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Kindral Laidoneri 
130. sünniaastapäeva 
tähistame monumendi 
avamise ja kooliteatri 
etendusega. Loe lk 4–5

Gümnaasiumihariduse tulevik 
ja Viimsi võimalused

Valla haridusjuhtide kohtumine haridus- ja teadusministeeriumis koolivõrgu juhi Kalle Küttise ja tema meeskonnaga.

Jäätmeveol ajutine 
vabaturu olukord
Käesoleva aasta 1. märtsist lõppeb 
Viimsi valla korraldatud jäätmeveo piir-
konnas tähtajaline leping Eesti Kesk-
konnateenused ASga ja tekib ajutiselt 
vabaturu olukord. 

Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendamiseks 
on Viimsi vallavalitsus välja kuulutamas riigi-
hanget, seega kehtib vabaturu olukord kuni uue 
jäätmevedaja leidmiseni. 

1.03.2014 lõppevad automaatselt senised 
jäätmeveo lepingud, välja arvatud juhul kui 
seda ei pikendata vastastikusel kokkuleppel. Va-
baturu olukorras võib iga jäätmevaldaja valida 
endale sobiva lepingupartneri ettevõtete seast, 
kes omavad jäätmeluba olmejäätmete veoks 
majandus- ja kutsetegevusena. Teenustasu jäät-
mete vedamiseks kujuneb vabaturu olukorras 
poolte kokkuleppel. Kui otsustate uue vedaja 
kasuks, on senine vedaja ainuõiguse lõppedes 
kohustatud jäätmemahutid ära viima tasuta. Va-
baturu tingimustes puudub vallavalitsusel õigus 
jäätmevedajate poolt osutatava teenuse hinda 
ja kvaliteeti ohjata rohkemal määral kui see on 
sätestatud Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjas.

Palume lepingud sõlmida kindlasti ka neil, 
kellel see seni puudus, sest jäätmeveolepingu 
olemasoluta ei veeta jäätmeid teie kinnistult 
enam ära. Jäätmete kogumine ja üleandmine 
jäätmevedajale on aga jätkuvalt kohustuslik 
vastavalt Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjale 
ja  selle üle hakkab Viimsi vallavalitsus tegema 
senisest tõhusamat järelevalvet. 

Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendumisel 
lõppevad nimetatud ajutiselt sõlmitud jäätme-
veolepingud vedajapoolse lepingu ülesütlemi-
sega, sest seejärel omab õigust Viimsi piirkon-
na teenindamiseks ainult hanke võitja. 

Lisateave Viimsi vallavalitsuse keskkonna-
ametist (Aet Põld, tel 602 8859).

Harju maakonna avalike bussiliinide pileti-
tsoonide muudatused 1. veebruarist Viimsi 
valda ei puuduta, Viimsi vald jääb endiselt 
2. piletitsooni. Küll aga muutuvad piletihin-
nad ka siin. Sularaha üksikpilet bussist os-
tes hakkab valla sees sõites maksma 0,9 
eurot ja Viimsist Tallinna sõites (1.–2. pileti-
tsoon) 1,60 eurot. Et propageerida elekt-
rooniliste piletite kasutamist, langetatakse 
samaaegselt e-piletite hindasid. Kui enne 
maksis Ühiskaardile laetud e-rahaga ostes 
üksikpilet valla sees sõites 0,76 eurot, siis 
veebruarist on selle pileti hind 0,72 eurot ja 
Viimsi-Tallinn marsruudil vastavalt, kus se-
nine hind oli 1,43 eurot, hakkab uus hind 
olema 1,28 eurot. Kõikide e-üksikpiletite 
hindasid langetatakse 20% võrreldes su-
laraha eest müüdavate üksikpiletite hin-
dadega. Ühiskaardile saab raha laadida 
müügipunktides, telefoni teel või www.
pilet.ee lehel, samuti maakonna bussides.

Kõik Viimsi valla poolt kehtestatud soo-
dustused jäävad kehtima samas mahus. Li-
sainfot leiab aadressilt www.harjuytk.ee.

Muutuvad piletitsoonid 
ja bussipiletite hinnad

7. jaanuari hommikul star-
tisid mitu autot Viimsi 
haridusasutuste juhtide ja 
juhtkonnaga vallamaja eest 
Lõuna-Eesti poole, et minna 
tutvuma Viljandi ja Jõgeva-
maa riigigümnaasiumidega, 
külastada Tartu valla moo-
dulkooli ja lasteaeda ning 
kohtuda haridus- ja teadus-
ministeeriumis koolivõrgu 
juhi Kalle Küttise ja tema 
meeskonnaga ning arutada 
võimalusi riigigümnaasiumi 
tulekuks Viimsisse.

Kahel päeval nägime ja kuulsime 
palju põnevat. Tutvusime põhja-
likult nii Viljandi kui Jõgevamaa 
riigigümnaasiumi töö- ja õppekor-
raldusega, murekohtadega, mil-
lega nad on pidanud tegelema, ja 
omavalitsuste mõtetega gümnaa-
siumi osas.

Viimsis on haridusvõrk ja selle 
kvaliteet kütnud kirgi juba aastaid, 
mõtteid ja nägemusi on olnud eri-
nevaid. Olenemata sellest, milli-

ne on hetkel kehtiv haridusvõrgu 
arengukava, peame kõigepealt 
lähtuma meie lastest ja nende tu-
levikust. Meil on omavalitsuse-
na kindel eesmärk pakkuda oma 
lastele maksimaalselt kvaliteetset 
haridust, et luua neile kõik võima-
lused elus hästi läbi lüüa ja leida 
juba varases eas oma tugevused, 
mida kooliteekonnal arendada. 

“Sügisel kinnitatud haridusvõr-
gu arengukava stsenaariumi ko-
haselt luuakse progümnaasium ja 
gümnaasium ning uue visioonina 
eraldi põhikoolid ja riigigümnaa-
sium – mõlemal on omad tugevad 
küljed. Õpilaste arvu ja valla eelarve 
võimekust arvestades ei ole enam 
mõistlik uusi põhikoole juurde ehi-
tada, vaid olemasolevad riikliku 
õppekava füüsilise õpikeskkonna 
nõuetega kooskõlla viia ning anda 
riigile võimalus riigigümnaasiumi 
loomiseks sinna, kus on tõmbekes-
kus ning jätkusuutlik kogukond. 

Nii progümnaasium, gümnaa-
sium kui ka eraldi seisev riigigüm-
naasium võimaldavad pakkuda 

kitsamale sihtrühmale (erinevalt 
täistsüklikoolist) rikastavamat õpi-
keskkonda ja võimalusi. Güm-
naasiumi ülesanne on noored ini-
mesed iseseisvaks eluks ette val-
mistada ning luua tingimused, et 
õpilased omandaksid teadmised, 
oskused ja väärtushoiakud, mis või-
maldavad jätkata tõrgeteta õpiteed 
kõrgkoolis. Sellest lähtuvalt eeldab 
gümnaasiumiharidus ka teistsugust 
õppekorraldust. Põhikooli ja güm-
naasiumi eraldamisega suureneb 
nii õppekorralduse kui ka õppe 
kvaliteet. Muutusest peaks igal ju-
hul kõige rohkem võitma õppija,” 
kommenteerib uusi plaane Viimsi 
Kooli direktor Karmen Paul. 

Viimsi on jätkuvalt piirkond, 
kus on mure lasteaia- ja koolikoh-
tadega. Uus vallavalitsus alustas 
kohe nende murede lahendamist. 
Teades Viimsi laste arvu, mis ei 
kahane, tekkis mõte kutsuda riik 
meie gümnaasiumiõpet korralda-
ma. Vaadates otsa ka naabrite hari-
dusmaastiku muredele nägime, et 
Viimsi suudab täita viie paralleeli-

ga gümnaasiumi juba lähiaastatel.
Kuna kosilasi riigigümnaasiu-

mile on Harjumaal palju, on Viimsi 
aktiivselt oma mõtetega ka edasi 
liikunud. Jaanuarikuu volikogu ot-
sustas alustada läbirääkimisi hari-
dus- ja teadusministeeriumiga meie 
võimaluste üle rajada riigigümnaa-
sium Viimsisse. 

Haridus- ja teadusministeeriu-
mi koolivõrgu juhi Kalle Küttise 
sõnul rajab mesinik mesila korje-
ala lähedale – nii peavad ka koolid 
olema seal, kus on lapsed. Riigi-
gümnaasiumi tekkimisega Viimsi 
valda peaksid kasu saama ka üm-
berkaudsed omavalitsused, seal-
hulgas Viimsiga piirnevad Tallinna 
linnaosad.

Loodame, et Viimsist saab rii-
gile hea partner. Sel juhul saame 
omavalitsusena keskenduda põ-
hikooli haridusele ning koostöös 
riigiga leiame ka täiendavat abi,  
et pakkuda lastele põhikoolis käi-
mise võimalust kodu lähedal.

Mailis Alt 
abivallavanem
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 7. veebruaril

VALLAVOLIKOGU VEERG

Neljapäeval, 16. jaanuaril 
peeti maha järjekord-
ne koosolek Pärnamäe 
küla probleemsete teede 
teemadel. Seekord olid 
tähelepanu all erateed, 
mis pankrotimenetlusega 
seotud ei ole.

Pärnamäe külas on ärilisel ees-
märgil ostetud neli teekinnis-
tut – Linnase tee, Kesk-Kaare 
tee L7, Kesk-Kaare tee L9 ja 
Suur-Kaare tee V. Neist kolm 
on omandanud Fuxia Holdings 
OÜ, mille esindaja hr Kons-
tantin Ivanishvili ka reedesel 
koosolekul osales ja oma äri-
plaani tutvustas. Äriplaanis 
tänaseks midagi uut ei ole – 
Ivanishvili sõnul „ostetakse 
ära ripakil maatükid, mis oda-
va raha eest saada, ost toimub 
seaduse kohaselt ja firma on 
valmis vastu võtma ettepane-
kuid ostu-müügi teemal“. Üks 
eelpool nimetatud kinnistutest, 
Linnase tee, on Eastwest OÜ 
omandis, mille esindaja on tä-
naseks esitanud ka konkreetse 
hinnapakkumise teekinnistu 
müügiks.

Külaelanikke ja vallava-
litsust huvitavad äriplaanist 
kahtlemata enam võimalused 
nende teede avaliku kasutuse 
tagamiseks ja saamiseks valla 
omandisse. Üks avaliku kasu-
tuse võimalus on kokkulepe 

Pärnamäe erateede 
saaga jätkub

teekinnistu omanikuga. Eratee 
avalik kasutus tähendab elani-
ke jaoks seda, et seda teed võib 
kasutada nagu mis tahes muud 
avalikult kasutatavat teed ehk 
samamoodi nagu vallale kuu-
luvat teed. Sellisel juhul lepib 
vald omanikuga kokku tee 
hooldamises, teehoiukulude 
kandmises, hüvitises jms. See 
kõik on valla ja omaniku vahe-
lise kokkuleppe teema ega tohi 
mõjutada elanikke. 

Mis juhtub aga siis, kui 
teede avalikuks kasutamiseks 
valla ja omaniku vahel kokku-
lepet ei sünni? Sel teemal vas-
tas elanike küsimustele MAQS 
Law Firm Advokaadibüroo ad-
vokaat Kristo Kallas. Kinnis-
asja sundvõõrandamise seadu-
se § 3 lg 1 p 7 kohaselt on lu-
batud sundvõõrandamine (SV) 
avalikult kasutatava tee oman-
damiseks. Sundvõõrandamise 
aluseks on detailplaneering, 
mille kohaselt peavad kõne all 
olevad teed olema määratud 
avalikuks kasutamiseks, mis 
antud juhul nii ka on. Sel juhul 

teevad vallavalitsus ja voliko-
gu kinnistu omanikule ettepa-
neku selle võõrandamiseks. 
Keeldumine või mittevastami-
ne selleks antud tähtajaks on 
piisav alus sundvõõrandamise 
menetluse alustamiseks. Elani-
ke avaldust sundvõõrandamise 
algatamiseks vaja ei ole. Loo-
mulikult eelistab nii seadus 
kui vald asjade rahumeelset 
ja konstruktiivset lahendamist 
ehk kokkulepet. Vald on teinud 
omanikele ettepaneku tee ava-
liku kasutuse servituudi sead-
miseks või tee vallale võõran-
damiseks. 

Koosolekul vastasid kom-
munaalameti juhataja Alar 
Mik ja advokaat Kristo Kallas 
suurele hulgale külaelanike 
esitatud küsimustele. Koha-
letulnuile antigi põhjalik üle-
vaade, millised on võimalused 
saada eraomandis olevad teed 
avalikult kasutatavaks, mil-
liseid toiminguid tuleb teha, 
kaua miski aega võtab, mis 
sellega kaasneb jne. 

Infot Pärnamäe teede kohta 
saab Pärnamäe küla kodulehelt 
www.pärnamäeküla.ee, valla-
valitsus annab jooksvalt teada 
kõigest külavanemale, kes siis 
kohalikke initsiatiivgruppe in-
formeerib. Hoiame vallaela-
nikke jätkuvalt toimuva ja teh-
tuga kursis.

KM

Mailis Alt
abivallavanem

Jaanuarikuu volikogu ot-
sustas ka sel aastal jätta 
lasteaia kuutasu suuru-
seks 58 eurot kuus.

Määruse eesmärk on kinnitada 
lasteaiatasu suurus konkreet-
se summaga – 58 eurot kuus. 
Määruse muutmisega ja las-
teaia kuutasu suuruse kinnita-

misega sidusime lasteaiatasu 
suuruse lahti Vabariigi Valit-
suse poolt kehtestatud palga 
alammäärast. Määruse muuda-
tusega tagatakse lapsevanema-
tele lasteaiatasu suurus samas 
suurusjärgus ka siis, kui tõuseb 
Vabariigi Valitsuse poolt keh-
testatud palga alammäär.

Vallavalitsuse eesmärk on 
suurendada vanemate kind-
lustunnet, sest üleüldine hin-
natõus on saanud probleemiks 
paljudele lastega peredele. Ju-
hul, kui tulevikus näeme vaja-
dust lasteaia kuutasu tõusuks, 
siis toimub see kindlasti koos-
töös hoolekoguga.

Täname lasteaia hooleko-
gu, kes andis koheselt uuele 
vallavalitsusele vajalikku in-
formatsiooni lasteaia mure-
kohtadest.

Endiselt jäävad kehtima 
ka eelnevad toetused ehk siis  
50% toetus peredele, kus pe-
rest vähemalt kaks last ühe-
aegselt lasteaias käivad.

Juhul kui perel on ajutisi 
materiaalseid probleeme, palu-
me pöörduda täiendava toetuse 
võimaldamiseks valla sotsiaal-
ametisse. 

Täiendavat lisainformat-
siooni leiate ka valla kodule-
helt www.viimsi.ee.

Lasteaia kuutasu Viimsis ei tõuse

Pärnamäe küla linnulennult.

Alates käesolevast numbrist püüab 
Viimsi Teataja ametlike teadaannete 
mahtu lehes vähendada, et teha ruu-
mi köitvamatele teemadele. Et aga 
oluline siiski viimsilasteni jõuaks, 
avaldame ametlikest teadaannetest 
selle osa, mis kõige suuremat hulka 
vallaelanikest puudutab ja huvitab. 
Seda siis juba koos asjassepuutuva-
te seletuste ja kommentaaridega. 
Samuti lisame valla kodulehe lingid, 
kus kogu info – määrused, otsused, 
seletuskirjad jms juba täies mahus 
leitav on.

Jaanuarikuu istungil 21.01 võttis 
vallavolikogu vastu alljärgnevad 
otsused:

1. Võeti vastu Viimsi valla eelarvestra-
teegia aastateks 2015-2020.

2. Maamaksumäära II lugemine ja keh-
testamine. Valla eelarves ette nähtud kulu-
tuste, kohustuste ja investeeringute katteks 
otsustati kehtestada ärimaa ja tootmismaa 
maamaksuks 2,5% maa maksustamishinnast 
aastas. Elamumaade maamaksu ei muude-
tud.

3. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja ava-
likule väljapanekule esitamine: Prangli saar, 
Kelnase küla, Loo-otsa vaatetorni kinnistu.  
– Planeeritav ala (89001:002:0098) asub 
saare põhjaranniku loodeosas. Detailpla-
neeringuga tehakse ettepanek Prangli saare 
üldplaneeringu muutmiseks sihtotstarbeta 
maast väikeelamute maaks ja määratakse 
ehitusõigus endiste sõjaväehoonete ümber-
ehitamiseks suvilaks ja selle abihooneteks.

