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Eesti Vabariigi
sünnipäevanädal
Eesti Vabariigi sünnipäevanädalal
toimub sündmusi üle Eesti.
Haapsalus anti 20. veebruaril üle riiklikud kultuuri- ja teaduspreemiad, Narvas 21. veebruaril
teenetemärgid, Paides toimub 24. veebruaril pidulik jumalateenistus, pidulik presidendi vastuvõtt leiab aset Tartus Eesti Rahva Muuseumis
ning lipuheiskamine ja paraad Tallinnas. Lisaks loetakse Pärnus 23. veebruaril ette iseseisvusmanifest – täpselt nagu 100 aastat tagasi.
Eesti Vabariigi juubelit tähistatakse suurelt
ka välisriikides – sünnipäevanädalal toimub üle
maailma enam kui 30 sündmust, mis kaasavad
pidustustesse ka kohalikke kogukondi.

ev100.ee

Toompeale lippu
heiskama!

Elagu Eesti!
Tähistame Eesti Vabariigi sajandat aastapäeva.
Olulistel tähtpäevadel heidame ikka pilgu minevikku,
sest see aitab mõista tänast.

Fotod: Birgit Mägi, Annika Haas, Randar Lohu, Tarmo Aadla, Annika Koppel, Tiit Haljand, Fotolia

K

uidas see nii läks, et oleme kahel korral murdnud välja
võõra võimu haardest ning loonud ja taastanud iseseisva
Eesti riigi? Oli see lihtsalt õnnelik juhus?
Kindlasti mitte. Eestlane on sitke rahvas, tugeva iseotsustamise tahtega. Tahe ise olla on võimas jõud. Lisaks mõjutasid
Eesti riigi sündi ja taassündi kaks olulist tegurit. Eesti poliitiline juhtkond tegutses neil hetkedel otsustavalt ja julgelt, kasutades ära rahvusvaheliste asjaolude eriti soodsa kokkulangevuse. Teiseks, kriitilistel hetkedel oleme alati leidnud rahvusliku
üksmeele.
Hea oleks, kui me ei peaks üksmeele saavutamiseks lootma
kriisidele, kriitilistele hetkedele. Ka rahulik ülesehitustöö, millega paneme aluse järgmisele 100 aastale, kulgeb paremini, kui
tähtsates otsustes valitseb rahvuslik üksmeel.
Palju õnne meile kõigile Eesti Vabariigi aastapäeva puhul!

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hommikul on kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale. Lipp heisatakse hümni
saatel kell 7.33.
Kõne peavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Tallinna Reaalkooli abiturient Mathias
Kübar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas
Viilma. Eesti iseseisvusmanifesti loeb ette
Riigikogu liige Ain Lutsepp. Esinevad Eesti
Meestelaulu Selts ning Politsei- ja Piirivalveorkester. Pärast tseremooniat saavad kõik
koos rahvamuusikute ja -tantsijatega meelde tuletada ja kaasa tantsida meile nii tuttavaid rahvatantse.

Siim Kallas
Viimsi vallavanem

Kaunistagem Viimsi kojad kolme koduvärviga!
Eesti lipp heisatakse hoonetele lipupäeva päikesetõusul ja langetatakse päikeseloojangul.
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Viimsi vald toetab laste teadushuvi arengut
Vallavanem Siim Kallas
ja MTÜ Teadmiskeskus
Collegium Eruditionis juht
Peeter Sipelgas sõlmisid
4-aastase koostöölepingu,
mille raames toetab vald
iga-aastaselt laste ja
noorte osalemist loodus-,
täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna ning
kultuuri huviringides.
Lepingu raames toetatakse teadushuvihariduse uute metoodikate ja õppekavade arendamist,
mis omakorda mitmekesistab
huvitegevuse valikuid ning võimaldab arendada välja iga õppija potentsiaali. Uurime teadmiskeskuse juhilt Peeter Sipelgalt, milliseid arenguid võime
lähiajal oodata.
Peeter Sipelgas, Viimsi vallavalitsus allkirjastas MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionisega koostöölepingu, mis
peab oluliseks professionaalsel tasemel mitmekesise huvihariduse võimaldamist. Mida
soovitakse selle koostöölepinguga saavutada?
Koostöölepingu eesmärk on
tagada Viimsi valla lastele kvaliteetne ja mitmekesine huviharidus. Teadushuvihariduse rahastamine on olnud projektipõhine ja väga keeruline on teha selles valguses pikemaid plaane kui üks aasta. Teadmiskeskus Collegium Eruditionis on
loonud Viimsi valla lastele mitmeid arendavaid huviringe kodulähedases koolis ja tänu koostöölepingule saame soetada ringitegevuseks vajalikke vahendeid, leida võimalusi juhendajate koolitamiseks, tegeleda vajadusel uute õppekavade loomisega, korraldada erinevaid konkursse ning väärtustada senisest veelgi enam juhendajate igapäevast tööd lastega.
Koostöölepinguga seatakse eesmärk tagada mitmekesised huvihariduse võimalused. Mida mõeldakse mitmekesisuse all ning milliseid võimalusi pakutakse?
Kui vaadata Eesti omavalitsuste huvitegevuse ja -hariduse kaardistusi, siis üldiselt on
hea seis noorte kaasamisel kunsti-, muusika- ja spordivaldkon-

MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis juht Peeter Sipelgas ja vallavanem Siim Kallas kirjutasid alla koostööleppele, millega vald toetab
laste mitmekesist huviharidust. Foto Annika Koppel

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.
Toimetaja: Annika Koppel, tel 602 8833, e-post annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 9. märtsil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Vallavolikogu esimees Taavi Kotka: Mul on hea meel, et koostööleping MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionisega on saanud allkirja. Nelja-aastane koostöösuhe annab tegutsemiseks
järjepidevuse ning võimaluse investeerida kaasaegsete õppetingimuste loomisesse.
Tänasel päeval saan öelda, et valla koostöö teadmiskeskusega on olnud tulemuslik ning seda näitavad nii kaasaegsed õppekavad kui ka suur populaarsus noorte seas. Ja mis saaks olla
parem kui olukord, kus noored tunnevad siirast huvi teaduse ja
tehnoloogia vastu? Modernne haridus tähendab julgust vaadata tulevikku ning vastutust kohandada end uute väljakutsetega
juba täna – see on ka põhjus, miks Viimsi pöörab varasemast
suuremat tähelepanu just nimelt huvihariduse võimaluste mitmekesistamisele.

nas. Viimsil on heal tasemel muusika- ja kunstikool ning vallas
tegutseb mitmeid erinevaid spordiklubisid. Viimaste uuringute
põhjal on Eestis LTT (loodus,
teadus, tehnika) valdkonna huviringe kõikidest 17–19 protsenti ja seda on selgelt vähe.
Viimsi valda tuuakse sageli
esile kui ühte head näidet, kuidas on võimalik pakkuda noortele nii mitmekesiseid tegevusi
– teatrist robootikani või hiina
keelest kokakunstini. Õppetöö
teadmiskeskuse huvikoolis Collegium Eruditionis toimub 29
õppekaval, kus osalevad õpilased 1.–12. klassini. Õppekavad
on jaotatud kahe suure valdkonna alla: LTT ja üldkultuur. LTT
valdkond jaguneb omakorda
loodusteaduste ja tehnoloogia
(robootika, elektroonikakursus,
digi, programmeerimine, multimeedia, animatsioonikursus,
kosmosering) õppekavadeks.
Üldkultuuri valdkonnas on
võimalik tegevusi leida keeleõppe suunal (hiina keel ja kultuur, rootsi keel ja kultuur, hispaania keel ja kultuur), teatriõpe (näitering Eksperiment, muusikateater ja muusikatuba, näitering Wilhelmiine), muusikaõpe (rokiring, ansamblilaul, solistiõpe), tantsuõpe (eesti rahvatants), kunstiõpe (käsitööring,
kunst ja meisterdamine, kokandus) ning lisaks laste jooga ja

malering. Huviringid tegutsevad
Viimsi, Randvere, Haabneeme
ja Püünsi koolis.
Olen siiralt tänulik, et Viimsi vald paneb koostöölepingu
raames õla alla nendele tegevustele, mis on juba ellu kutsutud, ja tänu toetusele suudame
teha sisulisi arendusplaane pikemas perspektiivis ning hoida ringide õppemaksud taskukohased. Et suudaksime meie
tegevusvaldkonna muutustega
kaasas käia, on investeeringud
vahenditesse üsna kulukad.
Millega paistab teadmiskeskus silma? Miks ta on oluline Viimsi valla elanike jaoks?
Teadmiskeskus on pälvinud
oma tegevustega HTM-i Eesti
aasta hariduse ja ENTK aasta
noorsootöö laureaadi tiitli ning
SA Eesti Teaduagentuur koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga on tunnustanud meie tegemisi riiklikul tasandil teaduse populariseerimise valdkonnas, mis annab meile õiguse kasutada kvaliteedimärki “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija”. Meie tegevustega
LTT valdkonna vastu huvi tekitamisel on käidud vaatamas nii
Eestist kui ka kaugemalt. Eredalt on meeles ühe Euroopa Komisjoni töögrupi visiit, kus nad
uurisid PISA testi tulemuste
valguses, mida tehakse Eestis
selleks, et tekitada noortes huvi

loodus- ja täppisteaduste ning
tehnoloogia õppimise vastu. Tänaseks päevaks on teadmiskeskuse huvikool Collegium Eruditionis kasvanud Viimsi valla
suurimaks huvikooliks nii tegevuste mitmekesisuse kui ka
kaasatud õpilaste arvu poolest.
Kuidas on teadmiskeskus
kaheksa aasta jooksul arenenud?
Kui kaheksa aastat tagasi
alustasime ühe teadusringi ja
20 õpilasega, siis täna arendab
oma andeid huvikoolis Collegium Eruditionis 600 Viimsi valla noort. Kui alustasime, siis ei
olnud meil Eestis kelleltki väga
eeskuju võtta ning pigem oleme olnud ise nii vormi kui ka
sisu loojad. Huvi teaduse ja
teadlase elukutse vastu tuleb tekitada juba algkoolis ning huviringid pakuvad selleks suurepäraseid võimalusi. Kui nt programmeerimine tundub olevat kõlav sõna ja kodudes räägitakse
selles valdkonnas helgest tulevikust, siis paljud ei kujuta tegelikult ette, mida tähendab ühe
koodirea kirjutamine. Anname
üheskoos teadushuvilisele võimaluse ja ma usun, et noored
oskavad teha tänu sellele teadlikumaid karjäärivalikuid.
Mina tunnen väga suurt uhkust Collegiumi meeskonna üle,
kes iganädalaselt toidab Viimsi
laste teadmisjanu. Tänan kõiki
Viimsi valla koole ja nende
juhte, kellega on tekkinud nende aastate jooksul suurepärane
koostöö, ja loomulikult lapsevanemaid! Meie partneriteks on
TTÜ Mektory Tehnoloogiakool,
Energia avastuskeskus, teaduskeskus AHHAA ja loomulikult
kõik avalik-õiguslikud kõrgkoolid. Võrgustike kaudu on
Collegiumi juhendajad kaasatud erinevatesse projektidesse,
et tuua juurde uut teadmist ja
oskust, millega saab üles ehitada veelgi parema kooli.
Kuhu peaks teadmiskeskus edasi arenema?
Kindlasti ei peaks keskenduma kvantiteedile, vaid võtma
fookuse sisulistele tegevustele
– mida saaks teha veel paremini? Peaksime leidma võimalusi, kuidas saaks huvikooli õppekavasid senisest enam siduda kooli õppekavaga. Nii kooli
kui ka huvikooli eesmärk on
õpilase arengu toetamine ja selles valguses oleks äärmiselt tore,
kui huvikoolis omandatud teadmisi ja oskusi saaks arvestada
igapäevase õppetöö osana. Soovin, et iga Viimsi valla laps leiaks
meie huviringide valikust endale meelepärase ning ta tunneks
ennast tegutsedes õnnelikuna.
Mis kaks-kolm aastat tagasi veel
töötas, ei pruugi enam täna toimida – peame olema paindlikud
ja suutma muutustega kohaneda.
Eks meie unistuses liigub
mõte oma kooli ruumidest, kus
on kaasaegne inventar ja loodud kõik võimalused teatri-,
muusika- ja teadushuviharidusega tegelemiseks.

