodilistes rollides
siseminister Unt (Emil Orub)
ja seltsimees Škurin (Mihkel
Lennuk) ning käsundusohvitser (Arne Kukkonen). Liina

Ariadne Pedaniku mängitud
koduabiline oma tegemistega
loob kogu etendusele huvitava
raamistuse, justkui ajal ja selle
möödumisel ei olekski tähtsust.
Aja möödumist aga sümboliseerib kõige enam stseen Maria
Laidoneri õpilase Nadja Pridanovaga (Triin Rebane) näidendi lõpus, kus laps ja täiskasvanu
hoiavad oma kätes liivakella.
Lavastaja Külli Talmar on
lisaks väga suurele tööle noorte
näitlejatega huvitavalt ära kasutanud mõisa saali, kus Maria
ja Johan Laidoneri lugu lavale
jõuab, ja kõiki selle nüansse
alates klaverist, millel Laura
Ojala Mariana musitseerib,
ning lõpetades kaminaga, milles loitev tuli teises vaatuses,
hoolimata rasketest aegadest,
tegelaste jaoks kodusoojust
sümboliseerib.
Esile peab tooma ka etenduse muusikalise külje – ühelt
poolt sügava sõnumiga laulud,
mis moodustavad sõnalise poolega suurepärase terviku, teiselt
poolt ka see, millise hingestatusega kõik noored lauljad neid
esitavad. Seda suutis noortele
näitlejatele sisendada Ita-Riina
Pedanik.
Publiku nõudmisel mängib
Viimsi Kooliteater etendust
veel 10., 11. ja 12. aprillil.

Kirsi Rannaste
Viimsi Kool
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Viimsi viisiku edu
Viimsi Muusikakooli ansambel “Viimsi viisik“
võitis üleriigilisel konkursil esikoha.
Viimsi muusikakooli ansambel “Viimsi viisik” osales teist
korda üleriigilisel Johann Valentin Mederi kvintettide
konkursil Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja saavutas teist
korda oma vanusekategoorias esikoha. Ansamblis mängivad Henriette Liis Meeliste plokkflöödil, Kevin Kahro,
Andres Estna, Carlos Ukareda ja Alan Safonov kitarridel.
Juhendajad-õpetajad on Jelena Ossipova ja Irene Ruuse.

“Viimsi viisik“ konkursil esinemas. Fotod Aime Estna

Esikoha võitnud noored muusikud õpetaja Jelena Ossipovaga.
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Hea lasteaed toetab last
isiksuse kujunemisel
MLA Viimsi Lasteaiad
Leppneeme majas õpetatakse lapsi leidma eluks
olulisi väärtusi, et head
tunda, head armastada ja
head teha.

Rääkides lapse isiksuse arengust, keskendutakse tavaliselt
laste füüsilisele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule.
Viimase puhul huvitutakse
lapse integreerumisest sotsiaalsesse maailma ning püütakse
seletada, kuidas omandab laps
perekonnas ja laiemalt võttes
ühiskonnas kehtivad väärtused.
On teada, et ausust, sõnapidamist, õiglust, heatahtlikkust,
abivalmidust, eneseväärikust
pole meile sünnipäraselt kaasa
antud, meie sisemisteks väärtusteks võivad nad saada vaid
kasvatuse ja õpetuse kaudu.
Kuigi väärtused on perekonniti erinevad, on nad siiski alati olemas ja eriti lapsepõlves
omandatud väärtused mõjutavad inimese otsuseid ka täiskasvanuna.
Just eelkoolieas on suur
mõju eeskujul ja autoriteetidel,
kuna selles vanuses on jäljendamine ehk matkiv õppimine
eriti aktuaalne. Nii on laste
kõlbelist arengut mõjutav põ-

himudel täiskasvanute tegelik
käitumine kui eeskuju, mitte
aga niivõrd soovitused, nõuanded, manitsused. Selles vanuses kujuneb lapsel välja käitumismudelite süsteem, mida ta
järgib ja aeg-ajalt korrigeerib.
Nii asetab väärtuskasvatus
kõigile täiskasvanuile oma vastutuse.
Üheks kasvatuse olulisemaks eesmärgiks on lapse isiksuse ja iseloomu vormimine
selliselt, et ta oleks täiskasvanuks saades sisemiselt vaba,
iseennast ja teisi austav inimene, kes on omaks võtnud ühiskonnas tunnustatud väärtused.
Laps vajab teel iseseisvusele
ja vabadusele täiskasvanu juhtimist ja abi, kuni ta suudab lõpuks juba iseseisvalt otsuseid
teha ja nende eest vastutust
kanda.
Selleks, et voorused ehk
sisseharjutatud käitumiskalduvused saaksid tekkida, on vaja
luua sobivad tingimused ja
praktiseerimisvõimalused. Kuidas luua tänapäeva tingimustes
selliseid kõlbelisuse oaase?
Kuidas teada, mis on see hea?
Milline võib ja saab olla õpetajate roll väärtuste kujunemisel?
MLA Viimsi Lasteaiad
Leppneeme majas laseme las-

tel leida need tuumväärtused,
ent mitte ette öeldes, mis on
õige ja kuidas nad peaksid
käituma. Selle asemel pakume lastele võimaluse osaleda väärtuste arutelus, nende
tähendusi uurides, käitumiseeskujusid jälgides ja koos
väärtusi puudutavaid probleeme lahendades. Teeme seda,
arendades empaatiat, kujundades hoolivaid suhteid, kuuldes
illustreerivaid ja inspireerivaid
lugusid ning mõtiskledes elukogemuste üle. Selline viis aitab lastel ise toimida vastavalt
tuumväärtustele, leida üles
prosotsiaalsed käitumisviisid
(nt tunnete väljendamine, aktiivne kuulamine, abistamisoskus) ja neid korduvalt harjutada, eriti suhete kontekstis (nt
erinevas vanuses laste vastastikuse juhendamise, konfliktide lahendamise juures). Heade väärtuste kinnistumiseks
kasutame voorusi sisaldavate
lugude jutustamist, draama-

pedagoogikat, kuna see aitab
kujundada lapse väärtushinnanguid, rikastada hingeelu,
pakkuda turvatunnet, arendada
fantaasiat, mälu ja mõtlemist.
Samuti annab oskuse ennast
väljendada, oma seisukohti
põhjendada.
Iseloomukasvatust on defineeritud kui “katset aidata lastel head tunda, head armastada
ja head teha”. Nii oleme Leppneeme majas püüdnud avastada selle “hea” ja panustame
jätkuvalt sellesse.
Samas, kui küsida näiteks
100 lapselt hea tähenduse definitsiooni, saame tõenäoliselt ka 100 erinevat vastust.
Kuid nagu kõige puhul elus,
ei saavuta me eksistentsi jaoks
suuremat tähendust, kui me ei
küündi normist pisut kaugemale.

Karin Raja

Leppneeme lasteaiaõpetaja
“Hea lasteaia rajaleidja”
konkursil tunnustatud lasteaed

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

LASTEKAITSESPETSIALISTI,

kelle peamised tööülesanded on laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest ning
abistamise võimalustest, abivajavatele peredele abi osutamise korraldamine ning järelevalve, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, juhtumipõhise töö kavandamine
koostöös sotsiaalvõrgustiku liikmetega, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, laste õiguste ja huvide kaitsmine, asendushooldusega seotud toimingud,
ennetustöö.
Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerunud);
• 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;
• inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
• iseseisvus ja analüüsivõime;
• kõrge stressi- ja pingetaluvus, võime töötada pingeolukordades;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara);
• B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus lastekaitsetöö alal;
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris.
Ametikohal pakutakse sõbralikku ja pühendunud meeskonda, enesetäiendamise võimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, puhkust 35 kalendripäeva.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Ametikohale kandideerimiseks palume esitada avaldus, elulookirjeldus, essee teemal
“Hea lastekaitsetöötaja täna ja aastal 2017” (1–2 lk) ja haridust tõendava dokumendi
koopia hiljemalt 17. märtsiks 2014 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil heli@viimsivv.ee.
Lisateave tööalastes küsimustes: Reet Aljas, tel 602 8824 või reet@viimsivv.ee.
Lisateave konkurssi puudutavates küsimustes: Heli Kannes, tel 602 8872 või heli@viimsivv.ee.
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Uus gurmeepärl Püünsis
ootab avastamist

Kohtumine
kirjanike Helga ja
Enn Nõuga

Täienduseks vallas asuvatele toitlustusasutustele
avati äsja elitaarsusesse
kalduv restoran “Villa
Mary“.