4. Detailplaneeringu kehtestamine: Rand-
vere küla, Kaevuaia tee 23. Planeeritav ala 
(89001:010:2650) asub Randvere külas 
Kaevuaia tee merepoolses otsas. Detailpla-
neeringuga tehakse ettepanek Viimsi val-
la mandriosa üldplaneeringu muutmiseks 
maatulundusmaast väikeelamute maaks, 
moodustatakse kaks üksikelamukrunti ja 
määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu 
ehitamiseks.

5. Detailplaneeringu kehtestamine: Pär-
namäe küla, Kuremarja tee 14 (endine 
Niine maaüksus). Planeeritav ala (89001: 
010:3155) asub Pärnamäe külas Pärna-
mäe tee ja Soosepa raba vahelisel endisel 
põllualal. Detailplaneeringuga tehakse et-
tepanek Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu muutmiseks maatulundusmaast 
väikeelamute maaks, moodustatakse 18 väi-
keelamukrunti ja määratakse ehitusõigus 1 
ridaelamu, 6 kaksikelamu ja 11 üksikelamu 
ehitamiseks.

6. Kehtestati Viimsi valla hankekord. 
7. Kinnitati Viimsi valla ametiasutuste 

struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Seo-
ses suurenenud elanike arvuga on suurene-
nud ka vallavalitsuse töömaht ja kinnitati 
neli uut töökohta.

8. Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008. 

a määruse nr 10 “Munitsipaallasteasutuse 
Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia 
lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu 
määrad ja tasumise kord” muutmine. Voli-
kogu otsustas hoolimata üldisest elukallidu-
se tõusust munitsipaallasteaia kuutasu mitte 
tõsta. Seega jäi kuutasu möödunudaastasele 
tasemele ehk 58 eurole.

9. Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013 ot-
suse nr 35 “Nõusoleku andmine kohustuse 
võtmiseks    2014. aasta eelarvesse Uus-Pärt-
le lasteaiahoone rajamiseks” punktide 1 ja 2 
kehtetuks tunnistamine.

Kõigile viimsilastele on teada laste-
aiakohtade probleem vallas. Probleem on 
tekkinud viimase 10 aasta jooksul, kui val-
laelanike arv on kiirelt kasvanud, aga suu-
reneva elanike arvu teenindamiseks vajalik 
infrastruktuur pole sellega sammu pidanud. 
Kui naabervallad on suure osa oma kooli-
dest ja lasteaedadest ehitanud riigi rahast, 
siis Viimsi vald on samad kohustused ela-
nike ees täitnud laenuraha kasutades. Täna 
on vald olukorras, kus 20 miljoni suurusest 
laenukoormast 17 miljonit langeb koolide ja 
lasteaedade ehituse arvele, meie finantsko-
hustuste tase ületab seadusega lubatud piiri 
ja uute finantskohustuste võtmine ilma neile 
katteallikat nägemata oleks lubamatu. Para-
ku tähendab see muuhulgas, et eelmise valla-
valitsuse poolt antud lubadust ehitada Lubja 
külla Uus-Pärtle lasteaed me selle aasta eel-
arvest täita ei saa ja seega tuligi jaanuarikuu 
volikogul 26.06.2013 otsuse nr 35 punktid 1 
ja 2 kehtetuks tunnistada. Kindlasti ei sulge 
me silmi uue lasteaia vajalikkuse ees ja val-
lavalitsus otsib võimalikke lahendusi.

10. Volituste andmine läbirääkimiste pi-
damiseks riigigümnaasiumi asutamiseks 
Viimsi vallas. Viimsi kasvav elanikkond tä-
hendab pidevat vajadust uute koolikohtade 
järele. Üheks ahvatlevaks lahenduseks meie 
valla koolikohtade probleemile oleks riigi-
gümnaasiumi asutamine Viimsis. Volikogu 
andis vallavalitsusele volitused sellesuuna-
liste läbirääkimiste pidamiseks Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga. Koolihariduse tee-
mal räägib tänases lehes ka Mailis Alt oma 
esikülje artiklis “Gümnaasiumihariduse tu-
levik”. 

11. Kinnitati muudatused valla teede ni-
mekirjas. 

12. Lubja külas asuva Salumäe tee L2 
teemaa lõigu omandamine. 

13. Viimsi Vallavolikogu 26.06.2012 ot-
suse nr 47 punkti 1.3 ja 27.08.2013 otsuse nr 
50 punkti 1.5 kehtetuks tunnistamine. Keh-
tetuks tunnistati ekslikult tehtud otsus, kus 
ehitis oli tunnistatud omanikuta varaks. 

14. Viimsi Vallavolikogu keskkonna- ja 
heakorrakomisjoni esimeheks valiti Anu 
Kaiv. Viimsi Vallavolikogu maa- ja planee-
rimiskomisjoni aseesimeheks valiti samuti 
Anu Kaiv.

15. Moodustati vallavolikogu fraktsioon.
VT

Vallavolikogu otsustas 
jaanuarikuu istungil

Ühistranspordialane koostöökokkulepe
Harju Maavanem Ülle Rajasalu, Põhja politseiprefekt Kristjan Jaani ning Harjumaa Ühistran-
pordikeskuse tegevdirektor Ago Kokser allkirjastasid 20. jaanuaril koostöökokkuleppe,  mil-
le eesmärk on tõhustada ühistranspordi järelevalvet ja ohutust Harjumaal. 

Leppe kohaselt viiakse maakonna bussiliinide ja juhuvedude üle läbi ühiskontrolle, parandatak-
se infovahetust ning korraldatakse ühiskoolitusi. Ka teavitatakse üksteist oma järelevalveaktsioo-
nidest ning korraldatakse neid politseioperatsiooniga üheaegselt. 

Harju Maavalitsus



Viimsi abivallavanemad Mailis Alt ja Margus 
Kruusmägi ning maa- ja planeerimisameti juhata-
ja Erik Vest kohtusid 7. jaanuaril Rae vallavanema 
Mart Võrklaeva ja abivallavanema Priit Põldmäe-
ga, et vahetada kogemusi ja teadmisi kiiresti 
kasvava elanikkonnaga omavalitsuse juhtimisest.  

Nii Rae kui Viimsi valla suurim probleem on seotud hari-
dusvaldkonnaga. Mõlemas omavalitsuses kasvab elanik-
kond väga kiiresti, eriti suureneb just noorte perede arv. 
Kuid sarnaseid probleeme on veel teisigi, näiteks pingelise 
eelarve juures investeeringud kogukonna avalikesse hüve-
desse. Mõlemas vallas on lasteaia- ja koolikohtade puu-
duse likvideerimine võtnud eelarvest põhilise investeerin-
gumahu, aga haridusteenus pole ainus asi, mida elanikud 
vajavad. Kogukonnal on vaja kergliiklusteid, valgustust, 
spordirajatisi, sotsiaalseid tagatisi ja palju muud. 

Ühisel kohtumisel Rae vallavalitsuses kujunes üheks 
peamiseks arutlusteemaks, kuidas kaasata uute elamu-
piirkondade arendajaid infrastruktuuri investeeringutesse. 
Rae vallas on mitmeid häid elamuala näiteid, kus arenda-
jad panustavad infrastruktuuri arengusse ning lisaks tegut-
seb siin mitmeid sotsiaalselt vastutustundlikke ettevõtteid, 
mis panustavad samuti nii valla elukeskkonda kui infrast-
ruktuuri arengusse.

Näiteks ehitas Selver möödunud aastal uue tee, lisaks re-
konstrueeris juba olemasoleva tee, investeeris aleviku teede 
valgustamisse, bussipeatuse ning ülekäiguraja ehitusse jne.

Kahe omavalitsuse juhid arutasid ka erateedega seotud 
problemaatika üle ja otsisid võimalikke lahendusi, mis vä-
listaks olukorrad, kus kellegi teeomaniku erahuvi seisab 
avalikust huvist kõrgemal. Mõlemas vallas on kahjuks esi-
nenud näiteid, kuidas pankrotipesast on ostetud tee, mille 
kasutamise eest küsitakse raha ja seda ka inimestelt, kellel 
alternatiivi koju pääsemiseks ei ole. 

Infot vahetati veel ruumilise planeerimise ja arengu 
teemal ning tutvuti ka sügisel avatud Peetri lasteaia ja 
kooli laiendusega. 

Viimsi kolleegidega kohtumist pidas Rae vallavanem 
Mart Võrklaev igati konstruktiivseks ja meeldivaks ning 
leidis, et naabritega kokkusaamine ja nii positiivsete koge-
muste vahetamine kui ka probleemide arutamine on oluline.  

Meie abivallavanem Mailis Alt lisas, et omavalitsused, 
eriti ühiste eesmärkide ja muredega omavalitsused, peaksid 
kindlasti igapäevaselt koostööd tegema. Üheskoos kogemu-
si vahetades saavutatakse kindlasti oma koduvalla juhtimi-
ses kõige kvaliteetsem ja kogukonna jaoks parim tulemus.

Signe Heiberg
Rae Sõnumid
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Detsembris toimus Viimsi 
valla ja Tallinna linna 
kommunaalmajandus- ja 
ühistranspordivaldkonna 
juhtide kokkusaamine, 
kus arutati valla ja linna 
ühiseid teemasid.

Tallinna linna esindasid koh-
tumisel abilinnapead Taavi 
Aas ja Kalle Klandorf, Viimsi 
valda vallavanem Alvar Ild, 
abivallavanemad Oliver Lii-
demann ja Margus Kruusmägi 
ning kommunaalameti juhataja 
Alar Mik. Kohtumise eesmärk 
oli arutada neid teemasid, mil-
lised on Viimsi vallal ja Tal-
linna linnal ühised. Arutletud 
küsimused jagunesid kolmeks 
valdkonnaks: liikluskorraldus, 
ühistransport ja teed.

Liikluskorralduse valdkon-
na muredest keskenduti Pärna-
mäe teele ja selle ristmikele. 
Jätkuvalt on mureks Pärnamäe 
tee ja Vana-Narva mnt ristmik 
ning selle läbilaskevõime. 
Aegade jooksul on pakutud 
läbilaskvuse suurendamiseks 
erinevaid lahendusi – alates 
ringteest kuni foorideni, mis 
kõik nõuavad suuri rahalisi 
ressursse. Seekord oli arutuse 
all liikluskorralduse muutmise 
ettepanek. Kui anda eesõigus 
Pärnamäe teelt Vana-Narva 
maanteele pöörajatele (Maar-
du suunal) ja võimaldada sa-
mal ajal ka linna suunas pöö-
rata, suurendaks see oluliselt 
ristmiku läbilaskvust. Kindlas-
ti peavad nii valla kui ka linna 
vastavad ametid selle ristmiku 
lahenduse võimalikud varian-
did läbi töötama. 

Viimsi valla ja Tallinna 
linna kommunaalteemade 
ühisarutelu

Tulles veidi maad Viimsi 
poole, on järgmiseks mureko-
haks Muuga tee ja Pärnamäe 
tee ristmik, kus samuti tipp-
tunnil ummikud tekivad. Nii 
peavad valla- ja linnaliini bus-
sid tihtipeale ummikus istu-
ma, mille tulemuseks on bussi 
hilinemine. Ühe võimalusena 
pakuti välja Muuga poolt tulija-
tele eraldi pöörderaja ehitamist 
Viimsi suunal, teiseks lahendu-
seks on paigaldada ristmikule 
foor. Kummagi ettepaneku osas 
on vaja täiendavat tööd ja arvu-
tusi teha. Kahe nimetatud rist-
miku vahele jääb Lilleoru tee ja 
Pärnamäe tee ristmik, tulevikus 
on kaubanduskeskuse (planee-
ritaval) arendajal kavas ehitada 
sinna ringristmik. Et nimeta-
tud kolme ristmiku läbilaske-
võime oleks optimaalne, on 
vajalik kõigi kolme ristmiku 
liikluskorralduse muutmine 
või lahendada ümberehitamine 
kompleksselt, leidsid linna- ja 
vallajuhid. Tallinna Transpor-
diametil on tellitud antud piir-
konda puudutav liiklusuuring, 
mis kindlasti annab suunised 
liikluse paremaks korralda-
miseks tulevikus. Edaspidi 
asutakse ettepanekuid läbi töö-
tama, et juba konkreetsemaid 
samme astuda.

Teine Viimsi ja Tallinna 
ühine teema on loomulikult 
ühistransport. Arutati linnaliini 
34A võimaliku pikendamise et-
tepanekut Muuga külani, mille 
puhul on mitmeid kitsaskohti 
alates ümberpööramise võima-
lusest kuni graafikute ja linnalii-
nivõrgu muutmiseni. Esialgu oli 
tegemist vaid linnale tutvustata-

va ideega. Vallavalitsus tegeleb 
jätkuvalt Muuga küla ühistrans-
pordiühenduse parendamise 
võimaluste väljatöötamise ning 
ettepanekute läbitöötamisega, 
et tagada Muuga külale pa-
rem ühendus valla keskuse ja 
linnaga. Puudutati ka jätkuvat 
koostööd piiriülese ühistrans-
pordi osas, seda nii linnaliini-
de kui ka koolibusside suhtes. 
Räägiti ka meretranspordist. 
Viimsi valla ja Tallinna linna 
kokkupuutekohaks on Tallin-
na lahe saared. Suvisel navi-
gatsiooniajal toimub Tallinna 
linnal regulaarühendus Aegna 
saarega, Naissaarega toimub 
ühendus peamiselt kommerts-
liinide abil. Arutati ühise laeva-
liini käimapanemise võimalust, 
mis teenindaks nii Naissaart 
kui ka Aegnat. Hetkel on vald 
koostöös majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumiga 
kavandamas suvist Naissaare 
laevaühendust, et ka Naissaarele 
sõidaks suvel regulaarliin. Tule-
vikus võib kahe omavalitsuse ja 
riigi poolt doteeritavatest liini-
dest saada ühisliin, millega saab 
kõiki Tallinna saari külastada ja 
miks mitte ka Viimsist Tallinna 

sõita. Laevaliikluse arendamise 
teemadel on kavas diskussiooni 
jätkata ja koostööd tihendada.

Teede plokis keskenduti 
valla ja linna vahelistele ühen-
dustele ja nende parendamise-
le. Viimsi valla poole on pöör-
dutud palvega remontida või 
parendada ohtlikke peenraid 
Pärnamäe tee lõigul, mis jääb 
raudtee ja Ecolandi vahele. Info 
edastati vastavale linna ametile. 
Üks murekoht on ka Äigrumäe 
külla sissesõit mööda Männi-
mäe teed, mis läheb läbi Pär-
namäe kalmistu maa. Kuniks 
valmib külale alternatiivne li-
gipääs, on vajalik linna ja val-
la vahel pikendada tee ajutise 
kasutamise lepingut. Teemaks 
võeti ka kogemuste vahetamine 
linna- ja vallaametite ametnike 
vahel – hea on jagada kogemusi 
ning vahetada teadmisi.

Taolised kooskäimised on 
nii linna- kui ka vallajuhtide 
meelest vajalikud. Ühisarute-
lud jätkuvad, juba veebruaris 
kohtutakse ametijuhtide tase-
mel, et sisulisi lahendusi aru-
tama hakata.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

AbIVALLAVANEM OLIVER LIIDEMANNI KOMMENTAAR
Viimsi vald on maismaad pidi väga suures ulatuses Tallinna naa-
ber. Tallinnaga koostöö on vallale oluline, et ühiselt ära lahen-
dada mured ja rõõmud. On mitmeid kohti, kus Viimsi vald ei 
saa üksinda lahendusi välja töötada, sest probleem kandub üle 
naabritele ja sellepärast on kommunaalvaldkonnas väga vajalik 
Tallinnaga koostööd teha. Ühiselt on üks suur teeprojekt (Ran-
na tee) juba edukalt läbitud, järgmised transpordilahendused 
ootavad ees. Tallinna Linnatransport läbib või lõppeb just Viim-
si vallas, seega on vajalik, et need liinid jätkuvalt töös oleks, et 
vajadusel kas liine pikendada või mõnes kohas marsruuti muuta.

Keskkonnaamet tuletab 
lähenevate külmade 
ilmadega seoses meelde, 
et veelinde ei ole mõistlik 
toita. 