Elis Tootsman
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Oodatakse kandidaate
Regionaalmaasika auhinnale
Rahandusministeerium
kutsub üles esitama
kandidaate parimate
regionaalarengut toetavate algatuste ehk
“Regionaalmaasika”
konkursile.

Regionaalmaasika auhind antakse väljapaistva tegevuse eest
regionaalvaldkonnas. Näiteks
tegevuse eest, mille tulemusel
on edenenud piirkonna majandus, on loodud töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid. Samuti selle
eest, kui ollakse muul moel olu-

liselt kaasa aidanud piirkonna
arengule või piirkonna eripära
säilimisele ja tutvustamisele,
ning tegevuse eest, millel on
olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisel ühiskonnas.
Sobiv kandidaat regionaalarengu auhinnale on 2017. aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Konkursile võivad kandidaate esitada kõik:
inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Samuti pole piiranguid kandidaatide esitamisel.

Seega võib kandidaat olla nii
füüsiline- kui ka juriidiline isik
või hoopiski riigi ning kohaliku omavalitsuse asutus.
“Regionaalareng ei sõltu ainuüksi riigi otsustest, vaid suur
ja tänuväärne panus on kohalikel inimestel ja erinevates piirkondades asuvatel ettevõtetel
endil. Just kohalikud inimesed
ja ettevõtted on need, kes loovad üle Eesti erinevaid töökohti ning loomulikult ka selle
keskkonna, kus on hea elada,“
ütles riigihalduse minister Jaak
Aab. “Ootame konkursile palju kandidaate, et inimeste, et-

tevõtete ja erinevate organisatsioonide panus oma piirkonna
arengusse ei jääks märkamata
ning parimad saaksid tunnustatud.”
Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile.
Kandidaatide esitamise tähtaeg
on 5. märts.
Eelmisel aastal pälvisid auhinna Ants Väärsi, Rõngu Pagar, AS Konesko ja maaelufestival Sõmerul.

Rahandusministeerium

Renoveeritud Maarjamäe loss on
külastajaile avatud
Eesti Ajaloomuuseum avas
Maarjamäe lossis Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva
puhul valminud suurnäituse “Minu vaba riik“.
Näitus “Minu vaba riik” viib külastaja retkele läbi 100 aasta,
Eesti Vabariigi sünnist tänapäevani. Paljud Eesti inimesed mäletavad laulva revolutsiooni päevi ja Heinz Valgu hüüet “Ükskord me võidame niikuinii!”. Milline on olnud teekond oma riigini, kuidas on seda üles ehitatud, kaotatud ja jälle leitud,
sellest kõneleb Eesti Ajaloomuuseumi näitus. Seekord algab rännak 1905. aastast ja
jõuab välja tulevikku – kunstnike Varvara ja Mari “Neuronaalsete maastikeni”.
Olulisemad sündmused ja
tehtud valikud avanevad nii mä-

Näitus “Minu vaba riik“ Maarjamäe lossis. Foto Eesti Ajaloomuuseum

lestuskildude, esemete, filmikaadrite kui ka näituseruumides valitsevate meeleolude kaudu. Erinevatel ajahetkedel tuli
Eestis elavatel inimestel langetada keerulisemaid või kergemaid otsuseid või püüda lihtsalt rasked ajad üle elada. Käed
külge tegevuste kaudu on kü-

lastajal võimalik igast ajaperioodist ka ise osa saada. Nii
saab proovida, mis tunne võis
olla Endla teatri rõdul iseseisvusmanifesti lugedes, sõita jalgrattaga minevikus, teha väike
tantsutiir, seista Balti ketis ja
veel nii mõndagi.
Lastele kingime Eesti Va-

bariigi juubeli puhul vahva paiga – Laste Vabariigi. See on
mänguline õpikeskkond, kus on
omavahel põimitud päris- ja fantaasiamaailm. Seal tegutsevad
lapslased ja elab sinine lõvi koos
oma sõpradega, kuid kõigil neil
on ühine eesmärk: ehitada üles
vahva riik. Lossi endine suvesaal on saanud uue kuue, kuid
omale kohale on jäänud pannoo “Rahvaste sõprus”, mille
kunstnik Evald Okas maalis
1987. aastal revolutsioonimuuseumi jaoks. Lisaks lossile ootavad Maarjamäe ajalookeskuses
külastajaid Eesti Filmimuuseum,
lossipark ja laste mänguväljak.
Maarjamäe lossis saab merevaatega restoranis nautida nii
toitu kui ka keskkonda ning
muuseumipoest leiab mälestuseks toredaid kingitusi.

Eesti Ajaloomuuseum

Meremuuseumis näeb Eesti merenduse rikkust
23. veebruaril tähistab Eesti Meremuuseum oma 83. sünnipäeva, avades piduliku vastuvõtuga näituse “100 aastat kiilu
all. Eesti lugu laevades 1918–2018”.
Ekspositsioon tutvustab 100 Eesti ajaloos olulist rolli mänginud
laeva. Nende hulgas on reisi- ja sõjalaevu, kaubalaevu, purjekaid,
aurikuid jt aluseid. Teiste seas on Eesti lipu üle ekvaatori viinud
laevu, ajastu märgina suured kalalaevad, mida võis lausa tehaseks
pidada, Eesti saja aarde hulka valitud kalepurjekas ja kaubavedudega alustanud Tallinki reisilaev Megastar, mis on Läänemere
moodsaim. Lennusadama välialal asub mitu näitusel kajastatud
laeva, nagu jäämurdja Suur Tõll, mis tagas esimese Eesti Vabarii-

Viimsi elanikkonna
hüppeline kasv
puudutab kõiki
vallaelanikke
Viimsi valla veebis on avaldatud Hendrikson
& Ko Haabneeme ruumianalüüs. Tegemist on
visioonidokumendiga, milles kajastuvad kõik
olemasolevad, kehtestatud, koostavad detailplaneeringud ning arendajate ettepanekud.
Selles analüüsis puuduvad paraku konkreetsed ajamõõtmed. Küll aga näitab plaanide rohkus ja nende mastaabid,
et erinevate arendajate plaanide kasvõi osalisel realiseerumisel võib Haabneeme aleviku elanikkond lähiaastatel kahekordistuda, tõstes ühtlasi Viimsi ametliku elanikkonna
ligi 30 tuhande inimeseni.
Möödunud aasta kohalike valimiste eel ei tõstatanud
ükski osalenud erakond või valimisliit loosungit, et kasvatame Viimsi elanikkonda kiiresti ning anname arendajatele
rohelise tule Haabneemes ja mujal jõuliseks ehitustegevuseks. Valmisliit Kogukondade Viimsi ütles hoopis selgelt
välja, et me ei soovi Viimsisse uue (olgugi et modernsema
ja madaltihedama) Lasnamäe teket.
Ka volikogu eelmise koosseisu poolt vastu võetud valla arengukava aastateks 2018–2022 libiseb vallakeskuse
kujundamise teemas suhteliselt napisõnaliselt üle, pidades
lihtsalt vallakeskuse väljaehitamist oluliseks ja rõhutades,
et tähtis on panustada valla miljööväärtusse.
Eelnevast lähtuvalt tõden, et Viimsi kõige olulisem küsimus – kui palju mahub siia inimesi elama, ilma et vanad
olijad ning uued tulijad end ühtviisi halvasti tunneksid –
on jätkuvalt tasakaalukalt ja argumenteeritult läbi arutamata. Nagu pole tänase võimuliidu koalitsioonileppes selget nägemust, kuidas lahendatakse hüppelise elanikkonna
kasvu puhul transpordiühenduste toimimine.
Leian, et valla elanikkonna kasvu teemal on õigus igal
viimsilasel oma arvamust väljendada. Küsimust, kas Viimsis peab olema oma city ning siinne elanikkond peaks mitmekordistuma, ei saa otsustada üksnes kitsas ring vallaametnikke.
Viimsi valla põhimääruses on olemas mehhanism, kuidas selgitada välja vallaelanike enamuse tahe – selleks on
rahvaküsitlus. Tegin möödunud detsembri keskel toimunud volikogu istungil volikogu esimehele ettepaneku, et
volikogus moodustataks ajutine komisjon, mis hakkaks ette
valmistama rahvaküsitluse läbiviimist Haabneeme elanikkonna kasvu teemal.
Loodetavasti leiab volikogu koalitsioon samuti, et sellise ajutise komisjoni moodustamine, kuhu kuuluks 3 volinikku koalitsioonist ja 2 opositsioonist, on kõikide viimsilaste huvides.

Ivo Rull

gi ajal väliskaubanduse, ning Eesti vanim seilav purjekas Hoppet.
Lisaks teksti- ja pildimaterjalile on näitusele välja pandud üle
130 eseme ja 42 laevamudelit nii meremuuseumi kui ka teiste
muuseumite kogudest, sh haruldased metallist allveelaevamudelid. Näha saab arhiivikaadreid ja spetsiaalselt näituse jaoks salvestatud intervjuusid kaheksa laeva looga seotud inimesega, katlakütjast kapteniteni.
Näitust saab külastada alates 24. veebruari varahommikust,
mil algab 2-päevane avanädalavahetuse pereprogramm.

Õnne Mets

Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste andmine Vahtra tee pikendamiseks
ja parkla rajamiseks.
OÜ Arhitektuuribüroo Korrus esindaja Merilin Reisenbuk esitas
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile projekteerimistingimuste taotluse Vahtra tee kinnistule tee pikenduse ja parkla
rajamiseks. Soovitakse pikendada olemasolevat Vahtra teed ning
rajada tee lõppu asfaltkattega avalik parkla. Kavandatav parkla ja
teepikendus ei ole vastuolus avalike huvide ega väärtustega, on
vallaelu seisukohast vajalik ja selle ehitamisega ei kaasne olulist muudatust vallaruumis, ehitustegevus toimub transpordimaal
ja olemasoleva tee osana. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või
avaliku huviga. Vastavalt ehitusseadustiku § 26 ja § 31 korraldab
Viimsi vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

REPLIIK

1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele kättesaadav Viimsi vallavalitsuse veebilehel (rubriik Kommunaalmajandus) ja vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi
alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust
avaldada.
4. Viimsi vallavalitsus ei pea vajalikuks projekteerimistingimuste
avalikku arutelu.

