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Viimsi aasta naine loe lk 4
Koosolekuteated
Pärnamäe küla üldkoosolek
toimub 29. mai kell 18.30–20.30 Lasteaed-pereklubi Väike Päike ruumides.
Üldkoosoleku päevakord:
- külavanema aruanne koos teede olukorra ülevaatega
- külaseltsi 2013. a majandusaasta aruande ülevaade ja kinnitamine
- muud päevakorralised teemad.
Metsakasti küla üldkoosolek
toimub 7.06.2014 k 10 Randvere koolis.
Päevakorras:
1. Külavanema aruanne tehtud tööst.
2. Külavanema valimine järgmiseks perioodiks.

Toivo Urva

Metsakasti Külaseltsi juhatuse liige
Metsakasti külavanema kt

Viimsi vald kutsub oma
95. sünnipäeva tähistama
Laupäeval, 10. mail tähistab
Viimsi vald oma 95. sünnipäeva spordi, meelelahutuse
ja heategevusüritusega,
mille tulud annetatakse Tallinna Lastehaigla intensiivraviosakonnale aparatuuri
soetamiseks.

Päev algab kell 10 traditsioonilise rahvaspordiürituse, järjekorras
juba 28. Viimsi Jooksu avamise ja
registreerimisega. Võistlused algavad kell 11 0,23 km tillujooksuga
eelkooliealistele, kell 11.15 stardivad 7–9aastased 0,62 km pikkusel
rajal, kell 11.35 10–13aastased
1,24 km pikkusel ja kell 11.50
14–16aastased 1,86 km pikkusel
distantsil. Teretulnud on ka kepikõndijad, kes saadetakse 10 km
distantsile koos jooksjatega kell
12.30. Seega leiab sel sportlikul
laupäevahommikul sobiva tempo
ja distantsi igaüks, kel tahtmist
end liigutades päeva nautida.
Kui kõik suured ja väiksemad
jooksjad on numbrid külge saanud,
annavad Viimsi Spa spordiklubi
treenerid professionaalse soojendusvõimlemisega päeva sportlikule
osale hoo sisse.

Kell 11 antakse stardipauk
kõige pisematele jooksjatele. Samas pakuvad silmarõõmu Viimsi
tantsutrupi JJ-Street tüdrukud oma
numbriga.
Kell 12.30 stardivad 10 km põhidistantsi jooksjad ja kepikõndijad. Jooksu finišis ootab nii võistlejaid kui oma rõõmuks käijaid
Rannarahva SPA, kus sportimisest
kurnatud inimesed saavad natuke
turgutust kaislapeksu, kadakaviha
ja nõgesevannidega. Kohale tuleb
ka Rannarahva Muuseumi kuulus
liikuv saun. 28. Viimsi Jooks lõppeb kell 14 piduliku autasustamisega.
Kogu spordiürituse jooksul on
kooli hoovil telgis avatud õpilaste
peetav Smuutibaar. Kohal on ka
Oriflame oma tervisetoodetega.
Viimsi Kooli gümnaasiumiõpilased pakuvad lastele põnevaid tegevusi kooli ruumides tegutsevates
meistritundides.
- Käsitöö ja kunst. 11–11.45
kartulitrüki tehnikas kaunistatud
riidekoti meisterdamine; 13–13.45
loome ühispildi “Viimsi vald 95”,
juhendavad Karl ja Kaja Koost.
- Loovtants. 11–11.45 tantsustuudio 5–10aastastele; 13–13.45

tantsustuudio 11–15aastastele. Juhendavad tantsustuudios õppivad
ja trenne läbinud gümnasistid Lisa
Sabul ja Elina Loit
- Puutöö. 13–13.45 meisterdame tulpe, puuautosid, parkimiskelli jmt. Juhendavad Kiur Olaf
Sild ja Erkki Piisang
Päeva sponsoriteks on OÜ Viimsi Sport, OÜ Puukeskus, Sportland,
Viimsi Spa, OÜ TecCen, Comarket,
OÜ Viimsi Keevitus ja Oriflame.
Sponsorid on hommikusel spordisündmusel väljas oma telkidega,
kus tutvustavad oma tooteid ja tegevust, oodata on ka soodsaid sünnipäevapakkumisi ja üllatusi jooksul
osalejatele. Kohal on ka Lastehaigla
Toetusfondi esindajad, kes tutvustavad fondi tegevust ja eesmärke.
Kell 19 Viimsi Kooli aulas algava valla aastapäeva tähistavas
õhtuses ja pidulikus osas on paljugi uut ja erilist. Eriliseks teevad
peo nii selle heategevuslik osa,
peaesineja ansambel Kõrsikud
kui ka Viimsi Kooli Õpilasfirma
EventSells peo peakorraldaja rollis. Õpilasfirma tegusad noored on
ette valmistanud särtsaka sünnipäevapeo, kust ei puudu ka korralik kogus torti, tants ja kõik muu,

mis peost peo teeb. Ka idee tähistada valla aastapäeva heategevusega pärineb EventSellsi noortelt,
kes käisid Lastehaiglas läbirääkimisi pidamas, vajadusi uurimas ja
kes nüüd koostöös vallavalitsusega ka plaani ellu viivad.
Õhtujuhtideks on seekord kaks
eri generatsioonide esindajat –
vallavalitsuse poolt väärikas esindaja Enno Selirand ja õpilasfirma
poolt vähemalt sama särav jutustaar Karl Koost.
Kell 20 astuvad lavale palavalt
armastatud Kõrsikud. Kontserdi
vaheajal lõigatakse lahti korraliku sünnipäeva väärilised tordid.
Samal ajal palutakse pidulistel ka
tähelepanu teritada, et heategevuslikul oksjonil väljas olevad väärt
pakkumised kõrvust mõõda ei lipsaks! Teadmine, et oled asja, pileti
või muu omandanud millegi tõeliselt tänuväärse heaks annetades
annab ka väikesele oksjonil tehtud
ostule mõõtmatu lisaväärtuse.
Kutsutud on kõik viimsilased ja ka kõik need, kes soovivad
auväärsele aastapäevalisele head
ja edu soovima tulla! Pidu on kõigile tasuta.

Kaja Männiko

Äigrumäe küla üldkoosolek
9. juunil kell 18
Äigrumäe külas Männimäe tee 2
Päevakorras :
1. Koosoleku tehnilised küsimused.
2. Küla arengukava vastuvõtmine.
3. Külavanema valimised.
4. Kohapeal algatatud küsimused.

Väiko Dorbek ja Priit Rebane
külavanema kandidaadid

Tähelepanu!
Viimsi valla keskkonnaameti poole on
pöördunud Viimsi vallas tegutsevad kaubandusettevõtted murega, et pärast 19.
aprillil 2014 Viimsi Teatajas ilmunud artiklit pakendite tasuta äraandmise võimaluste kohta on esinenud pakendijäätmete
viskamist hoopis kauplustele kuuluvatesse
jäätmete liigiti kogumise konteineritesse.
Palume kodanikel hoolikalt jälgida, et oma
puhtad plastik-, kartong- ja metallpakendid viidaks edaspidi siiski AINULT LOETLETUD AADRESSIDEL OLEVATESSE AVALIKESSE
PAKENDIKONTEINERITESSE, mis on KOLLAST
ja ROHELIST värvi ning tähistatud vastava
infoga pakendiliigi kohta.

Pakendite tasuta äraandmise võimaluste
kohta loe 19. aprilli Viimsi Teatajast.
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VALLAVANEMA VEERG

Asjad, mida
Viimsi vallas ei
peaks esinema ega
tohiks esineda
Veebruarist aprillini viis audiitorettevõte BDO
Eesti Viimsi Vallavalitsuses läbi tavapärase MLA
Viimsi Lasteaiad tegevusega seonduvate majandustehingute kontrolli.
Kontrolli käigus ilmnes vajadus selgitada tagasiulatuvalt
MLA Viimsi Lasteaiad juhtkonna tegevust, mistõttu uuriti
majandustegevust ja selle raames tehtud tehinguid aastatel
2011–2014.
Selgus ehmatav tõsiasi, et MLA Viimsi Lasteaiad juhataja Margery Lilienthal on kõik need aastad oma ametiseisundit kasutades rikkunud korruptsioonivastase seaduse
§ 11 kehtestatud tegevus- ja toimingupiiranguid. Antud
piirangud keelavad ametiisikul teha tehinguid iseenda
või endaga seotud isikutega, nagu näiteks Cityland Group
OÜga, kus arved väljastas Reimo Lilienthal, kes on Margery Lilienthali abikaasa vend.
Samal põhjusel on korruptiivselt tehtud tehingud ettevõttega LTT AS, kus nii Margery Lilienthal kui ka tema
abikaasa on ettevõtte aktsionärid Landers Invest OÜ kaudu. Ka tehingud Fleksont ASga kuuluvad sama piirangu
alla, sest selle ettevõtte juhatuse liige on Maia Metsla, kes
on Margery Lilienthali ema. Neid näiteid on palju ja käesoleva artikli eesmärk ei ole siin kõiki tuvastatud juhtumeid
üles lugeda.
Sellest tegevusest on Viimsi Vallavalitsus saanud märkimisväärset majanduslikku kahju ja seetõttu otsustati
MLA Viimsi Lasteaiad juhataja usalduse kaotuse tõttu
ametist vabastada. Kogu uurimismaterjal edastati vallavalitsuse poolt korruptsioonivastase seaduse § 19 sätestatud
toimingupiirangu rikkumise tunnuste esinemise ja võimalike muude süütegude tunnuste hindamiseks ning väärteomenetluse alustamiseks väärteomenetluse seadustiku § 58
sätete kohaselt Politsei- ja Piirivalve Põhja Prefektuurile.

Alvar Ild
vallavanem

Randvere lasteaed. Foto VT

Viimsi Vesi viib ellu
suuri projekte
Veemajandus on kiiresti
areneva Viimsi valla üks
suuremaid ja kulukamaid
väljakutseid. Möödunud
aasta novembrikuust on
ASi Viimsi Vesi juhatuse
esimees Raul Vanem.

Raul, räägi palun veidi oma
taustast ja kogemustest. Mis
sundis sind vastu võtma sellist ülesannet nagu Viimsi
valla veemajanduse kaasaegsele tasemele viimine?
Mul on infrastruktuuriettevõtetes töötamise ja nende juhtimise alal päris pikk kogemus.
Olen töötanud AS Tallinna
Soojus finantsdirektori ja juhatuse liikmena, samu rolle olen
kandnud Viru Keemia Grupp
ASis, mille tegevusalade hulgas oli ka reoveepuhastite
ehitamine ja reovee käitlemine. Seega rakendan AS Viimsi Vesi juhatuse liikmena seni
kogutud töökogemusi. Selle
rolli edukas täitmine on mulle
kindlasti pingeline, aga samas
ka põnev väljakutse. Valdkond
on seda huvitavam, et tekib
uusi tehnoloogiaid, mille kaudu on tagatud ettevõtte pidev
areng.
Milline oli ettevõte, mille juhatamise ja arendamise
pool aastat tagasi enda peale
võtsid?
Viimsi Vees on olnud viimased aastad tormilised – mitmed juhatuse vahetused pole
kindlasti stabiilsele ja konstruktiivsele äritegevusele kaasa aidanud. Kuid leidsin eest
20-liikmelise kompetentse ja
pühendunud töötajaskonna, kellega koos oleme ettevõtte segastest aegadest välja toonud.
Mis Viimsi Vees muutunud on? Mis sind rõõmustab
ja hommikuti tööle innustab?
Mind rõõmustavad arengud selliste suurte projektide
elluviimisel nagu Viimsi oma
reoveepuhasti rajamine. See

Raul Vanemat rõõmustavad arengud Viimsi reoveepuhasti
rajamisel. Foto Kaja Männiko

on Euroopa Liidu rahastatav
projekt, mille realiseerimisel
juhitakse Viimsi reoveed Muuga reoveepuhastisse. Elanikule
tähendab see eelkõige võimalust hoida ühiskanalisatsiooniteenuse hind stabiilne, eelnevalt sõltusime suures osas
ASile Tallinna Vesi makstava
teenuse hinnast. Samuti oleme leidnud lahenduse selliste projektide rahastamiseks

“

Leidsin eest
kompetentse
ja pühendunud
töötajaskonna,
kellega koos
oleme ettevõtte
segastest aegadest välja toonud.
nagu probleemsete torustike
rekonstrueerimine ning seni
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade väljaehitamine või ühendamine eelvooluga. Näiteks Laiaküla on
piirkond, millel siiani puudub
eelvool. Praegu veetakse Laiakülast reoveed välja paakautodega ja see on nii Viimsi Veele
kui ka elanikele väga kulukas
ja väljakannatamatu lahendus.
Kuidas sai selline olukord
uues külas tekkida?
Seoses aastate taguse suure

ehitusbuumiga tegeleti enamasti ainult uute arendusalade
detailplaneeringute
kehtestamisega, aga taristute lõplik
arendamine jäi kohati tahaplaanile. Laiaküla arendaja
lõpetas tegevuse, ilma et oleks
täitnud eelvoolu rajamiseks
sõlmitud kokkuleppeid. Seega
jäi probleemne piirkond Viimsi Veele ning seniajani ei ole
ettevõttel jätkunud ressursse
vajalikeks ehitustöödeks.
Milliseid elanikke otseselt
puudutavaid uudiseid tahad
ettevõtte igapäevasest tööst
välja tuua?
Soovin välja tuua vee kvaliteedi paranemise. Et kvaliteetne veetöötlusjaama vesi jõuaks
lõpptarbijani, on vaja rekonstrueerida vanu torustikke ja
korrapäraselt neid ka hooldada.
Eriti piirkondades, kus praegu
veetöötlusjaama vesi veel uutes
torustikes ei voola – näiteks
Lubja ja Pärnamäe külas ning
Laiakülas. Vanadesse torudesse
tekib kiiremini sete, mis filtreid
ja kodumasinaid reostab. Selle
vältimiseks tehakse torustike
regulaarset läbipesu. Sellest
aastast ühendame meie uue puhastusjaamaga ka Lubja küla
veevärgi.
Hiljemalt järgmisest aastast
on plaanis tööle rakendada uus
kliendihaldusprogramm, mille
abil klient saab otse veebis esi-

tada näidud, teostada vajalikud
arveldused ning jälgida tarbimisega seotud ajalugu. Igapäevaselt tegeleme vastavalt seadusele korrapärase veemõõtjate
kontrollimise ja vahetamisega.
Loodame klientide mõistvale
suhtumisele ning palume tagada
ligipääs veemõõdusõlmedele.
Alates maist asub AS Viimsi Vesi peakontor veetöötlusjaama ruumides Paelille tee 1.
Klientide teenindamine arvetega seotud küsimustes jätkub
vanal aadressil Nelgi tee 1,
muus osas tuleb vastuvõtuaeg
eelnevalt kokku leppida.
Igapäevase põhitegevuse
kõrvalt püüame ka oma varade hulgas kiirrevisjoni teha.
Teeme korda vara, mida meil
põhitegevuseks vaja on, ja
müüme maha või lammutame, mida vaja pole ja mis vaid
keskkonda risustab. Oma häbipleki ehk vana katlamaja lammutamist otse valla keskuses
alustame mais-juunis.
Mida ütled vallaelanikele, kes vee ja kanalisatsiooni
hinna üle nuriseda tahaks?
Ütlen niipalju, et juhatus
annab endast parima, et vee
hind Viimsi elanikule ei tõuseks. Küll ei saa see ilmselt
olema võrreldav Tallinna vee
hinnaga, sest hajaasustusest
tulenevalt on investeeringud
tarbija kohta Tallinna omadest
kordades suuremad. Siiski tegeleme igapäevaselt kulude
ja veekadude vähendamise ja
omavoliliste tarbijate kontrolli tihendamisega. Seni on AS
Viimsi Vesi vajanud oma tegevuseks pidevat valla toetust,
tänase juhtimise eesmärk on
kulud-tulud juba järgmiseks
või hiljemalt 2016. aastaks
tasa viia. See tähendab, et vald
saab seni Viimsi Vee tegevuse toetuseks kulunud summad
suunata muu tegevuse rahastamiseks.
Küsis