Veelindude jaoks on parim 
käituda aastatuhandete jook-
sul välja kujunenud looduslike 
instinktide järgi ning ilmade 
külmenedes ja loodusliku toi-
du kättesaadavuse halvenedes 
lennata talvitumiseks sobiva-
matele veekogudele. 

Sinikael-pardid, kühmnokk-
luiged ja teised veelinnud, keda 
võib tihti meie linnapildis ko-
hata, peaksid külmade ilmade 
saabudes rändama lõuna- ja 
läänepoolsetele talvitusaladele. 
Lindude toitmisega toetavad ini-
mesed pahaaimamatult ebaloo-
mulikku käitumist ja looduslike 
seaduspärade nõrgenemist, sest 
inimese naabrusesse peatuma 
meelitatud veelinnud kaotavad 
olulise osa oma füsioloogilisest 
võimekusest ja instinktidest. 

Veelindude toitmine ei ole mõistlik

“Lindude toitmine on lü-
hinägelik ja vastutustundetu. 
Saiatooted, mida inimesed ena-

masti lindudele pakuvad, on 
süsivesikurikkad ja rafineeri-
tud toorainest jahutooted, mis 

ei kuulu kindlasti lindude loo-
duslikule toidulauale. Need kah-
justavad lindude tervist ja len-
nuvõimekust ning pikemas pers-
pektiivis ka järgmise kevade 
sigimisedukust,“ ütles kesk-
konnaameti looduskaitse pea-
spetsialist Tõnu Talvi.

Linnud minetavad oma loo-
mupärase rändeinstinkti, muu-
tuvad kergesti kättesaadavaks 
kiskjatele ning ebanormaal-
selt suurearvuliselt ja tihedalt 
koos esinedes nakatuvad ning 
levitavad üksteisele kergesti 
haigusi. Inimesele võivad lin-
nud samuti ohtlikuks muutu-
da. Näiteks kühmnokk-luik on 
Eesti raskeim looduslik linnu-
liik, kes ebatavalistes oludes 
või häirimise tõttu võib olla ka 
inimesele ohtlik.

Veelindude jaoks on parim 
ilmade külmenedes ja loodus-
liku toidu kättesaadavuse hal-
venedes lennata talvitumiseks 
sobivamatele veekogudele. 

Keskkonnaamet

Veelindudele on parim lennata talvitumiseks sobivamatele 
veekogudele. Foto Aksel Rägapaju

Sõiduplaanide muutus liinidel 
V3 ja V2 
Alates 1. veebruarist toimuvad vallaliinidel V3 ja V2 väi-
kesed muudatused väljumisaegades.

Soosepa piirkonna sõitjate ettepanekul toimub liinil V3 muu-
datus, mille läbi tagatakse jõudmine Tallinna linnaliinile 1A, mis 
väljub Viimsi keskusest kell 6:59. Liini V3 kella 6:31 tööpäeva-
hommikused väljumised Viimsi keskusest asenduvad väljumis-
ajaga 6:29 ja Soosepast kell 6:46 asemel kell 6:43. 

Ajaliselt parema ümberistumise teostamiseks liinide V2 
ja 38 vahel peatuses Hansunõmme toimub liinil V2 muuda-
tus. Tallinna linnaliin 38 saabub peatusesse Hansunõmme kell 
14:08. Liini V2  tööpäevased väljumised peatusest Hansunõm-
me hakkavad toimuma kella 14:10 asemel kell 14:14. 

Kommunaalamet

Rae ja Viimsi valla-
juhte vaevavad 
ühesugused mured

Kogemuste vahetamine naabritega.
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12. veebruaril esietendub 
Viimsi Kooliteatris eten-
dus „Ma vaatan maailma 
Igaviku Aknast“, millega 
tähistatakse väärikaid 
tähtpäevi – 12. veebruaril 
2014. aastal täitub 130 
aastat Johan Laidoneri 
sünnist ning eelmise aasta 
7. detsembril täitus 125 
aastat Maria Laidoneri 
sünnist.

Ettepanek taaselustada viis 
aastat tagasi esietendunud la-
vastus tuli lavastaja Külli Tal-
marile ja lauluõpetaja Ita-Rii-
na Pedanikule suure ja rõõmsa 
üllatusena. Etenduse kunagised 
peaosatäitjad Rünno Karna ja 
Laura Ojala olid rõõmuga nõus 
kooliteatri projektiga ühinema. 

Etenduse konsultant Irene 
Lääne abiga on tänasesse eten-
dusse lisandunud uusi ja põne-
vaid fakte kuulsa ja huvitava 
elulooga perekonna ajaloost. 
Viis aastat on pikk aeg, mistõt-
tu on päris palju muutunud ka 
näitlejate koosseisus – uusla-
vastuses teevad kaasa noored, 
kes aastaid tagasi mängisid sa-
mas etenduses laste osi.

Viimsi Kooliteater vaatab maailma 
Igaviku Aknast

Kooliteatri noored on kogemustega ja teavad, et eesmärgi nimel tuleb vaeva näha.

Peaosatäitjad Rünno Karna ja 
Laura Ojala.

Sügav kummardus 
Maria ja Johan Laido-
neri perele
Johan Laidoneri 130. ja Maria 
Laidoneri 125. sünniaastapäe-
vale pühendatud etendus “Ma 
vaatan Igaviku Aknast” räägib 
südamliku loo Maria ja Johan 

Laidoneri perekonnast, kuid sa-
mahästi ka Eesti riigi loomisest.

Etenduse eellooks on küm-
me aastat tagasi esietendunud ja 
äärmiselt sooja vastuvõtu osali-
seks saanud menukas Viimsi 
Kooliteatri lavastus “Ma väga 
armastasin ja muu ei loe...”, 

Etendus „Ma vaatan 
Igaviku Aknast“ on do-
kumentaalnäidend, mis 
põhineb kindral Laidoneri 
Muuseumis olevatel ma-
terjalidel. 

Kust need materjalid muu-
seumisse on jõudnud ning 
milliseid allikaid näidendi kir-
jutamisel on kasutatud – 12. 
veebruaril esietenduval eten-
dusel on pikk ja kuulsusrohke 
minevik.

Kindral Laidoneri Muu-
seum asutati Viimsi mõisas 15. 
septembril 1993. aastal ning 
avati külalistele 12. veebrua-
ril 1994. Tööd oli palju, sest 
nõukogude mereluure poolt 
maha jäetud mõis tuli korda 
teha ning ekspositsiooniga si-
sustada. Selleks aga oli vaja 
teadmisi, mis punavõim maha 
oli vaikinud. Nii alustasidki 
muuseumi esimesed töötajad 
arhiivides põnevat uurimis-
tööd, kus loeti kaua aega keelu 
all olnud ajaloolisi materjale 
vaba Eesti kohta.

Muuseumi külastajate arv 
kasvas pidevalt ning nende seas 
oli ka inimesi, kes mäletasid 
Laidoneri ja tema kaasaegseid, 
sest Laidoner oli tol ajal palju-
de jaoks tuntud kui Vabadussõ-
ja sümbol. Muuseumisse toodi 
kirju, esemeid, dokumente, fo-
tosid ning pajatati vanu mäles-
tusi. Abi tuli ka väliseestlastelt. 
Head sidemed loodi muuseu-
midega Lätis, Poolas, Rootsis, 
Inglismaal, USAs ja mujalgi. 
Üles leiti ka Johan Laidoneri 

mis algas Eesti iseseisvuse loo-
misega ning lõppes Laidoneri 
küüditamise ja tagasijõudmi-
sega Eestisse. Loo keskmes 
oli Maria, keda kehastas Laura 
Ojala. Johan Laidoneri osatäitja 
oli Rünno Karna, kaasa lõi üle 
50 Viimsi Kooli õpilase.

Hoogne prooviperiood
Viimsi Kooliteatri noored ees-
otsas lavastaja Külli Talmariga 
elavad praegu läbi neid raskeid 
ja õnnelikke hetki, mida hiljem 
suure heldimusega meenutatak-
se – prooviperioode, mis tihti 
kanduvad hilistesse öötundides-
se ning kus suured emotsioonid 
on tihti segunenud väsimuse, 
rõõmujoovastuse ja tundega, et 
sel korral etendus küll esieten-
duseks valmis ei jõua.

Kuigi materjal on enam-
vähem tuttav ning peaosatäit-
jad juba suurte kogemustega 

näitlejad, nõuab etenduse ter-
viklik valmimine ikkagi palju 
aega ja suurt pühendumist ning 
seda kõike peab jõudma teha 
koolitundide kõrvalt. Viimsi 
Kooliteatri noored on aga ka-
rastunud ning kogemustega ja 
teavad, et eesmärgi nimel tuleb 
vaeva näha ning et lõpptule-
mus on seda kõike väärt.

Etendused toimuvad Viimsi 
mõisas ja on kõikidele huvilis-
tele tasuta. Esietendused 12. ja 
13. veebruaril on reserveeritud. 
Kohti on võimalik broneerida 
järgmistele etendustele 14. ,15., 
17., 18. ja 19. veebruaril. Eten-
dus algab kell 18. Kuna mõisa 
saali kohtade arv on piiratud, 
peab need broneerima: margit@
viimsi.edu.ee (Margit Võsu). 
Etendus kestab kaks tundi.

Projektijuhid: Külli Talmar, 
Merike Hindreus, Margit Võsu. 
Etenduse juht Merike Ennomäe. 

Projekti toetavad Viimsi 
Vallavalitsus, Viimsi Sõjamuu-
seum, Viimsi Kool, SA Viimsi 
Keskkooli Fond, MTÜ Viimsi 
Huvikeskus, Viimsi Peokeskus 
–Coccodrillo.

Annika Remmel
Viimsi Kool

Etenduse “Ma vaatan Igaviku Aknast” saamisloost

kirjad Mariale, mis ta oli kir-
jutanud Genfis Rahvasteliidu 
nõukogus viibides. 

Kurnavatel vangla-aasta-
tel kirjutasid Johan ja Maria 
Laidoner oma mõtteid raa-
matute vahele. Õnnekombel 
õnnestus Marial Eestisse kaa-
sa tuua kokku neli raamatut, 
millest kaks on alles ja asuvad 
muuseumis. 

Eriti huvitavaid andmeid 
õnnestus saada Venemaa arhii-
videst, kus asub Maria Laido-

neri toimik. Käidi ka Vladi-
miri vangla kalmistul, kuhu 
Johan Laidoner on maetud. 
Vladimiri linna koolis töötab 
ajaloohuviliste laste ring, kes 
hooldavad represseeritute (ka 
Johan Laidoneri) haudu.

1996. aastal käidi  Melenki 
linnakeses, kus Maria Laido-
ner pärast vanglast vabanemist 
elas ja kus ta kohalikele laste-
le muusikakooli asutas. Nadja 
Pridanova, kes ise oli Maria 
õpilane ja hiljem sama kooli 

direktor, rääkis Mariast väga 
palju head. Kui Maria Eestisse 
tagasi tuli, elas ta Haapsalus. 
Kohalikud inimesed kõnele-
sid temast hiljem, säilinud on 
ka tema kirjad mitmele inime-
sele. Väga südamlik oli hetk, 
mil pärast Viimsi Kooliteatri 
etendust tulid inimesed pub-
liku hulgast ning rääkisid taas 
uusi ja huvitavaid fakte Johan 
ja Maria Laidoneri eluloost. 

Kümme aastat tagasi toi-
mus Rohuneeme kalmistu kõr-

val platsil Viimsi Kooliteatri 
etendus “Lugu Rohuneeme 
kabeli tornikellast”, kus en-
dine Püha Jaakobi koguduse 
õpetaja Erkki Juhandi õnnistas 
Johan Laidoneri haualt toodud 
mulla, mille Laidoneri Selts 
seejärel Siselinna kalmistu-
le Maria ja Mihkel Laidoneri 
kõrvale mattis.

Läks väga palju aega, et 
tutvuda põhjalikult Johan ja 
Maria Laidoneriga.  Kind-
ral Laidonerist, kes varem oli 

olnud vaid sümbol, sai tänu 
Viimsi Kooliteatris elustunud 
mälestustele ja meenutustele 
elav inimene, kes nagu meie 
kõik unistas, pettus, lootis, 
vihkas, eksis, pidas vastu, us-
kus ja armastas. Tema abikaasa 
Maria Laidoner armastas väga 
oma meest ning Eestit. Nende 
elu on seda väärt, et vaadata 
seda läbi Igaviku Akna.

Irene Lään
Külli Talmar

Annika Remmel

Perekond Laidonerid koos külalistega. 
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Kolmapäeval, 12. veeb-
ruaril möödub 130 aastat 
Eesti suurima väejuhi, 
kindral Johan Laidoneri 
sünnist. Viimsi mõisa 
pargis avatakse sel puhul  
Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärk.

Johani ja Maria puhul on tege-
mist viimsilastega, keda tahame 
Viimsi kodanikena austada. Pe-
rekond Laidoneri elu ja saatus 
olid seotud Viimsi mõisaga, kus 
nad elasid 1920ndate algusest 
küüditamiseni Venemaale 1940. 
aastal. Poola päritolu Maria 
Kruszewska-Laidoner on olnud 
oluline side Poola ja Eesti rii-
kide sõprussuhetes. Välja võiks 
tuua paralleeli ka Poolas asuva 
marssal Jozef Klemens Pilsuds-
ki monumendiga – mõisapar-
gi ansambliga harmoneeruva 
ja kohalikku rahvuskangelast 
inimlikust aspektist näitava mä-
lestusmärgi positiivse näitega 
Varssavi eeslinnas Sulejowekis, 
Viimsi valla sõprusvallas. 

Mälestusmärgi “Taaskohtu-
mine“ autorid on Juhan Kangi-
laski ja Maria Freimann. Milli-
ne tore kokkusattumus nimedes 
– kelle mälestuseks rajatakse 
monument ja monumendi auto-
rite omades! 

Mälestusmärgi “Taaskohtumine” avamine

Mälestusmärgi ehitaja oli 
Restor AS, projekteerija OÜ 
Lootusprojekt. Mälestusmärk 
on rajatud Viimsi valla eelarve-
vahendite, riigi poolt EV Sise-
ministeeriumi kaudu eraldatud 
toetuse ning Tallinna Rotary 
Klubi toetuse abil. Mälestus-
märgi rajamise kulud olid kok-
ku 95 000 eurot.

2012. aastal korraldas Viim-
si Vallavalitsus koostöös Eesti 
Vabariigi Kaitseministeeriumi, 
Poola Vabariigi Suursaatkon-
na, Eesti Kujurite Ühenduse ja 

Eesti Arhitektide Liiduga välja  
Johan ja Maria Laidoneri mä-
lestusmärgi ideekonkursi. Sa-
ma aasta 12. septembril kuulu-
tati välja võitja. Ideekonkursi 
žürii töös osalesid Grzegorz 
M. Poznański, Poola Vabariigi 
suursaadik Eestis; Sławomira 
Borowska-Peterson, Poola Va-
bariigi Suursaatkonna kultuu-
rispetsialist arhitekt; Mihkel Tüür, 
Eesti Arhitektide Liit, arhitekt; 
Ülle Grišakov, OÜ Kivisilla, 
maastikuarhitekt; Aili Vaht-
rapuu, Eesti Kujurite Ühendus, 

skulptor; Aime Kuulbusch, Eesti 
Kujurite Ühendus, skulptor; 
Silja Konsa, Eesti Muinsus-
kaitseameti Harjumaa vanem-
inspektor; Peep Reisser, Kait-
seministeeriumi kaitseväetee-
nistuse osakonna peaspetsia-
list; Haldo Oravas, tollane 
Viimsi vallavanem, arhitekt ning 
Oliver Alver, tollane valla maa- 
ja planeerimisameti juhataja.  

Žürii tegi valiku kokku 18 
töö hulgast ning valis konkursi 
võidutööks mälestusmärgi ka-
vandi “Taaskohtumine”, auto-

riteks Eesti Kunstiakadeemia 
III ja IV kursuse arhitektuu-
ritudengid Juhan Kangilaski 
ja Maria Freimann. Autorid  
tunnistasid, et olid üllatunud 
oma edukast debüüdist. “See 
on esimene töö, mille viisime 
lõpuni ja saatsime ära,” rääkis 
Juhan Kangilaski. Monument  
kujutab Laidoneride koju tagasi 
jõudmist pärast pikka eemal-
olekut, taaskohtumist süm-
boolsel väraval. “Foto Johan 
ja Maria Laidonerist Viimsi 
mõisas kodutrepil pani liikuma 
mõtte väravast ja koju naasmi-
sest,” rääkis Juhan Kangilaski. 
Maria Freimann lisas, et teda 
inspireerisid ka Laidoneri kir-
jad.  Nelja meetri kõrguse kuju 
materjaliks on graniit.  Spetsiaal-
se valgustuslahenduse toel on 
mälestusmärk efektselt nähtav 
ka pimedal ajal. Skulptuuriga tut-
vujal on võimalus ise taiese sisse 
minna ja samastuda kujudega.  

