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Muuseumid ja muuseumiöö
Viimsis. Loe lk 9–12

Loovusring
kutsub
12. mail koguneb RMK Viimsi looduskeskuse täiskasvanute looduse ja
loovuse ring, kuhu on oodatud kõik
loodusest ja tervislikust toitumisest
huvitatud.
Läheme kevadisesse metsa ja vaatame, mida
sealt leiab hamba alla pista. Jalutuskäigu lõpus
valmistame lõkkekohas oma saagist väikesed
suupisted.
Metsamatk toimub RMK Tädu loodusõpperajal ja algab kell 18.00. Osalejatel palume
eelnevalt registreeruda viimsi.looduskeskus@
rmk.ee või 5029 757. Osalustasu 9 € saab
maksta kohapeal sularahas.

RMK

Metsakasti küla
üldkoosolek
Laura, 6-aastane: Kui minul ei oleks koera, ei saaks ma praegu olla ema. Foto Liina Rüütel

Tere ema, vanaema ja
vanavanaema!
10. mail tähistame taas
kõige armsamat perepüha –
emadepäeva.

Emadepäev on päev emadele, vanaemadele ja vanavanaemadele. Üks
päev, mil tänada neid, kinkida lilli,
oma käega tehtud kingitusi, küpsetada midagi ja veeta see päev
koos perekonnaga.
Emadepäeva tähistati esmakordselt Ameerika Ühendriikides
Lääne-Virginias Graftowi kirikus
10. mail 1908. Eestis sai see traditsioon alguse 1922. aasta Uderna
koolis toimunud piduliku koosviibimisega, mille organiseeris Naiste Karskusliit. Üle-eestilisena tähistati seda päeva juba aasta hiljem, 3. juunil 1923. Aastatega kogus emadepäev populaarsust ja seda tähistati kuni 1940. aastani. Uuesti
hakati Eestis emadepäeva ametlikult tähistama 1988. aastal.
Viimsi Teataja kohtus Viimsi
vallas lastega, et uurida, millised
on nende emad ning mida nad oma
emadega koos teevad.

Minu ema

Katrin (5-aastane): Minu emmel
on tumesinised silmad, minu isal
on helesinised silmad, aga minu
silmad on nagu vanaemal – meresinised. Kuigi emme ütleb, et nii ei
ole ilus öelda, siis ikkagi on meie
perekond sinisilmne.
Karl (4-aastane): Laura, Anna,
Siimu ja Kreete emmed on blondid, aga minu emme on tüüpiline
kartul. Pikkust ei ole tal ka rohkem

Tähistagem koos emaga!
l 9. mai
k 12 algab EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus Viimsi Muusikakooli kevadkontsert.
k 13 algab Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1) emadepäeva
kontsert.
l 10. mai
k 11 algab Prangli Rahvamajas
Tallinna poistekoori emadepäeva kontsert, dirigeerib
Lydia Rahula.
k 14.30 algab EELK Randvere
kirikus jumalateenistus ja emadepäeva tähistamine
k 17 algab EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus JazzPopFesti
raames vokaalansambli Maneo
emadepäeva kontsert.

kui teistel. Issile on ta varsti õlani,
peab ainult rohkem putru sööma.
Ruudi (3-aastane): Kui emme
käiks rohkem metsas jalutamas,
oleks mul lisaks Kristjanile veel
mõni vend või hoopis õde.
Eeva-Maria (4-aastane): Emme
õpetas, et kuningannaks saamiseks
pean ma täna õppima ja käituma
nagu elaksin juba praegu kuningriigis.

Emadepäev

Sofia (4-aastane): Emadepäev on
oluline püha, sest see on ainus päev
aastas, kus emme saab kuninganna
asemel olla kuningas. See on puhkepäev. Kuningad ju ei pese nõusid, ei korista ega tee süüa. Emmel
on siis vaba päev!

Raul (6-aastane): Eelmisel aastal magasin ma tähtsal päeval sisse
ja emme nägi mu lilled ja kaardi
voodi all enne ära, kui sain üle
anda. Ma ei saa aru, kust tuleb emmel see mõte, et vaadata pühapäeva hommikul minu voodi alla?
Daaniel (6-aastane): Sul avastas emme ise kingituse, ma arvasin, et olen kaval, ärkan vara üles
ja lähen issit äratama. Hüppasin
voodis tükk aega ja siis tuli välja,
et seal ei maganud mitte issi, vaid
hoopis emme! Õnneks mängisime
issiga kokku ja emme arvab tänaseni, et see pidigi nii minema.
Hendrik (5-aastane): Õige mees
kingib ikka emmele emadepäevaks lilli. Minu emme saab lilled
minult ja issilt, aga ma kingin pühapäeval oma tulevasele naisele
kah ja edastan suured soovid tulevasele emale!

Teab või mitte?

Anna (6-aastane): Emmele ei saa
kõiki asju rääkida. Noh, ma mõtlen neid asju, mis on halvasti läinud. Sest kui ta teaks, mis asju oleme vendadega ära lõhkunud, siis
ta ei oleks iga päev nii õnnelik!
Triinu (4-aastane): Minu emme teab kõike. Kui ma ütlesin talle, et me tahame Raul-Hendrikuga
abielluda, siis ta ütles, et õige aeg
ei ole veel käes ja peame natukene veel ootama. Ainult umbes 18
aastat.
Gretel (5-aastane): Emme arvab, et ma ei tea, kus on kodus
suured šokolaadid ja küpsisepa-

kid, aga ma tegelikult tean ja siis
ma vahetan kogu aeg šokolaade ja
komme ümber!
Henri (4-aastane): Emme armastab öelda, et ta teab, mis ma
lasteaias tegin, aga ma kontrollisin õpetajalt, kas meil on rühmas
kaamerad. Õpetaja ütles, et ma
räägin lolli juttu, kaameraid ei ole.
Ma küsisin õpetajalt, kas ta räägib
päeva ajal telefoniga, õpetaja ütles, et tal ei ole selleks aega. Seega
nüüd on kindel. Emme ei tea.

Koos?

Laura (4-aastane): Emme käib lilli
korjamas, aga ainult siis, kui mina
või issi korjame ja tema teeb pilti!
Greete (4-aastane): Issil ja vendadel ehk meestel on lihtne: ärkavad üles, pesevad hambad, panevad riidesse, söövad ja 20 minutiga ongi valmis. Meil emmega on
keeruline: kunagi ei saa alla kahe
tunni hakkama. Seega kuttidel on
rohkem oma aega, aga samas on
meil emmega vannitoas ja garderoobis lõbus!
Annabel (4-aastane): Issiga poes
käies saan alati mõne raamatu või
uue Barbie nuku, emme aga alati
mõtleb ja loeb kokku, mitu nukku mul on, issi õnneks ei mäleta.
Mulle meeldib issiga poes käia,
aga emmega kohvikus!
Lii-Marii (5-aastane): Kui emme läheb jooksma, siis mina lähen
rattaga sõitma, sest muidu ei oleks
emmel jooksutempot, vaid ta kõnniks.

Viimsi Teataja

Metsakasti küla üldkoosolek toimub
28. mail kell 18 Randvere Koolis (Schüdlöffeli tee 4).
Päevakorras on külavanema valimine
ja kohtumine abivallavanem Mati Mätlikuga (kommunaal- ja ehitusvaldkond).
Palun saatke küsimused Mati Mätlikule kirjalikult e-posti aadressil mati@viimsivv.ee.
Külavanema kandidaadid esitage registreerimiseks Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 21. maiks posti teel (Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, 74001) või e-kirjaga aadressile info@viimsivv.ee. Taotlusele lisada kandidaadi kirjalik nõusolek kandideerimiseks.
NB! Valimistoiminguteks palume kaasa
võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart
või autojuhiluba).

Viimsi Vallavalitsus
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Vallavolikogus

Head viimsilased!
Sel laupäeval, 9. mail tähistame Viimsi valla
96. aastapäeva! Tähistame seda toredate üritustega, spordi ning meelelahutusega. Alustame seda 29. Viimsi jooksuga kell 10 Viimsi Kooli õuel. Eraldi jooksevad kõik vanusegrupid, tillujooksust põhidistantsi e 10 km
jooksu ja kepikõnnini. Kokku saame aga tulla juba reede õhtul kell 19, kui kohvikus Lavendel toimub 6. Viimsi JazzPopFesti avakontsert. Valla muusikasõpradele mõeldes
kestab festival kolm päeva. Suur tänu Aarne
Saluveerile ja kõigile teistele aastapäevaürituste korraldajatele! Head valla aastapäeva
armsad Viimsi valla elanikud!
Eelmisel neljapäeval panime AS-i Viimsi Vesi koostööparteritega nurgakivi uuele
Muuga reoveepuhasti hoonele. See on nagu
uue ajastu algus: projekti teostudes ei sõltu
me enam AS Tallinna Vee hinnapoliitikast.
2012. aastal rajas AS Viimsi Vesi “Viimsi
veekorralduse II etapi” raames Viimsisse tänapäevase veetöötlusjaama koos puhta vee
reservuaaridega. Nüüd valmib “Viimsi veekorralduse IV etapi” raames Muuga reoveepuhastusjaam. Projekt teostub tänu Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Viimsi Vallavalitsuse toele ning koostööle AS-iga Tallinna
Sadam.
Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine
tuleneb vajadusest puhastada nõuetekohaselt
Viimsi ja Jõelähtme vallast ja perspektiivis
ka Maardu linnast kogutav reovesi. Praegune
süsteem, kus Viimsi valla reoveed juhitakse
Tallinna Vee reoveepuhastisse, ei ole majanduslikult ega keskkonnakaitseliselt parim
võimalus. Renoveerimine tagab Viimsi elanikele soodsaima veeteenuse. Investeeringute mahuks (renoveerimine ja uute ühendustorustike ehitus) on planeeritud kokku 15,2
miljonit eurot.
Mai algusesse jäid ka üle-eestilised Teeme
ära! talgud. Vihma kiuste olid need väga tulemuslikud. 2. mail kogunesid Viimsi poolsaare sõpruskonnad, tuttavad ja tulevased sõbrad talgupaikadesse, et kodukohas puhtama
looduse ja ümbrusega kevadele vastu minna.
Kõige põnevamad olid Naissaarel toimunud
ohutus- ja koristustalgud. Ilmselt arvan nii
sellepärast, et oma silm on kuningas, seal
osalesin isegi.
Üle-eestiliselt toimus sel päeval aga 1771
registreeritud talgut, kus osales üle 43 000
talgulise. Viimsis oli registreeritud talguid
18, lisandusid nn koduhoovi talgud.
Talguid tuleb aga veelgi: näiteks on prügikoristustalgud Viimsi alevikus, Nelgi teel
23. mail. Kell 10–12 ootab osalejaid talgujuht Mark Martin Kaalma (tel 5293 343).
Need, kes õue koristama ei jõua, saavad
selle nädala jooksul teha ühe heategevusliku
telefonikõne või elektroonilise ülekande SA
Kingitud Elu kontole. Selle rahaga aidatakse
vähihaigeid, kelle ülikalleid ravimeid haigekassa kinni ei maksa, kes jäävad väljapääsmatusse olukorda: “maksa või sure”. Heate-

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

gu annab lootust tervele perele, kus raskesti
haige saab sedasi elupäevi juurde. Talgud
egiidi all “Teeme ära! Kingime elu!” kulmineeruvad 9. mail, mil kogutakse annetusi ligi
sajas tol päeval lahti olevas Apotheka apteegis üle Eesti. Tänan Viimsi vallavalitsuse
poolt kõiki talgulisi, abilisi ja talgujuhte!
Tehes koos on tulemus suurem!
Omavalitsuste tasandil koostegutsemises on teisigi häid tulemusi. 21. aprillil sai
Rannarahva muuseumis teoks Tallina Pirita
linnaosavalitsuse, Tallinna transpordiameti
ja Viimsi Vallavalitsuse esindajate kohtumine, et tugevdada naabritevahelisi suhteid
ning leppida kokku lähiaja koostöös. Viimsi
noortele on ammu põletavaks küsimuseks
ööbussi käimapanek. Viimsi Noortevolikogu
on teinud ettepaneku luua reede ja laupäeva
ööks Pirita ja Viimsi bussiühendus Tallinna
kesklinnaga.
Pirita linnaosavanema Tõnis Mölderi sõnul on see teema tõusetunud varemgi, ent toona ideed ei toetatud, sest seda ei põhjendatud
korrektselt. Tänavu korraldasid meie noored
koos Viimsi valla kommunaalametiga küsitluse, et selgitada välja vallaelanike soovid.
Küsitlusele vastas 1525 inimest, neist 92,9%
(1416 vastajat) oleks nõus ostma bussile ka
eraldi pileti. Küsitluse tulemused anti üle
Pirita linnaosavanemale ja Tallinna transpordiametile. Otsustasime koos teha ühispöördumise Tallinna linnavalitsusele. Arvan, et
ööbussi liini loomine on kindlasti üks lähiaja
priortiteete ühistranspordi korralduses, tagamaks elanikele paremat ühendust Tallinnaga.
Igal aastal maikuu teisel pühapäeval tähistab Eestimaa emadepäeva. Tore, kui pered jõuavad sõita ema juurde kas või teise
Eesti otsa. Kes ei jõua, peab oma armsat ema
teistmoodi meeles. Viimsis on sel puhul mitu
kontserti, 10. mail on emadepäeva kontsert
Prangli rahvamajas, kus esineb tasuta Tallinna poistekoor dirigent Lydia Rahula juhatusel.
Soovin kõigile Viimsi emadele, vanaemadele ja samuti tulevastele emadele kaunist ja imelist emadepäeva!
Rõõmsaid hetki perekonna seltsis soovides,

Jan Trei

Viimsi vallavanem

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 22. mail

Viimsi Vallavolikogu otsused
27. aprillil võttis Viimsi Vallavolikogu vastu
järgmised otsused:
Otsusega nr 22 anti vallavalitsusele luba riigihanke “Viimsi valla konsolideerimisgrupi audiitorteenuse ostmine 2015–2017 aastate auditeerimiseks“ korraldamiseks.
Otsusega nr 23 valiti vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks Toomas Tõniste.
Otsusega nr 24 algatati Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu teemaplaneering “Viimsi valla
tööstusettevõtete paiknemine, tootmisalade
arengu põhimõtted ning üldised kasutamis- ja
ehitustingimused“ ning algatati teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Otsusega kinnitati nimetatud teemaplaneeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale 1.
Otsusega nr 25 anti nõusolek Pihelga kinnistu
(reg.osa nr 9035502, katastritunnus 89001:010:
8393, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 3,88 ha) ja Aiandi tee 30 kinnistu (reg.osa
nr 9035402, katastritunnus 89001:010:8392,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala
10 000 m2) ning Aiandi tee ja Vikerkaare tee
ristmiku äärde jääva reformimata riigimaa suhtes detailplaneeringu koostamise algatamise
korral vastava detailplaneeringu koostamise
korraldamise ja vastava detailplaneeringu kohaste ehitusseaduse §-s 13 nimetatud teede
ning tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamise
kohustuste üleandmiseks OÜ-le Ruum Invest.
Otsusega volitati Viimsi Vallavalitsust valmistama ette ning sõlmima haldusülesannete
täitmiseks volitamise halduslepingu(d). Kõigi
haldusülesannete täitmisega seonduvate kulude, sh detailplaneeringu koostamise korraldamise kulud ja ehitusseaduse §-s 13 nimetatud
teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamise kulud, ning mõistlikus ja põhjendatud
ulatuses detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate kaudsete kulude (nt võimalikud täiendavad investeeringud lasteaia- ja koolikohtade
loomiseks ning valla ülejäänud avalikus kasutuses oleva taristu, sh teed, mänguväljakud,
spordirajatised, rannad ja haljasalad, arendamiseks ja säilitamiseks) kandmise kohustus tuleb (haldus)lepingu(te)ga panna OÜ-le Ruum
Invest.

Otsusega nr 26 kehtestati Viimsi vallas Leppneeme külas Põhja-Jaani ja Lõuna-Jaani kinnistute osalise maa-ala detailplaneering, millega
tehti ettepanek kehtiva Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks maatulundusmaast
(looduslikust rohumaast) elamumaaks ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehise põhimõtted“ peatükkide 4.1 ja 4.1.1 muutmiseks planeeritava ala ulatuses osas, mis sätestab, et kõik elamud Viimsi vallas peavad
asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal
ja et uute elamukruntide puhul ei ole lubatud
elamute ehitamine lähemale kui 7,5 meetrit
krundipiirist. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 1500 m2 suurune elamukrunt, üks
loodusliku maa kasutusotstarbega katastriüksus ja üks transpordimaa kasutusotstarbega
katastriüksus ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga
300 m² ja põhihoone kõrgusega kuni 8,5 meetrit (2 korrust), abihoone kõrgus on kuni 5,0
meetrit.
Detailplaneeringu kohase tee kinnistu kohustub arendaja tasuta valla omandisse üle andma ja lisaks seadma isikliku kasutusõiguse sademevee kanalisatsioonitrassi majandamiseks
ning üldiseks kasutamiseks vastavalt sõlmitud
notariaalsele lepingule.
Otsusega nr 27 otsustati sõlmida notariaalne
eelleping enne detailplaneeringu vastuvõtmist
Pärnamäe külas asuvatel maaüksustel Hobukastani (katastritunnus 89001:010:1088), Tisleri 2 (katastritunnus 89001:010:0116) ja Tisleri 3
(katastritunnus 89001:010:0115) jagamisel moodustatava üldmaa (haljasmaa) pindalaga kokku 8544 m2 tasuta omandamiseks.
Otsusega nr 28 otsustati sõlmida notariaalne
võlaõiguslik leping enne detailplaneeringu algatamist Naissaarel asuva Rooseni kinnistu (reg.
osa nr 2549602, katastritunnus 89001:001:0390)
jagamisel moodustatava transpordimaa ligikaudse pindalaga 960 m2 tasuta omandamiseks.
NB! Otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel www.
viimsivald.ee.

Detailplaneeringud
Avalik väljapanek
18.–31. maini on tööpäevadel kell 8.30–
17.00 (esmaspäeviti kella 18-ni ja reedeti
kella 16-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku
Küti tee 13, Küti tee 20 ja Küti tee L2 kinnistute detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse
16.04.2015 korraldus nr 624). Planeeritav 0,8
ha suurune ala asub Haabneeme aleviku põhjaosas Lubja küla piiril. Detailplaneeringuga on
hõlmatud üksikelamukrundid Küti tee 13 ja Küti
tee 20 ning transpordimaa kinnistud Küti tee
L 2 ja osaliselt Küti tee lõik 1. Idast, lõunast ja
läänest külgneb planeeringuala hoonestatud ja
hoonestamata elamukruntidega, põhjast riigimetsaga. Juurdepääs planeeringualale toimub
Küti teelt ja Küti tee lõigult 1, millest viimane
on eraomandis.
Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö
nr K-6) moodustatakse neli elamukrunti, suurustega vahemikus 1500 m2 kuni 1987 m2 ja
üks 336 m2 suurune transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse
pindalaga vahemikus 300 m² kuni 350 m2. Suurim lubatud kõrgus põhihoonel (elamul) on 8,5
meetrit, abihoonel 5,0 meetrit.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka veebilehel www.viimsivald.ee.

Avalik arutelu
25. mail algusega kell 17.00 toimub Viimsi
vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Rohuneeme küla Kalmistu tee 6, Kalmistu tee 6a
ja osaliselt Vana-Oti kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala asub Rohuneeme külas busside lõpp-peatuse maa-ala lõunanaabruses.
Planeeritav ala piirneb põhjast bussiootepaviljoni maa-alaga ja elamukrundiga Kalmistu
tee 8, idast kinnistuga Kalmistu tee 8a, lõuna
ja lääne suunda jääb kinnistu Vana-Oti planeeringust väljajääv osa. Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud: kinnistul Kalmistu tee 6 asub
elamu ja kaks abihoonet, ülejäänud ala on
hoonestuseta. Planeeritaval alal kõrghaljastus
puudub, hoonestuse vahetu ümbrus ja kinnistu
Kalmistu tee 6a on kaetud muru ja madalhaljastusega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kruntide piiride muutmine, ühe elamukrundi
ja ühe avalikult kasutatava tee- ja tänavamaa
krundi moodustamine ning krundi ehitusõiguse
määramine ühe põhihoone (üksikelamu) ja kuni kolme abihoone ehitamiseks.
Eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Soojad ilmad toovad kaasa
kevadised hooldustööd

siaalmaal alaliigiga üldkasutatav maa, sotsiaalmaal alaliigiga
ühiskondlike ehitiste maa, tootmismaal ja kaitsealusel maal (va
looduskaitse all olevad maad)
selle, et rohu kõrgus ei tohi ületada 15 cm. Maatulundusmaa
ja sihtotstarbeta maa kinnistutel
tuleb rohtu niita vähemalt üks
kord aastas pärast jaanipäeva.
Palume kõigil maaomanikel kinnistute hooldamisel lähtuda Viimsi valla heakorra eeskirjast, et tagada nii endale
kui ka teistele kaunim elukeskkond.