Kaja Männiko

Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa
keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade
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 23. mail

Keskkonnaamet teatab aktsiaselts Saarte Liinid vee erikasutusloa
taotluse alusel koostatud Naissaare sadama rekonstrueerimise
vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest ning lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-st 21 keskkonnamõju hindamise aruande
avalikustamisest.
Aktsiaselts Saarte Liinid taotleb Keskkonnaametilt vee erikasutusluba Viimsi vallas asuva Naissaare sadama rekonstrueerimiseks (katastritunnus 89001:001:0048, asukoht Naissaar, Viimsi
vald, Harjumaa). Renoveerimistööd on jaotatud kahte etappi: I etapis olemasoleva kai renoveerimine, slipi ja rambi rajamine, lisamuuli ehitamine, süvendustööde teostamine mahus 38 600 m3;
II etapis 240 m pikkuse kai rajamine ning kaitaguse ala täitmine,
süvendustööde maht 25 900 m3. Süvendatud pinnas soovitakse
kaadata merre ja II etapi süvenduspinnas kasutada rajatava kai
taguse täiteks. Kavandatava tegevuse eesmärk on tagada olemasoleva sadama säilimine ja ohutu toimimine.
Arendaja on aktsiaselts Saarte Liinid (registrikood 10216057,
aadress Rohu 5, Kuressaare linn, 93819 Saare maakond; kontaktisik on Peeter Oopkaup, tel 503 5736, e-post peeter@saartelii-

nid.ee). Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (aadress
Raekoja plats 8, Tartu 51004, Tartu maakond; juhtekspert on Kuido Kartau, tel 740 9806 või 527 3671, e-post kuido@hendrikson.ee). Otsustaja (loa andja) ja keskkonnamõju järelevalvaja on
Keskkonnaamet (aadress: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järva kontor, Wiedemanni 13, 72213 Türi, Järva maakond;
kontaktisik on Ester Pindmaa, tel 384 8744, e-post ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee ja Kaari Männikus-Nilson, tel 680 7452,
e-post kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee).
Aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil
2. maist 19. maini tööpäeviti Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn) ja veebilehtedel www.keskkonnaamet.ee (Uudised ja Teated – Keskkonnamõju hindamised) ning
www.hendrikson.ee (Avalikud dokumendid - Harjumaa). Aruande
kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel 19. maini 2014 ülaltoodud kontaktide kaudu.
KMH aruande avalik arutelu toimub 20. mail 2014 kell 11 Viimsi vallamajas volikogu saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alev, 74001 Harjumaa).

Keskkonnaamet
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Talgud kaunil kevadpäeval

häbipost

Kampaania “Teeme ära“
talgud õnnestusid seekord eriti hästi tänu kaunile kevadilmale, mis lausa
kutsus välja tegutsema.

Viimsi vallas oli, nagu mujalgi
Eestis, 3. mai töörohke päev,
sest talguid tehti paljudes külades ja ühistutes ning saartel.
Ühisele töötegemisele lisaks
annavad sellised ettevõtmised
hea võimaluse oma kodukandi
inimestega tuttavaks saada.
Kõige eksootilisem talgupaik oli Keri saarel, kus osales
41 inimest. Lisaks küttepuude
kogumisele, kanakuudi lammutamisele ja diiselmootori
remontimisele avati seal samal
päeval Marko Matvere kunstinäitus.
Mõnes külas on ühine talgupäev alles ees, samuti Naissaarel, kuhu minnakse tööle 9.
mail. Info selle kohta, kus veel
talgud tulemas, leiad eelmisest
Viimsi Teatajast.

VT

Pärnamäe küla talgulised. Fotod Alar Mik, Enn Murumets, Kaja Männiko

“Teeme ära“ talgutel osalejad Haabneeme rannas.

Kaevuaia tee 21a, Randvere. Omanik Osaühing AK Ühisvara,
juhatuse liige Kalle Kuusik.

Keril lammutati kanakuut.

Kommunaalameti ametnikud välitöödel
Kevade saabudes suureneb kommunaalameti
välitööde maht mitmekordseks. Et saada täpsemat ülevaadet ameti
heakorrabrigaadi töödest-tegemistest, otsustasid Viimsi Vallavalitsuse
töötajad Oliver Liidemann
(abivallavanem), Alar Mik
(kommunaalameti juhataja) ja Taavi Valgmäe
(kommunikatsioonide
spetsialist) osaleda
17. aprillil välitöödel.
Tööülesanne oli prügikastide
tühjendamine nii bussipeatustes
kui ka kergliiklusteede ääres,
bussipeatuste ja nende ümbruse koristamine lahtisest prügist,
teemaa ja kraavide puhastamine
võsast (Tare tee kraavi ning Tare
ja Nelgi tee ristmiku korrastamine) ja muude silma riivavate
pisiasjade korrastamine.
Välitööde käigus tuli järjekordselt tõdeda, kui palju on

Välitöödel osalenud vallavalitsuse töötajad: Taavi Valgmäe, Alar
Mik ja Oliver Liidemann. Foto Kommunaalamet

hoolimatuid inimesi, kellele ei
lähe korda puhtus meie ümber.
Kust küll tekivad need lugematud suitsukonid meie bussipaviljonide ümbrusse? Prügikast on ju sealsamas ja lausa
kutsub ennast täitma. Kahjuks
napib mõnedel kodanikel hoolivust teiste suhtes. Üks väike
käeliigutus, ja juba ongi maas

lebavad konid täiendust saanud. Siit võiks jätkata teise
probleemiga, mis samuti seondub avalikku ruumi paigutatud
prügikastidega. Näikse olevat
levinud arusaam, et kui bussipeatusesse juba minek ette
võtta, siis ikka täis lastis, st pakike kodust prügi näpu otsas.
Kui nõnda iga päev toimida,

siis pole ime, et valla poole
pöörduvad inimesed, kes ei
taha sõlmida jäätmeveolepingut, tuues aluseks väite, et neil
prügi ei teki.
Ka pakendikonteinerid on
kohad, kuhu tuuakse kodust
olmeprügi. Kevad on käes ja
suvilates algab suur sisseseadmise ja koristamise hooaeg.
Kommunaalametil on palve –
ärge täitke pakendikogumiseks
mõeldud mahuteid segaolmejäätmetega. Sellega tekitate
palju listööd meie heakorrabrigaadile, kes peab need üle sorteerima. Selle ajaga saaks teha
midagi kasulikumat.
Kokkuvõtteks võib öelda, et selline välitöö päev oli
meile, kes me oma töölaua ja
arvutiekraani tagant ei pruugi
kõiki probleeme märgata, väga
informatiivne ja väärib kindlasti kordamist – kasvõi kord
igal aastaajal.

Taavi Valgmäe

kommunikatsioonide spetsialist

Valla haridustöötajate palgad tõusevad
Mailis Alt
abivallavanem

2013. aastast on riik
panustanud õpetajate
palgatõusu, mida jätkati
ka sel aastal, ning läbirääkimised jätkuvad ka
järgmise aasta osas.
Selle aasta algusest kehtestas
Vabariigi Valitsus üldhariduskoolide nooremõpetaja ning

õpetaja töötasu alammääraks
alates 1. jaanuarist 800 € (2013.
aastal 715 €). Viimsi valla üldhariduskoolide (Viimsi Kool
koos Karulaugu ja Randvere
õppehoonega, Püünsi Kool ja
Prangli Kool) õpetajate töötasu
nähakse ette riigieelarvest.
Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetaja
alampalga tõusule on õigustatud palgatõusu ootused ka
ülejäänutel Viimsi haridusvaldkonna spetsialistidel, kelle palgaraha tuleb aga omavalitsuse
eelarvest, mitte riigilt. Omavalitsus rahastab alushariduse
(MLA Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaed) ja koolide

tugikeskuste ning huvikoolide
(Viimsi Muusika- ja Kunstikooli) personali tööd.
Meie valla suurim rikkus
lisaks lastele on ka meeskond,
kes neid igapäevaselt arendavad. Vallavalitsusele on ülioluline seda meeskonda hoida
ja väärtustada. Üks võimalus
selleks on kindlasti ka konkurentsivõimeline palk. Vallavalitsus on põhjalikult läbi
analüüsinud valla haridusvaldkonna eelarvelised võimalused
haridustöötajate palgatõusuks
käesoleval aastal. Valla eelarvest tasustatud üldhariduskoolide tugispetsialistide ja huvikoolide õpetajate palgad on 1.

aprillist ühtlustatud üldhariduskoolide pedagoogide alampalkadega ning tõstetud 800 eurole. Munitsipaallasteaedade lasteaia õpetajate ja õpetajate abide
palgatõus on 8%.
Uueks põhimõtteks on süsteemis töötavatest lasteaiaõpetajatest ühe õpetaja motiveerimine sarnaselt klassiõpetamise
tasuga – nn rühmajuhtimistasu
110 € kuus.
Seega on vallavalitsus astumas ühte sammu riigiga, leides
vahendeid nii koolide (üld- ja
huvihariduses) kui ka lasteaedade õpetajate motiveerimiseks palgatõusu kaudu.

Pärnamäe tee 2 kinnistul Lilleoru tee ääres olev aastaid
tühjana seisnud maja (samal krundil teine tühi maja põles
talvel), krunt aastaid hooldamata. Omanik Serva Invest OÜ,
juhatuse liige Urmas Vahur.

Kivineeme tee 4, Rohuneeme. Omanik aktsiaselts Kragen,
juhatuse liikmed Ljudmilla Krassavina, Gennadi Krassavin.

Viimsi lautrid
ehitusregistrisse!
Sadamarajatised tuleb ehitusregistris arvele
võtta.
Hea Viimsi elanik, kes sa elad mere ääres. Võta ehitusregistrisse arvele oma lauter, paadisild, lainemurdjad, väikesadam vm rajatis, mida kasutad merel käimiseks või kus
hoiad oma paati, kaatrit, jetti, jahti jne.
Ehitusregistrisse arvele võtmine on eelduseks vee
erikasutusloa taotlemisel, mis võimaldab väikesadamaid
laiendada, süvendada, lõpuni ehitada jne.
Muudame üheskoos Viimsi rannajoone elavaks ja ilusaks!
Ehitusregistrisse võtmiseks on vaja rajatis mõõdistada
(seda teevad geodeedid), seejärel pöörduda valla ehitusameti poole ja täita vajalikud avaldused.

Valdur Kahro

Viimsi saarte nõunik

Turvafirma Securitas Eesti AS
pakub tööd

TURVATÖÖTAJATELE

Nõudmised: vanus alates 19. a, põhiharidus,
kohtulikult karistamata,
eesti keel A2 tasemel.
Lisainfo Tallinn, tel 613 9273,
personal@securitas.ee, www.securitas.ee
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Tervitati uusi
vallaelanikke
16. aprillil oli Rannarahva Muuseumis traditsiooniline pidulik sündmus – tervitati vastsündinud
vallaelanikke.

Õnnitlevad abivallavanem Mailis Alt ja sotsiaal-ja
tervishoiuameti juhataja Reet Aljas. Foto VT

16. aprilliks olid Rannarahva Muuseumisse kutsutud õnnelikud lapsevanemad, Viimsisse registreeritud vallaelanikud, kelle perre oli tänavu esimeses kvartalis sündinud
uus ilmakodanik. Jaanuari algusest 25. märtsini sündis ja
registreeriti vallas 33 last. Nemad olidki selle sündmuse
peategelased.
Lapsevanemaid tervitasid abivallavanem Mailis Alt
ning valla sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Reet Aljas.
Abivallavanema sõnul tegeldakse aktiivselt lasteaiakohtade järjekorra vähendamisega. Siiski soovitas ta vanematel
hoolas olla ja laps ruttu järjekorda panna.
Loeti ette Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni koostatud titade deklaratsioon, mis anti ka vanematele
mälestuseks kaasa. Iga laps sai vallalt kingituseks meenelusika. Sündmusele lisasid oma esinemisega pidulikkust
Viimsi Muusikakooli õpilased.

VT

Aasta naise nominendid: Katrin Laurand, Reet Varik, Maia Randver-Anupõld, aasta naine Irene Lään ja nominendid Maris Benita ning
Merilyn Tõnisalu. Foto Marie Käige

Aasta naine on Irene Lään
Tänavu valiti üheksandat
korda Viimsi valla aasta
naist, korraldajaks, nagu
ikka, Viimsi Ettevõtlike
Daamide Assotsiatsioon.
Kuue nominandi hulgast
pälvis väärika tiitli Irene
Lään.

Veel on vabu kohti!

Kandidaate tuli nii palju, et ühekorraga ei jõutud saadetud materjali läbi lugeda, ütles VEDA
esimene president Merike Immato. Esitati 6 kandidaati nagu
üheksa aasta eest. “Taas märkavad inimesed üksteist,” rõõmustas VEDA president Ene Lill.
“Meie, VEDA daamid, hindame
elu põhiväärtusi, et olla rõõmus
ja õnnelik.”

Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma:
lasteaedtibu@gmail.com, 5192 5869 Mari-Ann
info kodulehel http://www.lasteaedtibu.ee/

Viimsi aasta naine
Irene Lään

Eralasteaed Tibu filiaal
LASTEHOID TIBU
Meriväljal, RANNIKU PÕIK 9
ootab 1,5 – 3 aastasi lapsi!

10. mail kell 13.00
Viimsi Huvikeskuses

Emadepäeva
kontsert
Teile esinevad Viimsi
Huvikeskuse laulu- ja
tantsulapsed
Sissepääs tasuta!

Viimsi Kooliteater mängis sel
talvel Viimsi mõisas kolmandat korda etendust “Ma vaatan
maailma Igaviku aknast”, mis
kõneleb Laidoneride saatusest. See etendus on inimesi
liigutanud eelkõige tänu Irenele, kes on oma südameasjaks
võtnud Laidoneri pere saatuse
uurimise. Irene oli alati kohal,
igas proovis, igal etendusel,
noori innustamas ja toetamas.
Tema optimism nakatab ja
tema soov noortega töötada on
lõppematu. Irenet võib nimetada nurgakivi panijaks Viimsi
noorte ajaloomälule. Tema pühendumusest perekond Laidoneri mälestusele räägib viie aasta tagune lugu, kui Rohuneeme
kalmistul etendati „Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast“.
Siis lasi Irene Vladimiri linna
kalmistult Laidoneri viimselt
puhkepaigalt mulda tuua, et
seda etenduse ajal pühitseda
ja Siselinna kalmistul asuvale
Laidoneri hauaplatsile viia.
Irene on lõpetanud Moskva Kinematograafiainstituudi
stsenaristina. Teda huvitavad
inimesed ja ta on teinud telefilme karismaatilistest isiksus-

test. Viimsiga on Irene seotud
40 aastat, Laidoneri muuseumis töötanud selle asutamisest
1994. aastal pensionipõlveni.
Ta on muuseumi hing siiani.
Kui Irene Eesti ajaloost räägib,
suudab ta eestlaste üle uhkust
tundma panna ka vene noored
ja läänest tulnud inimesed.
Irene on ka pereemana väga
töökas, ehitanud koos abikaasa
Taneliga suvilast kena kodu, kus
kasvab lapselaps Mari-Liis. Irenel on veel kaks tütrelast. 2006.
aastal autasustati teda Valgetähe
V klassi teenetemärgiga.