Peale algse mälestusmärgi  
kavandi loomist projekteerisid 
autorid mälestusmärgi  juurde 
mälestuspingi, mis rajati Tal-
linna Rotary klubi toel. Johan 
Laidoner oli 13. detsembril  
1929  Eestis esimesena asu-
tatud Tallinna Rotary klubi 
asutajaliige ning charter-pre-
sident. 

Väljavõte žürii kommen-
taarist ideekonkursi lõppproto-
kollist:  “Lihtne, leidlik ja deli-
kaatne lahendus. Silueti alus on 
väga õnnestunult valitud, stiil 
ja hoiak iseloomustavad väga 
täpselt Laidoneride ajastut. See 
kujund toob teatava ajastuvai-
mu pargi kohale. Valgustatud 
silueti varjude liikumine lisab 
mängulisust. Kuju elavusele 
ja valguse-varju mängimisele 
aitaks kaasa silueti sisekülje 
modelleerimine, mis lisaks ka 
muidu puuduvat käsitöö hõngu, 
“kunstniku puudutust”. Teose 
ažuursus töötab väga mitmeki-
hiliselt – ta ei varja vaadet mõi-
sale, muudab teose interaktiiv-
seks (sellest saab läbi astuda) 
ning ühtlasi seob abielupaari 
visuaalselt koha ja pargiga kok-
ku – see koht on nende sees. Ta 
ei sulge mõisatelge, mille pi-
kendamine on arutamisel, vaid 
jätab teljele lõputu jätkuvõima-
luse, kuni mereni.”

Suurimad tänud kõigile kes 
nõu ja jõuga aitasid kaasa Johan 
ja Maria Laidoneri mälestus-
märgi rajamisele! Taaskohtumi-
seni kolmapäeval, 12.veebruaril 
2014 kell 15 Viimsi mõisa par-
gis!   

Ott Kask
kultuuri- ja spordiameti juhataja

Johan Laidoner sündis 12.veeb-
ruaril 1884 Viljandimaal Viirat-
si vallas Raba talus. 1901. a. 
siirdus ta vabatahtlikuna Vene 
sõjaväkke ja astus järgmise aas-
ta septembris Vilno sõjakooli, 
mille lõpetas 1905. a. noo-
remleitnandina. 1909. a. võeti 
Laidoner Nikolai Kindralstaabi 
Akadeemiasse Peterburis, mille 
lõpetas 1912. a. 

1914. a. suunati Laidoner 
III Kaukaasia korpuse staapi. 
Puhkes Esimene maailmasõda 
ning korpus saadeti rindele. 
Peagi ülendati noor eestlasest 
ohvitser kogu läänerinde staa-
bi luureosakonna ülema abiks, 
s.o asetäitjaks. See kõrge amet 
andis tulevasele Eesti väejuhi-
le hindamatu kogemuse.

1917. a. algas igaveseks 
peetud Vene keisririigi lagune-
mine. Võimu haarasid enam-
lased ja koost lagunes ka Vene 
sõjavägi. Detsembris 1917 kut-
sus Eesti Sõjaväelaste Ülem-
komitee alampolkovnik Johan 
Laidoneri kevadel loodud I 
Eesti jalaväediviisi ülemaks. 
Laidoner oli selles ametis järg-
mise aasta veebruarini, mil pidi 
bolševike nõudel tagasi astuma. 
Peagi algas sakslaste rünnak 
Mandri-Eestile ja Laidoner sõi-
tis Petrogradi, kuna oli teada, et 
sakslased vahistavad Vene luu-
reohvitsere.

Tagasi kodumaale jõudis 
Laidoner Vabadussõja alguses 
ning peagi määrati ta sõjavä-
gede ülemjuhatajaks. Laido-
neri juhtimisel läks Eesti vägi 
otsustavale ja kiirele vastu-

rünnakule ning vabastas Tapa, 
Rakvere, Tartu. Mõne nädala-
ga oli vaenlane paisatud Narva 
ja Valga taha. Selle eest ülen-
dati Laidoner – pärast  Narva 
tagasivallutamist – 20. jaanua-
ril 1919 kindralmajoriks. Pä-
rast Vabadussõja lõppu ülen-
dati ta esimese Eesti kindralina 
kindralleitnandiks. Pärast seda 
oli Laidoner pikka aega aktiiv-
sest sõjaväeteenistusest eemal 
– 1934. aastani, mil Laidone-
rist sai taas Sõjavägede ülem-

juhataja. 1938. aastast oli ta 
Riiginõukogu liige.

1939. a. septembris valis 
Eesti poliitiline juhtkond – nii 
president Konstantin Päts, sõja-
vägede ülemjuhataja kui ka Rii-
gikogu poliitiline opositsioon 
eesotsas Jaan Tõnissoniga aja 
võitmise taktika. Stalinliku N. 
Liidu survel sõlmiti tähtajali-
ne baaside leping. Oli teada, 
et Saksamaa ründab N. Liitu. 
Eesti otsustas hoiduda sõdimast 
üksinda punaarmee vastu.  

17. juunil 1940 tallas N. Liit 
baaside lepingu jõhkralt jalge 
alla ja okupeeris kogu Eesti.  
22. juunil vabastati Laidoner 
Vene okupatsioonivõimude sur-
vel sõjavägede ülemjuhataja 
ametikohalt ning kuu aega hil-
jem, 19. juulil 1940 küüditati 
kindral koos abikaasa Mariaga 
Venemaale. Pärast pikka vangi-
põlve Venemaal suri kindral Jo-
han Laidoner 13. märtsil 1953 
Vladimiri vanglas. Ta puhkab 
samas nimeta hauas.

Kindral Johan Laidoner oli 
tihedalt seotud spordi ja olüm-
pialiikumisega. Aastatel 1924–
1931 oli ta Eesti Olümpiako-
mitee (EOK) abiesimees, juh-
tides viimasel neljal aastal üht-
lasi ka Eesti Spordi Keskliidu 
tööd. Seejärel täitis ta 1931–
1934 EOK esimehe kohustusi 
ning 1934. aastal sai EOK esi-
meheks. Kokku üheksa aastat 
rahvusliku olümpiakomitee te-
gevust juhtinud Johan Laido-
neri ametiajal jõudis Eesti 

olümpiavõistkond ka 1936. 
aasta Berliini mängude suur-
võitudeni, kui lisaks Kristjan 
Palusalu kahele kuldmedalile 
võideti maadluses ja poksis 
veel viis medalit.  

Aastal 2000 pani Kindral 
Johan Laidoneri Selts kootöös 
spordiseltsiga Kalev aluse kind- 
rali nime kandva olümpiatea-
tejooksu traditsioonile Viimsi 
vallas. Tänavu septembris toi-
mub teatejooks juba 15. korda. 
Esmakordselt joosti kümne-
liikmeliste võistkondadena Viimsi 
mõisa esiselt Pirita purjespor-
dikeskusesse. Sellest ajast saa-
dik on jooks aset leidnud igal 
sügisel, välja arvatud 2006. 
aastal, kui Pirita tee oli remon-
dis. Viimased aastad on aga 
joostud tänases võistluspaigas 
– Viimsi mõisa pargis. 

Kindral Laidoneri mälestu-
sele ja olümpia-aatele pühen-
datud teatejooks on kutsutud 
looma vaimset sidet kunagis-
te ja tänaste põlvede vahel – 
ühendades vabaduse sõnumi 
olümpia-aatega. Lisaks Laido-
neri seotusele spordiga süm-
boliseerib Eesti väejuht meile 
ennekõike vabaduseaadet – sa-
mas kui olümpiamängud kan-
navad endas rahuaadet.  

Omapärane seik kindrali elus 
on asjaolu: kui ta oli 1930ndate 
teisel poolel Sõjavägede ülem-
juhataja, oli riigipea Konstan-
tin Päts leskmees. Seetõttu tuli 
proua Maria Laidoneril täita 
riigi esimese leedi rolli.

Trivimi Velliste
Kindral Johan Laidoneri Selts

Olulisi tähiseid kindral Johan Laidoneri eluloost

Kindral Johan Laidoner ja Maria Laidoner. Foto Eesti Sõjamuuseumi arhiivist.
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Viimsi Vabaõhumuuseum 
ootab külla
E–P kell 10.00–17.00
Taluturg: L – kell 09.00–1400
Kelgukoerte sõidud: P – 12.00–15:.00

Lisainfo: www.rannrahvamuuseum.ee

Alates 24. jaanuarist on 
Rannarahva Muuseumis 
võimalik vaadata Marko 
Matvere pliiatsijoonistus-
te näitust. Tuleb välja, et 
tegelikult tahtiski näit-
lejast ja maailmarändu-
rist Marko saada hoopis 
kunstnikuks... 

Marko ise ütleb oma joonistus-
te kohta nii: „Need portreed on 
kribitud katamaraan Nordea 
pakpoordi vöörikajuti kois le-
bades. 

Piltidel on kujutatud pea-
miselt melaneeslasi lõunamere 
saartelt, aga ka indiaanlaste jä-
reltulijaid Andidest. Oma nal-
jakalt tahumatute näojoonte ja 
lihtsameelse koomilise maail-
mavaatega võluvad nad ära iga 
lääne inimese. 

Jalutuskäigud arhailistes, 
kogukondlikus korras funkt-
sioneerivates metsa- ning ran-
nakülades olid minu jaoks Nor-
dea ümberilmareisi (2.10.10-
17.06.12) tipphetked. Täpselt 
samamoodi elasid meie esiva-
nemad mõnisada aastat tagasi. 
Kui vaadelda esimesi mustval-
geid fotosid Eesti talupoega-

Marko Matvere 
joonistused Ranna-
rahva Muuseumis

dest, on sarnasus rabav.“
Tulge siis vaatama ja imes-

tama, et leidub inimesi, kellele 

on erinevat liiki andeid kapaga 
jagatud.

Rannarahva Muuseum

Paapua naine.
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Viimsi vallas registreeriti 
2013. aastal 297 kurite-
gu, mis on võrreldes eel-
nevate aastatega jäänud 
sisuliselt samale taseme-
le. Näiteks 2012. aastal 
registreeriti 292 ja 2011. 
aastal 293 kuritegu.

Suurim osa kuritegudest olid 
varavastased, moodustades 191 
juhtumiga peaaegu kaks kol-
mandikku üldarvust. Varasema 
aasta 187 juhtumiga võrreldes 
on ka see arv püsinud sisuliselt 
samal tasemel. 

Varavastastest kuritegudest 
suurima osa moodustasid var-
gused, mida oli 163. Suure 
osa vargustest (26 protsenti) 
on toime pandud kauplustes. 
Lisaks vargustele, mis regist-
reeritakse kuriteona, moodus-
tavad kauplustes toime pandud 
pisivargused (kahju suurus ku-
ni 64 eurot) 74 juhtumiga mär-
kimisväärse osa ka varavastas-
test väärtegudest. 

Teiste varguste toimepane-
mise kohad jagunevad väga eri-
nevalt. Nii on toime pandud 23 
vargust tanklatest, 21 sõiduki-
test ja sõidukitelt (sealhulgas 
näiteks erinevate sõiduki detai-
lide vargused), 20 vargust täna-
valt ja 14 trepikodadest. Vii-
maste puhul on tegemist tava-
liselt jalgrataste vargusega. 

Inimeste turvatunnet oluli-
selt riivavaid vargusi eramu-
test registreeriti 11 korral, vä-
henedes varasema aastaga võr-
reldes viie juhtumi võrra. Need 
juhtumid leidsid aset 2013. 
aasta esimeses pooles. Siinko-
hal on hea tähelepanu juhtida 
hiljuti laiemalt meedias ka-
jastust leidnud uudisele, mille 
järgi 2013. aasta lõpul mõistis 
kohus reaalse vanglakaristuse 
isikule, kes pani mitu taolist 
vargust toime Harjumaal, seal-
hulgas ka Viimsis.

Varavastaste kuritegude hul-
gas on mõnevõrra vähenenud 
kelmuste ja arvutikelmuste hulk, 
mida registreeriti kokku 11 
korral (aasta varem 17 juhtu-
mit). Selliste juhtumite tavapä-
rane stsenaarium on olukord, 
kus müüjale on tasutud ette-
maksena kauba eest, misjärel 
soovitud kaupa ostjale kohale 
ei toimetata ega tagastata ka 
raha. 

Isikuvastaseid kuritegusid 
registreeriti kokku 52 juhtumit, 
mida varasema aastaga on mär-
kimisväärselt rohkem (2012. 
aastal kokku 34). Suurema osa 
isikuvastastest kuritegudest moo-
dustavad kehalised väärkohtle-
mised 35 juhtumiga. Isikuvas-
taste kuritegude arv on olnud 
viimastel aastatel tõusuteel 
kogu riigis ning selle taga on 
jätkuv õiguskaitseorganite kõr-
gendatud tähelepanu perevä-
givallale ja olmetülidele. Nii 
moodustavadki ka Viimsi val-
las registreeritud isikuvastas-
test kuritegudest valdava osa 

Õiguskorra ülevaade 
Viimsis 2013. aastal

pere- ja olmetülid, kus üldju-
hul on kannatajaks pooleks 
osutunud naine või lapsed. 
Ei ole harvad juhtumid, kus 
pereliige on vägivallatsenud 
juba aastaid ning tema suhtes 
on alustatud mitme kuriteoe-
pisoodiga kriminaalmenetlusi.

Röövimisi registreeriti üks 
juhtum (2012. aastal 3), raskeid 
isikuvastaseid kuritegusid (tap-
mine, raske tervisekahjustuse 
tekitamine) ei registreeritud.

Väärtegusid registreeriti 
Viimsi vallas 2013. aastal 647, 
mille hulk vähenes võrreldes 
varasema aastaga 45 võrra. Üle 
poole registreeritud väärtegu-
dest moodustasid 364 juhtumi-
ga liiklusnõuete rikkumised.

Liiklusseaduse rikkumistest 
suure osa moodustasid 209 
juhtumiga lubatud sõidukiiruse 
ületamised. Viiel korral tuvas-
tati kuritahtlikke sõidukiiruse 
ületamisi, kus kiiruseületamine 
oli rohkem kui 41 km/h. Juhti-
misõiguseta mootorsõidukijuh-
tide osas alustati väärteomenet-
lus 33 korral, turvavarustuse 
nõuetekohase kasutamata jät-
mise osas 12 korral. Kergliikle-
jate suhtes alustati väärteome-
netlus 9 korral. 

Joobes mootorsõidukijuhte 
tabati kokku 64 korral. Nen-
dest 29 juhi osas alustati krimi-
naalmenetlus (sõidukijuht oli 
narkojoobes või alkoholijoobe 
suurus väljahingatavas õhus 
suurem kui 0,75 milligram-
mi). Selliste vastutustundetute 
juhtide vähendamiseks, kes 
juhivad sõidukit raskes joobes, 
on riigis suundumus lisaks 
karistuse määramisele kon-
fiskeerida sõiduk kui kuriteo 
toimepanemise vahend. 2013. 
aastal konfiskeeriti kohtu poolt 
riigis kokku 117 sõidukit, nen-
de seas oli ka Viimsis rikkumi-
se toime pannud sõidukijuhte. 
Võrreldes varasema aastaga 

on tabatud joobes mootorsõi-
dukijuhtide arv Viimsi vallas 
kasvanud peaaegu 50% võrra 
tabamise suurenemisel on oma 
osa politsei poolt sagenenud 
puhumiskontrollide läbivii-
mine sõidukijuhtidele Viimsi 
teedel. Samuti on joobes sõi-
dukijuhte tabatud tänu tähele-
panelike liiklejate poolt tehtud 
teadete abil ohtlikest sõiduki-
juhtidest politsei lühinumbrile 
110. 