Soojad kevadilmad
toovad kinnistuomanikele kaasa hulga töid,
muuhulgas kasvab nüüd
ruttu talvises varjusurmas
olnud rohi.

Paneme kõigile maaomanikele
südamele, et kinnistud oleksid
niidetud vastavalt maakasutuse sihtotstarbele ja ka üldiselt
hooldatud nagu tuleneb Viimsi
valla heakorraeeskirjast.
Siinkohal lisame väljavõte
Viimsi valla heakorraeeskirjast
§ 5 lg 1 punkt 10, mis kohustab
tagama elamumaal, ärimaal, sot-

Kommunaalamet

Niitmata kinnistu. Foto Kommunaalamet

Kassid ja koerad peavad olema kiibistatud
4

Viimsi vald alustab koostöös loomaarst Endel Pendiniga külades 9. maist
kasside ja koerte kiibistamist ja vaktsineerimist,
et kõigil vallaelanikel
oleks võimalik hoolitseda
lemmiklooma heaolu
eest kodu lähedal.
Mikrokiip on oluline ja taskukohane garantii tagamaks, et
ekslema läinud lemmikloom
jõuab turvaliselt koju tagasi.
Kiibi paigaldamine on loomale valutu, kiibi number on
kordumatu ja seda on ülimalt
keeruline võltsida. Kiibistatud
looma andmed kantakse kohaliku omavalitsuste lemmikloomaregistrisse LLR, kust on
vajadusel võimalik leida lemmiklooma omanik.
Kiibistamiseks tuleb loomaomanikul kaasa võtta enda pass
või ID-kaart ja looma dokumendid (tõutunnistus, pass või
vaktsineerimistunnistus).
Tulenevalt Viimsi vallas
kehtivast lemmikloomade pidamise eeskirjast on koerte ja kasside kiibistamine kohustuslik
ning teiste lemmikloomade puhul on kiibistamine soovituslik.
Kui tavaliselt maksab lemmiklooma kiibistamine ja registrisse kandmine 20–30 eurot, siis valla ja loomaarst Endel Pendini koostöös ja lisatud
ajakava järgides saate seda teha 12 euroga.
Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskiri on kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 26.
juuni 2012. aasta määrusega
ning sellega on kõigil võimalik
tutvuda valla kodulehel ja Riigi Teatajas. Kiibistamise ajal
saate oma lemmikloomi ka
vaktsineerida. Vaktsineerimise
kohta lugege 24. aprilli Viimsi
Teatajast (lk 5).

Kümme lihtsat põhjust

Eesti Loomakaitse Selts on selgituseks kirja pannud kümme
lihtsat põhjust, miks peaks neljajalgsed sõbrad olema kiibistatud ja vajalikud andmed lemmikloomade registrisse kantud.

Kiibistamine on odav ja
kiire protsess. Kiibistamine maksab keskmiselt 15–20
eurot ning protseduur sarnaneb
vaktsineerimisele. Võrreldes ajaja närvikuluga ning ränkade tagajärgedega, mis lemmiku kadumisega kaasnevad, on kiibistamine igati taskukohane.
Looma tähtsaimad andmed
säilitatakse registris. Kiibistatud looma omanikul on võimalus registris hoida looma
andmeid ja infot vaktsineerimise ning muu vajaliku kohta.
Ühtlasi saab registri kaudu tellida olulisi meeldetuletusi (nt
millal peab looma vaktsineerima või talle ussikuuri tegema).
Loom saab avarii korral parimat ravi. Avariisse sattumise korral tuvastab veterinaar
hulkuma läinud looma omaniku kohe ning loom saab seetõttu efektiivsemat ravi.
Mikrokiibi abiga tuvastatakse looma ametlik oma-
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Kiibistatud lemmikloom jõuab
rutem koju tagasi. Foto Matton
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Looma kadumise korral on
kiibistatud ja registrisse kantud lemmiku omanikud kergemini tuvastatavad ja leitavad.
Kui loomal on kiip ja ta on
kantud lemmikloomade registrisse, leitakse varjupaika toodud looma omanik mõne tunni
jooksul. Omaniku andmed on
registrist kättesaadavad ööpäevaringselt. Lisaks varjupaikadele saavad mikrokiipi kontrollida ka veterinaarkliinikud.
Siinkohal on oluline märkida,
et vastavalt seadusele muutub
kinnipüütud loom kaks nädalat
ehk 14 päeva pärast leidmist
varjupaiga omandiks, mis tähendab, et 14 päeva möödudes
on varjupaigal õigus loom hukata. Kiibi olemasolu päästaks
seega looma elu.
Mitmetes kohalikes omavalitsustes on kehtestatud
koerte ja kasside kiibistamise
ja registrisse kandmise kohustus. Igal loomaomanikul lasub
ka kohustus välja uurida, kas
tema kodukohas on koerte ja
kasside kiibistamine kohustuslik. Teadmatus ei vabasta kohustuse täitmisest.
Mikrokiip ei kao kunagi
ära. Kaelarihm või kaelarihma külge riputatud infosilt
võib ära kukkuda või katki minna, sildile märgitud teave võib
ära kuluda. Mikrokiip on väike kapsel, millel on unikaalne
numbrikombinatsioon ja see paigaldatakse loomale naha alla,
reeglina kaela vasakule küljele.
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nik. Igasuguste vaidluste ja loomade varguste korral on alati
võimalik tuvastada lemmiklooma ametlik omanik.
Kiibistamisega võib saada
reaalse ülevaate lemmikloomade hulgast ja nende liikumisest Eesti piires. Omavalitsustes tekib oma territooriumil peetavate kasside ja koerte
kohta asjakohane ülevaade.
Kiibistamine annab ülevaate hulkuvatest lemmikloomadest. Lemmikloomaregister võimaldab hinnata hulkuvate lemmikloomade probleemi suurust piirkonnas ja selle
lahendamiseks ettevõetu edukust.
Lemmiklooma kiibistamine on vastutustundlik
tegu. Iga hooliv loomaomanik
teeb kõik selleks, et tema lemmik leiaks kadumise korral kiiresti ja ohutult kodutee.
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Koerte ja kasside vaktsineerimise ja kiibistamise ajakava
9. mai
k 11.00–11.30 Haabneeme alevikus Ravi tee bussipeatuses
k 12.00–12.30 Lubja külas Lubja 20 juures bussipeatuses
k 13.00–14.00 Viimsi alevikus Nelgi tee 1 vallamaja juures
10. mai
k 11.00–11.30 Tammneeme külas Mehise bussipeatuses
k 12.00–12.30 Tammneeme külas Haugi tee bussipeatuses
k 13.00–14.00 Randvere külas külakeskuse juures
16. mai
k 11.00–11.30 Äigrumäe külas pumbamaja juures
k 12.00–13.00 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-peatuses
k 13.30–14.30 Muuga külas Randoja tee platsil
17. mai
k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatuses
k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Meremärgi bussipeatuses
k 13.30–15.00 Kelvingi külas külakeskuse juures
23. mai
k 11.00–11.30 Miiduranna külas Euro Oili bensiinijaama juures
k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bussipeatuses
k 13.00–14.00 Leppneeme külas lasteaia juures bussipeatuses
24. mai
k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-peatuse juures
k 12.00–13.00 Püünsi külas Rohuneeme kaupluse juures
k 13.30–14.00 Randvere külas Randvere aedlinna bussipeatuses
5. augustil
Prangli saarel
Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta. Kompleksvaktsiin maksab nii koerale kui ka kassile 10 €; mikrokiip
koos paigaldamisega maksab 12 €.
Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554.

Võeti kasutusele
infosüsteem OPIS
Infosüsteem OPIS on avalik infoportaal ja kaardirakendus, mis annab operatiivset ja täpset teavet kaevetööde, teede ajutise sulgemise ning
teemaa-alal toimuvate teehoiutööde kohta.
Aprillis kasutusele võetud infosüsteem OPIS annab tervikliku ülevaate Viimsi valla kaevetöödest ja teede ajutistest
sulgemistest. Avaliku infoportaali ja kaardirakendusega
saate tutvuda veebiaadressil https://viimsi.opis.ee/.
Laiapõhjaline infosüsteem OPIS võimaldab kasutada
kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi kaevetööde avalduste esitamisel, kaevetööde järelevalvet tehes, kaevetööde lõpetamisel, garantiitööde jälgimisel ning tee ajutise
sulgemise lubade menetlemisel.
Kaevetöö lubade ning tee ajutise sulgemise lubade toiminguid saab menetleda kiirelt, tagatud on info edastamine valla elanikele. Protsess muutub kliendisõbralikumaks
ja läbipaistvamaks. Loa taotlejad saavad jälgida reaalajas
oma taotlusi, saavad tagasisidet menetlemise/järelevalve
kohta, esitada lisadokumente, näha väljastatud lube ja ülevaadet järelevalvetegevustest.
Avaldust esitades on vaja infosüsteemi siseneda IDkaardiga ning luua kasutajakonto.
Elanikud, kes on huvitatud oma kodukohas toimuvatest
töödest jms, saavad vormistada infosüsteemi abil nn infotellimusi. See tähendab, et tähistatakse ära huvipakutav ala
ning kõik tegevused, mis antud alas toimuvad, laekuvad
alati infotellimuse esitanud inimese e-posti aadressile. Nii
võimaldab süsteem kõigil valla elanikel olla kursis oma
kodu ümbruses toimuvate tegevustega ning saada nende
kohta infot.

Taavi Valgmäe
Kommunikatsioonide spetsialist

MLA Viimsi
Lasteaiad uus
toidupäevamaksumus
29. aprillil toimus MLA Viimsi Lasteaiad hoolekogu, kus hoolekogu otsustas kehtestada lapsevanematele uue toidupäeva maksumuse.
Vastavalt OÜ Tampe Toit poolt toitlustamise hankes esitatud pakkumisele on lasteaia toidupäevamaksumus 1.59 eurot, millest vanemate tasuda on 1.28 eurot. Uus toidupäeva
hind kehtib tagasiulatuvalt alates 27. aprillist käesoleval
aastal. Uus toidupäeva hind arveldamise osas vanematele
muudatusi kaasa ei too. Arved edastab ka edaspidi vallavalitsus vastavalt lapse kohalkäimisele lasteaias. Aprillikuu nelja päeva tasu kajastub vanematele esitatud maikuu
toitlustamise arvel.

Katrin Markii
Noorsoo- ja haridusameti juhataja

Enampakkumine mõisapargi
tenniseväljakute operaatori
leidmiseks
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Viimsi mõisapargi tenniseväljakute operaatori leidmiseks 2015. aasta suvehooajaks.
Enampakkumisel on Viimsi mõisapargi tenniseväljakud asukohaga Pargi tee 3, Viimsi alevik, Viimsi Vald, Harjumaa. Operaator üürib tenniseväljakuid soovijatele.
Alghind on 6400 eurot (ilma käibemaksuta).
Pakkumuse koosseisus esitada: pakkumuse vorm, Maksu- ja
tolliameti tõend; volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud
isikul puudub esindusõigus).
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 22. mail
kell 9.00. Pakkumus tooge või saatke aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, I korrus, kab 112.
Küsimustega pöörduge kultuuri- ja spordiameti sporditöö
koortinaatori Remo Merimaa poole e-posti aadressil Remo.
Merimaa@viimsivv.ee.

Kultuuri- ja spordiamet
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Seiklussarja Ace Xdream avaetapp Viimsis
26. aprillil alustas seiklussari Ace Xdream oma
hooaega esmakordselt
Viimsist. Ace Xdream avaetapi Viimsis võitis Team
Nike/SIS GO.
26. aprillil Viimsis toimunud
seiklussarja Ace Xdream hooaja avaetapi võitis Team Nike/
SIS GO. Põneva ja porise katsumuse läbis teiste seas ka peaminister Taavi Rõivas.
Lisaks traditsioonilistele aladele (jooks, jalgratas ja kanuu)
tuli seiklejatel Viimsis otsida
kontrollpunkte vanast šampoonitehasest ja vastuseid metsateemalistele küsimustele RMK
Viimsi looduskeskuses. Meeldejäävaimaks kogemuseks oli
kindlasti ligi 250 meetri pikkuse teekonna läbimine peatselt avatava Viimsi Keskuse
sadeveetorustikus.
Paremusjärjestus kujunes
selliseks: 1. Team Nike/SIS GO
(Erik Aibast, Tiit Pekk, Lauri
Malsroos) 3:49; 2. Ace Salomon (Rait Pallo, Leivo Sepp,
Tõnu Lillelaid) 3:51; 3. Duncan
Icebug (Erkki Aadli, Alar Abram, Andreas Kraas) 3:54.
Ace Xdream on seiklusspordivõistlus, kus 3-liikmelised võistkonnad otsivad maastikule peidetud kontrollpunkte,
läbides rada jalgsi, ratastel ja
kanuuga. Sarja järgmine osavõistlus toimub 7. juunil Tartus. Lisainfo: www.xdream.ee.
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Sten-Eric Uibo

MTÜ Seiklusklubi Xdream

1) Peamiselt läbiti kontrollpunkte joostes või rattaga.
2) Lisaülesanded viisid
meeskonnad erinevatesse
avadesse.
3) A- ja B-rajal seigelnud
meeskondadel tuli kanuuga
läbida u 4 km.
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6) A-rajal oli lisaülesandeks
sisenemine sademevee kollektorisse.
5) Vallavalitsuse kommunikatsioonide spetsialist Taavi
Valgmäe sademevee kaevus.
6) Vallavalitsuse meeskonna
fännklubi liige Mati Mätlik
motiveeris meeskonda teabega,
et nad on “kuuendal kohal“.
Meeskond lõpetas siiski kusagil
50ndatel kohtadel.
Fotod Alar Mik

9. mail kell 13.00 Viimsi Huvikeskuses
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OSALENU XDREAMIST
Erik Vest, vallavalitsuse
meeskonna liige: Xdreami
võti seisnes põhimõttes:
enne mõtle, siis tegutse.
Või: üheksa korda mõõda
ja üks kord lõika.
Meie meeskonna suurim viga oli see, et läksime
koduväljakut tundes mütsiga lööma ja arvasime, et
kavaldame vastasmeeskonnad üle. Seetõttu unustasime lugeda legendi.
Õnneks ei avastanud me
seda liiga hilja ning jõudsime veel ühtteist päästa.
Mulle väga meeldis, et
ilm oli xdreami seiklusele kohane: ekstreemselt
vihmane, lõpetades olime läbimärjad. Vihm tegi
ekstreemsemaks ka teatud lisaülesanded. Näiteks
algse plaani kohaselt pidid võistlejad läbima tühja
sademeveetorustiku, ent
võistluspäeval täitus see
veega ning osalejatel tuli
roomata vastuvoolu.
Rada oli huvitav, sain
taaskord kinnitust, et Viimsi poolsaar on väga savine ja siin on palju ilusaid
rändrahne. Kasutuskõlbmatute tööstushoonete
piirkonnas on väga hea
teha ekstreemsporti, aga
need riivavad siiski tõsiselt
silma.
Võistluse kõige raskem
osa oli kahtlemata meresõit kanuuga – lained lihtsalt viisid meid teise suunda!
7,5 tundi möödus kiirelt, hoolitama sellest, et
legend jäi lugemata ja
kolmel korral olid tõsised
jalakrambid. Tänu meeskonna heale toele ja turgutusele sain asja kiiresti
korda.
Kui mõned eksimused kõrvale jätta, on mul
hea meel, et otsustasime
meeskonnaga välja minna!

Emadepäeva kontsert
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Tehes koos naabritega on tulemus suurem
21. aprillil kohtusid
Rannarahva muuseumis
Tallinna Pirita linnaosavalitsuse, Tallinna
transpordiameti ja Viimsi
vallavalitsuse esindajad,
et tugevdada naabritevahelisi suhteid ja leppida
kokku lähiaja koostöös.
Viimsi Teatajas on kirjutatud,
kuidas Pirita ja Viimsi tähistavad koos Tartu rahu aastapäeva.
Tihedat koostööd ametkondade
ja valitsuse tasemel tehakse ka
argipäeval. “Tegime ettepaneku kohtuda Pirita linnaosavalitsuse kolleegidega, et arutada
naabrite piiriülest koostööd
ning saada omavahel paremini
tuttavaks. Kohtudes käsitlesime
peamiselt planeeringu, kommunaal-, kultuuri-, haridus- ja
sotsiaalvaldkonna teemasid,“
ütles vallavanem Jan Trei.

Teed ja kergliiklusteed

Kommunaalameti juhataja Alar
Mik ja abivallavanem Mati Mätlik tutvustasid Vana-Narva mnt
ristmiku rekonstrueerimist, mis
on 2016. aastal kavas koostöös
Maardu linna ning Jõelähtme
vallaga. Maardu linnaliste piirkondade taotluses on kavandatud arendada see ristmik targa

Ühisfoto kohtumiselt. Foto Liina Rüütel

fooriga ringristmikuks. Praegu
on see projekt reservnimekirjas, ringristmiku teostumine sõltub Kroodi viadukti väljaehitamisest, mis on riigil plaanis
teostada kahe aasta jooksul. Pärast rekonstrueerimist muutub
Vana-Narva maantee olulise tähtsusega kogujateeks.
Pirita linnaosavalitsuse lähi-

aja prioriteediks on asumisiseste teede korrastamine. Hetkel on planeeritud Nurmenuku,
Kose, Kloostrimetsa tee korrastamine ning Lehviku tee väljaehitamine bussiliikluse jaoks.
Töö on kohe algamas Pirita
spordikeskuse ja Lillepi pargi
tunneliga ühendamisel, eurotoetusega rahastatava töö ko-

gumaksumus on 600 000 eurot. Arutati ka omavalitsuste
vaheliste kergliiklusteede arendamist ja olukorda.

Ööbuss

Viimsi Noortevolikogult tuli
ettepanek luua reede ja laupäeva ööks Piritale ja Viimsile
bussiühendus kesklinnaga. Pi-

Jäätmeid kodus põletades teed kahju
Pakendite ja muude jäätmete teke ohustab meie
elukeskkonda, sest pahatihti ei vabane me jäätmeist loodussäästlikult.
Kevadel tahaks vabaneda tarbetust kraamist ja sageli tundub
inimestele, et kõige lihtsam on
kogunenu lõkkes ära põletada.
Tihti lendavad lõkkesse vanad
riided, kasutu mööbel, rehvid,
plastmaterjalid jmt. Kuid nende põletamisel eraldub keskkonda hulk kahjulikke aineid,
mis on inimese tervisele väga
ohtlikud.
Töötlemata/immutamata
puitu võib põletada, kuid muid
jäätmeid, eriti plaste, mitte.
Plastide keerulist koostist
arvestades tuleb nende kodus põletamist kindlasti vältida. Lõkkes on põlemistemperatuur väga madal ja põlemine ei ole täielik. Tekib palju ohtlikke aineid,
mis langevad maha. Sedasi mürgitate maapinda ja põhjavett.
Mittetäielikul põlemisel tekib isegi tavaliste PE-plastide
(näiteks kilekottide) puhul kantserogeenseid ehk vähki tekitavaid ühendeid. Üks vanemaid
kasutuses olevaid plaste on polüvinüülkloriid PVC, millest on
tehtud näiteks vanad heliplaadid. PVC-d ei kasutata enam
kuigi palju pakendites, küll aga
ehitusmaterjalides (aknad, uksed, lae-põranda-seina profiilid
ja katted, kaablite isolatsioon
jms). Selle materjali kodusel
põletamisel tekib kindlasti dioksiine. Need on ühed kõige mür-

gisemad ühendid, mida inimene
on suuteline tekitama. Dioksiine
tekib ka näiteks rehvide põletamisel. Maapind rikutakse prügi
põletades ära aastasadadeks.
Dioksiinid satuvad mullast toiduahelasse ja elusolendite organismi, nende mürgist mõju ka
tulevaste põlvedele.

Kasutud asjad vii
jäätmejaama

SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus kaudu toetatakse omavalitsusi elanikelt ohtlike jäätmete (sealhulgas eterniidijäätmete) ning suurjäätmete kogumise ja käitlemise kulude osas,
kui jäätmejaamal on jäätmeseadusega nõutud tegevusload.
Kohalik omavalitsus saab jagada täpsemat infot, kas ja
kuhu saate jäätmeid viia ning
kas selle eest ka tasu nõutakse.
Kõik ebavajalikud asjad – vana
mööbli ja autorehvid, plastid
jmt – saab viia jäätmejaama. Et
meid ei jääks meenutama saastunud õhk, pinnas ja vesi ning
prügi täis metsaalused ja kraavid, tuleb jäätmeid keskkonnasõbralikult koguda ja käidelda.
Jäätmepõletus on omal kohal
kaasaegsetes põletustehastes,
kus kõik keskkonnaalased ohud
on välditud.
• PAH-id ehk polüaromaatsed
süsivesinikud tekitavad elusorganismides vähki.
• Dioksiinid ja furaanid tekitavad immuun- ja hormoonsüsteemi häireid ja vähki.
• Formaldehüüd tekitab silmade, nina ja kurgu ärritust, hin-

gamisvaeguseid, nahalöövet ja
vähki.
• Peened osakesed tekitavad
hingamishäireid, kardiovaskulaarseid häireid, südameinfarkti.
• Vesinikkloriid on söövitava toimega, tekitab hingamisteede
ärritust ja kroonilist bronhiiti.
• Vesiniktsüaniid tekitab närvisüsteemi-, hingamisteede-, kardiovaskulaarseid ja kilpnäärmehäireid.
• Süsinikmonoksiid vähendab
hapniku transporti veres.

