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Muudatused seadustes >> loe lk 5–6

Põnevad persoonid – 
Li Lirismann (lk 4), Epp 
Maria Kokamägi (lk 13).

Viimsi Teataja 2016 
2016. aastal ilmub Viimsi Teataja järg-
mistel kuupäevadel: 15. ja 29. jaanuar; 
12. ja 26. veebruar; 11. ja 25. märts; 8. ja 
22. aprill; 6. ja 20. mai; 10. ja 24. juuni; 12. 
ja 26. august; 9. ja 23. september; 7. ja 
21. oktoober; 4. ja 18. november; 2., 16. 
ja 30. detsember.

Püünsi küla 
üldkoosolek
28. jaanuaril kell 18 toimub Püünsi Koo-
lis küla üldkoosolek.

Koosoleku päevakorras on:
1. külavanema aastaaruanne;
2. ülevaade MTÜ Roheline Poolsaar te-

gevusest;
3. loome- ja huvitegevus Püünsi küla 

stuudios 2.KODU; 
4. kuidas tuua külarahvale tervislikku 

talutoitu otse tootjalt ilma vahendajateta;
5. jooksvad küsimused.
Koosolekule tulles võtke palun kaasa pil-

diga isikut tõendav dokument – ID-kaart 
või autojuhiluba.

Jüri Kruusvee
külavanem

Püünsi 
külavanema 
valimised
28. jaanuaril toimub pärast küla üld-
koosolekut Püünsi külavanema valimine. 

Külavanema kandidaadiks võib olla Püünsi 
küla täisealine isik. Kandidaadid registreeri-
takse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal 
enne valimiste toimumist. Kandidaadil esita-
da kirjalik nõusolek. Külavanema täpsemad 
õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi 
valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-
66. Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi 
valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvesta-
des. Valimistel saavad hääletada rahvastikure-
gistri andmetel Püünsi külas elavad vähemalt 
18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks 
peab kaasas olema isikut tõendav dokument. 
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei 
saa! 

Viimsi vallavalitsus

Suusarajad ootavad talve-
mõnusid nautima Rohunee-
mes ja Haabneemes ning 
uisujää sai siledaks lihvitud 
Haabneemes, Randveres, 
Püünsis ja Kelvingis.

Alanud aasta esimeste nädalate 
soosivad ilmastikuolud andsid või-
maluse arendada valla talispordi-
võimalusi – loodud on 1,9–5 km 
pikkused suusarajad ja neli uisu-
väljakut. Uisutamine ja suusatami-
ne on Eestis läbi aegade populaar-
sed olnud ning soovime kõigile 
turvalisi talispordinaudinguid. 

Uisuväljakud
Haabneeme alevikku, vanale Viim-
si staadionile Lavendel SPA kõrva-
le valmis 7. jaanuaril tänavune esi-
mene uisuväljak suuruses 20x40 m. 
Lähiajal on plaanis tuua väljakule 
ka valgustus. 

Randvere külas kooli kõrval ole-

va spordiväljaku korvpalliplatsil 
(A-korpuse kõrval) valmis 8. jaa-
nuaril uisuväljak suuruses 13x30 m. 
Väljak on valgustatud kuni kella 
22-ni. 

Püünsi külas valmis 11. jaanua-
ril 16x30 m suurune uisuplats ten-
niseväljakule (Ülase põik 3). Uisu-
väljak on valgustatud kell 17.00-
22.00.
 Kelvingi mereäärsele korvpalli-
väljakule valmib ilmaolude para-
nemisel käesoleval nädalal 13x30 m 
suurune valgustamata uisuplats.

Koostööpartner uisuväljakute 
loomisel oli Tee ja Tee OÜ. 

Kelvingi, Randvere ja Haab-
neeme uisuväljakutel võib olla tuu-
line, mistõttu soovitame riietuda 
tavapäraselt soojemalt. Laste ui-
sutamise turvalisuse riski peavad 
hindama eelkõige nende vanemad 
või saatja, mistõttu soovitame või-
malusel alla 7-aastasel lapsel mitte 
minna jääle üksinda.

Suusarajad
11. jaanuaril loodi 1,9 km pikkune 
uisutehnikarada Karulaugu tervise-
rajale ning kuni 5 km ulatuses ui-
sutehnikarajad Rohuneeme tervi-
serajale. Piisava lume korral ehk 
esimesel võimalusel teeme olemas-
olevate radade kõrvale ka klassi-
karajad. Kui plaanite soetada uued 
suusad, siis soovitame eelnevalt lu-
geda seekordse ajalehe 14. lehe-
küljelt, kus Viimsi Sportlandi suu-
saspetsialistid annavad nõu ja ja-
gavad õpetussõnu. 

Vehema tiik 
Vehema tee, Lageda tee ja Tiigi tee 
vahele jääval Vehema tiigil kont-
rollitakse regulaarselt jää paksust, 
ent tiigil uisutamine on omal vas-
tutusel. Jää paksus võib küll vastata 
tingimustele, ent paraku kasutavad 
jääd ka kalamehed, kes puurivad 
jäässe auke ning tekitavad seelä-
bi mõrasid. Soovitame kõigil, kes 

plaanivad mõnele veekogule uisu-
tama minna, tutvuda eelnevalt lehe-
küljel 18 artikliga, kus Päästeamet 
annab nõu, kuidas jääl liikudes ohu-
tusnõudeid silmas pidada.

Meelespea!
Vallavalitsus hoolitseb, et liuväl-
jakute jää oleks lumest puhastatud 
ning tagab regulaarhoolduse ehk 
väljaku katmise uue veekihiga. Pa-
lume mõistvat suhtumist, kui jääle 
on sadanud lumi ning hooldajad ei 
ole veel jõudnud väljakuid puhasta-
da! Palume mõistvat suhtumist ka 
suusatajatesse ning mitte jalutada 
suusaradadel – jalutajatel ja kepi-
kõndijatel palume hoida radade 
äärde, et mitte lõhkuda suusaradu 
ja rikkuda teiste treeningut. Uisu-
väljakutel ei tohi autoga sõita! 

Lisainfo: sporditöö koordinaa-
tor Remo Merimaa, e-post: remo.
merimaa@viimsivv.ee, tel 6028 860.

Remo Merimaa

Talv kutsub suusatama 
ja uisutama

Ärge siis uiske unustage. Head uisutamist kõigile!

Uisuväljakute rajamise koostööparter on Tee ja Tee OÜ.

Kelgutada on lõbus. 

Suusarajad ootavad. Fotod Viimsi Teataja arhiiv
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Viimsi vallavalitsus otsus-
tas 12.01.2016 muuta OÜ 
Viimsi Haldus nõukogu 
koosseisu, tehes ühtlasi 
ettepaneku kutsuda taga-
si Viimsi Haldus OÜ juha-
tuse liige Madis Saretok.

Põhjusena toob vallavalitsus 
välja usalduse kuritarvitamise 
valla ettevõtte nimel sõlmitud 
kinnisvaratehingute teostami-
sel ning vallale otsuste lange-
tamiseks eksitava informat-
siooni esitamise. Ajutise juha-
tuse liikmena nimetas nõukogu 
ametisse senise Viimsi Vesi AS-i 
juhi Raul Vanema, eesmärgiga 

1. jaanuari 2016 seisuga 
elas Harjumaal 595 358 
elanikku, mis on 7371 
inimese võrra rohkem kui 
mullu 1. jaanuaril. 

Aasta varem kasvas Harju maa-
konnas elanike arv 5325 võr-
ra. Enim kasvas Tallinna linna 
elanike arv, kus 1. jaanuari sei-
suga elas 5178 inimest rohkem 
kui mullu samal ajal. Rae val-
las elas 832 inimest rohkem, 
Harku vallas 395 ning Saue val-
las 357 inimest enam kui mullu. 

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 

74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee

Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 29. jaanuaril.

Uus aasta algas Viimsi vallavalitsuse 
struktuuris oluliste muudatusega. 
Maa- ja planeerimisameti ning 
Keskkonnaameti ühendamisel tekkis 
Keskkonna- ja planeerimisamet. 

Ühendameti loomisega nähakse ette ka mit-
me uue ametikoha tekkimine. Seeläbi suu-
reneb vallavalitsuse kompetents nii kesk-
konna, maakorralduse kui ka planeerimise 
valdkonnas.

Kokku hakkab uues ametis tööle 10 ini-
mest ja ameti juhatajaks määrati vallava-
nema käskkirja alusel senine valla maa- ja 
planeerimisameti juhataja Erik Vest. 

Lisaks olemasolevatele töökohtadele 
luuakse juurde kolm uut töökohta: geodee-
sia- ja geoinfo peaspetsialist, keskkonna jä-
relevalveinspektor, planeeringute peaspetsia-
list.

Geodeesia- ja geoinfo peaspetsialisti 
ülesandeks jääb valla geodeetiliste ja geo-
loogiliste andmete digiandmebaasi ehk lü-

hemalt geoinfo süsteemi (GIS) loomine ja 
arendamine. Keskkonna järelevalveinspek-
tori ülesandeks on valla territooriumil aset-
leidvate keskkonnaalaste õigusrikkumiste en-
netamine, juba korda saadetud rikkumis-
te puhul aga süüdlas(t)e väljaselgitamine 
ja vajadusel ka karistamine. Planeeringute 
peaspetsialisti ülesandeks jääb detailplanee-
ringu lähtetingimuste koostamine ning me-
netlustoimingute läbiviimine lähtudes valla 
ruumilisest eripärast ja siinsest väärtuslikust 
looduskeskkonnast. 

Keskkonna- ja planeerimisameti 2016 
aasta tegevusprioriteetideks on Muuga sada-
ma mürauuringu läbiviimine ning Rohunee-
me maastikukaitseala kaitsekorralduskava 
koostamine. Ennekõike avalikust huvist läh-
tuvalt soovime aasta jooksul saada valmis ka 
Viimsi vabaõhumuuseumi ning Vehema tee 
äärde kavandatava Pärnamäe lasteaed-alg-
kooli detailplaneeringuga.

Margus Kruusmägi
abivallavanem

VALLAVALITSUSE VEERG

Struktuurimuudatused 
vallavalitsuses

Muudatused Viimsi Haldus OÜ 
juhtimisel

selgitada välja kõigi võimalike 
seotud tehingute taust ning ta-
gada OÜ Viimsi Haldus edasi-
ne juhtimine läbipaistvalt.

OÜ Viimsi Haldus nõuko-
gu koosolekul selgus asjaolu, 
et Viimsi Haldus OÜ juhatuse 
liige Madis Saretok ning nõu-
kogu liige Kristel Menning on 
ametipositsiooni ära kasutades 
esitanud äriühingu nõukogule 
eksitavat informatsiooni. Selle 
tulemusena sõlmiti 11.01.2016 
vallale kahjulik kinnisvarate-
hing Haabneeme staadioni kin-
nistu võõrandamiseks. Vallava-
litsus teeb kõik endast olene-
va, et tehing tagasi pöörata ja 

Viimsi vallale kahju tekitanud 
inimesed vastutusele võtta.

12.01.2016 vallavalitsuse 
korraldusega kutsuti OÜ Viim-
si Haldus nõukogu liikme ko-
halt tagasi Vallo Palvadre, Kris-
tel Menning ja Heiki Virronen. 
Nõukogu jätkab alates 12.01 se-
nise 7 liikme asemel 4-liikme-
lisena koosseisus Aarne Jõgi-
maa, Oksana Šelenjova, Mar-
gus Kruusmägi ja Ain Pinno-
nen. Nõukogu moodustati keh-
tiva koalitsiooni kõigi partne-
rite ühest esindajast.

Viimsi vallavalitsus
Viimsi vallavolikogu

Keskkonnaamet teatab: 
keskkonnaministri 14. ok-
toobri 2015. a käskkirja-
ga nr 924 on algatatud 
määruse “Prangli maasti-
kukaitseala kaitse-eeskir-
ja ja välispiiri kirjelduse 
kinnitamine” muutmise 
menetlus. 

Kaitse-eeskirja muutmise va-
jaduse tingis asjaolu, et praegu 
kehtiv Prangli maastikukaitse-
ala 1999. aastal kinnitatud kait-
se-eeskiri vajab kooskõlla vii-
mist kehtiva õigusega. Kaitse-
eeskirja kinnitamise menetlust 
viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja muutmise 
eelnõu, seletuskirja ja kaardiga 
on võimalik tutvuda avaliku väl-
japaneku ajal Keskkonnaame-
ti Harju-Järva-Rapla regiooni 
Harju kontoris, Viimsi vallava-
litsuses ja Keskkonnaameti ko-
dulehel www.keskkonnaamet.ee 
ajavahemikul 11.–25. jaanuar 
2016.

Ootame põhjendatud ette-
panekuid ning kutsume aktiiv-
selt osalema avalikustatud kait-
se-eeskirja menetluses. Eesti 
loodusväärtuste kaitse on taga-

tud heas koostöös maaomani-
ke ja huvigruppidega ning Teie 
panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud 
ja vastuväited Prangli maasti-
kukaitseala kaitse-eeskirja muut-
mise kohta tuleb esitada kirja-
likult Keskkonnaameti Harju-
Järva-Rapla regioonile (Viljandi 
mnt 16, 11216 Tallinn või elina.
einaru@keskkonnaamet.ee) hil-
jemalt 25. jaanuariks. Eelnõu ava-
lik arutelu toimub 18. veebruaril 
kell 15.00 Viimsi vallavalitsuses 
(Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

Kui nimetatud tähtajaks ei 
ole parandusettepanekuid või 
vastuväiteid esitatud, arvesta-
me, et vastuväited puuduvad. 
Pärast avalikustamist esitatakse 
orienteeruvalt detsembris 2016. 
aastal määruse eelnõu ministee-
riumite vahelisele kooskõlasta-
misele. Määrus jõustub eeldata-
vasti veebruaris 2017. aastal.

Lisainfo: Elina Einaru (tel 
6744 807, e post elina.einaru@
keskkonnaamet.ee).

Keskkonnaamet 

Prangli maastikukaitseala 
kaitse-eeskirja muutmine

Kasvav maakond

Viimsi vallas elab 1. jaa-
nuari 2016 seisuga 265 inimest 
rohkem kui möödunud aastal 
samal ajal.

Elanike arvud kahanesid 

Aegviidu, Anija, Nissi ja Va-
salemma vallas ning Loksa, 
Maardu ja Paldiski linnas.

Viimsi Teataja

Harjumaa elanike arv üha kasvab. Foto Fotolia

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi:
lasteaia õpetajat (1,0),
muusikaõpetajat (1,0).
tööle asumine esimesel võimalusel.

avaldus ja CV saata hiljemalt 29. jaanuaril aadressile püünsi 
kool, kooli tee 33, püünsi küla, Viimsi vald 74013 või e-posti 
aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Miinuskraadidega 
koolis
Vastavalt Sotsiaalministeeriumi määruse-
le nr 36, 27.03.2001 “Tervisekaitsenõuded 
kooli päevakavale ja õppekorraldusele“, võib 
lapsevanem 1.-6. klassi õpilase koju jätta, 
kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on 
miinus 20° ja madalam.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuu-
ri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebile-
hel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud 
igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Ter-
viseameti veebilehel avaldatud tuule-külma 
indeksi tabeli alusel. Lapse koolisaatmise 
üle otsustab lapsevanem. Koolid on avatud.

Viimsi Teataja 

Reformimata maa-
üksustele nimetuste 
määramine
Viimsi vallavalitsus võttis 05.01.2016 vas-
tu korraldused, millega määras nimetu-
sed reformimata maaüksustele:

- Haabneeme alevikus Pihlaka ja Õuna 
tee vaheline ala (Pihlaka haljak) 

- Randvere külas Meritähe tee 9 juures 
olev ala (Meritähe haljak) 

- Äigrumäe külas Äigrumäe tee 4 juures 
olev ala (Paju haljak)

Korraldused on leitavad Viimsi valla ko-
dulehel www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus

ERALASTEAED TIBU pakub tööd oma väikeses sõbralikus lasteaias lastesõbralikule, tööd armastavale ÕPETAJA ABILE.
Töö kirjeldus: igapäevane tegelemine lastega; õpetaja abistamine õppekasvatustegevuse läbiviimisel; puhtuse tagamine rüh-
mas; toidu serveerimine ja laudade koristamine. Nõudmised kandidaadile: kohusetundlikkus; korrektsus; sõbralikkus; koostöö-
valmidus; hoolikus. Kasuks tuleb kogemus eelkooliealiste lastega töötamisel.
Eralasteaed Tibu Vehema tee 6, 74001 Viimsi; tel 5192 5869, 6020 083; lasteaedtibu@gmail.com : www.lasteaedtibu.ee
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Jõulu-
kuuskede 
väärikas 
ärasaatmine
Sarnaselt eelmistele aastatele 
toimub ka tänavu naabruskonna 
jõulupuude kogumine ja sädelevas 
lõkketules ärasaatmine.

Jõulukuused saab tuua Tammepõllu tee 
äärde heinamaale, ajutisele lõkkeasemele.

Lõke süttib 17. jaanuaril u kell 19 Haab-
neeme alevikus, Tammepõllu tee ääres la-
gendikul. Ajutise lõkkekohani viivad tee-
rajad Tammepõllu tee 19, 9 ja 7 korterma-
jade juurest.

Lisainfo e-posti aadressil informeeri@
gmail.com. 

Korraldajad

20.01.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi 
vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi ale-
vik) Haabneeme aleviku maaüksuste Bastioni 
ja osaliselt Linnaku VII detailplaneeringu avali-
ku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-
vad detailplaneeringute algatamise korraldu-
sed:

1. Viimsi alevik, kinnistu Tulbiaia tee 48 (15.12.
2015 korraldus nr 2057). Planeeritava ala suurus 
on 1505 m2 ja see asub Viimsi alevikus Nelgi tee 
ja Tulbiaia tee ristumiskohal. Maatükk on kolm-
nurkse kujuga hoonestuseta elamukrunt, üksiku-
te puudega (valdavalt kõrghaljastuseta) loodus-
lik rohumaa. Piirneb idast ja lõunast teedega, 
läänest hoonestatud elamukrundiga Paju tee 2, 
põhjast hoonestamata elamukrundiga Tulbiaia 
tee 46. Detailplaneeringu koostamise vajadus tu-
leneb eesmärgist muuta varem kehtestatud de-
tailplaneeringuga määratud ehitusõigust, kohan-
dades selle krundi uuele omanikule sobivamaks. 
Detailplaneeringuga muudetakse ehitusalust pind-
ala, hoonete arvu, lubatud ehitusala paiknemist 
krundil, elamu kõrgust ja korruselisust ning katu-
se kaldenurka. Krunt asub alevikus ja Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohasel tiheasustus-
alal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailpla-
neering. Detailplaneeringuga määratakse üksik-
elamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtted, sh krundi asukohast läh-
tuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujun-
dades naabruses asuva elamualaga arvestava ruu-
milise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva 
keskkonnaga.

2. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 86 
(15.12.2015 korraldus nr 2058). Planeeritava ala 
suurus on 1452 m2 ja see asub Pärnamäe külas 
Soosepa tee L1 ja Kesk-Kaare tee L10 ristumis-
kohal. Krunt on korrapärase kujuga hoonestuseta 
elamukrunt, haljastus puudub. Krunt piirneb kol-
mest küljest elamukruntidega Linnase tee 4, Lin-
nase tee 2 ja Kesk-Kaare tee 88, põhjast ja idast 
Soosepa teega ja Kesk-Kaare teega. Planeerita-
va ala maapind on tasane, abs. kõrgused jäävad 
vahemikku 36.5 kuni 37.0. Juurdepääs krundile 
toimub Kesk-Kaare teelt. Detailplaneeringu koos-
tamise vajadus tuleneb eesmärgist suurendada 
varem kehtestatud detailplaneeringuga määra-
tud ehitusalust pindala, mis kehtiva detailpla-
neeringu kohaselt on 110 m2, lisaks soovitakse 
krundile ehitada abihooneid, mis kehtiva detail-
planeeringuga pole lubatud. Krunt asub tiheasus-
tusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailpla-
neering. Detailplaneeringuga määratakse üksik-
elamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtted, sh krundi asukohast läh-
tuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujun-

dades naabruses asuva elamualaga arvestava 
ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritse-
va keskkonnaga.

3. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81 
(15.12.2015 korraldus nr 2059). Planeeritava ala 
suurus on 1440 m2 ja see asub Pärnamäe külas 
Kesk-Kaare tee L9 ja maatulundusmaa sihtotstar-
bega kinnistu Mäe vahelisel alal. Krunt on ruudu-
kujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus 
puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast 
elamukruntidega Kesk-Kaare tee 75, Kesk-Kaare 
tee 79 ja Kesk-Kaare tee 83, millest viimane on 
ainsana hoonestatud, idast piirneb loodusliku ro-
humaaga. Planeeritava ala maapind on tasane, 
abs. kõrgused jäävad vahemikku 47.0 kuni 46.5. 
Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt. De-
tailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb ees-
märgist suurendada varem kehtestatud detail-
planeeringuga määratud ehitusalust pindala, mis 
kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m2, li-
saks soovitakse krundile ehitada abihoone, mis 
kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt 
asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks 
kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga mää-
ratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning teh-
novõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi 
asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingi-
mused, kujundades naabruses asuva elamualaga 
arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub 
ümbritseva keskkonnaga.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-
vad detailplaneeringute kehtestamise korral-
dused:

1. Püünsi küla, kinnistu Uus-Järve (18.08.2015 
korraldus nr 1340). Detailplaneeringuga (Viimsi 
Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 01-13) moo-
dustatakse kolm üksikelamukrunti, suurustega 
vahemikus 1384 m2 kuni 1481 m2, kolm tee ja 
tänavamaa krunti, suurustega vahemikus 448 m2 

kuni 88 m2 ning üks haridus- ja lasteasutuse maa 
krunt, ühtlasi määratakse elamukrundi ehitus-
õigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, 
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga, 280 m2 

kruntidel pos. nr 1 ja nr 2 ning 290 m2 krundil 
pos. nr 3. Suurim lubatud kõrgus põhihoonel (ük-
sikelamul) on 8,5 meetrit, abihoonel 4,5 meetrit.

2. Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, 
Suur-Praaga, Taga-Telli ja riigi reservmaa pii-
riettepanekuga ala AT0804280264 osaliselt 
Rannavälja tee (08.12.2015 korraldus nr 1985). 
Detailplaneeringuga (OÜ Head töö nr 2010_018) 
moodustatakse kuusteist 3300 m2 kuni 3835 m2 

suurust üksikelamukrunti, kuus tee ja tänavamaa 
krunti, kaks haljasala maa krunti ja üks elektri-
energia jaotamise maa krunt ning määratakse 
üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja 
kuni kahe abihoone ehitamiseks, välja arvatud 

kruntidele 1, 8, 9 ja 16, milledele on lubatud püs-
titada lisaks põhihoonele üks abihoone. Üksik-
elamukrundi suurim lubatud ehitusalune pindala 
jääb sõltuvalt krundi asukohast vahemikku 250 m2 
kuni 300 m2, elamu suurim lubatud kõrgus ole-
masolevast maapinnast katuseharja peale on 8,5 
meetrit (lubatud on kaks korrust), abihoonel kuni 
5,0 meetrit (lubatud on üks korrus).

3. Haabneeme alevikus, Karulaugu tee 13 
ja osaliselt Karulaugu tee 15 (22.12.2015 kor-
raldus nr 2101). Detailplaneeringuga (Viimsi Valla 
Arenduskeskus OÜ projekt nr 16-15) moodusta-
takse üks 12 379 m2 suurune ärimaa (60%) ning 
kultuuri- ja spordiasutuse maa  (40 %) kasuta-
mise sihtotstarbega krunt ning määratakse krun-
di ehitusõigus ühe kahekorruselise spordihoone 
ja kahe välitenniseväljaku ehitamiseks, suurima 
lubatud ehitusaluse pindalaga kokku 8100 m2, 
mis sisaldab ka välitenniseväljakute alust pinda 
1320 m2. Spordihoone suurim lubatud absoluut-
kõrgus on 24,50 meetrit, lubatud on ehitada ka 
üks maa-alune korrus. Kergejõustiku välistaadio-
ni aluse krundi suuruseks jääb pärast käesoleva 
korraldusega kehtestatava detailplaneeringuga 
hõlmatava krundi moodustamist 20 063 m2.

Viimsi Vallavolikogu on 15.12.2015 vastu võt-
nud otsuse nr 115 “Viimsi Vallavalitsuse 16.03.
2010 korraldusega nr 127 kehtestatud “Pär-
namäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee 
vahelise ala detailplaneeringu Aiandi tee ja 
Vehema tee vahelisel lõigul“ osaline kehte-
tuks tunnistamine“.

Otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks 
Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldus nr 127 
ja sellega kehtestatud “Pärnamäe külas, Pär-
namäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detail-
planeering Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel 
lõigul“, detailplaneering kruntide pos. nr 1, pos. 
nr 2 ja pos. nr 3 osas.

Viimsi Vallavolikogu on 15.12.2015 vastu võt-
nud otsuse nr 116 “Haabneeme alevikus, Tam-
mepõllu teega põhjas piirneva reformimata 
riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“.

Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö 
nr MPA 15-01) tehakse ettepanek üldplaneerin-
gu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks 
maatulundusmaast sotsiaalmaaks (üldmaaks ja 
üldkasutatavate hoonete maaks), ärimaaks ja 
transpordimaaks, jagatakse maa-ala kruntideks, 
moodustades ühe üldmaa sihtotstarbega krundi 
pargile, ühe ühiskondlike ehitiste maa sihtots-
tarbega krundi riigigümnaasiumile, kaks ühis-
kondlike ehitiste maa (80%) ja ärimaa (20%) 
sihtotstarbega krunti arengukeskuse hoonele ja 
spordihoonele, kaks ärimaa sihtotstarbega krun-
ti ärihoonetele ja kaheksa transpordimaa krun-
ti teedele ja parklatele. Ehitusõigus määratakse 

ühiskondlike ehitiste maa krundile järgmiselt: güm-
naasiumihoone suurim lubatud ehitusalune pind-
ala on 2500 m2, suurim lubatud maapealne kõr-
gus 11 meetrit (3 maapealset korrust ja 1 maa-
alune korrus), arengukeskuse hoone suurim luba-
tud ehitusalune pindala on 2000 m2, suurim lu-
batud maapealne kõrgus 9 meetrit (2 maapeal-
set korrust ja 1 maa-alune korrus), spordihoone 
suurim lubatud ehitusalune pindala on 11 000 m2, 
suurim lubatud maapealne kõrgus 14 meetrit 
(3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), 
Põldheina tee poolse ärihoone suurim lubatud 
ehitusalune pindala on 1200 m2, suurim lubatud 
maapealne kõrgus 9 meetrit (2 maapealset kor-
rust ja 1 maa-alune korrus) ja Tammepõllu tee 
poolse ärihoone suurim lubatud ehitusalune pind-
ala on 1000 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 
11 meetrit (3 maapealset korrust ja 1 maa-alune 
korrus).

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi val-
lamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonnaamet teatab, et jätkab keskkonna-
ministri 8. juuli 2009. a käskkirjaga nr 1097 
algatatud Harju maakonnas asuva Naissaare 
looduspargi kaitse-eeskirja muutmise menet-
lust. Võrreldes 2014. aasta veebruaris avalikusta-
tud eelnõuga, on määruses eristatud ehituskee-
luvööndi ulatus ja ehitamise tingimused külades, 
täiendatud on ehitamise tingimusi Lõunakülas ja 
Väikeheinamaa külas. Täiendatud on määruse 
seletuskirja.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardi-
materjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapa-
neku ajal Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla re-
giooni Harju kontoris ja Viimsi vallavalitsuses 
ajavahemikul 11.–25. jaanuar 2016. Materjalid 
on alla laetavad ka Keskkonnaameti veebilehel 
www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid kaitse-
eeskirja eelnõu täienduste kohta ning kutsume 
aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja 
menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on taga-
tud heas koostöös huvigruppidega ning Teie pa-
nus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited kait-
seala kaitse-eeskirja eelnõu täienduste kohta pa-
lume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Harju-
Järva-Rapla regiooni aadressil Viljandi mnt 16, 
Tallinn 11216 või meelis.magi@keskkonnaamet.
ee hiljemalt 25. jaanuaril 2016.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eel-
nõu täienduste kohta parandusettepanekuid või 
vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväi-
ted puuduvad. Määrus jõustub eeldatavasti juulis 
2016. aastal.“

Detailplaneeringud



3. jaanuaril tähistati üle Eesti vaikuseminutiga 
Vabadussõja relvarahu 96. aastapäeva ning 
mälestati Eesti vabaduse eest võidelnuid.

3. jaanuaril kell 10.30 möödus 96 aastat hetkest, mil Ees-
ti – Nõukogude Venemaa rindel vaikisid relvad. Eesti oli, 
ehkki ohvrite hinnaga, kindlustanud endale riigina püsima-
jäämise. Vabadussõja lahinguväljadel oli langenud üle 2000 
võitleja, haavadesse-haigustesse suri pea sama palju. Ühte-
kokku kaotas Eesti üle 6000 inimese, haavata sai u 12 000. 

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev on üks Eesti 
lipupäevi, kui riigilipu heiskavad kõik Eesti riigi- ja oma-
valitsusasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud jt.

Vabaduse eest võidelnute mälestuseks asetasid 3. jaa-
nuaril pärjad kindral Johan Laidoneri ja Maria Laidoneri 
mälestusmärgi juurde Viimsi mõisa pargis ka Viimsi valla-
vanem Alvar Ild valla esindajana ja Kindral Johan Laido-
neri Seltsi esimees Trivimi Velliste. Sündmust saatsid 
Naiskodukaitse Viimsi jaoskonna liikmed.

Ajaloolisus
31. detsembril 1919. aastal sõlmiti Nõukogude vägedega 
vaherahu ning 3. jaanuaril 1920. aastal kell 10.30 kuulutati 
402 päeva kestnud võitlus lõppenuks Eesti vägede täieliku 
võiduga.

Sõjale järgnenud kahe aastakümne jooksul püstitati 170 
peamiselt kihelkondlikku mälestusmärki, millest kaheksa 
elasid imekombel üle Nõukogude Liidu okupatsiooni.

Viimsi vallale lähim Vabadussõja mälestusmärk, mis 
on ühtlasi ka üks esimestest Eestisse rajatud mälestusmär-
kidest ning mis okupatsioonile vastu pidas, asub Kuusalu 
kalmistul.

Viimsi Teataja
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Karate maailmameister: 
parim kaitse on kiired jalad

Koolis viieline, trennis 
esimene
Võistlema hakkas Li kümne-
aastaselt ja esimesel aastal tal 
võistlustel hästi ei läinud. “Kao-
tasin esimeses või teises rin-
gis, aga kaotasin. Sellest tekkis 
tunne, et pean rohkem trenni 
tegema,” jutustab ta. “Tegingi, 
ning teisel võistlusaastal tu-
lid esimesed võidud. Esimene 
kõige suurem võit oligi Eesti 
meistrivõistlustel – katas esi-
mene koht, kumites kolmas. 
Hakkasin rohkem tegelema ka 
kumitega ja saavutasin ka sel-
les esikoha. Siis enam Eestis 
konkurentsi ei olnud ja praegu 
ka kahjuks ei ole.” 

Li õpib Tallinna Juudi Koo-
lis ja lõpetab järgmisel aastal. 
“Mul on selline väike eesmärk, 
et tahan kuldmedali saada,” nae-
ratab Li, kellel tunnistusel ai-
nult viied. Ta tahab seda ka nii 
hoida.

“Koolis teen veel lastele esi-
mesest kolmanda klassini tren-
ni, õpetan neile karated. Pärast 
tunde jooksen kiirest saali ja 
teen nendega trenni, seejärel lä-
hen oma treeningusse. Vaba 
aega ei ole, aga milleks siis 
seda?” küsib Li ja ta hääles 
pole kübetki irooniat. “Mul on 
tavaliselt pühapäev vaba ning 
siis ma lihtsalt magan ja puh-
kan kodus. Muidu lähen ko-
dust ära kell seitse hommikul 
ja tagasi jõuan kell üheksa 
õhtul. Unistan terve nädala pü-
hapäevast, et saaks kodus pu-
hata.”

Samas on Li režiimiga har-
junud ja samuti sellega, et tal 
on kogu aeg tegevust. Niisama 
linnas jalutamine ja mitte mi-
dagi tegemine pole tema jaoks. 

Oma tulevikuplaane seades 
on ta kaalunud arstiõpinguid 

Tartu Ülikoolis, kuid nüüd näib, 
et kaalukauss langeb ikka ka-
rate ja treenerikutse kasuks. 
“Mind huvitab sport ja ma ta-
han saada treeneriks. Kui ma 
sõidan Tartusse, siis mul puu-
dub seal võimalus teha trenni 
ja sõita täiskasvanute võistlu-
sele. Otsustasin, et jään Tallin-
na ja teen trenni, lähen treene-
riks, see ongi minu elu.”

Li loodab, et karatest saab 
olümpiaala, et saaks end kuna-
gi ka seal proovile panna. Aga 
kui see juhtub, on Li juba täis-
kasvanute kategoorias ja võis-
telda tuleb endast vanemate ja 
kogenumatega. “Nad on kara-
tes väga targad ja see võistlus 
on kindlasti keeruline. Samas 
ma ootan seda ka.” 

Loodab Euroopast ka 
kulda
Täiskasvanute kategooriasse 
üleminekut ootab Li veel sel-
lepärast, et siis tõuseb ka tema 
kaalukategooria. Praegu hoiab 
ta ennast 53 kilo peal ja see tä-
hendab üsna ranget dieeti. “Maa-
ilmameistrivõistluste jaoks pi-
din maha võtma kaks kilo. Käi-
sime dieediarsti juures, kes te-
gi mulle menüü. Kui lähen täis-
kasvanute arvestusse, sest seal 
on kuni 55 kg kategooria ja siis 
pole kaalu vaja nii hoolikalt 
jälgida.”

Võistlused ja treeningud on 
Li viinud maailma eri paika-
desse. Euroopast on vaid veel 
paar riiki käimata ja igal mand-
ril on vähemalt kord käidud. 
“Ma väga tänan oma sponso-
reid Tallinn Viimsi SPAd ja 
BLRT Gruppi, tänu kellele see 
kõik ka võimalik on olnud,” 
ütleb ta.

Detsembris oli Li koondi-
se 5-päevases treeninglaagris 

Vinnis ja Soomes, kus sai har-
jutada Itaalia treeneri käe all. 
See meeldis talle väga. 9. ja 
10. jaanuaril toimusid Eesti 
meistrivõistlused, järgneb Es-
tonian Open. “Seejärel sõidan 
Austriasse ja siis paari nädala 
pärast ongi Euroopa meistri-
võistlused.” 

Li jaoks on need viimased 
noorte kategoorias. “Eelmisel 
aastal sain pronksi, nüüd ta-
haks kulda,” on sportlasel ees-
märk paigas. 

Väikest kasvu ja sõbrali-
kult naeratavat Lid esmakord-
selt nähes ei tule ilmselt kelle-
gi pähe mõte, et tegemist võiks 
olla karate maailmameistriga. 

“Inimesed ei usu, kui ütlen, 
et tegelen karatega,” naerab 
Li. “Küsivad mitu kord üle. Ja 
siis, kui ikka kinnitan, ütlevad 
naljaga pooleks, et võib olla 
lähme nüüd ära. Aga mind ei 
ole vaja karta. Mul ei ole ka-
kelda tulnud ja ma ei taha ka. 
Usun ikka, et kõige parem 
kaitse on kiired jalad. Kui os-
kad joosta, siis on kõik korras 
– lihtsalt jookse, siis ei löö sind 
keegi!” 

Li on perega Viimsis ela-
nud kaheksa aastat, tal on kaks 
venda ja kaks õde. Nendest ai-
nult kõige väiksem tegeleb ka-
ratega. Viimsi meeldib Lile vä-
ga. “Olen elanud Meriväljal 
ja Lasnamäel, aga Viimsi on 
ikkagi parim. Saan rahulikult 
taastuda ja puhata, siin on har-
mooniat,” ütleb Li.

Annika Koppel

Sinu mänguasi ekspositsiooni!
Sõjamuuseum vajab külma sõja uue ekspositsiooni jaoks 
Nõukogude Liidus toodetud sõjateemalisi mänguasju, et 
kajastada tolleaegse argielu militariseeritust. 

Kui teil juhtub olema mõni 
nõukogude ajast pärit mängu-
püss, kahur, tank vms ja olete 
selle valmis muuseumile müü-
ma, loovutama või laenama – 
andke meile teada! 

Muuseumi poolt kõigile mee-
ne ja kutse näituse avamisele!

Lisainfo telefonil 6217 410 või 
e-posti aadressil info@esm.ee.

Eesti Sõjamuuseum

Sõjamuuseum otsib nõu-
kogudeaegseid mänguasju! 
Foto ESM

     Eelmisel 
aastal sain EMil 
pronksi, nüüd 
tahaks kulda.

“

     Olen karatega 
tegelenud juba 
12 aastat, kogu 
oma teadliku elu.

“

Li Lirisman sai eelmise 
aasta lõpus Viimsi valla 
autasu “Viimsi vaala-
poeg“. 17-aastane tütar-
laps pälvis selle tunnus-
tuse maailmameistri tiitli 
eest karates Indoneesias 
Jakartas toimunud juu-
nioride maailmameistri-
võistlustel. 