Üldise liiklusõnnetuste sta-
tistika järgi põhjustavad raske-
te tagajärgedega liiklusõnnetu-
si just eelnimetatud liiklusrik-
kumiste (juhtimisõiguseta ja 
ebakaines olekus sõidukijuhti-
mine, lubatud sõidukiiruse üle-
tamine, turvavarustuse mitte-
kasutamine, kergliiklejate rik-
kumised) toimepanemine. Ka 
Viimsi vallas 2013. aastal re-
gistreeritud 10 inimkannatanu-
ga liiklusõnnetuse põhjustena 
võib välja tuua eelmainitud rik-
kumisi. Sellest tulenevalt jät-
kab politsei ka tulevikus nime-
tatud rikkumiste avastamiseks 
kõrgendatud tähelepanu pöö-
ramist.

Teistest väärtegudest suure 
hulga moodustasid Karistus-
seadustikus sätestatud väär-
teod 120 juhtumiga, millest 
valdava osa moodustasid eel-
pool mainitud pisivargused. 
Avaliku korra rikkumisi, mille 
hulka kuuluvad muuhulgas ka 
öörahu rikkumised, registree-
riti 15 korral, mis varasema 
aastaga võrreldes on 6 võrra 
vähenenud.

Politsei kõrgendatud tä-
helepanu all on jätkuvalt ka 
alaealiste poolt toime pandud 
õigusrikkumised. 2013. aas-
tal alustati väärteomenetlus 
alaealise isiku poolt alkoholi 
tarvitamise eest 41 korral ning 
tubakatoote tarvitamise eest 
39 korral. Kui narkootilise või 

psühhotroopse aine tarvitami-
se või väikeses koguses oma-
mise eest alustati väärteome-
netlused Viimsi vallas kokku 
18 korral, siis 5 juhul alustati 
menetlus alaealise isiku suh-
tes. Varavastaseid väärtegusid 
alaealiste suhtes alustati 9 kor-
ral. Lisaks nendele üheksale 
on tabatud ka seaduse mõttes 
mittesüüvõimelisi alla 14aas-
taseid lapsi, kes on kauplusest 
sooritanud pisivarguse. Nende 
laste suhtes ei ole alustatud 
süüteomenetlusi ning neid juh-
tumeid arutatakse mõjutusva-
hendite kohaldamiseks alaea-
liste komisjonides. 

Kokku alustas politsei 
2013. aastal alaealiste suhtes 
113 väärteomenetlust. 2013. aas-
tal registreeritud avastatud ku-
ritegudest on toime pandud 
alaealise isiku poolt 4. Alaea-
liste poolt suur hulk toime pan-
dud väärtegusid peaks andma 
mõtteainet ka lastevanematele. 

Suurima osa toimepandud 
kuritegudest moodustavad var-
gused, mille vältimiseks saab 
iga inimene ka ise üsna palju 
ära teha, näiteks mitte jättes 
väärtuslikke esemeid ilma jä-
relevalveta. Samuti aitab või-
malikke tulevasi vägivallakuri-
tegusid, mis üldjuhul toimuvad 
pereringis, vähendada pereliik-
mete poolt välise abi otsimine 
juba pärast esimest vägivaldset 
konflikti. Toimepandud liik-
luskuritegusid (mootorsõiduki 
joobes juhtimine) aitavad vä-
hendada lisaks sõidukijuhtide 
endi südametunnistusele näi-
teks ka sugulased ja tuttavad, 
takistades joobes isikut sõiduki 
rooli minemast ning vajadusel 
teavitades juhtunust politseid. 
Üldiselt on Viimsi vallas siiski 
turvaline elada.

Aivar Sepp
piirkonnapolitseinik

Selliseid kuritegusid, mis tooks kaasa käerauad, on Viimsis õnneks vähe. Foto Fotolia

Valge vaiba all
Maailm on imeline! Harjumuspäraselt küll unis-
tame jõulu ajal kõik lumest ja külmast kui ühest 
olulisest meeleolu loomise osalisest. Kuid selle 
valge paksu vaiba saabumine on ikka ja alati 
midagi sellist, mis muudab maailma.

Toomas Paul võrdleb raamatus “Maise matka poolel teel” 
Jumalat ja Tema kolme olemust – Isa, Poega ja Püha Vai-
mu – keemilise ühendi H2O ehk veega, mis on ju tegelikult 
kõikjal meie ümber. Jah, alati me ei näe seda ega teadvusta 
vee kohalolekut, ükskõik kas taimedes või iseendas, kuid 
vesi on alati meiega.

Nii on ka see imeline valge vaip, mis katab põlde ja 
tänavaid, koduhoove ja metsaradasid, seesama vesi. Vaid 
külmakraadid on muutnud veepiisad imelisteks kristalli-
deks, mis kuhjudes just sellise valge teki loovad. See on 
väga nähtav osa vee olemisest meiega. 

Ja Toomas Paul ei too seda võrdlust ilmaaegu, sest 
tõesti, see on ehk üks viis, kuidas me inimestena, kes on 
koolihariduse saanud, mõistame, et nii mõndagi võib olla 
meie silme eest varjatud. Nii nagu vesi on kõikjal, vahel 
nähtavam, vahel vähem, nii on ka Looja kõiges, mis maa-
ilmas toimub. 

Nähtavaim osa oli tõesti ehk siis, kui Jeesus sündis 
inimlapsena maailma, tuli tooma meile imelist valgust, 
mida inimesed muidu kuidagi näha ei osanud. Kuid sõltu-
mata Jeesuse taevaminemisest on sõnum rahust, rõõmust 
ja armastusest edasi elamas ja oma tööd tegemas. Valda-
valt küll võrdlemisi tähelepandamatult ja nähtamatult.

Kummaline on see, et valguse poole me inimestena 
püüdleme, soovime kõik enda ümber olevagi ikka ju puh-
ta hoida, kuid oma sisemaailma hoidmine puhtana on üks 
keerulisemaid asju elus. 

Aga olemegi ju inimestena keemiliselt tegelikult päris 
suures mahus seesama vesi, mis külmunud kristallidena 
lume moodustab või tilkadena kõvasse kivissegi augu 
võib uuristada. Eks ikka sellepärast ka kõik sellise ilu nä-
gemine ja karguse kogemine meis nii mõndagi korrastab. 

Kuid veel enam korrastab meis oleva vee olemist see, 
kui oleme ühenduses Loojaga, kui mõistame, et Jumala 
Püha Vaim on see, mis aitab meid puhtana hoida, mis aitab 
meil korrastada meie elu. 

Kui elame koos Jumalaga, siis saame ka meie püsida 
puhtana, kogeda armastust, rõõmu ja rahu oma päevades. 
Ning teisedki võivad näha meis kaunidust, millega meid 
Looja kauniks muudab.

Maailm on imeline!
Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik

Külmakraadid on muutnud veepiisad imelisteks kristallideks.

Eralasteaed Tibu 
avas uue filiaali  
LASTEHOID TIBU
Meriväljal, RANNIKU PÕIK 9

1,5 – 3 aastastele lastele. 

Veel on vabu kohti! 

Huvilised on oodatud etteteatamisega tutvuma: 
lasteaedtibu@gmail.com, tel 5192 5869, Mari-Ann

Info kodulehel www.lasteaedtibu.ee  
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Harjumaa 
Omavalitsuste Liit 
valis uued juhid
Kolmapäeval valis Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
(HOL) volikogu uueks esimeheks Harku valla-
vanema Kaupo Rätsepa ja aseesimeheks Loksa 
Linnavolikogu aseesimehe Helle Lootsmanni. 

Nii äsja valitud esimees kui ka aseesimees osalesid HOL 
juhatuse töös ka eelmisel valitsemisperioodil. Lisaks esi-
mehele ja aseesimehele valiti veel seitse juhatuse liiget. 
Täna kogunes HOL volikogu esimest korda pärast eelmi-
sel sügisel toimunud kohalikke valimisi.

HOLi uuenenud volikogu kokkukutsumise eeldus oli, 
et kõik Harjumaa omavalitsused oleks valimiste järgselt 
oma uute juhtide ning omavalitsuse esindajate valimisega 
ühele poole saanud. Järgmine samm, et HOL saaks oma-
valitsuste ühishuvide ning Harjumaa tervikliku arengu 
eest seismisel oma tööd jätkata, oligi juhatuse valimine. 

HOLi senine juht Vello Jõgisoo sõnas, et annab HOLi 
juhtimise teatepulga uuele juhile üle kindla teadmisega, et 
HOL on jätkuvalt tugev ning tegus. Ta tundis heameelt, et 
tänu koostööle ja ühistele jõupingutustele saadi nii HOLis 
kui Harjumaa omavalitsustes hakkama ka majanduslangu-
sega seotud rasketel aegadel.  

Kaupo Rätsepa sõnul jätkab HOL kindlasti tasakaalus-
tatud juhtimisjoont. “See, et kõik Harjumaa omavalitsu-
sed on täna HOLi liikmed ning seisavad aktiivselt oma 
ühishuvide eest, on suur väärtus, mille alalhoidmise eest 
tuleb kindlasti seista,” märkis Rätsepp. “Tuleb jälgida, et 
ühistegevustes arvestataks kõigi liikmete huvidega.”

Lisaks esimehele ja aseesimehele asuvad HOLi juhatu-
ses tööle Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut, 
Maardu linnapea Nikolai Vojeikin, Keila Linnavolikogu 
esimees Tanel Mõistus, Raasiku vallavanem Raivo Uukki-
vi, Keila Vallavolikogu esimees Kadri Tillemann, Rae val-
lavanem Mart Võrklaev ja Kiili vallavanem Valeri Kukk. 

HOL asutati 1992. aasta 1. aprillil Harju Maakonna 
omavalitsusüksuste poolt koostöö- ja esindusorganisat-
sioonina. Alates oktoobrist 2006 on HOLi liikmed kõik 
23 Harjumaa omavalitsust.

HOL

“3.02–16.02.2014 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäe-
viti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Prangli saar, Lääneot-
sa küla, Lahe maaüksuse detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja piirneb kinnistutega 
Tabani, Roseni, Uuetoa, Laululahe ja Mäe ning reformimata 
maaga. 

Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus ühe 
ühekorruselise (H = 7 m) suveelamu ja kuni kahe abihoone 
(H = 4,5 m) ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 150 m².

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvu-
da ka Prangli raamatukogus ning valla veebilehel: www.viim-
sivald.ee.

5.02.2014, algusega kell 15 toimub Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, Rohuneeme 
tee 148 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisu-
kohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Rohuneeme 
tee ääres ning piirneb Eigi I, Vana-Oti, Rohuneeme tee 146, 
150 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
kahe elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse mää-
ramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

5.02.2014, algusega kell 16 toimub Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, Muuga tee, 
Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (II osa) detailplanee-
ringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik 
arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 10 ha ja asub Muuga tee ja 
raudtee vahel ning piirneb Nahka 2, Kivisaare, Loosivälja tee 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 18a, Katkuniidu põik 6, 7 kinnistutega. 
Planeeringu koostamise eesmärk on käsitletavas piirkonnas 
tervikliku elurajooni kujundamine, mis vastab tasakaalustatud 
ja säästliku arengu põhimõtetele. Detailplaneeringu lahendu-
sega nähakse ette 50 krundi moodustamine, igale üksikelamu 
krundile nähakse ette ühe põhi- ja ühe abihoone rajamine, 
ridaelamu krundile ühe põhihoone rajamine. Arhitektuurinõu-
ded on kujundatud vastavalt varemkehtestatud detailplanee-
ringu osale.

Detailplaneeringute eskiisidega on võimalik tutvuda valla 
kodulehel www.viimsivald.ee“

Oktoobris uuesti uksed 
avanud Viimsi Spordis 
käib vilgas elu. Pärast 
remonti pakutakse 
Spordihallis igas vanuses 
spordiharrastajatele uusi 
võimalusi.  

Alustame uudistamist jõusaa-
list. Spordiklubi juht Georgi 
Skorobogatov ütleb, et jõusaa-
lis on põhirõhk funktsionaalsel 
treeningul, mis tähendab, et 
treenitakse rohkem oma keha 
raskuse ja vabaraskustega. 
Funktsionaalse treeningu jaoks 
on olemas kangid, hantlid, on 
olemas CrossCore (ehk keha 
pöörleva treeningu) rihmad, 
samas ka vajalikud plokkma-
sinad, kardioalal saab ennast 
soojendada ning keharasva 
põletada. Kohal on ka jõusaali 
valvetreener, kellelt nõu kü-
sida. Jõusaalis on tipptunnid 
õhtul seitsmest üheksani ning 
kõrge lagi ei tekita ka sel ajal 
umbset ega ülekoormatuse tun-
net, sest õhku on ruumis palju. 

Jõusaalist viivad uksed Ro-
huneeme ja Haabneeme saali. 
Esimeses käib parajasti hoog-
ne LesMills kontseptsiooni 
uusim Sh’Bam treening – siin 
on ainus koht Eestis, kus seda 
efektset tantsulis-koreograafi-
list trenni alates jaanuarikuust 
tehakse. Haabneeme saalis 
teevad naised-mehed kätekõ-
verdusi – käimas on GRIT-
Strength ehk kõrge intensiiv-
susega intervalljõutreening, 
mis meeldib eelkõige meeste-
le, aga ka tugevatele naistele. 

Kõige põnevam tundub 
Pringi saal, kus saab korra-
ga viis inimest rattapedaale 
sõtkudes kaasa teha virtuaal-
treeningus virtuaalse treeneri 
juhendamisel. Suurel ekraanil 
jookseb rattatee, mis kulgeb 
kaunil maastikul, kus laugjad 
teelõigud vahelduvad tõusude-
ga, samas muutub koos teega 
ka sportlase koormus. Lisaks 

Viimsi Spordihallis käib 
tegevus ööpäev läbi

infole sõidu intensiivsuse ja 
koormuse kohta saab ekraanil 
näha ka õiget kehahoiakut. 
Boonuseks kaunid vaheldu-
vad maastikuvaated. Siin saab 
trenni teha ööpäev läbi, pea-
miselt virtuaalse, aga teatud 
kellaaegadel ka luust ja lihast 
treeneriga.

Suures pallisaalis on käimas 
sulgpalli ja lauatennise treenin-
gud, sama saali saab kergesti 
kohandada korv- ja võrkpalli 
ning saalihoki või laste jalgpalli 
mänguplatsiks. Järgmises saalis 
käib parajasti tennisetrenn – 
siin tegutseb Alo Ojasalu Ten-
nisekooli lastetreening. Kergesti 
nihutatavad vaheseinad loovad 
võimaluse 600 publikukoha 
jaoks, näiteks mõne kontserdi 
ajaks. Kõige populaarsem ala on
Georgi sõnul sulgpall, seda 
saab siin mängida neljal väl-
jakul, võistelda kuni kaheksal 
väljakul, ja soovitav on män-
guaeg ette broneerida. Ka ten-
nist mängitakse kahel väga 
hea vaipkattega väljakul. Väl-
jakukate on remondi käigus 
puhastatud ja nõuetekohaselt 
paigaldatud, mis muudab selle 
varasemast kvaliteetsemaks. 
Kui ühe tenniseväljaku kate on 
õhem, siis teisel on uus, samuti 
puitpõrandale liimitud põran-
dakate pehmem ja sobib neile, 
kes peavad oma põlvi hoidma. 
Väljakuid eraldavad kardinad 

loovad mängijale privaatsus-
tunde. Seda toetab ka väljakuga 
külgnev privaatsaun, kus saab 
nii lõõgastuda kui ka ärijuttu 
puhuda. Tennis on Eestis popu-
laarne ja ka Viimsi spordihallis 
on õhtused ajad üsna hõiva-
tud. Hommikustel aegadel ja 
nädalavahetustel aga püütakse 
võimalikult paljudele anda või-
malust mängida nii tennist kui 
sulgpalli, pakkudes ka sood-
samat hinda. Majas on olemas 
ka oma tennisetreener, kellega 
saab mänguoskusi arendada.

Rahvas koguneb Zumba 
trenni. Treener Eveli ütleb, et 
siin majas valitseb tore õhk-
kond ja austav suhtumine 
treenerisse. Rohuneeme saalis 
algab peagi väga aktiivne ning 
aeroobne BodyAttack. Kok-
ku on valida paarikümne rüh-
matreeningu stiili vahel, lisaks 
virtuaalsed treeningud, mille 
valik täieneb pidevalt. Vir-
tuaaltreening tähendab seda, 
et trenni saab teha ka ilma 
treenerita, juhul kui mõni saal 
on vaba, virtuaaltreener ku-
vatakse seinale IT-lahenduste 
abil, enne treeningu alustamist 
antakse kiire ülevaade kor-
rektsest tehnikast ja vajami-
nevatest vahenditest. Praegu 
on virtuaaltreeningute valikus 
mõned LesMillsi konsepttree-
ningud, Zumba ning Spinning. 