Ehitus- ja kommunaalamet

Viimsi volikogu liige, valimisliit Kogukondade Viimsi
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Harjumaa lauluja tantsupidu viib
“Koduteele”

Vastlatrall Vimka mäel

Harjumaa laulu- ja tantsupidu toimub 2. juunil.
Seekordse peoga tähistatakse Eesti Vabariigi
100. aastapäeva ja see toimub Viimsi staadionil.
Juba praegu harjutatakse
laule ja tantse, peo üldjooned on paigas ja iga päevaga võtab asi üha rohkem
ilmet. Harjumaa laulu- ja
tantsupeole on registreerunud osalema üle 300 kollektiivi – rohkem kui 7000
koorilauljat, pillimängijat ja
rahvatantsijat. Esmakordselt on kaasatud ka harrastusteatrite liikmed, kes lavastaja Jaanika Juhansoni
stsenaariumi põhjal annavad edasi lugu meie maast,
ajast, oma tee ja väärtuste
Harjumaa laulu- ja tantsupidu leidmisest. Eriliseks teeb peo
“Koduteel“ lavastab Keilast
ka see, et kontsert-etendus
pärit lavastaja, teatripedatoimub viiel erineval – koogoog ja näitleja Jaanika
Juhanson. Foto Annika Koppel ri-, ansambli-, orkestri, näitlejate- ja tantsijate – laval.
Peo pealkirjaks on “Koduteel” ning lavastaja Jaanika
Juhanson mõtestab seda lahti nii, et kodu on väärtuste tuum.
Peo lugu hakkab hargnema klassiekskursioonist, kus esialgu noored loodavad, et see viib kusagile välismaale, kuid
siis selgub, et hoopis kodukanti avastama ning nii satuvad
nad ootamatult ajaauku. Nagu arvata võib, sünnib peo käigus kultuurilooline seiklus Harjumaa erinevates paikades.
Käiakse legendide tuultes ja otsitakse isiksusi, kohtadel
on oma lood. Etenduses, mis raamib peo laule, tantse ja
pillilugusid, löövad kaasa TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
üliõpilased ja harrastusnäitlejad.
Jaanika Juhanson tunnistas, et peo ettevalmistamise käigus sattus ta paljude huvitavate faktide peale, mida varem
ei teadnud. Näiteks, et Harjumaal oli 18. sajandil esimene
naiskoolmeister ja Lauritsa müüt Kuusalus, aga samavõrra ka Harjumaa kui filmide koht – nt Grigori Kozintsevi
“Hamletit” filmiti Türisalu pangal ja Andrei Tarkovski
“Stalkerit” Jägala hüdroelektrijaamas. Või et Kuusalus elas
eesti kirjakeele arendaja Eduard Ahrens, kellele möödunud suvel avati seal ka mälestusmärk. Või Kolga mõis ja
Stenbockid. Ja veel palju muud. Kodukant on põnevam
kui arvata oskame ja teame ning pidu tuletab seda meile
meelde.

Annika Koppel

13. veebruaril korraldasid
Viimsi huvikeskus ja vallavalitsus üle pika aja ühe
korraliku vastlatralli, sest
ilmataat oli ometigi mõnusalt lund andnud. Rõõmu ja lusti jagus kõigile!
Päeva alustasid lasteaialapsed
tantsuga ja kui oli soojaks saadud, mindi vapralt võistlema.
Võisteldi roolita, rooliga, tandem- ja erilise kelgu võistlusklassis.
Kohale olid tulnud kolm lasteaeda – Karulaugu, Päikeseratas ja Väike Päike – ning 2
esindajat olid kohal ka Leppneeme lasteaiast. Lisaks lasteaialastele lustisid mäel emadisad oma pisikeste lastega. Kellel pikad liud tehtud, said suu
magusaks vastlakuklite, sooja tee
ja Saare kohukestega.

Kui lasteaialapsed lõunaund
magama läksid, saabusid mäele ettevõtete esindajad ja sõpruskonnad, kes võistlesid samuti erinevates kelguklassides. Sõpruskondadel ja koolidel oli eriliseks sõiduvahendiks korraldajate poolt antud PVC, mis
lisas lusti vaid juurde. Ettevõtetest olid esindatud Scanweld
AS, Viimsi vallavalitsus ja Viimsi Haldus OÜ, lisandusid pered. Pärast koolitundide lõppemist saabusid mäele suuremad
lapsed Haabneeme, Viimsi ja
Randvere koolidest. Erilise sõiduvahendi auhinna sai sel korral Haabneeme Kool.
Enne vastlatralli lõppu said
kõik külalised nautida Black &
White tantsustuudio lumetantsu. Kogu päeva vältel jagati välja hulk auhindu ja siinkohal täname sponsoreid: Vimka, Viim-

si Sport, Hawaii Express, Viimsi kino, H2O, Rõõmupisik, Lavendel Spa, Delice, Viimsi kaubanduskeskus, FK Arena, Saare!
Suur tänu ka Raimo Tannile, kes sõidutas lapsi mootorsaaniga, ja päevajuht Sven Sum-

bergile! Täname samuti Aivo
Kaljumäed, kes hoolitses selle
eest, et mägi oleks sile ja kõik
saaksid pika liu!

Heidi Kirsimäe

Viimsi huvikeskuse
kommunikatsioonijuht
fotod Kristjan Rosin

Pikimad liu võitjad
n Lasteaiad: Mikk, Kaur ja Stiven (Karulaugu lasteaed); Georg
Martin (Päikeseratas), Edward ja Andre (Väike Päike), Isabel ja
Emma Lee (Leppneeme lasteaed), isa ja laps tandem perekond
Mahlapuu ning ema ja laps tandem Egle ja Isabel.
n Sõpruskonnad: Perekond Urbid; Kristian (Scanweld); Piret,
Kairi, Estella (Viimsi vallavalitsus).
n Koolid: Maria, Tristan, Richard (Haabneeme Kool); Gerret, Tristan, Melvin ja Maria Leena (Viimsi Kool); Roosi, Hanna, Delisa
(Randvere Kool).
Palju õnne kõigile võitjatele ja tänud kõigile, kes osalesid!
Ilmataadi loal järgmisel aastal jälle.
Vastlapäeva fotod ja videod on üleval Viimsi huvikeskuse
Facebooki lehel.
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Kaitseliidu taasasutamisele
pühendatud näitus
16. veebruaril tähistati
Eesti sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis Kaitseliidu 28. taasasutamise aastapäeva,
mille käigus avati tähtpäevale pühendatud maalinäitus “Värvivalangud”.
Maalide autor on Tallinna maleva Põhja üksikkompanii kaitseliitlane
ja Eesti Kunstiakadeemia
maalitudeng Karl-Erik
Talvet.
Pidulikule sündmusele saabus
suur hulk Kaitseliidu taasasutamisega seotud mehi ja naisi.
Kohalviibijaid tervitasid ja tunnustasid Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, kaitseministeeriumi kantsler Jonatan
Vseviov, kaitseväe peastaabi
ülem kindralmajor Martin Herem ja Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.
Sõnavõttudes toonitati, et
Kaitseliidu taasasutamine 28 aasta tagustel ärevatel aegadel nõudis suurt kodanikujulgust. Ükski neist, kes toona andsid oma
panuse, ei teadnud, milliseks
võib poliitiline olukord kujuneda. Vaba ja iseseisev Eestist oli
esialgu veel vaid unistus. Täna
on Kaitseliit riigikaitse oluline

Kunstnik Karl-Erik Talvetil (paremal) surub kätt Kaitseliidu ülem
kindralmajor Meelis Kiili. Foto Kristi Leps

lüli. Organisatsiooni kuulub üle
16 000 liikme. Lisades sellele
Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu peres tegevad 26 000 vabatahtlikku.
Näituse autor Karl-Erik Talvet selgitas oma kõnes, et soovib oma teostega tõsta esile kaitseliitlasi, tavalisi Eesti koda-

nikke, kes on vajadusel valmis
isamaa eest võitlema ja surema.
Samuti soovib ta oma töödega
avaldada austust kaitseväelastele ja meie liitlastele, kelle panust Eesti julgeolekusse peaks
ühiskonnas rohkem väärtustama.
Näitusel eksponeeritud maalide inspiratsiooniallikaks on Tal-

veti isiklik kogemus kaitseliitlasena. Ta ütleb, et see on hea
võimalus kombineerida omandatud maalivõtteid ja kogenud
kaitseliitlase sõjalisi teadmisi.
Osa näitusel eksponeeritavaid
maale on inspireeritud õppuste käigus toimunud reaalsetel
sündmustel nagu dessant Aegna saarel, õppelahingud Sirgalas, vahipostil lamamine või tõlgi ülesannete täitmine Kevadtormil.
Talveti hinnangul kunstiringkondades militaarsusest eriti ei
peeta, samas kui üldlevinud klišee tõttu arvatakse, et sõjaväelased omakorda ei mõista midagi kunstist. See asjaolu oli samuti oluliseks tõukeks näituse koostamisele. Loodetavasti
täidab sõjamuuseumis eksponeeritav näitus ühte tühimikku
Eesti kunstimaastikul.
Näitus jääb üles kuni 28.
märtsini. Samal päeval kell 16
toimub maalide oksjon, mille
tulust pool annetatakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule.
Ühing plaanib annetuse eest osta vigastatud kaitseväelasele seljatoega istme sõudeergomeetri
jaoks ning rahastada langenud
kaitseväelaste perekondadele
mõeldud laagrit.

Kristi Leps

Taaslavastuslahing
“Lõuna wäerind 1919”
Juba neljandat aastat toimub sõjamuuseumi taga
asuvas Viimsi mõisa pargis taaslavastuslahing
Eesti iseseisvuspäeva tähistamiseks. Sel aastal
leiab taaslavastuslahing aset Eesti sünnipäeval
24. veebruaril kell 14.
Tänavuses lahingus matkitakse lõunarindel Pankjavitsa
(Pangevitsa) mõisa ümber toimunud lahingtegevust 1919.
aasta kevadtalvel.
Lahingus osaleb sadakond erinevate sõjaajaloo klubide
liiget Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Venemaalt.
Taaslavastuslahingu korraldajateks on Eesti Sõjamuuseum
– kindral Laidoneri muuseum ja Saaremaa Sõjavara Selts
koostöös Viimsi valla ja klubiga Front Line.
Lahing toimub Eesti sõjamuuseumi ehk Viimsi mõisa
härrastemaja taha jääval alal ning on jälgitav erinevatelt
tasanditelt. Rahvale pakutakse kuuma teed ja sõdurisuppi.
Sõjamuuseumis on avatud ka kohvik.

Oluline info

Lahinguala algab Viimsi mõisa väliterrassist ja lõpeb ca
150 m järel mõispargis. Kõige paremini on lahing jälgitav
ala külgedelt. Rünnaku suund on nõlva alt üles mõisa poole.
Taaslavastuslahing kestab umbes 45 minutit. Lahingu
ajal kõlab pauke ja levib suitsu, mis võib olla häiriv sülelastele ja lemmikloomadele.
NB! Paneme kõigile pealtvaatajatele südamele, et kuigi tegemist on paukmoonaga, ei tohi piirdelindist üle ehk
sõjaterritooriumile astuda.

Liikluskorraldusest

Aiandi teel on sõidukiirus piiratud 30 km/h. Liiklust reguleerivad ja parklatesse juhatavad Kaitseliidu vabatahtlikud
liiklusreguleerijad. Pargi teel liiklust ei reguleerita. Palume kaubanduskeskuste poolt tulijatel jätta sõiduk keskuste
juures asuvatesse parklatesse, mitte Pargi tee äärde.

Eesti sõjamuuseum
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Mis maa see on?
Laululugusid Eestimaast on mitmesuguseid, kuid
omal moel kõnelevad need laulud ikka ja alati
armastusest, mis on tekkinud ühel rahval maa
vastu, kus elatakse. Aeg-ajalt on aga tõesti selle
kõige juures oluline küsida, mis on see armastus
– mis maa see on, mida meie armastame?