Pange tähele!

• Ühe perekonna nn prügilõke
tekitab hinnanguliselt sama palju toksilisi ühendeid, kui tekib
jäätmepõletustehases päevas u
200 tonni jäätmeid põletades.
• Paljud prügi põletamisel tekkivad ühendid on püsivad ning
akumuleeruvad toiduahela tipus.

• Jäätmepõletustehases põletatakse jäätmeid kontrollitud keskkonnas temperatuuril 10001100 °C, nii põlevad toksilised
õhusaasteained ära.
• Ka papist pakendid võivad
sisaldada plastikut, kemikaale
ja värve, mille põlemisel tekkivad toksilised ühendid.
• Põletades tehismaterjale, koostad toksilise kokteili, mis saastab
õhku ning pinna- ja põhjavett.
• Jäätmeid põletades tekkivad
toksilised saasteained tekitavad
vähki, viljatust, immuunsüsteemi
probleeme, astmat jpm haigusi.
• Dioksiinid jm õhusaasteained on silmale nähtamatud ja
nende mõju tervisele ei avaldu
kohe. Mida rohkem jäätmeid
põletada, seda rohkem toksilise ühendeid keha talletab.
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datused peaksid jõustuma käesoleva aasta lõpul.

Haridusvõrk

Haridusameti juhataja Katrin
Markii sõnul on Pirita noored
Viimsi koolidesse olnud alati oodatud, koostööd tehakse
igapäevaselt ja olenemata vanuseastmest.
Kuna praegu õpib 80% Pirita gümnasistidest väljaspool
Piritat, peamiselt Tallinnas ja
Viimsis, on selgelt tunda, et riigigümnaasiumi loomine Viimsisse suurendab õpilasrännet
veelgi. Tõnis Mölderi sõnul
võiks Pirita Majandusgümnaasiumi perspektiiviks olla ettevalmistus sisekaitseakadeemiasse astumiseks. Randvere kooliga tehakse koostööd haridusliku erivajadustega laste õppe
osas.
Koostöömõtteid ja plaane
sündis kohtumisel veelgi ning
nende arendamisega tegelevad
edasi ametkonnad. Tuleviku
perspektiivis hakkavad suuremad koostöökohtumised toimuma kaks korda aastas ning
juhid loodavad, et koostööd
tugevdavad ka kodanikuühendused.

Liina Rüütel

Eksperiment võitis
Näitetrupp Eksperiment naasis Narvast kooliteatrite festivalilt laureaaditiitliga.
24.–25. aprillil toimus Narvas vabariiklik põhikooliastme
kooliteatrite festival, kus osales 17 kooliteatrit 14 maakonnast, Tallinnast ja Tartust. Huvitavamad lavastused
valiti festivalile maakondlike eelvoorudega.
Näitetrupi Eksperiment lavastust “Maailma avastamine” (J. Krossi “Maailma avastamine” ja A. Baricco “Novecento” ainetel) tunnustati laureaaditiitli ja parima lavakujunduse eripreemiaga. Lisaks sai Krevon Alet-Märtson
(7.d) näitlejapreemia. Žürii hindas kõrgelt lavastuse komponeeritust ja terviklikkust, mõtte edasiandmist ja täpsust.
Trupp esines koosseisus: Emili Kelle, Elisabeth Madisson, Eliisabel Jõela, Iris Alev, Emily Bruus, Heleriin Lass,
Linda Sootak, Alex Paul Pukk, Krevon Alet-Märtson, Ott
Salla, Johann Hermlin, Pia Kai Sild, Triinu Roosna. Lavastas Külli Täht.
Etendust näeb reedel, 15. mail kell 18.00 Viimsi Koolis.

Ingrid Rõigas

Kaili Kuusk

Keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna nõunik

Plastide välimääraja
1

rita linnaosa juhi Tõnis Mölderi
sõnul on see teema tõusetunud
varemgi, kuid siis korralikult
põhjendamata ideed ei toetatud. Tänavu korraldasid noored koos Viimsi valla kommunaalametiga küsitluse, et selgitada välja vallaelanike soovid.
Küsitlusele vastas 1525 inimest, neist 92,9% (1416 vastajat) oleks nõus ostma bussile ka
eraldi pileti. Küsitluse tulemused anti Pirita linnaosavanemale ja Tallinna transpordiametile,
koos otsustati teha ühispöördumine Tallinna linnavalitsusele.
Jan Trei sõnul on ööbussi
liini loomine ka tänase koalitsiooni üks lubadusi. “Soovime
selle kindlasti lähiajal ellu viia.
Kõige loogilisem ja otstarbekam on seda teha koostöös Tallinnaga ja Pirita linnaosaga.”
Tallinna transpordiameti juhataja Tiit Siimoli sõnul on
bussiliinil 1A suureks murekohaks reisijad, kes ei valideeri
ühiskaarti teelõigul Vallavalitsus – Viimsi Comarket. Nii ei
saa linn sõitjate kohta reaalset
informatsiooni, ei tea, kui aktiivselt kasutatakse seda vahejuppi. Siimoli sõnul on praegu
käsil üldine Tallinna ühistranspordi liinivõrgu ümberkorraldamine ja optimeerimine. Muu-

PET

Polüetüleentereftalaat: gaseeritud jm
karastusjookide pudelid, valmistoidu karbid.

HDPE

Kõrgtihe polüetüleen: mitmesugused pudelid
(ketšup, majonees, pesuvahendid, šampoonid jms).

PVC

Polüvinüülkloriid: kaubakastid, toidupakkekile,
mineraalvee- ja šampoonipudelid.

LDPE

Madaltihe polüetüleen: kilekotid, toidu pakkekile.

PP

Polüpropüleen: või- ja margariinikarbid, valmistoidu
karbid.

PS

Polüstüreen: jogurti, kreemide jms topsid,
vahtalused lihal, puuviljadel, joogitopsid jm.

OTHER

Muu plastik: kõik plastid, mis ei kuulu eelnevate
hulka, näiteks melamiinvaikudest toodetud
plastid, mida kasutakse plastitaldri kute ja topside
valmistamiseks.

Kingi elu

Talgud egiidi all “Teeme ära! Kingime elu!” toimuvad sel
nädalal, kulmineerudes laupäeval, 9. mail, mil kogume
annetusi ligi 100 Apotheka apteegis üle Eesti.
Annetusi koguvad apteekide juures ligi 200 vabatahtlikku.
Kutsume teid üles toetama siis abivajajaid jõukohase annetusega sularahas. Annetusi on võimalik teha ka pangaülekandega SA Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud Elu” kontole,
mille leiate kodulehelt. Helistades annetustelefonidele numbril 900 4005 annetad 5 eurot, numbril 900 4010 annetad 10
eurot ja numbril 900 4050 annetad 25 eurot.
2014. aastal toetas vähiravifond “Kingitud elu” 11 eestimaalase vähiravi summas 72 000 eurot. Abi said kõik, kes
seda taotlesid. Talgute eesmärk ongi kindlustada sama positiivne tulemus ka 2015. aastaks. Üheskoos on see võimalik,
sest Eestis elavad lahked inimesed.
Toetage ise ja kutsuge oma sõpru toetama. Kingime elu!
Lisainfo fondi kohta: www.kingitudelu.ee.

Toivo Tänavsuu

Vähiravifond “Kingitud elu”
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Naissaarele – nüüd
ka aurikuga!
30. aprillil taastas vanalaevandusele pühendunud Kajsamoori laevaühistu vana aurikuga
Katharina Tallinn–Naissaare regulaarliini.

Aurik Katharina on ehitatud Norras. Foto Liina Rüütel

Aurik Katharina on tüüpiline Skandinaavia rannasõidu
reisilaev, mille kogumahutavus on 260 tonni (GT). Laev
on ehitatud Norras Ulstenvikis laevatehases Ulstein Mekaniske Verksted. Omal ajal teenindasid paljud sellised
aurikud rannakülasid ja väikesaari. Ulsteini laevatehas
asutati juba 1917. aastal ning seal ehitatakse laevu tänaseni.
Aurik Katharina toob tagasi sõjaeelsed ajad, kus meresõit oli elamus. Ühele mereretkele mahub 200 reisijat.
Sõitjail on võimalik valida Majakakruiis lõunasöögiga,
vanalinna panoraamvaatega Õhtueinekruiis, rikkaliku grillibuffega loodusmatk kaunile Naissaarele või teha väike
huvireis Tallinna sadamate vahel.
Aurik alustas regulaarreisidega 30. aprillil. Kuigi laev
saab reisijad teenindada aastaringselt, on esialgu plaanis
regulaarreise teha septembri keskpaigani.
Piletid saate osta laevaühistu onlinesüsteemist www.
sunlines.ee ning Hansabussi Tallinn City Tourist.
Laeva kapten Herkki Haldre on sõitnud erinevatel
meredel ning seilanud purjede all ümber kurikuulsa Kap
Hoorni, mis annab õiguse kanda meremeeste kuldset kõrvarõngast.
Auriku Katharina kodusadamaks on Lennusadama kai
A3, Suure Tõllu ja Kajsamoori kõrval.

Liina Rüütel

Lavendel Spa Hotellil
on uudiseid
Viimsi uueneb pidevalt.
Ka Lavendel Spa hotell ei
jää ajale jalgu – maikuu
toob kaasa kaks suurt
muudatust.

Viimsi rahva seas tublisti poolehoidjaid võitnud Lavendel
Café tegi läbi uuenduskuuri.
Need, kes käisid kohvikus, ei
pea pettuma – samades ruumides töötab nüüd populaarne restoran Talleke ja Pullike.
Menüü nautimiseks on mõistlik lauad aegsasti broneerida.
Oodatud on nii endised kui ka
uued Lavendli kliendid.
Endiselt on oodatud ka külastajad, kes hindavad Lavendel Café lõunabistroo mõnusaid koduseid kõhutäisi. Bistroo on avatud argipäeviti kell
11–15. Lavendli kondiitrite hõrgutavaid kooke ja küpsetisi saate kaasa osta ning tellida Viimsi Marketi toidupoest.
Teine tore uudis puudutabki Viimsi Marketit (asub Haabneemes, Sõpruse tee 9), mis
avab uksed maikuu keskel ja
on saanud avara ja kaasajasta-

Saiad on alles soojad.

Aksessuaarid on sobivalt lavendlikarva. Fotod erakogu

Ahvatlevad korvikesed.

tud väljanägemise. Lähiümbruses peatselt avatavate suurpoodide seas on Viimsi Market kui hea ja oma kodupood.
Klientide mugavuse huvides

laieneb Viimsi Marketi müügipind. Rikkalik valik Lavendel Café kokkade roogi ootab
ostjaid kulinaarialetis: kala- ja
lihatooted, salatid ja suupisted. Viimsi Market pakub oma
klientidele värsket toidukaupa,
mis on valmistatud kvaliteetsest ja ausast kohalikust toorainest. Kulinaarialetis pakutavad
tooted on kohapeal valmistatud, need ei sisalda säilitusaineid ega konservante. Suvele
vastu minnes laieneb omatoo-

dangu valik veelgi ja see peaks
eriti rõõmustama grillimisest
lugu pidavaid kliente. Iga päev
tuleb Lavendli pagarite käte alt
värsket leiba-saia ja pirukaid!
Kauplus Viimsi Market pakub oma klientidele väga laia
valikut mahetooteid ja ökotoitu ning kaupluse sortimenti
lisandub ka Mahe Marketi toodang.
Viimsi Market on mugav ja
mõnus kauplus, kus saab kiirelt sooritada vajalikud ostud.
Kõik head pakkumised on üleval Viimsi Marketi kodulehel
www.viimsimarket.eu. Vajaduse korral võta meiega ühendust telefonil 5809 2561 või
kirjuta toit@viimsimarket.ee.

Lavendel Spa Hotell

Suguvõsauurimine kogub hoogu
Paljude meelisharrastuseks on suguvõsauurimine. Eesti Genealoogia Selts (EGeS) tähistas 5. mail oma taasasutamise 25. aastapäeva
üritustega Eesti raamatukogudes, kus kogenud
uurijad andsid nõu alustajatele.
Viimsi raamatukogus pidasin
siin huvilistele ettekande “Kust
leida sugupuu koostamiseks
andmeid?” Lisaks arhiividokumentidele on ju hulk muid
võimalusi sugupuu koostamiseks ja täiendamiseks. Meie
mäluasutustesse (arhiivid, raamatukogud ja muuseumid) on
kogutud tohutult trükiseid ja
käsikirju, mis sisaldavad andmeid inimeste elu ja tegevuse
kohta. Kodudes hoitavad dokumendid annavad samuti väärt
infot. Hindamatuks teabeallikaks on kalmistute hauatähised. Ka inimeste suulised mälestused toovad teadmistele tublisti lisa.

Milleks uurida?

Võib ju õlgu kehitada ja küsida: kas me ikka peame teadma,
kes olid, kus elasid ja millega
tegelesid meie lähemad ja kaugemad eellased ning teised
sugulased? On inimesi, kes arvavad, et elada tuleb olevikus.
Kuid paljusid siiski huvitavad
möödunud ajad.
Varasemal ajal on olnud oluline esivanemate kultus, milles
oli palju usundilisi jooni. Hiljem hakkas päritolu andma privileege: tiitleid, võimu, varan-

dust jm. Paljudes ühiskondades oli (mõnes on praegugi) valitsejatiitel päritav. Paljude maade pärimisõigus näeb ette vara
ülemineku lahkunult lähisugulastele.
Genealoogia kuulub klassikalise määratluse kohaselt ajalooteaduste hulka, kus uuritakse kindlate meetodite ja allikate
baasil suguvõsade, perekondade ja üksikisikute põlvnemist
ning sugulussuhteid. Suguvõsa uurimine rahuldab peamiselt inimeste uudishimu, olles
ennekõike harrastus.

Millest alustada?

Alustada tuleks oma teadmistest. Pange kirja, mida teate oma
lähemate ja kaugemate sugulaste kohta. Küsige, kas keegi
neist on midagi huvipakkuvat
juba välja uurinud. Võib juhtuda, et suur töö on ära tehtud ja
saate sealt edasi minna.
Palju võib abi olla ülemaailmsest veebikeskkonnast
Geni.com, kuhu inimesed on
sisestanud oma uurimisandmeid. Kuid seal võib olla ka
vigu.
Kindlasti küsige vanemate
sugulaste käest, mida nad mäletavad. Ärge sellega viivitage,
sest ühel hetkel on juba liiga
hilja. Oma teadmisi on tihti valmis jagama ka teile huvipakkuvas kandis elavad või varem
elanud inimesed.
Internetiajastul leiate te palju infot arvuti abil. Nii näiteks juhatavad Rahvusarhiivi
(www.ra.ee) andmebaasid teid
digitaliseeritud dokumentide,
kaartide ja fotode juurde.

Millist suguvõsa
uurida?

Üks võimalus sugupuud koostada ongi välja uurida võimalikult palju oma esivanemate
kohta. Igaühel on või on olnud
ema ja isa ning kaks vanaema
ja kaks vanaisa. Nende emasidisasid on olnud juba kaheksa.
Iga veel varasema põlvkonnaga
eellaste arv kahekordistub. Nii
elas praegu 30-aastasel inimesel umbes 180 aastat tagasi,
kui Eestis perekonnanimesid
pandi, 32 esivanemat. Vanadest
kirikuraamatutest võib leida
isikuandmeid kuni 300 aasta
taguse aja kohta. Siis elas sellelsamal inimesel samaaegselt
kuni 512 esivanemat. Põhjasõjale järgnenud raskel ajal igal
pool aga kirikuraamatuid ei
peetud või on need hilisemal
ajal hävinud. Seepärast kõikide
inimeste kohta andmed ei leia,
aga päris mahuka eellaste puu
saab kokku panna küll. Mõnikord võib hea õnne korral leida
mõne varasemagi põlvkonna.
Igaühte perekonnanime saanud 32 esivanemast võib lugeda ühele kindlale suguvõsale
alusepanijaks. Seega kuulub iga
inimene paljudesse suguvõsadesse.
Teine võimalus sugupuu joonistamiseks on püüda välja
uurida mingi perekonnanime
saanud eellase järeletulijad nii
mees- kui ka naisliinides. Millisega neist alustada? Muidugi
võib korraga koguda andmeid
eri suguvõsade kohta, kuid kogenud uurijad soovitavad alustada sellisest, mille kohta on
kõige rohkem teada. Nii jõuab

kiiremini loodetud tulemuseni ning vilumuse lisandudes
laiendate oma tegevust.

Eesti Genealoogia Selts

Suguvõsauurijad ühendab 1990.
aastal taasasutatud Eesti Genealoogia Selts. Juba 1924 asutati Eesti Eugeenika Selts.
1931. aastal loodi selle juurde
oma põhikirjaga Genealoogia
Toimkond. Uueks nimeks sai
Eesti Eugeenika ja Genealoogia Selts. Seltsi tegevus katkestati 1940. aastal.
EGeSi eesmärk on eestikeelse genealoogiaharrastuse
edendamine, selleks tutvustatakse oma tegevust, korraldatakse konverentse, kursusi ja
näitusi, avaldatakse juhendmaterjale ja kirjandust.
EGeSil on Eestis 12 osakonda ligikaudu 530 liikmega.
Igal osakond korraldab oma
liikmetele piirkondlikke üritusi. Pealinna ja Harjumaa huvilisi koondab umbes 210 liikmega Tallinna osakond.
Selts teeb tihedat koostööd
Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja
Eesti Muinsuskaitse Seltsiga.
Igal aastal ilmub kolme seltsi
aastaraamat. Samuti peab EGeS
sidet paljude muuseumide, raamatukogude ja külaseltsidega.
Viimasel ajal on hästi laabunud koostöö Soome Suguvõsauurimise Seltsiga (Suomen Sukututkimusseura).
EGeSi kodulehelt www.genealoogia.ee pääsete osakondade kodulehtedele. Uued liikmed on seltsi alati teretulnud!

Jaan Tagaväli

Eesti Genealoogia Selts
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Näitus “Ajalik ja ajatu”

Mare Vint on kui majakas,
kes näitab teed ja hoiab tuld
eesti graafika esitlusteedel. Tema õhkõrnad, ajalikku ja ajatut mõõdet kandvad teosed on
inspireerivad, hingestatud ja
elujaatavad ning seda nii kunstis kui ka elus. Tema kunst on
alati sidunud nii korrapäraselt
kujundatud maastikke kui selle
kõrvale jäävaid lagunevaid ja
unustusse vajunud, kasutuid objekte. Mare Vint on kui helilooja, kes oskab eri partituure
jälgides esmapilgul üksteisele
võõraid helisid ja ebakõlalisi
kooslusi ühendada talle omaseks terviklikuks ideaalmaastikuks. Ta näeb korrastatud
maastikke uues ja igavesti kestvas ajamõõtmes, mis on nii kaduvad kui olevad. Ta on tehniliselt professionaalne, vallates
talle omaseks saanud graafika-

Näitus “Ajalik ja ajatu”
toob Viimsi Püha Jaakobi
kirikusse ja Rohuneeme
kabelisse kunstnikest
abielupaari Mare Vindi
ja Andres Toltsi
(08.10.1949–18.03.2014)
loomingu paremiku.
Näituse tööde valikus on nii
kunstnike juba klassikasse kuuluvaid teoseid kui ka neid, mida laiem kunstipublik pole tervikuna harjunud koos nägema.
Huvitav, kuid Mare Vint ja
Andres Tolts pole ühisnäitusi
korraldanud. See näitus on kokku lepitud ajal, kui Andres Tolts
veel elas.
Mare Vint on läbi aastate
olnud eesti graafika säravamaid
tähti. Tema töid leidub maailmas mitmes arvestatavas kunstikogus.

Naabrivalve koostöö ümarlaud
21. aprillil oli Viimsi vallamajas koos naabrivalve
koostöö ümarlaud.
Avaliku ümarlaua korraldasid
Viimsi ja Eesti Naabrivalve
koos vallavalitsuse ja politsei
esindajatega. Kaasa rääkima
olid oodatud nii oma eriala
eksperdid kui ka vallaelanikud, kellele on oluline turvalisuse loomine ja hoidmine.
Lisaks Viimsi valla naabrivalve sektori vanematele ja külavanematele, kohalikele politseinikele, vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetele, Viimsi
Invaühingule ja noortevolikogule said osalemiskutse siseministeerium, Kaitseliit, Harjumaa
Omavalitsuste Liit ja maavalitsus, PPA, Eesti Abipolitseinike
Kogu, MTÜ Kodukant Harjumaa jt.