Viimsi on pidevas muutumises.
Kunagisest kalurikülast sai okupatsiooni ajal edukas ja ihaldatud kalurikolhoos. Uue vabariigi
ajal hakkasid edukad inimesed
sellele poolsaarele kodusid rajama. Viimase 15 aasta jooksul on
viimsilaste arv neljakordistunud
ja meid on juba pea 20 000.
Viimsi arengut on juba
pikka aega iseloomustanud
kalduvus suurejoonelisusele –
kui sünnib midagi uut, on see
võimas ja ilus. Kindlasti kehtib
see Viimsi uute koolide kohta.
Uhked terviserajatised, avaliku ruumi elemendid. Kaubanduskeskusi kerkib kui seeni
pärast vihma. Toitlustusasutusi
on samuti poolsaarel kahekümne ligi. Püünsis avas oma
publikule uksed üks poolsaare
uhkemaid villasid, pakkumaks
romantilise merevaate taustal
peeni maitseelamusi.
Mihail Burõhh: “Villa
omanik oli viimastel aastatel
aina enam Eestist eemal. Ratsionaalse inimesena pidas ta
tühjalt seisvat maja rumaluseks ja tegi meie meeskonnale
ettepaneku rikastada Viimsi
restoranide kaarti uue paigaga. Möödunud suvel avasime
õueterrassi, mis sai külastajate
hulgas kiiresti väga populaarseks. Ausalt öeldes siin pole
midagi imestada, sest mereäärselt terrassilt avaneb vapustav
vaade nii merele kui Aegnale
ja Tallinnale. Isegi vihmasevõitu ilmadega kogunes meie vihmavarjude alla palju seltskondi,
kes trotsisid vahel õelaks kiskuvaid meretuuli. Inimesed, kes
on meie juures pulmi pidanud,
ütlevad, et need olid nende elu
tipphetked ja Villa Mary selliste hetkede tähistamiseks nagu
loodud.
Maja siseruumide kohandamine restoraniks ei nõudnud
suuri ümberkorraldusi. Natu-

13. märtsil kell 17.30 toimub Viimsi Raamatukogus, Kesk tee 1, Haabneemes kohtumine kirjanike Helga ja Enn Nõuga.

Restorani akendest avaneb igal aastaajal lummav vaade. Fotod Villa Mary

Hõrk eelroog.

kene tuli laiendada kööki ja
mööbel välja vahetada. Nii et
külalised saavad päris selge ettekujutuse, kuidas siin omanik
varasemalt ise elas. Originaalmaalid ja vaibad on kõik tema
isiklikust kogust ja ka täna siin
majas olemas. Sellisele luksuslikule vormile püüdsime
täienduseks leida ka samaväärse köögi.“
Kas see tähendab, et teie
restoranis õhtustamiseks tuleb laenu võtta?
“Nii päris öelda ei saa. Muidugi ei ole siin kiirtoidu hinnad
ning ega me kiirtoitu ei pakugi.
Läheme parem lauda.“
Restorani peasaal mahutab

vaid paarkümmend inimest.
Ülisuured aknad avavad vaate
merele ja taevale mere kohal.
Filigraanselt viimistletud massiivne kamin poolitab akna ja
loob eriti suursuguse tunde.
Kõrvaltuba on mõeldud 4–10
gurmaanist koosnevale seltskonnale, kes soovivad jälgida peakoka talitamist köögis.
Kui on soovi privaatsemalt
einestada või seminari läbi viia,
siis on olemas 2 kuni 14 inimest
mahutavat ruumi jällegi merevaatega ja klassikaliselt elegantsed. Veini nautijatele on omaette
väike 20 inimesele mõeldud
vinoteek. Vaikne ja rahulik
muusika loob intiimse ja hubase
meeleolu.
Millist laadi maitseelamusi te kliendile pakute?
“Mõtlesime kliente valiku
tegemisel aidata ja oleme esimesteks kuudeks ette valmistanud erinevad õhtusöögi menüüd. Need on kolme-, nelja-,
viie- ja üheksakäigulised. Menüüst ülevaate saamiseks tuleks
kindlasti peakokka küsitleda ,
sest siin omab iga nüanss suurt
tähtsust. Villa Mary peakokaks
on Vladislav Korpusov, kes
vaatamata oma noorele eale
on töötanud sellistes tuntud
restoranides nagu Gloria, Ö ja

Alexander. Aastal 2011 valiti
ta Eesti aasta kokaks, kui ta oli
vaid 21aastane. Tol aastal üllatuskohtunikuks olnud Evelin
Ilves hindas parimaks brüleekreemiks just Vladislav Korpusovi valmistatut. Viimased kulinaarsed saavutused enne Villa
Marysse tulemist on noormees
aga ellu viinud Norras.”
Peakokk Vladislav Korpusov seletab oma ambitsioone:
“Oleme võtnud eesmärgiks murda valitsevaid maitsete stereotüüpe, luua kunstiteoseid taldrikul. Me armastame seda, mida teeme, ja jagame seda armastust tänulikult teiega.”
Järgnevalt tutvustav ülevaade kolmekäigulisest õhtusöögist. Peakokk saadab enda
tervitused lauda amuse bouche’i näol – väike amps, mis
sätib kliendid õhtusöögiks õigele lainele. Seejärel tuuakse
lauda soojad ja lõhnavad valged brioche’d ning tumedad
seemneleivad. Esimeseks käiguks pakutakse talvesalatit –
suitsutatud kitsepiimajuust koos
Villa Mary keldris hoidistatud
köögiviljadega. Teise käiguna
esitleb Vladislav 168 tunniks
“unustatud” veiseliha, mis on
10 000 minutit värskes õhus
laagerdunud, selle kõrvale erinevalt valmistatud Peipsi sibulad ja punase veini kaste.
Magustoit on Villa Mary
restorani pärl. “Villa Mary esimene lumi” – valge šokolaadi ja
fenkoli kreem. Selles on karamelliseeritud valge šokolaad, külmutatud jogurt, biskviit, besee,
küpsisepuru – üheaegselt taldrikul nii palju, aga kõik maitsed
sobivad suurepäraselt kokku.
Iga saabuvat rooga saadavad spetsialistide kommentaarid. Kliendina tunnen, et minust hoolitakse ja püütakse teha
kõik, et kõik inimlikud meeled
saaksid positiivse elamuse.
Tõsi on see, et maitse kirjeldamiseks pole vaja sõnu, vaid
toitu. Minu maitsemaailm sai
suure ja mitmekülgse elamuse.
Nii interjöörist kui köögist.