Igasse trenni, ka virtuaal-

sesse, tuleb eelnevalt bronee-
rida koht kas internetis või 
telefoni teel. Viimsi Sport 
taotleb perekesksust, pakkudes 
üheaegselt tegevusi nii lastele 
kui vanematele. Isegi tasuta 
lastehoidu võimaldatakse töö-
päeva õhtuti kell 17.30-21.30, 
kui emad-isad trenni nautivad.

Maja avati sügisel ja kõik 
uuendused pole veel ellu vii-
dud. Näiteks avatakse peagi 
tervisekohvik SpordiRoots, 
kus pärast trenni saab taastuda 
smuuti, valgušeiki või salatite-
võileibadega. 

Viimsi Sport on ainulaad-
ne selle poolest, et on avatud 
ööpäev läbi 7 päeva nädalas. 
Enamasti tegutsevad siin hi-
listel tundidel mehed, kuid 
jõusaalis kohtab ka naisi. Tul-
lakse ka hästi vara, enne töö-
päeva algust, kehale koormust 
andma. Tulijaid on mitte ainult 
Viimsist ja Meriväljalt, vaid ka 
Mustamäelt, Õismäelt, Lasna-
mäelt ja isegi Rae vallast.   

Kuid loetletud pole veel 
kõik võimalused. Lähitulevi-
kus lisanduvad terviseteenused 
– testid, mõõtmised, massaa-
žid. Peatselt alustab spordi-
klubi ka seenioridele mõeldud 
aeroobikatreeningutega. Plaa-
nitakse laiendada personaal-
treeningute võimalusi ning 
suurendada klubi liikmete 
arvu. Paindlikke soodustusi on 
mitmeid, näiteks aastapaketi 
puhul on ette nähtud kuni viis 
nädalat treeningpuhkust, mille 
võrra saab kaarti pikendada. Ei 
pea ka aastatasu korraga välja 
käima, vaid treeningute eest 
saab tasuda kord kuus. Klubi 
pakub soodustusi mitte ainult 
spordihallis, vaid ka Spa Ho-
tel Lavendel kohvikus. Aga et 
oma silm on kuningas, on mõt-
tekas tulla ise kohale kõiki või-
malusi proovima. Kõiki trenne 
saab esmakordselt tasuta kaasa 
teha, et lähemalt tutvuda.  

Annika Poldre

Viimsi ja Randvere raama-
tukogud kutsuvad kõiki 
lapsi ja kuni 16aastaseid 
noori osa võtma XII Nukitsa 
konkursi hääletusest.

Nukitsa konkurss on Eesti 
Lastekirjanduse Keskuse kor-
raldatav lugejaküsitlus, kus 
kahe viimase aasta lastekir-
janduse saaki saavad hinnata 
lapsed. Laste häälte põhjal sel-
gitatakse välja populaarseim 
lastekirjanik ja lasteraamatu-
kunstnik. Auhinna omistamise 
eesmärk on eesti algupärase 
lastekirjanduse ja lasteraama-
tuillustratsiooni tunnustamine 
ja populariseerimine ning laste 
lugemiseelistuste väljaselgita-

Valime parima eesti lastekirjaniku ja 
lasteraamatu illustraatori

mine. Iga hääletaja tohib täita 
hääletussedelit vaid ühel kor-
ral, andes ühe hääle kirjaniku-
tööle (tekstile) ja teise kunstni-
kutööle (illustratsioonidele).

Hinnangud kogutakse raa-
matukogude abiga kokku üle 
kogu Eesti. Võistlusnimekirjas 
on seekord 199 algupärast es-
matrükki, ühtekokku 172 kir-
janiku- ja 163 kunstnikutööd. 
Alates 20. jaanuarist saavad raa-
matusõbrad Viimsi ja Randvere 
raamatukogudes oma eelistused 
valimissedelitele märkida.

Konkursi võitjad tehakse 
teatavaks pidulikul lõpuüri-
tusel rahvusvahelise lasteraa-
matupäeva, 2. aprilli paiku. 
Seekord on pidulik lõpetamine 

5. aprillil Eesti Rahvusraama-
tukogus Tallinna raamatumes-
sil. Traditsiooni kohaselt kut-
sutakse konkursi lõpetamisele 
70 hääletuses osalenud last, 
kes valitakse välja loosi teel. 
Nukitsa konkursi võitjad – las-
te lemmikkirjanik ja -kunstnik 
– saavad auhinnaks pronksist 
Nukitsa kuju, tänu Kultuurka-
pitalile kuulub kolmele eduka-
male kirjanikule ja kunstnikule 
ka rahaline preemia.

Konkursi peaauhinna – 
Nukitsa pronkskuju on eelne-
valt võitnud kirjanikud Andrus 
Kivirähk (kolmel korral), Hen-
no Käo (kahel korral), Edgar 
Valter, Kristiina Kass, Volde-
mar Miller, Ene-Maris Tali, 

Ira Lember, Janno Põldma ja 
kunstnikud Heiki Ernits (nel-
jal korral), Edgar Valter (ka-
hel korral), Anni Mäger, Piret 
Niinepuu, Ulvi Kuusk, Tarmo 
Tali, Karel Korp. 

Hääletada saab ka elekt-
rooniliselt Eesti Lastekirjan-
duse Keskuse kodulehel. 

Konkursil osalevate raama-
tutega saab tutvuda ja oma hääle 
anda Viimsi ja Randvere Raa-
matukogudes 20. veebruarini.

Viimsi Raamatukogu

Kõrge laega jõusaalis on palju valgust ja õhku. 
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Rakvere Teater tähistab 
lähenevat naistepäeva 
reedel, 7. märtsil kell 19, 
kui Tom Kempinski loo-
tuste romansis “Lahus-
elu“ astuvad Viimsi huvi-
keskuse lavale Liisa Aibel 
ja Tarvo Sõmer.

Üks vana legend räägib, et ku-
nagi lõikasid jumalad inimesed 
pooleks, nii et ühest tervikust 
sai kaks teineteisest lahutatud 
puudulikku poolt, kes oma teist 
külge igatsevad ja end selle 
ülesleidmisele pühendavad. Nii 
otsivad oma kadunud poolt ka 
“Lahuselu” tegelased – amee-

Rakvere Teater toob Viimsisse 
armastuse ja igatsuse loo

riklannast näitlejanna Sarah ja 
inglasest näitekirjanik Joe, keda 
lisaks Atlandi ookeanile ja aja-
vahele lahutavad naise lihashai-
gus ning mehe avatud ruumide 
kartus. Õnneks on tänapäeval 
olemas telefonid ning kui südi 
näitlejanna New Yorgis numb-
ri valib ja Londonisse helistab, 
saabki alguse lootuste romanss.

“Lahuselu” lavastaja Kal-
ju Komissarov, kes end enne 
esietendust paadunud roman-
tikuks tunnistas, ütleb: “Õn-
nelikuks saamise ootus või 
lootus on elus väga oluliselt 
edasiviiv jõud. Tavaline lugu 
– inimesed tahavad õnnelikud 

olla, kuid kõige suuremaks 
takistuseks õnnelikuks hakka-
misel on reeglina inimene ise. 
Igaüks meist on iseendast loo-
nud mingisuguse pildi, aga see 
ei pruugi olla midagi muud kui 
üks komplekt eelarvamusi. Ja 
kui see komplekt saab kokku 
teise komplekti eelarvamuste-
ga, siis on vaja neid vastastik-
ku maha kratsida. “Lahuselu” 
on veelkordne võimalus tulla 
teatrisse ja kahe tunni jooksul 
teiste inimeste elumudelit jäl-
gides aru saada, et endal on 
kõik eeldused olla õnnelik ja 
armastatud.”

Rakvere Teater

“Lahuselus“  on laval Tarvo Sõmer ja Liisa Aibel. 

Taas tuleb talvine 
aialinnuvaatlus
Eesti Ornitoloogiaühing kutsub osalema 24.–26. 
jaanuaril 2014 toimuval talvisel aialinnuvaatlu-
sel, millest on kujunenud populaarseim linnu-
vaatlusüritus ja suurim kodanikuteaduse (citizen 
science) projekt Eestis. 

Tänavu viiendat korda toimuval vaatlusel osales mullu 
2500 linnusõpra, tänavu on võimalus osaleda ka laste-
aedadel ja koolidel. Aialinnuvaatlus annab suurepärase 
võimaluse veeta tund aega pere, laste ja loodusega, andes 
seejuures ka väikese panuse linnuteadusesse. 

Aialinnuvaatlusel osalemine on lihtne ja võtab aega 
vaid ühe tunni. Selleks tuleb valida endale aias või pargis 
hea nähtavusega vaatluskoht, mis on soovitavalt lindude 
toidumaja või toitmispaiga läheduses ning leida 24.-26. jaa-
nuaril üks tund vaba aega valitud kohas lindude tegevuse 
jälgimiseks. Nii võib toidumaja ümber askeldavaid linde 
vaadelda kasvõi toast läbi akna ja seda võib teha nii üksi 
kui koos pere või sõpradega. Selle tunni jooksul tuleb kõik 
vaatluspaigas kohatud linnuliigid ka kirja panna ning iga lii-
gi puhul üles märkida kõige suurem korraga nähtud isendite 
arv. Tulemused saab sisestada aialinnuvaatluse kodulehel 
asuvasse online ankeeti http://www.eoy.ee/talv/vaatlusan-
keet/ või interneti puudumisel saata ürituse koordinaatorile 
(Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005).

Lisaks harivale küljele on talvisel aialinnuvaatlusel 
ka teaduslik eesmärk. Sel viisil on võimalik saada teavet 
aialindude arvukuse muutuste kohta, jälile jõuda nende 
muutuste põhjustele ning vajadusel võtta ette samme aia-
lindude heaolu parandamiseks. 

Täpsemad juhised talvisel aialinnuvaatlusel osalemi-
seks ja andmete edastamiseks leiab selleks loodud ko-
dulehelt www.eoy.ee/talv. Talvist aialinnuvaatlust toetab 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Aarne Tuule
Talvise aialinnuvaatluse koordinaator

Eesti Sõjamuuseumis lei-
dis 3. jaanuaril aset tra-
ditsiooniline koolivaheaja 
töötuba, mille raames 
osalesid 5–11aastased 
lapsed muuseumi uues 
haridusprogrammis “Koos 
Jänku-Jussiga sõjamuu-
seumi külastamas”.

Kui eelnevates töötubades on 
lapsed valmistanud soomus-
auto pildiga magneteid ja taim-
parknahast kukruid nahakunst-
nik Kadri Kruusi juhendami-
sel, siis seekord meisterdati 
Eesti lipu toonides vildist rin-
namärke. Kõikides muuseu-
mi nooremale vanuserühmale 
mõeldud haridusprogrammi-
des on oluline osa käelisel te-
gevusel – see võimaldab kin-
nistada programmi käigus 
kogutud teadmisi, aitab lastel 
luua omi tõlgendusi ja arenda-
da nende loovust.

Uue haridusprogrammi ju-
hatas sisse multifilm “Jänku-
Juss sõjamuuseumis”. See 
õpetlik animafilm valmis koos-
töös portaaliga lastekas.ee ja 
räägib lastele arusaadavas kee-
les sõjast ja rahust. Haridus-
programmis osalejatel oli või-
malik osa saada Jänku-Jussi 
seiklustest Eesti Sõjamuuseu-
mis ja hiljem üheskoos arutle-
da, mida uut ja põnevat teada 
saadi. Pärast multifilmi vaata-

Koolivaheaeg sõjamuuseumis

mist võeti muuseumi temaa-
tilistes tubades ette ajarännak 
läbi Eesti ajaloo – lastel oli 
võimalik kehastuda muinas-
aegseteks sõjameesteks ja ha-
lastajaõdedeks. Kõik haridus-
programmis osalejad said kan-
da muinasaegsete sõjarüüde 
taolisi kostüüme, vanamood-

said halastajaõe siniseid keepe 
ja punase ristiga pearätikuid, 
proovida kaitsekilpide ja kiiv-
rite raskust ning katsetada esma-
abi andmist kolmnurkrätikuga. 
Viimane on oskus, mida võib 
vahel tavaeluski vaja minna.

Uuriti Eesti Vabadussõjas 
kasutusel olnud ning Bri-

ti abina saadud kiivrit ning 
kaasaegsete telefonide kauget 
eelkäijat – puidust korpusega 
välitelefoni. Eesti kaitsejõude 
tutvustavasse ruumi sisene-
des jõuti taas tänapäeva ning 
lapsed said võrrelda muinas-
aegse sõjamehe relvastust ja 
varustust kaasaegse sõduri 
omaga – kiivrit ja rakmeid kil-
luvestiga. Haridusprogrammi 
lõpetas vildist kokardite ehk 
mütsimärkide valmistamine. 
Viimase kasutamine oli enne 
Prantsuse revolutsiooni levi-
nud nii kõrgemas seltskonnas 
kui ka sõjaväelaste hulgas. Ka 
daamidel oli kombeks kokard 
kaunistuseks kübara või kleidi 
külge kinnitada. Tänapäeval 
kasutatakse seda sõjaväelaste 
riietuse juures – kokard mär-
gib kuuluvust väeossa või rü-
gementi, kus teenitakse.

Järgmine töötuba toimub 
kevadisel koolivahejal, täpse-
mat infot selle kohta leiab muu-
seumi koduleheküljelt www.
esm.ee ja Facebookist. Vaba-
riigi sünnipäevakuul ootame 
aga huvilisi muuseumi hari-
dusprogrammidesse. Kõik osa-
lejad saavad endale kingitu-
seks Eesti käsilipu.

Kohtumiseni!

Kristina Madisson-Laht
Eesti Sõjamuuseumi 
muuseumipedagoog

Käeline tegevus aitab omandatud teadmisi kinnistada.
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Andekuse geen
1. veebruaril kell 11 ootame kõiki sugupuu- ja 
kultuuriloohuvilisi Viimsi Raamatukokku, Kesk 
tee 1 kuulama raamatu “Andekuse geen” auto-
rit Mati Laanet. Ta tutvustab oma versiooni 19. 
sajandi kultuuriloojate tegelikust päritolust. 

Raamat “Andekuse geen” ilmus esmakordselt 2013. a 
mais. Mati Laane on enamikule tuntud aiandustegelasena, 
kes elab Tallinnas Pirital. Ta on õppinud Räpina aiandus-
tehnikumis, Tartu Ülikoolis botaanikat ja Eesti Riiklikus 
Kunstiinstituudis arhitektuuri ning töötanud Tartu ja Tal-
linna haljastusega tegelevates asutustes ja organisatsiooni-
des aedniku ja aiandusarhitektina. Ta on olnud ajakirjade 
Aed. Mesindus ja Aed toimetaja, on “Iluaianduse käsiraa-
matu” ja “Põõsaraamatu” üks autoritest, pidanud 44 aastat 
puukooli ning juhtinud aiandusfirmat Aedvara. 

Lisaks aiandusele on Mati Laane hobi olnud tuntud 
kultuuritegelaste päritolu ja suguvõsade ajaloo ning põh-
jala algkeele uurimine. Kuigi raamat pole elukutselise 
ajaloolase kirjutatud, ei ole see ilukirjanduslik teos. Pika-
aegsel baltisakslaste genealoogia uurimisel märkas autor, 
et paljud kuulsad erinevatest suguvõsadest pärinevad bal-
tisakslastest kultuuriloojad on omavahel emade kaudu ehk 
naisliini pidi lähisugulased. Veelgi enam: nõod, nõbude 
lapsed või lapselapsed. See aspekt hakkas autorit huvi-
tama ning ta hakkas varem isaliinis tehtud sugupuudest 
kombineerima emaliinis sugupuid. Nii koondus enamik 
kauaaegsete baltlaste juurtega tuntud kunstnikke, kirja-
nikke, pargiloojaid, teadlasi ja ühiskonnategelasi mõnda 
üksikusse sugulusringi, kus on näha nende kõigi ühised 
esivanemad. Bioloogina nähtust kaaludes püstitas ta hü-
poteesi, et loomeandekus peab olema geneetiliselt päritav. 

Tekstis on toodud palju näiteid lähisugulasabieludest 
sündinud kultuuriloojatest. Raamatule lisatud digitaalse-
tes suguvõsa plaanides on kultuuriloojad ja nende eellased 
graafiliselt esitatud mitme erineva teemablokina: pargiloo-
jad, kunstnikud, linnakodanikud jne.