Kuidas kaasata kogukonda?

Ümarlauas püüdsime mõtestada elanike rolli kogukonna parema tuleviku kujundamisel.
Kõigilt osalejailt oodati julgeid
ideid, mis aitaksid Viimsis jõuda koostööprojektideni, mis parandaksid vallaelanike turvalisust ja heaolu.
Abivallavanem Mati Mätlik rääkis vallas loodud siseturvalisuse nõukojast ja tunnustas
naabrivalvet turvalisusfoorumite algatamise eest.
Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Eimar Veldre
tutvustas Eesti Vabariigi siseturvalisuse arengukava aastateks 2015–2020. Ta osales ise
selle koostamisel, Veldre oli ka
projekti Turvalisemad kogukonnad töörühma juht. Eimar

Veldre selgitas ka siseturvalisuse kontseptsiooni. Turvalisus
on ju väga kompleksne nähtus,
väga oluline on seejuures näiteks kogukonna demograafiline koosseis: kui palju on elanikke, kas naisi on rohkem kui
mehi, milline on inimeste vanus, haridus jm taust.

Tähtsamad väljakutsed

Veldre tõi ka välja Eesti riigi
turvalisuse arenguvajadusi ja
väljakutseid.
Väga oluline on inimressurss, et turvalisuse valdkonnas
oleks tagatud hea väljaõppega
motiveeritud personal. Reageerimiseks on loomulikult tarvis
infrastruktuuri ja tehnilist varustust.
Arendada on vaja süsteemset ja teadmistepõhist ennetustegevust. Ennetustöös on oluli-

ne ka see, kas oskame mõjusalt
suhelda laste ja noortega, kas
see aitab inimest viia õigele
teele.
Kogukonna turvalisuse tagamisel on vaja koostööd nii riigiasutuste, KOV-ide, keskvalitsuse kui ka kodanikuühenduste vahel. Tähtis on ülepiiriline koostöö ja mõistmine,
et igaühe roll on oluline. Elukeskkonna aitavad turvalisemaks muuta ka vabatahtlikud
ja head eestvedajad kogukondades. Siseturvalisuse arengukava rõhutab samuti kogukonnakesksust.
Ümarlaua arutelul kõlanud
huvitavaid mõtteid tutvustan
Viimsi Teatajas ka edaspidi.

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite
koordinaator

tehnikaid. Argine muutub sisukandvaks, mõtestatud aja- ja
jalajäljeks, see on Mare Vindi
loodu igavene rõõmuallikas,
tasakaal ja harmoonia. Näitusel on muu hulgas töid sarjadest “Park“ ja “Valge linn”.
Andres Toltsi on tituleeritud
eesti popkunstnike üheks lipulaevaks. Näitusel on väärilisel
kohal tööd sarjadest “Formularid”, “Tabelid” ja muud. Tema
kunst lähtub popkultuurist, talle oli omane võõrandumine tavalisest elukeskkonnast. Tolts
seostas iroonilises võtmes tegelikkust ja absurdi, jäädes ise
küll vaatlejaks, kuid samas ka
mingi uue absurdse tehnitsistliku maailmakorralduse vastu võitlejaks ja selle loojaks.
Tema sarjade pealkirjad jutustavad teatud üleolekust ühiskonna mõttetult lahterdavast

ja positsioneerivast olustikust.
Võtmesõnaks on vabadus olla,
mõista ja ironiseerida ennast
hävitavat ühiskonnakorraldust
kunstniku positsioonilt. Jääda alati kõigutamatult vabaks
loojaks aegade ja muutuste
kiuste. Kunstnik Andres Tolts
võis endale lubada esmapilgul
sobimatute värvide sobitamist,
tühiste formularide näitlikustamist ja samas oluliste sümbolite esiletõstmist. Ja tõesti,
kõik see sobis ja transformeerus Toltsi kunstiks: vaba ja sõltumatu, ajalik ja ajatu.
Andres Toltsi maalitud on
Rohuneeme kabeli altarimaal
ja sedasi laieneb näitus ka Rohuneeme kabelisse. Näitust on
avatud 10. maist – 27. juunini.
Olete südamest oodatud!

Erkki Juhandi
näituse kuraator

Harjumaa valdade vaheline
sotsiaalse turvalisuse foorum
Neljapäeval, 21. mail kell 16.30–19.30 toimub Viimsi päevakeskuse saalis (Kesk tee 1, Haabneeme) Harjumaa valdade vaheline sotsiaalse turvalisuse foorum.
Turvalisusega seoses mõtleme harilikult julgeoleku ja avaliku korra peale, mis peaks olema politsei jt ametkondade
tagada. Kuid üha rohkem kuuleme ka sõnumit, et turvalisus
algab meist kõigist ja soovijad saavad kogukonna elu ka ise
turvalisemaks muuta.
28. jaanuaril peeti Viimsi vallamajas maha foorum “Kes
vastutab Viimsi turvalisuse eest?”. Ka siis jõudis arutelu sotsiaalse turvalisuse teemani. Tõdeti, et rahvastiku vananemine ja erivajadustega inimeste arvu suurenemine seavad meie
kõigi ette uued väljakutsed. Sotsiaalset turvalisust saame parandada politsei, turvafirmade, vallavalitsuse ja erivajadustega inimeste ning eakate jt eestkõnelejate koostöös. Vaja on ka
kohalike omavalitsuste panust.
Sotsiaalse turvalisuse teemad on olulised nii Viimsi kui ka
teiste omavalitsuste jaoks. Kaasates foorumi läbiviimisse eri
sihtrühmi, parandame põlvkondade sidusust ning uute ja põliselanike koostööd.

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator

Tulge akrobaatikalaagrisse
Akrobaatikakool korraldab Viimsi lastele ja noortele ka
sel suvel akrobaatika- ja tsirkuselaagri.

Rõngaharjutused on üpris lihtsad.

Laager kestab 15.–19. juunini Viimsi Kooli spordihoones.
Iga päev saavad lapsed siis kella 10–17 õppida OMAtsirkuse treenerite ja artistide käe all. Tehakse trenni, mängitakse,
arendatakse käelist tegevust jpm. Oodatud on kõik poisid ja
tüdrukud, kes soovivad teha tsirkust olenemata eelnevast kogemusest. Moodustame eraldi grupid väikestele, keskmistele
ja suurtele. Linnalaagri viimasel päeval ootame treeningutele
ka vanemaid, õdesid ja vendi – siis on saal avatud kõikidele tsirkusesõpradele. Riietus – sportlik! Rohkem infot www.
omatsirkus.ee, johanna@omatsirkus.ee, tel 5615 0287.

Johanna Sooba
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Paula Lopez –
praktikant Viimsis
Veebruaris saabus Haabneeme Kooli praktikale
Hispaaniast Alicantest pärit neiu Paula Lopez,
kelle tõi Eestisse Erasmuse programm.
Paula Lopez tahab oma kolmekuulise siinviibimise jooksul tutvuda meie koolisüsteemi ning õpetamis- ja õppimistraditsioonidega, kogeda võimalikult palju siinset
kultuuri ja eluolu. Praktikant
teeb koostööd sügisest Haabneemes tööle asunud inglise
keele õpetajaga, käies tunde
vaatlemas, osaledes üritustel
Paula koos Haabneeme kooli
ning panustades uute ideedeõpilastega. Foto erakogu
ga koolielu elavdamisse.
Koos on planeeritud ainetunde, osaletud koolis toimunud kontsertidel ja võistlustel ning püütud jõuda võimalikult paljude õpetajate tundidest õppima ning mõtteid
koguma.
Paula on tutvustanud lastele Hispaania kutluuri ning
abistanud õpetajaid inglise keele olümpiaadi läbiviimisel. Kui küsin Paulalt, mis tema jaoks kõige üllatavam
või uuem tundub, mainib ta esimesena laste käitumise ja
õpetamismeetodite erinemist Eesti ja Hispaania koolides.
Nagu eestlastele kohane (ja Paula jaoks harjumatu) oleme tema sõnul väga tõsised ning töised ja lapsed olevat
siin kordades distsiplineeritumad, aga ka iseseisvamad.
Õpetajad see-eest olevat meil energilisemad ja uuenduslikemate võtetega, mida on tore kuulda. Samuti kiidab ta
koolimaja ja õppeklasse, õppevahendeid ning personali
koostööd. Kui Eesti kohta üldisemalt muljeid küsin, toob
Paula esile maitsva toidu ja abivalmis inimesed ning ütleb,
et tunneb end siin väga turvaliselt. Naljatledes räägib ta, et
meie ühiskonna ja kultuuri suurim puudus on pärastlõunase
siesta puudumine.
Nii kooli töötajad kui ka lapsed on Paula omaks võtnud, ent tema kohalolek tekitab siiani pisut toredat elevust.
Programmis osalemisest võidavad kindlasti mõlemad osapooled ning loodetavasti saab teha sarnast koostööd väliskolleegidega ka tulevikus.

Tuuli Roostfeldt

Noortevolikogu liige:
Janari Parts
13. märtsist on Viimsi
Teatajas tutvustatud
Viimsi Noortevolikogu
liikmeid. Täna on kord
haridus- ja noorsookomisjoni liikme Janari Partsi
käes.

Kool, klass: Viimsi Kool, 12.
klass.
Minu huvideks ja hobideks on filmikunst, lugemine
ning sport. Sõidan purjelauaga ning üritan liikuda nii palju
kui võimalik. Viimase aja suurimaks kireks on aga hoopis
programmeerimine.
Väljaspool kooli katsun olla võimalikult aktiivne ning veeta aega sõpradega. Üritan leida aega, et võtta osa üritustest
ning panustada, nii palju kui
jaksan, noortevolikogu tegevusse. Suure osa oma ajast kulutan ka arvuti taga, töötades
erinevate projektide kallal ning
lihvides programmeerimisoskusi.
Noortevolikogus ma näen
oma rolli teistega võrdväärsena. Tunnen, et kõige olulisem
on avaldada oma arvamust
ning püsida aktiivsena aruteludes, et jõuda parima lahenduseni, ja seda ma just üritangi
teha.
Noortevolikogusse sattusin puhtalt juhuse tõttu, olin
plaaninud küll kandideerida,
kuid hilinesin avalduse edastamisega. Õnneks olid tuttavad
juba noortevolikogus ning üks
koht oli veel saadaval, nii sain

Janari Parts kuulub haridus- ja noorsookomisjoni. Foto erakogu

ka mina hilinenult oma avalduse edastada ja koha endale.
Ma panustan oma vaba
aega noortevolikogu töösse seepärast, et see annab võimaluse
midagi muuta ning noorte elu
paremaks teha. Lisaks kindlasti kõik need uued teadmised,
mida on võimalik omandada,
ja ka need suurepärased inimesed, kellega koos saab töötada.
Minu silmis on kitsaskohad, mida vallas on vaja muuta, noorte osalus- ja kommunikatsioonivõimaluste vähesus.
Kuulun haridus- ja noorsookomisjoni ja see on mulle kõige
rohkem silma jäänud.
Mõtted ja ideed, mida soovin läbi noortevolikogu arendada? Soovin muuta meie noortevolikogu populaarsemaks, et
noored leiaksid meid ise üles.
Tahaks, et noortel oleks julgust
alustada debatti valla ja muude

asutustega, et muuta oma elu
paremaks.
Noortevolikogu on minu
jaoks loonud tohutul hulgal
uusi võimalusi ning andnud
asendamatuid kogemusi. Võimaluse oma hääl kuuldavaks
teha ning ka tegelikult midagi
korda saata.
Viimsi teevad nooruslikuks need noored inimesed,
kes on agaralt valmis võitlusesse astuma, et muuta oma
elukoht paremaks paigaks, kes
ei kohku tagasi ka takistuste
ees ja kõigele vaatamata jäävad oma arvamusele kindlaks.

TEISED JANARIST
Adhele Tuulas, Viimsi Noortevolikogu esimees: Janari on äärmiselt meeldiv inimene.
Kohtusin Janariga siis, kui ta liitus Viimsi Noortevolikoguga. Ta jäi mulle kohe silma oma viisaka olemise, aktiivsuse ja hea huumorimeelega. Tema headele mõtetele saab noortevolikogus alati loota ning see teeb temast noortevolikogu liikmena tõelise pärli. Janari ei jäta noortevolikogus kunagi midagi
tegemata, ta läheneb kõikidele tegevustele ning ülesannetele
positiivse suhtumisega. Usun, et ükskõik, mis ta elus ette võtab, läheb tal hästi.
Kadi Bruus, noorsoo- ja haridustöö koordinaator: Ma ei ole Janariga küll väga palju
kokku puutunud, kuid on olnud koosolekuid,
kus Janari on osalenud noortevolikogu esindajana. Ta on siis paistnud silma järjepideva ja
kindlameelse noormehena. Tal on oma arvamus ja kindlad seisukohad, ta suudab neid suurepäraselt põhjendada ning leida tõestusmaterjali oma ideedele. Janari on
aktiivne noortevolikogu liige. Peale selle on ta tubli näiteks
programmeerimises, laulmises ja treeningutes. Janari eestvedamisel saab Viimsi Noortevolikogu peatselt oma äpi, ootame
seda juba suure põnevusega.

Õpilaste teadusfestival 2015 tutvustas parimaid uurimistöid
24.-25. aprillini kestis
Teadusagentuuri ja
Energia Avastuskeskuse
korraldatud Eesti esimene
Õpilaste Teadusfestival.
Teadusfestivalil sai tutvuda õpilaste teadustööde riiklikule konkursile esitatud tööde paremikuga. Rikkalikku tegevusprogrammi jätkus igas vanuses külastajatele: näha sai teadusteat-

Viimsi edukas esindus andis teadusetenduse. Foto Peeter Sipelgas

rite etendusi, osaleda töötubades, avatud olid kõik Energia
Avastuskeskuse eksponaadid.
Oma teadusprojekte tutvustasid algklasside õpilased, esinesid paljude lemmikud Elina
Born ja Stig Rästa. Žürii esimees, riigikogu liige Krista Aru
ütles festivali avades, et noorte
teadus on Eesti tulevik.
Õpilased, kellel on uurimistöö koostamine alles ees,

said selleks koguda inspiratsiooni ja uurida, milliseid töid
on tehtud, milliseid meetodeid
on kasutatud ja kuidas on uurimistulemused välja toodud.
25. aprill oli ajalooline päev
ka Viimsi Kooli teadmiskeskusele. Meie õpilased Anna Mugu, Kevin Sults, Merilin Radvilavićius, Lars Leopold Briedis,
Kristo Rand, Mark Sverker Saar
ja Kaur Reidma jagasid pealava

selliste tunnustatud teaduse populariseerijatega nagu telesaade “Rakett 69”, Tartu Observatoorium, teadusbuss Suur vanker jne. Viimsi Kooli teadmiskeskuse noored ei olnud nii suure publiku ees varem katseid
teinud. Õnneks pidas esinejate
närv vastu ja pealtvaatajatele
pakuti põnevat teadusetendust.

Peeter Sipelgas

Viimsi Kooli teadmiskeskuse juht

Viimsi Muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
Katsed toimuvad 11. ja 12. juunil. Katsetele palume registreeruda
telefonil 6066 939 tööpäevadel kell 13.00–19.00.
Kontsert, konsultatsioon õpilastele ja informatsioon vanematele
9. ja 10. juunil kell 17.30
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MuuseumiÖÖ 2015 toob muusika
Viimsi muuseumidesse
Kord aastas, ühel laupäevasel maikuuõhtul
avavad muuseumid ja
teised mäluasutused oma
uksed tavalisest hilisemal
ajal ja tasuta, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd. Tänavu on see
16. mail.

tuste uksed on muuseumiööl
avatud kell 18–23, siis on sissepääs tasuta. Muuseumiööd
korraldavad Eesti muuseumid
ja Eesti Muuseumiühing ning
ICOM Eesti. Lisateavet leiate
aadressilt www.muuseumioo.ee.

Muuseumiöö on inspireeritud
muusika-aastast ning kannab
koondnime “Öös on muusikat”.
Programmid ja sihid erinevad,
nii saate ühe ööga avastada
mitmete muuseumide vaatenurki. Lisaks laulule ja pillimängule pakuvad Viimsi muuseumid muidki helisid, võnkeid ja
aktsioone.
Tegemaks muuseumiööl parkimise lihtsamaks ja öö põnevamaks, sõidab Viimsi muuseumide vahel vabagraafiku alusel Rannarahva muuseumi retrobuss. Buss peatub Eesti Sõjamuuseumi, RMK Viimsi looduskeskuse, Rannarahva muuseumi ja Viimsi vabaõhumuuseumi ees. Lisapeatusi tehakse
kõigile tee peal hääletajatele!
Programmis osalevate asu-

Looduskeskuses saab Tallinna
Ülikooli Meeskoori esituses
kuulata koorilauluklassikat, kuid
ka vähem tuntud loodussõbralikke lugusid. Esinejad peavad
end 1955. aastal asutatud Tallinna Pedagoogilise Instituudi
Meeskoori järeltulijaks. Praegune lauluseltskond kogunes
1999. aasta sügisel. Koori dirigendid on Jüri Rent ja Indrek Vijard. Õhtu jooksul saab
meeskoorilaulu kuulata neljal
korral: kell 19, 20, 21 ja 22.
Looduskeskuses kuuleb ka
linnulaulu ja õhtu jooksul pannakse külastajate linnulauluteadmised mitu korda proovile
viktoriinis, teadmisproovid algavad kell 19.30, 20.30 ja 21.30.
Püsinäitus “Metsas on väge!” tutvustab hüvesid, mida mets

MÖÖ: RMK Viimsi
looduskeskuses

inimesele pakub, ja metsa tähtsust: mets on oluline töö- ja
soojaandja, inspiratsiooniallikas ja spordisaal, peavari ja
pelgupaik, sahver ja varakamber, ilu looja ja puhkekoht.
Uurida tasub videoklippe,
interaktiivseid mänge, õppematerjale ja mitmeid põnevaid erilahendusi, mis teevad
näituse huvitavaks igas eas
inimestele. Püsiekspositsiooniga tutvudes leiate ka vastused sellistele küsimustele: kas
oled tundnud, kuidas mets sind
puudutab? Mis on metsas kaalul? Kes elab metsa sees? Kus
peitub metsa vägi?
Kõige lihtsam on looduskeskuseni sõita ühistranspordiga: bussiga 114 Meremärgi
peatusesse või bussiga 1A
Viimsi keskusesse, kust istute
ümber bussile V1 ja sõidate
Meremärgi peatusesse. Oma
autoga tulles saate parkida
looduskeskuse parklas, kuhu
mahub vastutustundliku parkimise korral umbes 15–20
sõiduautot. RMK Viimsi looduskeskus asub Haabneeme
külas, Rohuneeme tee 29 ning

on avatud K–P k 10–18, alates
15. maist iga päev k 10–18.

MÖÖ: Viimsi Vabaõhumuuseum

Muuseumiööl on vana rannatalu omastanud orkester koos
dirigent M-iga. Orkestriproovi
on kõik soovijad oodatud alates kella 20.30. Kõigile soovijatele jätkub kohapeal pille ja
muusikalist kuulmist, ent kui
võimalik, siis võtke need ise
kaasa. Orkester esineb päikeseloojangul.
Kõige lihtsam on muuseumi jõuda Tallinna kesklinnast
tulevate otseliinidega 114 ja
260, väljudes Rannarahva
peatuses. Autoga tulijatele on
avatud tasuta parkla, kui see
täitub, saab parkida tähistatud
teepervele. Viimsi vabaõhumuuseum asub Pringi külas,
Rohuneeme tee 51 ning on
tavaliselt avatud E–P k 10–20.

MÖÖ: Rannarahva
muuseum

Rannarahva muuseum asub
vanas Pringi koolimajas, mis
tähistab just muuseumiööl oma

90. sünnipäeva. Väärika maja
saalidest kostub eri ajastute meloodiaid. Suures saalis toimetab
gurmeekohvik ja mängib jälle
elav muusika, justnagu siis,
kui siin veel koolipidusid peeti. Hilisematel õhtutundidel on
koolidirektor isiklikult lubanud
erandkorras diskoripulti astuda.
Muuseumi jõuate Tallinna
kesklinnast otseliinidega 114
ja 260, väljudes Rannarahva
peatuses. Kui auto enam tasuta
parklasse ei mahu, saate parkida tähistatud teepervele.
Rannarahva muuseum asub
Pringi külas, Nurme tee 3 ning
on tavaliselt avatud iga päev
k 10–18.