“

Meie, VEDA
daamid, hindame
elu põhiväärtusi,
et olla rõõmus ja
õnnelik.
“Ajalugu on mu lemmikaine,” tunnistas Irene Lään,
kelle juured on Eestis ja Poolas. Ta on kirjutanud raamatu
“Ühtekuuluvuse teel”, mis sisaldab Johan Laidoneri kirju
abikaasale. Praegu kogub ta
materjali raamatu kirjutamiseks muuseumi kohtumistest.

Katrin Laurand

Õpetaja Katrinit kutsutakse hellitavalt Väikseks Katiks. Ta on
lasteaiaõpetajana töötanud 19
aastat, Randveres alates 2006.
aastast. Alati naeratav, hooliv
ning tähelepanelik õpetaja Kati
teeb oma tööd südamega. Ta lähtub põhimõttest, et kõik lapsed
on head ja õpihimulised. Koos
Katiga otsivad lapsed vastuseid
igasugustele küsimustele ning
osalevad programmis “Sammsammult”, mille eesmärk on
arendada laste sotsiaalseid oskusi läbi rollimängude.
Kati turgutab hea sõnaga
ka väsinud vanemat. Kolleegid
tunnustasid teda kaks aastat tagasi päikeselise õpetaja tiitliga.
Katile on väga oluline tema
pere. Ta on üles kavatanud tüt-

re Anna-Kaisa ja poja Henri,
kodus on veel pesamuna, pisipoeg Oskar.

tantsimisele ja laulmisele pühenduda.

Maia Randver-Anupõld

Reet on MLA Viimsi Lasteaiad
kehalise kasvatuse õpetaja ning
on seda tööd teinud kogu oma
teadliku elu. Ta ei ole lihtsalt
õpetaja, vaid on väikese inimese esimene personaaltreener,
kes lükkab ta tervise ja liikuva
eluviisi rajale. Reet leiab võimalusi, kuidas lastes spordi ja liikumise vastu huvi äratada. Üks
tema ideid on lasteaedade olümpiamängud, kus lapsed lisaks
aktiivsele liikumisele saavad
teadmisi ka eri maade kohta.
Reet on alati särav, rõõmus,
reibas, tegus, abivalmis, heasoovlik. Tema trump on positiivne eluhoiak. Tema jaoks ei
ole olukordi, mida pole võimalik
lahendada, ega takistusi, mida
ei saaks ületada. Uute kõrguste
ületamine on Reeda elustiil. Ta
on üles kasvatanud kaks tütart,
kolmas on kodus sirgumas.

Maia elab Viimsis aastast 2005,
ta on MLA Viimsi Lasteaiad
hoolekogu liige, esindab Laanelinnu lasteaeda kolmandat
aastat ja on kahe poja hoolitsev
ema. Ta teeb vabatahtlikku tööd
entusiasmiga, tänu tema suurepärasele läbirääkimisoskusele
ning suutlikkusele inimesi kaasata on saavutatud lasteaia ja
vanemate jaoks olulistes teemades väga häid tulemusi. Maia
on õla alla pannud perespordisarja üritustele ja on alati kohal,
kui lasteaias üritus toimub.
Personalijuhtimine tegevusalal, kus töötavad valdavalt
naised, ei ole lihtne, aga Maia
tuleb sellega suurepäraselt toime. Olles ise motiveeritud, on
ta töökaaslastele eeskujuks.
Maia on aktiivne ja elurõõmus,
tema julgus, ettevõtlikkus ja
tegutsemisvalmidus ning suutlikkus inimesed käima tõmmata on järgimist väärt.

Maris Benita

Maris on spordiklubi Viimsi
Sport tunnustatud treener ja
koreograaf, ta kannab hoolt
Viimsi naiste tervise, heaolu ja
füüsilise vormi eest ning toetab
keha ja meele tasakaalustatud
arengut. Lisaks rühmatreeningutele täidab ta tugitreeneri rolli, tema juurde saab iga treenija
tulla, et jagada oma eesmärke,
saavutusi ja piiranguid.
Maris lööb kaasa kõikides
spordiklubi tegevustes, ta on
inimestele rõõmu pakkunud ka
professionaalse tantsija ning
tantsu- ja fitnessi treenerina.
Praegu õpetab ta tantsukunsti
ka lastele.
Maris leiab alati aega oma
mehe ja kahe tütre jaoks, ta on
suureks toeks abikaasa Dave
Bentonile. Tütred Sissi ja Lisa
jõuavad kooli kõrvalt samuti

Reet Varik

Merilyn Tõnisalu

Merilyn on Kelvingi külaseltsi
juhatuse liige ja osaleb aktiivselt külaelu arendamises. Ta
veab eelkõige neid üritusi, mis
on suunatud laste heaolu tagamisele: liuvälja rajamine talvel,
mänguväljakute korrastamine
ja liivakastide ehitamine. Eriti
tänulik on Merilynile Leppneeme lasteaed, kus tema tegutsemisel on õueala saanud uue näo
ja aed uue värvikihi.
Alates 2006. aastast on Merilyn koos sõpradega pühendunud pereürituste korraldamisele.
Haabneeme Kaluri teele rajatud
laste mängutoast on välja kasvanud arendavate puidust mänguasjade edasimüümisega tegelev
ettevõte.
Merilyn on abielus ja kasvatab kahte tütart Mirjamit ja
Martat. Ta hoolitseb eeskujulikult oma pere eest ja jõuab selle
kõrvalt pühenduda ka sõpradele.

VT
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RMK avas Viimsi
looduskeskuse uue maja

hingenurk

Kodu + kirik =
kodukirik?

28. aprillil avati Rohuneeme tee 29 RMK Viimsi
looduskeskuse renoveeritud kõrvalhoone, kus
pakub avastamisrõõmu
näitus “Metsas on väge!”.
Uue maja avas keskkonnaminister Keit PentusRosimannus.

2013. aastal valmis RMK
Viimsi looduskeskuse ekspositsioon “Metsas on väge”,
mille loodushariduslik sisu
annab edasi kõiki metsamajandamisega seotud tahke. Ekspositsiooni hulgas on klippe,
interaktiivseid mänge, õppematerjale ja mitmeid põnevaid
erilahendusi.
Näitus räägib metsas tehtavate tööde ja tegemiste tähtsusest looduskeskkonnale ning
tutvustab metsa pakutavaid
hüvesid. “Sellelt näituselt leiab
igas vanuses külastaja, nii paadunud linnainimene kui ka tõeline loodusesõber endale uut
teadmist,” ütles RMK juhatuse
esimees Aigar Kallas.
“Eesti riik on ELi abiga
viimastel aastatel suunanud
keskkonnahariduse tugevamale järjele aitamiseks üle 20
miljoni euro. See on väga suur
raha, aga oleme selle eest ka
palju saanud – tänaseks on
kogu Eesti kaetud moodsate
looduskeskuste võrgustikuga,”

Seda, mis tunde tekitab kodu või kõnelemine
kodust, teame igaüks, kuid kõneldes kirikust on
olukord hoopis teistsugune.

Loodiskeskus on avatud iga
päev.

Lapsi köidavad interaktiivsed mängud. Fotod VT

selgitas keskkonnaminister Keit
Pentus-Rosimannus. RMKle
kuulub üle Eesti 14 looduskeskust, uusim neist on Viimsis.
“Inimesed vajavad konk-

reetseid teadmisi ja vahendeid
selleks, et teha otsuseid ja käituda nii, et see oleks loodust
säästev ja pikaajaliselt mõistlik,” lisas keskkonnaminister.

RMK Viimsi looduskeskuse kõrvalhoone renoveerimine,
sisustamine ja uue püsinäituse
koostamine maksis 566 000
eurot, mida finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaudu Euroopa Regionaalarengu Fond.
Näitus on eesti, inglise ja
vene keeles. Seda saab läbida
iseseisvalt või koos juhendajaga, laste gruppidele on ette
valmistatud õppeprogrammid.
Uus metsateemaline püsinäitus “Metsas on väge!” ja Euroopa Regionaalarengu Fondi
toel uuendatud looduskeskus
mõisaaegses karjalaudas on külastajatele avatud iga päev kell
10–18.

Marge Rammo

RMK loodushoiuosakonna
juhataja

Viimsi JazzPopFest saab viieaastaseks
Viies Viimsi JazzPopFest
leiab aset 15.–16. novembril ja ikka Viimsi
Koolis. Korraldajate
otsus festival sügisesse
lükata tulenes sellest, et
enamik koore valmistub
laulupeoks ja pop- ning
jazzmuusikat pole kevadel aega laulda.
2010. aastal Aarne Saluveeri
ideest alguse saanud jazz- ja
popmuusika festival kooridele
ja vokaalansamblitele on neli
aastat toimunud maikuus. Osalenud on 50 koori ja vokaalansamblit kõikjalt Eestist ning
üks koor Hollandist ja teine
Soomest. Paljud on osa võtnud
mitmel aastal, nagu ka Viimsi
oma ViiKerKoor, mis annab
tunnistust festivali vajalikkusest.
Igal aastal on osalejaid hinnanud oma ala asjatundjad, kelle hulgas on olnud Anne Erm,
Mare Väljataga, Meelis Punder, Siim Aimla, Thea Paluoja,
Martti Meumers, Maria Väli
ja Hanna-Liina Võsa. Möödunud aastate parimateks on žürii
tunnistanud järgmised koorid ja
ansamblid: Konguta segakoor,
Tallinna Ülikooli Kammerkoor,
Viimsi Kooli noortekoor, Pärnu
Rääma Põhikooli projektikoor
Viisi-Valter ja Paide Gümnaa-

ViiKerKoor IV Viimsi JazzPopFestil 4. mail 2013, dirigent Age Toomsalu. Foto Vahur Lõhmus

siumi noormeeste kvartett Deja
vu (2010); Nuku Koor, Põllumajandusministeeriumi
laulukoor ning vokaalansamblid
The Fews ja Söörömöö (2011),
Noorte Segakoor Vox Populi,
Maire Eliste Muusikakooli mudilaskoor, GAM vokaalansambel (2012); Tallinna Ülikooli
Naiskoor, Pirita kammerkoor,
Lastekoor Mariel ja vokaalansambel MIXTET (2013).
Viimsi JazzPopFestilt tuule
tiibadesse saanud vokaalansamblid on nüüdseks esinenud
Jazzkaare kontsertidel ning
osalenud edukalt rahvusvahelistel konkurssidel ja festivali-

del välismaal. Vokaalansambel
JazzIn Sisters saavutas 2013.
aastal Tampere vokaalmuusikafestivalil II preemia ning
osaleb maikuus a cappella konkursil Leipzigis ja juulikuus
konkursil Vareses Itaalias. Samal Leipzigi konkursil saavutas MIXTET eelmisel aastal II
koha. Söörömöö on kontserte
andnud Jazzkaare festivalidel
ning The Fews võitis Tudengite Eurovisiooni 2014. Selliste
positiivsete arengute üle on
Viimsi JazzPopFesti korraldajatel ääretult hea meel.
5. Viimsi JazzPopFest ootab
osalema laste- ja täiskasvanute

koore ning vokaalansambleid
kõikjalt Eestist. Festivalil on
taas neli kategooriat, kolm kooridele ja üks vokaalansamblitele. Osalejatele, kes registreeruvad enne laulupidu, 30. juunini,
on osavõtutasu soodsam. Registreerumise viimane päev on
1. september 2014.
Kutsume viimsilasi üles
festivalist osa saama kas laulja,
vabatahtliku, toetaja või koostööpartnerina!
Lisainfo: www.viimsivald.
ee/jazzpopfest.

Kristel Pedak
Viimsi JazzPopFesti projektijuht

Viimsi Püha Jaakobi kirik. Foto Mikk Leedjärv

Ühes onu Reemuse jutus kõlavad jänkuonu sõnad rebaseonule pärast seda, kui viimane on esimese kibvitsapõõsasse
lennutanud: “See on mu kodu, mu kindlus, kulla vennas!”
Ja nii on kodu kindluseks meile igaühele, vähemasti peaks
see olema paik, kus tunneme end tuvaliselt ja hästi, kuid
kahjuks see alati nii ei ole. Juhtub, et inimeste vahelised
suhted lähevad krussi ja nii võib kaduda ka see hea ja kodune tunne või vähemasti mõneks ajaks rikutud saada.
Kui aga kõnelda kodukirikust ja kirikust kui kodulähedasest paigast, kust leida tuge ja turvatunnet oma elurännakul, siis selliste koduste murede lahendamises on
kindlasti ka kirikul oma osa.
Ühe väikese küla kirik või kabel on olnud läbi inimkonna ajaloo kogukonna elu väga oluline osa. Eestimaal
olid pühadeks paikadeks hiied, kus austati loodut ja loojat,
kristluse sõnumite jõudes rajati neisse paikadesse pühakodasid, mis sageli täitsid ka kindluse rolli, kuhu varjuda,
kui võõrad ja kurjad jõud ründasid. Nii ongi eestimaalase
jaoks kiriku võrdpildiks saanud vana ja sageli ka lagunev
ehitis, kus on niiske ja kõle justkui keldris.
Kodud on muutunud palju, ja see, mis veel 100 aasta
eest au sees oli, kus paljud põlvkonnad üheskoos elasid ja
tõelisi suurperesid moodustasid, on ajalugu – individualismi püüdlustes kapseldame end ikka enam üksi nelja seina
vahele ja kuulutame, et see karp on minu kindlus, sarnaselt
jänkuonuga, kes oli oma koduks valinud kibuvitsapõõsa.
Kodu loovad ju tegelikult inimesed ja inimsuhted,
soojus ja hoolimine, armastus selle kõige laiemas mõistes.
Ja täpselt niisamuti on ju tegelikult lood ka kirikuga, küll
väikese nüansierinevusega. Kiriku õhkkonna loob lisaks
inimestevahelisele suhtele suhtlus Jumalaga, ja see on
headuse ja rahu õhkkond, mis kindlalt toetab igaüht, kes
võtab vaevaks mõnikord kiriku uksest sisse astuda.
Vahetevahel oleks ehk vaja rebaseonu, kes meilgi kõrvust haaraks ja meid keerutaks ja lennutaks paika, kus on
meie kodu ja kindlus, sest sammud teel võivad meid viia
kodust ja selle olemusest liiga kaugele, ja nii suudame kodutundest sageli vaid unistada.
Kirik keset küla on tihti just nimelt ka küla keskmeks
ja nii võib öelda, et kui liita kodu ja kirik, sünnib kooslus,
mis aitab üles ehitada nii üht kui teist, toetada ja rõõmustada igaüht, kes hoolib – nii endast, oma lähedastest kui
kogukonnast, nii oma kodumaast kui rahvast.
Rahu ja headust Sulle!

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik

Lugupeetud viimsilane!
19.05. k.a. tulevad kaks EKRE (Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond) Europarlamendi saadikukandidaati
Viimsi rahvale tutvustama enda seisukohti ja nägemust
Eesti kohast Euroopa Liidus. Oma arvamust soovivad
teiega jagada EKRE juhatuse aseesimees MARTIN
HELME ja EKRE juhatuse liige, Saue linna linnapea
HENN PÕLLUAAS.
Ootame teid oma küsimustega 19.05 kell 18.00
kohviku JUSSI ÕLLETUBA teisel korrusel.
Lisainfo tel. 5665 6200. Jüri Derkun.
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KUTSE!