Eesti on meie maa! Foto Mikk Leedjärv

“Mis maa see on?“ küsib laulja Siiri Sisask ka Peeter Volkonski kirjutatud sõnadega laulus, mis tuntuks meile sai
mõnede aastate eest, kuigi on kirjutatud suisa 20 aasta
eest. Nii on vahel isegi mõni laul ajast ees ja tekst, mida
hingest luuakse, hakkab rahvaga kõnelema alles hiljem.
Kuid peamine on rõõm, et meil on selliseid loojaid, kelle
sõnade ja nootide seadmise vilumus ühendavad ja seeläbi
loovad ühte hoidmise tunnet paljude südamesse.
Noor Tartu muusik Alen Veziko oma laulus “See maa”
kõneleb nii samuti üldse mitte suurest ja kõrgest maast,
kus tuul on jäine, kuid sellele kõigele vaatamata on kasvanud meile hinge.
Nii ongi ju tegelikult, et just liiga sageli me ei mõtle
sellele, kui südame külge tegelikult Eestimaa meil kasvanud on. Kuid pidupäevadel saame selle koos üheskoos
rõõmustada ja tänulikud olla, et elu meie maal on just selline nagu see täna on – et elu meie maal on nii hea, kui hea
pole ta veel kunagi enne olnud.
100 aasta eest oli ka kindlasti väga palju neid inimesi, kes tundsid oma südames tugevat sidet selle maaga, ja
nii sai kirja “Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”, mille
väljakuulutamise tulemusel sündis Eesti Vabariik. See on
suur kingitus kõigile Eestimaa rahvastele! Jah, me tänasel päeval nimetame neid kõiki rahvaid eestlasteks, kuid
tegelikult on meie rahvas ikka ja alati kirju olnud oma
mitmekesisuses. Nii et tegelikult pole võimalik leida ühtki
puhtaverelist eestlast, sest meis kõigis on kindlasti mõni
piisk võõramaa verd, kuid just see on meid ühendanud.
Nii võimegi ühes vaimus ja meeles, ühes hinges ja keeles rõõmustada 100 aasta täitumise üle sellest päevast, mil
kõikidele Eestimaa rahvastele loetud manifesti tulemusel
läkski võim sellel eestlase hinge kasvanud maanurgal Eesti meele ja vaimu juhtida.
Saja aasta eest kindlasti mitte keegi ei osanud ette kujutada, milliseks kujuneb 24. veebruar aastal 2018, täpselt samuti, nagu meie ei oska ette kujutada 24. veebruari
aastal 2118. Aga sõltumata sellest võime olla rõõmsad ja
tänulikud selle eestlasliku jonnakuse üle, mille tulemusena oleme ise peremehed omal maal. Ja selles ühises väes
edasi rühkides võime kindlad olla, et järgnevad aastasajad
võivad veel ilusamad tulla.
Uskudes Eestisse, armastades Eestit ja lootes kõigele paremat kasvab kindlasti jätkuvalt meie ühine vaim ja
hing ning selles rõõm eestimaalaseks olemise üle. See on
meie maa ja kui vahel isegi küsime, et mis maa, siis hinges
on ta kindlasti meil igaühel omal moel, kuid hinge ta on
kindlasti kasvanud.
Rõõmsat ja ilusat Eesti Vabariigi 100. aastapäeva! Palju õnne juubilarile ja rahu kõikidele, kes meie armsal maal
elavad!

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Kuidas ühest väikesest ideest
võib saada suur heategu
Viimsi Mängutuba OÜ, mis
paljude viimsilaste jaoks
tuntud kui Moosimaja, on
teinud koostöös Viimsi
vallavalitsusega heategevust, et vähekindlustatud
perede jõuluaega rõõmsamaks muuta.

Projekti alustasime Saku heategijate eeskujul. Olin ise teinud kinke ja osalenud ka kooliasjade kogumises Saku projektis. Seal koordineerib heategevuslikku projekti MTÜ Tugi
ja Tegu. Nende lahkel loal ja
nõuannete saatel ning pärast läbirääkimisi valla sotsiaal- ja tervishoiuametiga panime 2016.
aastal info üles Moosimaja Facebooki lehele. Endal süda värisemas, kas ikka saame kingitegijad kokku, sest isiklikest vahenditest ligi 50 kingitust teha
olnuks liig. Ja olime ju lubanud teha kingitused kõigile valla
vähekindlustatud perede lastele. Meie üllatuseks hakkas info
liikuma väga kiiresti ning umbes pooled lastest olid kingitegija leidnud juba esimese päeva
lõpuks. Lisandus vahvaid koostööpartnereid ja projekt hakkas
kasvama. Tulemuseks kingid ja
maiusutustekott kõigile vähekindlustatud perede lastele ning
toidukott kogu perele. Kõlab väga kergelt, kuid tegelikult oli
kogu projektiga töös Moosimaja meeskond, kogu sotsiaal- ja
tervishoiuamet vallas ning väga
paljud lahked inimesed, kes tegid kingitusi ja annetasid maiustusi.
Abivajaja tihti häbeneb oma
olukorda, aga tänulikkus on vaik-

Heategu teeb rõõmu nii andjale kui ka saajale. Foto Fotolia

selt ja tasahilju paistnud välja
kinke üle andes. Laste rõõm on
olnud suur!
Alustades projektiga teist
korda olime juba julgemad ja
teadsime, et kindlasti saame ka
sel korral palju rõõmu teha. Tegelikkus osutus veelgi paremaks ning projekt kasvas. Lisaks headele eraisikust annetajatele, kes kinke tegid, liitusid
meiega mitmed Viimsi ettevõtjad. Esimesena pöördusime Väikese Hipi lastehoiu poole, kes
oli ka varasemalt olnud Moosimaja koostööpartner. Nad olid
kohe nõus ja algusest peale igati mõttega asja juures. Edasi
liitusid meiega OÜ Saaremaa
Delifood, AS Saaremaa Piimatööstus, OÜ Saaremaa Lihatööstus, Muhu Pagarid, OÜ Eliis

Tarkvara, OÜ Sulemees, mitmed Viimsi Äritare rentnikud,
OÜ Jutegoods ning endise Moosimaja asukohas Randvere tee
17 asuv Sisters Cake House.
Siinkohal tooksin eraldi välja
veel ühe vahva eraisiku, kes
üllatas meid viisil, milleks me
ei olnud üldse valmis – Aivi
Velleste organiseeris kõigile lastele kommipakid! Suur tänu kõigile, kes nõu ja jõuga kaasa aitasid, ning loomulikult ka Viimsi vallavalitsusele, kelle abita
ei oleks üldse võimalik midagi
sellist korda saata! Suur-suur tänu kõigile, kes kaasa lõid!
Rohkelt pakuti abi ka kasutatud riiete, mänguasjade ja
muude tarvetega. Meie projekti need küll sel korral ei mahtunud. MTÜ Do Good aitab abi-

vajajaid üle Eesti, nende kogumispunkt on Jasmiini teel Viimsi alevikus. Täpsemad kontaktid leiab nii Facebookis DO
Good lehelt kui ka nende kodulehelt www.dogoogestonia.eu.
Loodan, et veel paljud korralikud ja kasutust ootavad asjad
leiavad tee nende juurde, et liikuda edasi sinna, kus neid asju
kõige enam vaja on. Abivajajad võivad julgelt ise ühendust
võtta.
Kindlasti soovime jätkata
jõulukingituste tegemisega ka
2018. aasta jõulude ajal ning oleme tänulikud ja rõõmsad juba
toimunud projektide üle. Kutsume kõiki inimesi üles algatama ja osalema!

Mari Breiberg
Moosimaja

Teismelisele on sõbrad olulised, aga vanem peaks lapsele alati olemas olema. Foto Fotolia

Koolitusgrupp teismeliste vanematele
Viimsi vallavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuamet kutsub koolitusele
kõiki, kes on huvitatud
headest suhetest oma
teismelise lapsega ning
vanemlusoskuste arendamisest.

Käsitlusele tulevad mitmed teemad: teismeea etapid, noore teekond iseenda identiteedini, vabaduse ja vastutuse õppimine
– uued piirid ja kokkulepped,
head suhted perekonnas. Teemasid aitab lahti mõtestada perenõustaja Lii Lilleoja.

Kui valesti, siis uuesti

Teemaõhtud toimuvad kolmel kolmapäeval: 14., 21. ja
28. märtsil algusega kell 18
Viimsi Kooli ruumides (Randvere tee 8, Haabneeme alevik).
Osalejale on koolitus tasuta!
Registreerimine ning täiendav info telefonil 602 8823 ja

e-posti aadressil thea.tanav@
viimsivv.ee.
Koolitust rahastab Viimsi
vallavalitsus.

Thea Tänav
Lastekaitse peaspetsialist

Valla eakad sünnipäevalapsed

9. veebruari Viimsi Teatajas eksisime fotograafi nimega – esikülje foto ja lk 11 avaldatud Henn Rebase foto autor pole mitte Tiit Mõtus, vaid Annika Haas. Vabandame!

Viimsi Teataja

Vahel mängib saatus vingerpussi ja juhtub nii, et aastad lähevad, aga sünnipäeva igal aastal ei olegi. Näiteks siis, kui sünnipäev juhtub olema 29. veebruaril.
Palju õnne Luule Vahersalule, kes saab 29. veebruaril (kui
see sel aastal oleks) 70-aastaseks!
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NOORED & HARIDUS
Viimsi õpilasmalevasse saab
registreerida alates 5. märtsist

Sächsische Schweiz rahvuspargis. Foto Erakogu

Vahetusõpilasena
Saksamaal
Olen vahetusõpilane
Saksamaal – riigis, mis
pole Eestist sugugi kaugel, aga juustu süüakse
siin kolm korda päevas ja
saia sama palju kui Eestis
kartulit.

Saksamaa põhjaosas on valdavalt punastest tellistest majad
ja küngas pole kõrgem kui 5
meetrit. Paarsada kilomeetrit lõunas asuvad majad aga 400 meetri kõrgusel merepinnast ja inimesed räägivad saksa keelt naljaka dialektiga, ütlevad näiteks
zwai asemel zwo.
Algus oli raske, aga nüüd
võin öelda, et olen Sachsenis
kohanenud. Tore on, et sõbrad
kallistavad igakord, kui teineteist näevad ja üksteise juurest
ära lähevad. Religioon ja veganlus on siin tähtsal kohal ning
rongipiletid on nii kallid, et
saad väga hästi aru, miks kõik
jalgrattaga sõidavad. WhatsApp
on valdav suhtlusvahend ja enamus vahetusõpilasi on ainult

USA-s käinud. Kinos on kõik
filmid saksa keeles ja raamatupoes leidsin vaid ühe endasuuruse riiuli ingliskeelsete raamatutega.

Ma õpin saksa keelt!

Saksa keelt räägib maailmas
üle 200 miljoni inimese ning sel
on erinevaid dialekte ja mida
kõike muud. Ma ei olnud saksa
keelt varem õppinud, aga tahan
kunagi öelda, et oskan kaheksat keelt ning vahetusaasta on
üks samm sellele lausele lähemale. Õppisin saksa keelt kolm
nädalat Freibergis keelelaagris
kõige lahedamate vahetusõpilastega USA-st, Jaapanist, Lõuna-Koreast ja Türgist.
Nüüd julgen juba tunnis suu
lahti teha. Ehkki vahel ei leia
ma sõnu enda väljendamiseks,
olen õnnelik, et saan vestluses
sõna sekka öelda. Keeruliseks
teevad saksa keele artiklid ja sõnade järjekord on väga oluline.
Nüüd, mil olen juba pool aastat keelt õppinud, on see sama

keeruline kui kõrvaklappide lahtiharutamine kehval päeval.