MÖÖ: Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum

Sõjamuuseumi on muuseumiööl vallutanud staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel. Nad astuvad lavale kahel
korral: kell 19 ja kell 20.30.
Kell 19 on kõik lapsed
oodatud Reigo Ahvena trummikooli, kus räägitakse rivitrummidest ja trummihelidest

sõjanduses. Trummikool on
tasuta, ent sinna tuleb kuni 14.
maini eelregistreeruda e-posti
aadressil haridus@esm.ee või
telefonil 5565 6354. Registreerunutele saadetakse osalemist kinnitav e-kiri.
Kell 20.30 olete oodatud sõjamuuseumi rasketehnika angaari, kus toimub giidiga ekskursioon.
Peamajas saab tutvuda püsiekspositsiooniga ja ajutiste
näitustega “Varustus ja vidinad
elu ja surma piiril”, “Naine ja
riigikaitse” ning Afganistani
missiooni näitusega (loe lisa
lk 11).
Eesti Sõjamuuseum asub
aadressil Mõisa tee 1 ning on
tavaliselt avatud K–P k 11–18,
tehnikhall on alates 24. aprillist kuni sügiseni avatud R–P
k 11–18. Muuseumiööl on uksed lahti kuni k 22-ni.
Tallinnast on kõige lihtsam
kohale jõuda bussiga 1A, sõites Vallamaja peatuseni. Autoga tulles saate parkida sõjamuuseumi, huvikeskuse ja vallamaja parklates.

Liina Rüütel

Viimsi muuseumid kutsuvad otsimismängule
Rannarahva muuseum ja Eesti Sõjamuuseum korraldavad mais auhindadega otsimismängu, mille käigus saate avastada mõlema muuseumi eksponaate.
Otsimismängu reeglid on lihtsad. Külastajad
saavad küsimustega mängulehed, vastuseid on
võimalik leida muuseumide ekspositsioonist.
Pärast vastamist ja töölehele templi saamist
jätke täidetud mängulehed kas Eesti Sõjamuu-

seumi või Rannarahva muuseumi. Kõik õigete
vastuste ja templitega mängulehed osalevad
toredate auhindadega loosimistes. Peaauhinnaks on suvine perereis Naissaarele. Mängida
saab muuseumiööni, mis toimub 16. mail.
Tulge perega muuseumi aega veetma!

Rannarahva Muuseum
Eesti Sõjamuuseum –
kindral Laidoneri Muuseum
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Hellar Lill: sõjamuuseum pakub rõõmu
ja teadmisi ka mitmendal külastusel
Möödunud aasta
5. novembril asus Eesti
Sõjamuuseumi – Kindral
Laidoneri Muuseumi
(ESM) direktorina tööle
Hellar Lill.
Hellar Lill on seadnud endale
põhieesmärkideks muuseumi
arendamise nii külastatavuse
suurendamise kui ka sõjaajaloo
talletamise kaudu. Kohtume Hellariga intervjuu tegemiseks kindral Laidoneri muuseumi katusekorrusel veteranipäeva hommikul, et meenutada viimast
aastat ja vaadata ka tulevikku.
Hellar, milline on Teie taust?
Olen sündinud ja kasvanud
Viljandis. Bakalaureuse- ja magistriõppe läbisin Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Minu hobiks
ja kireks ongi olnud ajaloo uurimine.
Üle 15 aasta olen töötanud
kaitseministeeriumis erinevatel
ametikohtadel: avalike suhete,
rahvusvaheliste suhete, riigikaitseõpetuse ja ka kaitseväeteenistuse valdkonnas.
Möödunud sügisel kandideerisite ESM-i direktoriks,
kuidas Teil tekkis see idee?
Enne kandideerimist olin
olnud muuseumi nõukoja liige
ehk siis otseselt seotud muuseumiga. Teadsin, et Eesti Sõjamuuseum on arenenud heaks
sõjaajaloo teemamuuseumiks,
asjade loomuliku käiguna tundus astuda samm muuseumi
igapäevaellu.
Loomulikult soovisin ka
ühendada oma huvid ja kogemused. Võin öelda, et armastus ajaloo vastu on see, mis
mind muuseumisse tõi.
Tänaseks olete ESM-i direktor olnud pool aastat. Kuidas on see aeg möödunud?
Need kuud ja päevad on olnud intensiivsed. Muuseumikogu on täienenud tanki ja laevaga, meie peamajja on jõudnud mainekas rändnäitus, rasketehnikahallis (Vehema teel)
on uus näitus Afganistani missioonist ja hall on meil avatud
nüüd reedest pühapäevani kuni
septembrini.
Millised olid Teie ootused
tööle asudes?
Kandideerides oli minu eesmärgiks ja väljakutseks tuua
oma tegevusega ESM-i elu üha
enam muuseumi seinte vahelt
välja ja kõnetada erinevaid publikurühmi, pakkudes neile kvaliteetset ja mitmekihilist ajalooelamust.
Muuseumi nõukoja liikmena teadsin, et siin on hea kollektiiv ning väga palju on juba
ära tehtud. Isikumuuseumist on
astutud edasi suuri samme täie-

Hellar Lill tutvustab ka ise meelsasti näitusi. Fotod Liina Rüütel

Mis on fotol?

mõõtmelise sõjamuuseumi poole, ajaga on kasvatud suureks.
Kuigi nimetuse poolest oleme
sõjamuuseum, siis kindlasti
ei tegele meie muuseum sõja
kui sellise propageerimisega, aga sõjad on paratamatult
kogu aeg olemas olnud. Meie
eesmärk on õpetada ajalugu
ja seda, et sõjas ei ole ainult
suured lahingud, relvad ja väejuhid, vaid ka sõdurid ja tsiviilelanikud oma igapäevaelu ja
traditsioonidega.
Millise kogemuse muuseumikülastajad saavad?
Muuseumis on meil ulatuslik ülevaade Eesti sõjaajaloost, see pakub uusi teadmisi
ja elamusi nii turistidele kui ka
eesti inimestele. Me pakume
nii giidide poolt juhatatavaid
tuure kui ka erinevatele vanuserühmadele mõeldud haridusprogramme, kõige nooremaks
sihtgrupiks on lasteaialapsed.
Soovime lisaks teadmistele
anda külastajale edasi ka emotsioone, tuues ja luues Viimsisse maailmatasemel ja eripäraseid näitusi. Eri sihtgruppide
ootused on erinevad: kes tuleb
vaatama relvi, kes pigem sõdurielu sotsiaalsemat poolt.

Meil on olemas nii giidid
kui ka audigiidid, see teeb muuseumikülastuse kõigile mugavaks.
Sõjamuuseum pakub tavapärasele loengustiilis koolitunnile visuaalset tuge, näituseelamus tekitab heas mõttes
elevust. Kindlasti eristab meie
muuseumi paljudest teistest
see, et kõik väljapandud esemed ei ole siin enamasti klaaskapis, vaid neid on võimalus
katsuda.
Mul on hea meel, et meie
haridusprogrammid on jõudnud
põhikooliealistest ka lasteaialasteni ja riigikaitse õppesuunal õppivate gümnasistideni nii
Viimsist kui ka mujalt Eestist.
Minu peres kasvavad praegu nelja-, kuue- ja üheksa-aastane laps. Neid vaadates julgen
väita, et avastamisrõõmu on
neil kõigil iga kord, kui nad
muuseumi külastavad!
Alanud aasta on toonud
muuseumi ellu palju põnevust. Ekspositsioon on täienenud tanki ja laevaga.
Poola sõjamuuseumi (Muzeum Wojska Polskiego) sünnipäevakingitus – tank T-34/85
– on väärikas täiendus muuseumi ekspositsiooni. Tanki on
võimalik kõigil soovijatel vaadata sõjamuuseumi peahoone
lähistel ning vähemalt enne sügishooldust ei plaani me sellega angaari sõita. Tank on osutunud heas mõttes meie muuseumi maamärgiks – paljud
külastajad tulevad siia just selle pärast. Näiteks möödunud
nädalal viis tanki juures fotosessiooni läbi üks pruutpaar.
Meie riigikaitse mereväealasele kogule lisandus õppelaevana kasutusel olnud Ristna, mis esialgu jääb Lennusadamasse, meie laeva Sulevi

lähistele. Ristnat saab hetkel
vaadata kailt, ent tulevikus loodame soovijaid lasta ka tekile,
see-eest Sulevi tekile pääseb
praegugi Lennusadama piletiga. (Loe lisa lk 11)
Vabariigi aastapäeva eel
toimus taaslavastuslahing.
Koostöös Saaremaa Sõjavara Seltsiga soovisime taaslavastuslahinguga “22. Weebruar 1919” tõmmata tähelepanu Vabadussõjale, Eesti ajaloo
vast kirkamale sündmusele.
Selleks päevaks olid meile
Viimsisse võitlema tulnud 15
sõjaajaloo klubi liikmed Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Venemaalt. Meeste vormirõivastuseks olid küll originaaliga sarnased koopiad, aga
varustus (rihmad, rakmed, padrunitaskud jms) oli üldjuhul
originaalne. Meie rekonstruktsiooni põhieesmärk oligi võimalikult autentne riietus ja varustus.
Saime nii võitlejatelt ja ka
vallaelanikelt väga palju positiivset tagasisidet, seega võib
juhtuda, et sarnast mürtsumist
tuleb Viimsi mõisa juures teinekordki!
Tänan siinkohal oma häid
koostööpartnereid lahingu korraldamisel: vallavalitust ja -ametnikke, eriti Alar Mik’u, Marje
Plaani ja Ott Kaske.
Riigi sünnipäevaks avasite ka näituse “Naine ja riigikaitse”.
Meie muuseumile on viimaste aastatega saanud traditsiooniks Eesti Vabariigi sünniaastapäeva tähistamine veidi
pidulikumal moel. Tänavu otsustasime seda teha teemal “Naine ja riigikaitse”. Fotograaf Toomas Volkmanni, stilist Gerly
Tinni ja jumestuskunstnik Katrin Sangla abil valmis meil fo-

toekspositsioon naistest kahes
võtmes – tööelus ja igapäevaelus, tööl vormiriietust kandev
naine on tööväliselt igati naiselik.
Oma teenistusest kaitseväes
rääkisid Helen Allas, Margot
Künnapuu, Kristel Maasikmets ja Erika Raudsepp. Vabadusristi kavaleride Anna Varese ja Salme Bergmanni eluloost kõneles ESM-i teadur
Siim Õismaa.
See kindlasti mõtlemapanev näitus on praegu ootel,
loodame selle tulevikus saata
rändama teistesse muuseumidesse. Soovime olla teerajajad
ja luuagi näitusi, mis rändaksid
meilt teistesse muuseumidesse.
Hiljuti jõudis Viimsisse näitus “Varustus ja vidinad elu
ja surma piirilt”, mis jutustab sõduri igapäevaellu kuulunud esemetest.
Jah, soovime rohkem tuua
sõdurite argipäeva tänapäeva
inimesteni. Selleks pakub head
võimalust “Varustus ja vidinad
elu ja surma piirilt“. See Rootsi sõjamuuseumi loodud näitus
pakub mitmekülgset pilti esemetest, mis käivad sõduri ja
sõjavägede argipäeva juurde.
Näitus on käinud Brüsselis, Oslos, Warssavis, erinevates linnades Valgevenes ning 2016.
aasta veebruaris peaks näitus
rändama Viimsist edasi Kasahstani. Mõte sai teoks päris
kiiresti, meil on head sidemed
Rootsi sõjamuuseumi direktoriga, kes tutvustas ühel kohtumisel antud näitust ja rääkis, et
neil on just lõppemas periood
Valgevenes ja algamas läbirääkimised Kasahstaniga, haarasime võimalusest kinni ja tõime ta kiiruga enne Viimsisse!
(Loe lisa lk 11)
Värske näitus on ka eestlastest missioonil Afganistanis?
ESM koostöös kaitseväega
soovib väärtustada ja tunnustada kaitseväelasi, kel oli julgust
minna teenima missioonile Afganistani. Veteranidepäeval avasime rasketehnikahallis uue näituse, seejuures mängisid olulist rolli kaitseväelased – veteranid, kes ise Afganistanis olid.

Nemad olid näituse kunstilised
juhid ning muuseumi kollektiiv
oli pigem toetavas rollis. Seda
näitust oli koos veteranidega
väga põnev teha! (Loe lisa lk
11)
Kas olete ka ise kaitseväes
aega teeninud?
Loomulikult! Teenisin 1992/
1993 piirivalves ning hiljem
läbisin reservohvitseride kursused. Tänavu võtan osa ka
kaitseväe taasiseseisvumisjärgse ajaloo suurimast õppusest
SIIL.
Millised on muuseumi lähiaja plaanid?
Kevadsuvise hooaja üks eesmärk on muuseumi püsiekspositsiooni täiendamine ja kaasajastamine, nii et külastajal oleks
osalusvõimalusi rohkem.
Esmatähtis on ka partnermuuseumidega suhtlemine, et
tuua siia veel rahvusvahelisi
rändnäitusi.
Kindlasti teeme huvigruppide statistikat, vaatame üle peamised sihtgrupid, et oskaksime
oma näitusi huvilisi arvestades
mitmekesistada.
Sügishooajaks on meil uuendatud peahoone külma sõja
ajajärku käsitlev ekspositsioonisaal.
Haridusprogrammide ja näituste kõrval on meil suur soov
luua kodune muuseumikohvik.
Viimsis on juba mitmeid kohvikuid, ent usun, et ruumi on
ka ESM-i muuseumikohvikule, kus näituse külastamise vahepeal on võimalik ka einestada ja kohvi või teed juua. See
teeks lihtsamaks ka muuseumikülastaja elu – söögikohta
ei peaks siis kaugemalt otsima.
Tulevikus tahame kohviku
kõrvale ja raamatukogu lähedale luua hariva lastetoa muuseumi külastavatele lastele, kus
oleks võimalik mängulises võtmes õppida ajalugu ja edendada ka väärtuskasvatust, näiteks
õpetada lastele seda, et inimese pihta ei sihita isegi mitte
mängurelvaga.
Soovime oma meeskonnaga
luua sellist muuseumi, mida
inimesed tahavad külastada mitmeid kordi!

Liina Rüütel

1919. aastal asutatud Eesti Sõjamuuseum taastati 2001. aastal Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri Muuseumi nime all.
Muuseum tegeleb Eesti sõjanduse ajalooga seotud esemete ja
materjalide väljaselgitamise, kogumise, säilitamise, uurimise ja
üldsusele vahendamisega. Samuti teeb muuseum sõjaajaloolist
uurimistööd ja arendab rahvusvahelisi sidemeid.
UUS! Muuseumi rasketehnikahall (Vehemaa teel) on kuni
septembrini avatud R–P k 11–18. Muul ajal kokkuleppel!
Üleskutse: Sõjamuuseum alustab planeerimist, et luua hariduslik lastetuba pere pisematele mänguhuvilistele. Muuseumipere ootab kõigi mõtteid, ettepanekuid ja soovitusi e-posti
aadressile info@esm.ee!
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Viimsi muuseumid kutsuvad külla

Ellujäämiseks vajalik
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis on avatud rahvusvaheline rändnäitus
“Varustus ja vidinad elu
ja surma piiril“.

Rootsi Sõjamuuseumi rändnäituse “Varustus ja vidinad elu ja
surma piiril” (“Bits and Pieces
between Life and Death”) vitriinides on üle 1200 omapärase eseme, mida kasutati Buuri
sõjas, I ja II maailmasõjas. Vaadata on lihtsad asjad, mida sõdurid vajasid ellujäämiseks, aga
ka meelelahutuseks: hügieenitarbed, ekstreemsete olude üleelamiskomplektid, esmaabivahendid, söögiriistad ja jooginõud, asjad ajaveetmiseks.
Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill rõhutab, et sellel näitusel on väga vähe relvi näha.
“Küll on siin hulk iseloomulikke, aga ka üllatavid asju
sõjameeste igapäevaelust: alates joogipudelitest, habemenu-

Enamik toiduainete, karastusjookide ja kohvipudelitest ning
karpidest on tänaseni avamata.

gadest ja briti ohvitseri vuntsikammist kuni sõnaraamatute,
käsitöökomplektide ja nn kaevikukunstini – sõdurite valmistatud esemeteni.”
Näiteks võib tutvuda II maailmasõja ajal Briti Kuninglike
Õhujõudude pilootide varustuses olnud üleelamiskomplektiga, mis anti kõigile Briti õhu-

väe lennukimeeskondade liikmetele alates 1940. aasta lõpust
ja USA õhuväelastele alates
1942. aasta keskpaigast. Läbipaistvast atsetaatplastikust hoidiku koos selle loomingulise sisuga, mis mahub lahinguvormi pükste esiküljel olevasse kaarditaskusse või teenistusvormi kuue alumisse küljetaskusse, leiutas arvatavasti
Christopher Clayton Hutton
ja see oli Briti sõjaväeüksuse
MI9 levinuim avariivarustus.
Algsisust on alles kokkupandav
kummist veepudel, väike kompass, magnetteradega habemenuga, õngekonks ja -nöör ning
jänesepüünis. Säilinud on ka veekindlates pakendites tuletikud,
tuleraud ja suurendusklaas. Pärast sõda on kaduma läinud algsed Horlicki tabletid (linnasepiimapulber), bensedriinitabletid (energiatabletid), keedukommid ja šokolaaditahvel, samuti
veepuhastustabletid. Komplekt
oli mõeldud abistama alla tulis-

tatud lendurit 48 tunni jooksul.
“Näitusel on mõtlemapanevaid esemeid, mis aitavad mõtestada sõda kui nähtust. Näiteks 1940. aastal Inglismaal laste jaoks disainitud gaasimask,
millele on püütud anda tollase
koomiksikangelase välimus, et
lapsed nõustuksid selliseid maske gaasiohu korral n-ö mänguna
pähe tõmbama,” kirjeldab Lill.
2010. aastal Stockholmis
avatud näitust on juba menukalt esitletud Norras, Belgias,
Poolas ja viimati Valgevenes.
Viimsi mõisa teisele korrusele
jääb väljapanek kuni järgmise
aasta veebruarini.
Näitust külastades saate näiteks teada: mis oli Saksa sõduritel sõja ajal taskutes? Mida
sõid Ameerika sõdurid? Mida
tehti vaiksel ajal? Mis seos on
Coca-Colal ja sõduritel? Millisest auastmest alates oli tee ja
kohvi joomiseks serviis ning
kes kasutasid tavalisi kruuse?

Liina Rüütel

Afganistan – koht, kus elasid ja töötasid
Eesti kaitseväelased
Veteranipäeval avasid
kaitseminister Sven
Mikser ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho
Terras Eesti Sõjamuuseumis ekspositsiooni, mis
tutvustab Eesti kaitseväelaste 11 aastat kestnud
teenistust Afganistanis:
pealinna Kabuli lähistel,
Kandaharis ja Helmandi
provintsis.
Sõjamuuseumi direktori Hellar
Lille sõnul on näitus kokkuvõte
11 aastast. “Sedasi saame osa
meie kaitseväelaste teenistusest
Afganistanis ja Eesti sõdurite
sealsest eluolust. Ekspositsiooni keskmes on Helmandi provintsis Camp Bastionis asunud
saun, mis toodi Eestisse tagasi
ning ehitati sõjamuuseumi tehnikahallis uuesti koos terrassiga üles. Näituse teeb eriliseks
see, et kunstilise lahenduse lõid
Afganistanis teeninud kaitseväelased ning pea kõik näitusel
olevad esemed on ehedad.”
Näitusel saab tutvuda kaitseväelaste kasutuses olnud tehnika, relvastuse ja varustusega.
Fotod kajastavad teenistust ja
eluolu nii Camp Bastionis kui
ka väiksemates patrullbaasides
ja kontrollpunktides.
Camp Bastioni sõjaväebaasist toodi möödunud aastal Eestisse 1014 tonni militaarvarustust (s.h soomukid).
Varustuse pakkimist ja vedu korraldanud logistikaüksuse
NSE-17 ülem kapten Riho Juuriku sõnul oli tegemist kaitseväe
suurima logistilise operatsioo-

Selline nägi välja eesti sõdur
Afganistanis. Foto Liina Rüütel

niga, sest enamik Lõuna-Afganistanis olevast tehnikast ja
varustusest jõudis Eestisse nii
maismaa- kui ka meretransporti
kasutades. Relvastus toodi Eestisse otse C-17 tüüpi transpordilennukitega.

11 aastat

Esimene Eesti üksus – kuueliikmeline demineerimisüksus
EOD-3 – alustas teenistust Afganistanis 2003. aasta märtsi keskel. Eesti demineerimisüksused
teenisid Kabuli ümbruses ja Põhja-Afganistanis 2007. aastani.
2004.–2014. aastani teenisid Afganistanis staabiohvitserid
ja seda peamiselt Kabulis, Kandaharis, Lashkar Gahs, Camp
Bastionis ning Camp Leatherneckis. Aastatel 2005–2009 teenisid Kabuli lennuväljal kaitseväe perrooniteeninduse üksused. Aastatel 2005–2006 saatis
kaitsevägi Afganistani ka kaks
meeskonda sõjalisi vaatlejaid.
2005.–2009. aastani teeni-

sid Afganistanis perrooniteenindusmeeskonnad (CST).
2006.–2010. aastani teenisid Afganistanis inimluure meeskonnad (ESTHUMINT).
2006.–2013. aastani julgestas Afganistani pealinnas Kabulis asuvat Eesti asjurit kaitseväe lähikaitsemeeskond.
2006.–2014. aastani teenisid Afganistanis jalaväekompaniid Estcoy-2 kuni Estcoy-17.
2006.–2014. aastani teenisid logistikaüksused NSE 1-17.
2009. aastal teenis EstcoyE Afganistani presidendivalimiste ajal koos USA merejalaväelastega.
2010.–2014. aastani teenisid Afganistanis kahjutustamise meeskonnad.
2011.–2014. aastani teenisid Camp Bastioni haiglas välikirurgiameeskonnad.
2012.–2014. aastani teenisid Afganistanis eriüksuste meeskonnad.
Viimaste Eesti kaitseväelastena jõudsid Helmandist
2014. aasta 6. juulil koju kolm
NSE-17 teeninud logistikut.