Rannarahva Muuseumi töötaja Vigri-Migri tuletab meelde, et 2014. aasta on keskkonnavaldkonnas kuulutatud rahvusvaheliseks Soome lahe aastaks, et teha ühiseid
jõupingutusi mere seisundi parandamiseks.
Soome lahele keskendub ka tänavune traditsiooniline maikuus toimuv looduskaitsekuu ja aasta loomaks on looduskaitsjad
valinud viigerhülge.
Sellega seoses kutsub Vigri-Migri lapsi osalema merereostusteemalises haridusprogrammis “Olen mere sõber”.
Vigri-Migri on väga mures, sest inimeste mõtlematu tegevus mõjutab mere tervist.
Kui meri jääb haigeks, siis kannatavad paljud elusolendid, kelle elukeskkond on meri.
Läänemeri kui meie kodumeri on üks maailma saastunumaid meresid. Merereostus on
teema, millest palju ei räägita, sest meres
olev reostus pole nähtav, teisalt pole sellele
ka piisavalt tähelepanu pööratud. Tegemist
on aga väga olulise teemaga, eriti rannaäärsete piirkondade jaoks. Põhilised saaste-

allikad on heitveed, rannapiirkonda toodud
praht ja merest tulev praht. Programmi käigus räägime lastele merereostusest ja näitame šokeerivat lühifilmi merereostusest. Räägime sellest, mis juhtub prügiga meres ja kui
kaua võtab aega prügi lagunemine looduses.
Lõpetuseks luuakse koostöös taies, mis valmis merest leitud esemetest.
Hoiame koos rannad ja mere puhtad!
Programm kestab 1,5 tundi ja sobib lasteaedade lastele ja algkooli õpilastele. Programm on koostatud ja viiakse läbi koostöös
MTÜga Hoia Eesti merd. Lisainfo ja tellimine: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.
ee, tel 5622 5061.

Muuseumiöö “ÖÖs on tähti”
17. mai muuseumiöö “ÖÖs on tähti” Rannarahva Muuseumis ja Viimsi Vabaõhumuuseumis
kell 18–23. TÄHElepanu, kogu meie elu kulgeb tähtede järgi!
Taevatähtede seis mõjutab meie sündi ja elu, taevatähed on aastatuhandeid aidanud meil leida kodutee ja kallid inimesed, taevatähed annavad aimu maailma suurusest ja müstilisusest. Kas
tead, et Naissaarel on sündinud Eesti teadusmaailma eredaim täht, kuulus optik Bernard Schmidt,
tänu kellele näeme täna taevatähti ka üsna lähedalt?
Aabitsatähtedest koosnevad sõnad, sõnadest koosneb meie emakeel – üks ilus soome-ugri keel.
Kust need sõnad tulevad? Kes on soome-ugri rahvad?
Tähtede poole ja tähtede taha vaadata saab muuseumiööl Rannarahva Muuseumis.
Igal täistunnil, alates kell 19 toimub TÄHETUND planetarist Rauno Pilvikuga, kes tutvustab taevamehaanikat.
Tähti püüda on aga võimalik Viimsi Vabaõhumuuseumis, kus toimub muuseumiööl suur tähejaht.

Osering
19. aprillil eetris olnud
Kanal 2 saates “Kes?
Kus? Millal?“ esitati mängijatele küsimus, millele
keegi ei osanud vastata.
Kui mõni osalenutest
oleks aga käinud Rannarahva Muuseumi uuel
näitusel Hõbevalgeim, ei
oleks neil vastamisega
probleemi tekkinud. Küsime nüüd ka teilt, lugejad:
mis on pildil?

Seda viikingiaegsetest rahapadadest leitud eset on peetud
käevõruks või mingiks vedrukujuliseks masinaosaks, kuid
tegelikult on tegu rahaga, mis
kannab nime osering ja on tuntud Läänemere ümbruse viikingiaja aardeleidudest.
Viikingiajal valitses Läänemere idaosas kaalurahandus
– raha ei loetud, vaid kaaluti.
Üldlevinud makseühikuks oli
mark – ca 200 g kaaluv kogus hõbedat. Kuid oli ka teisi
makseühikuid, nende seas 10.
sajandil Ojamaal valmistatud
spiraalsed rombja ristlõike ja
aasakujuliseks painutatud otstega hõbedased oseringid, tõlkes aasrõngad. Selline rõngas
kaalus ca 100 g ja vastas poolele margale hõbedale.
Ojamaalt on leitud ligi
100 raharõngast. Oseringides
arveldamisest on teada ka kirjasõna vahendusel, selle raha

Viikingiajal oli osering maksevahendiks. Foto Rannarahva Muuseum

kasutamist Saaremaal nimetas Läti Henrik oma kroonikas. Teada on, et 1234. aastal
maksustas paavsti legaat Alna
Balduin saarlasi 1000 oseringiga ja 1241. aastal koostatud
Liivi ordumeistri rahulepingus
saarlastega oli poisslapse tapmise eest sätestatud trahv 3
oseringi.
2011. aasta sügisel tuli Läänemaal Karuse kandis Kinksil
päevavalgele viikingiaegne hõbeaare. Peenelt töödeldud savinõu ülaosa oli kartulipõllu
kündmisega juba kunagi varem
laiali puistatud, nüüd ilmus mullast välja poti põhi hõbedaga.
Muude esemete seas oli ka hõbedane spiraaljas võru. Samasuguseid oli põllult varemgi leitud,
üht oseringi oli peetud käevõruks, teise riputas talunik oma

garaaži seinale, pidades seda
mingiks masinaosaks. Oseringe
on olnud ka Läti, Leedu ja Kuramaa aardeleidudes, samuti on
neid leitud Eestist – Ääsmäelt ja
Väike-Rõudelt.
Oseringe sisaldas arvatavasti ka Baltimaade kogukaim,
nüüdseks kadunud mündiaare,
mis leiti möödunud sajandi
algul Saue-Vanamõisast. Toetudes arhiiviandmetele võis
selles olla oseringe rohkem
kui mis tahes teises väljaspool
Ojamaad leitud aardes, kogunisti seitse.
Kes soovib eset oma silmaga kaeda, peab seadma
sammud Rannarahva Muuseumisse. Rohkem infot www.
rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva Muuseumi
teadusosakond

Mais muuseumisse!
Tulge osalema muinsuskaitsenädala loengutes ja õpitubades.
Vajalik eelregistreerimine:
Kadi Karine, tel 5625 2517,
kadi@rannarahvamuuseum.ee.
9. mail k 10-14 Viimsi Vabaõhumuuseumis “Seened ja
satikad puitmajade kallal”.
Puitu kahjustavate seente
ja mardikate tuvastamine, vältimine ning tõrje Viimsi Vabaõhumuuseumi hoonete näitel.
Praktiline õpituba sobib nii
spetsialistidele, majaomanikele
kui huvilistele. Tutvustame vetika-, seen- ja mardikakahjustusi
hoonetes: ohukohad hoonetes,
kahjustuste tuvastamine, võimalikud tegevused kahjustuste ennetamiseks ja hoonete töötlemiseks. Näpunäiteid saab hoonete
kõrval ka puitesemete jaoks!
Päeva juhib SA Eesti Vabaõhumuuseumi peakonservaator Marike Laht. Osalustasu
15 €. Lõunasöök ja materjalid
hinna sees.
10. mail k 10 Viimsi Vabaõhumuuseumis “Reheahi – kasutu ja kummaline või geniaalne?”.
Süübime vaid eestlastele
omase rehemaja südameks oleva reheahju hingeellu Viimsi
Vabaõhumuuseumis. Räägime
erinevatest ahjutüüpidest, reheahju tehnilistest omadustest,
ahju taastamisest, moderniseerimisest, kütmisest ja teistestki
teemadest. Praktilise töö käigus

seame töökorda Kingu talu reheahju: lappame kive ja savitame kollet. Päeva lõpetuseks
teeme ahjus üle mitmekümne
aasta jälle tuld.
Päeva veab pottsepp Hardi
Ojaste. Osalustasu 15 €. Lõunasöök ja materjalid hinna sees.
22. mail k 19 jazzisalong
Rannarahva Muuseumis Joel
Remmel Trio “More than fishermen” plaadiesitluskontsert.
2011. aasta kevade Jazzkaare festivalil debüteerinud Joel
Remmeli trio esitleb oma vastilmunud teist albumit “More
than fishermen”. See on jätk
ansambli debüütplaadile “Lumekristall”, mis on tänaseks
lisaks soojale vastuvõtule eesti
publiku hulgas jõudnud ka Soome, Rootsi, Šveitsi, Jaapanisse
ja mujalegi. Ansamblis mängivad noorema generatsiooni
silmapaistvamad jazzmuusikud
– pianist Joel-Rasmus Remmel,
kontrabassist Heikko-Joseph
Remmel ja löökpillimängija
Aleksandra Kremenetski.
Söögi- ja joogipoolise eest
hoolitseb muuseumi kohvik.
Info, piletid ja laudade broneerimine: anu@rannarahvamuuseum.ee ja telefonil 606
6941. Pileti hind 7 €. Kohti on
piiratud koguses!
Rannarahva Muuseumis
avatud näitused:
* Näitus “Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg”. Pühendatud
president Lennart Merile. Näi-

tus tuvustab Eestis esmakordselt muistse Rävala maakonna
näite varal meie esivanemate
kõige kuulsusrikkamat ajajärku – 11. sajandi teist poolt ehk
hilise rauaaja algusaega. Just
tollal algas läänemeresoomlaste kaubanduses kõrgaeg.
* Näitus “Veelinnurahvas”.
Lennart Meri, armastatud riigipea 1992–2001, oli ka kirjanik ja filmilooja. Rohkem kui
30 aasta vältel rändas Lennart
Meri pea igal aastal üksi või
suuremate ekspeditsioonidega
tollase Nõukogude Liidu kõige raskemini ligipääsetavates
piirkondades. Näitus võtab
omamoodi ekspeditsioonipäevikuna kokku Lennart Meri
filmirännakud 1969–1988.
* Näitus “Stopp! Piiritsoon”.
See on lugu Eestimaa rannarahva elust nõukogude impeeriumi
piirijoonel ning sellest, kuidas
rannarahvas 50 aastaks merest
ära lõigati. Näitus on üks kolmest nominendist 2013. aasta
Eesti muuseumide parima näituse tiitlile.
Igal laupäeval k 9–14 Taluturg Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Taluturult saad lauale värske ja kodumaise toidukraami.
Alates maikuust on muuseumidel suvised lahtiolekuajad: Rannarahva Muuseum
iga päev k 10-18; Viimsi Vabaõhumuuseum iga päev k 10-20.

Rannarahva Muuseum
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Heategevuslik Viimsi
95. sünnipäev
Viimsi Kooli õpilasfirma
EventSells korraldab koostöös vallavalitsusega 10.
mail Viimsi 95. sünnipäeva.
Päev algab traditsioonilise
Viimsi Jooksu ning perepäevaga ja lõpeb heategevusliku õhtuga, kus tuju aitab üleval hoida
ansambel Kõrsikud. Kuid mis
motiveerib keskkooli noori
korraldama nii laiaulatuslikku
ja tähtsat sündmust?
Viimsi vald saab sel aastal
95aastaseks ning sel puhul toimuvate ettevõtmiste tulu otsustati anda Tallinna Lastehaigla
Toetusfondile. Tallinna Lastehaigla põhieesmärk sel aastal
on vahetada välja intensiivraviosakonna aparatuur ning raha
annetataksegi just uue hingamisaparaadi ostmiseks.
Päev algab ennelõunal
Viimsi Jooksuga, kus nii väikesed kui suured võistlejad
saavad üksteisega mõõtu võtta.
Samal ajal toimuvad koolihoones vahvad tegevused, kus saab
meisterdada, tantsida ja võitluskunsti harjutada. Lähenemas
on emadepäev ning ehk saab
just siit kaasa võtta oma kätega

27. jaanuaril 2014 korraldatud sünnipäev Viimsi Kooli Karulaugu
koolile. Fotod Elina Loit

Õpilasfirma EventSells liikmed
koolitusel Tartus.

tehtud kingituse. Meistriringidesse registreerimine avatakse
kooli koduleheküljel veel enne
mai algust (www.viimsi.edu.ee).

Päeval on avatud õpilaskohvik
“Fresh”, mille eesmärk on pakkuda tervislikku kehakinnitust.
Õhtune programm sisaldab heategevuslikke loose, oksjoneid
ning samuti saab tuttavatega juttu puhuda, torti süüa ja
tantsujalga keerutada ansambli
Kõrsikud saatel.
Nii suure ürituse korraldamine koos vallaga annab noortele hea kogemuse. Õpilasfirma
saab ettevõtlusõppe tundides
käsitletud teooria nüüd ka praktikasse viia. Rahalise tulu kasu-

tamine heategevuseks andis ettevõtmisele uue sihi. Õppisime
tundma Lastehaigla vajadusi,
süvenesime tänapäevase meditsiini probleemidesse. Praktiliste kogemuste saamine on üks
põhjustest, miks võeti selline
ettevõtmine tähtsaimaks prioriteediks selle õppeaasta jooksul.
Õpilasfirma juht Lauri Randma
sõnas: “Soov teha heategevust
ning lapsi aidata tuli kohe alguses, see idee võeti vastu ühehäälselt.” Suurürituse eelproovina võib vaadata Karulaugu
õpilastele korraldatud õppehoone sünnipäevapidu.
Viimsi Kooli esimese õpilasfirma EventSells asutasid 2013.
aasta oktoobris kuus 11. klassi
õpilast, kes soovivad kogemusi
hankida ürituste korraldamise
valdkonnas. Noorte plaanid on
suured ning lootused kõrged.
Firma tegevusel saab silma peal
hoida internetiportaali Facebook vahendusel nende enda
kodulehel nimega EventSells.
Esimeseks tunnustuseks firmale
oli müügipreemia vabariiklikult
õpilasfirmade laadalt Kristiine
keskuses.

Lisa Sabul

Haridusjuhtide õppepäevad Viimsis
24.–25. aprillil korraldas
Viimsi Vallavalitsuse
noorsoo- ja haridusamet
koostöös Eesti Linnade
Liiduga kohalike omavalitsuste haridusjuhtide
õppepäevad Viimsis.
Õppepävadel osales 48 hariduseksperti Eesti kohalikest omavalitsustest (abivallavanemad,
abilinnapead, haridusametite juhatajad ja haridusnõunikud),
lisaks haridus- ja teadusministeeriumi ning Harju Maavalitsuse hariduseksperdid.
Eesti Linnade Liit (ELL)
korraldab kaks korda aastas koostöös erinevate oma-

valitsustega
haridusjuhtide
õppepäevi eesmärgiga anda
ülevaade tähtsamatest haridust puudutavatest otsustest,
seadusemuudatustest, rahastamisest jt aktuaalsetest haridusteemadest ning vahetada informatsiooni erinevate kohalike
omavalitsuste hariduskorralduse osas. Eesti Linnade Liidu
poolt korraldab koostööd ja
vahendab informatsiooni ELL
nõunik Hille Ilves.
Õppepäevade raames toimus seminar Viimsi Kooli
Karulaugu õppehoones, kus
esines sõnavõtuga haridus- ja
teadusminister Jevgeni Ossinovski, kes vastas osalejate ha-

riduspoliitikat puudutavatele
küsimustele. Haridustoetustest
ning põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu korrastamisest rääkis
ministeeriumi nõunik Piret
Sapp, õpetajate palgakorraldusest andis ülevaate õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver
ning koolieelse seaduse muutmise eelnõud tutvustas üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson.
Viimsi Vallavalitsuse poolt
tervitas külalisi vallavanem
Alvar Ild. Viimsi valla hariduselu tutvustasid abivallavanem Mailis Alt ning noorsooja haridusameti juhataja Katrin
Markii. Viimsi Munitsipaallas-

teaedades rakendatud 1+2 lasteaiaõpetajate süsteemist andis
ülevaate Viimsi Lasteaiad direktor Margery Lilienthal.
Õppepäevade raames külastasid haridusjuhid Viimsi Kooli
suurt maja, Viimsi Lasteaiad
Laanelinnu maja ning Viimsi
Kooli Randvere õppehoonet.
Lisaks tutvuti SA Rannarahva
Muuseumi haridusprojektidega
ja näitusega “Hõbevalgeim”.
Viimsi Vallavalitsusel oli
suurepärane võimalus tutvustada hariduskorraldust Viimsis, tuua esile nii positiivset
haridusmaastikul kui ka jagada
muret kitsaskohtade osas.