Vahetuspere ja kool

Vahetusperes on mul vanemad,
kaks väikest venda ja õde, kaks
küülikut ja paks kass. Mind koheldakse kui oma last, aga nädalavahetused algavad kell kaheksa – miks mitte? Pühapäeviti käiakse kirikus ja jõulude
ajal oli vaja nii palju külas käia,
et oma voodit nägin alles pärast aastavahetust. Õpin koolis,
kus on 200 last – see on erakool,
mis asub minu majast kümne
minuti kaugusel. Kool on ehitatud neljakorruselisse kortermajja ja minu klass asub viimasel korrusel. Siin on ainult paaristunnid ja 3.–4. tund on alati
iseseisev töö.
Igal klassil on oma värv ja
loom. Käin kümnendas klassis,
mille nimeks on Mustad pääsukesed. Kaheteistkümnendas
klassis käib vaid kaks õpilast,
sest Saksa koolisüsteemis on
palju erinevaid valikuid. Kooli

tulles võtavad kõik oma söögi
kodust kaasa, sest koolilõuna
on kallis ja selle peab ette tellima.
Aastaga saan kindlasti palju väärt kogemusi ja mälestusi.
Kahjuks pole kõik siin positiivne, ent lõpuks jääb meelde
ikka ainult hea. Vahetusaasta toob
välja ka mu enda parimad ja
halvimad küljed ning leidsin endale mitu uut perekonda, kes
mind terve aasta vältel toetavad.
Tänan südamest kõiki oma
toetajaid; nii neid, kes mind
materiaalselt aitasid, kui ka neid,
kes aitasid mentaalselt ja jätkavad siiani! Ilma abita ei ole
vahetusaasta võimalik!
Kui sul tekkis nüüd soov ennast ületada ja näha kõige tavalisemaid asju uues valguses,
siis mine YFU kontorisse – sealsed inimesed on pere, nad ei
hammusta, vaid aitavad sul kogeda midagi põnevat!

Miia Varik

Algab lasteaiarühmade kokkupanek
Märtsikuus alustame
taas munitsipaallasteaia
rühmade komplekteerimisega uueks õppeaastaks.
Palume kõigil vanematel, kes on
lisanud oma lapse munitsipaallasteaia järjekorda, üle vaadata
oma kontaktandmed haridusteenuste süsteemis Arno (http://
piksel.ee/arno/viimsi). Muudatusi taotluses saab teha kuni komplekteerimise alguseni. Kui lapsevanemal ei ole ligipääsu süsteemile, siis palume ühendust võtta MLA Viimsi Lasteaiad sekretäri või vallavalitsuse alushariduse spetsialistiga. Ühtlasi pa-

Küsimuste korral palume
pöörduda:
n Svetlana Kubpart, alushariduse spetsialist, svetlana
@viimsivv.ee, tel 602 8844
n Mare Mardim, MLA Viimsi Lasteaiad sekretär, mare
@viimsilasteaiad.ee, tel 608
0162

lume kõigil vanematel, kes kevadel planeerivad minna reisile, on lähetuses või muul moel
viibivad eemal, kontrollida regulaarselt oma e-posti. Koha eraldamisel tuleb see Arno süsteemis aktsepteerida kahe nädala

jooksul ning leping sõlmida kolme nädala jooksul koha aktsepteerimisest alates. Kui koht on
lapsele pakutud ja vanem ei ole
seda kahe nädala jooksul aktsepteerinud, siis pakkumine aegub ning laps kustub lasteaiakohtade järjekorrast.
Kõik need lapsevanemad,
kelle laps käib hetkel eralasteaias või planeerivad last eralasteaeda panna, aga on teinud munitsipaallasteaia koha taotluse algavaks õppeaastaks ning ei soovi, et nende laps algaval õppeaastal ehk septembrist 2018 munitsipaallasteaeda läheks, peaksid õppeaastat edasi lükkama Ar-

no süsteemis enne kohapakkumist. Sellisel juhul säilib õigus
eralasteaiatoetusele. Eralasteaiatoetuse saamiseks ei pea olema
munitsipaallasteaia koha järjekorras. Seega, kui ei ole soovi
panna last munitsipaallasteaeda
ja tahetakse kasutada eralasteaia teenust kuni lapse kooliminekuni, siis võib taotluse Arno
süsteemis tühistada. Kui aastat
lükatakse edasi peale meiepoolset kohapakkumist, siis septembrist 2018 katkeb eralasteaiatoetus (v.a erandid rakendussätete
põhjal).

Svetlana Kubpart

Alushariduse spetsialist

Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ning ehitusja kommunaalamet koostöös noortekeskuste ja Viimsi
ettevõtetega korraldavad tänavu kaks õpilasmaleva vahetust. Sel aastal võtab Viimsi õpilasmalev tööle kuni 120
valla noort vanuses 13–20 aastat.
Viimsi õpilasmaleva esimene vahetus toimub 14. juunist
27. juunini ja teine vahetus 6. augustist 17. augustini. Mõlemas vahetuses on 10 tööpäeva, nädalavahetused on vabad.
Tööpäev kestab 4–5 tundi, olenevalt noorte vanusest, ning tööle
järgnevad lõunasöök ja vaba aja tegevused.
Malevasse kandideerimiseks on õpilasel vaja täita elektroonilises veebikeskkonnas avaldus ja lisada motivatsioonikiri. Avalduse võib esitada ka lapsevanem, kuid lisatud motivatsioonikiri peab olema õpilase koostatud. Viimsi noortekeskuses toimub 5. märtsil kell 17 soovijatele töötuba, kus õpetatakse motivatsioonikirja ja CV koostamist.
Registreerimine on avatud 5. märtsist kuni 19. märtsini.
Link elektroonilisele avaldusele on saadaval Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates. Vastu võetakse kõik kahe nädala jooksul korrektselt koos motivatsioonikirjaga esitatud avaldused. Pärast seda toimuvad noortega vestlused.
Peale vestlusi on malevlastel kohustuslik osaleda maikuus
toimuval tööõiguse ja -ohutusealasel koolitusel, mis toimub
noortekeskuses (Nelgi tee 1). Malevas osalejatega sõlmitakse
lepingud pärast koolitusel osalemist.
Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid.
Neli heakorrarühma koos juhendajatega töötavad ehitus- ja
kommunaalameti objektidel – mänguväljakud, pargid, spordiplatsid ja rand. Lisaks saavad õpilasmaleva noored töötada
Viimsi lasteaedades, Rannarahva muuseumis, raamatukogus
ja koolide juures. Malevlastele annavad tööd veel Viimsi Keskuse firmad: Apollo, Koduekstra, Selver, Sportland, MyFitness
ning Tallinn Viimsi Spa. Loodame, et saame koostööpartnereid
ettevõtetest veel juurde.
Rühmajuhtide sooviavaldused koos CV ja motivatsioonikirjaga palume edastada otse haridus- ja kultuuriametile.
Lähem teave: haridus- ja kultuuriamet, tel 602 8862, 602
8868, malev@viimsivv.ee.

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Algab vastuvõtt 1. klassi
1.–31. märtsini toimub 1. klassi avalduse esitamine 2018/
2019 õppeaastaks. Viimsi vallas on selleks kasutusele võetud e-keskkond Arno.
Arnol on otseside nii rahvastikuregistri kui ka Eesti Hariduse infosüsteemiga, et tagada kiire ja täpne andmete liikumine. Lapsevanemal tuleb ID-kaardi või Mobiil-ID abil siseneda
Arnosse veebiaadressil http://piksel.ee/arno/viimsi ning valida lapsele soovitud kool. Süsteem määrab lapsele koolikoha
haridusasutusse, mis on rahvastikuregistri järgsele elukohale
kõige lähemal, arvestades võimalusel lapsevanema eelistust.
Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat tema lapsele määratud koolist taotluses märgitud e-posti aadressil. Juhul, kui lapsevanem ei ole nõus määratud kooliga, võib ta esitada 20. maini taotluse uue elukohajärgse kooli määramiseks.
Esitatud taotlused vaatab vallavalitsuse komisjon läbi uuesti
1. juuniks. 15. juuniks on lapsevanem kohustatud vallavalitsust teavitama määratud kooli õppekoha vastuvõtmisest või
sellest loobumisest.
Koolieelistuse rahuldamisel arvestab komisjon eelkõige elukoha lähedust koolile. Võimalusel ka seda, et õppekoht oleks
koolis, kus juba õpivad õed-vennad, ning seejärel pere muid
eelistusi koolikohale. Koolikohtade jaotamisel arvestab komisjon ka seda, et klassid oleksid optimaalselt täidetud, mis
tähendab, et mõnes koolis ei jääks pooltühje klasse ja teises
ei tekiks vajadust kaheks vahetuseks.
Elanikud, kes on kantud Viimsi registrisse pärast 1. veebruari 2018, saavad taotlusi esitada vaid paberkandjal vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi). Nende ja samuti pärast 31. märtsi
laekunud avalduste puhul määratakse lapsele kool, kus on vabu õpilaskohti. Vanemaid teavitatakse sellest hiljemalt 1. juuniks.
Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva
aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma maakondlikusse nõustamiskomisjoni. Koolikohustuse täitmise alguse
edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avalduse vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.
Juhul, kui laps asub õppima väljaspool Viimsi valda olevas
koolis, palume sellest teavitada Viimsi vallavalitsuse haridusja kultuuriametit.

Aet Tampuu
Üldhariduse spetsialist
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Kullaprooviga kingitus Eesti Vabariigi
100. aastapäevaks

Lavastus kui tugev ja
mõjus tervik

Kestvad ovatsioonid.
Publikul pisarad silmas.
Plaksutamisel ja huilgamisel saalis lõppu ei
paista. Lavalt ja lava eest
vastu vaatamas üle saja
särasilmse ja õnneliku
silmapaari, kes on just
andnud saalitäiele inimestele võimaluse kaasa
elada, tunda ja mõelda
väga olulistele teemadele
inimese elus.

Niimoodi lõppes etendus “Valge tee kutse” Viimsi Koolis. Tekib mõistmine, et tegelikult ei
erine Valgre-aegsed noored tänapäevastest mitte karvavõrdki – ikka seesama nooruslik hulljulgus, meeletu elujanu ning elu
põletavaim küsimus: kas ma
leian oma elu armastuse?

Lavastuse muljetavaldavamad hetked olid laulu- ja tantsunumbrid. Fotod Matthijs Quaijtaal

Mark-Kennert Vildmaus ja Ats
Pinnonen, kelle rollides tuli lisaks huumorile esile ka kohatine kurbus, traagika ning mure
ühiskonnas valitseva pärast.