Eesti kontingent
kasvas aastatega

2006. aasta alguses teenis Afganistanis 23 kaitseväelast, aasta lõpuks juba 120 kaitseväelast. 2008. aasta lõpuks teenis
Afganistanis ligi 150 kaitseväelast. 2013. aastal oli riigikogu antud mandaadi kohaselt
Eesti kontingendi ülempiiriks
170 kaitseväelast.
2009. aastal saatis kaitsevägi Afganistani ajutiselt veel

ühe kompanii. 134-liikmeline
kompanii Estcoy-E tegutses
Ameerika Ühendriikide merejalaväe koosseisus, üksuse ülesanne oli julgestada Afganistani
presidendivalimisi. Toona oli
Eesti kontingendi suuruseks 289
kaitseväelast.
Eesti üksused Lõuna-Afganistanis on paiknenud Camp
Bastionis (Estcoy-3, Estcoy-4,
Estcoy-15 ja Estcoy-17), Lashkar Gah’s (Estcoy-7), Now Zadis (Estcoy-5 ja Estcoy-6), Wahidis (Estcoy-9 kuni Estcoy-14)
ja Pimonis (Estcoy-14 ja Estcoy-15).

Kogemused sõjatandrilt

11 aasta jooksul on Afganistanis
surma saanud üheksa kaitseväelast. Lahingutegevuses on selle
ajal jooksul haavata saanud 92
kaitseväelast, neist 32 on praeguse seisuga püsivalt töövõime
kaotanud. Lisaks lahingutegevuses haavata saanule sai Afganistanis vigastada või haavata
veel 59 kaitseväelast.
Teabeohvitser kapten Arvo
Jõesalu, kes teenis Helmandi
provintsis maist novembrini
2010 ja maist novembrini 2013,
hindab kogemust väärtuslikuks.
“Afganistanis teenimine andis
Eesti kaitseväelastele hindamatu kogemuse ning tõstis Eesti riigi sõdurite ja ohvitseride
tõsiseltvõetavust meie NATO
liitlaste silmis. Eesti mälestab
austusega üheksat kaitseväelast, kes Afganistanis oma kohust täites langesid,” sõnas Jõesalu.

Liina Rüütel

Õppelaevast
muuseumieksponaadiks –
sõjalaev Ristna
31 meetri pikkusest ja 5,6 meetrit laiusest miinitraaleriks ehitatud laevast sai muuseumilaev
Ristna Eesti Sõjamuuseumi kogus.
27. märtsil tegi õppelaev Ristna Tallinna lahel oma viimase sõidu ning sildus Lennusadamas, kus merevägi ja
Kaitseliidu meredivisjon andsid Ristna üle Eesti Sõjamuuseumile – kindral Laidoneri Muuseumile.
Ristna on pika ajalooga laev, mille põhiülesanded ja
mastis lehvivad lipud on viimase 58 aastaga mitu korda
muutunud. Tema ajalugu on tavapärasest erilisem. 1957.
aastal Rihtniemi nime kandnud miinitraaleriks ehitatud
laev teenis Soome mereväge kuni 1999. aastani. 1979.
aastal ehitati laev põhjalikult ümber, nii et see sai tegutsema hakata patrull-laevana.
1999. aastal kingiti alus Eestile, Ristnaks nimetatult
võeti see kasutusele Kaitseliidu Tallinna maleva mereväedivisjoni laevana. Ristnat hakati kasutama ka õppelaevana, seal on väljaõppe saanud väga paljud mereväelased.
2004. aastal kinnitati laevale tunnuslause Fama semper vivit (e.k. Maine elab edasi) ja kahe mõõgaga vapp,
mis tähendavad Soome ja Eesti ning Kaitseliidu ja kaitseväe sõprust ja liitu.
Viimati õppelaevana töötanud Ristna on aastatega läbinud hulga meremiile, seal on mereristsed ja väljaõppe
saanud sajad Eesti Kõrgema Sõjakooli kadetid, mereväelased ja kaitseliitlased.
Mereväekooli ülema kaptenmajor Ain Pärna kinnitusel
oli Ristna tugev ja merekindel alus. “Kasutasime Ristnat
tulevaste mereväe ohvitseride väljaõppeks. Sõjakooli mereväe põhikursuse kadetid said laeval oma esmase meresõidukogemuse ning navigatsiooniväljaõppe. Ristna oli väga
hea õppelaev – aluse väiksus ja lihtsus andestas nii mõnegi
esmakordse tugevama sildumise,” ütles kaptenmajor Pärna.
Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill kinnitas, et Eesti
Sõjamuuseumi ülesanne on talletada ka kaasaegne Eesti
riigikaitse ajalugu. “Merevägi on oluline väeliik ja selle
ajalugu peab väärtustama,” ütles Lill. “Esialgsete plaanide kohaselt jääb Ristna Lennusadama territooriumile meie
miinijahtija laeva Sulevi lähistele. Loodetavasti pääsevad
külastajad tulevikus ka Ristna tekile,” lisas Lill.

Liina Rüütel
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Laagris saab selgeks ka õnge tegemise. Foto Rannarahva muuseum

Rannarahva muuseumi
hariduskeskuse suvised
tegemised
Eeloleval suvel ootame kõiki lapsi muuseumisse suvitama, osa saama teemapäevadest ja -laagrist!
Igal suvekuul ootame 5–10-aastaseid lapsi osa saama “Noore suvitaja ABC” teemapäevadest. Teemapäevade raames korratakse üle vajalikud teadmised ning lustitakse üheskoos.
Toimumisajad leiate peagi meie kodulehelt. Hind: 5 eurot.

Merelaste suvituslaager

Augustikuus muuseumis aset leidvas “Merelaste suvituslaagris” saab selgeks kõik, mis mere
ja rannaga seotud: vee- ja rannaohutus, randlaste lihtsad maitsed ja palju muudki. Ei puudu
ka meremeeste seiklused ja mängud. Laager toimub: 10.–14.08, kell 10–16. Hind: 85 eurot.
Lisainfo ja registreerimine: www.rannarahvamuuseum.ee/hariduskeskus või e-posti aadressil hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee ja telefonil 5184 998.

Rannarahva muuseum
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Telefonimüügi erireeglid aitavad vältida
soovimatuid saadetisi
Telefoni kaudu kaupade
pakkumine ei ole keelatud, kuid tarbija õigused
on telefonimüügi puhul
reguleeritud tavapärasest erinevalt. Telefonitsi
kokkulepitust võivad
tarbija ja müüja erinevalt
aru saada, tarbija ei saa
ka õieti veenduda kauba
või teenuse sobivuses ja
vajalikkuses. Ta ei saa ka
piisavat ülevaadet müügitehingu tingimustest.

Telefonitsi tehtud pakkumised
tulevad tarbijale enamasti ootamatult, nii otsustataksegi sageli emotsiooni ajel ja hiljem kiputakse oma otsust kahetsema.
Kõige rohkem pakutakse telefoni teel toidulisandeid, raamatuid, ajakirju-ajalehti, ilutooteid
ning CD-plaate. Sageli iseloomustab pakkumisi see, et kaupleja lubab esmalt tarbijale tasuta proovipakki.
Selleks, et telefonis sõlmitud kokkulepe oleks tarbijale
ka tegelikult vastuvõetav, peab
telefoni teel kaupu pakkuv ettevõtja tagama, et ei kasutata
ebaausaid kauplemisvõtteid, varustama tarbijat piisava ja vajaliku teabega, mis võimaldaks

tal langetada teadliku ostuotsuse. Kuigi üheks tarbija põhiõiguseks on saada enne ostu
sooritamist kauba või teenuse
kohta piisavat teavet, on telefonimüügi korral tavapärasest
keerulisem tagantjärele tuvastada kaupleja antud teabe sisu
ja piisavust.

Suuliselt kokkulepitu
tuleb kirjalikult kinnitada

Telefonimüüki loetakse üheks
sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on
kehtestatud võlaõigusseaduses.
Kuivõrd järjest enam pakutakse telefoni teel kaupu ka piiriüleselt, näiteks on tarbijale koju helistav firma registreeritud
hoopis Soomes või Lätis, on
hea teada, et sellises olukorras
peab kaupleja oma tegevuses
lähtuma muuhulgas Eesti õigusest, sest on oma tegevuse
suunanud ka Eesti turule.
Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega,
on tarbija võetud kohustustega
seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatud
teavet kinnitanud ka kirjalikult,
näiteks e-kirja teel, ning tarbija on sellele andnud nõusoleku

samuti kirjalikult. Väga oluline on teada, et kui kaupleja ei
ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle
kinnitanud, loetakse tarbijale
edastatud kaup või teenus tellimata asjaks või teenuseks. Sellises olukorras ei saa ettevõtjal
tekkida tarbija vastu nõudeid ja
puudub alus arvete edastamiseks. Seadusesätte eesmärk on
kaitsta tarbijaid pealesurutud lepinguliste kohustuste eest.

Arved tellimata
kaupade eest

Sageli kirjutavad tarbijad oma
kaebustes, et telefoni teel pakuti neile tasuta näidispakki.
Pakk pidi olema täiesti tasuta,
näidispaki saamine ei kohusta uuteks tellimusteks. Ometi
edastab kaupleja tarbijale arveid.
Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisnebki selles, et kaupleja lubab
telefonitsi, et proovipakk on
tasuta ning kui toode ei meeldi,
ei pea tarbija seda tagasi saatma
ega uusi pakke juurde tellima.
Paraku saadetakse tarbijale seejärel igakuiselt uusi saadetisi
ning koos pakkidega ka tasumisele kuuluvaid arveid. Kauple-

jalt arupärimise peale kuulevad
tarbijad, et proovipakki vastu
võttes on tarbija nõustunud pikaajalise lepinguga, mis sisaldabki igakuiseid saadetisi, mis
on tasulised. Ei ole harvad ka
juhused, kus maksmata arved
edastatakse inkassofirmale.
Tarbijad on kaebustest kirjeldanud ka olukordi, kus koos
“tasuta” proovipakiga saadetakse tarbijale ette ära ka kuuekuuline varu toidulisandeid või
raamatuid. Või saadetakse lubatud “proovipaki” asemel kohe
esimene tasuline saadetis koos
maksmisele kuuluva arvega.
Sellistes olukordades on vaja teada, et kui kaupleja ei ole
telefoni teel kokkulepitut tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud,
saab nii saadetud proovipakki
kui sellele järgnevaid saadetisi pidada tellimata asjadeks,
mille vastu võtmist ning endale
jätmist ei saa lugeda lepinguga
nõustumiseks. Et olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale saata kirjalik kaebus, kus
ta viitab kirjaliku kokkuleppe
puudumisele ning oma soovile
mitte enam saadetisi ega arveid
saada. Kui probleem seejärel ei
lahene, pöörduge abi saamiseks
tarbijakaitseameti poole.

Ka sõlmitud lepingust
saab taganeda

sate ideede algatamisel ja elluviimisel, lähtudes tasakaalustatud regionaalarengust. Maakondlike arenduskeskuste MTÜde konsultandid on loonud kodanikuühenduste veebinõuandja MAKIS-e. Sealt leiate näiteks tähtaegade kalendri, kuhu
koondatakse info avatud projektikonkurssidest. Alalehtedel
on rohkesti abimaterjale nii
alustavale kui ka juba tegutse-

vale ühendusele, illustreeritud
registritoimingute selgitustest
arengukava koostamise ning
fondide ülevaateni. Veebilehel
mty.arenduskeskused.ee on info
just kodanikuühenduste esindajatele mõeldud soodsatest
koolitustest.
HEAK saadab oma sihtgrupile kaks korda kuus e-posti
teel uudiskirja, et teavitada projektikonkursside tähtaegadest ja

Kui tarbija ja kaupleja on siiski
saavutanud telefoni teel kokkuleppe kauba saatmiseks tarbijale ning leping on sõlmitud
nõuetekohaselt, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul lepingust
taganeda ilma oma otsust põhjendamata. Teatud tüüpi kaupade ja teenuste puhul siiski
taganemisõigus puudub. Sellised kaubad on näiteks tarbija
isiklike vajaduste ning eritingimuste kohaselt valmistatud
asjad; kiiresti vananevad või
riknevad kaubad; suletud pakendis kohale toimetatud kaubad, mis on pärast üleandmist
avatud ning mida seetõttu ei
ole võimalik tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada. Samas juhul, kui kaupleja
ei ole taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne ostu teavitanud, on tarbijal õigus tagasi
saata ka loetletud kaupu.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleks tarbijal kauplejale
enne 14-päevase tähtaja möödumist edastada taganemisavaldus. Põhjusel, et taganemisavalduse tähtaegselt esitamise tõendamise kohustus lasub tarbijal,
on tarbija seisukohast kindlasti

mõistlik teha seda taasesitamist
võimaldaval moel, näiteks e-kirja teel. Taganemisavalduse saamisel peab kaupleja tagastama
tarbijale viivitamatult (hiljemalt
14 päeva jooksul) kõik tarbija
poolt lepingu alusel makstud
tasud, sealhulgas kauba kohaletoimetamise maksumuse. Juhul,
kui kaupleja ja tarbija ei ole
kokku leppinud teisiti, kannab
tarbija temale lepingu alusel saadetud kauba otsesed tagastamiskulud. Tasub teada, et sellist
kohustust ei teki tarbijal juhul,
kui kaupleja on jätnud teavitamata, et kauba tagastamise otsesed kulud tuleb kanda tarbijal.
Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, peab
ta tagama, et kaubaga tutvumisel ei väheneks selle väärtus.
Kauba olemuses, omadustes ja
toimimises veendumiseks peaks
tarbija käsitsema ja kasutama
asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest vaid juhul,
kui kaupleja ei teavitanud tarbijat õigeaegselt taganemisõigusest.

Kristina Vaksmaa

Tarbijakaitseamet, EL tarbija
nõustamiskeskuse juhataja

Tasuta tugi kodanikuühendustele
Lianne
Teder
MTÜ-de
konsultant

“Olen seltsi liige, kuid
ega ma täpselt ei tea,
mida see tähendab.
Kutstuti koosolek kokku,
hääletasime, ei mäleta
täpselt, mille üle. Aegajalt saame kokku. Ma lähen tavaliselt siis kohale,
kui keegi tuttav isiklikult
kutsub,“ võib rääkida
mõne külaseltsi lihtliige.
Sama külaseltsi juhatuse liige
kirjeldab ehk asja nii: “Ükskõik, mida teeme, peame nahast välja pugema, et inimesed
kohale tuleksid. Kedagi ei huvita. Meid on külas niigi vähe,
kui hoiaksime kokku, siis saaksime ehk oma ümbrust turvalisemaks või ilusamaks muuta.”
Sellised arvamused iseloomustavad olukorda, kus seltsi
oleks justkui uut jõudu vaja
või aitaks ka vaade väljastpoolt. Keegi, kes ei ole ise kaasatud, aitaks ehk leida uue hingamise. Seaduse silmis vastutavad küll ühiselt valitud juhid
ühingu tegemiste eest, ent ka
nemad vajavad tuge, teinekord
ka nõuküsimise ja arutamise
võimalust.
Sellisteks abistajateks väl-

jastpoolt võiksid olla Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) konsultandid.
Edastatud info on konfidentsiaalne, konsultant esitab
toetavaid küsimusi või annab
infot, et ühenduse tegevus edeneks ning leitaks lahendusi.
Konsultant ei hakka ise
ühendust juhtima ega probleeme lahendama, ent ta saab aidata uudsete lahendusteni jõuda. Soovitatu kasutamine on
juba seltsi otsustada.
Kodanikuühendused tegutsevad valdavalt mittetulundusühingutena. Seaduse kohaselt
on MTÜ isikute vabatahtlik
ühendus, mille eesmärgiks või
põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. Mittetulundusliku iseloomuga isikute ühendused, mis ei
ole kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse,
ei ole juriidilised isikud ja neile
kohaldatakse seltsingute kohta
sätestatut.
Juriidilise organi juhatuse
liikmena tegutsedes on vaja
tunda peamisi ühendust mõjutavaid õigusnorme, teada tuleb
näiteks MTÜ üldkoosoleku ja
juhatuse pädevuse piire ja juhatuse liikmete solidaarse vastutuse printsiipi.
Ühingu põhialused leppisid asutajad liikmed kokku põhikirjas. See on oma aja nägu.
Seetõttu on aeg-ajalt hea heita
pilk oma kokkuleppele ning
vajadusel võrrelda seda kehti-

va MTÜ-de seadusega. Ka siin
saab abiks olla HEAK-i konsultant. Suhelda saab e-kirja teel,
ent võib leida ka muu konsulteerimise viisi. Saame näiteks
selgitada, kuidas edastada andmeid registrile, taotleda tulumaksusoodustust, korraldada
juhatuse vahetust, muuta põhikirja vm.

Viimsi ühendustel on
suur potentsiaal

2014. aastal registreeriti HEAKis 725 kodanikuühenduste nõustamist, vaid 2 ehk 0,3% olid
neist Viimsist. Ühendustele korraldatud seminaridest ja koolitustest võttis osa vaid 11
Viimsi elanikku, mis moodustab 0,6% osalenute koguarvust
(1737). Arvestades valla elanike arvu (üle 18 000) ja aktiivsust, võib arvata, et tasuta tuge
võiks siiski soovida rohkem
ühendusi ja inimesi.
HEAK-i nõustamisest osasaamiseks ei pea tingimata tulema Tallinnasse Omavalitsusmajja. Huvilised võivad Viimsis koonduda, HEAK-i konsultant tuleb ise kohale: lepime
kokku ühe päeva ning kohtumise ajad, et võimalikult tõhusalt üksteise aega kasutada.
Kohtumise kokkuleppimiseks
võtke ühendust HEAK-i konsultandiga.
HEAK püüab toetada Harju maakonna ettevõtjaid, mittetulundusühendusi ja avaliku
sektori organisatsioone mõju-

ERALASTEAED TIBU
ootab
1,6–7 aastasi lapsi!
Huvilised on oodatud
etteteatamisega tutvuma:
e-post: lasteaedtibu@gmail.com
tel 5192 5869
Mari-Ann
info kodulehel: www.lasteaedtibu.ee

Harjumaal toimuvatest valdkondlikest sündmustest. Seal
saavad ka maakonna ühendused avaldada infot tasuta pakutavate tegevuste kohta. Uudiskirjaga saate tutvuda HEAK-i
veebilehel www.heak.ee kodanikuühenduste rubriigis või liitudes infolistiga, saates sooviavalduse HEAK-i MTÜ-de konsultandile, kelle kontaktid leiab
samalt veebilehelt.