Noorsoo- ja haridusamet

HAABNEEME KOOL

RANDVERE KOOL

Dokumendid saata hiljemalt 12.05.2014 kadri@viimsi.edu.ee
või Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa
Info telefonil 602 8907

Dokumendid saata hiljemalt 12.05.2014 kadri@viimsi.edu.ee
või Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa
Info telefonil 602 8907

Randvere tee 18 Haabneeme küla 74001 Viimsi vald
võtab 2014. aasta sügisest tööle:
• klassiõpetaja (asendusõpetaja)
• logopeed-eripedagoogi
• muusikaõpetaja (asendusõpetaja)
Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded
• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
Tööle asumise aeg – 13.08.2014

Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4 Randvere küla 74016 Viimsi vald
võtab 2014. aasta sügisest tööle:
• Logopeed-eripedagoogi (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks)
• Psühholoogi (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks)
• Klassiõpetaja muusika lisaerialaga
• Abiõpetaja (osaline koormus)
• Töö- ja tehnoloogiaõpetaja (osaline koormus)
• Muusikaõpetaja erivajadustega lastele (osaline koormus)
Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded
• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
Tööle asumise aeg – 21.08.2014

Viimsi Kool

võtab 2014. aasta sügisest tööle:
• klassiõpetaja
• inglise keele õpetaja
• kehalise kasvatuse õpetaja
• vene keele õpetaja
• matemaatikaõpetaja
• majandus- ja ettevõtlusõpetuse õpetaja (osaline koormus)
• füüsikaõpetaja
• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
• logopeed-eripedagoogi
• väikeklassiõpetaja
Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded
• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
Tööle asumise aeg – 21.08.2014
Dokumendid saata hiljemalt 12.05.2014 kadri@viimsi.edu.ee
või Randvere tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa
Info telefonil 602 8907
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Tähelepanu väikesed
fantasöörid ja kuntsnikud!

Suvel avab Haabneemes uksed uus avar lastekeskus. Seal
leiavad tegevust lapsed vanuses 0–12.
On palju ruumi lõbutsemiseks koos sõprade ja vanematega. Saab joosta, hüpata, turnida, autodega kihutada ja kohvikus ennast turgutada.
Liikuluskohvik otsib maskotti! Mõtle välja vahva tegelane
(võib olla inimene, loom, tulnukas või mõni seni tundmatu),
pane talle nimi ja joonista temast pilt või mitu ning saada pildid koos tegelase nimega aadressil liikluskohvik@gmail.com.
Tööde esitamise lõpptähtaeg on 31. mai. Ära unusta lisada ka
enda kontakte: nimi, vanus ja telefon, sest konkursi võitjat ootab suurepärane auhind – peo pidamise võimalus sellessamas
uues mängukeskuses (peo väärtus üle 100 €). Esitatud tegelane jääb Liikluskohvikule, pidu Sulle! Kõrget fantaasialendu!

Tulbifestival botaanikaaias

Emadepäeval, 11. mail avatakse botaanikaaias Tulbifestival.
Tulbifestival Tallinna Botaanikaaias pakub silmailu, lisaks
haruldaste tulpide imetlemisele on võimalik osaleda giidi juhendamisel tasuta ekskursioonidel ja meisterdamise töötoas.
Päeva lõpetab Tanel Padari
kontsert, järgneb auhinnaloos.
Avapäeval osalevate perede vahel loositakse päevakruiis Soome, mille on välja pannud Viking Line.
Tulbifestivalil saab botaanikaaias näha tulpe 750 ruutmeetril, kus tulbiliike ja -sorte on umbes 350. Lisaks suurele
hulgale tulpidele saab näha samal ajal õitsevaid nartsissi- ja
hüatsindisorte ning palju erilisi ja haruldasi taimi teistest sibullille perekondadest.
Tulbifestival botaanikaaias kestab niikaua, kuni tulbid
õitsevad. Rohkem infot tulbifestivali kohta ja ajakava leiab
www.aialeht.ee/tulbifestival.

Viimsi Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
Katsed toimuvad 6. juunil
Rohuneeme tee 38.
Palume katsetele registreeruda
telefonil 606 6939 tööpäevadel
kell 13.00-19.00.
Täpsem info kooli kodulehel
www.viimsimuusika.ee.

Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise uus kord
1. maist hakkas kehtima
Viimsi valla eelarveliste
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra
uus redaktsioon (vastu
võetud 11.03.2014 Vallavolikogu määrusega nr 7).
Korra uuendamise eesmärk oli täpsustada ning
kaasajastada Viimsi valla
eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise tingimusi
ning korda, toetudes
rakendatavale praktikale.

Eelnõuga ei muudetud oluliselt toetuste tingimusi, vajadusel on tingimusi lihtsustatud ja
täpsustatud ning lisatud vajalikud toetused. Üheks oluliseks
muutuseks, mis lihtsustus, on
see, et alates 1. maist 2014 ei
ole enam vaja esitada avaldust
sünnitoetuse teise osa saamiseks. Sünnitoetuse II osa kantakse lapse aastaseks saamise
kuul üle sünnijärgselt tehtud
toetuse avaldusel olnud arveldusarvele tingimusel, et lapse
mõlemad vanemad on järjepidevalt olnud Viimsi valla elanike registris. Juhul kui sünnitoetuse teine osa soovitakse
kanda mõnele teisele arveldusarvele, siis tuleb sellest vallavalitsust teavitada enne lapse
aastaseks saamist (§ 9 lg 4).
Korda on lisatud toetuse
liigid, mida seni pikema aja
jooksul, nõudluse pideva kasvu tingimustes, on määratud ja
makstud kehtiva eelarve piires
sotsiaalkomisjoni ettepanekul
vallavalitsuse otsusega. Näiteks puuetega isikute toetused
§ 15–19: isikliku abistaja, tugiisiku, päevakeskuse teenuse
ning transpordi ja viipekeele
tõlketeenuse toetus.
Korrast on välja jäetud maamaksutoetus, kuna riik on kehtestanud maamaksuvabastuse
kodualuse maamaksu osas. Ka
on välja jäetud küttetoetus, mis
on osa eluasemekuludest ning
mida saab kompenseerida toimetuleku tagamise toetusega.
Samuti on täpsustatud ning
kirjeldatud sissetulekust sõltuvate toetuste andmise põhimõtteid. Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse: valla
poolt seni antud abi ja selle
sihipärast kasutamist; toetuse
taotleja ja tema pereliikmete
üldist materiaalset ja varalist
olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu; muid
teadaolevaid asjaolusid. Loet-

Sünnitoetuse II osa saamiseks ei ole enam vaja avaldust esitada. Foto Fotolia

letud on ka toetuse taotlusele
lisatavad dokumendid: taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid
tõendavad dokumendid ja/või
olemasolevate pangakontode
väljavõtted laekunud tulude
osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks
vajalikud lisaandmed; andmed
taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja
muu vallasvara (edaspidi vara)
kohta; hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad
dokumendid; vajadusel muud
täiendavad dokumendid.
Struktuuriliselt on kord
üles ehitatud praktilises ja arusaadavas vormis, mis lihtsustab
orienteerumist toetuste tingimustes: 1. ptk. Üldsätted (reguleerimisala, mõisted, toetusele
õigustatud isik, toetuse määrad),
2. ptk. Toetuse taotlemine (taotlemine, määramine, maksmine), 3. ptk. Pere sissetulekust
mittesõltuvad toetused (toetuste loetelu, toetuste tingimused
loetletud toetuste kaupa), 4. ptk.
Pere sissetulekust sõltuvad toetused (toetuste loetelu, toetuse
andmise põhimõtted, lisatavad
dokumendid, toetuste tingimused loetletud toetuste kaupa), 5.
ptk. Erijuhud, 6. ptk. Arvestus ja
kontroll, 7. ptk. Rakendussätted.
Endiselt on olemas järgmised toetused:
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 toe-

Sünnitoetuste II osa.
Alates 1. maist 2014 ei ole enam vaja esitada sünnitoetuse teise osa saamiseks avaldust, juhul kui vanemad vastasid sünnitoetuse I osa saamisel tingimustele ning on järjepidevalt olnud
Viimsi valla elanike registris. Sünnitoetuse II osa kantakse lapse
aastaseks saamise kuul üle sünnijärgselt tehtud toetuse avaldusel olnud arveldusarvele. Juhul kui sünnitoetuse teine osa
soovitakse kanda mõnele teisele arveldusarvele, tuleb sellest
vallavalitsust teavitada enne lapse aastaseks saamist.

tus on 64 €.
- Suurperetoetus on 128 €
(4 ja enama lapsega perele).
- Eakate tähtpäevatoetus on
20 € ja makstakse 70, 75, 80,
85, 90aastastele ja vanematele
inimestele ning 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.
Uued toetused:
- puudega isiku transporditoetus, mida võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu- või liitpuudega isik
transpordiks väljaspool Viimsi
valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel
juhtudel. Toetus määratakse rahalise toetusena vallavalitsuse
kehtestatud määras või transporditeenusena eelarveliste vahendite ja tehniliste võimaluste
olemasolul ja piires. Vallavalitsus võib kehtestada teenusena
saadavale toetusele omaosaluse
- puudega isiku isikliku
abistaja teenuse toetus antakse
sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu- või liitpuudega
isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga
toimetulekuks. Taotlusele tuleb
lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia, mis sisaldab teenuse vajadust. Toetuse
suuruse, mahu ja andmise tingimused määrab Vallavalitsus
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul
- puudega isiku tugiisiku
teenuse toetus antakse sügava
või raske vaimu /psüühikahäirega, kõne- ja keele- või liitpuudega isikule, kes vajab puudest
tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks. Taotlusele
tuleb lisada puude raskusastet
tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia, mis sisaldab teenuse vajadust. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused
määrab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul
- puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus antakse

puudega isiku päevakeskuse
teenuse kulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks
- viipekeele tõlketeenuse
toetus makstakse kurtidele viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks vallavalitsuse kehtestatud määras, mis on 2014. aastal
kuni 100 € aastas.
Perekonna sissetulekust
sõltuvad toetused
Taotleda võivad Viimsi valla
vähekindlustatud isikud/pered,
kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere
esimese liikme kohta on kolmekordne riiklik toimetulekupiir
(270 €) ja 202,50 € iga järgmise
pereliikme kohta.
- ravimitoetust saab taotleda kuni neli korda aastas. Toetust võidakse määrata ühele
isikule maksimaalselt kehtiva
toetuse määra (128 €) ulatuses
aastas, kuid mitte rohkem kui
50% tehtud kulutustest.
- toimetuleku tagamise toetust makstakse tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud
toetuse määrani eluasemekulude
ja esmatarbevahendite eest tasumiseks; spordi- ja lastelaagrite
osalustasu osaliseks kompenseerimiseks; pereteenuste osaliseks
või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitsespetsialisti poolt
selgitatud vajadusel); muudel
ettenägematutel asjaoludel; valla
elanikule erakorralise olukorra
(nt tulekahju ja loodusõnnetuse)
tagajärgede likvideerimiseks.
- lasteaias või koolis toiduraha ja lasteaia kohatasu
toetust makstakse tingimusel,
et mõlemad lapse vanemad on
Viimsi valla elanikud (toetuse
määr kuus: toiduraha 64 €, kohatasu 58 €).
- hooldekodus hooldustasu
maksmise toetust võib taotleda
vanur, kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud või nad
ei ole võimelised ülalpidamiskohustust täitama. Toetuse suuruse
määrab Viimsi Vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
Uue redaktsiooniga on võimalik tutvuda valla kodulehel
või Riigi Teatajas.

Reet Aljas

sotsiaal-ja tervishoiuameti
juhataja
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Südamenädala tervisepäev päevakeskuses
Käesoleval aastal tähistati
Eestis 22. korda südamenädalat. Liikumisaasta
toetamiseks oli see pühendatud liikumisele, mis
on hea tervise üks peamisi aluseid.
Südamenädala tähistamiseks
peeti Viimsi päevakeskuses liikumispäev. Selle eesmärk oli
propageerida tervislikku liikumist, arvestades oma iga ja tervist. Soovisime keha treeningtundidega innustada ja kaasata
liikumisrühmadesse uueks hooajaks neid Viimsi valla eakaid,
kes tahavad kaua olla terved,
endaga toime tulevad ja rõõmsameelsed.
Hommik algas aeroobikatunniga. Sellele järgnes kaks
tervisevõimlemistundi, millest
ühe loovutasid väärikad daamid
meestele. Kõiki liikumistunde
juhendas meie päevakeskuse
tubli ja asjatundlik treener ElinaLehta Kaasik. Samal ajal läksid
liikvele kaks rühma kepikõndijaid, treeneriks Tiia Tamm.
Kes liikumistunniga ühele
poole sai, tõttas lauda katma
kööki, kus kokaring oli küpsetanud tervislikke karaskeid ja
valmistanud maitsvaid kreeme
karaskile määrimiseks. Laualt
ei puudunud juur- ja puuviljad
maitsvate kastmetega.
Kehakinnitusele järgnesid

Elina-Lehta Kaasik juhendab mehi tervisetunnis.