Tundeline ja õrn hing

Lavastuse peaosalist Raimondit kehastab meisterlikult Joonatan Kivi, kes tabab suurepäraselt oma tegelaskuju põhiolemust – meest, kes sündis liiga vara – ning suudab nappide
vahenditega kehastada tundelist ja õrna meeshinge. Peamiselt näoilmete ja vaid vähese
kehakeelega vastandub ta mitmelgi korral ülejäänud laval
toimuvale tegevusele, andes nii
selgelt mõista, et ta tegelikult
ei kuulu siia aega. Oivaline on
hetk, kui Raimond istub kivistunult laua taga ning tema kõrval käib meeletu tants ja trall,
mis justkui ei puutugi temasse.
Või hetk, mil Niina (Heleriin
Lass) seisab väikese kohvriga
laval ning räägib sellest, et tegelikult oli teda Raimondil vaid
unistamiseks vaja, ei muuks.
Suurepäraselt sekundeerib
tagasihoidlikule ja pigem aeglasevõitu Raimondile elurõõ-

Võimsad laulu- ja
tantsunumbrid

“Valge tee kutse“ on kullaprooviga lavastus ja jääb kauaks meelde.

mus ning konkurentsitult publiku lemmikkarakteriteks saanud seltskond – Raimondi sõbrad ja pillimehed (Mark-Kennert Vildmaus, Alex Paul Pukk,
Ats Pinnonen, Peeter Paju, Georg
Krimm, Timo Jaaska, Kasper
Sebastian Silla, Tair Helm, Kristjan Erik Papp). Neil kõigil oli
küllaga individuaalseid hetki,
mil laval särada ning teenitult
publiku tormilise aplausi osa-

listeks saada. Kõik selle poisteseltskonna ülesastumised laval
tekitasid tunde, et käimas on
lavakunstikooli vähemalt teise
kursuse lõpuetendus – niivõrd
originaalsed ja täpselt väljajoonistatud olid kõikide tegelaste
rollijoonised. Oma loomuliku
andekusega paistis eriti silma
Alex-Paul Pukk, kelle mängu
oli lihtsalt jumalik nautida. Samuti suurepärase rolli tegid

Värvikale poisteseltskonnale ei
jäänud vähimalgi määral alla
lavastuses üles astunud tütarlapsed. Eriti tahaksin esile tõsta Kelli Vessarti (Raimondi õde
Evi) ning Niina (Heleriin Lass)
rollisooritusi. Kelli puhul võlus eriti tema tütarlapselik lihtsus ja siirus, lisaks ka lavalise
ruumi maksimaalne ärakasutamine ja suurepärane diktsioon.
Heleriini (Niina) rolli puhul jäi
meelde enim kehakeel, tema väljendusrikkad ja kõnelevad silmad ning oma tunnete väljanäitamine ilma liigseid sõnu kasutamata. Lavastuse üheks kõrghetkeks oli kindlasti Niina hüvastijätumonoloog Raimondile.
Lavastuse võimsamateks
episoodideks olid kahtlemata

laulu- ja tantsunumbrid, mil lava täitus noorte meeletu energiaga – suured tänusõnad Maido Saarele ning loomulikult kõikidele lauljatele ja tantsijatele,
kes väga keerukad tantsunumbrid hoolimata kitsukesest lavast
perfektselt ette suutsid kanda.
Kummardus ja suur tänu
Viimsi Muusikakooli orkestrile eesotsas dirigent Ott Kasega – filigraanne mäng noorte
ja nende õpetajate poolt. Väga
nauditav oli nii kuulata kui ka
vaadata, millise entusiasmiga
olid orkestriliikmed etendusse
kaasatud – ka siis, kui otseselt
mängida polnud vaja, elati laval toimuvale tegevusele kaasa
ning anti sellega lavaseltskonnale omapoolne tugi ja toetus.
“Valge tee kutse“
Viimsi kooliteatri ja muusikakooli kingitus Eesti vabariigi 100. aastapäevaks.
Etendused toimusid 9., 10.,
12., 13., 15., 16. veebruaril.

Lavastuse tõeliseks trumbiks
on aga lavastaja ja stsenaariumi mugandaja Külli Talmari
anne ja oskus läbi väikeste detailide, läbi peensusteni paika
pandud misanstseenide, läbi paraja tempo ning läbi oskusliku
karakterite kujundamise viia
lõpptulemus sellisele professionaalsuse tasemele, mis annab
silmad ette pea kõikidele täna
Eestis tegutsevatele teatritele,
mille mängukavas on noortele
suunatud etendusi. Väga suur
osa “süüd” lavastuse erakordsel õnnestumisel on lavakujunduse autoril Merike Hindreusil
– selgelt on näha, et lavastaja
ja kunstniku ideed harmoneeruvad ning toetavad üksteist täielikult. Lavakujundus on diskreetne ning jätab ruumi nii tegelastele laval kui ka aitab kaasa loo jutustamisele. Nappide
vahenditega kujundus on läbimõeldud ja originaalne.
Aitäh etenduse juht Merike
Ennomäele, projektijuht Margit
Võsule, helikujundajatele Lauri Pihlakule ja Emil Orubile!
Sügav kummardus kõikidele, kes olid lavastuse loomisel
osalised ning seda nii laval kui
ka lava taga – tänu teile oli publikul võimalik kogeda midagi
ainulaadset ja erakordset! See
oli lavastus, mis tõstis meid lendu ja mille tuules saame oma
tunnetel lennata veel kaua! “Valge tee kutse” on tõelise kullaprooviga kingitus Eesti 100. sünnipäevaks Viimsi kooliteatri ja
muusikakooli noortelt, nende
õpetajatelt ja toetajatelt. Aitäh
teile selle võimsa elamuse eest!

Annika Remmel
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Mälumäng kulges
tasavägiselt

Selgus viimsilaste
lemmikraamat
Viimsi raamatukogu palus Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva tähistamiseks viimsilastel kirja
panna need eesti autorite teosed, mis neile läbi
aegade on häid lugemiselamusi pakkunud.
Rohkem toodi esile juba klassikaks kujunenud teoseid
ning TOP 5 osutus üsna traditsiooniliseks. Siia kuuluvad
Silvia Rannamaa “Kadri” ja “Kasuema”, Oskar Lutsu
“Kevade”, Anton Hansen Tammsaare “Tõde ja õigus”,
Andrus Kivirähki “Mees, kes teadis ussisõnu”, Eno Raua
“ Sipsik” jt.
Terve mainitud raamatute nimekiri kujunes väga huvitavaks ja mitmekesiseks, andes aimu viimsilaste mitmekülgsetest lugemiseelistustest. Kõikide mainitud raamatute nimekirjaga saab tutvuda raamatukogu veebilehel.
Veebruarikuus on valik nimetatud raamatutest üleval
ka raamatukogu väljapanekuriiulil.

Tiiu Valm
Viimsi raamatukogu

Seekord jagasid esikohta Tammneeme ja Tempo võistkonnad. Foto Marje Plaan

Mälumängu kolmandas
voorus läks esikoht jagamisele.
14. veebruaril toimus Rannarahva muuseumis mälumängusarja kolmas voor ning võrdselt
48 punktiga jagasid esimest
kohta Tammneeme (Ülar Maa-

palu, Raivo Vare, Indrek Herman, Andres Jaanus) ja Tempo
(Martti Suurorg, Taivo Rist, Taave Tuutma, Renee Stamberg).
41 punktiga järgnes Kelvingi
(Rando Soome, Toomas Uritam,
Karin Soome, Toomas Kuik)
ning võrdselt 38 punktiga Rabarahvas (Peeter Väljas, Too-

Mälumängu küsimused (vastuseid vaata lk 16)
1. Käimasolevate olümpiamängude medalisaake saame kokku
võtta alles paari nädala pärast. Küsime aga riiki, mis osales Sotši
taliolümpiamängudel 59 sportlasega, kes võistlesid 11 spordialal.
Kokku võideti 6 medalit, millest 4 olid kuldsed. Kaks kulda tulid
suusahüpetes, üks murdmasuusatamises ja üks kiiruisutamises.
Mis riik?
2. Küsitaval aastal pälvis Ameerika Ühendriikide president Theodore Roosevelt Nobeli rahupreemia, Tartus avati Vanemuise teatrimaja, sündisid luuletaja Betti Alver ning riigitegelane Leonid Brežnev
ning esimese eestlasena valiti Tallinna linnapeaks Voldemar Lender. Mis aasta?
3. Vabadusrist (algne nimetus Vabaduse Rist) oli Eesti Vabariigi
autasu, mis asutati Ajutise Valitsuse otsusega vabariigi väljakuulutamise aastapäeval 24. veebruaril 1919 iseseisvuse ja vabaduse
võitluse teenuste autasuks. Kõrgemaid ehk esimese liigi ja esimese järgu riste anti kokku välja 43. Neid jagati vaid 10 riigi esinda-

mas Telling, Astri Schönfelder,
Hardi Salm) ja Meri (Indrek
Tarto, Heiki Looman, Peep Kallaste, Egon Siling).
Sarja kokkuvõttes tõusis liidriks Tempo, kellel kolme mänguga on kokku kogutud punkte 129. 124 punkti on kogunud
Rabarahvas ning võrdselt 121

punkti Tammneeme ja Ränirahnud. Esikuuikusse mahuvad veel
Meri ja Kelvingi, kes mõlemad
on kogunud 118 punkti.
Sarjas osaleb kokku 31 võistkonda, neljas ja ühtlasi eelviimane mäng toimub 21. märtsil.

Andres Kaarmann
Mälumängu läbiviija

jatele, sealhulgas 11 eestlasele. Millise riigi esindajatele omistati
kõige enam Vabadusriste (14)?
4. 1683. aastal on Aegna saare väidetavalt esimese nimena kasutatud sõna Eikisari. See on tuletatud eesti-rootsi murdesõnast eik.
Eik aga tähendanud ühte looma, mida keskajal saarel oli kasvatatud. Mis loom on eik?
5. Küsitav tants kuulub ka kümne võistlustantsu hulka ning tantsitakse 42-44 takti minutis. Kuigi on oletatud, et tantsijad jäljendasid indiaanlaste sõjatantsu liigutusi, on tantsu juured tõenäoliselt
Aafrikas. Ameerika mustanahaliste slängis tähendas tantsu nimi
näiteks luiskamist, liialdamist aga ka marihuaanat. Mis tants?
6. Üks tuntud vene kirjamees, kellel oli võimalus palju maailmas
ringi reisida, ka koos oma abikaasaga, on öelnud ajalukku läinud
tsitaadi: “Sõita naisega Pariisi on sama kui sõita samovariga Tuulasse“. Kas selleks kirjanikuks oli Anton Tšehhov, Maksim Gorki,
Nikolai Gogol või Fjodor Dostojevski?
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Viimsi valla kultuurikalender
23. veebruar – 18. märts
JUMALATEENISTUSED
25. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
4. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
10. märts kell 12
Jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
11. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
18. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August
Luusmannist
Rannarahva muuseumis
18. veebruar – 21. märts
Kamille Saabre maalinäitus
“Mida õpin lilledelt“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 28. märts
Karl-Erik Talveti maalide näitus
“Värvivalangud“
Sõjamuuseumi püsinäitused
on avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

EV 100 VIIMSIS
Veebruar
Stendinäitus “Iseseisvuse
taastamine“
Raamatuväljapanek:
“Viimsilaste 100 eesti autorite
lemmikraamatut”
Märts
EV100 Kunst raamatukokku!
Karl Joonas Alamaa isikunäitus
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 15. märts
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses
Märts
Karl Joonas Alamaa isikunäitus
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees
Alates 3. märtsist
Näitus “Isemoodi ühtsus”
EKA maaliosakonna kolmanda
kursuse tudengite Annabel
Janke, Mari-Liis Sõrgi ja Tiiu
Lausmaa maalinäitus
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse aatriumis
ÕPI- JA JUTUTOAD
27. veebruar kell 18
Kohtumine kaitseminister
Jüri Luigega
Teemaks: Eesti ja Euroopa
julgeolek
Registreerimine ja lisainfo:
Inga Kuus, inga.eesti.via@
gmail.com, tel 5858 7823
Rannarahva muuseumis
28. veebruar kell 19
Viimsi Kogukonna Klubi
vestlusõhtu: Olav Osolin
Sissepääs tasuta!
Eesti sõjamuuseumis
7. märts k 19–21
Ühtelaulmisõhtu Rändajaga
Elujõusaalis
Juhendaja: Indrek Tammoja
Registreerumine: elujousaal@
gmail.com
Elujõusaalis
8. märts k 18
Merit Raju autoriõhtu
“Naise heaolu saladused”
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
9. märts 18.30
Loeng “Toit ja teadvusseisundid“
Koolitaja: Evelin Märtson
Registreerimine: emartson@
hot.ee, tel 513 6767
Osalustasu 12 €
Viimsi huvikeskuse õppeklassis
9. märts kell 18.30–21
Naistereede Elujõusaalis
Juhendaja: Grete Sutrop
Ainult eelregistreerimisega:
rete.sutrop@gmail.com,