Juunioride maailmameister ka-
rates – Budo klubis treeniv Li 
Lirisman on esimene, kes Ees-
tis sellise saavutuseni jõudnud. 
Maailmameistri tiitlile eelnes 
pronksmedal Euroopa meist-
rivõistlustel. Li on avanud uue 
peatükis Eesti karate ajaloos. 
Võit on ülekaalukas – maailma 
edetabelis edestab ta omaealis-
te edetabeli teist enam kui 550 
punktiga.

“See on suur saavutus mit-
te ainult mulle, vaid ka mu 
treenerile Aleksandr Zõkovile 
– olen esimene tema sportla-
ne, kes on juunioride maail-
mameister. Meil on veel üks 
poiss saanud medali Euroopa 
meistrivõistlustel aasta tagasi. 
Minu võit on ka Eesti karate 
suur võit,” ütleb Li.

Karatega hakkas Li tegele-
ma viieaastaselt. “Alguses pa-
nid vanemad mu iluvõimle-
misse, sest olin hästi painduv. 
Aga mulle see kõik lihtsalt ei 
meeldinud. Ma ise ei mäleta 
seda, aga isa (Li isa on Tallin-
na Juudi Kooli direktor Igor 
Lirisman – A.K.) on rääkinud, 
et kord, kui koos jalutasime, 
kohtusime minu treeneri Alek-
sandr Zõkoviga. Isa küsis, et 
kas ta võtaks minu trenni ja 
treener oli nõus. Siis ma läksin 
ja oli päris vahva, seal valitses 
hoopis teistsugune atmosfäär. 
Iluvõimlemises kõik kardavad 
treenerit, kardavad midagi va-
lesti teha, on palju kisa ja kar-
jumist. Aga karates oli teis-
moodi, mulle meeldis ja nii see 
läks. Kolm tüdrukut oli veel 
trennis, vahel tuli mõni juurde 
ja läks jälle ära, aga me nelja-
kesi jäime.” 

“Tüdrukud ei julge tegele-
da või siis ei tundu see nii hu-
vitav, liiga suur töö,” kahetseb 
Li. “Olen karatega tegelenud 
juba 12 aastat, kogu oma tead-
liku elu. See on mulle väga 
oluline, ma ei saa ilma selleta. 
Ala nõuab painduvust, liiku-
vust, kiirust, tugevust, rahulik-
ku meelt ja keskendumist. Aga 
karate ka annab väga palju – 
tegevuse, tervise, rahu. Minu 
teismeliseiga möödus rahuli-
kult, sest mul oli karate, mis 
andis eesmärgi ja tahtmise see 
saavutada. Eesmärk on väga 
tähtis.”

Juunioride maailmameister karates Li Lirisman (vasakult teine karatetüdruk) sai võidu ülekaalukalt. 
Foto erakogu

96 aastat 
relvarahu

Pärjad Vabadussõjas võidelnute mälestuseks kindral 
Johan Laidoneri ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juures. 
Foto Viimsi Teataja
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Viimsi valla abitelefon on 
viimsilastele kasutuses 
olnud alates 2004. aas-
tast ning töötab koostöös 
vallavalitsuse ja Häirekes-
kusega. Nagu ka varase-
matel aastatel, on 2015. 
aastal valdav enamus 
muredest ja küsimustest 
seotud kommunaalvald-
konnaga. 

Nii infotelefoni kasutamise maht 
kui ka kolm peamist pöördu-
mise põhjust pole võrreldes 
2014. aastaga oluliselt muu-
tunud. 2015. aastal olid pea-
mised pöördumiste põhjused 
ühistransport, tänavavalgustus 
ning heakorra- ja koristustööd. 
Kui eelmisel aastal kuulusid 
kolme suurema pöördumise hul-
ka ka vee- ja kanalisatsiooni 
valdkonna mured, siis viimasel 
aastal asendus see tänavaval-
gustusega.

Abitelefoni teenust saab ka-
sutada 24 tundi ööpäevas ning 
sellele numbrile võib helista-
da nii mure kui ka teavituse 
korral. Pöördumise annab abi-
telefoni töötaja edasi kas valla 

Valla abitelefoni 14455 
peamised mured 2015. aastal

lukud-uksed 
0,44%

transpordialased 
probleemid
18,67%

heakord ja 
koristus
13,33%

tänavavalgustus
12,89%

koerad-kassid-linnud
10,67%

liikluskorraldus
7,11%

vesi ja kanalisatsioon
6,22%

valve, tuleohutus, 
ventilatsioon
5,33%

valla info
4,89%

elektritööd
4,89%

teistsugune 
probleem 
3,56%

prügivedu 
3,11%

teede 
remont 
2,67%

sotsiaal- ja tervis-
hoiualane abi 
1,78%

keskkonnaprobleemid 
1,78%

rahurikkumine 
1,33%

putukate ja 
näriliste tõrje 
0,44%

matuse-
teenused 
0,44%

kütte-
süsteemid 
0,44%

Kõned valla abitelefonile 2015. aastal 

spetsialistile, otse valla lepin-
gupartnerile või vastab kohe-
selt pöörduja küsimusele, et ta-
gada võimalikult kiire ja kvali-
teetne teenus.

Hiljutised tormised ja lumi-
sed ilmad on veel kõigil mee-

les. Kahjustused, ohtlik kaev, 
katkine valgusti, prügistatud ala 
jms mure puhul tasub alati he-
listada abitelefonile 14455 – kõ-
nesid võetakse vastu 24 tundi 
ööpäevas. Lisaks abitelefoni-
le on võimalik kasutada nuti-

seadme rakendust AnnaTea-
da, teehoiu küsimustes vastab 
teemeister 24 tundi ööpäevas 
numbril 5301 5855. 

Henry Aimre 
heakorraspetsialist

Uus aasta tõi kaasa tõe-
lise talve – miinuskraa-
did, lumesajud ja rasked 
liiklusolud. Aasta esime-
sel nädalal sadas maha 
korralik kogus lund ning 
see põhjustas probleeme 
kõigile liiklejatele ja tõi 
kaasa tõsise töö teehool-
dajale. 

Lumesadu oli eriti intensiivne 
4.–5. jaanuaril, mil 24 tunni 
jooksul sadas maha üle 30 cm 
kohevat lund. Teehoiu mõistes
oli tegemist erakorraliste ilmas-
tikuoludega, mille jooksul on 
seisunditaseme nõuetest luba-
tud kõrvale kalduda. Kõik hool-

Talihoolde kitsaskohad
demasinad olid sajurohkel pe-
rioodil töös ning täiendavalt 
hankis hooldaja lisatehnikat. 
Vaatamata rohkele tehnikale ei 
suudetud selliste erakorraliste 
ilmastikuolude tingimustes keh-
testatud seisunditaseme nõu-
deid järgida ning esmalt kes-
kenduti peateede, kogujateede 
ja ühistranspordiga kaetud tee-
de hooldele. Teedel lume vaa-
lutamine (teede laiendamine), 
kiiruga vahele jäänud tupiktee-
de sahkamine ning muud kor-
rigeerivad tööd jätkusid järg-
neval päeval. Täname kõiki liik-
lejaid mõistva suhtumise eest!

Esimene suurem lumesadu 
tõi välja tõsise, ka eelmistel 

aastatel esinenud probleemi – 
teeäärsed takistused. Nimelt on 
hooldetehnikal võimatu teed 
sahata, kui tee ääres pargivad 
sõidukid. Sõidukite vigastami-
se oht sunnib sahameest kas 
teed kitsamalt sahkama või hoo-
pis ümber pöörama. Seepärast 
palume kõigil parkida sõidu-
kid hoovi ja mitte jätta autosid 
ööseks teele! Samuti on prob-
leemiks teede äärde paigalda-
tud “ilukivid”, konteinerid jm 
esemed. Tee äärt palistavad ki-
vimürakad teevad teelt lume 
vaalutamise/tee laiendamise või-
matuks. 

Timmo Aleksandrov 
teedespetsialist 

Selline vaade avaneb sahajuhil 
aknast – ühel pool on auto ees 
ja teisel pool on tänavavalgusti 
– teed lükkama ei pääse. Foto 
Teede REV-2

Küta ahju nii, 
et tuba on soe ja 
meel rahulik
Seekordne talv on olnud väga muutlik. Detsemb-
ris õitsesid mitmel pool lilled, praeguseks on aga 
kohale jõudnud lumi ja külm. On loomulik, et
inimesed vajavad sooja, siiski peab ahju küttes 
järgima lihtsaid tuleohutusalaseid nõuandeid.

1. Küta ahju mõistlikult. Üle-
kütmise vältimiseks tuleb kül-
made ilmade ajal kütta üks 
ahjutäis korraga, seda mitu 
korda päevas.

2. Ära pane põlevmater-
jale küttekoldele liiga läheda-
le (küttepuud, vaip). Tulekah-
ju võib tekkida lenduvast sä-
demest ning isegi soojusüle-
kandest. Sooja ahju kohal on 
hea kuivatada näiteks märgi 
riideid. Kindlasti tuleb tule-

õnnetuse vältimiseks seda tehes jälgida, et mõni kergesti-
süttiv riietusese kuumale ahjule ei pudene. 

3. Ahju peab kütma kuiva ja kvaliteetse halupuuga. 
Puidus olev keemia talletub kergesti küttekeha seintele, 
seetõttu ei sobi kütmiseks värvitud, immutatud või muul 
viisil kemikaalidega töödeldud puitmaterjal ning mitme-
sugused olmejäätmed.

4. Ära lahku kodust või mine magama enne, kui küt-
mine on lõppenud.

5. Tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest alles 
peale nende jahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõgu-
vaid tükke. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka ladustada ker-
gestisüttivas anumas. Kuum tuhk tuleb paigutada metall-
nõusse ning viia hoonest väljapoole jahtuma. 

6. Siiber peab olema kütmise ajal täielikult avatud.
Ning lõpetuseks, ära küta rikkis kütekollet. Vähimagi 

kahtluse korral, et kodu kütteseade või korsten pole töö-
korras, kutsu külla oma ala asjatundja. 

Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes ning ettevõtetele 
kuuluvates hoonetes peab küttesüsteemi puhastama korstna-
pühkija kutsetunnistust omav isik vähemalt üks kord aastas. 
Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga 5 aasta 
jooksul peab seal seadme üle vaatama ja puhastama samuti 
kutseline korstnapühkija. Kes ei ole eramajas viimase viie 
aasta jooksul lasknud korstnaid puhastada kutselisel korstna-
pühkijal, soovitab  Päästeamet korstnapühkija kontakti saa-
miseks helistada päästeala infotelefonil 1524. Korstnapühki-
jal peab kindlasti olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb 
enne töö tellimist kontrollida kutsekoja kodulehel.

Ohutut talve!
Indrek Hirs

Põhja päästekeskus 

Teavitus!
Viimsi vallavalitsus teavitab Prangli saarel, Lääneotsa kü-
las, Mölgisilla kinnistul olevale väikesadamale nimetuse 
määramisest. 

Ettepanek on määrata väikesadama nimetuseks Prangli 
Lõunasadam. 

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada ku-
ni 25.01.2016 e-posti aadressil estella.koiv@viimsivv.ee või 
paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Viimsi Aasta tegu 2015
Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki viimsilasi appi, et vali-
da Viimsi Aasta tegu 2015 väärilist sündmust. Tunnustuse 
vääriliseks võib saada ettevõtmine, mis aasta jooksul on 
Viimsi vallale või viimsilastele olnud olulise tähtsusega.

Ettepanekud on oodatud kuni 2. veebruarini e-posti aad-
ressil aastategu@viimsivv.ee või paberkandjal aadressil Viimsi 
Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harju maakond 74001.

Vallavalituse tänukirjaga avaldatakse tunnustust konkursi 
võitnud ja enim mainitud teo kordasaatjaid, innustades neid jät-
kuvatele ettevõtmistele ning tänades Viimsi elu rikastamise eest!

Lisainfo: Ott Kask, kultuuri- ja spordiameti juhataja (ott.
kask@viimsivv.ee). 

Viimsi vallavalitsus

Viimsi valla elanikele 
eluliselt vajalike vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
ehitamisel on Viimsi 
vallas 2015. aasta jooksul 
tehtud olulise mahuga 
töid. 

Suurema osa tehtud tööst moo-
dustavad AS Viimsi Vesi telli-
misel ehitatud vee- ja kanali-
satsioonitorustikud ning teised 
rajatised, mis finantseeritud et-
tevõtte enda ja Viimsi valla va-
henditest ning Euroopa Liidu 
toetusfondidest (Viimsi Ühte-
kuuluvusfondi veekorralduse IV 
etapp).

Tähtsaim ja suurem töö on 
kindlasti uue Muuga reoveepu-

hasti rekonstrueerimine. Reo-
veepuhasti asub küll Jõelähtme 
valla territooriumil Uuskülas 
Nuudi tee 48 kinnistul, kuid 
sinna hakkavad suubuma kogu 
Viimsi valla ja Muuga sadama 
reoveed, mis peale nõueteko-
hast puhastamist juhitakse Muu-
ga lahte. See läks maksma 5,84 
miljonit eurot.

Viimsi territooriumilt ko-
gutavad reoveed, mis praegu 
suunatakse Gerbera teel asuva 
kanalisatsiooni pumpla abil lä-
bi Kõivu tee Tallinnasse ja 
sealt läbi Paljassaare poolsaare 
Tallinna lahte, hakkavad nüüd 
juba voolama uude Muuga reo-
veepuhastusjaama. Selleks on 
valminud uus osaliselt isevool-

ne ja osaliselt kolme reovee-
pumpla abil pumbatava reovee 
survekanalisatsioonitorustik, 
mille pikkus on 16,7 kilomeet-
rit. Viimsi ja Muuga puhasti 
vaheliste torustike ja pumpla-
te ehitamiseks kulus kokku ca 
2,95 miljonit eurot.

Lisaks eeltoodud suurtele 
töödele ehitati veevarustuse kind-
luse parandamiseks ja kanali-
seeritava ala suurendamiseks 
kogu valla territooriumil veel 
vee- ja kanalisatsioonitorustik-
ke pikkusega 45,1 kilomeetrit, 
mis läks maksma 4,74 miljoni 
eurot.

Kokku on tööde mahud nii 
nende pikkuse (u 62 kilomeet-
rit) kui ka maksumuse (u 14 

miljonit eurot) osas suurimad, 
mida varem on aasta jooksul 
suudetud teha.

2016. aastal viib AS Viimsi 
Vesi läbi veel mitmed plaanili-
sed torustike renoveerimistööd 
ning lahendada tuleb Laiaküla 
tuletõrje veevarustuse probleem. 
Aasta alguses hakatakse paigal-
dama kaugloetavaid veemõõt-
jaid, esimesed 1400 paigalda-
takse peamiselt Viimsi aleviku 
ja Pärnamäe küla tarbimiskoh-
tadesse. Lisaks käivad pidevad 
uuringud koostöös teadlastega 
veekvaliteedi osas, et tagada 
oma klientidele jätkuvalt pari-
mat teenust. 

Viimsi Teataja

Viimsi reoveed hakkavad voolama 
Muuga puhastusjaama
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Olulisemad muudatused 
käesoleval aastal on seotud 
raamatupidamise, kind-
lustustegevuse ja tagatis-
fondi seadusega, tulude 
deklareerimisega ning 
aktsiisimäära tõstmisega. 

Raamatupidamise 
seadus
Uuest aastast jõustub uus raa-
matupidamise seadus, millega 
lihtsustatakse mikro- ja väike-
ettevõtjate majandusaasta aru-
ande koostamise ja avaldamise 
nõudeid. Mikroettevõtjad pea-
vad edaspidi koostama vaid 
kaks põhiaruannet: lühikese bi-
lansi seaduses nimetatud ko-
hustuslike ridadega ning ka-
sumiaruande. Väikeettevõtjad 
peavad koostama ning äriregist-
rile esitama bilansi, kasumiaru-
ande ning maksimaalselt 9 lisa.

Lisade täitmine on kohus-
tuslik vaid juhul, kui ettevõtjal 
on selliseid kirjeid ja need on 
olulised. Jätkuvalt on väikeet-
tevõtjad kohustatud koostama 
ja avalikustama tegevusaruan-
de. Edaspidi ei nõuta mikro- ja 
väikeettevõtjatelt rahavoogude 
aruande ning omakapitali muu-
tuste aruande koostamist. Uusi 

Muudatused rahandusministeeriumi 
vastutusalas

nõudeid kohaldatakse aruanne-
tele, mille aruandeperiood al-
gab 2016. aasta 1. jaanuaril või 
hiljem.

Auditi kohustuse piirmää-
rasid tõstetakse kaks korda ning 
ülevaatuse piirmäärasid 1,6 kor-
da. Uusi piirmäärasid kohalda-
takse 2016. aasta 1. jaanuaril 
või hiljem algava aruandepe-
rioodi kohta koostatud raama-
tupidamise aastaaruannete suh-
tes. Muudatuse tulemusena vä-
heneb kindlust andvate audii-
torteenuste arv rahandusminis-
teeriumi hinnangul 1335 töö-
võtu võrra.

Kindlustustegevuse 
seadus 
Kehtima hakkab uus kindlus-
tustegevuse seadus, mille alu-
seks on Euroopa Liidu kindlus-
tusjärelevalve reform. Seadus 
sätestab, et kindlustusandjal
peavad olema nõuetekohaseks 
tegutsemiseks vajalikud vahen-
did ja kogemused, ettevõtte juh-
timine tuleb korraldada läbi-
paistvalt ja tõhusalt ning võt-
metöötajad peavad vastama kind-
latele nõuetele. Seaduses on 
kirjas ka uued avalikustamis-
nõuded, mis parandavad kind-

lustusturu läbipaistvust ning jä-
relevalvemehhanismid, mis ai-
tavad kaitsta klientide huve. Li-
saks täpsustakse nõudeid kind-
lustusvahendajatele.

Tagatisfondi seadus 
2016. aasta alguses jõustuvad 
tagatisfondi seaduse muudatu-
sed, millega nähakse panga või- 
maliku pankroti korral hoiusta-
jatele ette senisest suurem kait-
se. Jätkuvalt tagatakse hoius 
koos intressidega kuni 100 000 
euro ulatuses iga hoiustaja koh-
ta ühes pangas ja see põhimõte 
ei muutu. Uuendusena aga sä- 
testatakse, et kui isik on vahe-
tult enne panga pankrotti võõ-
randanud kinnisvara, siis taga-
takse selle võõrandamisest saa-
dud vahendid täiendavalt eel-
nimetatud 100 000 eurole veel 
70 000 euro ulatuses. Teise olu-

lise asjana nähakse ette, et ala-
tes 2016. aasta 31. maist tuleb 
panga pankroti korral hüvitised 
välja maksta 7 tööpäeva jooksul 
praeguse 20 tööpäeva asemel.