Laual on kokandusringis valminud tervislikud karaskid ja -võided. Fotod Enn Teimann

Südamenädal
Kehaline aktiivsus normaliseerib vererõhku, vähendab “halva”
ja suurendab “hea” kolesterooli taset, langetab tromboosiriski,
samuti kehakaalu. Liikumine parandab ainevahetust, mis hoiab
ära suhkruhaiguse tekke ning lisaks südamehaigustele saab regulaarse kehalise aktiivsusega langetada ka vähihaiguse riski.
Liikumine on oluline ka vanematele ja kroonilisi haiguseid põdevatele inimestele, see ei lase haigusel edasi areneda ja teeb
mitmete haiguste all kannatajad isegi tervemaks.
Südamenädalat viib läbi Tervise Arengu Instituut koostöös
sihtasutusega Eesti Terviserajad ning Liikumisaastaga 2014. Südamenädala tegevusi toetab osaliselt Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tervislikke valikuid toetavad meetmed
2013–2014” raames.

loengud. Sellest, kuidas normaalselt liikuda, kõneles Kaarel Zilmer Tallinna Ülikoolist.
Mõõdukus ja mõistlikkus oli
jutu moraal. Pool tundi ükskõik millist mõõdukat liikumist
päevas oli kõneleja südamlik
soovitus. Südamehaiguste ennetamiseks on kõige olulisem
liikumisharrastuse regulaarsus,
mitte intensiivsus. Tervisetreeninguks sobivad kõige paremini
kepikõnd, sörkjooks, kiire kõnd,
ujumine, jalgrattasõit, tantsimine, sõudmine, ka uisutamine ja

rulluisutamine, aga viimaste eelduseks on tasakaal ja selle tunnetus ning liigeste tervis. Kõrges
eas on kõige parem jalutamine,
millele lisandub suur hulk emotsionaalset toonust loodusest.
Südamearst Tiit Rebane
toonitas kõige tähtsamaks liikumistreeningute juures enesetunnetust. Kui liikumisharjutuste või treeningute tegemisel
on tunda jõu kadumist või enesetunde halvenemist, siis ei tohi
seda lugeda ajutiseks häireks
ja jätkata treeninguid tavalise
innuga. Oma keha tuleb kuulata ja parem on alati koormust
vähendada ning kindlasti tuleb
siis ka oma südametegevust
kontrollida lasta. Iga inimene
peaks olema teadlik oma tervise olukorrast ja tervisenäitajatest: vererõhk, kolesterool jne.
Loomulikult tuleb teadlik olla

ka määratud ravimitest ja nende toimest. Kuulajatelt tuli ka
rohkesti küsimusi, nende vastustest said kõik asjatundlikke
nõuandeid.
Loengutele järgnes Viimsi
päevakeskuse seeniortantsurühma esinemine, kuhu kaasati
ka saalisolijad. Olen märganud, et kui võimlemisrühmad
oma treeningtunni lõpetavad,
väljuvad saalist enesega väga
rahul olevad daamid, kui lõpetab aga tantsuring, siis tulevad
saalist õnnelikud ja säravad
energiat täis tüdrukud.
Päev lõppes südamenädala
lauatenniseturniiriga.
Viimsi päevakeskuse südamenädala tervisepäeva toetas
Harju maavalitsus ESF Euroopa Sotsiaalfondi programmist.

Lehte Jõemaa

Viimsi Päevakeskuse tegevjuht

Muuseumiöö sõjamuuseumis
Laupäeval, 17. mail
toimub taas üle-eestiline
muuseumiöö ning sajad
muuseumid ja mäluasutused avavad uksed tasuta külastuseks kell 18–23.
Eesti muuseumid on selle aasta teemaks valinud “Öös on
tähti”, mis haakub nii liikumisaasta sporditähtedega kui ka
laulu- ja tantsupeoaasta tantsu- ning laulutähtedega. Eesti Sõjamuuseum osaleb üleeuroopalisel muuseumiööl alates 2010. aastast. Ettevõtmine
on külastajate seas populaarne,
seda näitavad iga aastaga kasvavad külastajanumbrid ning
positiivne tagasiside.
Kui varasematel aastatel
on sõjamuuseum keskendunud

Muuseumiöö programm Eesti Sõjamuuseumis
17. mai k 18–22.
l 19.30–20.30 Eesti Ajaloolise Mõõgavõitluse Liidu tegevuse tutvustamine, võistlusdemonstratsioon, relvastuse, varustuse tutvustamine huvilistele.
l 20.30 Pehmikmõõkade valmistamise töötuba lastele. Osalemistasu 5 €. Vajalik eelregistreerimine tel 621 7410 või e-posti
aadressil info@esm.ee. NB! Kohtade arv piiratud!

kaasajale ning tutvustanud sõdurite relvastust ja varustust,
siis seekord keskendume vanemale sõjaajaloole. Oleme külla
palunud Eesti Ajaloolise Mõõgavõitluse Liidu esindajad, kes
räägivad oma tegevusest. Osa
on võimalik saada võistlusdemonstratsioonist ning tutvuda
keskaegse sõjamehe relvastuse ja varustusega. Väikesed
muuseumikülastajad saavad

proovida selga muinasaegsete sõjarüüde taolisi kostüüme
ning teha mõisa auringil sõitu
Tallinna Hipodroomi hobuse
ja poniga. Lisaks ootame lapsi
pehmikmõõkade valmistamise töötuppa. Toitlustust pakub
mahekohvik Harmoonikum ja
maiustusi Maias Munk.
Kohtumiseni!

Eesti Sõjamuuseum –
kindral Laidoneri Muuseum

Tutvumine koduvallaga jätkub
septembris
Eakad jalgsi- ja kepikõndijad jäävad suvepuhkusele.
Sari “Tutvume koduvallaga“ jätkub septembris.
Nüüd saabub aeg, kus on võimalus vaadata üle matkateed,
kus talvel ja kevadel käidud
sai. On tore näidata oma lähedastele, lastelastele ja sõpradele Viimsi imeilusat ja mitmekesist loodust ning veeta
liikudes aega.

Pühapäevane jalgsimatk tõi
kohale rekordarvu inimesi – 41.
Tutvusime Tammneeme külaga,
mööda Teigeri teed suundusime
Tammneemest lõuna pool asuvasse metsamassiivi ja jõudsime paljudele ootamatult umbes
30 m kõrguse kolmejärgulise
metallist tuletorni juurde. Kodu-uurija Jaan Tagaväli andmeil
on see ehitatud 1985. a paiku.
Praegu kasutatakse torni antennsaatjana, torn on hooldamata,

värvimata ja seega häirinud heakorrastatud küla väljanägemist.
Huvitav oli käik kuulsale
Ale allikale, kust ammutasime külma vett. Meeleolukas
grillimine toimus Kirovi kaluritepäeva tähistamise peoplatsil, Rooste Antsu lõkkeplatsil.
Matka korraldas Viimsi Pensionäride Ühendus.
Kohtumiseni sügisel!

Volli Kallion
matkajuht
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In memoriam Erik Schmidt,
Naissaare poiss Mallorcalt

Maalinäitus
Afganistani
missioonist
21. aprillil avati Eesti Sõjamuuseumis-Kindral
Laidoneri Muuseumis veteraninädala puhul
kunstnik Maarit Murka näitus.
Väljapanek kajastab stseene ja emotsioone, mida kunstnik
koges 2013. aastal Afganistanis missioonil oleva Estcoy-16
jalaväekompanii paarinädalase külastuse jooksul.
Eesti Sõjamuuseumi direktor Kristjan Lutsu sõnul on
Maarit Murkal olnud muuseumiga varasem pikaajaline
koostöö, mis päädis nüüd temaatilise näitusega. „Näitus
jääb meie majas avatuks kuni võidupühani. Siis lähevad
kõik maalid heategevuslikule oksjonile,“ ütles Luts.
Lisaks kunstinäitusele tutvustati kohaletulnutele ka
internetipõhist veteranide ankeeti (veteran.esm.ee), mille vahendusel missioonidel osalenud Eesti sõjamehed
saavad oma mälestusi talletada. Juba on selle vahendusel
oma mälestused talletanud kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras, kes osales ka maalinäituse pidulikul avamisüritusel.

Eesti Sõjamuuseum

Marje Üksine
isikunäitus
Marje Üksine isikuäitus “Seisundid” Viimsi Püha
Jaakobi kirikus 4.05.–4.07.2014
Kevadiselt värsked, värvi- ja
kujunditäpsed tööd kunstnik
Marje Üksinelt rõõmustavad
kindlasti tema loomingu austajaid.
Töid teostades on kunstnik lubanud endale mängulisust ja elegantset värvikäsitlust, jõulisi kujundeid ja
suurepäraselt mõjuvaid koloriidi üleminekuid lasuursetest pooltoonidest jõulise
Näituse plakat.
värvi esiletoomiseni, sobita
des abstraktsed kujundid ühtsesse tervikusse.
Hämmastava meisterliku ja pika loometee viimastel
aastatel valminud teosed annavad suurepärase ülevaate
nii Marje Üksine professionaalsest kui ka loomingulisest
vabadusest visioneerida ning areneda muutuvas ajas ja
ruumis. Tema käekiri on kindel, kohati üllatavalt jõuline,
tugeva geomeetrilise kompositsioonivormiga ja sümbolirikas, samas jälle õhkõrn, mitmekihiliselt kujundi- ja värviküllane. Viimsi pühakoja põhjamaiselt karge interjöör
põimib kunstniku loomingu imetabaseks koosluseks.
Näitusel on väljas valik sarjadest “Seisund” ja “Avanemine”, mille tööd on teostatud kuivnõel- ja metsotintotehnikas.

Erkki Juhandi
näituse kuraator

15. august 1925 Naissaar
– 18. aprill 2014 Mallorca

Erik Schmidt sündis Naissaare
Lõunakülas ja oli üks nendest,
kes 1940. aastatel Eestist põgenes. Side lapsepõlvekoduga
oli tugev ja Erik on enda kohta öelnud, et tunneb end ikka
tagasihoidliku Naissaare külapoisina. Kodusaare inimesi ja
ajalugu tundis ta põhjalikult,
jäädvustas seda nii maalidel
kui kirjasõnas ja võib öelda, et
päästis sealse kadunud maailma unustusse vajumast.
Erik oli kaugesõidukapten
August Schmidti ja Johanna
Karro ainus poeg. Perekond
elas talus, mis oli juba mitme
põlvkonna vältel olnud üks
saare tähtsamaid elukeskusi.
Kalapüük ja lootsimine oli perekonna põline igapäevatöö ja
vana aja rannaelust räägiti lugusid, mis sööbisid eluajaks poisi
hinge. Vanu lootsisaagasid meenutas õuel kõrge männi najale
toetuv vägev lootsiredel. Eriku
vanaema Maria pidas eluaeg
ämmaemanda ametit ja oli saarel väga lugupeetud naine. Eriku
onu Bernhard oli stellaaroptik ja
koomavaba teleskoobi leiutaja.
Saksamaal töötanud Bernhard

Erik Schmidti maalid ja raamatud tegid Naissaare kuulsaks.
Foto Rannarahva Muuseum

saavutas rahvusvahelise tunnustuse alles postuumselt ning
kindlasti on Eriku artiklid ja raamatud tema tuntuks tegemisele
palju kaasa aidanud.
Schmidtide pere andis suure
panuse ka saare hariduselule.
Nende kodus loeti palju raamatuid ja enne Naissaare koolimaja ehitamist õppisid saare lapsed
Schmidtide talutoas. Hiljem
töötas Eriku tädimees Nikolaus
Blees aastaid Naissaare koolmeistrina, kooli viimane õpetaja
oli nooruke Erik Schmidt.
1943. aasta sügisel lahkus
perekond jäädavalt Naissaare
rannast ja siirdus Rootsi. Erikul

oli aeg elukutse valida ja nagu ta
isa August Schmidti, meelitasid
tedagi nii meremeheamet kui
maalimine. Ent kunst võitis ja
mõneaastase meremehetöö järel
astus noormees Pariisi kõrgemasse kunstikooli Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts,
mille lõpetas 1953. aastal. 1957.
aastal asus ta elama Mallorcale,
kus abiellus Kerstin Lindahliga
ja rajas oma kodu.
Erik Schmidti näitusetegevus algas debüüdiga Pariisi
Kevadsalongis 1951. aastal.
Järgnesid mitmed isikunäitused Johannesburgis, Stockholmis ja Hispaanias. Erik Scmidt

oli hinnatud portretistina ning
olustikumaalijana. Pastelsetes
toonides maalidele Naissaare
elust ja põhjamaisest loodusest
vastandub tema lõunamaiste
kompositsioonide särav ja värvikirev palett. Laialt on tuntud
ta suuremõõtmeline altarimaal
Mallorca Rootsi kirikus ja mitmed portreed.
Eriliseks kireks jäi Erik
Schmidtile Naissaar ja saare kultuuriloo käsitlemisel on
tema panust raske üle hinnata.
Väga väärtuslik on genealoogiline uurimus Naissaare põlistest perekondadest. 1990. aastatel kirjutas ta mälestustest ja
kodusaare lugudest tulvil Naissaare-raamatud: “Tormised teekonnad”, “Tuultest tõugatud”,
“Pagana eestlane” ja “Hüvasti,
Naissaar!”. Erik Schmidti sulest ilmus ka kümneid artikleid, samuti raamatud “Rännakud enne koitu”, “Päevapilte
Hispaaniast” ning “Minu onu
Bernhard Schmidt”.
Rannarahva Muuseum ja
Viimsi vald jäävad Põhja-Eesti
väikeselt saarelt pärit suurmehest puudust tundma. Avaldame
sügavat kaastunnet lahkunu abikaasale, lastele ja lähedastele.

Rannarahva Muuseum

Meeldetuletusi mopeedijuhtidele
Ilusad kevadilmad toovad
meie teedele ja tänavatele järjest rohkem mopeedidega sõitjaid, sestap
on sobiv meelde tuletada
mõned reeglid selle mootorsõidukiga liiklemiseks.
Mopeedi võib juhtida vähemalt
14aastane isik, kellel on mopeedi (AM-kategooria) juhimisõigus või mis tahes kategooria
mootorsõiduki juhtimise õigus
või piiratud juhtimisõigus.
Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud,
sellel peavad olema riiklikud
registreerimismärgid ning mopeedidele laieneb ka kohustuslik liikluskindlustus.

Kasuta turvavahendeid

Mopeediga sõitmisel peab
sõitja alati kandma kinnirihmatud motokiivrit. Ekslikult arvatakse, et mopeediga
sõitmisel peavad motokiivrit
kandma vaid kuni 16aastased
sõitjad. Vanusepiirang kehtib
jalgratta, tasakaaluliikuri ja
pisimopeediga sõitjatele. Mopeediga sõitja peab motokiivrit
kandma sõltumata vanusest.
Teised olulised reeglid ütlevad, kus mopeediga sõita
tohib. Mopeediga võib sõita
sõiduteel, jalgrattarajal või
-teel. Kui esimese kahega on
asjad selged (üks on sõidutee
ja teine selle osa), siis jalgrattateega on asi keerulisem.

Jalgrattateed, millel tohib mopeedi ja pisimopeediga sõita,
tähistatakse märgiga nr 431
(vt pilti). Eksivad need, kes
arvavad, et mopeediga tohib
sõita ka märkidega 433-435
tähistatud teedel, sest märgil
on jalgratta kujutis. Tegelikkuses tähistatakse viimase kolme
märgiga kergliiklusteid, millel
tohivad lisaks jalakäijatele liigelda jalgratta ja tasakaaluliikuriga sõitjad. Mopeediga ega
pisimopeediga nendel teedel
sõita ei tohi.

431

433

434

435

Piirangud

Mopeediga ei tohi sõita kõnniteel ja ülekäigurajal, vedada
esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele
liiklejatele, sõidutada sõitjat,
kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel või ei kanna kinnirihmatud
nõuetekohast kiivrit. Piiranguid
on veelgi, aga eelpool loetletute
vastu eksitakse kõige rohkem.
Lapse ohutusega on seotud
väga oluline reegel: alla 12aastast last ei tohi mopeedi tagaistmel sõidutada.
Enne sõitma asumist soovitame tutvuda kõikide mopeediga sõitmist korraldavate seadusesätetega liiklusseaduses.