Ajaliselt hõlmab raamat põhiliselt kolme viimast sa-
jandit, minnes kohati keskaega ja teiselt poolt ka kaasaega, 
tuues esile mõnegi praegu tuntuma eestlasest isiku põlvkond-
likud seosed. Kokku leiab käsitlemist umbes 200 isikut.

Raamatu esimesed 100 lehekülge on pühendatud bal-
tisaksa suguvõsadele, käsitlemist leiab üle 100 isiku. Raa-
matus on palju rõhku asetatud nõbude vahelistele abielu-
dele ja autor leiab, et nii anti kõige kindlamalt edasi nn 
andekuse geen. Autor arvab, et loomeandekuse edasikand-
jaks peab olema varjatud ehk retsessiivne geen. 

Raamatu teine pool on pühendatud eestlaste suguvõsa-
dele ja nende seostele baltisakslastega. Suures osas on see 
Freidrich Reinhold Kreutzwaldi lugu, käsitletakse tema 
põlvnemist, analüüsitakse ta loomingut, selle kaudu on 
välja toodud seosed teatud paikade ja rohkete isikutega. 

Kreutzwaldi kõrval on vaatluse alla võetud seni puh-
taks eestlaseks peetud loomeinimeste (Friedrich Robert 
Faehlmann, Eduard Bornhöhe, Lydia Koidula, Eduard 
Vilde, Kristjan ja Paul Raud, Eduard Viiralt, Johann Köler 
jt) päritolu ja seosed baltisakslastega ja omavahel. 

Jane Palu, Mati Laane

Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus avati 12. jaanuaril 
uus kunstinäitus. 

Siim-Tanel Annuse maalinäi-
tuse keskse osa moodustavad 
teosed, kus kunstnik on lähtu-
nud vanimatest eestikeelsetest 
tekstidest. Maalidel on jääd-
vustatud lausekatked Henriku 
Liivimaa kroonikast (13.–14. 
sajandi vahetuse ajast) ja sada 
aastat hilisematest märkmetest 
Dominiiklaste kloostrile kuulu-
nud raamatutes. Kahel suurefor-
maadilisel maalil on kujutatud 
lehekülg 1535. aastal ilmunud 
Wanradt-Koelli katekismusest 
ja 1739. aasta piibli tiitellehest. 

Näitus on avatud 5. veeb-
ruarini.

Erkki Juhandi 

Siim-Tanel Annuse näitus Viimsis

Siim-Tanel Annus koos oma teostega, mis lähtuvad vanimatest eestikeelsetest tekstidest.

Peterburi Jaani kirikus, 
mis on Eesti Kontserdi üks 
filiaale, kavandatakse 
kontserte aasta jagu ette. 
Tänavu jaanuari alguses, 
vene õigeusu jõulude 
teisel pühal esines seal 
jõulufestivalil Gratulari 
akordionimuusika kont-
serdiga Henn Rebane, 
Eesti tuntuim akordioni-
virtuoos ja Viimsi Muusi-
kakooli õpetaja. Kontsert 
kandis pealkirja “Virtu-
oosne akordion“.

Peterburi Jaani kiriku kont-
sertidel pole repertuaari kohta 
piiranguid, seal ei pea kõlama 
vaid kirikumuusika ning akor-
dionikontserdilt oodati helget 
muusikat, rääkis Henn Rebane.

Sellise kavaga kontserti 
nagu oli Peterburis esitas ta 
enda sõnul esimest korda. Teh-
nilise keerukuse poolest võiks 
seda võrrelda aga ehk aastata-
guse Slovakkias, Kosice Kon-
servatooriumis toimunuga.  

Peterburi kontsert oli eriline 
mitmes mõttes: esinemist lihvis 
muusik aasta aega, harjutades 
viimased kolm kuud eriti ping-
salt, et ei tekiks tehnilisi ega 
emotsionaalseid probleeme. 
Tore võimalus oli ka uut kava 
proovida mõni päev varem 
Eestis Viimsi Päevakeskuses 
toimunud kontserdil. Eriliseks 

Peterburi Jaani kirikus kõlas 
Henn Rebase akordionimäng

muutis esinemise ka kontserdi 
publik, kelle seas olid Peter-
buri konservatooriumi bajaa-
ni- ja akordioniprofessorid ja 
üliõpilased. Peterburi ja kogu 
Venemaa muusikute akordio-

ni-bajaanimäng on Rebase sõ-
nul erakordselt kõrgel tasemel, 
nad osalevad pidevalt maailma 
mainekatel konkurssidel, s.h 
suurimal Coupe Mondealil, 
kust on tagasi tulnud alati kõr-

gete tunnustustega. 
Henn Rebase kontserdiga 

jäi publik väga rahule, Eesti 
muusik suutis isegi nõudlik-
ke kuulajaid imestama panna, 
nagu selgus saalis olnute mulje-
test. “Mitte ainult tehnika pole 
tähtis, vaid ka loo väljatoomi-
ne. Oluline on, et leiad mingi 
uue nüansi, mis mõjub oota-
matult ja huvitavalt,” tutvustas 
Rebane oma lähenemist.  

Kontserdikavast moodustas 
suurema osa mehe enda loo-
ming, s.h oli osa eesti torupil-
lilugude meloodiaid, kus lisaks 
kasutas ta ka unikaalset oma-
loodud jalatrummi. Ka kont-
serdi tutvustuses oli eraldi esile 
toodud maailmas ainulaadne 
ühemehekooslus: akordion ja 
jalatrumm.  Lõpuosas kõlasid 
akordionimuusika pärlid, pea-
miselt Prantsuse heliloojatelt, 
mida publik huviga ootas.

Muusikule mõjus elamusena 
esinemiskoht – Peterburi eest-
luse kantsina tuntud kirik, kus 
on liikunud ja ennast teostanud 
sellised eesti kultuuri suurkujud 
nagu Jakob Hurt, Rudolf Tobias, 
Mihkel Lüdig, Mart Saar jt. Ki-
rikus valitsev soe kodune atmo-
sfäär mõjus kontserti toetavalt. 
Publik sai elamuse, mille eest 
tänas väga pika aplausiga, nõu-
des isegi nelja lisapala. 

“Peterburi Jaani kiriku kõ-
la on lausa erakordne. Kõik 
nüansid pääsevad esile ja kaja 
pikkus on väga paras,” kiitis 
Henn Rebane kontserdiruumi, 
kus ta on korra varem esinenud 
koos Voldemar Kuslapiga.   

Sellised edukad esinemised 
annavad tihti tõuke järgmistele. 
Nii sai Rebane kutseid esine-
misteks Peterburis ja Moskvas. 
Põhjuseks kindlasti tema vir-
tuooslik mäng, aga ka huvitav 
mängustiil, mis erineb idanaab-
rite omast. “Muusikaline mait-
se on erinev ja see ongi kuula-
jaile huvitav,” sõnas Rebane. 

Annika Poldre

KUULAJA KOMMENTAAR:
Kasutan võimalust tänada 
Teid kogu südamest selle 
suurepärase muusikaela-
muse eest, mida kuula-
jad Teie esitusest said. Ei 
mäleta, et oleksin kunagi 
varem kontserdist nii sü-
gavat muljet saanud. Teil 
on väga tundlik ja tohutu 
lai tehniline pagas, Teie 
esituslaad on väga väljen-
dusrikas ja musikaalne.  

Š. H: Gadžijev

Peterburi Jaani kiriku kontserdi müürileht.

Henn Rebane koos lahutamatu kaaslase akordioniga.
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24. jaanuar – 16. veebruar

Viimsi valla kultuurikalender
Fotonäitus “Viimsi mõis – 
enne ja praegu” kõrvutab foto-
jäädvustusi tänasest ja kahe-
kümne aasta tagusest mõisast
Dokumendinäitus “Kaks algust”. 
Eesti Rahvusarhiivi näitus
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
NB! UUS näitus “Marko Matvere 
pliiatsijoonistused“
Näitus “Käsitöö voodis“
Näitus “Kirovist Kuulini“ 
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest palume teatada: 
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Koerarakendi sõidud igal 
pühapäeval k 12–15

*kuniks lund jagub
Täpsem info: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Talvel muuseum avatud 
nõudmisel, tel 5694 4238, 
info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

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

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 
“Muinasjutt“
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 20. märts
Näitus “Marko Matvere 
joonistused“ 
Näitusel väljas olevad tööd on 
katamaraan Nordea kajutis 
kribatud portreed reisil kohatud 
melaneeslastest ja indiaanlaste 
järeltulijatest
Rannarahva Muuseumis

Kuni 2. märts
Erika Veermäe maalinäitus 
I korrusel
Fotonäitus “Viimsi Kaunis 
Kodu läbi aastate“
II korrusel
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 26. jaanuar 
Raamatuväljapanek 
“Vaatleme linde“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 2. veebruar 
Raamatuväljapanek “Epp-Maria 
Kokamägi ja tema pere“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 20. veebruar
Raamatuväljapanek 
“Nukits vallutab raamatukogu. 
Nukitsa konkurss“
Lisainfo www.elk.ee
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. jaanuar
Raamatuväljapanek 

“Uuel aastal uued teadmised! 
Harivat teadmiskirjandust“
Lastele raamatuväljapanek 
“S nagu seiklus!“

Kuni 20. veebruar
Lastele raamatuväljapanek 
“XII Nukitsa konkurss“
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 31. jaanuar
Raamatuväljapanek 
“Kroonitud pead“
Prangli Raamatukogus

24. jaanuar k 19
Koolitants: Harjumaa 
maakondlik voor
Viimsi Koolis

24.–26. jaanuar
Euroopa Noorte Korvpalli Liiga 
etapp Viimsis
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi
Lisainfo www.kkviimsi.ee
Viimsi Kooli spordikompleksis

25. jaanuar k 21
Jüri Homenja
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas 

26. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

27. jaanuar – 5. veebruar 
Raamatuväljapanek 
“Artur Adson 125“
Viimsi Raamatukogus

27. jaanuar k 18
Leivaküpsetamise õpituba
“Fermenteeritud toit eestlase 
terviseks”
Reg: info@harmoonikum.ee, 
tel 5308 1188
Harmoonikumis

30. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

30. jaanuar k 19
Hobuseaasta tervitus-
tseremoonia
Reg: info@harmoonikum.ee, 

tel 5308 1188
Harmoonikumis

31. jaanuar k 17
Reedeklubi 10–14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

31. jaanuar k 19
Käsipalli esiliiga võistlused
HC Viimsi – Viljandi SK
Korraldaja: HC Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

1. veebruar k 11 
Raamatu “Andekuse geen ...” 
autori Mati Laane loeng ja 
arutelu 
Teema “Kreutzwaldi, Faehl-
manni jt 19. saj kultuuriloojate 
tegelik päritolu“
Viimsi Raamatukogus

1. veebruar k 19
Teater Vanemuine “Remondi-
mees“
Piletid hinnaga 15/12 €
Piletite broneerimine 
tel 602 8838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Piletid müügil ka Piletilevis ja 
Piletimaailmas
Viimsi Huvikeskuses

2. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. veebruar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

2. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

2. veebruar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3.–27. veebruar
Raamatuväljapanek “Tunne 
iseennast!“
Põnevat lugemist psühholoo-
giast
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

3.–28. veebruar
Raamatuväljapanek “Tali-
olümpiamängud läbi aegade“
Prangli Raamatukogus

3. veebruar k 12
Tartu Rahu 94. aastapäeva 
koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses, Meri-
välja tee 3 
k 10.30 väljub buss Metsakal-
mistule K. Pätsi hauale
Viimsi Vallavalitsuse eest
k 11 kogunemine Metsakal-
mistul K. Pätsi haua juures

6. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. veebruar k 17
Reedeklubi 10-14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. veebruar k 10–13
Perespordisari “Koos teeme 
kõike!“
Suusamaraton
Korraldaja: MLA Viimsi Laste-
aiad
Haabneeme terviserajal, 
Viimsi Lasteaiad Karulaugu 
õuealal

9. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

12. veebruar k 15
Kindral Johan Laidoneri 
130. sünniaastapäev
Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärgi avamine
Viimsi mõisa pargis
k 16 Peeter ja Piia Paemurru 
muusikaline tervitus
Raul Rebase mälestusloeng 
“Oma lugu peame me ise ju-
tustama“
k 18 Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“ (reserveeritud)
Viimsi mõisa peahoones

13. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, 

tel 602 8943, 
margit@viimsi.edu.ee
Etendus on vaheajaga, 
kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

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

14. veebruar k 17
Reedeklubi 10-14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee
Etendus on vaheajaga, 
kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

15. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus Jo-
han ja Maria Laidoneri elust
„Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee
Etendus on vaheajaga, 
kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

16. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

16. veebruar k 14
MTÜ Kungla muusikal “Nõiutud“
Piletid hinnaga 4 € müügil 
enne etenduse algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

16. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

LASTEKAITSESPETSIALISTI,
kelle peamised tööülesanded on laste ja perede nõustamine sotsiaal-
setest õigustest ning abistamise võimalustest, abivajavatele peredele 
abi osutamise korraldamine ning järelevalve, vanemliku hoolitsuseta 
laste elu korraldamine, juhtumipõhise töö kavandamine koostöös sot-
siaalvõrgustiku liikmetega, eestkosteasutuse rollist tulenevate tööüles-
annete täitmine, laste õiguste ja huvide kaitsmine, asendushooldusega 
seotud toimingud, ennetustöö.

Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialisee-
runud);
• vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametni-
kule kehtestatud nõuetele;

• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- 
ja koostööoskus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
• iseseisvus ja analüüsivõime;
• kõrge stressi- ja pingetaluvus, võime töötada pingeolukordades;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara);
• B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus lastekaitsetöö alal;
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris.

Ametikohal pakutakse sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi, ene-
setäiendamise võimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, puhkust 
35 kalendripäeva. 
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandidaatidel palume esitada avaldus, elulookirjeldus, motivatsiooniki-
ri koos palgasooviga ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 
5. veebruariks 2014 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harju-
maa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil heli@viimsivv.ee.

Lisateave tööalastes küsimustes: Reet Aljas, tel 602 8824 või reet@
viimsivv.ee.

Lisateave konkurssi puudutavates küsimustes: Heli Kannes, tel 602 
8872 või heli@viimsivv.ee.
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OÜ VIIMSI VALLA 
ARENDUSKESKUS

teostab alljärgnevaid töid:
Detailplaneeringud

Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, 
HINNAD SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.129
tel 60 66 863, 56 502 487

info@viimsiarendus.ee

Pilet 4 €

Kas oled kunagi mõelnud, 
et hädasti oleks vaja mi-
dagi ära teha, kuid endal 
napib selleks kas aega, 
viitsimist või oskusi? Või 
vastupidi, sul on oskusi ja 
vaba aega, kuid ei oska 
neid otstarbekalt ära 
kasutada?

Kui kumbki olukordadest tuli 
tuttav ette, siis Sants pakub 
sobivat lahendust. Õpilasfirma 
Sants on Tallinna Reaalkooli 
õpilaste loodud veebikeskkond, 
kus viiakse kokku töö ja tegija. 

Veebikeskkond sants.ee 
erineb teistest töövahendustee-
nustest selle poolest, et seal on 
võimalik tööd pakkuda tasuta, 
kiiresti ja lihtsalt. Tööpakku-
jateks ei ole ainult ettevõtted, 
väikese juhutöö kuulutuse saab 
edastada ka eraisik. Näiteks 

hilja jõudnud talvega kaasne-
vad lisatööd: lumelükkamine, 
puudelõhkumine ja riitaladu-
mine ning muud hooajalised 
tööotsad, milleks paljudel aega 
ei ole, saab lisada meie lehele. 
Samuti annab see võimaluse 
inimestele, kes lähevad reisile 
ning otsivad kohta lemmikloo-
ma hoiuks – parim lahendus 
võib olla kõrvaltänava elanik, 
kes otsib Santsu lehelt tööd. 
Kuulutuse lisamiseks peab mi-
nema lehele sants.ee, registree-
rima end kasutajaks, klõpsama 
lehele “Postita tööots”, misjärel 
jääb veel täita vaid töökirjeldus.  
Peale kuulutuse avalikustamist 
hakkavad töö soovijate kan-
dideerimisavaldused saabuma 
tööandja meilile. Valiku teeb 
tööpakkuja erinevate avalduste 
vahel ning võtab ühendust va-
lituks osutunud töövõtja(te)ga.   