Iseenda piiramine
Uuest aastast saavad enese ha-
sartmängu mängimist piirata ka 
klassikalise loterii ostjad ning 
spordiennustuses osalejad. Aval-
duse õnnemängu, spordiennus-
tuse või klassikalise loterii män-
gimise piirangu panemiseks saab 
teha mängukohtades ning mak-
su- ja tolliameti e-keskkonnas 
või büroodes.

Tulude deklareerimine
Muutused tulude deklareerimi-
sel hakkavad kehtima 2017. aas-
ta deklaratsioonil.

Järgmise aasta tulude põh-
jal makstakse 2017. aastal ma-
dalapalgalistele välja täiendav 
tagasimakse. Tagasimakset saab 
taotleda täisealine inimene, kes 
taotluse esitamisele eelnenud 
aasta jooksul on töötanud täis-
tööajaga vähemalt kuue kalend-
rikuu jooksul. Lähtudes rahan-
dusministeeriumi prognoosi-
dest vaesuspiiri kohta ning koa-
litsioonileppes ja riigieelarve 

strateegias kokku lepitud eel-
arvelistest võimalustest, saavad 
2017. aastal makset taotleda isi-
kud, kelle tulu jääb 2016. aas-
tal alla 7782 euro. 

Aastal 2016 tõuseb tulumak-
suvaba tulu seniselt 154 eurolt 
170 euroni kuus ning täiendav 
maksuvaba tulu pensioni kor-
ral on 2700 eurot aastas (225 
eurot kuus).

Laste ülalpidamisega seo-
tud täiendava maksuvaba tulu 
määr on 1848 eurot (154 eurot 
kuus) teise ja iga järgneva kuni 
17 aasta vanuse lapse eest.

Füüsilise isiku tulust tehtav 
mahaarvamine on 1200 eurot 
kalendriaastas. 

Kaob eraldi viieprotsendi-
line piirmäär kingituste ja an-
netuste mahaarvamisel füüsili-
se isiku tulust. Muudatus võrd-
sustab kingitused ja annetused 
koolituskulude ja eluasemelae-
nu intresside mahaarvamiste-
ga, millele kohalduvad ainult 
üldised piirmäärad (50% mak-
sustatavast tulust, kuid mitte 
rohkem kui 1200 eurot).

Eluruumi üürilepingu alu-
sel saadud üürist üürimisega 
seotud kulude katteks saab 
2017. aasta tuludeklaratsioonis 

maha arvata 20 protsenti.
Maksuvaba välislähetuse 

päevaraha tõuseb seniselt 32 eu-
rolt 50 euroni. Kõrgendatud mää-
ras (kuni 50 eurot) võib päeva-
raha maksuvabalt maksta iga 
välislähetuse 15 esimese päeva 
eest, kuid mitte rohkem kui 15 
päeva eest kalendrikuus.

Aktsiisimäärad
1. jaanuarist tõusis maagaasi 
aktsiisimäär 20 protsendi võrra.

1. veebruarist tõuseb alko-
holiaktsiis 15 protsenti. Hinnan-
guliselt tähendab see näiteks 
poole liitri õlle kolmeprotsen-
dilist hinnatõusu ja liitrise vii-
napudeli üheksaprotsendilist hin-
natõusu.

1. veebruarist tõuseb ben-
siinide aktsiisimäär 10 protsen-
ti ning diisli ja kerge kütteõli 
aktsiisimäär 14 protsenti. Ben-
siiniliitri hinda mõjutab see 
praeguse maailmaturuhinna juu-
res umbes 5 sendi võrra ja diis-
likütuse liitri hinda mõjutab see 
järgmisel aastal umbes 6,6 senti.

1. juunist tõuseb tubaka-
aktsiis 8 protsenti. Sigaretipaki 
keskmine hind kallineks 2016. 
aastal 3,26 euroni.

Rahandusministeerium

Olulisemaid muudatused 
jäätme-, kalanduse- ning 
keskkonnakorralduse vald-
konnas, alates 1. jaanua-
rist 2016. Iga muudatuse 
juurest leiab ka viite Riigi 
Teatajale.

Jäätmevaldkond
Jäätmejaamad. Alates 1. jaa-
nuarist peavad jäätmejaamad 
olema suutelised elanikkonnalt 
vastu võtma senisest laiemat ol-
mejäätmete sortimenti. Elanik 
peab saama jäätmejaama ära 
anda paberi- ja kartongijäät-
meid, plastijäätmeid, metalli-
jäätmeid, klaasijäätmeid, bio-
lagunevaid aia- ja haljastus-
jäätmeid, bioloogiliselt mitte-
lagunevaid aia- ja haljastus-
jäätmeid, puidujäätmeid, teks-
tiilijäätmeid, suurjäätmeid ning 
olmes tekkinud ohtlikke jäät-
meid. Samuti peab jäätmejaa-
ma lahtiolekuajad tagama ela-
nikkonnale võimaluse sorditud 
ja liigiti kogutud jäätmed so-
bival ajal üle anda vähemalt 
kolm korda nädalas, sealhulgas 
ühel puhkepäeval, kokku 24 
tunni jooksul nädalas.

Riigi Teataja: Olmejäätme-
te sortimise kord ning sorditud 
jäätmete liigitamise alused.

Pakendiseadus. 1. jaanua-
rist jõustus pakendiseaduse muu-
datus, millega vabastatakse need 
pakendiettevõtjad, kes lasevad 

Muudatused keskkonnaministeeriumi 
vastutusalas

turule vähem kui viis tonni pa-
kendeid aastas, pakendiregist-
risse esitatavate andmete au-
diitorkontrollist. Samuti jõus-
tus regulatsioon, millega muu-
deti osade pakendiettevõtjate 
pakendiandmete audiitorkont-
rolli töövõtu meetodit. 

Riigi Teataja: Pakendisea-
dus.

Ohtlikud jäätmed. 1. jaa-
nuarist hakkas kehtima uus re-
gulatsioon, millega ühildatakse 
ohtlike jäätmete saatekiri ning 
ADR veokiri ning senise kahe 
saatekirja asemel piisab ühest. 
Lisaks on uuest aastast võima-
lik ohtlike jäätmete saatekir-
ja vormile kanda ühe asemel 
mitu jäätmekoodi. Uutmoodi 
saatekirjade esitamiseks on aren-
datud ka uus infosüsteem, mis 

on senisest kasutajasõbralikum.
Riigi Teataja: Ohtlike jäät-

mete saatekirja vorm ning saa-
tekirja koostamise, edastamise 
ja registreerimise kord.

Kalandus
Kalapüügieeskiri. 1. jaanua-
rist jõustus kalapüügieeskirja 
muudatus, millega kehtestati 
uued nõuded kalapüügivahen-
dite tähistamisele ja märgista-
misele.

Kui seni võis seisevpüüni-
seid ja nende jadasid tähistada 
ükskõik mis värvi tähistega, 
siis uuest aastast tuleb kasuta-
da oranže või punaseid lippe, 
kusjuures kahe lipuga tähise 
alumine lipp võib olla vabalt 
valitud värvi. Lipu suurus peab 
olema vähemalt 20x30 senti-
meetrit, lisaks tuleb lipuvarda 
ülemises otsas kasutada pime-
dal ajal parema nähtavuse ta-
gamiseks helkurribasid. Uute 
reeglite kohaselt peab lipu alu-
mise serva kõrgus vee- või jää-
pinnast olema 1 meetri kõrgu-
sel, välja arvatud kalapüügil 
kuni ühe meetri sügavusel jää-
vabas vees, kui lipu alumise ser-
va kõrgus veepinnast peab ole-
ma vähemalt 0,5 m. Samuti 
peavad püügijärgseks hoidmi-
seks mõeldud vahendid olema 
tähistatud ühe, eelpool toodud 
mõõtmetega, punase või oran-
ži lipuga.

Silmupüügivahendite poitä-
hised jadade kaldapoolses ot-
sas peavad olema punased või 
oranžid ning minimaalselt 15 cm 
läbimõõduga.

Püügivahendid peavad ole-
ma märgistatud identselt kala-
püügiloale kantud märgistuse 
numbriga, mis peab võimalda-
ma kalapüügiloa omanikku vee-
kogul või loa andja juures kind-
laks teha. Püügivahendi mär-
gistus peab olema kantud püü-
givahendi või püügivahendite 
jada, välja arvatud silmupüü-
gil, mõlemat otsa tähistavale 
lipule või kinnitatud varda kül-
ge lipu alumise serva juurde 
eraldi märgisena.

Silmupüügil tunnistatakse 
kehtetuks seni Narva jões keh-
tinud erand, mille kohaselt võis 
ka püügikeelu ajal hoida vees 
ilma põhjakorgita silmutorbi-
kuid, sest 2002. aastast kehti-
nud erand on suurendanud püü-
niste ebaseaduslikku kasuta-
mist. 2014. aasta jooksul eemal-
das Keskkonnainspektsioon Nar-
va jõest 17 483 ning  2015. aas-
tal 7 378 ebaseaduslikult püü-
gil olnud silmutorbikut.

Ajutiste püügikitsenduste-
na on uuendusena 2016. aastal 
Peipsi järvel keelatud kala-
püük mõrra ja kastmõrraga 5. 
maist 10. juunini. Ning Kadri-
na, Loobu ja Vahakulmu pais-
järvedel võib 2016. aastal püü-

da kala lisaks spinningule ja 
lendõngele ka teiste levinuma-
te harrastuspüügivahenditega. 
2015. aastal oli neil veekogu-
del püük lubatud ainult spin-
ningu ja lendõngega, kunstpei-
butist kasutades.

Riigi Teataja: Kalapüügiees-
kiri.

Keskkonnakorraldus
Tööstusheite seadus. 1. jaa-
nuarist kehtib suurtele olemas-
olevatele põletusseadmetele ehk 
50 MW või suurema võimsu-
sega elektrijaamadele ja katla-
majadele karmimad saasteaine-
te heite piirväärtused. Kõige 
suuremad muudatused puudu-
tavad tahketel kütustel tööta-
vate suurte põletusseadmete hei-
te piirväärtusi ning põlevkivi-
õli jääkgaaside põletamist. Tah-
kete osakeste, lämmastikoksii-
dide ning vääveldioksiidide hei-
te piirväärtused tahkele kütu-
sele karmistuvad vähemalt kaks 
korda. Põlevkivi põletusele va-
rem kehtinud minimaalne vääv-
liärastusaste on edaspidi prae-
guse 65% asemel 95% ehk ai-
nult 5% põlevkivis sisalduvast 
väävlist on lubatud viia välis-
õhku.

Riigi Teataja: Tööstusheite 
seadus.

Loodusvarade kasutami-
ne. 1. jaanuarist muutuvad rii-
gile kuuluvate loodusvarade 

(maavara ning pinna- ja põhja-
vesi) kasutusõiguse tasud.

Taastumatute maavarade kae-
vandamisõiguse tasumäärad kas-
vavad vahemikus 3–6%, kesk-
mine kasv ehitusmaavarade, tur-
ba ja tehnoloogilise kivi tasu-
määradele on 4%. Põlevkivi kae-
vandamisõiguse tasu kasvab 3%.

Tavapärasele pinna- ja põh-
javeevõtule kehtestatud tasu-
määri enamjaolt ei muudeta. Ta-
sumäärad kasvavad 1–2% nen-
dele veevõtu viisidele, millel 
on suurem keskkonnamõju, näi-
teks vee väljapumpamine kae-
vandamisel, või kui vett võe-
takse sügavamatest põhjavee-
kihtidest, kus veevaru taastub 
väga aeglaselt ja tuleb vältida 
selle ebaotstarbekat kasutamist.

Kehtima hakkavate mää-
rustega on sätestatud tasumää-
rad ette 10 aastaks, et anda 
kaevandajatele ja ehitussekto-
rile pikemaks perioodiks selgus 
toimuvate muudatuste osas.

Keskkonna- ja ressursita-
sude eesmärk on tagada taastu-
matu ressursi kasutamise õig-
lane hind ja suunata ettevõtteid 
neid säästlikumalt kasutama.

Riigi Teataja: Riigile kuu-
luva maavara kaevandamisõi-
guse tasumäärad.

Vee erikasutusõiguse tasu-
määrad veevõtu eest veekogust 
või põhjaveekihist.

Keskkonnaministeerium

Tulumaksuvaba tulu on nüüd 
170 eurot kuus. Foto Fotolia

Kala püüdes järgi kalapüügi-
eeskirja. Foto Fotolia



15. jaanuar 2016  7

Käesolev aasta toob 
mitmeid muudatusi sot-
siaalministeeriumi vas-
tutusalas. Lisaks hakkas 
kehtima kaks uut seadust 
– sotsiaalhoolekande sea-
dus ja lastekaitseseadus.

Sotsiaalvaldkonnas on muuda-
tusi nii lapse-, toimetuleku- ja 
vajaduspõhise peretoetuse ning 
pensioni maksmises. Lisaks on 
muudatused ka puudega ini-
meste ja rehabilitatsioonitee-
nuses ning vägivallaohvritest 
naiste toetamises. 

Tervisevaldkonna muuda-
tused hõlmavad retseptide väl-
jakirjutamist, tervisenõudeid juh-
tidele, haiguspäevi, tervisekes-
kuste parendamist, ennetus-
tööd,  HIV/AIDSi ravimite soe-
tamist ja ka piiranguid reklaa-
mile.

Töövaldkonna muudatused 
on peamiselt seotud töövõime-
reformi, töötutoetuse määra, 
töötasu alammäära ning lapse-
puhkuse tasudega.

Sotsiaalvaldkond
Sotsiaalhoolekande seadus.
Olulisim muudatus on miini-
mumnõuete kehtestamine ko-
halike omavalitsuste sotsiaal-
teenuste kvaliteedile. See aitab 
kaasa abivajavate isikute tead-
likkuse suurendamisele abisaa-
mise võimalustest ja eesmär-
kidest. Samuti võimaldab sel-
gem regulatsioon saada riigil 
senisest paremat ülevaadet sel-
lest, millistes omavalitsustes 
vajab teenuste kvaliteet ja kät-
tesaadavus parandamist ning 
mille kohta saadud andmed või-
maldavad vajadusel plaanida 
riigi tasemel muutusi olukorra 
parandamiseks. 1. jaanuarist hak-
kas kehtima uus sotsiaalhoole-
kande seadus. 

Igakuine lapsetoetus. Toe-
tus esimesele ja teisele lapsele 
tõusis 1. jaanuarist 50 euroni. 
Riiklike peretoetuste seaduse 
muudatus määrab lapsetoetuse 
tõusu järgnevaks neljaks aas-
taks.

Toimetulekutoetus. Puudu-
ses olevate perede toetamiseks 
tõuseb toimetulekupiir 2016. 
aastal 130 euroni üksi elavale 
isikule ja perekonna esimesele 
liikmele, samuti pere alaealis-
tele lastele. Iga järgneva täis-
ealise perekonnaliikme toime-
tulekupiir tõuseb 104 euroni. 
2015. aastal olid toimetuleku-
piirid vastavalt 90 ja 72 eurot.

Vajaduspõhine peretoetus. 
2016. aastal tõuseb vajaduspõ-
hise peretoetuse sissetuleku-
piir perekonna esimesele liik-
mele 358 euroni, igale järgne-
vale vähemalt 14-aastasele pe-
reliikmele 179 euroni ja igale 
alla 14-aastasele pereliikmele 
107,4 euroni. 2015. aastal olid 
vajaduspõhise peretoetuse sis-
setulekupiirid vastavalt 329, 
164,5 ja 98,7 eurot.

Pensionitõus. Prognooside

Muudatused sotsiaalministeeriumi 
vastutusalas

kohaselt tõusevad pensionid järg-
mise aasta aprillist 5,7 protsen-
ti. Keskmine vanaduspension 
tõuseb 44-aastase staažiga ini-
mesel 375 eurolt 396 euroni. 
Keskmine pension jääb tulu-
maksuvabaks, kuna tõuseb ka 
pensionide täiendav maksuva-
ba tulu.

Rehabilitatsiooniteenus. 
Tänu täiendavatele eelarvelis-
tele vahenditele on võimalik lü-
hendada oluliselt rehabilitat-
siooniteenuste ootejärjekorda, 
kus on täna järjekorras ligi 
9000 inimest. Eesmärk on ta-
gada see, et sotsiaalse rehabi-
litatsiooni teenusele saadakse 
ühe aasta jooksul. Sotsiaalse 
rehabilitatsiooniteenuse eelar-
ve on 2016. aastal 8,85 mil-
jonit eurot, kasv 1,4 miljonit 
eurot.

Uus lastekaitseseadus. 
2016. aastal rakendub uus riik-
lik lastekaitsekorraldus, mis on 
suunatud laste ja noorte sot-
siaalsete ja terviseriskide enne-
tamisele ning vähendamisele. 
Sealhulgas hakatakse peredele 
pakkuma uusi tugiteenuseid, 
areneb perelepitusteenus, jät-
kuvad vanemahariduse prog-
ramm (vanemlusprogramm) ja 
lastekaitsetöötajate täiendkoo-
litused. Lastekaitseseaduse ra-
kendamise eelarve on 2016. aas-
tal 1,4 miljonit eurot. 2015. aas-
tal oli eelarve 294 420 eurot, 
muutus on ligi 1,1 miljonit eu-
rot. Uue lastekaitseseaduse ra-
kendamisel suudetakse paremi-
ni ennetada nii laste kehalist 
kui ka vaimset väärkohtlemist 
ja õigeaegsemalt sekkuda. Lap-
se väärtustamisel on oluliseks 

sammuks uue lastekaitseseadu-
sega keelustada lapse igasugu-
ne väärkohtlemine, sealhulgas 
ka kehaline karistamine. Sa-
muti sätestab uus seadus iga-
ühe kohustuse anda asjaomas-
tele asutustele abivajavast lap-
sest teada.

Vägivallaohvritest naiste 
toetamine. Jätkub vägivalla-
ohvritest naistele ja nende las-
tele nõustamisteenuste ja tur-
valise majutuse pakkumine. Vä-
givallaohvritest naised ja nen-
de lapsed saavad kaitset, mõist-
mist, tuge ja asjatundlikku nõus-
tamist (sealhulgas psühholoo-
gilist ja juriidilist), et vägival-
last pääseda. Samuti jätkub tu-
gitelefoni 1492 teel abi pakku-
mine. Ööpäevaringse üleriigi-
lise tasuta tugitelefoni eesmärk 
on pakkuda esmast abi ja nõus-
tamist vägivallaohvritest nais-
tele, nende lähedastele ja ohv-
ritega kokku puutuvatele spet-
sialistidele. Telefonil vastavad 
koolitatud nõustajad. Vägival-
laohvritele on väga oluline tea-
da, et nad ei ole oma olukorras 
üksi. Nad vajavad teavet, kui-
das kaitsta ennast ja oma lap-
si. Seda tüüpi esmast kriitilise 
tähtsusega nõustamist ööpäe-
varingne tasuta telefoniliin ka 
pakub.