Ida politseijaoskond
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Viimsi valla kultuurikalender
9. mai – 29. mai
Eesti Rahvusarhiivi dokumendinäitus “Kaks algust”
Fotonäitus 1. jalaväepolgu
lahinguteest Vabadussõjas
NB! UUS! Maarit Murka maalinäitus “Operatsioon”
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
UUS Näitus “Hõbevalgeim“
UUS Näitus “Veelinnurahvas“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “Stopp! Piiritsoon“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–18
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 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud nõudmisel,
tel 5694 4238, info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas
NB! UUS – Viimsi Huvikeskuses
Kuni 19. mai
Fotonäitus “Viimsi Kaunis Kodu
läbi aastate“
Viimsi Päevakeskuses (E–N,
k 12–16)
Kuni 29. mai
Raamatuväljapanek täiskasvanutele:
“Kasvatades kasvame”.
Valik pedagoogikakirjandust

Raamatuväljapanekud lastele:
“Muinasjutumaagia” ja
“Mõeldes suvele”
Viimsi Raamatukogu
Randvere harukogus
Kuni 30. mai
Raamatuväljapanek
“Emadepäev”
Prangli Raamatukogus
Kuni 1. juuni
Raamatuväljapanek
“Kodukandi lood ja rannarahva
romaanid”
Viimsi Raamatukogus
Kuni 14. mai
Lastele raamatuväljapanek
“Karupoeg Puhh ja tema sõbrad”
Viimsi Raamatukogus
Kuni 4. juuli
Kunstinäitus: Marje Üksine
“Seisundid”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Alates 21. maist k 18.30–20
(kolmapäeviti)
Mereäärsed joogatunnid
Kaasa matt ja pleed
Tasu 8/6 € (õpilased, pensionärid)
Juhendaja Pille Tali
lisainfo: www.pilletaliyoga.com
Tugeva tuule ja vihmaga
toimuvad tunnid Rannarahva
Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseumis,
Pulmaplatsil
9. mai k 10–14
Muinsuskaitsenädal Viimsis
Seened ja satikad puitmajade
kallal
Puitu kahjustavate seente ja
mardikate tuvastamine, vältimine ning tõrje.
Praktiline õpituba kõigile puitmajade omanikele.
Lisainfo ja reg: Kadi Karine,
tel 5625 2517,
kadi@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
9. mai
Muinsuskaitsenädal Viimsis
Muinsuskaitseamet esitleb
aastaraamatut
Rannarahva Muuseumis
9. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga
Laulab Viimsi laululind Dagmar
Mäe
Cafes Lavendel
9. mai k 21
Elava muusika õhtu:
Kolumbus Kris
Black Rose Pubis
10. mai k 10
Muinsuskaitsenädal Viimsis
Reheahi – kasutu ja kummaline
või geniaalne?
Süüvime vaid eestlastele
omase rehemaja südameks
oleva reheahju hingeellu
Ahju taastamine, moderniseerimine, kütmine – praktiliste
tööde käigus omandame väärtuslikke oskusi
Lisainfo ja reg: Kadi Karine,
tel 5625 2517,
kadi@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

10. mai k 10
Viimsi valla 95. sünnipäev
k 10 XXVIII Viimsi Jooks 2014
k 11–11.50 lastejooksud
k 12.30 start 10 km – jooks ja
kepikõnd
k 19 heategevuskontsert
ansamblilt “Kõrsikud“
Ürituse tulud lähevad Tallinna
Lastehaigla Toetusfondi
Korraldajad: ÕF EventSells ja
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Kooli õuel ja saalis
10. mai k 13
Emadepäeva kontsert
Esinevad Viimsi Huvikeskuse
laulu- ja tantsulapsed
Viimsi Huvikeskuses
10. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Jazzi rütmis, Merje Kägu ja Jana
Abzalon
Cafes Lavendel
10. mai k 19
Elava muusika õhtu: Marzipan
Black Rose Pubis
11. mai k 11
Viimsi 3:3 Korvpalliturniir 2014
Lisainfo www.kkviimsi.ee
Korraldaja MTÜ Korvpalliklubi
Viimsi
Viimsi Kooli spordisaalis
11. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
11. mai k 12
Emadepäevale ja vanavanemate aastale pühendatud
kontsert
Esinevad Voldemar Kuslap ja
Henn Rebane
Kontsert on tasuta!
Toimub suur käsitöö ja kaltsuvaipade müük
Prangli Rahvamajas
11. mai k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
12.–17. mai
Soome-Ugri kultuurinädal muuseumis
Rannarahva Muuseumis ja
Viimsi Vabaõhumuuseumis
14. mai
Külas on Harjumaa päevakeskused
k 14 kontsert Viimsi valla
eakatele
Viimsi Päevakeskuses
14. mai k 20
Elava muusika õhtu: Tõun ja
Kannelmäe
Black Rose Pubis
15. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. mai k 19
Punutud soengute õpituba
Hind 6 €
Registreerimine: tel 510 4400,
e-mailil loovustuba@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

15. mai – 25. august
1.–9. klasside õpilastele
III suvine võistulugemine
Viimsi Raamatukogus
16. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga
Esineb Janeli Kuusk
Cafes Lavendel
16. mai k 21
Elava muusika õhtu: Mary Ann
& The Tri-Tones
Black Rose Pubis
17. mai k 10–18
Seiklusrogaini “Libahundi jälg“
kevadetapp
Korraldaja: MTÜ Aktiivikeskus
Naissaarel
17. mai k 18–23
MuuseumiÖÖ “Öös on tähti“
Viimsi Vabaõhumuuseumis ja
Rannarahva Muuseumis
17. mai kell 18–22
MuuseumiÖÖ Eesti Sõjamuuseumis
19.30–20.30 Eesti Ajaloolise
Mõõgavõitluse Liidu võistlusdemonstratsioon, relvastuse ja
varustuse tutvustamine
20.30 Pehmikmõõkade valmistamise töötuba lastele
Vajalik eelreg: tel 621 7410,
info@esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
17. mai k 19
Salongiõhtu elava muusikaga
Esineb Arabella
Cafes Lavendel
17. mai k 21
Elava muusika õhtu:
Mary Ann & The Tri-Tones
Black Rose Pubis
18. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. mai k 14–15
Randvere Pasunakoori kontsert
Dirigent Kristjan Jurss
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
18. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
20.–30. mai
Viimsi Päevakeskuse huviringide näitus
Näitust saab külastada
E–N k 12–16
Viimsi Päevakeskuses
20. mai k 18–20
Meeskonnatöö koolitus
“Muuda nõrkused tugevusteks”
Koolitaja Natalia Kitam
Eeslregistreerimine:
info@harmoonikum.ee,
tel 5308 1188
Koolitus on tasuta
Harmoonikumis
21. mai k 18
Kevadkontsert
Esinevad kooli laulukoorid ja
tantsurühmad
Kontsert on tasuta!

Avatud on kohvik
Viimsi Koolis
21. mai k 20
Elava muusika õhtu:
Mikk Tammepõld & Priit Jääger
Black Rose Pubis
22. mai k 19
Jazzisalong
Esineb Joel Remmel trio
Rannarahva Muuseumis
22. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
23.–25. mai
Euroopa noorte Korvpalli Liiga
finaalturniir
Korraldaja MTÜ Korvpalliklubi
Viimsi
Lisainfo www.kkviimsi.ee
Viimsi Kooli
spordisaalis
24. mai k 12
Soome lahe väikesaarte
maailm
Fookuses on Viimsi saared
Ettekande teeb Rannarahva
Muuseumi teadusjuht Maivi
Kärginen
Viimsi Raamatukogus
24. mai
Viimsi Kino avamine
Teravad filmielamused kogu
päeva vältel, üllatused lastele
Viimsi Kinos

24. mai k 19
Elava muusika õhtu: Absolute
Black Rose Pubis
25. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. mai k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus
25. mai k 17
Juubelikontsert “Põlvkonnad“
VTK Keeris 10
Treener Ene Mets
Viimsi Kooli aulas
28. mai k 20
Elava muusika õhtu:
Vessart & Eimel
Black Rose Pubis
29. mai k 16.30
Rongkäik Viimsi Kooli
juurest
k 17 Lasteaedade Laulupäev
Korraldaja MLA Viimsi
Lasteaiad
Viimsi mõisa pargis
Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 602 8866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
ja Andres Hermetil sündis 17. märtsil tütar Minna
Mari
l Kaisa ja Toomas Tammelal sündis 18. märtsil poeg Mihkel
l Maarja ja Erkki Aljasel sündis 25. märtsil tütar Loretta
l Astrid ja Lauri Maldrel sündis 27 . märtsil poeg Rainer
Erik
l Kristi ja Rainer Ploomil sündis 2. aprillil poeg Sander
l Jelena ja Juri Nikitinil sündis 2. aprillil poeg Viktor
l Kristiina ja Timo Püil sündis 5. aprillil poeg Oliver
l Gerli Saarelehel ja Olle Kasel sündis 11. aprillil tütar Nora
l Anneli ja Raido Kübarseppal sündis 11. aprillil tütar Gloria
l Lea ja Priit Lopsikul sündis 11. aprillil poeg Lars
l Merlis Lättil ja Kristjan Heinmetsal sündis 14. aprillil poeg
Noe
l Kristel Piiriojal ja Taivo Luigel sündis 23. aprillil poeg
Lukas
l Kristin ja Kert Jakobsonil sündis 27. aprillil poeg Kerret
l Ingrid

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄVALAPSED

Palju õnne!
l Salomia

l Helle-Mai

l Kalju

l Maie

Puusepp ... 100
Pihel ................. 85
l Olaf Raspel ................ 85
l Arno Tamm ................ 85
l Ester-Johanna Talussaar
......................................... 85
l Arvo Otsepp ............... 80
l Nikolai Matjuk ........... 80
l Maie Kiirats ................ 80
l Lea Viires .................... 80
l Heljo Tikka ................. 80
l Anatoli AraktŠejev .... 75
l Ervin-Johannes Piirisaar
......................................... 75
l Maimu Oja ................. 75
l Eha Pihlakas .............. 75

Põllu ......... 75
Aettik ................ 75
l Mare Tugedam .......... 75
l Virga Kokser .............. 75
l Helle Mets .................. 75
l Eda Voogla ................. 75
l Ille Pukk ..................... 75
l Alexander Semenov . 70
l Riho Mättas ............... 70
l Lembo Võõsa ............. 70
l Kalju Kokk .................. 70
l Jüri Laansalu .............. 70
l Ilme Ristla ................. 70
l Marika Roots ............. 70
l Tiia Tamm .................. 70

12

9. mai 2014

Jaak Kuul alustas
hooaega edukalt
Saksamaal peeti aprilli viimasel nädalavahetusel
autospordi HAIGO sarja hooaja avavõistlused.
Edukalt osales seal taas Viimsi võidusõitja Jaak
Kuul.

Ravi tee 1 kinnistu
detailplaneeringu avalik tutvustus
Viimsi vallamajas

avalikul väljapanekul Lubja küla, Lubja-Nurme kinnistu detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 2,61 ha ning maa-ala asub

Viimsi vallas, Haabneeme alevikus asuva Ravi tee 1 kinnistu de-

Randvere tee ja Lubja tee ristis. Planeeritav ala piirneb Tammiku-

tailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 14.10.2005. a kor-

nõlva ja Lubja IV kinnistutega.

raldusega nr 547. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli

Detailplaneeringuga on ette nähtud Lubja-Nurme kinnistu ja-

kinnistul Ravi tee 1 (kinnistus¬registriosa nr 3046502, katastritun-

gamine kolmeks, et moodustada üks ärimaa sihtotstarbega krunt,

nus 89001:010:7660, pindala 6714 m2, sihtotstarve ärimaa) ehi-

üks tootmismaa sihtotstarbega (alajaam) ning üks osaliselt ühis-

tusõiguse määramine äri-, büroo ja teenindushoone ehitamiseks,

kondlike hoonete maa (95%) ja osaliselt ärimaa (5%) sihtotstar-

peamiselt kuni 3-korruselises 10 meetri kõrguses põhimahus kuni

bega nn Viimsi suusakeskuse krunt.

3000 m2 ehitusaluse pindalaga ning väiksemas osas kuni 8-korru-

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühiskondlike hoo-

selises mahus, kõrgusega kuni 29 meetrit. Võimalik, kuni 26x26

nete maa sihtotstarbega krundile suusakeskuse toimimiseks vaja-

meetri laiune, kõrgem ehitusmaht on kavandatud nii, et Meriväl-

like hoonete ja rajatiste ehitamine, ärimaa sihtotstarbega krundile

jalt Haabneeme poole sõites jääb see olemasoleva 8-korruselise

multifunktsionaalse ärihoone / hotelli / vaba aja keskuse püstita-

Viimsi SPA hoone taha.

mine ning vastava krundijaotuskava planeerimine.
Viimsi suusakeskusesse rajatakse suusarajad, laskumisnõlvad,

Detailplaneering kooskõlastati, võeti vastu ja avalikustati
2008. aastal.
Detailplaneeringu avalikustamisel märkusi, vastuväiteid ega

teenindavad hooned, parkla ja tiik. Suusakeskust teenindavasse
hoonesse on kavandatud suusarent, riietusruumid ja kohvik.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka

ettepanekuid ei esitatud ja ühtegi lahendamata vaidlust üles ei
jäänud. Vahetult enne detailplaneeringu kehtestamist aga hal-

valla veebilehel www.viimsivald.ee.

dusmenetlus peatati, sest omanik ei soovinud võtta endale teeJaak Kuul oma võistlusautoga. Foto erakogu

de- ja tehnovõrkude väljaehitamise kohustust, mille eesmärk oli

19.05-15.06.2014 tööpäevadel kell 8.30-17 (esmaspäeviti

“Tulemus oli hooaja alguse kohta hea,” sõnas Kuul. Laupäevasel võistlusel saavutas ta teise ja pühapäeval neljanda koha, mis kokkuvõttes andis tulemuseks kolmanda
koha.
Möödunud aastal saavutas Jaak Kuul Formula Mondial sarjas esikoha ning esmakordselt selle võistluse sarjas
viidi võidukarikas Saksamaalt ära Viimsisse.

rajada vallale kuuluvale maale Ravi ja Randvere tee äärde kerg-

kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi

liiklustee. Detailplaneeringu menetluse lõpuniviimist jätkatakse

tee 1) avalikul väljapanekul Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra

käesoleval aastal pärast vastavate kokkulepete sõlmimist.

detailplaneering.

da 12 000 m²-lt 4500 m²-ni ning uue võimalusena nähakse ette

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringuga

MRJK Lastevanemate turniir

kinnistule planeeritava hoone kasutusotstarbe määramine SPA/

määratud Pärnamäe kalmistu 100 meetri laiuse sanitaarkaitse-

veekeskuse rajamiseks. Planeeringu kehtestamine on võimalik

vööndi vähendamiseks 50 meetrini ja üldplaneeringu teemapla-

kui leitakse kokkulepe äri-, büroo ja teenindushoone arendami-

neeringuga „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine.

seks nii, et Viimsi Vallavalitsus ei pea võtma selleks omapoolseid

Elamuehituse põhimõtted“ määratud elamu minimaalse lubatud

kohustusi ega riske.

kauguse muutmiseks kalmistu piirist 100 meetrilt 75 meetrini.

VT

Pühapäeval, 13. aprillil toimus Viimsi Pargi jalgpallistaadionil tore vutiturniir, kus MRJK trennilaste vanusegruppide (klubis on 15 vanusegruppi)
lapsevanemad omavahel jalgpallis mõõtu võtsid.
MRJK Lastevanemate turniirile registreerus 8 võistkonda, loositi 2 alagruppi.
Võistkonnas pidi olema ka üks ema.
Kell 15 pidas klubi eestvedaja Martin Reim sissejuhatava kõne ning siis
anti esimeste mängude avavile. Publikut, s.h lapsi oli vaatamas üllatavalt
palju. Et mängijatel ja pealtvaatajatel
kõht tühjaks ei läheks, oli klubi orgaTurniiri karikas.
niseerinud puhveti. Täikal sai müüa või
vahetada laste väikeseks jäänud jalgpalli-riideid ja jalanõusid.
Turniiri võitis 2001/02 I, kelle koosseisus mängisid ka
kaks endist Eesti koondislast.
Kell 18 olid mängud läbi, peeti lõpukõne, valiti parimad mängijad, anti üle rändkarikas ja toimus ühispildistamine. Loodame väga, et turniir muutub traditsiooniks.