Eralasteaed Tibu
filiaalis
LASTEHOID TIBU
Meriväljal,
RANNIKU PÕIK 9
On veel vabu kohti
1,5–3 aastastele lastele.
Huvilised on oodatud
etteteatamisega tutvuma:
e-post: lasteaedtibu@gmail.com
tel: 5192 5869
Mari-Ann
info kodulehel: www.lasteaedtibu.ee
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8. mai 2015
MAI
Kuupäev

Kellaaeg

Toimumiskoht

Üritus

Lisainfo

8.05.2015

19.00

Lavendel Spa Hotelli kohvik

Viimsi vald 96. 6. Viimsi JazzPopFest. Kontsert: Gram of Fun ja 2Loud. Pilet 5 € Piletilevis ja 1 h enne algust kohapeal

www.viimsivald.ee/viimsi-popjazzfestival

Tallinna Botaanikaaed

Tulbi- ja sibullillede näitus

www.tallinnbotanicgarden.org/

Pirita Vaba Aja Keskus

Kirbuturg ning hea ja tervisliku toidu laat

www.piritavak.ee/kirbukas

Tallinna Botaanikaaed

Tulbifestivali avamine, esineb ansambel Kõrsikud

www.tallinnbotanicgarden.org/

8.-10.05.2015
9.05.2015

11.00–14.00

9.05.2015
9.05.2015

10.00

Viimsi Kooli õu

Viimsi vald 96. 29. Viimsi Jooks. Registreerimine: www.sportinfo.ee

www.viimsivald.ee

9.05.2015

12.00
15.30
19.00

Viimsi Kool

Viimsi vald 96. 6. Viimsi JazzPopFest. Kooride kontsert
Vokaalansamblite kontsert
ETV vilistlaskoori kontsert, parimate väljakuulutamine

www.viimsivald.ee/viimsi-popjazzfestival

9.05.2015

13.00

Viimsi Huvikeskus

Emadepäeva kontsert. Tasuta!

www.huvikeskus.ee

10.05.2015

11.00

Prangli saar. Prangli Rahvamaja

Emadepäeva kontsert. Esineb Tallinna Poistekoor, dirigent Lydia Rahula. Tasuta!

www.huvikeskus.ee

10.05.2015

17.00

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Viimsi vald 96. 6. Viimsi JazzPopFest. Emadepäevakontsert: ansambel Maneo. Tasuta!

www.viimsivald.ee/viimsi-popjazzfestival

14.05.2015

18.00

Viimsi Raamatukogu

Retsept – Kuidas õpetada lasteaialast

www.viimsiraamatukogu.ee

14.05.2015

21.00

Tallinna Teletorni 21. korruse vaateplatvorm

Teletorni Jazz. Viljandi Guitar Trio: Jalmar Vabarna, Argo Vals, Jaan Jaago

www.teletorn.ee

14.-17.05.2015

Tallinna Botaanikaaed

Säntpooliate näitus

www.tallinnbotanicgarden.org

15.05.2015

Rannarahva Muuseumi

Naised köögis plaadiesitluskontsert: Sofia Joons, Kristiina Ehin, Katrin Laidre; Kairi Leivo. Pilet 15 € Piletilevis

www.rannarahvamuuseum.ee

15.05.-14.08.2015

Viimsi Raamatukogu

IV suvine võistulugemine 2015

www.viimsiraamatukogu.ee

15.05.2015

18.00

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Kontsertsari “Meistrite Akadeemia”: Sigrid Kuulmann, Madis Kari, Marko Martin. Tasuta!

www.plmf.ee

15.05.2015

19.00

Pirita Vaba Aja Keskus

Liisi Koiksoni kontsert. Piletid Piletilevis

www.piritavak.ee

Rannarahva Muuseumi

Muuseumiöö

www.rannarahvamuuseum.ee

16.05.2015

18.00–22.00

Eesti Sõjamuuseumis

Muuseumiöö “Öös on muusikat”. Staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel. Reigo Ahvena trummikool jpm.

www.esm.ee

16.05.2015

19.00
24.00

Prangli saar, Prangli saarte muuseum

Muuseumiöö “Öös on muusikat”. Ansambel Iiu kala. Tasuta!
Filmiöö “Kirsitubakas”

www.prangli.ee

17.05.2015

12.00

Prangli saar, Prangli Rahvamaja

Sugulaskoor Ausmaa kontsert. Tasuta!

www.huvikeskus.ee

21.05.2015

10.05
12.15

Viimsi Kool
Haabneeme Kool

Kontsertsari “Meistrite Akadeemia”: Atlan Karp, Oksana Sinkova, Ralf Taal. Tasuta

www.plmf.ee

30.05.2015

Viimsi Vabaõhumuuseumi

Taluturg – Kalapäev

www.rannarahvamuuseum.ee

31.05.2015

Pirita Velodroom

Lastekaitsepäeva tähistamine. XVII Kalevi Tallinna Võimlemispidu “Mäng”

www.eestikalev.ee

16.05.2015

JUUNI
3.06.2015

18.00

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Kontsertsari “Hingemuusika”: Arete Teemets, Oksana Sinkova, Piia Paemurru. Tasuta!

www.plmf.ee

6.06.2015

10.00

Viimsi poolsaare

V Viimsi Rattaretk 2015

www.viimsivald.ee

6.06.2015

Prangli saar

Suvehooaja avamine. Prangli jooks – 5 km

www.pranglireisid.ee

06.06.2015

Tallinna Botaanikaaed

Suvehooaja avamine

www.tallinnbotanicgarden.org

7.06.–16.08.2015 (iga L ja P)

12.00–15.00

Tallinna Teletorni õu

ETI suveprogramm. Teletorni maskott Eti mängib ja meisterdab koos lastega, batuudid jpm

www.teletorn.ee

11.06.2015

21.00

Tallinna Teletorni 21. korruse vaateplatvorm

Robert Jürjendal, Liis Viira / Tallinna Kitarrifestival

www.teletorn.ee

15.–19.06.2015

10.00–16.00

Viimsi Huvikeskus

Loov- ja filmikunsti suvelaager. Poisid ja tüdrukud 7–12 a

www.huvikeskus.ee

15.–19.06.2015

11.00–16.00

Viimsi Huvikeskus

Suvelaager “Ilusad ja targad”. 10–16-aastastele tüdrukutele

www.huvikeskus.ee

16.06.2015

14.00

Viimsi Skatepark

Tõukerataste võistluspäev

www.huvikeskus.ee

17.06.2015

19.00

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik

Kontsert: Valguse palsam/Balm of light - Robert Jürjendal. Pilet 5 €

www.eelk.ee/viimsi/

Viimsi Vabaõhumuuseum

Valgete Ööde Festival. Akustiline kontsert: Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Pilet 12/13/15 €

www.rannarahvamuuseum.ee

Tallinna Teletorni 21. korruse vaateplatvorm

Teletorni Jazz. Helin-Mari Arder “1001 ööd ja armastuslaulud”

www.teletorn.ee

Viimsi Vabaõhumuuseumi

Valgete Ööde Festival. Akustiline kontsert: Stig Rästa ja Elina Born. Pilet 12/13/15 €

www.rannarahvamuuseum.ee

Prangli saar, Prangli saarte muuseum

Muuseumi sünnipäev. Esineb kapell Ida-Virumaalt. Roopilli õpituba

www.prangli.ee

20.06.2015

Viimsi Vabaõhumuuseumi

Valgete Ööde Festival. Akustiline kontsert: Jarek Kasar ja Tõnis Mägi. Pilet 12/13/15 €

www.rannarahvamuuseum.ee

21.06.2015

Viimsi Vabaõhumuuseumi

Valgete Ööde Festival. Lastefestival: Genka & bänd. Pilet 5/7 €

www.rannarahvamuuseum.ee

23.06.2015

Viimsi Vabaõhumuuseumi

Valgete Ööde Festival. Jaaniõhtu - Singer Vinger, Audru Jõelaevanduse punt. Pilet 8/10/13 €

www.rannarahvamuuseum.ee

18.06.2015
18.06.2015

21.00

19.06.2015
19.06.2015

11.00

23.06.2015

22.00

Prangli saar. Ülesaare lõkkeplats

Jaanipäev. Rain Poolen bänd

www.huvikeskus.ee

25.06.2015

17.00

Viimsi Skatepark

BMX võistluspäev

www.huvikeskus.ee

26.06.2015

18.30
16.00
23.00

Naissaar, Omari küün
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Ööülikool (biosemiootik Kalev Kull) ja Estonian Voices. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

27.06.2015

16.30
14.00
22.30

Naissaar, Omari küün
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Ööülikool (japanoloog Alari Hallik, kirjanik Maarja Kangro), Kadri Voorand Trio ja Avarus
Ensemble. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

Prangli saar

Prangli puulaevade regatt sadamas. Pidu Ülesaare laululaval. Ansambel Konterbant

www.pranglireisid.ee

10.00-16.00

Viimsi Huvikeskus

Hea Tuju Laager 7–11-aastastele tüdrukutele

www.huvikeskus.ee

12.00 17.00

Haabneeme rand

Vabaõhu Noortekeskus

www.huvikeskus.ee

27.06.
29.06–3.07.2015
JUULI
1.–3.07.2015
1.–18.07.2015

Viimsi Vabaõhumuuseum

Etendus “Saabastega kass”

www.rannarahvamuuseum.ee

3.–4.07., 9.–11.07, 16.07, 17.–18.07.,
24.07.2015

19.30
17.00
22.30

Naissaar, Omari küün
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Nargenfestival ja Kinoteater esitlevad: muusikaline komöödia “Tüdrukud ei nuta ehk Katharina
lähetamine”. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

4.07.2015

22.00

Prangli saar, sadamakuur Noor Kaardivägi

Pidu. Ansambel The Tuberkuloited. Riietusstiil: Lilleke rohus. Pilet 12 €

www.pranglireisid.ee

9.07–11.07.2015

11.00–19.00

Tallinna Teletorni õu ja 22. korruse serv

Teletorni 35. sünnipäev. Base Boogie 2015 (langevarjuhüpped, laste atraktsioonid ja batuudid)

www.teletorn.ee

Viimsi Vabaõhumuuseum

Rannarahva Festival. Laadapäev

www.rannarahvamuuseum.ee

Pranli saar, Prangli Rahvamaja

Traditsiooniline kaluritepäev. Pidu. Ansambel Justament. Pilet 10/12 €

www.huvikeskus.ee

11.07.2015
11.07.2015

22.00

12.07.2015

Viimsi Vabaõhumuuseum

Rannarahva Festival. Paatide paraaad

www.rannarahvamuuseum.ee

17.07.2015

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Kõrsikud. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

18.07.2015

22.00

Prangli saar, sadamakuur Noor Kaardivägi

Kesksuve süldipidu. Ansambel Nõel Võrust. Pilet 10 €

www.pranglireisid.ee

19.07.2015

12.00–20.00

Harmoonikum, Pargi tee 8, Viimsi

Avatud talude päev. Harmoonikumi taluõuekohvik

www.harmoonikum.ee

19.07.2015

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Tanel Padar ja Tarvo Valm. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

18.–19.07.2015

Tallinna Botaanikaaed

Roosipäevad

www.tallinnbotanicgarden.org

21.07.2015

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Ott Lepland ja Kristjan Kaasik. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

22.07.2015

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Curly Strings. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

24.07.2015

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Triin Niitoja & John4. Piletid Piletilevis

www.muusikaagentuur.ee

Tallinna Botaanikaaed

Näitus “Söödavad ja ravivad õied”

www.tallinnbotanicgarden.org

24.–26.07.2015
24.–25.07.2015

Rannarahva Muuseumi hoov

Piip ja Tuut püstijalakomöödia “Elu õied”, kogupereetendus

www.rannarahvamuuseum.ee

25.07.2015

19.30
17.00
22.30

Naissaar, Omari küün
väljasõit Tallinnast
väljasõit Naissaarelt

Nargenfestival 2015. Ultima Thule Live. Piletid Piletilevis

www.nargenfestival.ee

25.07.2015

22.00

Prangli saar, Prangli Rahvamaja

Suvine tantsupidu. Toomas ja Tauri Anni. Pilet 10/12 €

www.huvikeskus.ee

25.07.2015

12.00

Pirita Vaba Aja Keskus

Kloostriturniiri mälumäng

www.piritavak.ee/malumang

26.07.2015

11.00

Pirita kloostri varemed

Kloostripäev ja laat

www.piritavak.ee/laat

Rannarahva Muuseumi hoov

Vana Baskini Teater “Me ootasime Sind pikkisilmi”

www.rannarahvamuuseum.ee

26.–27.07.2015
26.07.2015

20.00

Pirita kloostri varemed

Kontsertseeria “Suvebriis” – Annely Peebo ja Jassi Zahharov. Piletid Piletilevis

www.tallinn.ee/pirita

27.–31.07.2015

12.00–17.00

Haabneeme rand

Vabaõhu Noortekeskus

www.huvikeskus.ee
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Viimsi valla kultuurikalender
8.–22. mai
Kuni 30. juuni
Näitus “Eduard Vilde 150“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. mai
Hinge Jürgensoni maalinäitus
“Las pillab vikerkaar me teele
värve“
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi Huvikeskuses
Kuni 29. mai
Raamatunäitus “Minu aed“
Prangli Raamatukogus
Kuni 30. mai
Raamatunäitus “Aeg äratada
aed“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 28. mai
Raamatunäitused “Ajalugu raamatuis“ ja “Raamatuid loodusest ja loomadest“
Randvere Raamatukogus
Kuni 28. mai
Kristiina Laasi maalide näitus
“Voolamine“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 14. mai
Raamatunäitus “Vaata loodust!“
Viimsi Raamatukogus
8. mai k 13
Emadepäeva tervitus
Viimsi Päevakeskuses
8. mai k 16
Muusikaviktoriin
Viimsi Noortekeskuses
8. mai k 19
6. Viimsi JazzPopFest
Kontsert: Gram of Fun ja 2Loud
Pilet 5 € müügil Piletilevis ja
tund enne algust kohapeal
Lavendel Spa Hotelli kohvikus
8. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
SULO & DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis
9. mai k 10
29. Viimsi Jooks
k 11 tillujooks
k 11.20 7–9-aastased lapsed
k 11.35 10–13-aastased lapsed
k 11.50 14–16-aastased noored
k 12.30 põhidistants 10 km
jooks ja kepikõnd
registreerimine: sportinfo.ee
Lisainfo: remo@viimsivv.ee,
tel 6028 860
Viimsi Kooli õuel
9. mai k 12
6. Viimsi JazzPopFest
k 12 koorid

k 15.30 vokaalansamblid
k 19 ETV vilistlaskoori kontsert
ja festivali parimate väljakuulutamine
Piletid müügil Piletilevis ja
festivali päeval kohapeal
Viimsi Koolis
9. mai k 12
Viimsi Muusikakooli kevadkontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. mai k 13
Emadepäeva kontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
9. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Raul Kivi & DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis
10. mai – 27. juuni
Mare Vindi ja Andres Toltsi
näitus “Ajalik ja ajatu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
ja Rohuneeme kabelis
10. mai k 11
Emadepäeva kontsert
Esineb Tallinna poistekoor,
dirigent Lydia Rahula
Tasuta!
Prangli Rahvamajas
10. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
10. mai k 14.30
Jumalateenistus. Emadepäev
EELK Randvere kirikus
10. mai k 17
6. Viimsi JazzPopFest
Emadepäeva kontsert
Esineb vokaalansambel Maneo
Sissepääs tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. mai k 17
Mahlapakkidest rahakottide
meisterdamine
(juhendab Hispaania vabatahtlik)
Viimsi Noortekeskuses
12. mai k 15
Pallimängupäev vol.1
Randvere Noortekeskuses
k 16
Xoboxi bowlingu turniir
Viimsi Noortekeskuses
12. mai k 18
Looduse ja loovuse ring täiskasvanutele
Metsamatk “Metsa alt hamba
alla“
Valmistame suupisteid metsaandidest

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Osalustasu 9 €
Eelregistreerimine:
viimsi.looduskeskus@rmk.ee,
tel 5029 757
RMK Tädu loodusõpperajal
13. mai
k 15 Sokiloomade töötuba
Randvere Noortekeskuses
k 16
Asfaldile joonistamine
Kelvingi Noortetoa juures
13. mai k 17.30
“Enesejumestamise ABC“
koolitus ja Avril looduskosmeetika müük
Osalustasu 20 €
Eelregistreerimine:
kristel.joost@salongikaubad.ee
või tel 5122 552
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis
13. mai k 18.30
Oreliõhtu
Kunstioksjon oreliehituse toetuseks
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. mai
k 15 Kevadviktoriin
k 17 Tüdrukuteõhtu
Osalustasu 2 €
Randvere Noortekeskuses
14. mai k 18
Retsept: kuidas õpetada lasteaialast
Lasteaialaste oskuste arendamisest läbi mängu räägivad
Raili Olup (lasteaiaõpetaja) ja
Erik Tammaru (õppemängudega töötav lapsevanem)
Tasuta!
Viimsi Raamatukogus
14. mai k 18.30
Punutud soengute õpituba
Hind 6 €
Eelregistreerimine:
loovustuba@gmail.com,
tel 5104 400
Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis
14. mai k 19
Reisijuttude õhtu, esineb
rindeoperaator Ivar Heinmaa
Pilet 3 €
Eelregistreerimine: anu@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
15. mai – 14. august
IV suvine võistulugemine
1.–9. klasside õpilastele
Viimsi Raamatukogus
15. mai k 17
Filmiõhtu
Viimsi Noortekeskuses
15. mai k 18
Klassikalise muusika kontsert-

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Tere tulemast!

Palju õnne!

l Toomas

l Salomia

Vanemil ja Kairi Maris Järvel sündis 20. märtsil tütar Birgithe Mia.
l Andrus Belõil ja Ave Lossmannil sündis 23. märtsil poeg
Sander.
l Yaseen Abuhussaienil ja Liis-Marii Tiitsol sündis 28. märtsil
tütar Lily.
l Vladislav ja Margit Redkozubovil sündis 30. märtsil poeg
Miron.
l Henry ja Piret Puuril sündis 30. märtsil poeg Robin.
l Oleg ja Annika Alasil sündis 30. märtsil tütar Aleksandra.
l Janek Mihklil ja Marilyn Tääkeril sündis 2. aprillil tütar Mirtel.
l Robert ja Silvia Peetsil sündis 2. aprillil tütar Susanna.
l Priit ja Egle Kelderil sündis 3. aprillil poeg Fredi.
l Mart ja Jaana Taaril sündis 7. aprillil tütar Elise Herta.
l Siim ja Heli Pajusalul sündis 7. aprillil poeg Ott.
l Kaido ja Agnes Petteril sündis 10. aprillil poeg Remi.
l Margus Roolil ja Marianne Hellamaal sündis 12. aprillil tütar
Adele.
l Sergei Vinogradovil ja Maria Vinogradoval sündis 20. aprillil
poeg Jegor.
l Timmi Daumil ja Liis Osipovil sündis 23. aprillil poeg Dan
Robert.
l Maarek ja Piret Tõnissonil sündis 24. aprillil poeg Jarek.
l Imre Saaril ja Mairi Lembinenil sündis 27. aprillil tütar
Anett.
l Tanel ja Natalja Miljanil sündis 27. aprillil tütar Liisa Maria.
l Jaan Tõntsil ja Tiina Klemetsil sündis 30. aprillil poeg Stefan.

sari Meistrite Akadeemia
Sigrid Kuulmann (viiul), Madis
Kari (klarnet), Marko Martin
(klaver)
Kavas Viini klassikalise koolkonna heliloojad
Korraldaja Pille Lille Muusikute
Fond
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
15. mai k 19
Rakvere Teater “Majahoidja“
Piletid hinnaga 14/12 €
müügil Piletimaailmas ja Viimsi
Huvikeskuses
Piletite broneerimine: tel 6028
838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
15. mai k 19
Ansambli Naised köögis kontsert
Muusikat teevad: eesti-rootsi
muusik Sofia Joons (laul, viiul),
luuletaja Kristiina Ehin (laul),
Katrin Laidre (laul, karmoška)
ja regilaulik Kairi Leivo (laul)
Sekundeerivad naised köögis e
neli Viimsi toidumuusat-blogijat, kelle käe all valmivad road,
mille inspiratsiooniallikaks
Naised köögis plaadi muusika
Piletid hinnaga 15 € müügil
Piletilevis
Rannarahva muuseumis
15. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Pitser-T & DJ Allan Peramets
Black Rose Pubis
16. mai k 10–13
MLA Viimsi Lasteaiad perespordisarja rattaralli
Karulaugu ja Päikeseratta
lasteaedade õuel ja ümbruses
16. mai k 15
Kontsert oreli toetuseks:
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. mai k 18–23
Muuseumiöö ehk MÖÖ
Muuseumiööl on muuseumid
külastajale tasuta!
Programm ja lisainfo www.
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis ja
Viimsi vabaõhumuuseumis
16. mai k 18–22
Muuseumiöö “Öös on muusikat“
k 19 Esineb staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel
Reigo Ahvena trummikool
lastele – räägitakse rivitrummidest ja trummihelidest

Puusepp ............................................................. 101
............................................................ 90
l Vaike Rebane ..................................................................... 90
l Anton Milvek ...................................................................... 85
l Gerta Ong ............................................................................ 85
l Meta-Benita Soop .............................................................. 80
l Nikolay Babkin ................................................................... 80
l Ants Saks ............................................................................. 80
l Ants Siimer ......................................................................... 80
l Taivo Liiva ........................................................................... 75
l Ennu Pärnpuu ..................................................................... 75
l Kersti Reim ......................................................................... 75
l Helgi Sard ............................................................................ 75
l Urve Sumpärk ..................................................................... 75
l Urmas Taveter .................................................................... 75
l Enn Toom ............................................................................ 75
l Ervin Varm .......................................................................... 75
l Mai Väljaots ........................................................................ 75
l Silvi Allimann ..................................................................... 70
l Ingrid Ild ............................................................................. 70
l Ilme Laas ............................................................................. 70
l Milvi Orav ............................................................................ 70
l Anne-Mari Rannamäe ....................................................... 70
l Ants Ruukholm .................................................................. 70
l Olavi Rõigas ........................................................................ 70
l Jevgeni Solunin .................................................................. 70
l Nikolai Zõkov ..................................................................... 70
l Õie-Oksane Koppel

Eelregistreerimine: info@esm.
ee või tel 6217 410
Sissepääs tasuta!
k 20.30 Esineb staabi- ja sidepataljoni ajateenijate ansambel
Ekskursioon sõjamuuseumi rasketehnika angaaris Vehema
teel (300 m muuseumi peahoonest)
Avatud on kohvik
Eesti Sõjamuuseumis
16. mai k 19
Muuseumiöö
k 19, 20, 21, 22 Metsaseid
laule laulab Tallinna Ülikooli
Meeskoor
k 19.30, 20.30, 21.30 Linnulaulu viktoriin
Sissepääs tasuta!
RMK Viimsi looduskeskuses
16. mai k 19
Muuseumiööl esineb ansambel
Iiu kala
k 24 Filmiöö “Kirsitubakas“
Tasuta!
Prangli saarte muuseumis
16. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Eesti Mees & DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis
17. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Kai Lappalainen
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. mai k 12
Sugulaskoor Ausmaa kontsert
Tasuta!
Prangli Rahvamajas
17. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
19. mai k 15
Activity õues
Viimsi Noortekeskuses
19. mai k 18.30
Terviseloeng “Lapse immuunsüsteemi tugevdamine teadliku
toitumisega“
Lektor Liis Orav
Hind 15 €
Eelregistreerimine: info@toitumistarkus.ee, tel 5348 6458
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis
20.–29. mai
Huviringide kevadnäitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
20. mai
k 15 Pallimängupäev vol.2
Randvere Noortekeskuses

k 16 Petangi mängimine
Kelvingi Noortetoas
20. mai k 17
Hispaania pidu
Viimsi Noortekeskuses
21. mai k 10.05
Klassikalise muusika kontsertsari Meistrite Akadeemia
Atlan Karp (bariton), Oksana
Sinkova (flööt), Ralf Taal (klaver)
Kavas Viini klassikalise koolkonna heliloojad
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Viimsi Koolis
21. mai k 12.15
Meistrite Akadeemia sama
kontsert
Haabneeme koolis
21. mai k 16.30–19.30
Sotsiaalse turvalisuse foorum
Viimsi Päevakeskuses
21. mai
k 17 Poisteõhtu
Osalustasu 2 €
Randvere Noortekeskuses
k 16 Rajaleidja teemaõhtu
k 18 Kitarri ja laulu töötuba
Viimsi Noortekeskuses
21. mai k 18.30
Loeng-õpituba kaalulangetajatele
Eelregistreerimine:
info@toitumistarkus.ee,
tel 5348 6458
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas
21. mai k 18.30
Eesti toidukultuuri õpituba
Umbrohutoidud ja leiva küpsetamine
Eelregistreerimine:
info@harmoonikum.ee
Tel. 6011 717, 5308 1188
Harmoonikumis
22. mai k 19
Kontsert oreli toetuseks:
G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpilased
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
22. mai k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
IVO LINNA & DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis
Info

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Aeg iseendale, aeg
kallitele inimestele
Emadepäeva ja koolilõpetamiste eel on paslik
aeg mõelda puhkusele
– keha ja hinge kosutamisele. Mis sobib kingituseks emale, tütrele,
kallimale, pojale, mehele? Üks väärtuslikumaid
kingitusi on aeg.