Enno Selirand

Kirjanikud emigreerusid 1944. aastal koos vanematega
Rootsi. Praegu elab kirjanike paar osaliselt Rootsis ja osaliselt Eestis.
Enn Nõu (2.10.1933) sündis Tallinnas. Lõpetas Uppsala Ülikooli arstiteaduskonna ja sai meditsiinidoktori kraadi. Ta on töötanud Rootsis arstina ja Uppsala Ülikoolis
dotsendina kuni pensionini 1998. aastal.
Enn Nõu esimene romaan “Pidulik marss” ilmus Rootsis 1968. Esimene novellikogumik “Vastuvett” ilmus Rootsis 1972. Enn Nõu sulest on kirjutanud nii proosat, luulet kui
artikleid. Viimati ilmus tema sulest 2013. a kirjastuselt Tänapäev “Ma armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi”, mille
sisu on autobiograafiline. Enn Nõu armastab ka joonistada
ja on avaldanud oma töid paljudes väljaannetes.
Helga Nõu (22.09.1934), a-ni 1957 Raukas, sündis Tartus. Lõpetas Stockholmi Õpetajate Seminari. Töötas peamiselt õpetajana mitmes Rootsi koolis aastani 2000. Alates
1950. aastast on ta avaldanud lühiproosat, luulet, artikleid
ja arvustusi. Helga Nõu esikromaan “Kass sööb rohtu” ilmus Lundis 1965. a. Tema noorsooromaanid “Pea suu!” ja
“Tõmba uttu!” on leidnud koha ka Eesti koolide soovitusliku kirjanduse nimekirjades. Eelmise aasta lõpus ilmus Helga Nõu sulest väga huvitav romaan “Mahajätjad”.
Helga Nõugi armastab maalida ning on joonistanud
enamiku enda ja Enn Nõu raamatute kaaneillustratsioonidest, välja arvatud Enn Nõu “Koeratapja“, ning illustreerinud ise ka enamiku enda kirjutatud lasteraamatuid. Ta on
kogu elu osalenud mitmesuguste seltside ja klubide tegevuses, sh juhatustes.
Kirjanikke on autasustatud Eesti Vabariigi teenetemärkidega ning tunnustatud auhindade ja tänukirjadega.
2010. aasta mais käis kirjanikest abielupaar Viimsi
Kooli õpilastega kohtumas. Nüüd on võimalus nendega
kohtuda ka kõigil teistel Viimsi valla elanikel. Täpsem
ülevaade toonasest külaskäigust on 27. augusti 2010 Viimsi Teatajas http://www.viimsivald.ee/public/VT_27.08_
NETTI.pdf. Toona ütles Helga Nõu, et kui on tellimus ja
aines olemas, võib ta kirjutada ükskõik millest. Kirjutamisel püüab ta end asetada selle vanusesse, keda ta kirjeldab.
Enn Nõu kirjutab peamiselt ajaloolistel teemadel ning
peab Eesti arhiive väga väärtuslikeks. Ta armastab ka ise
mitmesuguseid asju koguda ning on täiendanud ka Eesti
Kirjandusmuuseumi kogusid isiklikus arhiivis leiduvaga.
Helga väitel on Ennu pea otsekui andmebaas, kust alati
vajaliku info üles leiab.
Täpsemalt oma elust ja loomingust räägivad kirjanikud
juba 13. märtsi kohtumisel raamatukogus, kuhu on oodatud nii raamatukogu lugejad kui kõik teised huvilised.

Viimsi Raamatukogu
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Mentorlus – suurepärane võimalus
ettevõtte või vabaühenduse arendamiseks
Mis mentorprogramm
õigupoolest on? Oleme
sellest küll kuulnud, kuid
kas ka kogenud? Mentorlus ei toimu ainult programmi korras – ilmselt on
meil kõigil mõni eeskuju,
kellega vestlusi naudime
ja kes meid igakülgselt
arendavad. Siiski on olulisel kohal ka mentorprogrammid, mis paigutuvad
suuremasse taustsüsteemi ning annavad osalistele aimu olulistest tulevikusuundadest.

Miks ei võiks aastal 2020 olla
60% Harjumaa või isegi kogu
Eesti MTÜsid majanduslikult
iseseisvad? Miks ei võiks samal aastal pooled Harjumaa
väikeettevõtjad oma tooteid
välismaale müüa? Ega selleks
mingeid muid takistusi polegi peale meie enda mõttelennu ja julguse. Majanduslikult
iseseisvates ehk teenust või
toodet pakkuvates MTÜdes
võib-olla seisnebki sotsiaalne
innovatsioon, mis on ka kodanikuühiskonna arengukava
üks temaatilisi eesmärke.
Mis oleks, kui kõik Eestimaa MTÜd teeniksid piisavalt,
et oma kulud katta? Mis oleks,

Mentorprogrammi sihtgrupp on MTÜd. Foto Matton

kui nad suudaks lisaks eelnevale ka oma juhtidele palka
maksta? Mida on vaja teha, et
selleni jõuda?
Alustame olukorrast, mis
valitseb praegu. EMSLi 2009.
aasta uuringu “Suutlik sektor”
põhjal teenis Eestis omatulu
vaid 10% ühendustest. Väga
laialt on levinud arusaam, et
MTÜ ei tohi tulu teenida. See
arvamus tuleb ilmselt nimest
“mittetulundusühing”. Kas ja
kuidas MTÜ ja tulu teenimine kokku käivad? Jah, käivad
küll! Sõna “mittetulundus” tähendab, et teenitav tulu ei lähe
liikmete või juhtkonna vahel

jagamisele (nagu äriühingu puhul omanike vahel), vaid seda
tuleb kasutada ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
Vastukaaluks 10% omatulu
teenivale ühendusele on Eestis
66% ühendusi, mis viivad oma
eesmärke ellu tänu erinevatele riigi ja erasektori toetustele
ning välisabile (Suutlik sektor
2009). Organisatsiooni toetamine on loomulikult väga teretulnud, kuid kahjuks on väga
palju ühendusi, mis ainult
toetuste abil elavadki. Selline
lahendus ei ole jätkusuutlik,
kuna ühelt poolt on ühendusel

LUGEJA KIRLUTAB

Ettevaatust, lahtiselt jooksvad
hammustavad koerad!
Tahaksin hoiatada inimesi, kes liiguvad endise Viimsi Kooli ja staadioni ümbruses.
Tean, et see teelõik on ka nii mõnegi lapse
koolitee. Seda Heldri teelt Taluranna teele
üle staadioni kulgevat otseteed olen ise regulaarselt kasutanud üle aasta ja seni vahejuhtumiteta, kahjuks esmaspäeval, 3. veebruari hommikul mu õnn pöördus.
Hommikul kell 7.20 ajal tööle suundudes
oli staadionil kaks koera perenaistega, mõlemad loomad jooksid lahtiselt. Kuna koeri on
seal ikka ringi liikunud ning seni probleeme
olnud pole, pigem on kokkupuuted olnud sõbralikud, ei osanud ma ka seekord karta. Suundusin julgelt üle staadioni, kui äkki üks koer
ringi pööras ja minu poole sööstis. Jäin seisma,
kuna isegi veel sel hetkel ei osanud ma oodata
rünnakut, järgmisel hetkel tundsin valu jalas.

Koera perenaine võttis koeral kaelarihmast, ta sõbranna ei suvatsenud aga oma
koera kinni võtta. Olles tööl kiiremad toimetused ära teinud, veetsin järgnevad kolm
tundi esmaabi vastuvõtus. Ida-Tallinna
Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonnast, kus puhastati haav ja tehti teetanuse
vaktsineerimine, suunati mind edasi Lääne-Tallinna Nakkushaiguste polikliinikusse,
et teha marutõve vastane vaktsineerimine.
Seda viimast küll mulle ei tehtud, sest arst
arvas, et kuna koeral on omanik, siis on ta
ilmselt ka vaktsineeritud. Ma väga loodan,
et see koeraomanik hoolitseb oma koera eest
paremini kui kaasinimeste eest ning koer on
vaktsineeritud, sest marutaud on teatavasti
ravimatu haigus, mis lõpeb surmaga.