Teenused puudega inimes-
tele. Puudega inimestele mõel-
dud abivahendite kättesaadavus 
paraneb ning psüühiliste eri-
vajadustega inimeste erihoole-
kande ootejärjekorrad lühene-
vad. Puudega inimestele iga-
päevaeluks ja tööks vajalike abi-
vahenditega seonduvad iga-aas-
tased probleemid lõpetatakse 

abivahendite reformi jõustumi-
sega 2016. aastal. Senise maa-
konnapõhise abivahendite süs-
teemi asemel käivitub 2016. 
aastal riiklik süsteem, mis muu-
dab abivahendite kättesaadavu-
se lihtsamaks ning kvaliteetse-
maks. Lihtsustub ka abivahen-
di saamisega seonduv asjaaja-
mine. Erihoolekande reorgani-
seerimine jätkub psüühilise eri-
vajadusega inimestele kvali-
teetsemate ning kogukonnalä-
hedaste teenuskohtade loomi-
sega, millega lühenevad ka jär-
jekorrad. Eesmärk on parema-
te ja personaalsemate teenuste 
pakkumine. Euroopa Liidu va-
hendite toel jätkatakse suurte 
hoolekandeasutuste reorgani-
seerimist.

Palgafondi suurendamine. 
Laste asenduskodude ja erihoo-
lekande asutuste töötajate pal-
gafond suureneb 4 protsendi 
võrra.

Tervisevaldkond
Retseptide väljakirjutamine. 
Tervishoiuteenuste korraldami-
se seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse muudatuste 
vastuvõtmine suurendab pere-
õdede rolli retseptide väljakir-
jutamisel ning riskirühmade ja 
krooniliste haigete regulaarsel 
jälgimisel ja nende ravi kor-
raldamisel. Pereõe rolli laien-
damine võimaldab vähendada 
perearstide töökoormust ning 
parandab esmatasandi tervis-
hoiuteenuse kättesaadavust, pa-
raneb üldarstiabi osutamisel pe-
reõe iseseisva vastuvõtu kva-
liteet, terviklikumaks muutub 
krooniliste haigete jälgimine 
ja tervisealane nõustamine.

Tervisenõuded juhtidele. 
1. jaanuaril jõustus mootor-
sõidukijuhi ja juhtimisõiguse 
taotleja uuendatud tervisenõu-
ded, kuhu lisanduvad uneap-
noed reguleerivad muudatused. 
Uued nõuded juhtidele tähen-
davad, et keskmise raskusega 
või raske uneapnoe puhul on 
vajalik eriarsti otsus, et haigus 
on kontrolli all. Samuti tuleks 
seisundit kontrollida iga 3 aas-
ta tagant või 1 kord aastas, kui 
tegemist on kutselise juhiga. 
On oluline arvestada, et tulene-
valt uutest nõuetest võib une-
apnoe või selle kahtlustuse kor-
ral tervisetõendi taotlemise pe-
riood pikeneda.

Haiguspäevad. 1. jaanu-
rist muutus kehtetuks piirang 
ravikindlustuse seaduses, mil-
lega oli sätestatud, et kind-
lustatud isikul on õigus saada 
haigushüvitist kokku mitte roh-
kem kui 250 kalendripäeva ka-
lendriaastas.

Tervisekeskuste parenda-
mine. Kaheksa järgneva aasta 
jooksul ehitatakse või renovee-
ritakse üle Eesti 113,6 miljoni 
euro eest vähemalt 35 esmata-
sandi tervisekeskust, aastaks 
2018 peab neist olema valmis 
saanud juba 15. Tervisekeskus-

te loomine tugevdab perearsti-
abi ja parandab arstiabi kätte-
saadavust.

Ennetustöö. Kasvavad hai-
guste ennetamiseks ja sõltuvus-
te vähendamiseks tehtavad ku-
lud. Täiendav raha (lisaks Eu-
roopa Sotsiaalfondi vahendite-
le) suunatakse haiguste ja sõl-
tuvuste vältimise eesmärgil teh-
tavale ennetustegevusele, näi-
teks terviseedendusele töökoh-
tades, samuti tubakast loobu-
mise nõustamisele ja paku-
takse senisest suuremas mahus 
nõustamisteenuseid ning ka 
asendusravi muude sõltuvus-
probleemidega isikutele. Enne-
tustegevusteks on kavandatud 
kokku 9,3 miljonit eurot, kasv 
kokku on 2,9 miljonit eurot.

Tehakse riskiva seksuaal-
käitumise ja HIVi ennetuse alast 
tööd erinevates sihtrühmades, 
jagades informatsiooni, kujun-
dades hoiakuid ja oskusi, kor-
raldades koolitusi ning tagades 
testimise ja kaitsevahendite kät-
tesaadavuse.

HIV/AIDSi ravimite soe-
tamine. Tagatakse valmisolek 
HIV/AIDSi ravimite soetami-
seks senisest suuremas mahus, 
mis võimaldab paremini taga-
da vajalike ravimite kättesaa-
davust. Kui 2015. ja varasema-
tel aastatel olid ravimikulud 
eelarvest kindlaks määratud ega 
võinud planeeritud kulu ületa-
da, siis alates 2016. aastast on 
kulud arvestuslikud, mis tähen-
dab, et kui ravimeid on vajalik 
kasutada ja hankida rohkem 
kui eelnevalt planeeritud, on 
seda võimalik paindlikult teha.

Piirangud reklaamile. Keh-
testatakse rangemad piirangud 
tubakatoodete koostisele ja mär-
gistuse nõuetele ning alkoho-
lireklaamile. Riigikogule esi-
tatud tubakaseaduse muutmise 
eelnõu ühe peamise muudatu-
sena karmistuvad alates 2016. 
aasta 20. maist vastavalt Eu-
roopa Liidu õigusele tubaka-
toodete pakendamise ja mär-
gistamise nõuded, millega seo-
ses muutuvad kohustuslikuks 
pilthoiatused sigarettide ja suit-
setamistubaka, sealhulgas ve-
sipiibutubaka pakenditel. Eel-
nõuga keelatakse tubakatoode-
tes lisandina ka vitamiinide, ko-
feiini või tauriini ja muude sti-
mulaatorite kasutamise ning tu-
bakasuitsule värvuse või hõl-
bustavad nikotiini omastamist 
andvate ainete kasutamise 2016. 
aasta 20. maist. Samuti ei tohi 
tubakatoodete filtrid, paberid, 
pakendid ja kapslid sellest ajast 
alates sisaldada maitse- ja lõh-
naaineid, tubakat ega nikotiini.
Sigarettidel ja sigarettideks kee-
rataval suitsetamistubakal ei to-
hi edaspidi olla tubakast eris-
tuvat maitset ega lõhna (eran-
dina on antud üleminekuaeg 
mentooliga maitsestatud tuba-
kale – kuni 20. mai 2020). Väl-
ja on töötatud alkoholiseaduse 
eelnõu, millega asutakse ellu 

viima alkoholipoliitika roheli-
ses raamatus toodud põhimõt-
teid. Eelnõu algatamise pea-
mine eesmärk on rahva tervi-
se kaitse, alkoholist tingitud 
sotsiaalsete ja tervisekahjude 
vähendamine ning alkoholitar-
bimise ja sellest tulenevate kah-
jude vähendamine alaealiste hul-
gas. 

Palgafond. Riigieelarvest 
finantseeritavates tervishoiuasu-
tustes tuleb vastavalt 19. det-
sembril 2014. aastal sõlmitud 
tervishoiutöötajate kollektiivle-
pingule tagada tervishoiutöö-
tajatele palgatõus 10–11% võr-
ra.

Töövaldkond
Töövõimereform. Töövõime-
reformi rakendumine jaanua-
rist toob kaasa vähenenud töö-
võimega inimestele ja nende 
potentsiaalsetele tööandjatele ma-
huka teenuste valiku pakkumi-
se. Teenuseid osutavad Eesti 
Töötukassa ja Sotsiaalkindlus-
tusamet. Juulist rakendub uus 
inimese tegevusvõimekust ja 
-piiranguid arvestav töövõime 
hindamise kord, mis on alu-
seks pakutavate teenuste vaja-
duse hindamisel ja töövõime-
toetuse maksmisel.  

Töötutoetuse määr. Kui 
2015. aastal oli töötutoetuse määr 
4,01 eurot, siis 2016. aastal on 
see 4,41 eurot päevas. Töötu-
toetus, mis oli 2015. aastal kesk-
miselt 124,25 eurot kuus, tõu-
seb uuel aastal 136,71 euroni.

Töötasu alammäär. Kui 
2015. aastal oli töötasu tunni-
tasu alammääraks 2,34 eurot ja 
kuutasu alammääraks täistöö-
ajaga töötamise korral 390 eu-
rot, siis 2016. aasta 1. jaanua-
rist on tunnitasu alammääraks 
2,54 eurot ja kuutasu alam-
määraks täistööajaga töötami-
se korral 430 eurot.

Lapsepuhkuse puhkuseta-
su. Emal või isal on õigus igal 
kalendriaastal saada 3 kuni 6 
päeva lapsepuhkust. Kui 2015. 
aastal oli lapsepuhkuse päeva-
tasu suurus 18,57 eurot, siis 
alates 2016. aasta 1. jaanuarist 
on lapsepuhkuse päevatasu suu-
rus 20,24 eurot.

E-teenuste arengu 
ja innovatsiooni vald-
kond
2016. aastal valmib ja 2017. 
aastal käivitub Sotsiaalkindlus-
tusameti uuendatud töökorral-
dust toetav avalike teenuste 
kaasaegseid standardeid kasu-
tav infosüsteem, sealhulgas pa-
kutakse uue kvaliteedi ja ka-
sutuskogemusega e-teenuseid.  
Riigieelarves on investeeringu-
teks kavandatud 1,4 miljonit 
eurot, lisaks sotsiaalministee-
riumile on ka majandus- ja 
kommunikatsiooniministee-
riumi eelarvesse kavandatud 
selleks 1,9 miljonit eurot, kok-
ku seega 3,3 miljonit eurot.

Sotsiaalministeerium

Kehtima hakkavad uus sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseseadus. 
Foto Fotolia
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Detsembris kinnitati Viimsi Noortevoliko-
gu uus koosseis, kuhu kuuluvad: Cassand-
ra Luik, Christin Liis Krass, Eingard Tops, 
Grettel Vildmaus, Henry Härm, Kristin Nu-
gis, Kristiina Laura Järve, Liisa Tolli, Marcus 
Ehasoo, Mark M. Kaalma, Martin Luts, Rea

Rikko, Sten Jan Sarv, Teet Simson, Triinu Roosna. Noortevoliko-
gu esimees on Kristiina Laura Järve, aseesimees Henry Härm.

Noortevolikogu

8 15. jaanuar 2016

Viimsist esitati Harjumaa 
noorsootöötajate tunnus-
tamisele kaheksa kandi-
daati – nii palju pole neid 
kunagi varem olnud. 

2015. aastal toimus noorsootöö 
valdkonna esindajate tunnus-
tamine teisiti. Oma taotlused 
vabariiklikule Eesti Noorsoo-
töö Keskuse (ENTK) juures te-
gutsevale komisjonile said esi-
tada kõik soovijad. Varasema-
tel aastatel esitati taotlused al-
guses maavalitsustele ja seal va-
liti välja need, keda esitati va-
bariiklikule tunnustamiskomis-
jonile. Sel aastal oli võimalik 
Harjumaa noorsootegevuse tun-
nustamiseks taotlused esitada 
viies kategoorias ning neist 
neljas olid esindatud ka Viimsi 
noorsootöötajad ja õpetajad. Igas 
kategoorias valiti üks nominent, 
kes sai eraldi tunnustuse ja li-
saks tunnustati kõiki osalejaid.

Harju maavanem Ülle Ra-
jasalu kutsus 18. detsembril Glo-
ria restorani tublid Harjumaa 
noorsootöötajad ja noorte toe-
tajad. Ürituse korraldas maa-
valitsuse noorsootöötaja Anne 
Martin. Maavanema vastuvõtt 
oli eriline selle poolest, et sin-
na kutsuti nii need inimesed/
asutused, keda tunnustati, kui 
ka need, kes olid nad esitanud, 
taotlused kirjutanud ja põhjen-
danud. See oli suurepärane tun-
nustusüritus Harjumaa noorte-
le ja noortega töötajatele.

Silmapaistvamaks noorsoo-
töötajaks noortekeskuses valiti 
Loksa Noortekeskuse juhataja 
Margit Amer. Selles kategoo-
rias Viimsist kandidaate ei esi-
tatud, kuna eelmisel aastal said 
Viimsi Noortekeskuse töötaja 
Annika Orgus ja Erik Kuld-
kepp Aasta tegu tunnustuse.

Kool ja huvikool
Silmapaistvamaks noorsootöö-
tajaks koolis osutus Saku Güm-
naasiumi huvijuht Anton Noor. 
Viimsi Koolist esitati tunnus-
tuse saamiseks noorsootöö kor-
raldaja Lemme Randma, kes 
aastatel 2005–2015 juhtis Viim-
si Kooli tugikeskust ja koordi-
neerib õpilasesinduse tööd. Ta 
korraldab koolitusi ja toetab 
noori ürituste organiseerimisel, 
on osalenud noortejuhina Eras-
mus+ kaudu finantseeritud noor-
soovahetusprojektides, korral-
danud gümnaasiumi ettevalmis-
tuslaagreid 10. klasside noor-
tele ja osalenud noortevolikogu 
töö arenduses. Lisaks aktiivse-
te noorte projektide ja koostöö 
toetamisele on ta panustanud 
10 aastat töösse hariduslike eri-
vajadustega noorte ja peredega. 
Lisaks osalemisele valla erine-
vates noorsootööga seotud pro-
jektides on Lemme ka õpila-
sesinduste mentoriks, olles õpi-
laste silmis hinnatud õpetaja.

Silmapaistvaks noorsootöö-
tajaks huvikoolis valiti MTÜ 
Avasta Anded liige Anu Lõh-

Harjumaal tunnustati 
noorsootöötajaid

mus ja huvikooli õpetaja Mee-
ro Muusik. Selles kategoorias 
esitati kolm Viimsi huvikooli 
õpetajat: Martin Reim, Anne 
Soop-Tohver ja Jelena Ossi-
pova. 

Martin Reim on omanime-
lise jalgpallikooli juht ja tree-
ner, kool tegutseb Viimsis ala-
tes 2007. aastast ning hetkel tree-
nib seal üle 300 Viimsi noo-
re, nii tüdrukud kui ka poisid. 
Martin Reim on andnud suure 
panuse klubi loomisel Viim-
sisse ja noorte spordi juurde 
toomisel.

Viimsi Kunstikooli õpetaja 
Anne Soop-Tohver on lisaks 
suurepärasele õpetajatööle osa-
lenud Erasmus+ noorsoovahe-
tuses grupijuhina, korraldanud 
Hispaania vabatahtlike noorte 
tööd ning juhendanud Saksa-
maa praktikante. Ta on osale-
nud Kunstikoolide Esindusko-
gus ja Harjumaa kunstiolüm-
piaadi hindamiskomisjonis, kor-
raldanud näitusi, osalenud pro-
jektides “Kunst linnaruumi”, 
Anu Raua näituse “Käpikud” 
korraldamises ning kujundanud 
koostöös õpilastega Keila lau-
lulava. 

Viimsi Muusikakooli kitar-
riõpetaja Jelena Ossipova on 
töötanud muusikakoolis alates 
2003. aastast. Jelena Ossipova 
julgustab oma õpilasi osa võt-
ma õpilasi arendavatest kon-
kurssidest ja innustab neid te-
gelema omaloominguga. Õpe-
taja käe all tegutseb koolis kaks 
kitarriansamblit. Jelena Ossi-

pova mängib ka ise aktiivse 
interpreedina sageli erinevates 
kontsertprogrammides.

Viimsi õpilasmalev ja 
noortevolikogu
Aasta tegu Harjumaa noorsoo-
töös 2015. aastal oli Tallinna 
spordi- ja noorsooameti korral-
datud välitreeningute sari “Pop-
up-treeningud”. Viimsist oli sel-
les kategoorias esitatud kaks no-
minenti: Viimsi Õpilasmalev ja 
Viimsi Noortevolikogu. 

Viimsi Õpilasmalevat kor-
raldavad Viimsi vallavalitsuse 
noorsoo- ja haridusamet ning 
kommunaalamet koostöös Viim-
si noortekeskustega ning male-
val on juba 15-aastane ajalugu. 
2015. aastal osales õpilasmale-
va töös 92 noort. Tegutseti üht-
se meeskonnana ja lisaks tööle 
korraldati noortele ka vaba aja 
üritusi.

Viimsi Noortevolikogu, mil-
le eelmine kooseis tegutses 
2013.–2015. aastatel ning kor-
raldas suurepärase ürituse VIID, 
algatas erinevaid projekte (näi-
teks ööbussiliini küsitlus, street 
workouti platsi loomine jne). 
Aktiivsed noored rääkisid kaa-
sa valla tegevustes, osalesid 
ümarlaudades ja töögruppides 
ning esitasid ettepanekuid val-
lavalitsusele. 

Noorsootöö toetaja Harju-
maal tiitli sai Saue Linnavalit-
sus. 

Ka selles kategoorias oli 
kaks Viimsi nominenti. Noor-
tevolikogu esitas Viimsi Val-
lavalitsuse ja Viimsi Vallavoli-
kogu ning see märgiti ära kui 
noorsootöö toetaja. Viimsis on 
loodud tingimused ja võimalu-
sed noortele aktiivselt osale-
da, kaasa rääkida ja aktiivselt 
vaba aega sisustada. Noored 
on kaasatud komisjonidesse 
ja töögruppidesse. Regulaar-

selt toimuvad kokkusaamised 
noorte ja vallavalitsuse vahel. 
Kinnitatud on noorte toetamise 
ja tunnustamise kord. 

Viimsi Muusikakool sai tun-
nustuse panuse eest noorte kul-
tuuri- ja väärtuskasvatuses. Hu-
vikoolina on nad andnud ko-
gukonna noortele väga olulise 
võimaluse osaleda nii indivi-
duaalses muusikaõppes, erine-
vates ansamblites kui ka or-
kestrites erinevates projektides. 
Koos on olnud erinevatel esi-
nemistel nii noored omavahel 
kui ka õpetajatega koos (erine-
vate põlvkondadena) üksteist 
toetades ja innustades. Viimsi 
Muusikakool on loonud or-
kestri ning lisaks tavapärasele 
tegevusele on orkester osale-
nud koostööprojektides Viimsi 
Kooliga muusikalide etenda-
misel. Muusikalides osalemine 
on nõudnud õpilaste, õpetaja-
te, lapsevanemate, kogu koo-
li lisatööd ja pingutusi ning 
ühiselt panustades on saadud 
suurepärased tulemused. Muu-
sikakooli orkestrisse panustas 
kokku kuni 70 muusikakooli-
ga seotud inimest. Sel aastal 
valmistas orkester ette seaded 
ja osales 16 korda toimunud 
“Heliseva muusika” etendus-
tel. Tänu noorte orkestrile oli 
etendus väga eriline.