Kuni 28. veebruar
Näitus “Eesti Vabariik 100“
Prangli raamatukogus
23. veebruar kell 21
EV 100 tuled Lubja mäel
24. veebruar kell 12
EV 100 Prangli saarel
Esinevad Prangli koolilapsed
Sädeinimese tunnustamine
EV 100 vaiba tutvustamine
Külla tulevad Oravapoisid

tel 523 9362
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
10. märts kell 12–15
Improtöötuba loovuse ja
rõõmu äratamiseks 2/5
Koolitajad: joogaõpetaja Kadi
Toompere ja lavastaja Erki Aule
Registreerumine: kaditoompere@gmail.com
Osaluspanus 25 €, sõbrakuul
sõber tasuta kaasa!
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
12. märts kell 10
Koolitussari “Õppiv lapsevanem – kogen, tean, oskan”
Nutulaul ja jonnipusa – aitäh,
et mõistate!
Osalustasu: 80 €/koolitussari
või 20 €/kohtumine/täiskasvanu
Tasumine pärast registreerumist
ülekandega
Osalemiseks registreeru:
http://bit.ly/2BVxqrl
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
15. märts k 11
Kirjandushommik algklasside
õpilastele: Külas on lastekirjanik Wimberg
Registreerumine: elise@
viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
15. märts kell 18
Rein Veidemanni loeng
“Eesti kirjanduse kaanon”
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
15. märts kell 19
Kirovi kalurikolhoosi jutuõhtu
Sissepääs muuseumipiletiga
Kohtade broneerimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
16. märts kell 18.30–20.30
Teadliku vanemluse vestlusring
Juhendaja: Grete Sutrop
Registreerumine: elujousaal@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Elujõusaalis
KONTSERDID JA ETENDUSED
23. veebruar kell 19
Vana Baskini Teater

Oravalt
Prangli rahvamajas
24. veebruar kell 12.30
Viimsi rahvamatk
Kell 12.15 kogunemine J. Laidoneri mälestusmärgi juures
Kell 12.30 väljub buss ausamba
juurest Viimsi mälestuskivi juurde
Kell 13 jalgsimatk mälestuskivi
– Lubja tuletorn – Põhjakonna
trepp – Viimsi mõis
Matkajuht: Janek Šafranovski

“Öökuninganna”
Tragikomöödia
Osades: Helgi Sallo, Roland
Laos, Raivo Mets / Eero Spriit /
Allan Kress
Pilet 17/15 € Viimsi huvikeskuse kontoris ja Piletilevis
Piletite broneerimine: tel 602
8838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis
8. märts kell 19
Kontsert: ansambel Sadamasild “Grifoon ja šansoon“
Piletitega!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. märts kell 19
Kaunimate Aastate Vennaskond “Kaunimad 25 aastat
me elus”
Pilet 22/20 € müügil Piletilevis
ja Piletimaailmas
Viimsi huvikeskuses
23. märts kell 19
Komöödiateatri etendus
“Elagu eurotoetused”
Pileti 17/15 € müügil Viimsi
huvikeskuses, Piletimaailmas
ja Piletilevis
Viimsi huvikeskuses
MEELELAHUTUS JA MUUSIKA
23. veebruar kell 21
Ivetta Trio / DJ Märt Rannamäe
24. veebruar kell 21
VJ Aivar Havi
28. veebruar kell 20
Airi Ojamets
2. märts kell 21
Payback / DJ Lenny LaVida
3. märts kell 21
DJ Andrus Kuzmin
7. märts kell 20
Viivika Viickberg
9. märts kell 21
Merlyn Uusküla / DJ Marek
Talivere
10. märts kell 21
VJ Aivar Havi
14. märts kell 20
Viivika ViickBerg
16. märts kell 21
Anna Curly / VJ Sass Nixon
17. märts kell 21
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
24. veebruar kell 21
EV 100 koos Jüri Homenjaga
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

24. veebruar kell 14
Vabariigi aastapäeva tänujumalateenistus
Kaastegevad puhkpillimängijad
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. veebruar kell 14
Taaslavastuslahing “Lõuna
Wäerind 1919”
Osaleb sadakond rekonstruktorit 5 riigist
Korraldajad: Eesti sõjamuuseum
ja Saaremaa Sõjavara Selts

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Lasteaiarühmadele ja
I–II kooliastme gruppidele
“Mina elan Eestis. Eesti elab
minus.“
Hind: 4 €
Rannarahva muuseumis
Veekeskkonnaprogramm
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja
I–II kooliastme gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Programmi on võimalik
tellida ka kooli!
Huviprogramm “Meremehe
7 ametit“
Lasteaia ja I kooliastme
gruppidele
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

26. veebruar – 2. märts
Koolivaheaeg Muuuvis
26.02 Nahatöö ja võluklaasi
õpituba
27.02 Virtuaalmängude päev
28.02 Teaduspäev koos
teadusteatriga
1.03 Robootikapäev
2.03 Mustkunstipäev
Lisainfo: www.muuuv.ee
Muuuv seiklusmaal,
Viimsi Keskuses
26.–28. veebruar
Tüdrukute koolivaheaja chill /
tantsuworkshop
Korraldaja Dancelife tantsustuudio
Registreerumine kuni
21. veebruar: workshop@
dancelifestuudio.ee,
tel 5557 7821
Laagri osalustasu 99 €
Viimsi huvikeskuses

Esmaspäeviti kell 16
Re-Use meisterdamine
Viimsi noortekeskuses

27. veebruar – 2. märts
Koolivaheaja linnalaager
“Seiklused elus ja filmis”
Info: viivika@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee/noortekeskused
Viimsi noortekeskuses

Teisipäeviti kell 16
Kokandusklubi
Viimsi noortekeskuses

7. märts kell 16
Piljarditurniir
Viimsi noortekeskuses

Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Randvere noortekeskuses

8. märts kell 15
Meediaklubi
Randvere noortekeskuses

Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Viimsi noortekeskuses
Reedeti kell 16
Joonistustund Claudiaga
Viimsi noortekeskuses
Kuni 28. veebruar
Fotokonkurss: “Minu parim sõber”
Fotod tuua noortekeskusesse
või saata e-posti aadressile
randvere@huvikeskus.ee
Töödest valmib näitus
Parimatele auhinnad!
25. veebruar kell 12–14
Muuuv lastehommik
Jäätisehommik ja näomaalija
Ursula
Muuuv seiklusmaal
Viimsi Keskuses

Viimsi mõisa pargis
25. veebruar kell 17
EV 100 raames
Kontsert-jumalateenistus
Jutlustab: Kristjan Kalamägi
Muusika: Andres Jäätma
Viimsi Vabakirikus
25. veebruar kell 17
Kontsert: Mari Jürjens
(piletitega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. märts kell 18
EVS ehk Euroopa vabatahtliku
teenistuse infoõhtu
Viimsi noortekeskuses
14. märts kell 16
Emakeelepäeva viktoriin
Viimsi noortekeskuses
EAKATELE
17. märts kell 15
Juubeliaasta klassikakontsert
Harald Weiler (bariton)
Anneli Merelaid (klaver)
Sissepääs tasuta!
Viimsi päevakeskuses
18. märts kell 12
Viimsi Pensionäride Ühenduse
Suurkogu
Korraldaja: VPÜ juhatus
Huvikeskuses

17. märtsil k 15.00
Juubeliaasta klassikakontsert
Harald Weiler (bariton)
Anneli Merelaid (klaver)
Viimsi päevakeskuses
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SPORT

Jääring osaleb maailmameistrivõistlustel
Viimsi talisuplusklubi
Jääring osaleb taliujumise
maailmameistrivõistlustel,
mis toimuvad Eestis 6.–
10. märtsil. Jääringi tiim
võistleb 25 m ajavõtuga
ujumises ning kultuurikavaga.
Eelmisel aastal võitis Jääringi
kultuuriprogrammi kava 3. koha
ning osaleti ajavõtuga ja ka ajavõtuta ujumises.
Täname kõiki tublisid Jääringi liikmeid, kes tiimi võistlustel esindavad, ning sõpru,
kes toetavad! Kogukonna naiste ja meeste tervist tuleb ikka
toetada. Fertilitas ja viimsilane
Katrin Susi aitasid Viimsi talisuplusklubi Jääringi taliujumise MM-il showmeeskonna osalustasu tasumisel. Suur aitäh!
Viimsi talisuplusklubi Jääringi ujumise tiimis võistlevad
individuaalsetel distantsidel 25
m Helju, Triinu, Maarika ja
Tarmo ning šõuprogrammis esindavad meid Helju, Triinu, Maarika, Tarmo, Kreete-Karoline,
Getlin- Carina, Katariina Johanna, Helen, Eliisa, Isabella
Jasmine, Mia Eliel ja Liis.

Talisuplus Haabneeme
rannas ja rännak Toompeale
Jääringis toimub ka palju muud
põnevat. Näiteks regulaarsed

Eesti terviseks!

Treening 24. veebruariks Kalarannas. Fotod Tarmo Aadla

ühissuplused neljapäeviti kell 19
ja pühapäeviti kell 10 Haabneeme rannas.
10. veebruaril toimus Jääringi ühine väljasõit Järva-Jaani talisuplejate sõbrapäeva üritusele, kus sai supelda, saunatada ning teiste suplejatega tutvuda.
Eesti 100. aastapäeva puhul toimub 24. veebruaril
traditsiooniline rännak Toompeale, stardiga Haabneemest
kell 4.00. Eelmisel aastal ühines jalgsirännakuga Piritalt sisekaitseakadeemia tiim lippu-

Mis kena rannailm!

Spordis tulekul
23. veebruar kell 20 Korvpalliklubi Viimsi/
NoTo – Paide Viking Window. Viimsi Kooli spordikeskuses
n 1. märts kell 19 HC Viimsi/Tööriistamarketi
vaheturniiri kodumängud: HC Viimsi/Tööriistan

Kas ujuma?

market – HC Tallinn 1. Viimsi Kooli spordikeskuses
n 9. märts kell 19 Reedesed üksikmängud ten-

nises. Osavõtutasu 30 €. Registreerumine kuni
08.03: reimo@viimsitennis.ee. Viimsi tennisekeskuses

Vastlasõit Rohuneeme kõrgeimalt künkalt. Foto Kilvar Kessler

Rohuneeme vastlad

11. veebruaril lasti Rohuneeme metsas suusaraja alguses küla kõige kõrgemalt künkalt vastlaliugu.
Lastel oli võimalus võistu kelgutada ja täpsust visata. Ürituse kutsus kokku Rohuneeme külaselts
viimasel minutil, kui oli selge, et maha sadanud lumi enam ära sulada ei jõua. Umbes poolesajale
kohaletulnule pakuti vastlakukleid, hernesuppi ning kohvi ja teed. Rohuneeme külaseltsi juhatus
tänab kõiki osalejaid toreda seltskonna eest!
Rohkem infot Rohuneeme külas toimuva kohta leiad Facebooki lehelt Rohuneeme.