Liivi Tuuling

üpris keeruline pikemaid plaane teha (iial ei tea, kust ja kui
palju raha tuleb) ning selline
sõltuvussuhe paneb organisatsioone liialt välistest teguritest
sõltuma.
Mida teeb Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK)
selleks, et olukorda paremuse
poole suunata? Märtsi alguses
toimub koolitus “MTÜ majandamine: toodete ja teenuste
arendamine”, mille jooksul on
võimalik täiendada teadmisi,
kuidas oma ühingu tooteid ja
teenuseid arendada, neid turundada ning seeläbi kulud ja
tulud tasakaalu saada.
Märtsist novembrini toimub
HEAKi veetav MTÜde mentorprogramm, mille sihtgrupiks
on samuti teenust pakkuvad
MTÜd ning mille eesmärk on
jõuda majanduslikult isetoimivate ühenduste suurema hulgani. Kandideerimine on lõppenud
ning võib öelda, et programm
tuleb huvitav tänu väga mitmekülgsetele osalistele. Ka mentorid on kogenud nii era-, avalikus
kui ka kolmandas sektoris. Mentoriteks on Tiina Tamm, Katrin
Krause, Dmitri Burnašev, Keit
Fomotškin ja Kairi Birk, nendega on võimalik lähemalt tutvuda HEAKi kodulehel (heak.

ee/mentorid). Käsitleme teemasid nagu sotsiaalne ettevõtlus,
teenuse disain, turundus ning
delegeeriv juhtimine. Teeme
koostööd ka Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga, et pakkuda
osalistele tuge ja inspireerivat
keskkonda, kus ennast ja oma
organisatsioone teostada. Kogu
programmi tulemustest saame
täpsemalt rääkida aasta lõpu
poole – keskendume pidevale
tegutsemisele ja seega on juba
novembris tulemusi oodata!
Märtsist novembrini korraldab HEAK ka Harjumaa
väikeettevõtjatele mentorprogrammi. Selle eesmärk on pakkuda tuge ja julgustust maksimaalselt kolm aastat vanadele
väikeettevõtetele ja nende juhtidele. Ettevõtte tegevusvaldkond ei ole piiratud, eeldatakse ettevõtte juhi või omaniku
soovi areneda ning ettevõtte
jõudsat kasvu.
Mentorklubi tegevuse käigus saavad ettevõtjad uusi
teadmisi aktuaalsetel neid
huvitavatel teemadel, õppida
mentorite ja teiste mentiide
kogemustest ning seeläbi tagada oma ettevõtte jätkusuutlik
areng. Lisaks loob mentorklubi ettevõtjatele võimaluse
omavahel suhtlemiseks ning

koostöövõimaluste tekkeks,
mis ongi väga oluline osa arendustegevustes ning milleks on
tavaliselt liiga vähe aega. Koolitustena pakutakse alustavale
väikeettevõttele alati aktuaalseid teemasid – müük, turundus, juriidilised küsimused.
Mentorlubi mentoriteks on
juhtimis- ja ettevõtluskogemusega ettevõtjad, kes on valmis
jagama mentiiga oma kogemusi tema ettevõtte arendamiseks
ning ärieesmärkide saavutamiseks. Mentori ning mentii suhte eripäraks on asjaolu, et mentor ei paku valmisnõuandeid,
vaid pigem esitab küsimusi ja
suunab. Koostöö mentoriga
aitab alustaval ettevõtjal ise
õgete otsusteni või lahendusteni jõuda.
Kel on rohkem huvi mentorprogrammide vastu, soovitan kindlasti lugeda Sotsiaalsete
Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikme Jaan Apsi artikleid
“Kolm viga mentorprogrammide korraldamisel” ja “Kolm
edutegurit mentorprogrammide
korraldajatele”. Artiklid leiab
Jaan Apsi veebilehelt storiesforimpact.com.

Paula Koppel
Raul Kaldre
HEAK
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Kaitse nahka, milles elad
Nahakasvajad on kõige
sagedamini esinevad
vähivormid. Kas tead, et
nahavähk ja melanoom
on ennetatavad?

Pikisilmi suve oodates me tihti ei mõtle, kas oleme kunagi
liialdanud päikese ja päevitamisega. Eestimaal tundub ilusat suveilma olema ebaõiglaselt
vähe. Kel vähegi võimalus, pikendab suve soojale maale reisides või külastab hea jume ja
parema enesetunde saamiseks
solaariumi. Kahjuks ei teata, et
päikese ja päevitamisega tasub
olla ettevaatlik. Liiga hilja arsti
juurde jõudes selgub kurb tõsiasi – melanoomi diagnoos.
Nahakasvajad on kõige sagedamini esinevad vähivormid.
Kuigi nahavähk ja melanoom
on ennetatavad, diagnoositakse
Eestis üle 800 nahavähi ja ligikaudu 200 melanoomi esmasjuhu aastas. Õigeaegse diagnostika ja raviga on nahavähk
ja melanoom varajases staadiumis ravitavad. Oluline on regulaarselt jälgida nahal toimuvaid
muutusi.
Melanoom võib tekkida kõikides kehapiirkondades, arenedes välja olemasolevast sünnimärgist, või olla naha uues,
kiiresti kasvavas ja muutuvas
pigmendilaigus.
Tänu infotehnoloogia arengule on nüüd saadaval uudne
teledermatoskoopia
teenus
DermTest, mis aitab eristada
paha- ja healoomulisi nahakasvajaid nahal. Teledermatoskoopia on loonud kiire ja
mugava võimaluse pahaloomuliste nahakasvajate ennetamiseks, varaseks diagnostikaks ja skriininguks. Lisaks
aitab meetod dünaamiliselt jälgida nahakasvajate riskigruppi
kuuluvaid inimesi.
Uuring viiakse läbi dermatoskoobiga, mille mikroskoop ja
valgussüsteem võimaldab näha
selliseid naha pinna aluseid
tunnuseid, mis tavaliselt ei ole
silmale nähtavad. Diagnostiline
meetod dermatoskoopia võimaldab näha naha morfoloogilisi struktuure, mille hindamine
on eriti oluline nahakasvaja varases, kliiniliselt minimaalsete
muutustega arengustaadiumis.

Poiss pääses
märjast liivast
Teisipäeva, 25. veebruari õhtul aitas Viimsis
patrullis olnud G4Si turvatöötaja koos Viimsi
elanikuga ranna lähedal märga liiva kinni
jäänud poisi ohutult koju.

G4S valvab Viimsi valla territooriumil. Foto G4S

Teledermatoskoopia võimaldab nahakasvajaid kiirelt ja mugavalt diagnoosida. Foto Viimsi Spa
Tervisekeskus

Spetsiaalselt teledermatoskoopia jaoks arendatud rakendustarkvara DermTest võimaldab kiirelt ja mugavalt edastada digitaalse dermatoskoobiga
sünnimärgist tehtud ülesvõtte
arvuti teel erialaspetsialistile
hindamiseks. Patsiendile määratakse diagnoos telekonsultatsiooni vahendusel. Dermatoskoopia pilte konsulteerivad
Eesti tunnustatud dermatoskopistid.
DermTest uuringul tehakse probleemsest sünnimärgist
pilt spetsiaalse fotokaameraga, mille külge on ühendatud
dermatoskoop. DermTest andmebaasi lisatud uuring koos
piltide ja diagnoosiga salves-

SOODUSHIND 46 €
Soodushind kehtib kuni 31.03.14 (tavahind 60 €).
Dermtest on kiire, mugav ja usaldusväärne sünnimärgiuuring, mille käigus tehakse sünnimärgist või nahamoodustisest suurendusega ülesvõte ja saadetakse see telemeditsiini
võimalusi kasutades nahaarst-onkoloogile diagnostikaks. Vastus, kas sünnimärgis on tunnuseid, mis viitavad nahavähile,
melanoomile või nende tekkele saadakse 48 tunni jooksul ning
vastavalt sellele määratakse edasine tegevus, kas sünnimärk
tuleb eemaldada või vajab jälgimist.
Info ja broneerimine Tallinn Viimsi SPA Tervisekeskuses: tel
606 1160, spa@spatallinn.ee

tatakse, nii jääb alles patsiendi
sünnimärgi jälgimise ajalugu.
Tulevikus kordusuuringule tulles võrreldakse pildibaasis olevaid pilte uue tehtud pildiga ja
vaadeldakse muutusi sünni-

erivajadusega lapsele tugiisikut
Viimsi lasteaedades
Kasuks tuleb varasem kogemus erivajadustega lastega töötamisel. Töö on sobilik
ka nooruslikule pensionärile.
Kandidaatidel palume esitada vabas vormis avaldus ja elulookirjeldus 20. märtsiks
2014. a aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile reet@viimsivv.ee.
Lisateave: Margit Stern, tel 602 8857 või
margit@viimsivv.ee

Julia Garanža
G4S

Viimsi Spa Tervisekeskus

Matkama!