Palju õnne kõikidele, kes 
Viimsi valda esindasid! Suu-
repärane töö! Kunagi varem ei 
ole Viimsi vallast nii palju no-
minente esitatud, see näitab, et 
Viimsi noorsootöö areneb ja 
meie noortega tegelevad väga 
tublid inimesed!

Täname kõiki tublisid noor-
sootööga tegelejaid ning soo-
vime head koostööd!

Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridustöö 

koordinaator

Viimsi rahvas Harjumaa noorsootöötajate tunnustamisel. Ees vasakult: Karmen Paul (Viimsi Kooli 
direktor), Adhele Tuulas (Viimsi Noortevolikogu esimees 2014–2015), Annika Orgus (Viimsi Noorte-
keskuste direktor), Kadi Bruus (Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridustöö koordinaator), Janek 
Murakas (Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti juhataja), Anne Martin (Harju Maavalitsuse 
noorsootöö spetsialist), Ülle Rajasalu (Harju maavanem), Lemme Randma (Viimsi Kooli õpetaja), 
Anne Soop-Tohver (Viimsi Kunstikooli õpetaja), Urvi Haasma (Viimsi Muusikakooli direktor), Jelena 
Ossipova (Viimsi Muusikakooli õpetaja). Taga vasakult: Mart Felding (Eesti Skautide Ühingu esindaja 
tunnustuskomisjonis), Alar Mik (Viimsi vallavalitsuse kommunaalameti juhataja). Foto Heikko Kukk

     Viimsi noor-
sootöö areneb ja 
meie noortega 
tegelevad väga 
tublid inimesed!

“

Viimsi noorte 
toetamine ja 
tunnustamine
21. detsembril kogunes esmakordselt komisjon, 
kes vaatas üle vallavalitsusele laekunud ettepa-
nekud ja taotlused Viimsi noorte tunnustamiseks 
ja toetamiseks. 

Viimsi Vallavolikogu kinnitas 27.10.2015 määrusega nr 18 
“Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimu-
sed ja korra”. 2016. aasta eelarves on noorte toetamiseks 
ja tunnustamiseks ette nähtud 20 000 eurot. 

Esimesed taotlused laekusid juba 2015. aasta lõpus 
ning toetuse eraldamise komisjon kogunes detsembris. 
Komisjoni kuuluvad kaks noorsoo- ja haridusameti esin-
dajat, Viimsi Kooli õpilasesinduse esindaja, Viimsi Noor-
tevolikogu esindaja ja Viimsi noortekeskuste esindaja. 
Esimesed kaheksa taotlust vaadati läbi ning pärast tuliseid 
arutelusid ja hääletamist otsustati eraldada toetused viiele 
Viimsi noorele, kes on eriliselt silma paistnud, noortele 
eeskujuks või saavutanud märkimisväärseid tulemusi.

Viimsi Vallavalitsus kinnitas komisjoni protokolli ja 
otsustati (Viimsi Vallavalitsuse korraldus nr 2133, 22.12.2015) 
eraldada toetused järgmiselt:

Mai Riin Salumaa, 300 eurot / Väga silmapaistvate saa-
vutustega noor sportlane, ujuja, saavutanud Eesti meistri-
võistlustel noorte- ja juunioriklassis 22 kulda, 15 hõbedat, 
18 pronksi. Täiskasvanute hulgas 1 kuld, 3 hõbedat, 6 
pronksi. Püstitanud 3 naiste ja juunioride rekordit lühira-
jas. EMV avaveeujumises naiste arvestuses 2. koht.

Adhele Tuulas, 350 eurot / Noortevolikogu alustami-
ne, juhtimine, korraldamine, dokumentide väljatöötami-
ne, VIID korraldamine, materjalide ja tegevuste üleand-
mine uuele koosseisule jne.

Karl Koost, 300 eurot / Noortevolikogu tutvustamine, 
esindamine, vallavalitsusega koostöö korraldamine.

Kätlin Kruuse, 150 eurot / Viimsi ja Tallinna noorte-
volikogu koostöö korraldamine, Harjumaa osaluskohviku 
juhtimine 2104. aastal.

Liisa Kams, 100 eurot / Viimsi Kooli edukas lõpetami-
ne, luulekogu väljaandmine, terviseedendamise projekti-
de läbiviimine.

Palju õnne kõikidele tublidele toetuse saajatele ja suur 
tänu ka neile, kes taotlused esitasid!

Kutsume üles märkama noori ja esitama taotlusi Viim-
si noorte tunnustamiseks. Taotlusi võib esitada jooksvalt 
ning tuletame meelde, et taotlused peavad olema põhjen-
datud. Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust 
noorsoo- ja haridusametiga e-posti aadressil haridus@
viimsivv.ee.

Kadi Bruus 
Noorsoo- ja haridustöö koordinaator
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Viimsi Kooli näiteringi 
Eksperiment liikmed kut-
suvad kõiki üles toetama 
nende sõitu ülemaailmse-
le lasteteatrite festivalile 
Kanadas. 

Oleme Viimsi Kooli näiteringi 
eksperiment liikmed – Alex, 
Emily, Heleriin, Linda, Joosep, 
Pia Kai, Hans Joosep, Elisabe-
th, Eliisabel, Iris, Krevon, Jo-
hann, Elis, Getriin, Triinu ja 
Ott. Me palume toetust näite-
ringi Eksperiment festivalisõi-
tuks Kanadasse ülemaailmsele 
lasteteatrite festivalile World 
Festival of Children`s Theatre 
2016, mida peetakse seekord 
juuni alguses Kanadas Strat-
fordis.

Nimetatud festivali peetak-
se igal teisel aastal ja seda juba 
aastast 1990. Välja valitud on 
trupid kuuelt kontinendilt: Aaf-
rika – Uganda ja Zimbabwe; 
Aasia – Bangladesh, Hiina, In-
doneesia, Palestiina; Austraa-
lia/Okeaania – Austraalia; Eu-
roopa – Tšehhi, Saksamaa, Kree-
ka, Eesti, Venemaa, Sloveenia;
Põhja- ja Kesk-Ameerika – Ka-
nada, El Salvador ja USA; 
Lõuna-Ameerika – Kolumbia, 
Paraguai, Kuuba. 

Aidake Eksperiment Kanadasse

Festivalile
Näitering Eksperiment osales 
ülemaailmsel konkursil lavas-
tusega “Maailma avastamine”/ 
“Exploring the World”, mis va-
liti välja ligi 60 konkurendi 
seast – kokku esineb festivalil 
19 truppi. Näitetrupist Ekspe-
riment on festivalile sõitmas 
16 õpilast ja 2 täiskasvanut. 
Festivalil osalemine on oluline 
nii näitetrupile kui ka koolile 
ja vallale, Eestile ja laias laas-
tus ka Põhja-Euroopale. Ka-
nadasse sõit on üpris kulukas. 
Panustame ise samuti raha ko-
gumisse: teeme üritustel koh-

vikuid, osaleme kirbuturgudel, 
et müüa riideid taaskasutu-
seks, ja püüame leida võimalu-
si esinemisteks, töötubadeks, 
et oma oskusi teistele õpetada. 
Siiski jääb neist tegevustest 
väheks. Palume toetusraha ka 
vallalt ning Eesti Kultuurka-
pitalilt, kuid summa, mis veel 
puudu jääb, on ikkagi suur.

Toeta!
Projekti kogumaksumus 18 
inimese kohta on 23 076 eurot, 
millest lennupiletid on 20 131, 
majutus 930, kindlustus 1505 
ja ühistranspordikulud 510 eu-

rot. Hetkel oleme oma panuse-
na alates kevadest kokku ko-
gunud 1578 eurot, millele on 
plaanis ise veel vähemalt 3000 
lisaks teenida. Siiski jääb päris 
palju veel puudu.

Meie minekut Kanadasse 
on oodatud toetama nii eraisi-
kud kui ka ettevõtted. Tänutä-
heks saame näitetrupi kodulehel 
(http://eksperiment.ee/toeta) 
mainida toetajate nimed, pak-
kuda firma logo kasutamist või 
nime mainimist voldikutel, (sär-
kidel), toetada kohvikute kor-
raldamisel väljapanekutes ja kut-
setega Viimsi Kooli üritustele. 
Loomulikult oleme alati valmis 
tulema ja esinema teie sünd-
mustel, kui teile meie pakutav 
kava sobib.

Toeta meid, kui oled eraisik: 
Viimsi Vallavalitsus, EE182200
221010936477. Toeta meid, kui 
oled ettevõtja: SA Viimsi Kesk- 
kooli Fond, EE932200221043 
176181. Selgitusse palume mär-
kida: Toetus näiteringile Eks-
periment (Kanada). Vastame 
meeleldi ka kõigile küsimus-
tele! Meie juhendajaga, saab 
võtta kontakti e-posti aadressil 
kylli.taht@viimsi.edu.ee. 

Eksperiment

Millisena näed sina Viimsit? 
Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki valla lapsi ja noori joonis-
tus- ja esseevõistlusel kaasa rääkima, millisena näevad 
meie lapsed Viimsit nii täna kui ka tulevikus. Noored ongi 
meie valla tulevik! 

Kui oled vanuses 12–18 aastat,… 
…esita võistlusele vabas vormis kirjutis (kirjand, jutustus, 

essee jne) teemal, miks Sinu arvates on Viimsis hea elada ja 
millisena näed oma koduvalda tulevikus. Kirjutise pikkus on 
kuni kolm A4 lehekülge. Lisa tööle kindlasti ka oma nimi, va-
nus, klass ja kool, kus õpid. 

Kui oled noorem kui 12 aastat,…
…saada oma mõtted, mida Sina koos sõprade, lasteaiarüh-

ma, klassikaaslaste või perega Viimsis märkad, miks Sinu pere 
või kaaslaste arvates on Viimsis hea elada ja milline võiks olla 
Viimsi tulevik, kas joonistuse, kleepimistöö või muude loovate 
vahenditega tehtud pildina. Pildi võid kokku panna nii üksi kui 
ka pere või kaaslastega koos. 

Töid ootame hiljemalt 2. veebruaril 2016: 
- e-posti aadressil press@viimsivv.ee; 
- posti teel (aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viim-

si alevik, 74001 Harjumaa); 
- Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) infolauda, kuhu selle võib tuua. 
Lisa tööle kindlasti ka pildi allkiri, autori(te) nimi/nimed ja 

vanus(ed). 
Töödes ei hinda me niivõrd kunstilist teostust kui loovust 

ehk mõtet/sisu ja kaasahaaravust. Kaasahaaravamad kirja-
tööd ja pildid avaldame järgmise aasta jooksul Viimsi Teatajas, 
valla veebilehtedel jm ning parimatele kaasalööjatele loomu-
likult ka auhinnad! Lisainfo www.viimsivald.ee.

Seega, kõigile noortele head sulejooksu ja loovat mõttelendu!

Viimsi vallavalitsus ja Viimsi Teataja

SEB Heategevusfond ootab!
MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taot-
leda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes ela-
vad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka 
noored isad. 

Stipendiumifondi suurus 2016. aastal on 50 000 eurot ja 
taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Stipendiume rahas-
tatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeri-
mise tulemusel teenitud tulust. 

Stipendium on mõeldud: õppemaksu tasumiseks, õppeva-
hendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks, las-
tehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased 
eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad 
noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, 
õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. 
Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on 
emaks või isaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi 
taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või 
jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, 
gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Lisainfo: www.heategevusfond.ee/oppestipendium.

MTÜ SEB Heategevusfond

2015. aasta viimasel koo-
lipäeval kuulutasime väl-
ja aasta õpetajad, klassi-
juhatajad, aasta kolleegi 
ja silmapaistva teo. 

Sel aastal esmakordselt palu-
sime lisaks personalile ka õpi-
lastel ja lapsevanematel oma 
arvamust avaldada. 

Aasta õpetaja 2015  
Kokku esitati aasta õpetaja no-
minendiks 80 õpetajat. III koo-
liastmes kogusid võrdselt hääli 
3 õpetajat.

Täname ja tunnustame
I kooliaste – Tea Reinberk.
II kooliaste – Jaanika Sarv.
III kooliaste – Kairy Nah-

kur, Ingrid Rõigas, Peeter Si-
pelgas.

Gümnaasium – Valentina 
Reinhold.

Aasta klassijuhataja 
2015
Kokku esitati 48 nominenti.

I kooliaste – Küllike Tilk.
II kooliaste – Jana Tiits.
III kooliaste – Liis Remmel
Gümnaasium – Kätlin Puh-

maste.

Aasta kolleeg 2015
Aasta kolleegi said valida ai-
nult kooli töötajad. Kokku esi-
tati 28 nominenti.

Aasta kolleeg on Merike 
Hindreus.

Aasta tegu 2015
Aasta tegude nimekiri oli väga 
pikk. Kevadel, mai lõpus, kui 
jagasime 2014/2015 õppeaasta 
tublimatele Aasta tegijate tiit-
leid, siis sai autasustatud aasta 
teo tiitliga kolm tähelepanu-
väärset projekti: “Helisev muu-
sika”, TreasureBooks projekt 

ja Külli Tähe näiteringi Ekspe-
riment saavutused. Nende kõr-
vale on lisandunud veel üle-
kaaluka häältesaagi saanud aas-
ta tegu: Viimsi valla staadion.

Juhtkonna eripreemiaga tun-
nustasime omanäolisteks ja 
uuenduslikeks arenenud tege-
misi ja sündmusi. Aitäh meie 
igapäevaelu elavdamise ja po-
sitivsete emotsioonide tekita-
mise eest kooliraamatukogu 
meeskonnale: Aime Miil ja Anne 
Pürg.

Viimsi Kool

Eksperimendi etendus “Maailma avastamine”. Foto erakogu
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Jaanuari alguses kogune-
sid Eesti lasterikkad pered 
Viimsi Keskuse bowlingu-
klubis Kuulsaal ja seiklus-
pargis MUUUV, et pidada 
koos maha üks tõeliselt 
lustlik ja sportlik üritus 
“Meie pere jõulupidu”. 
Kokku osales üritusel ligi 
200 inimest üle Eesti. 

Lapsed ja nende vanemad said 
oma oskusi proovile panna 
bowlingus, võimalik oli män-
gida ka lauajalgpalli, piljardit, 
ehitada ajalehtedest torni ja 
osaleda erinevates osavus-
mängudes. Kokku oli avatud 
13 võistlusala, mille paremik 
sai auhinnatud. Loomulikult ei 
puudunud peolt ka jõuluvana 
koos kingipakkidega ning kae-
tud oli rikkalik peolaud.

Oma pere muljeid jagas 
Pärnumaalt pärit 5 lapse ema 
Kristi Roots, kelle sõnul ületas 
üritus kõik ootused. Tõeliselt 
vahva oli nende jaoks peopida-
mise koht, kus jätkus tegevust 
nii suurtele kui ka väikestele. 
“Mudilased said veeta aega 
laste ronimisväljakul ja batuu-
dil. Meie kolmene tüdrukutirts 
ei tahtnudki batuudilt ära tul-
la,” rääkis Kristi. “Käisin isegi 
ronimisväljakul lõbutsemas. 
Ajasime koos tütardega heli-
koptereid taga ja roomasime 
mööda torusid – oli igati tore.” 

Väga palju rõõmu pakkus 
osalejatele ka bowlingumäng 
ning igal täistunnil toimunud 
üllatusloosimised. Endale suu-
reks üllatuseks võitis jõulupeo 
peaauhinna – LCD televiisori 
– just Kristi suur pere. “Loo-

Eesti lasterikkad pered 
pidasid Viimsis jõulupidu

Kui üksi ei saa, aitab issi...

mulikult oli see meie jaoks 
päeva nael!” rõõmustas naine. 
Kristi sõnul oli kogu pidu hästi 
läbi mõeldud ja toimis suure-
päraselt. Tema arvates võiks 

selliseid üritusi palju sageda-
mini toimuda.

Heategevusühing Hea Te-
gu korraldas lasterikaste pere-
de jõulupidu juba seitsmendat 

aastat. Üritus sai teoks tänu 
paljudele toetajatele ning selle 
õnnestumisele aitas kaasa ka 
19 vabatahtlikku. 

Helen Saluveer

1. jaanuarist 2016 muutus 
sotsiaalvaldkonna abiva-
hendite teenuse korraldus, 
muutes teenuse inimesele 
kättesaadavamaks ning 
asjaajamise kiiremaks. 

Isikliku abivahendi 
kaart 
Alates 1. jaanuarist võtab uute 
isikliku abivahendi kaardi taot-
lusi vastu Sotsiaalkindlustusamet 
(edaspidi SKA). Samuti hak-
kab Sotsiaalkindlustusamet va-
jadusel väljastama kaardi dup-
likaate. Kaardi või duplikaadi 
taotlemiseks tuleb esitada sot-
siaalkindlustusametile vastav 
taotlus e-posti või posti teel või 
pöörduda SKA klienditeenin-
dusse. Taotluse vorm on lei-
tav SKA kodulehelt (rubriik: 
blanketid). Klienditeeninduste 
asukohad ning lahtiolekuajad 
leiab SKA kodulehelt www. 
sotsiaalkindlustusamet.ee. Abi-
vahendi saamiseks, mis ei ole 
otseselt seotud inimese tööta-
misega töökohal, peab inime-
sel olema õigustatus, arstitõend 
või rehabilitatsiooniplaan ning 

kehtiv isikliku abivahendi kaart 
(edaspidi IAK). 

Õigustatud isik on: kuni 18-
aastane laps; kuni 18-aastane puu-
dega laps; 18–63-aastane töö-
ealine isik, kellel on tuvastatud 
töövõime kaotus 40% või enam; 
18-aastane ja vanem puudega 
isik enesehoolde- ja kaitseabi-
vahendite ostuks; alates 18-aas-
tane tööealine isik, kellel on tu-
vastatud osaline töö- võime või 
töövõime puudumine; 63-aas-
tane ja vanem vanaduspensioni-
ealine isik; rinnaproteesi ost-
miseks; isik, kellel on tuvasta-
tud kuulmislangus alates 30 det-
sibellist, kuulmisabivahendite ja
heli ülekandesüsteemide ostmi-
seks; silmaproteesi ostmiseks. 

Uue IAKi saamiseks peab 
kaardi taotlejal olema: kehtiv 
arstitõend või rehabilitatsioo-
niplaan, kus on märgitud abi-
vahendi vajadus ISO-koodi täp-
susega (enne 01.01. 2016 väljas-
tatud tõendil või rehabilitatsioo-
niplaanil peab olema abivahen-
di nimetus või kirjeldus); vä-
lismaal õppiva 18-26-aastase isi-
ku puhul ka koolitõend; klien-

diteeninduses kaardi taotlemi-
sel isikut tõendav dokument. 