Mairi Lembinen
Rohuneeme külaselts

dega (umbes kell 5.15) ja Eesti
Naisjuristide Liidu liikmed, Viimsi NKK ja KL vabatahtlikud.
SKA vabatahtlikud on teatanud,
et ühinevad ka sel aastal 9-liikmelise tiimiga. Väga uhke ja pidulik on selline lippudega rännak Toompeale. Peale rännakut
ja paraadi osaleb Jääring Kalaranna talisuplejatega Eesti 100:
100 talisuplejat ühises talisupluses.

MTÜ Viimsi
Talisuplusklubi Jääring
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SISUTURUNDUS

Tantsuga kevadesse
Väljas on külm ja pime,
aga pärast tööd tahaks
midagi toredat teha ja
võib-olla sõpru või pereliikmeid endaga kaasa
võtta. Või tahaksid hoopis
uusi sõpru leida? Tule
tantsutrenni!

TASUB TEADA
n Casa de Baile Viimsi trennid toimuvad Viimsi huvikeskuses
(Nelgi tee 1).
n Kutsume Sind tasuta proovitrenni 6. märtsil kell 20.30!
n Vaata ka www.tantsukeskus.ee kodulehelt algavate kursuste
rubriigist või Facebookist Casa de Baile lehelt.

Tallinna kesklinnas asuv Eesti
vanim ja suurim salsakool Casa
de Baile alustab salsatrennidega
ka Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1). Esimene salsakursus
alustab juba märtsi alguses ja
6. märtsil kell 20.30 kutsume
tasuta proovitrenni. Salsa täidab
su elu rõõmuga – tule proovi
järele!
Tule kohale 10 minutit varem, võta kaasa hea tuju ja vahetusjalanõud ning tule proovi
salsat tasuta – kui meeldib, siis
saadki kursusega liituda! Trenn
ei vaja ettevalmistust ega eelnevat tantsuoskust. Tullakse igapäevastes riietes, kuid palume
kaasa võtta vahetusjalanõud.

Keskmine kursusega liituja on
seni olnud 20–45-aastane, kuid
tantsul ei ole piiranguid, proovima võivad tulla ka vanemad
ja nooremad. Alustame päris algusest ja läheme edasi aina põnevamate tantsusammudega!
Casa de Baile tantsukeskuse trenne ja pidusid on rohkem
kui kümne tegevusaasta jooksul külastanud juba enam kui
10 000 inimest. Meie juures saab
õppida peamiselt ladina- ja afrotaustaga partnertantse, millest
kõige laiemalt tuntud on kindlasti salsa ja tango. Populaarsed on tantsurahva pidudel ka
teised stiilid, millest saab esile
tõsta näiteks bachata ja kizom-

ba. Ah et pole kuulnudki? Võid
näiteks YouTube’is natuke asjaga tutvuda, kui Sa kohe pole
valmis tantsukingi kotti pistma
ja tantsutrenni tulema. Uued tantsukursused algavad iga kuu esimeses pooles ja rohkem infot
saab huviline www.tantsukeskus.ee kodulehelt!
Erinevalt seltskonna- ja rahvatantsust ei koosne partnertants kindlast kavast, mida pähe õppida ja siis koos viimistleda. Tantsuhuvilised õpivad trennis kindlaid märke ja tehnikaid, millest ise hiljem tants
kokku panna. Trenn käib nii, et
õpetaja näitab grupile sammud
ette, laseb proovida ning juhen-

dab. Sõna “partnertants” jätab
ehk mulje, et huviline peaks õppima tulles kaasa võtma kindla
partneri, kellega koos harjutada.
Tegelikult pole selleks otsest vajadust, sest trennis on kombeks
kogu aeg paarilisi vahetada, et
keegi ei harjuks ainult ühe kindla isikuga tantsima. Eesmärk on
põhitõed selgeks saada. Loomulikult pole partnerivahetus aga
kohustuslik: nii mõnegi paari
jaoks on ühine tantsutrenn ka
väärtuslik aeg teineteisele.
Trennid on lõbusad ja siin
saab alati nalja – alati on rõõm
näha nii paljusid säravate silmadega inimesi üheskoos!
Kui sa mõtled, kus salsat
tantsida saab, siis Tallinnas saab
seda teha vähemalt viiel õhtul
nädalas. Enamik Tallinna pidusid toimub kesklinnas Narva
maanteel Cubanita kohvikus (sissepääs tasuta).
Rõõmsa kohtumiseni tantsutrennis!

Casa De Baile

Bowling – sportlik ja kaasahaarav mäng igale vanusele
Sõbrapäev on küll läbi,
aga sõpradega kohtumine ja nendega mõnusalt
aja veetmine sobib igasse
päeva. Üheks toredaks
võimaluseks, mida ka
Viimsis harrastada saab,
on kaasahaarav, meelelahutuslik ning sportlik
bowling.

Bowling sobib nii noortele kui ka vanadele. Foto Kaupo Kikkas

mulikke esemeid on leitud väljakaevamistel Egiptuses ja nende vanuseks on arvatud rohkem
kui 5000 aastat. Esimesed bowlingukuulid olid tehtud kivist,

hiljem tehti neid ka puidust ja
kummist.
14. sajandil keelas kuningas Edward III oma sõduritel
veeremängude mängimise ära,

INFOTUND

HPV vaktsiini vajalikkusest –
emakakaelavähi ennetus!
15. märtsil kell 18
Haabneeme Kooli saalis
Infotundi viib läbi
Dr Vaiksalu, Fertilitas AS
OODATUD ON KÕIK HUVILISED!

foto Fotolia

Viimsi Keskuse II korrusel asuv
Ku:lsa:l sobib kohtumiskohaks
kõigile – siin peavad turniire
pensionärid, firmade meeskonnad, sõpruskonnad ning lusti
jätkub ka lastele.
Kui sina veel bowlinguga
sõber ei ole, siis on aeg seda
muuta – alusta nende põnevate
faktidega tutvumisest.
Veeretamismängule iseloo-

kuna mehed ei keskendunud
enam piisavalt sõjastrateegiatele ning lahingute võitmisele. 16.
sajandist tuntud usuliider Martin Luther oli suur bowlingusõber.
Esimene bowlingu sisesaal
ehitati 1840. aastal New Yorgis.
1841. aastal kuulutati USA-s
bowling seadusevastaseks ja
üheksa kurikaga veeremängud
keelati. Seetõttu tehti uus mäng
10 kurikaga ning bowling sai
tänapäevase “ilme”.
Naistel ei lubatud bowlingut
mängida kuni 1916. aastani.
1936. aastal leiutas Gottfried
Schmidt kurikate automaatse
paigaldusmasina – enne asetati need omale kohale käsitsi.
1954. aastal toimusid esimesed
maailmameistrivõistlused bow-

lingus. Maailma suurim bowlingusaal asub Jaapanis, kus on
116 rada. Tänapäeval on bowlingukuulid valmistatud polüestrist või plastikust ning need
kaaluvad 2,7–7,3 kilogrammi.
Bowlingurada on 18,2 meetrit
pikk.
USA organisatsioonil The
United States Bowling Congress (USBC) on 2,5 miljonit liiViimsi Keskuse II korrusel
asuv Ku:lsa:l on avatud
E–N k 11–23, R k 11–01,
L k 10–01, P k 10–23. Sõbrakuu puhul kehtib veebruaris
bowlingus ja piljardis soodushind –20%. Lisainfo
www.kuulsaal.ee.

get – see on kõrgeima osalejate
arvuga osalusspordiala USA-s.
Maailmas on bowlingu harrastajaid rohkem kui 100 miljonit ja võistlusspordina tegeleb bowlinguga üle 10 miljoni
inimese. Maailmas on üle 250
000 bowlinguraja.
Eestis hakati bowlinguga tegelema 1996. aastal. Eestis on
harrastajaid umbes 25 000–45
000, bowlingusaale 17 ja b-radasid 120 ringis.
Kõige kõrgem punktiskoor,
mida tavapärasel bowlingurajal on võimalik saada, on 300.
9-aastane Hanna Diem saavutas
bowlingus 300-punktilise tulemuse 2013. aastal – ta on siiani noorim mängija, kes sellise
punktisumma kokku sai.

Viimsi Keskus
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KUULUTUSED
REAKUULUTUSED
TEENUS
Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee,
tel 5348 7318.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, epost kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Soodsad hinnad! R-Concept OÜ, tel 555 95 520, e-post rconcept1
@gmail.com.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu
ja värvimine. Tel 5638 8994. Lumetõrje katustelt, jääpurikate eemaldamine.
n Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas aastaaruande koostamiseks, varasemate perioodide
korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem info www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.
com, tel 553 6672.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehitus
@miltongrupp.ee.
n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse Teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n

Pakun mõistliku hinna eest plaatimist, torutöid,
põrandate, uste ja akende paigaldust ning muid remonditöid. Soovitajad Viimsist olemas. Tel 5631 3393,
Tarvo.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekktorud,
latid, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, postid,
aiavõrk, mootorid, seadmed jne. Tasuta õuest, garaažist, korterist väljavedu 10 €. Külmkapid, telerid
10 €. Tel 5550 5017.
n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra kujundamine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide pügamine ja okste äravedu. Tel 510 6830, aednik
Lembit Lennuk.
n Randvere ilustuudiost saad enda valikul: 3D kulmuhooldus, Lash Lift Superboost Lamination ning meigiteenuseid. Broneeri aeg tel 5626 2330. Instagram: mynt_makeup.
n Viimsi korstnapühkija teostab litsentseeritud ventilatsiooni- ja korstnapühkimistööd. Akti väljastamine kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel
5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Autokool Plekk-Liisu korraldab rolleri-, mootorrattaja autojuhi kursuseid. Teooria Viimsis Kaluri 3 või
e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel.
Vaata www.plekkliisu.ee. Täiendav info tel 511 9209
või indrek@plekkliisu.ee.
n Viljapuude ja hekkide lõikus, pikaajaline töökogemus. Tel 521 6037.
n Keemiavaba kodu- ja kontorikoristus, vaiba ja pehme mööbli puhastus, tel 5817 0539, info@puhastusekspress.ee.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n

TÖÖ
Otsime sooja ja südamlikku ja kohusetundlikku
hoidjat 3-aastasele poisile (lasteaialaps) Viimsis. Eelistame toredat pensionäriprouat, kes aitaks leevendada eemalolekut meie oma kaugel elavatest vanaemadest. Kui oled valmis vahel küpsetama pannkooke, lugema raamatuid ning peadki paitama, siis
võta palun ühendust tel 5666 2627, ootame kõnesid E–R õhtuti. Tasu kokkuleppel.

n

MÜÜK
värava-, tõstukse- ja automaatika lahendused
parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni
4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4 m
avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Haabneeme alevikus müüa renoveeritud, madalate kommunaalkuludega 1-toaline suurema rõduga korter. Tel 510 4337.
n Müüa suur nurgadiivan, magamiskoht 2 x 2. Tel
5626 5951.
n Aia-,

OST JA MUU
Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

n

MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd

ÕPETAJALE (koormus 1,0) ja
ÕPETAJA ABILE (koormus 1,0)
Kandideerimiseks saata CV ja sooviavaldus: mirje@viimsilasteaiad.ee
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REKLAAM

Reklaami Viimsi
Teatajas
vt@viimsivv.ee
Viimsilaste ajaleht
Ilmub 2 korda kuus
Tiraaž 9970

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
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Mälumängu vastused (küsimusi vt lk 9): 1. Poola. 2. 1906. 3. Suurbritannia. 4. Hobune. 5. Džaiv. 6. Anton Tšehhov
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