Avalikustamise järel detailplaneeringu põhilahendust muude-

Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja asub Äigru tee lähedu-

tud ei ole, küll aga on planeeringu koostamisest huvitatud isikute

ses, idas Pärnamäe kalmistust ning piirneb Äigru tee 2, 2a, Äigru

soovil vähendatud planeeritava hoone suurimat lubatud brutopin-

põik 8, 10, Leili kinnistutega ja reformimata maaga.

Kuna planeeringu menetlus on vahepeal olnud peatatud, siis

Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu neljaks üksikelamukrun-

toimub varemvalminud ja kehtestamisele esitatava detailplanee-

diks ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoo-

ringu täiendav avalik tutvustus 14. mail 2014. a kell 16 Viimsi val-

ne ehitamiseks, suurima lubatud ehitusalune pindalaga kuni 230

lamaja volikogu saalis (II korrusel). Tutvustuse eesmärk on anda

m² ja põhihoonete kõrgusega kuni 8,5 meetrit (abihoonete kõr-

avalikkusele informatsiooni varem valminud planeeringu lahen-

gus on kuni 5 meetrit), Viimsi Vallavolikogu 15.04.2014 otsus nr

dusest enne selle võimalikku kehtestamist.

28.

Viimsi suusakeskuse
detailplaneering on avalikul
väljapanekul!

26.05-8.06.2014 tööpäevadel kell 8.30-17 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee
1) avalikul väljapanekul Pringi küla, Ees-Kristjani, Ees-Praaga, Taga-Kristjani ja Ees-Telli kinnistute detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 6,7 ha ja piirneb Metsaveere tee
4, 6, 8, 10, 12 ja 14, Kingu VI, Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega.
Detailplaneeringuga moodustatakse kuusteist elamukrunti,
kaks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust ja kaks üldmaa
sihtotstarbega katastriüksust ning määratakse krundi ehitusõigus
kuni 8,5 meetri kõrguse üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks igale krundile ehitusaluse pindalaga kokku 300 m².

Jaanus Rumma

21.05-4.06.2014 tööpäevadel kell 8.30-17 (esmaspäeviti kel-

MRJK 2006 I tiimist

la 18ni ja reedeti 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda
ka valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Valla MV sulgpallis
3. mail toimusid Viimsi
Spordihallis järjekordsed
valla sulgpalli meistrivõistlused, osalejaid oli 39.

Meistritiitli ja õnnitlused pälvisid: U11 tüdrukute üksikmängus Katharina Kivi, U11 poiste
üksikmängus Rene Leeman,
U13 tüdrukute üksikmängus
Liis Tamberg, U13 poiste üksikmängus Markus Kivistik,
U13 poiste paar Markus Kivistik–Martin Metsküla, U15
poiste paar Martin Sepp–Herman Kirsipuu, U15 tüdrukute
paar Helen Käsik–Kristin Käsik, U15 ja 17 tüdrukute üksikmängus Kristin Käsik, U15

Treener Melissa Mazhurtsak koos kõige osavamatega.
Foto Viimsi Sulgpalliklubi.

ja U17 poiste üksikmängus
Rando Stoltsen, U17 segapaar
Martin Sepp–Kris Stina Vaid-

la; seenioride naispaar Regina
Kari–Anne Kanter, seenioride meesüksikmängus Vahur

Kivistik, seenioride meespaar
Rauno Kristal–Vahur Kivistik,
meespaarismängus Toivo Tammeri–Marko Mägi ning seenioride segapaar Rauno Kristal–
Anne Kanter.
Meistrivõistluste
raames
toimus ka osavusvõistlus (pildil
osalejad), mille käigus moodustati kaks võistkonda lastest,
kes varem sulgpallivõistlustel
osalenud pole. Võistluse viis
läbi treener Melissa Mazhurtsak.
Täname Viimsi valda ja
spordiklubi Viimsi Sport kaasa aitamast ürituse läbiviimise
edukusele.

Viimsi Sulgpalliklubi

ViimsiSpordi seikluslaager
Viimsi Spordihallis tegutsev spordiklubi ViimsiSport jätkab eelmisel
aastal väga populaarseks
osutunud lastelaagrite korraldamisega ka sel suvel.
Päevalaagri eesmärk on sisustada 6–14aastaste laste aeg
sportlike ja põnevate tegevustega, rikastamaks nende koolivaheaja veetmise võimalusi.
Iga laagripäev on täidetud
seiklustega. Päevad algavad varakult, hommikusöögile kogunetakse juba alates kella kaheksast, päev kestab 18ni. Last võib

tuua ka hiljem. Et laagrile tõelist
vürtsi lisada, saavad lapsed ühe
öö pärast lõkke ääres grillimist
spordiklubis magamiskottides
ööbida.
Mis ootab lapsi ViimsiSpordi seikluslaagris?
Hommikuti mängitakse,
meisterdatakse ja joonistatakse.
Kui ilm on ilus, toimuvad tegevused spordihalli rohelises ümbruses, halvema ilma korral spordiklubi ruumides ja lastenurgas.
Iga päev on erinev: pannakse
ennast proovile Viimsi seikluspargis; sõidetakse rattaretkele
kaunil Viimsi poolsaarel; avas-

tatakse Rannarahva Muuseumi
ja Viimsi Vabaõhumuuseumi;
õpitakse loovust Heli Rõõmu
keraamikastuudios; õpitakse
kokkama kohviku SpordiRoots
kokakoolis; reisitakse kaunile
Prangli saarele, kus on ootamas
põnev ekskursioon.
Kui lõunasöök on läbi ja
õhtuni veel aega, saavad lapsed
mängida sulgpalli, lauatennist
ja tennist jm pallimänge. Saab
mängida xBoxiga ning tantsida
virtuaaltreeningul. Meelepärast
tegevust leiab laagris igaühele.
Kõik tegevused toimuvad
kahe kasvataja hoolsa pilgu all.

Õhtuoodet süües saavad lapsed
muljetada oma päevastest seiklustest. Tervislikku ja maitsvat
toitu pakub Viimsi Spordihallis
avatud kohvik SpordiRoots.
Infot leiab koduleheküljelt
www.viimsisport.ee või tel
5551 6116. Küsimusi ja broneerimissoove palume saata
e-posti aadressil laager@viimsisport.ee. Päevalaagri hind on
mõistlik, ka järelmaksuvõimalus. Esimene vahetus alustab
9. juunil. Laagrivahetused toimuvad suvel igal nädalal, kui
on piisavalt registreerunuid.

ViimsiSport

Li Lirisman võitis
Riias esikoha
Li Lirisman võitis Riias Põhjamaade meistrivõistlustel WKF Karate Nordic Cup 2014 esikoha.

Karikat hoiab Li Lirisman. Foto erakogu.

12. aprillil toimusid Riias Põhjamaade meistrivõistlused,
millest võtsid osa Läti, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Islandi
ja Eesti sportlased. Viimsi neiu Li Lirisman osales naisjuunioride kuni 53 kg kumite võistlustel ja võitis esikoha. Li sai
kahekordseks Põhjamaade meistriks, esimest korda võitis ta
Põhjamaade meistrivõistlused möödunud aastal Oslos.

VT

Spordiüritustest tulekul

10. mai k 10 28. Viimsi Jooks / Viimsi Kooli õuel / Korraldaja:
Viimsi Vallavalitsus ja ÕF EventSells.
17. mai Seiklusrogain “Libahundi jälg“ kevadetapp / Naissaarel /Korraldaja: MTÜ Aktiivikeskus.
31. mai k 11 Viimsi valla meistrivõistlused lauatennises /
Viimsi spordihallis / Korraldaja: Viimsi vallavalitsus ja Nõmme
spordiklubi / Registreerimise viimane tähtaeg 28. mai, raimond.einer23@gmail.com.
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l Tule ja tutvu Viimsi kirbuturuga! Meie Kirbukas
müüb sinu kauba ise ja pakub ostjatele iga päev
uut ja huvitavat kaupa. Asume Rohuneeme tee
12. Vaata www.kirbukad.ee, tel 5805 0768.
l Otsime toredat hoidjatädi Haabneemes. Hoidmine toimuks vastavalt vajadusele ja vahel ka õhtuti.
Põhiliselt tuleks hoida viiekuust poissi, õhtuti ka
kolmeaastast poissi. Tel 5624 7682.
l Niidame muru ja trimmeriga pikemat rohtu. Info
tel 5598 7622.
l Müüa kuiva küttepuud: lepp, kask; 40 l võrkkotis ja lahtiselt. Erinevad mõõdud. Tel 512 0593,
bbqpuit@gmail.com.
l Soovin alates suvest või sügisest üürida ühetoalist (või väikest kahetoalist) korterit pikemaks
ajaks. Olen korralik ja puhtust hoidev noor naisterahvas. Helistage numbril 5693 4584 või kirjutage
aadressil laura389@hot.ee.
l Müüa mahedalt kasvatata kanade mune. 10 tk
2 €. Kätte saab Viimsist või Kuusalu vallast. Kirjutage aadressil eleenmichelis@gmail.com.
l Soovin üürida suveperioodiks garaažiboksi või
parkimiskoha majaaluses parklas Haabneeme piirkonnas. Tel 5559 8322, e-post heinmadis@gmail.
com.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töötme
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgesti ja leiame lahenduse.
l Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 220 €,
mulda 15 t 140 €, komposti, killustikku ja liiva.
Tel 5697 1079, 670 1290, e-mail taluaed@hot.ee.
l Õpiabi põhikooli õpilasele matemaatikas, füüsikas.
Abi põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistumisel. Kontakttunnid toimuvad Meriväljal.
Kirjutage aadressil javar@javar.ee.
l Müün mulda, kruusa, killustikku, liiva. Koos
transpordiga. Hind soodne! 5608 1801.
l Otsin koristajat-aednikku eramusse Haabneemes. Tel 5664 2043.
l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka
sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage aadressil
margus@korvent.ee, tel 552 6281.
l Müüme paekivi Viimsis, info tel 501 4723.
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 sõelutud turbamulda, koju tuues on hind
12 m3 (15–16 t). Lisaks põhupelletid, hobusesõnnik, kaer, täitepinnas jpms. Tel 504 6476, info@
lilliagro.ee, www.lilliagro.ee.
l Klassikaline massaaž koos tervendava jalatalla ja
pea punktmassaažiga Teie kodus, hind 20 € tund.
Tel 520 6817, katlin@lilliagro.ee.
l Müüme lõhutud küttepuid kohaletoomisega:
lepp 38 €/rm, kask 46 €/rm, metsakuiv okaspuu
37 €/rm. Tel 509 9598.
l Inglise keele eratunnid kooliõpilastele. 2 x 45
min = 25 €, koos sõbraga 30 €. Aeg ja koht kokkuleppel. Huvi korral kirjuta pp@online.ee (Pille).
l Teostame väikesemahulisi transporditeenuseid
erinevate järelhaagistega (kuni 3 t).
l Liiva, killustiku ja mulla müük; transporditeenus.
Müüme ka väikses koguses saematerjali ja võrkkottidesse pakitud saepindu – vajavad kuivamist. Tel 5251 989, info@haagisterent.ee ja
www.haagisterent.ee.
l 29aastane töötav noormees üürib omanikult 1–2
toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €. Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või ar24@neti.ee.
l Ostan ENSV ja EW aegseid rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlale, lillepeenrasse. Kasvumuld on
suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea
toiteväärtusega, ilma kivideta. Teie käsutuses on
kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda hea manööverdamisvõimega kalluril. Hind 110 €. mullavedu@
hot.ee, tel 525 2632.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimistööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com.
l Müüa Viimsis võõrasema-, suve- ja püsilillede
ning köögivilja taimi. Erinevad potililled ja pukspuuistikud. Tel 5349 9081 ja 5349 9087.
l Müüa soodsa hinnaga freesasfalti. Transpordi
võimalus. Tel 5381 8801.
l Müüa lõhutud küttepuud koos transpordiga.
Lepp 35 €/m3, kask 38 €/m3. Täpsed kogused,
tähtajad lühikesed. Tel 5648 4838, e-post lehtpuukyte@gmail.com.

l Tänavakivide müük ja paigaldus. Võrkaiad, haljastus. Freesasfaldist teed ja platsid, maakivide
müük ja paigaldus. Väiksemahulised asfalteerimistööd. 11 aastat kogemust. henno.piirme@gmail.
com, www.kivivennad.ee, tel 551 9855, 558
8842.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja
tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2,
sihtotstarve elamumaa. Hind 5000 €. Tel 505
8794, e-post martin@baltreal.ee.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Helistage tel 5625 1195 (kell 9–19), Tiiu.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936.
l Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitumise ühistrassiga. Kaevetööd. Haljastus. Aia- ja tänavateede
kivitamine, äärekivide paigaldus. Majasisesed
san-teh tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine.
Keevitustööd. Kontakt: Enno, tel 5656 7690,
e-mail worldwidebuilding@gmail.com.
l Müüa otse omanikult krunt Leppneemes 1570 m2.
Hind kokkuleppel. Tel 5342 3633.
l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride,
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik.
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakkumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.
l 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 Klassikaline 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 Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos toomisega, tel 501 8594, www.
kaminapuud.com.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee Tel 5196 9314.
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 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 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 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates
50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee.
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 Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
põrandate vahatamine. Täpsem info: www.puhastused-kpe.ee, tel 5638 8994.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee.

Ootame külla vastavatud

Take Away
Sushibaari
Pakume maitsvat sushit ja
huvilistele toorainet sushide
valmistamiseks.
Asume Viimsi
Kaubanduskeskuses.

Suvel Haabneeme keskuses avatav UUS
avar lastehoid ootab väikeseid särasilmseid kliente! Pakume ka suvist ajutist
lõbusat olemist juba lasteaias käivatele
lastele ja sügisel kooli minejatele.
Täpsema info saadame registreerunud
huvilistele. Anna oma soovist teada:
tinyurl.com/lastehoid

Tallinn Viimsi SPA saunakeskus
pakub tööd

SAUNAMEHELE

Tööülesanded:
- saunade kütmine
- saunakeskuses heakorra tagamine
Kontaktisik: Andres Saun,
e-mail: andres.saun@spatallinn.ee,
telefon: 502 7877.

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

Avatav lastekeskus Haabneemes otsib oma
meeskonda: lapsehoidjaid, klienditeenindajaid,
kokka, koristajat.
Pakume ka ajutisi
töid (üli)õpilastele.
Info: www.liikluskohvik.ee

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

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

Kui Sa pole veel
leidnud seda
ÕIGET suvelaagrit oma
lapsele – tule
vaata Seikluslaagri infot siit:
www.liikluskohvik.ee

Viimsi
Teatajale
on reklaami
eest võlgu
firma
Rostvalt OÜ

SÕELUTUD MULD, LIIV,
KILLUSTIK, FREESITUD
ASFALT KOOS KOHALETOOMISEGA.
KALLURTEENUSED,
BOBCATI RENT.
Aaris Grupp OÜ,
tel. 506 3020
Kaevetööd, lammutustööd, haljastustööd.
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Teade silmahaigetele
Silmaarst Ene Malva ambulatoorsed
vastuvõtud lastele ja täiskasvanutele
AS Fertilitas erakliinikus Kaluri tee 5a,
Haabneeme
lE
l T,

14.00–17.30
K 8.00–15.00

Silmahaiguste, nägemishäirete esmane
diagnoosimine ja ravi.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule tel 605 9600, 605 9601

www.fertilitas.ee
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