Kehtiva IAKi omanik pöör-
dub abivahendi saamiseks otse 
abivahendeid müüva või üüriva 
ettevõtte poole. Alates 2016. 
aastast ei ole maakondlikke pii-
ranguid abivahendeid müüva 
või üüriva ettevõtte valimisel. 
Abivahendi saamiseks on ini-
mesele õigus pöörduda enda poolt 
valitud abivahendeid pakkuva 
ettevõtte poole, kellega SKA 
on sõlminud lepingud. Info et-
tevõtetest on kättesaadav SKA 
kodulehel alates 1. jaanuarist.

Järjekorrad 
Kui konkreetse abivahendi eel-
arve on lõppenud, on võimalik 
ennast ettevõttes suulise soo-
viavalduse alusel järjekorda li-
sada. Järjekorra saabumisel saa-
dab SKA isikule posti teel jär-
jekorra saabumise teate. Isik 
peab järjekorra teate saamisel 
60 päeva jooksul pöörduma en-
dale sobiva abivahendit pakku-
va ettevõtte poole ning võtma 
kaasa: saadud järjekorra teate, 
isikut tõendava dokumendi, 

isikliku abivahendi kaardi, ars-
titõendi või rehabilitatsiooni-
plaani. Ettevõte väljastab abi-
vahendi ainult järjekorra teate 
ettenäitamisel. 

Erimenetlus
Erandkorras abivahendi ostmi-
sel või üürimisel tasu maksmi-
se kohustuse riigi poolt ülevõt-
mise taotlemine (erimenetlus). 

Erimenetluse juhud, kus isik 
taotleb: omaosaluse vähenda-
mist, kuna isikul on tulenevalt 
majanduslikust olukorrast ras-
ke omaosalust tasuda (vajalik 
isiku selgitus ja tõend toimetu-
lekutoetuse maksmise kohta); 
uut abivahendit enne talle hü-
vitatud sama ISO-koodiga abi-
vahendi kasutusaja lõppu (abi-
vahend on sobimatu tervisli-
kel või temast mitteolenevatel 
põhjustel) – vajalikud isiku-
poolsed selgitused/põhjendu-
sed; abivahendit, mis puudub 
riigi poolt osaliselt hüvitatava-
te abivahendite loetelus (lisada 
kaks võrdsetel alustel hinna-
pakkumist); abivahendit, mille 
puhul on abivahendite loetelus 

piirhinna kohta märgitud “eri-
taotlus” (lisada kaks võrdsetel 
alustel hinnapakkumist); kasu-
tusaja piirlimiidi suurendamist 
(põhjendatud vajadus diagnoo-
sist või funktsioonihäirest tule-
nevalt); abivahendi piirhinna 
ühekordset suurendamist (lisa-
da kaks võrdsetel alustel hin-
napakkumist); erimenetlust mõ-
nel muul juhul. 

Erimenetlust taotledes on va-
jalik esitada arstitõend või re-
habilitatsiooniplaan. 

Erimenetluse taotlus on kät-
tesaadav SKA kodulehel ning 
klienditeeninduses. Taotlust saab 
esitada posti, e-posti teel või 
klienditeeninduses. 

Juhul, kui isik vajab abi abi-
vahendi väljavalimisel, hinna-
pakkumiste küsimisel, erimenet-
luse vajaduse täpsustamisel, on 
isikul õigus pöörduda Astangu 
Keskkonnakohanduste ja Abi-
vahendite Teabekeskuse poole 
üldnumbril 6877 231 või kirju-
tada aadressil kat@astangu.ee.

SKA teeb erimenetluse taot-
luse osas kas rahuldamise või 
rahuldamata jätmise otsuse 30 

kalendripäeva jooksul. Vajadu-
sel kaasab SKA erimenetluste 
käigus eksperte (nt Astangu 
Keskkonnakohanduste ja Abi-
vahendite Teabekeskuse), kes 
aitab ja nõustab abivahendite 
vajaduse tuvastamisel ja vaja-
duse hindamisel. 

Erimenetluse otsus saade-
takse taotlejale posti teel, mis 
tuleb ettevõttesse pöördumisel 
kaasa võtta. Ilma erimenetluse 
otsuseta ei saa ettevõte määru-
se tingimustega mitte kooskõ-
las olevat abivahendit väljasta-
da. Samuti tuleb kaasa võtta ars-
titõend või rehabilitatsiooniplaan 
ja isikut tõendav dokument. 

Infot abivahendite süstee-
mi, isikliku abivahendi kaardi 
ja erimenetluste kohta ning sot-
siaalministri poolt allkirjasta-
tud määruse riigi poolt hüvita-
tavate abivahendite ja piirhin-
dade kohta saab: e-posti aad-
ressidelt info@sotsiaalkindlus-
tusamet.ee ja abivahendid@sot-
siaalkindlustusamet.ee, kodu-
lehelt www.sotsiaalkindlustus-
amet.ee ja infotelefonilt 16106. 

Sotsiaalkindlustusamet

E-Maxima laienes
Alates detsembri keskpaigast on võimalik tellida e-Maxi-
ma teenuseid ka Kelvingi, Leppneeme, Lubja, Pringi, Püün-
si, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme küladesse.

Mugav ostuvõimalus laienes kõigile Viimsi poolsaare ela-
nikele. “Pärast e-supermarketi käivitamist on paljude Tallin-
na lähipiirkondade elanikud avaldanud huvi selle järele, et 
ka neil oleks võimalik mugavalt koju toidu- ja esmatarbekau-
pu soetada,” sõnas e-Maxima projektijuht Mihhail Solovjov. 
“Esimeste kuude jooksul laiendasime teenuseid 15 asumile 
pealinna lähistel. Detsembri keskpaigast pakume e-Maxima 
kasutamise võimalust ka Kelvingi, Leppneeme, Lubja, Pringi, 
Püünsi, Randvere, Rohuneeme ja Tammneeme külade elani-
kele Viimsi vallas.”

E-Maximas pakutakse ostjale kõiki Maxima supermarketi-
test tuttavaid toidu- ja esmatarbekaupu. E-supermarketi ko-
dulehel www.e-maxima.ee saab tellimusi esitada seitsmel 
päeval nädalas ööpäevaringselt. Tellimused toimetatakse 
spetsiaalselt toidukaupade veoks kohandatud Omniva sõidu-
kitega kohale seitsmel päeval nädalas kell 8–22. 

E-supermarketi esimese tellimuse kohaletoimetamine on ta-
suta. Alates teisest tellimusest ostusummaga alla 39,98 euro on 
kohaletoimetamise tasu 3,99 eurot. Alates 39,99 euro suurusest 
tellimusest on kohaletoimetamine tasuta. Kaupade eest tasumi-
ne toimub tellimuse vormistamisel internetipanga kaudu. 

E-Maxima tellimusi võetakse vastu Tallinna linnast ja ümb-
ruskonna asulatest – Haabneeme, Laiaküla, Metsakasti, Mii-
duranna, Pärnamäe, Viimsi, Äigrumäe, Kelvingi, Leppneeme, 
Lubja, Pringi, Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme, 
Kangru, Järveküla.

Maxima Eesti

Abivahendite süsteemi korraldus

ATH tugirühma uus hooaeg
Viimsi aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lastevanemate 
ja spetsialistide tugirühm alustas 7. jaanuaril 2016. aasta 
kohtumistega.  

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanema-
tele ja õpetajatele mõeldud tugirühm annab või-
maluse turvalises keskkonnas oma muresid ja rõõ-
me jagada, saada kasulikke nõuandeid ja emot-

sionaalset tuge nii rühmajuhtidelt kui ka teistelt tugirühma 
liikmetelt. Tugirühm kohtub kord kuus, iga kuu esimesel nelja-
päeval kell 18–19.30 Viimsi vallavalitsuse peretoas (Nelgi tee 
1, apteegipoolses tiivas).

2016. aasta I poolaasta toimumise ajad: 4.02, 3.03, 7.04, 5.05. 
Tähelepanu!  ATH tugirühma teenus on TASUTA ja mõeldud 

Viimsi valla elanikele või Viimsi valla haridusasutustes käiva-
te laste vanematele ja lastega tegelevatele spetsialistidele. 

Tugirühma juhib  Kristi Kirbits (kristi@viimsilasteaiad.ee). 
Tugirühma tööd koordineerib Viimsi vallavalitsus koostöös SA 
Eesti Lastefondiga.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Vahva jõuluvana tõi kingitusi kõigile! Fotod Rene Riismaa...või suurem vend!



15. jaanuar 2016  11

Lapsed käituvad aeg-
ajalt viisil, mis suurtele ei 
sobi. Psühholoog Thomas 
Gordon ütleb, et käsu-
tamisest ja pragamisest 
pole käitumise muutmi-
sel kasu. Kuidas rääkida 
lapsega, kelle käitumine 
valmistab vanemale 
muret? 

Kas tegu on lapse või vanema 
probleemiga? Nende eristami-
ne on tähtis, sest kummagi la-
hendamiseks on täiesti oma viis. 
Gordoni perekooli koolitaja An-
ti Einpaul soovitab probleem-
ses olukorras endalt küsida: 
kellel on probleem? “Selguse 
huvides on hea võtta appi nn 
käitumise aken – kujutletav fil-
ter, mille läbi näeme toimuvat 
neutraalse sündmusena, mil-
lest on kõrvale jäetud meie suh-
tumised, emotsioonid ja hin-
nangud. Siis on lihtne liigita-
da, kas see, mida näeme, on 
meile vastuvõetav või mitte.”

Meie suutlikkus toimuvat 
aktsepteerida pole alati ühe-
sugune. “On palju asjaolusid, 
mis võivad sallivuse piiri nihu-
tada,” kirjeldab Anti. “Näiteks 
vanema enesetunne, lapse isik-
sus ja keskkond. Mis on salli-
tav laisal laupäevaõhtul kodus, 
ei pruugi kiirel hommikul lap-
sevanemale üldse sobida.”

Kui pilt, mida me käitumi-
se aknast näeme, on meile akt-

Rääkimise kunst
septeeritav, asub see nn salli-
tavate käitumiste ruudus. Siit 
edasi on kaks varianti: kas prob-
leemi pole ja kõik ongi parajas-
ti väga hästi või on lapsel mure.

Kui me aga tunneme ärri-
tust, pahameelt või kurbust, aset-
seb toimuv akna teises, nn mit-
tesallitavate käitumiste ruu-
dus, ja probleem on ilmselgelt 
meil. Ja kui on probleem, peab 
sellega midagi ette võtma.

Vanemlik võim pole 
lahendus
Mida inimesed sageli teevad, 
kui laps käitub nende meelest 
sobimatult? 

- Ütlevad, mida laps peab 
tegema või tundma, õpetavad, 
pakuvad lahendusi, keelavad, 
käsutavad, ähvardavad, kiida-
vad või rahustavad. Näiteks: 
“Ära nuta!” või “Kui sa kohe 
magama ei lähe, saan ma kur-
jaks!”

- Ütlevad, mida lapsest ar-
vavad: annavad hinnanguid, sil-
distavad, süüdistavad, analüü-
sivad või loevad moraali. Näi-
teks: “Ole nüüd normaalne!” 
või “Mina sinu vanuselt küll 
nii ei teinud.”

- Väljendavad ebamääraselt 
rahulolematust, on sarkastili-
sed või vahetavad teemat, poe-
tavad mõne vanasõna või stamp-
väljendi. Näiteks: “Poisid ei nu-
ta.” või “Kus nüüd tuli tarkpea 
välja.”

Kõik need justkui tavalised 
laused on aga omamoodi suht-
lemistõkked. Neid kasutades me:

- kahjustame omavahelist su-
het ja lapse edasist koostööval-
midust;

- anname lapsele märku, et 
tema tunded pole tähtsad;

- vähendame ta enesehin-
nangut;

- tekitame sageli vastupanu;
- ei õpeta last endast ise aru 

saama ega ennast selgelt väl-
jendama.

Võtkem levinud olukord – 
lapsel on tuba koristamata. Pal-
judel vanematel on sel puhul 
kombeks kasutada kui-siis-lau-
seehitust: “Kui sa ei korista 
seda segadust kohe ära, siis ei 
anna ma sulle taskuraha / ei lu-
ba sul arvutis mängida vmt.”

Mõni tundlikum-teadlikum 
laps ütleb kohe, et see on äh-
vardamine ja ähvardada pole 
ilus. Nii kaotab vanem killu-
kese oma mõjujõust. Lisaks 
on laps pahane ega ürita välja 
mõelda, kuidas edaspidi ise 
oma toa korrashoidmise eest 
vastutada.

Kolmeosalised mina-
sõnumid
Kuidas siis ikkagi saavutada 
seda, et laps muudaks oma käi-
tumist, ent samal ajal säiliks 
tema positiivne enesehinnang 
ja hea suhe vanemaga? Gor-
doni põhimõte on lihtne: me ei 

hinda last ega tema käitumist, 
vaid räägime iseendast, kasu-
tades mina-sõnumeid.

Parimal mina-sõnumil on 
kolm osa:

1. osa: käitumise või olu-
korra kirjeldus. See olgu sõnas-
tatud hästi neutraalselt, ilma 
hinnanguta, nii ei teki kuulajas 
kohe soovi vastu vaielda. Näi-
teks: “Su toas on riided põran-
dal ja laua peal on asjad korda 
seadmata.”

2. osa: tegevuse mõju ütle-
jale: “Ma tahan, et meil oleks 
kodu korras, aga see olukord 
häirib mind…”

3. osa: tunne, mida ütleja 
toimuva tagajärjel tunneb: “…
ja ma olen sellepärast ärritu-
nud.”

See peab olema öeldud ehe-
dalt, kunstlikku lauset laps vae-
valt et usub. Ka ei jää ta usku-
ma, kui vanem ütleb: “Ma ta-
han, et meil oleks kodus kõik 
korras,” aga ta enda kirjutus-
laual valitseb segadus. Sel ju-
hul tasuks läheneda teisiti.

Kui lapse toas vedelevad 
näiteks riided põrandal, võiks 
ema-isa väljendada muret, et 
kuna laps pole järgmisel päe-
val vajaminevaid asju pessu 
pannud, peab vanem hakkama 
neid viimasel minutil asenda-
ma. Nii annab ta mõista, et sel-
line olukord on talle vastuvõe-
tamatu.

Kui vanem end selgelt väl-

jendab ja laps saab aru, et tee-
ma on talle tähtis, siis kerge-
matel juhtudel piisab problee-
mi lahendamiseks ühest mina-
sõnumist. 

Gordon pakub vanemale väl-
ja skeemi enesekehtestamisest 
koos käiguvahetusega: mina-
sõnum vaheldumisi aktiivse 
kuulamisega.

“Vanema ülesanne on lap-
sele mõista anda, et talle on ka 
lapse vajadus tähtis,” selgitab 
Anti. “Näiteks kui lapsel on 
mäng pooleli, pole mõtet eelda-
da, et ta lõpetaks mängu silma-
pilkselt. Selle asemel on mõist-
lik pärast mina-sõnumit olla 
valmis kuulama, mis lapsel pa-
rajasti käsil. Kui vanem lapse 
vajaduste vastu huvi ei tunne, 
pole ka põhjust loota, et last hu-
vitaksid tema vajadused.”

Hoolimine on kõige 
alus
Tasub selgelt teada anda, mil-
lised on vanema tunded, kuid 
seejärel hoolega lapse vastuar-
gumente kuulata ja neist hoo-
lida. “On väga põnev jälgida, 
kuidas inimene, kes tunneb, et 
temast hoolitakse, hakkab ka 
teisest hoolima,” ütleb Anti. 
Ehk siis – ka olukorras, kus 
laps kinnitab, et tal on väga 
vaja mäng lõpetada, kuigi te-
ma arvutiaeg on täis, tasub suh-
tuda hoolivalt ja hetketingimu-
si arvestades.

Gordoni perekoolis õpi-
takse, et säärast protseduuri – 
1) annad lapsele mina-sõnu-
mi, 2) kuulad teda ja peegel-
dad kuuldut tagasi; 1) kordad 
oma sõnumit, 2) kuulad last ja 
väljendad oma arusaamist; 1) 
annad mina-sõnumi jne – võib 
vajadusel korrata 6–7 korda. 
On tõenäoline, et selle ajaga 
tekib lapsel, kes tunneb, et va-
nem mõistab teda, valmisolek 
olla paindlik.

- Käitumise kirjeldus peaks 
olema võimalikult hinnanguva-
ba. Ära kasuta lauses nn tund-
likke sõnu: juba, jama, ikka 
veel, kunagi, kui jne.

- Pane tähele, millist emot-
siooni lapse käitumine sinus 
tekitab ning kuidas sinu tege-
misi mõjutab.

- Kui oled oma peas esime-
sed kolmeosalised mina-sõnu-
mid kokku saanud, võid need 
lausa kirja panna ja harjutada.

- Kui kõiki kolme osa ritta 
seada tundub liiga keeruline, 
saad hakkama ka kahe või ise-
gi ühe osaga: nimeta siis kas ai-
nult käitumist (“Sa oled viien-
dat tundi arvutis”), käitumist ja 
mõju (“Kui kõik korraga räägi-
vad, ei saa ma millestki aru”) 
või käitumist ning tunnet (“Kui 
sa ei tulnud kella kaheksaks 
koju ega helistanud, muutusin 
ma väga murelikuks”).

Krista Kivisalu
perejakodu.ee, tarkvanem.ee 

Rannapere kodu saalis sä-
rasid kuusel mitmevärvi-
lised küünlad. Hallipäised 
prouad ja härrad kogune-
sid jõulukontserdile.

“Kas ma esimesse ritta tohin 
istuda?” küsis proua Malle (ni-
mi muudetud).

“Muidugi,” vastas Ranna-
pere töötaja, kes kontserdikü-
lastajaid saalis istuma suunas.

“Mulle meeldib siin istu-
da, sest pärast kontserti tule-
vad lapsed vaatajate juurde ja 
teevad esimeses reas istujatele 
pai. Mul endal on kuus lapse-
last, kuid keegi ei jõua kunagi 
mind siia Rannaperesse vaata-
ma. Põnnipesa lapsed on meil 
siin juba nagu oma lapselap-
sed.”

Tõesti, juba kolmandat aas-
tat käivad Põnnipesa lasteaia 
lapsed Rannaperes kontserdiga 
esinemas mitte ainult jõulude 
ajal, vaid ka iseseisvuspäeval 
ja emadepäeval. Eriti hea meel 
on eakatel memmedel emade-
päeva kontserdi üle – see toob 
nii mõnelegi vanaemale pisa-
rad silma. 