Tallinn Viimsi SPA pakub võimalust hetkeks aeg maha võtta ja pühendada terve päeva
iseendale, nautides luksusliku
saunakeskuse mõnusid, lõõgastavaid spaahoolitsusi ning lisaks rikkalikku lõuna- või õhtusööki.
Päevaspaa paketiga on ideaalne alustada päeva jõusaalis või
nautida spaa- ja saunakeskuse
mõnusid, seejärel külastada iluja tervisekeskust ja lõpetada
külastus hotelli restoranis või
pubis.
Paketi põhiossa kuulub kaks
vabalt valitud hoolitsust. Olgu
need siis muistsed kõrbe saladused kalahari hoolitsuste
näol, lõõgastavad massaažid või
näiteks seebivahune hamamihoolitsus saunas.
Eestis ainulaadses kahele
korrusele jaotatud 18+ spaas
saab sauna- ja veemõnusid nautida rahus ja vaikuses. Basseini
ääres või rohelise samblasei-

naga lõõgastustoas, pühendudes vaikselt iseendale.
Miski ei ole siin tavaline
– Viimsisse on toodud ka Saaremaa mudasaun, et taastada
tervist ja tugevdada immuunsüsteemi.
Erakordsete omadustega
soola kasutamine oli rahvameditsiinis teada juba meie vanavanemate noorpõlves, soolasaun on ka spaas. Tavapärase soolaanuma asemel on siin
võimalik valida personaalseks
kasutamiseks pakendatud sool
+ õli või sool + mesi, et kooriva hooldusega muuta külmadest ilmadest räsitud nahk siidjaks ning teha samal ajal head
oma hingamisteedele.
Türgi saunas ehk hamamis
rändad mõne hetkega puhkusele Türki ning naudid 20-minutilist klassikalist seebivahuhoolitsust. Mahedas valguses
ja meeldivas soojuses saab
kosutust nii keha kui ka hing
ja seda kõike ikka selleks, et
koorida, puhastada, turgutada
ning minna vastu algavale suvele!
Saunast tulijat ootab hubane lõõgastusruum, kus on hea
puhata ja näiteks sõbraga vestelda. Puhkeala on ka basseini
ääres.
Mõnusas soojas vees on

Laste meistrivõistlused judos
16. aprillil osales Karulaugu lasteaias peetud
Viimsi II laste judomeistrivõistlustel 38 last.

Autasustamistseremoonia. Foto SK Ookami Judokool

Võisteldi kolmes vanuseklassis. Et anda aga kõigile lastele võistlusvõimalus, olid mõned vanuserühmad ka kokku
pandud. Viimsi meistriks tulid:
2006 sündinud ja nooremad lapsed: kuni 22 kg – Ats
Adulas; kuni 26 kg – Patrik Tobias Pindma; kuni 30 kg
– Rasmus Nõmm; kuni 34 kg – Ralf Adamson; 38 kg –
Rasmus Valojää.
2004–2005 sündinud lapsed: Kuni 32 kg – Paul Aleksander Pohla; kuni 38 kg – Mihkel Peetson; kuni 42 kg –
Radion Novitski; 42 kg – Anna Maria Millend.
2002 sündinud ja vanemad: Jascar Tammemäe.
Parima tehnika eest sai karika Anna Maria Millend.
Suur tänu toetuse eest Viimsi Vallavalitsusele, Estoverile, magusate auhindade eest täname MeeMeest. Oli kiire
ja tore võistlus!

Rain Arukaev

SK Ookami Judokool

muusika saatel hea nautida kalade keskel olemist. Garra Ruffa nime kandvat hoolitsust viivad läbi enam kui 2000 Kangali soojaveeallikatest pärit doktorkala, kel ei ole hambaid,
kuid kes näksivad õrnalt ning
hoolitsevalt inimkehalt vanu
naharakke, parandades ühtlasi
vereringet ja toniseerides nahka.
Loomulikult on saunakeskuses ka lihtsamaid saunu ja
basseine, alates tavalisest puuküttega leilisaunast, kus saab
mõnusalt vihelda, ja lõpetades
mitmete aurusaunadega.
Mõnusas hommikumantlis
võib minna lõõgastavatele massaažidele spaa tervise- ja ilukeskusse, et võtta päev kokku
mõne hea hoolitsusega kätele,
jalgadele, näole või kehale.
Alates kolmandast eluaastast on spaas laste jaoks olemas ka tasuta lastehoid ja mängutuba Rõõmupisik.
Kokkuleppel pakub spaa
päevaspaad ka lastele, näiteks väikestele printsessidele
tehakse maasikavahulist näohoolitsust.
Vaata lisa www.spatallinn.
ee/paevaspaa-paketid.

Viimsi Teataja

Tiigrid näitasid taas head vormi
25.–26. aprillil peetud
Eesti meistrivõistlustel
kikkpoksis osales pea 150
sportlast.
Kohal kõik Eesti tugevaimad
spordiklubid: Viimsi Tigers
Gym, Kombat, Estonian Academy of Kickboxing, Konkiro, First Fight Club, Banzai,
Budoart, Klan, Shaolin, Club
Vortex, Team Moisar (Keila),
Saku TK, Rapla TK, Paide TK,
Tugev Tahe (Rakvere) ja teised.
Viimsi Tigers Gymist osales võistlustel kokku üheksa
noort sportlast. Meid esindanud
kaks julget tüdrukut – Ave-Mai
Larin ja Novella Uiga – saavutasid mõlemad oma kaaluklassis tubli II koha ja said kaela
hõbemedalid. Tiigritest parim
oli taas sel hooajal väga head

Tubli teise koha saavutas Ave-Mai Laarin. Foto Viimsi Tigers Gym

vormi näidanud Jaco-Lembit
Sepp (jun, kuni 63,5 kg) kes
võistles kahes kategoorias ja
võitis I koha ning kuldmedali
Low-Kickis ja hõbemedali K-1
stiilis, mis on väga hea tulemus!

Tiigritest näitasid head
sportlikku vormi ja naasesid
koju medalitega veel: Paul-Albert Laas (cadets, kuni 51 kg,
pronks), Raul Esko (kuni 56 kg,
pronks), Romet Esko (jun, ku-

ni 60 kg, pronks), Ilari Nuutinen (jun, kuni 67 kg, pronks),
Saamuel Kadanik (kuni 67 kg,
pronks) ja Remy Alliksoo (kuni 75 kg hõbe).
Viimsi tiigrid valmistusid
võistluseks põhjalikult, viiskuus korda nädalas olid kahetunnised treeningud. Meie
noortele sportlastele tõigi edu
just põhjalik tehniline ja füüsiline ettevalmistus. Täname
kõiki meie toetajaid ja eriti firmasid Freselle Logistics ja Capital Mill abi eest võistlusteks
valmistumisel!
Viimsi Tigers Gym on
spordiklubi kõikidele julgetele
noortele poistele ja tüdrukutele, kes soovivad õppida enesekaitset, võitluskunste ja saada paremasse vormi. Asume
Viimsis Miiduranna Sadamas.

Viimsi Tigers Gym

Kepikõnd ja matk Rohuneemes

Spordis tulekul

Selle poolaasta viimane matk sarjast Tutvume koduvallaga on 24. mail.
Buss V1 väljub haigla eest kell 11.39. Kohtume Rohuneeme
kabeli juures kell 12, seal ootab meid Sulev Ennomäe, kes tutvustab meile kabeli ajalugu. Matk jätkub Rohuneeme puhkeala
vaatamisväärsusi uurides, näeme Rohuneeme kivi, raketitunnelit ja varjendi varemeid. Katsetame, kui hästi saame hakkama tervisesportlaste tasakaalupoomide ja jõutõste palkidega.
Jõuame tulepaakide juurde ja otsime merest üles Hallikivi.
RMK Rohuneeme lõkkeplatsil grillime vorstikesi ja joome
pohlavarre teed. Ka seekord ootame matkal osalema eakaid
Pirita linnaosast. Teave telefonil 6012 354 (Volli Kallion).

9. mail toimub Viimsi jooks
16.–17. mail toimub korvpallikoolitus Haabneeme koolis (lisainfo www.kkviimsi.ee)
18. mail algusega kell 15 toimub Püünsi koolis korvpallivõistlus Isad vs pojad
18. mail algusega kell 16:30 toimub Haabneeme koolis korvpallivõistlus Isad vs pojad
20. mail toimub Randvere koolis korvpallivõistlus Isad vs pojad
20. mail toimub Viimsi koolis korvpallivõistlus Isad vs pojad
24. mail toimub Viimsi 3x3 tänavakorvpall (lisainfo www.
kkviimsi.ee)
6. juunil toimub Viimsi rattaretk (info täiendamisel).
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Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Tühjendusmüük: palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR

Bioresonantsuuring ja teraapia Life Stream
Sensitive 500 seadmega avastab organismi
nõrgad ja parasiidid kohad. Aprillis täisuuringu
hinnasoodustus 20%.
Lisateave ja registreerumine www.bio-re.eu,
tel 5559 1533 või info@bio-re.eu.

Vajame Viimsisse koduabilist-ehitustöölist.
Töökohta pakume meesterahvale!
Töökohustused:
• Kinnistu korrashoid sh muru niitmine, lehtede ja muru riisumine.
• Väiksemad värvimsitööd.
• Terasside hooldus – õlitus.
• Välisvalgustuse korrashoid.
• Autode pesu.
• Lume koristus.
• Hoovikoristustehnika korrashoid.
• Väiksemad hoone remonttööd, eeldame eelnevat
ehituskogemust.
• Basseiniseadmete korrashoid.
• Siseruumides perioodiline puitpindade õlitus- ja
hooldustööd (mitte koristustöö).
Soovime leida viisakat ja kordaarmastavat peremehe
pilgu ja “kuldsete kätega” töömeest!
Pakume pikaajalist põhikohaga tööd.
Töökoht Viimsis, kuid vajadusel tuleb ka Tallinna kesklinnas asuvas hoones teha lihtsamaid hooldus- ja remonttöid. Töö eeldab B kategooria juhilube. Töötaja
kasutuses on töösõitudeks väikebuss.
Avaldus koos eelneva töökogemuse kirjelduse ja palgasooviga saata aadressile viimsiabimees@gmail.com.

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

RAAMATUPIDMISTEENUSED –
hind mõistlik, töö
korralik.
Teave www.smirre.ee.
Tel 5654 955,
maret@smirre.ee.

l Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Pügan
hekke. Tel 5542 791, Toivo.
l Ilusalong Elegance pakub tööd kosmeetikule.
Saada oma CV või sooviavaldus e-posti aadressile
kai.salong@gmail.com. Täpsema info leiate kodulehelt www.salongelegance.ee.
l Tallinn Viimsi SPA võtab tööle kohusetundliku
majahoidja. Tel 5027 877, Andres Saun.
l Enesejumestamise ABC koolitus soodushindadega. Koolituse hind 20 € inimene. Osalejate arv
7–10 inimest. 13. mail kell 17.30–0.30, Viimsi
Huvikeskuses, Nelgi tee 1. Eelregistreerimine:
kristel.joost@salongikaubad.ee, tel 5122 552.
Lisateave www.avril.ee.
l Lammutustööd koos äraveoga, samas pakume
ka ehitustöid. Teave ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718,
Renno.
l Müüa puitbriketti (kask) al 139 €/960 kg, pellet
premium 185 €/960 kg, turbabriketti 109 €/950 kg,
kütteklotse 1,7 €/kott (40 l), lepp 2,7 €/kott (40 l),
kask 3 €/kott (40 l). Tel 5380 3858.
l Autojuht saab tööd kallurauto juhina. Soovituslikud on haagise load. Asukoht Viimsi. Tel 5655 758.
l Müüa liiva, killustikku, mulda, täitepinnast. Kaeve- ja laadimistööd. Pinnase äravedu. Kallurauto
teenused. Tel 5655 758.
l Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 220 €, mulda,
killustikku ja liiva. Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee.
l Muruniitmisteenus ja muud aiatööd. Soodne!
Tel 5569 1040.
l Teostame tänava- ja äärekivide paigaldustöid
koos aluspindade ehitusega. Haljastustööd, hekkide
istutamine. Pikaajaline töökogemus. Hinnad
kokkuleppel. Tel 5649 1535.
l Väikese kopa tööd. Tel 5202 915.
l 1.–6. juuni 2015 ringreis endisel Ida-Preisimaa
aladel. Vaata täpsemat infot www.alustamealgusest.ee või helista telefonil 5029 006.
l Kevadine musta mulla sooduspakkumine. Sobib
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ja
lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turbapõhine, väga hea toiteväärtusega ja
ilma kivideta. Teie käsutuses on kuni 6 tonni
(u 8 m3) musta mulda hea manööverdamise võimega väikekalluril. Hind 80 € koorem. Tel 5252 632.
l Ostan Teie seisva või mitte töötava auto, võib
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718, Renno.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad. Tel 5220 321.
l Ära anda Haabneemes kaevetööde käigus väljakaevatud mulla-savisegune täitepinnas. 5 km
raadiuses on võimalik läbi rääkida tasuta kohaleveo üle. Tel 5010 012, Peeter.
l Kui soovid leida usaldusväärset ja head kvaliteeti
pakkuvat maja koristajat, siis helista tel 5662 3288.
l Elamute, varjualuste, grillimajade ning eriosade
(vesi, kanalisatsioon, elekter, konstruktsioon) projekteerimine. Tel 5649 2309, ragnar@aarde.ee.
l Aia- ja terrassimööbli kevadine hooldus ja värskendus. Vajadusel parandan ja taastan. Valmistan
ja paigaldan mõõdu ning vajaduse järgi puidust
peenrakaste. Töö tuntud headuses. Küsi infot ja
pakkumist tel 5049 347.
l Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss,
tel 5807 2581, info@potipoiss.ee.
l Küttepuud kuiv kask 40 l võrkkotis, kuiv lepp
40 l võrkkotis, toores kask, toores lepp, toores
sanglepp. Täpsem info ja tellimine: www.BBQPuit.ee,
tel 5120 593.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada,
rajada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele.
Helista ja leiame koos lahenduse. Telefon 5065
417, Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Tasuta äravedu: mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud 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 Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimistööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com.
l Ehitus- ja remonttööd. Puitehitised, terrassid,
puit ja võrkaiad. Lamekatused ja remont. Tänavakividest teede ja platside ehitus, remont ja puhastus. Akende ja uste paigaldus. Teave ehitusproff@
neti.ee või tel 5517 825.
l Soovin osta elamumaad või vana suvilat Haabneemes või Miidurannas. Müügisoovi korral ootan
kõnesid telefonil 5137 013 (Merit).
l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, kodumasinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad,
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550
5017.

l Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084,
Laur.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.
l Lõhutud küttepuud: valge lepp 37 €/ruum, must
lepp 40 €/ruum, kask 45 €/ruum. Transport tasuta.
Tel 5897 4834. Lisaks pakume ka liiva, mulda, killustikku, laudaväetist.
l Ehitus- ja remonditööd. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid,
palkmajad jooniste järgi. Siseviimistlus: plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse! Tel 5897
6656, meelisehitus@gmail.com.
l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto. Pakkuda
võib kõike. Teave martin.autoost@gmail.com või
tel 5580 166, Martin.
l Veoteenused kaubikuga Peugeot Boxer 2014
(1,5t). info@transify.ee või tel 5691 1990.
l Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja ehitame
terrasse. Telli kõik ehituspuussepa- ja maalritööd
meilt! Tel 5695 0175.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld,
kasvumuld, graniitkillustik koos transpordiga hea
manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni
6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 632 või
mullavedu@hot.ee.
l Väikeveod kuni 2,5t. Kohaletoomisega müüa
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa,
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija materjalide vedu. Tel 5092 936.
l Akende pesu, veerennide puhastus, katuste
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd,
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
l Korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Tänavakivide, munakivide ja paekivide paigaldus
ja müük, aedade ehitus, haljastus ja asfalteerimistööd. Lisaks teeme freesasfaldist teid ja platse ja
parandame asfaldiauke. Oodatud on nii suured kui
väikesed tööd. 12-aastane kogemus tänavakivide
paigaldusel, aedade ehituses ja haljastuses. Teave
www.kivivennad.ee, henno.piirme@gmail.com ja
tel 5519 855 (Henno), 5588 842 (Jüri).
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine.
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Teave
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Paigaldame tänavakive ning teeme ka haljastustöid. Pikaajaline kogemus. Tel 5216 037 ja
5648 7738.
l Atesteeritud massöör tuleb massaažilauaga teie
koju. Nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Klassikaline-, spordi-, tselluliidi-, kupuja punktmassaaž. Vastavalt teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin eri tehnikaid
ja võtteid. Lisaks võimalik nautida REIKI-energia
tervendavat mõju ja keha hellitavat šokolaadimassaaži. Hind alates 22 eurot. Tellimine reedu48
@hotmail.com või tel 5092 550, Reet.
l Viljapuude hoolduslõikus. Soodsad hinnad.
Tel 5220 321.
l Lõikemööbel, liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, veeja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Kontakttelefon 5074 178.
l Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu
dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.
l ENSV-aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite,
müüte maja või korterit, siis helistage. Tel 5399
6098.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.
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 Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
l Muruniitmis- ja trimmeritööd. Info tel 5598 7622
või info@taunex.ee.
l Ehitame teile õdusa terrassi, soovi korral koos
omanäolise lillekastist piirdega. Puidust lippaedu,
võrkaedu, piknikulaudu jm puidust tooteid saab
tellida samuti meilt! Tutvu toodetega www.
eldron.ee; teave eldroninvest@gmail.com või
tel 58258 360.
l Viimsi Peokeskus ja restoran Coccodrillo (Pargi
tee 12) pakub tööd koristajale/perenaisele. Info:
info@peokeskus.ee või tel 5655 312.
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Viimsi Maxima X kauplus
pakub tööd:
- PEAKASSAPIDAJATELE
- MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
- LETTITEENINDAJATELE
- SAALITÖÖTAJATELE
Ettevõte garanteerib:
- stabiilset palka
- tasuta lõunasööke
- tööalaseid tasuta koolitusi
- MAXIMA laste pakett
- Iga kutsutud sõbra eest ettevõtte töötajatele täiendav preemia 45 eurot
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 5556 6850
Saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 6023 147