Viimsi Vallavalitsus otsib

Töö kirjeldus
• Lapse toetamine õpetaja juhendatud tegevuste läbiviimisel
• Lapse abistamine õues käimisel, magama minemisel, söömisel ja hügieeniprotseduuridel
Nõuded kandidaadile:
• Sõbralik
• Kohusetundlik
• Füüsiliselt aktiivne

märgis. Pahaloomulise nahakasvaja õigeaegsel avastamisel saab kiirelt alustada raviga.
Hoia oma nahka, tule õigeaegselt kontrolli!

25. veebruaril õhtuses patrullis olnud G4Si turvatöötaja
poole pöördus abipalvega meesterahvas, kes oli äsja Viimsi rannas kuivale rannaribale toonud märga liiva jalgupidi
kinni jäänud poisi. 9aastane koolipoiss käis koos sõbraga vees sumpamas ning ühes kohas hakkasid poisi jalad
läbi liiva vajuma. Sõbra katsed koolivend märja liiva seest
välja sikutada ei kandnud vilja ning poiss vajus põlvedeni pehmesse rannaliiva. Laste õnnetut olukorda märganud
mees tuli neile appi ning tõi poisi kuivale rannaribale. Poisi kummikuid liiva seest kätte saada ei õnnestunud. Rannas andis mees poisi G4Si patrulli hoolde. Külmunud ja
ehmunud poiss pandi sooja patrullautosse ja turvatöötaja
võttis ühendust ta emaga. Esmaabi laps ei vajanud ning
turvatöötaja viis lapse koju, kus andis ta peatselt töölt
jõudnud pereemale üle.
G4S tänab hoolivat Viimsi elanikku, tänu kellele pääses laps ohtlikust olukorrast vaid ehmatusega. “Sageli
piisab halvima ärahoidmiseks tähelepanelikkusest ning
abivalmidusest. Mida rohkem on meie seas hoolivaid inimesi, seda turvalisem on meie elukeskkond,” edastas G4Si
tänusõnu turvaettevõtte valvedivisjoni direktor Villu Õun.
G4S teeb tihedat koostööd 11 kohaliku omavalitsusega,
osutades turva- ja patrullteenuseid, et ennetada võimalikke
korrarikkumisi. Viimsi vallaga on G4Sil sõlmitud patrullteenuse leping, mille raames patrullib valla territooriumil
ööpäev läbi G4Si logodega patrullauto, hoides tähelepanu
all kohaliku elu keskpunktid: koolid, lasteaiad, mänguväljakud ja muud valla rajatised. Samuti reageerib turvafirma
patrull vallaelanike väljakutsetele ning edastab operatiivset
infot kohalikule omavalitsusele ja politseile. Tänu patrullimisele on vallas ära hoitud mitmeid korrarikkumisi, turvatöötajad on abiks ka äsja toimunud korrarikkumiste asjaolude väljaselgitamisel. Turvafirma julgustab Viimsi elanikke
jagama valla turvapartneriga teavet tähelepanu vajavatest
kohtadest ja olukordadest G4Si juhtimiskeskuse telefonil
1911. 2013. aastal andsid G4Si turvatöötajad politseile üle
3181 korrarikkujat. Valdav osa politseile üle antud õigusrikkujatest – 2096 inimest – tabati poevargustelt.

Järjekordne jalgsi- ja kepikõndijate matk sarjast
“Tutvume koduvallaga“
toimub 30. märtsil.
Valla buss V2 väljub
Viimsi haigla eest kell
10.33. Alustame Randvere aedlinna bussipeatusest kell 11.00. Tutvume
Randvere 3 rannapatareiga. Edasi suundume Tädu
loodusõpperajale. Matka
pikkus on u 6 km. Lõpuks
grillime vorstikesi ja joome pohlavarreteed.
Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus.
Info 601 2354, V. Kallion.

Aialoeng Pirital

Aialoeng “köögiviljad ja maitsetaimed” Tiina PaasikugaLaupäeval, 22. märtsil kl 12–15.30 Pirita Vaba Aja Keskuses, Merivälja tee 3.
Loengu teemad: köögiviljade ja maitsetaimede kasvatamine anumates ning konteinerites; väikeaeda sobivad köögiviljaja maitsetaimed (uued liigid ja sordid). Juttu tuleb ka arbuusi,
meloni, salatite, tomatite, paprika, baklažaani, üheaastaste
maitestaimede ja juurviljade (s.h. pastinaak ja seller) kasvatamisest ning kasvuhoones köögiviljade kasvamisest. Tiina Paasik
annab soovitusi istikute ettekasvatamiseks.
Tiina Paasik on Räpina Aianduskooli köögiviljanduse ja
seemnekasvatuse õpetaja, ta on raamatute “Kasvuhoone”,
“Maalehe salatiraamat”, “Moodne köögiviljaaed” ja “Potipõllumehe ABC” autor.
Vaheajal on seemnete vahetus ja avatud on väike kohvik.
Osalustasu 3 eurot. Korraldab MTÜ Pirita Selts.Lisainfo: www.
piritaselts.ee ja fb, Pirita Selts.

MTÜ Pirita Selts
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Viimsi valla kultuurikalender
7.–30. märts
Dokumendinäitus “Kaks algust”.
Eesti Rahvusarhiivi näitus
Fotonäitus 1. jalaväepolgu
lahinguteest Vabadussõjas
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
Näitus “Marko Matvere
pliiatsijoonistused“
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
Muuseumi taluhooned ja
käsitööpood
Külastamiseks avatud
E–P k 10–17
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

Vanani talu näitustemajas
Piiskop Arseni ikooninäitus
“Inglite tulek“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas
Viimsi fotoklubi näitus
Komos & Viimsi harrastusteater
mustvalgelt
Kuni 15. aprill
MTÜ Looja “Muinasjutukastide”
näitus
Viimsi Päevakeskuses
(E–N, k 12–16)
MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal
“Muinasjutt“
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 20. märts
Näitus “Marko Matvere
joonistused“
Näitusel väljas olevad tööd
on katamaraan Nordea kajutis
kribatud portreed reisil
kohatud melaneeslastest ja
indiaanlaste järeltulijatest
Rannarahva Muuseumis
Kuni 20. märts
Näitus “Käsitöö voodis“
Rannarahva Muuseumis

“Toredad poisid Bert ja Sune“
(Sören Olsson 50)
Viimsi Raamatukogus

Hind 12 €
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis

Viimsi Noortekeskuses
Disko
Kelvingi Noortetoas

Kuni 31. märts
Raamatuväljapanek “Eesti keel
ja kultuur“
Prangli Raamatukogus

13. märts
Viimsi ja Randvere Noortekeskuste ühine kohvikupäev
Viimsi Noortekeskuses

7. märts k 13
Naistepäeva tervituskontsert
Boris Lehtlaan ja Henn Rebane
Viimsi Päevakeskuses