Santsu filosoofia on, et päe-
va lõpuks ükski töö tegemata 
ei jääks ning tegusad inimesed 
saaksid võimaluse teenida lisa-
raha. Õpilasfirma idee ajendiks 
sai soov tõsta eestlaste ühis-
kondlikku aktiivsust ning pak-
kuda noortele lisavõimalus vaba 
aja produktiivseks veetmiseks. 
Lisaks sellele on võimalik saada 
uusi kogemusi, tehes töid, mida 
kunagi varem teinud ei ole.

Peale selle oleme 8. veeb-
ruaril esindatud ka üle-eestilisel 
õpilasfirmade laadal, mis leiab 
aset korraga kahes Tallinna 
kaubanduskeskuses – Kristiine 
ja Rocca al Mare keskustes.

Laadal oodatakse osalema 
üle 120 erineva õpilasfirma, 
nende hulgas ka õpilasfirmad 
Moldovast ja lähiriikidest. Iga 
sants on võimalus!

ÕF Sants

Õpilasfirma Sants viib kokku 
töö ja tegija

ÕF Sants: vasakult Kaarel Kotkas, Uku Tammet, Kätlin Tammiste, Rainer Urmas Maine ja Jörgen Jõulu.
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sport

Spordiüritustest tulekul
29. jaanuar k 19 Käsipalli Meistriliiga / Põlva Serviti vs HC Viim-
si/Tööriistamarket / Mesikäpa Hall / Korraldaja: Põlva Serviti
31. Jaanuar k 19 Käsipalli esiliiga / HC Viimsi vs. Viljandi SK / 
Viimsi Kooli spordihoones / Korraldaja: HC Viimsi
2. veebruar k 13.30 Saalihoki Esiliiga / Sparta Team Auto-
maailm II vs Viimsi Kepp / Kristiine spordihall / Korraldaja: 
Sparta Team Automaailm II
4. veebruar k 19 Käsipalli Meistriliiga / Aruküla vs HC Viimsi/
Tööriistamarket / Aruküla Spordihoone/ Korraldaja: Aruküla
9. veebruar k 12.45 Saalihoki Esiliiga / Viimsi Kepp vs TVK 
Leegid / Õismäe sportmängude hall / Korraldaja: Viimsi Kepp

1.–2. märtsil k 11 Viimsi Kooli spordikompleksis Viimsi Meistri-
võistlused saalijalgpallis. Reg 25. veebruarini: aleks@pyynsi.
ee, tel 552 1430. Korraldajad Viimsi VMP ja Viimsi Vallavalitsus.

Harjumaa 2013. aasta parimateks sportlasteks 
kuulutati tennisist Anett Kontaveit  ja jalgratta-
orienteeruja Lauri Malsroos.

Maakonna parim naissportlane Anett Kontaveit võitis 
lõppenud hooajal neli tiitlit üksik- ja kolm paarismängus 
ning maailma edetabelis paikneb ta juba 228. kohal. Suvel 
võidutses Anett 10 000-dollarilisel turniiril Türgis ning 
oktoobris sai esikoha Austraalias Margaret Riveris peetud 
25 000-dollarilisel tenniseturniiril. Lisaks mängis Anett 
Kontaveit eelmisel aastal viies paarismängu finaalis, või-
tes neist kolm – koos lätlanna Jelena Ostapenkoga sai ta 
esikoha Tallinnas, britt Jessica Reniga Edinburghis ning 
venelanna Polina Leikinaga Izmiris.

Parimaks meessportlaseks valitud Lauri Malsroos saa-
vutas eelmisel aastal maailmameistrivõistlustel jalgratta-
orienteerumise sprindis teise ja teatevõistlustel kolmanda 
koha. Euroopa meistrivõistlustelt on Lauri Malsroos koju 
toonud teatevõistluste viienda koha. Samuti on ta maailma 
karikavõistlustel 159 osaleja hulgas 12. kohal.

Spordiaasta parimad kuulutati välja 16. jaanuaril Har-
jumaa Spordiliidu spordiaasta 2013 kokkuvõtete tegemi-
sel Rahvusooperis Estonia. Harjumaa parimate sportlaste 
auhinnakarikad andis üle Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Parimate sportlaste tunnustamise traditsioon on Harju 
maakonnas üks vanemaid, mis sai alguse aastal 1956. Har-
jumaa parimaid sportlasi tunnustatakse 58. korda.

Heikko Kukk

Anett Kontaveit – 
Harjumaa parim 
naissportlaneJaanuari esimesel nädala-

vahetusel toimus Tal-
linnas rahvusvaheline 
sulgpalliturniir Estonian 
International, millel osa-
les ka Viimsi valla sport-
lane Laura Vana, kelle 
esimeseks vastaseks oli 
Evgenya Kosetskaya.  

Laura Vana kaotas esimeses 
ringis venelanna Evgenya Ko-
setskayale. “Teadsin, et mäng 
tuleb raske ja vastane on tugev,” 
kommenteeris Laura. “Ma pol-
nud temaga varem mänginud, 
kuid olin teda mängimas näi-
nud ja tean, et ta on võitnud ka 
tugevama tasemega turniire kui 
Estonian International.” Vasta-
ne mängis väga agressiivselt ja 
lihtvigadeta, mistõttu Vanal oli 
väga raske mängu rütmi kät-
te saada ja enda mängu peale 
suruda. Ka tegi ta enda sõnul 
liialt palju lihtvigu, samuti ei 
vedanud tal enda arvates see-
kord loosiga. Kuna turniir oli 
olümpiasüsteemis, siis mängu 
kaotajale oli selleks korraks 
kõik lõppenud.  

Taanis treeniv Laura Vana 
võistles Tallinnas

Praegu on Laura Vana Taa-
nis Odense sulgpalliakadee-
mias, kus ta sel hooajal treenib 
Lennart Engleri käe all. „Siin 
on rahvusvaheline treening-
grupp ning palju tugeva tase-
mega naismängijaid Soomest, 
Tšehhist, Lätist, lisaks ka Taani 
paremad,“ rääkis Vana. Samas 
treenib ka Eesti meeste sulgpal-
li esinumber Raul Must. 

Järgmine turniir, kus Lau-
ra Vana osaleb nii üksik- kui 
ka naispaarismängus, on Ees-
ti meistrivõistlused Tallinnas 

TTÜ spordihallis 31.01-2.02. 
Seejärel osaleb ta Eesti koon-
dise koosseisus võistkondlikel 
Euroopa meistrivõitlustel, mis 
toimuvad veebruari teisel näda-
lal Baselis. Laura Vana mängib 
kaasa ka maailmakarika etap-
pidel ja Prantsusmaa 2. liigas 
Salbrise klubi eest. Mängud 
toimuvad 10 nädalavahetusel 

ja praegu on Salbris pärast kuut 
kohtumist edetabelis 3. kohal.

Laura Vana on seadnud 
endale eesmärgiks kvalifitsee-
ruda olümpiamängudele Rios-
se 2016. aastal. „Selle nimel 
kolisin Taani treenima ja olen 
praegu professionaalne sulg-
pallur,“ teatas ta. 

VT

Laura Vana mänguhoos.

Talispordi võimalused
l Laidoneri mõisapark – Kelgutada saab mõi-
sa tagusel mäel.
l Rohuneeme puhkeala – Suusatajatele on val-
gustamata vabastiili- ja klassikarada pikkusega 
1–5 km. Puhkealal asub ka kelgumägi. 
l Karulaugu suusarada – Valgustatud vabastii-
li- ja klassikarada pikkusega 1,9 km asub Karu-

Eeloleval nädalavahetusel 
võõrustab Viimsi taas 
Euroopa Noorte Korvpalli-
liiga (EYbL) etappi. Seda-
puhku on võistlustules 
kuni 15aastased poisid 
(sünniaastaga 1999) 
– kaheksa meeskonda 
Eestist, Lätist, Leedust ja 
Venemaalt. 

24. kuni 26. jaanuarini Viimsi 
kooli spordihoone peaareenil 
toimuvast EYBL U15 2. divis-
joni turniirist võtavad lisaks 
kodumeeskonnale osa Auden-
tes SK (Tallinn, Eesti), KA 
Tallinna Kalev (Tallinn, Ees-
ti), Sportkunda (Kunda, Ees-
ti), Kupchinskiy Olimp (St 
Peterburg, Venemaa), SKM 99 
Vilnius (Vilnius, Leedu), Val-
mieras BSS (Valmiera, Läti) ja 
BS Riga/Ridzene (Riia, Läti).

Enne Viimsi etappi on KK 
Viimsil kirjas neli võitu ja üks 
kaotus, seejuures on ainus kao- 
tus tulnud vastu võtta nimeka 
Moskva CSKA järelkasvult. 
Täisedu, viie võiduga, tulevad 

Euroopa noortekorvpall Viimsis
Viimsisse just lätlaste Valmi-
era ning leedulaste SKM Vil-
nius.

Turniiri toetavad: Viimsi 
vald, Hasartmängumaksu nõu-

kogu, Eesti Kultuurkapital, Puu-
keskus, Instrum Justitia, SPA 
Hotell Lavendel ja tublid lap-
sevanemad.

Tanel Einaste

EUROOPA NOORTE KORVPALLILIIGA (EYbL) ETAPI AJAKAVA
l Reede, 24. jaanuar
  9.00    Kupchinskiy Olimp – Audentes SK          
10.30    BA Tallinn Kalev – SKM 99-1       
12.00    BS Sportkunda – Valmieras BSS            
13.30    KK Viimsi – BS Riga/Ridzene      
15.00    SKM 99-1 – Kupchinskiy Olimp   
16.30    Audentes SK – BA Tallinn Kalev  
18.00    BS Riga/Ridzene – BS Sportkunda                     
19.30    Avatseremoonia ja Valmieras BSS – KK Viimsi    
l Laupäev, 25.jaanuar
  9.00    Kupchinskiy Olimp – BS Riga/Ridzene     
10.30    BA Tallinn Kalev – Valmieras BSS           
12.00    BS Sportkunda – SKM 99-1        
13.30    KK Viimsi – Audentes SK           
15.00    BS Riga/Ridzene – BA Tallinn Kalev        
16.30    Valmieras BSS – Kupchinskiy Olimp        
18.00    Audentes SK – BS Sportkunda   
19.30    SKM 99-1 – KK Viimsi    
l Pühapäev, 26.jaanuar
  9.00    SKM 99-1 – BS Riga/Ridzene      
10.30    Kupchinskiy Olimp – BS Sportkunda       
12.00    Valmieras BSS – BC Ianthos       
13.30    KK Viimsi – BA Tallinn Kalev       
15.00    Turniiri lõpetamine         

laugu koolimaja taga, auto saab jätta lasteaia 
parklasse. Rajale pääseb ka Viimsi Kooli spordi-
kompleksi parklast.
l Metsasihi tee – mööda sihti saab suusatada 
(vabastiilis), kuid rada võib olla ajutiselt kahjus-
tatud seoses RMK metsaveosõidukite liikumise-
ga piirkonnas.
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ERAKUULUTUSED

Treeningud toimuvad  
Viimsi Huvikeskuses
pühapäeviti
kell 10: 3 kuu – 1,5 aastased lapsed                                                          
kell 11: 1,5 – 5 aastased lapsed
Lisainfo telefonil 510 0537 või 
e-mailil vello.vaher@gmail.com

www.tsirkusekool.ee

Põnnid ja isad koos võimlema!

Kogenud juhendaja 
VELLO VAHERI arendavad 

treeningud väikelastele ja isadele

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Tõlketeenus ja inglise keele 
eratunnid

Kalamajas, 15 min jalutuskäigu kaugusel 
vanalinnast.  

Akadeemilise tunni hind 10 €. 
Tule koos sõbraga, siis maksate tunni eest 15 €. 

Lisainfo mob 55 642 979 või 
merikele6@gmail.com või www.merilink.eu

AVATUd 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

l Ostame suvila otse omanikult Haabneeme või 
Pringi külas, Vähemalt 70 m2 + maad 1000 m2. Soo-
vi korral vastu anda 2toaline korter Pelgulinnas. Tel  
5567 3105. 

l Viimsi Peetri Pizza (Kaluri tee 3) võtab tööle no-
beda kliendisõbraliku pitsameistri-klienditeenin-
daja täiskohaga või osalise tööajaga. Vajadusel 
väljaõpe kohapeal. Graafik: pikk ja lühike nädal. 
Tasu konkurentsivõimeline. CV saata: sirli@tehno-
vorm.ee, info tel 5663 5651. Pakume hooajaliselt 
tööd ka pizzatakso (Viimsi, Pirita, Mähe) kullerile 
ja koristajale.

l Pakun kvaliteetset ja hea hinnaga veoteenust 
eraisikutele ja ettevõtetele. Ka õhtuti ja nädalalõ-
pud. Kaubaruumi mõõdud: pikkus 3,8 m, laius 1,9 
m ja kõrgus 2,1 m. Asun Viimsis. Helista ja teeme 
ära. Tel 5307 0849.

l Kvalifitseeritud 3. kat pottsepp teostab ahjude, 
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate  ehi-
tust. Samas vanade küttekehade remont ja puhas-
tus. Töödele garantii.ja teostus akt. Tel 501 5320. 
Lisainfo aadressil info@warmness.ee.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku sei-
sundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Sood-
sad hinnad. Tel 5626 3857.

l Karvahooldus koertele. Pesu, kuivatus, pügami-
ne, trimmimine, takkude eemaldamine, põhjalik 
kammimine, näituseks ettevalmistus. Šnautserite, 
West Highland terjerite  trimmimine ka näituseks. 
Kõrvade puhastus, küünte lõikus, massaaž. Ooda-
tud on kõik koerad – suured ja väikesed! www.re-
bekapood.ee, tel 5650 1738, e-mail rebekapood@
koertehooldus.ee. Leia meid ka Facebookis: Rebe-
ka Lemmikloomapood. Asume Tallinnas, Kibuvitsa 
23, Kristiine Keskuse vahetus läheduses.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage telefonil 5625 1195 (kell 9-19), Tiiu.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Traditsiooniliste Eesti kiviaedade ehitus ja taas-
tamine. Tel 510 1902, http://kiviaiameister.blogs-
pot.com/

l Müüa libeduse tõrjeks sobilikku graniitkillustikku. 
Kotis 30 kg, 6 €/tk. Tellides 6 kotti või enam on ko-
hale toomine tasuta. Tel 509 2936.

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

l Aitan erinevate koduste tööde juures, kus va-
ja meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib. 
Monteerin kokku erinevat mööblit, paigaldan köö-
gimööblit koos tehnikaga, kinnitan kardinapuud ja 
riiulid, paigaldan laminaatparketti. Oman pikaaja-
list kogemust (5 a) IKEA mööbli kokkumonteerimi-
sel. Hinnad kokkuleppel. Helista ja lepime kokku. 
Tel 5918 2228, Priit.

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

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 
kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust ai-
tab spordimassaaž lihaseid lõdvestada ja kehal 
kiiremini taastuda. Pärast massaaži pole vaja ku-
hugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaal-
se lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju teile 
sobival ajal koos massaažilauaga. Tund aega 20 €. 
Massööri tellimine tel  509 2550 või reedu48@hot-
mail.com.
 
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm, 
mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud,  kuid teie 
kodus enam kasutust ei leia.  Edendame keskkon-
nasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele 
õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud en-
nustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24 
h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist: 
www.ennustus.ee.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, ohtlike 
puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, põranda-
te vahatamine ja õlitamine. www.puhastused-kpe.
com, tel 5638 8994.

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekol-
lete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-
puru kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega). Tel 501 
8594.

l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-
kumise. Tel 5348 7147, e-mail  mauropeduzzi@
gmail.com

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



16 24. jaanuar 2014

Maxima Eesti OÜ pakub tööd 
järgmistele ametikohtadele:

VIIMSI Maxima X kaupluses:
- VAHETUSE VANEM

- SAALITÖÖTAJA
- TRANSPORDITÖÖLINE

MUUGA Maxima X kaupluses:
- VAHETUSE VANEMA ASETÄITJA

Ettevõte garanteerib:                                    
- stabiilse palga

- sotsiaalsed garantiid                          
- tasuta lõunasöögid

- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee.
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole või

saatke CV: personal@maxima.ee. Tel: 623 0690.

NOA
NOA avab uksed märtsis 2014.

Seoses sellega alustame uute pereliikmete 
otsimist

Vajame:

N Õ U D E P E S I J A T

K O K K A

T E E N I N D A J A T

b A A R M A N I

b A R I S T A T

Saada oma CV või lühitutvustus aadressil:
noa@noaresto.ee