13. märts k 17.30
Kohtumisõhtu Enn ja Helga
Nõuga
Viimsi Raamatukogus

7. märts
Naistepäeva tähistamine:
Tüdrukute lauatennise turniir
Viimsi Noortekeskuses
Naistepäeva tähistamine
Randvere Noortekeskuses

13. märts k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. märts k 12
Teabepäev eakatele
Kohtumine uute Viimsi valla
ametnikega
Teemad: Viimsi valla areng,
uuendused sotsiaalsfääris
2014.a.,
valla üldine heaolu kasv
Valmistage ette Teid huvitavad
küsimused!
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Viimsi Päevakeskuses

7. märtsil k 19
Rakvere Teater “Lahuselu“
Osades Liisa Aibel ja Tarvo
Sõmer
Piletid hinnaga 12/10 €
(soodushind õpilastele ja
pensionäridele)
Piletite broneerimine
telefonil 602 8838 või
e-mailil viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
8. märts k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Mariti mahemuusika ja
Naistepäev
Cafe Lavendel’is
9. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 23. märts
Fotonäitus “Viimsi Kaunis
Kodu läbi aastate“
II korrusel
Viimsi Huvikeskuses

9. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Kuni 30. aprill
Elina Kenki õlimaalide näitus
Viimsi Huvikeskuses

11. märts
Savist meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses

Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk
ja põnevad kuulujutud!
Müügisoovist palun teata
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 27. märts
Raamatuväljapanek täiskasvanutele “Naine kirjanduses“
Lastele raamatuväljapanek
“21. märts – üleilmne luulepäev“
Viimsi Raamatukogu
Randvere harukogus

11. märts k 19
Siidisalli õpituba
Hind 15 €
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud nõudmisel,
tel 5694 4238 või
info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis,

Kuni 30. märts
Raamatuväljapanek
“Liikumine on hea tervise alus“
(liikumisaasta 2014)
Lastele raamatuväljapanek

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

14. märts
Emakeelepäev. Karaokeõhtu
Viimsi Noortekeskuses
14. märts k 14
Viimsi valla meistrivõistlused
ujumises
Korraldaja: Viimsi Veeklubi
koostöös Viimsi Vallavalitsusega
Viimsi Kooli ujulas
15. märts k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Hanna ja Hannes Saard
(vokaal, klaver ja kitarr)
Cafe Lavendel’is
16. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
16. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
17. märts
Kokandusklubi
Viimsi Noortekeskuses
18. märts
Fotojaht
Viimsi Noortekeskuses

12. märts
Diskokera meisterdamine
Randvere Noortekeskuses
Tubased teatevõistlused
Kelvingi Noortetoas

18. märts k 19
Kiievi varjude teater
“Roksalana“
Piletid hinnaga 12/10 €
(soodushind õpilastele ja
pensionäridele)
Piletite broneerimine
tel 602 8838 või e-mailil
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

12. märts k 19
Seebi valmistamise õpituba

19. märts
Lauamängude päev

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄVALAPSED

Palju õnne!

Tere tulemast!
l Eneli ja Riivo Torstenbergil sündis 9. jaanuaril tütar Desiree
Meril
l Signe ja Margus Trempil sündis 27. jaanuaril poeg Artur
l Aleksandra Anett ja Raul Sannikul sündis 31. jaanuaril tütar
Eleanora Maria
l Kerti-Kadi Järvikul ja Ardo Pajuril sündis 31. jaanuaril poeg
Jakob
l Anneli ja Raul Kivil sündis 20. veebruaril tütar Mia

l Klavdai KoŠeleva ......... 95
l Selma Remma .............. 93
l Linda Janson ................. 93
l Anu Tukk ....................... 93
l Lulo Pessegov ............... 92
l Selma Roo ..................... 90
l Sinaida Taimela ........... 90
l Vello Koppel ................. 85
l Robert Valma ............... 85
l Ralf Ruukholm ............. 85
l Leida Tamsalu .............. 80
l Aimi Pakosat ................ 80
l Ritter Juhkam ............... 80
l Arnold Aru ..................... 80
l Inge Teder ..................... 80
l Meeli Levashov ............ 80
l Evi Kuivkaev ................. 80
l Reedik Piibe ................. 75
l Vello Paum ................... 75

l Lembi Laur .................... 75
l Liina Rieberg ................ 75
l Mati Rätsepp ................ 75
l Murula Aino ................. 75
l Tiina Jõulup .................. 75
l Aime Viirand ................ 75
l Inda-Viivi Mardim ....... 75
l Aime Lass ..................... 75
l Marja-Leena Vollart .... 70
l Väino Kuus ................... 70
l Juta Karja ...................... 70
l Ivan GruzdilovitŠ ......... 70
l Toivo Härm ................... 70
l Ilse Lobjakas ................ 70
l Eda-Erene Vahtra ......... 70
l Eha Kalle ....................... 70
l Aino Paldra .................. 70
l Anti Viikna .................... 70

20. märts
Kevade viktoriin
Viimsi Noortekeskuses
Kevade algus. Peedu ehk
murupea meisterdamine
Randvere Noortekeskuses
20. märts k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
20. märts k 18–22
Jutuõhtu “Virtuaalne maailmareis Marko Matverega“
Pilet 15 €
Lisainfo ja kohtade broneerimine:
anu@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseum
21. märts
Tubased mõistatused
Viimsi Noortekeskuses
Fotojaht
Randvere Noortekeskuses
22. märts k 11
Marju Toomi ettekanne
“Siberist lapse silmade läbi”
Viimsi Raamatukogus
22. märts k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Lauri Lehtsaar klaveril
Cafe Lavendel’is
23. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
25. märts
Lauajalgpalli turniir
Viimsi Noortekeskuses

26. märts
Tomatitaimede istutamine
Randvere Noortekeskuses
Kevade viktoriin
Kelvingi Noortetoas
27. märts
Viimsi ja Randvere Noortekeskuste ühine üritus
Tubased teatevõistlused
Randvere Noortekeskuses
27. märts k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. märtsil k 19
Kaunimate Aastate Vennaskond – Kaunimad “KUUEKÜMNENDAD“ Su elus
Piletid müügil Piletilevi ja
Piletimaailma müügipunktides
Viimsi Huvikeskuses
28. märts k 18
Mälestusõhtu: Lennart Meri 85
Mälestusbareljeefi avamine
Mälestuskontsert: ansambel
“Eesti Keeled“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Näituse “Hõbevalgeim“
avamine
Sissepääs kutsetega
Rannarahva Muuseumis
29. märts k 10 ja k 15
Segakooride laulupeo
eelproovid
Viimsi Huvikeskuses
29. märts k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Rene Paul (klaver ja vokaal)
Cafe Lavendel’is
30. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
30. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
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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Tule trenni Viimsi
Huvikeskusesse!
Treeningute ajakava:
Teisipäev
12.00–13.30 Naiste ballett
18.15–19.15 Power jooga
19.30–20.30 Shindo

Esmakordselt Eestis
Kiievi Varjude teater
MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osavamaks ja julgemaks. Arendame koos nii keha kui ka fantaasiat. Meie saatjaks on muusika ja erinevad muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos ema või isaga,
hoidja või vanaemaga.
Tund on mõeldud 2.–3.aastastele lastele. R 10.45 Viimsi
Huvikeskuses. Tunni hind on 5 €.
Küsimused ja registreerimine: heatujustuudio@gmail.com,
5563 4784 (Piret Kõõra)

Kolmapäev
09.00–10.15 Pilates
10.30–11.45 Eakate jooga
12:00–13:00 Pilates
19.30–20.30 Lihastreening
Neljapäev
12.00–13.00 Hatha jooga
18.15–19.30 Pilates
19.45–21.15 Kundalini jooga
Reede
09.00–10.15 Pilates
12.00–13.00 Pilates
13.00–14.00 Shindo
19.00–20.30 Naiste ballett

Eakate käsitööring
Viimsi Huvikeskuses

Laupäev
12.10–13.40 Sivananda jooga
14.00–15.15 Rasedate jooga
Pühapäev
12.15–13.15 Lihastreening
Lisainfo treeningute kohta
leiate meie kodulehelt
www.huvikeskus.ee

Meie kohtumised leiavad aset üle
nädala kolmapäeviti kell 11.00-13.00
Võta meiega ühendust ja tule naudi
toredat seltskonda samal ajal õppides
midagi uut!
Juhendaja Ljuba Keskküla
tel. 5816 7516

Kiievi Varjude teater
Papasony etendusega
“Roksalana” 18. märtsil
Viimsi Huvikeskuses!
Varjude teater on uudne kunst,
kus iga etendus on ainulaadne,
kus domineerivad värvid, mis
tungivad vaataja teadvusesse
ja tunnetesse. Arvuti, projektori
ja suurepäraste näitlejate koostöös muutuvad olukorrad laval
hetkega. See on suurepärane ja
unustamatu elamus, mida Eestis pole varem nähtud.
Etenduses puudub sõnaline osa ning sõltumata publiku
emakeelest on see kõigile ühtemoodi mõistetav, tuntav ja
arusaadav.
Papasony Teater-stuudio
alustas tegevust 2004. aastal
mitmesuguste eksperimentidega ning 2008. aastaks jõuti
iseseisvate etendusteni nagu
on ka varjude teatri etendus
“Roksalana”. See on ajalooline draama, mis räägib Ukraina
tütarlapsest, kes elas üle pere ja
lähedaste kaotuse. Ta on läbinud kõik orjuse piinad ja hoolimata neist tõusnud Osmani impeeriumi õukonda ning leidnud
vaenlase riigist suure armastuse…Säilitanud oma elu, kaotamata oma usku! Saavutanud
armastuse end reetmata…
Osatäitjad: Anastasja Võgornitskaja, Natalja Efremova,

Hetk Varjude teatri etendusest. Foto Kiievi Varjude teater

Olga Kostenko, Kristina Galkina, Vitali Redtšits, Vladimir
Kalašnik, Oleg Kiritšenko,
Jevgeni Nesterenko, Anton Ponomarjov, Aleksei Leljuh. Videomontaaž Denis Dratševski.
Režissöör Andrei Leljuh.
Eestis antakse kokku 10
etendust, neist Tallinnas või
pealinna lähedal vaid kaks.

Etendus kestab ilma vaheajata umbes tund aega. Sissepääs alates k 18.30. Pildistamine ja filmimine pole lubatud.
Piletid Piletilevist ja Viimsi
Huvikeskusest.
Kohtumiseni Viimsi Huvikeskuses 18. märtsil!

Aleksander Rõbkin
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Ilu-rulluisutamise võistlus
“Winter Cup”
15. veebruaril toimus
Randvere koolis ilu-rulluisutamise võistlus
“Winter Cup”.

Võistluse organiseeris Viimsi rulluisuklubi Rullest, kus
treenib ligi 90 sportlast vanuses 6–23 eluaastat. Võistlusest
“Winter Cup” võttis osa 60 ilurulluisutajat vanuses 6–14 eluaastat. Enne võistlusi harjutati
kaks kuni kuus tundi nädalas.
Võisteldi kuuteistkümnes
taseme- ja vanusekategoorias
ning võistlusi hindasid rahvusvahelised iluuisutamise kohtunikud Malle Ratas, Mare Vanatoa ja Julia Agerova.
Show-duo kategoorias saavutasid esimese koha Loora
Mulenok ja Anne-Grete Aljas,
teise koha Elis Ronk ja Laura
Isabel Laugus ning kolmanda
koha Caroline Varak ja Kaia
Mia Kalda. Kõige tugevamas
kategoorias (Axeli klassis)
saavutas seitsme võistleja hulgast esimese koha Elis Lemberg, teise koha Loora Mulenok ning kolmandale kohale
tuli Saskia Lii Bergmann.
Teistes vanuse- ja tasemekategooriates tulid võitjateks:
2002–2001 edasijõudnud:
1. Caroline Varak. 2003–2004
edasijõudnud: 1. Elis Ronk.

Rulluisuklubi Rullest ilu-rulluisutajad. Foto Rullest

2006 Edasijõudnud: 1. Anneliis Aljas. 2003–2001 Salchowi klass: 1. Carmen Oidekivi.
2004 Salchowi klass: 1. Relica
Pullerits. 2003–2001 kolmikhüppe klass: 1. Eliisabet
Kool. 2004 kolmiküppe klass:
1. Sandra Kristin Paju. 2005
kolmikhüppe klass: 1. Rebeka
Järve. 2004 algajad: 1. Anna
Karina Jevin. 2005 algajad: 1.
Kadri Nikkanen. 2006 algajad
A: 1. Stella Pärtel. 2006-2007
algajad B: 1. Marie Lauren
Saluvee. Algajad, 2014 alustanud: 1. Susanna Pappel.
Winter Cup´i toetasid lapsevanemad ning Bio-Water OÜ.
Järgmised üksiksõiduvõistlused
toimuvad märtsi lõpus Saksamaal ning aprillis võtavad Rullesti neiud osa Euroopa meistrivõistlustest Hollandis Almeres.

Rulluisuklubi Rullest võtab
alates märtsist vastu 6–14aastaseid uusi huvilisi. Algajate treeningud toimuvad Karulaugu
koolis ja Randvere koolis kaks
kuni kolm korda nädalas ning
huvi korral on võimalik liituda

Rulluisuklubi Rullest

Spordiüritustest tulekul

12. märtsil k 19 Käsipalli Meistriliiga / HC Kehra/Horison
Pulp&Paper vs HC Viimsi/Tööriistamarke t/ Kehra Spordihoone / Korraldaja: HC Kehra/Horison Pulp&Paper
14. märtsil k 14 Viimsi valla meistrivõistlused ujumises 2014
/ Viimis Kooli ujulas / Korraldaja: MTÜ Spordiklubi Viimsi Veeklubi koostöös Viimsi Vallavalitsusega
20. märtsil k 19 Käsipalli Meistriliiga / HC Viimsi/Tööriistamarket vs Põlva Serviti / Viimsi Kool / Korraldaja: HC Viimsi/
Tööriistamarket
27. märtsil k 19 Käsipalli Meistriliiga / HC Viimsi/Tööriistamarket vs Aruküla / Viimsi Kool / Korraldaja: HC Viimsi/Tööriistamarket

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS
teostab alljärgnevaid töid:
Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid
Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid
TÖÖ KIIRE JA KORRALIK,
HINNAD SOODSAD
Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.129
tel 602 8863, 5650 2487
info@viimsiarendus.ee

ka iluvõimlemistreeningutega,
mis toimuvad Karulaugu koolis
üks kuni kaks korda nädalas.
Täpsem info ja registreerumine: piret@rullest.ee ja
www.rullest.ee

Anetile auto
AS Viking Motors esitles 27. veebruaril uuenenud Kia Sportage’it Männiku libedasõidurajal.
Tennisist Anett Kontaveit sai selle auto Viking
Motorsilt ning ühtlasi sooritas oma uue autoga
libedasõidu harjutusi.
“Kia on ülemaailmselt pikaaegne ja kirglik tennise toetaja ning Anettile kui Eesti
spordi tulevikulootusele, kes
on end juba maailmatasemel
tõestanud, oleme aastaid kaasa elanud. Kui nägime uuenAnett ja tema Kia. Foto Rait duse läbinud nooruslikku ja
Tuulas
sportlikku Kia Sportage’it,
mõistsime kohe, et see on unistuste auto, mille üle äsja
juhiload saanud Anett rõõmustaks,“ ütles AS Viking Motorsi brändijuht Allan Lupp.
“Oma isiklik auto on mulle väga tähtis nii praktilisest
küljest kui ka tunnustusena. Kuigi ma ei ole trennide tõttu
oma aja peremees, saan ma nüüd aega kokku hoida ja trenni ning isiklikku elu efektiivsemalt planeerida. Kui aga
küsida, mis mulle uue auto juures enim meeldib, siis on
see kindlasti selle disain ja mugavus,“ ütles Eesti esimese Kia Sportage’i uhiuus omanik, hiljuti juhiload saanud
Anett Kontaveit.
“Soovime Anettile meeldivat ja turvalist esimese auto
kogemust, milleks pakkusimegi talle võimalust oma uue
Kia Sportage’iga libedasõitu harjutada ja vastav libedasõidukoolitus läbida,“ ütles Allan Lupp.
“Tuntavaim muutus uuenenud Kia Sportage’i juures on oluliselt vähendatud sõidumüra, mis saavutatakse
tänu helikindlale esiklaasile, uuendatud uksetihenditele ja
veermikule. Uus Sportage on varustatud Kia visiitkaardiks
kujunenud roolisoojendusega, millel on meie kliimas suur
praktiline väärtus,” ütles AS Viking Motorsi brändijuht
Allan Lupp. Uuel Sportage’il on tagurduskaamera, kolmeastmeline roolivõimendi jm täiustused ning uuendused.

VT
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l Õpiabi põhikooli õpilasele matemaatikas ja
füüsikas. Kontakttunnid Meriväljal. javar@javar.ee
l Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 3,5 €/40 l
või lahtiselt kärutäis 60 € (koguselt u 21 kotti).
Alates 10 kotist transport tasuta. Tel 507 1497.
l Freesasfalt, liiv, killustik, muld koos transpordiga
kuni 18 tonni. Näiteks freesasfalt 18 tonni 129 €.
Võimalus tellida kallurauto teenust. Tellimine ja
lisainfo tel 518 9251 või ivo@kivo.ee.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Autotreileri rent Viimsis. Treileril peal vints,
kaasas pealesõiduteed ja kinnitusrihmad. Hind 25 €
ööpäev. Tel 5556 6048.

massaaž, kupu- ja tselluliidimassaaž
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.

l Aitan 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.
l Ostame teie vanu ja antiikseid esemeid. Raha
kohe kätte! Tel 5697 9164.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075.
l Kooliks ettevalmistamine, lugema ja kirjutama
õpetamine, järele aitamine emakeeles, parandusõpe (düsgraafia, düsleksia). Tel 505 9605.
l 29aastane töötav noormees üürib omanikult
1–2toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €.
Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või ar24@neti.ee.

l Klassikaline

l Perekond

Viimsist soovib leida lisatööd. Naisterahvale sobib koduabilise, koera hoidmise teenus,
ka oma kodus koera hoidmise võimalus. Meesterahvale võib pakkuda transporditeenust Viimsis,
Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses. Oman tendiga
veoautot ja kinnist järelhaagist. Pakkuda võib ka
kevadtöid aias, muruniitmist, väiksemaid remonditöid jne. e-post jaan.pihel@gmail.com, tel 5569
6385.
l Müüa

aastaringselt kütte- ja kaminapuud,
lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning
saepuru kotis, koos toomisega, tel 501 8594,
www.kaminapuud.com.
l Müüa

küttepuitu. Toores kask 42–44 €/ rm,
toores lepp 35–37 €/ rm, toores sanglepp 37–39
€/ rm. Halgude pikkus vastavalt soovile. Kuiv kask
40 l võrkkottides 2,60 €/ kott. Info ja tellimine
tel 512 0593.
l Viljapuude lõikus. Hooldame, noorendame ja
kujundame teie viljapuuaia. Tel 508 9294.
l Plaatimis-,

krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Otsin flöödiõpetajat algajale 9aastasele tüdrukule kord nädalas kokkuleppel. Tel 520 1345.
l Müüa

puitbrikett Viimsi Teataja lugejale soodushinnaga 1,5 €/ 10 kg Leili Brikett OÜ laos E–R
k 9–17, Vana-Narva mnt 9a, Maardu, tel 515 0026.
Samas kohas rehvivahetus, tel 5649 1535.
l Elukutseline

õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Helistage tel 5625 1195 (k 9-19), Tiiu.
l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis.
Soovi korral okste äravedu. Tel 5556 3639,
www.jaaguranna.ee, Jaak Tomson.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine,
värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Viljapuude

ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad
hinnad. Tel 522 0321.
l Müün: muld, kruus, killustik, liiv. Koos transpordiga. Hind soodne! Tel 5608 1801.
l Geelküünte hooldus ja paigaldus Haabneemes.
Küsi lisa tel 513 2915, Janika.
l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhastused-kpe.com, tel 56 388 994.
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 Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld,
kasvumuld, kivisüsi koos transpordiga hea manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 6 tonni
Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 2632, mullavedu@
hot.ee.
l Viljapuude

ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.

l Välisvoodrilaud 19x106/121/146 mm, h: al
4,5–7,5 €/m2; sisevoodrilaud 12x96/120 mm, h:
al. 4–6,4 €/m2; põrandalaud 28x120/145 mm ja
33x145/195 mm, h: al 7–13,5 €/m2; tuulekastilaud 18x95/120/145 mm, h: al 4–6,5 €/m2; roov
50x50 mm, h: 190 €/tm; voodrilaudade tööstuslik värvimine, h: 1,4 €/m2 krunt & 1,8 €/m2 värv.
Transpordivõimalus. Kontakt 5455 1700, info@
voikapuit.ee.
l Ostan ENSV ja EWaegseid rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel. 602 0906 ja 501 1628, Tim.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Lammutus-

ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Kontakt: tel 507 4178.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Ostame suvila otse omanikult Haabneeme või
Pringi külas, Vähemalt 70 m2 + maad 1000 m2.
Soovi korral vastu anda 2toaline korter Pelgulinnas.
Tel 5567 3105.
l Kvalifitseeritud

3. kat. pottsepp teostab ahjude,
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehitust. Samas vanade küttekehade remont ja puhastus. Töödele garantii ja teostuse akt. Lisainfo
aadressil info@warmness.ee, tel 501 5320.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.
l Müüa

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

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 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.

Viimsi Teatajale
on oma
reklaamide eest
võlgu Viimsi
ettevõtted
Arvutipank OÜ ja
KG Kaubandus OÜ

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

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Viljapuude
lõikus, hekkide
kujundamine
ja kändude
freesimine
Tel 55 637 666
www.ifhaljastus.ee

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

Püünsi Kool otsib oma tegusasse
kollektiivi:

Poiste töö- ja
tehnoloogiaõpetuse
õpetajat
(11 tundi nädalas)
Tööle asumine: kohe.

Klassiõpetajat

Tööle asumine: august 2014.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopia saata hiljemalt
21. märts aadressile Püünsi Kool,
Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald
74013 või e-posti aadressile
jekaterina@pyynsi.edu.ee.
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Viljapuude (õunapuud, pirnipuud,
luuviljalised) lõikamine

Oleme Luua metsanduskooli lõpetanud spetsialistid.
Lisaks pügame hekke, istutame ning hooldame puid
ja põõsaid.
Müügil kodumaised hekitaimed, karastunud meie
kliimas.
Kõikidele teenuse tellijatele konsultatsioon tasuta!
Tel 5558 3776 või 5552 3996

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses
tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
12.03.2014 saabub uut kaupa

PLEKK-LIISU AUTOKOOLIS
Kaluri tee 3, Viimsis

SÕIDUKIJUHTIDE KURSUSED
B kategooria 18. märtsil kell 9.00 ja 18.00
Mootorratas, mopeed, lõppaste ja
pimedakoolitus
vaata www.plekkliisu.ee
Info tel. 5119 209
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