23. detsembri hommikul 
avanesid saali uksed kell küm-
me hommikul. Lapsed koos 
õpetaja Lea Kalmi ja õpetaja 
Urve Lasimeriga tulid saali, 
käes põlevad suured küünlad. 
Viiulit mängis õpetaja Pille Sa-
luri. See pühalik hetk tõi majja 

Tantsuklubi Koit kutsub 3–7-aasta-
seid lapsi osa saama tantsurõõmust 
ja üldfüüsilistest tantsutreeningutest 
(ballett, akrobaatika, tantsutehnika). 

treeninguid viivad läbi oma ala armastavad ja 
rohkete kogemustega diplomeeritud laste tantsu-
õpetajad. treeningud toimuvad esmaspäeval ja 
neljapäeval kell 18.00–18.45 põnnipesa lasteaia 
ruumides (kaluri tee 5, Haabneeme). kuutasu 
40 eurot sisaldab kõiki erikursusi ja pidu. esimene 
treening toimub 1. veebruaril 2016.

Registreerimine ja info: tel 5615 6937, 
raja.kristina@gmail.com. Vaata ka tantsuklubikoit.ee.

Parim (jõulu)kink on pai

jõulurahu. Põnnipesa lasteaia 
muusikaõpetaja Pille Ehelaid 
oli õpetanud lastele selgeks 
kõik kaunimad jõululaulud. 

“Nüüd palun esinema meie 
väikesed rahvatantsijad,” kut-

sus rahvatantsuõpetaja Anneli 
Soosaar lapsed saali keskele.

“Küll on tublid lapsed,” ei 
hoidnud esireas istuv Malle 
oma vaimustust tagasi. “Meie 
ajal ei õpetatud lasteaias nii 

Põnnipesa lapsed tegid kontserdi lõpus pealtvaatajatele Rannapere pansionaadis pai. Foto Põnnipesa

PõNNIPESA LASTEAED
l viie rühmaga eralasteaed Viimsis
l lasteaias käivad lapsed vanuses 1,5–7 aastat
l eelkooliealiste rühmad on Kaluri teel Haabneemes
l kolm rühma on Heki teel Haabneemes ja Marjamaa teel 
Randveres 
l lasteaias algavad rahvatantsutunnid esimesest eluaastast

ilusaid tantse. Pidime punalip-
pudega lehvitades näärivana 
vastu võtma. Hea, et minu sil-
mad selle ilu ära näevad!”

Seejärel tulid esinema Põn-
nipesa õpetajad Pille Ehelaid 
plokkflöödil ja Pille Saluri 
viiulil. Lõpuks saabus kontser-
di oodatuim hetk: lapsed läksid 
ja tegid pealtvaatajatele pai. 
Koos heade soovidega jõudsid 
jõulud ka nende inimeste juur-
de, keda omaksed on usalda-
nud Rannapere pansionaati.

Kristiina Sillaste
Põnnipesa lasteaed
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Aastal 2016 seisame 
näoga mere poole. Teema-
aasta väärtustab Eesti 
mereajalugu ja osutab 
tähelepanu merega seo-
tud traditsioonidele. 

Merekultuuriaasta aasta eest-
vedaja Eesti Meremuuseum on 
plaaninud programmi lainetena. 
Jaanuaris ja veebruaris tuuakse 
esile pärandi- ja kultuuriteemad. 
Märtsist maini on fookuses me-
reohutus ja -haridus. Juunist au-
gustini kutsub suvine laine kõi-
ki mere äärde ja merele aktiiv-
selt puhkama. Septembrist no-
vembrini arutletakse Eesti kui
mereriigi tuleviku üle. Välja on 
valitud 12 kala, iga kuu jaoks 
üks, keda tutvustatakse igatpi-
di, ka nii, kuidas ta paremini 
süüa sünnib. Jaanuari kala on 
ablas, libe ja maitsev luts. 

Fotokonkurss
Pärandi- ja kultuurilaines käib 

Merekultuuri aasta tuleb nelja lainena

fotokonkurss “Meri on meie 
pärand ja ajalugu”, mida kor-
raldatakse koostöös Nikoniga. 
Fotokonkursile oodatakse töid, 

mis seostuvad otseselt mere-
ajaloo ja pärandiga, olgu sel-
leks erilised kombed või tra-
ditsioonid, ajaloolised mere-

ga seotud esemed, laevad või 
hooned vms. Fotosid saab esi-
tada 29. veebruarini. Konkursi 
võitjad tehakse teatavaks hilje-
malt 14. märtsiks. Parima pildi 
autor saab auhinnaks väärtus-
liku Nikoni kaamera! Parim 
foto avaldatakse ka National 
Geographic Eesti ajakirja ap-
rilli numbris.

Merekultuuriaasta on välja 
kuulutanud ka ideekonkursi, mil-
le toetusfond on kokku 15 000 
eurot, ühte ideed toetatakse 
maksimaalselt 1500 euro ula-
tuses.

Ideekonkurss
Ideekonkursile esitatud sünd-
muse puhul peetakse oluliseks 
kohaliku kogukonna kaasatust 
ning seeläbi merekultuurialaste 
oskuste, kommete ja traditsioo-
nide edasiandmist. Esitatavaks 
ideeks võib olla nii õpituba, 
laager kui ka kohalikku kul-
tuurielu elavdav sündmus, mil-

le eesmärk on olla osaline me-
rekultuuriaasta sõnumite eda-
sikandmisel.

Loomingulise idee toetus on 
seotud mere kui inspiratsiooni-
allikaga. Miks mitte heliteos, 
ruumiinstallatsioon, näitus või 
performance? Etendus, kirjatöö, 
fotoprojekt või kontsert? Idee 
tuleb teostada 2016. aasta jook-
sul ning tulemus peab leidma 
avalikkusele suunatud väljun-
di.

Ideekonkursil osalemiseks 
tuleb:

- esitada ideekontseptsiooni 
kirjeldus (maksimaalselt 2 A4 
lehekülge);

- eelarve (maksimaalses sum-
mas 1500 eurot ilma käibemak-
suta) ning esialgne ajagraafik 
(sh idee teostumise tähtaeg); 

- välja peab tulema idee seo-
tus merekultuuriaasta ja selle 
põhisõnumitega;

- kontseptsioonide esitamise 
tähtaeg on 28. veebruar 2016 

ning need tuleks saada e-posti 
aadressile karen@meremuu-
seum.ee.

Välja valitud ideed tehakse 
teatavaks märtsikuu jooksul.

Rannaretk
Rannaretk on kogu Eesti ran-
nikut ning saari hõlmav prog-
ramm, mis jõuab igasse ranna-
alaga maakonda ning suurema-
tele ja valikuliselt ka väiksema-
tele saartele. Aprillist oktoob-
rini läbiviidavad teemapäevad 
toimuvad 24 laupäeval. Prog-
ramm viiakse läbi koostöös ko-
haliku partneriga. Rannaretke
programmi algatasid Eesti Me-
remuuseum, Rannarahva muu-
seum ja EVMi maa-arhitektuu-
ri keskus. Iga rannaretke päe-
vakava täpsustub sündmuse lä-
henedes. Viimsisse jõuab ran-
naretk 23. aprillil. 

Rohkem infot: merekul-
tuur.ee. 

Annika Koppel

Aasta alguses läksid 
taevaluugid valla ja alla 
kukkus suur hulk pehmet 
lund. Viimsi vabaõhu-
muuseumi neljajalgsed 
sõbrad ootasid samuti 
pikisilmi lume saabu-
mist.

Kelgukoerad elavad küll Anija 
vallas, aga Viimsi vabaõhu-
muuseum on üks nende lem-
mikpaikadest. Siberi husky tõu-
gu koertele meeldib kelguvedu 
ja ühtse meeskonnaga tööta-
mine. Nad lausa naudivad kel-
gusõitu ja sõna otseses mõttes 
ootavad lund. Viimsi kelgura-
da on u pool kilomeetrit pikk, 
saab kenasti hoo üles. Alguses 
kulgeb rada pisut maad sõi-
duteega paralleelselt kulgeval 
kergliiklusteel, kus võimalik 
autodega mõõtu võtta, pärast 
kohe põnevalt järsk kurv met-
savaheteele. Ei maksa karta, 
et koerad sõiduteele jookseks, 
tegemist on koolitatud koerte-
ga. Metsateele jõudes tuleb al-
gul väike tõus, millele järgneb 
koertele nii meeldiv langus, 
kus neil on kombeks kiirenda-
da nii, et kahel pool teed kas-
vavad kuused lausa lendavad 
mööda.

Koostööaldis juhtkoer
Siberi huskyd on inimestega 
väga sõbralikud ja heasüdam-
likud, lasevad rahumeeli end 
patsutada ja sügada, korraga 
ka suuremal seltskonnal. Hea 
kelgukoera põhiomadus on veo-
tahe, mis ilmneb juba kutsi-
kaeas. Esimene märk on see, 
et jalutama minnes üritab ta 
natukene rohkem rebida. Tõu 
seisukohast on see hea näitaja, 
sest koera jaoks pole vahet, kas 
ta veab kelku või peremeest. 
Sageli küsitakse, et kas pare-
mad kelgukoerad on emased 
või isased. Tegelikult on head 
mõlemad – emased küll sihi-

Kelgukoerad ootavad sõitma!

kindlamad, aga isased jõulise-
mad, kuigi jällegi kergesti mõ-
jutatavad, näiteks lõhnadest. 
Ideaalses kelgukoerte rakendis 
on mõlemast soost loomi. Kui 
tavaliselt arvatakse, et juhtkoer 
peab olema alati isane, siis nii 
see pole. Ka emane koer võib 
olla juhtkoer, kui tal on selleks 
sobiv iseloom. Ta peab olema 
aldis inimesega koostööks, 
peab kuulama käsklusi. See 
on kõige olulisem omadus. Li-

saks koostöövalmidusele peab 
ta olema küllaltki võimukas, 
et allutada teisi koeri endale 
järgnema. On ka neid koeri, 
kes on küll valmis inimesega 
koostööd tegema, aga on mui-
du ludrid – sellisel juhul tõm-
bavad teised rakendi lihtsalt 
metsa. Juhtkoer peab tempot 
hoidma ja vajadusel seda ka li-
sama. Tavaliselt pannakse kel-
gukoeri rakendisse kahekaupa 
kõrvuti. 

Targad tagumised
Rakendis olles juhinduvad koe-
rad vaid nende ees olevast kaas-
lasest. Koeri tuleb rakendisse 
seades arvestada ka n-ö iseloo-
mude sobivust. Tuleb ka ette 
olukordi, kus kõrvuti vedama 
pandud loomad omavahel liht-
salt ei klapi. Enamasti aga saa-
vad koerad aru, et läheb tööks 
ja siis suudavad ka vihavaenla-
sed üksteisega leppida. Lisaks 
juhtkoerale tuleb hoolikalt va-

KELGUKOERAD VIIMSIS
Koerad on Viimsi vabaõhumuuseumis ametis 17.01, 31.01 
ja 28.02 kell 12–14. Täpsem info kuupäevade ja kellaae-
gade kohta: www.rannarahvamuuseum.ee ja www.occhi-
lupo.ee.

l Ühe sõidu maksumus on 20 eurot. Selle eest saab kelgul istu-
da, mitte seda juhtida. Kelgul on spetsiaalne kott, kuhu mahub 
maksimaalselt 2 sõitjat.

l Korraga mahub sõidule üks täiskasvanu; üks täiskasvanu ja 
üks kuni 3-aastane laps (eeldusel, et laps istub täiskasvanu sü-
les); või kaks kuni 6-aastast last.

l Kelgukott on varustatud tõmblukuga, mis tuleb enne sõidu 
alustamist võimalikult suures ulatuses sulgeda. Samuti on kott 
varustatud pehme istumisalusega.

l Kelku juhib professionaalne koertejuht.

l Kelgukoerad on väga sõbralikud, aga kindad ja mütsid võiksid 
püsida koerte läheduses kindlalt käes ja peas. Karvaseid ese-
meid peavad nad mänguasjadeks. Paitada ning kallistada oleks 
soovitav pigem neid koeri, kes pole parasjagu rakendis. Kui on 
soov pärast meeldivat sõitu rakendatud koeri pai või kallistuse-
ga tänada, siis seda võiks koerajuhi käest üle küsida.

l Koertega tegelev meeskond palub juba ette kõigi inimeste 
ja autojuhtide käest vabandust, kes on sunnitud koerteraken-
dile teed andma. Kuna koerte juhtimine käib häälkäsklustega 
ja korraga on rakendatud palju koeri, siis rakendi ohjamine on 
märksa keerukam kui jalakäijal korra kergliiklustee serva astu-
da. Autojuhil palume peatuda ja rakend mööda lasta.

l Kui koeraga jalutades satute kokku kelgukoera rakendiga, siis 
säilitage rahu ja tasakaal, astuge paar sammu tee pealt ära ja 
laske rakend mööda. Kelgukoerad pole tigedad, aga hoogne uu-
dishimu võib mõnele jalutavale koerale tunduda hirmutavana. 
Ohuolukordade vältimiseks hoidke tööhoos koertega piisavat 
distantsi. Olles oma veotegevusest väga elevil, võib võõraste 
koerte liigne lähedus neid ärevile ajada. On vist liig siinkohal 
mainida, et jalutamisel peaksid koerad olema rihma otsa.

l Suur tänu mõistva suhtumise eest!

lida ka rakendi viimast paari, 
kes peavad olema tugevad ja 
targad. Tugevad, et jaksaksid 
vedada, ja targad, et oskaksid 
näiteks mäest alla sõites kelgu 
eest ära tulla. Samuti ei tohi ta-
gumised koerad kurve lõigata, 
muidu lõpeb kelgusõit puus.

Kelgukoeri lemmikloomaks 
võttes tuleb teada, et nad ta-
havad palju liikuda. Vähemalt 
ülepäeviti peaksid nad saama 
end kindlasti tühjaks joosta. 

Seetõttu ongi Viimsi vabaõhu-
muuseum neile koertele hea 
koht, kus ennast välja elada ja 
kasulik vajalikuga ühendada. 
Huskyd koduvalvuriks ei sobi, 
neil puudub valveinstinkt. Kui 
keegi tuleb huskyde alale, siis 
hakkavad nad suurest rõõmust 
ulguma, nii et maja ja vara 
kaitsmisel nende peale loota 
ei saa.

Viljar Krohv
Kelgukoerarakendi juht

Viimsi vabaõhumuuseumis saab proovida, mis tunne on koerterakendiga sõita. Foto Rannarahva muuseum
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Haabneeme Kooli raama-
tukogus saab 22. jaanua-
rini näha näitust Islandist 
ja sealsetest jõulutrolli-
dest. 

Kui enamikus riikides külas-
tab perekondi jõuluvana, siis 
Islandi lastel on hoopis 13 jõu-
lutrolli. Näitusel olevad trollid 
on valmistanud Kristín Sigur-
ðardóttir, kes elab Kirde-Is-
landil ja töötab abiõpetajana. 
Trollide valmistamisel on ka-
sutatud kohalikku materjali.

Vana traditsiooni kohaselt 
külastab islandlaste kodusid ja 

Islandi kolmteist jõulutrolli
lapsi koguni 13 jõulutrolli. See 
komme on seotud nii vanade 
saagade kui ka tänapäevaste 
uskumustega. 

Islandi jõulutrollide algu-
päraseks rolliks oli laste hir-
mutamine. Jõulutrollid elavad 
mägedes suures koopas koos 
tontide ja hiiglastega ja saa-
buvad alates 12. detsembrist 
ühekaupa järgnevate päevade 
jooksul kuni jõululaupäevani 
kodudesse. Kõigil jõulutrolli-
del on oma nimi ja oma kom-
bed – näiteks Lambapeletaja 
kimbutab laudas lambaid, Vors-
tinäppaja pistab nahka kõik ri-

pakil olevad vorstirõngad, Uk-
sepaugutaja põmmib ustega jne. 
Välimuselt on nad sassis juus-
te ja pulstunud habemega tüü-
bid, kel seljas kampsun, palitu 
ja paigatud püksid.

Rõõmsameelne ja heasü-
damlik Euroopa jõuluvana mõ-
jutas islandlasi sedavõrd, et 
sünged Islandi jõulutrollid muu-
tusid veidi pehmemaks: nad ei 
söönud enam lapsi ja ei olnud 
enam ka niivõrd kuritegelikud.

Vaike Kurel
Haabneeme Kooli

 raamatukoguhoidja

Kunstnik Epp Maria Koka-
mägi elab ja töötab oma 
perega juba aastaid Sepa-
maa talus Tõstamaa vallas 
Pärnumaal. Ka tema pil-
did kuldsetest maastikest 
inglitega, mida näitusena 
Viimsis Rannarahva muu-
seumis ja Püha Jaakobi 
kirikus 20. veebruarini nä-
ha saab, valmisid just seal. 

Epp Maria, kuidas uut aas-
tat vastu võtsite?

Uus aasta tuli meil Sepa-
maa talus pereringis ja esime-
se lumega. Õrn lumesadu oli 
nagu ekstra kingitus lisaks pa-
kikestele, mis päkapikud olid 
pere pisipõnnidele ateljeesse 
kuuse alla jätnud. Ilus lõhnav 
kuusk seisis maaliateljees, kus 
molbertid ja värviriiulid olid 
kokku lükatud, et ruumi teha 
pidumeeleolule. Väikestel oli 
elevust palju ja sama peab üt-
lema ka neljajalgsete kohta 
– koerad käisid huviga kuuse 
juures pakke uurimas ja ni-
naga lükkamas, et oma kinke 
üles leida. Et koerad kardavad 
saluutidest tekitatud müra ja et 
seda hirmu leevendada, olime 
varakult toas ja televiisor män-
gis päris kõvasti. Oleme väga 
ilutulestiku vastased ja rõõm 
oli kuulda, et Itaalias olid pau-
gutamised seekord lausa kee-
latud, et mitte saastada õhku ja 
häirida loomi. Oh, oleks eestla-
sed ka nii empaatilised ja hoo-
livad! Paraku isegi siin maal 
külas on aastavahetusel nagu 
sõda lahti, mis siis veel linna-
dest rääkida.

Mis on teie uue aasta soov?
Uueks aastaks valasime õn-

ne, tina sulas kulpides ja sel-
lest sündis väga põnevaid ku-
jutisi. Uue aasta soov on kind-
lasti, et inimesed ja maailm ra-
huneks, kurjus taganeks. Oma-
vahel peaksime proovima asju 
ajada rohkem headusega, mitte 
üleoleku ja kõrkusega. Ja ära 
ei tohiks unustada oskust teha 
tuld ahju ja kaevust vett tuua 
– ainult digitaalsele elule ja 
touchscreenile ei saa lõputult 
loota. Lõpuks paneb ikka loo-
dus inimese paika – kui ta võ-
tab meilt näiteks elektri, mil-
lest praegu täielikult sõltume. 
Siis, kui meil pole meeles vanu 

Kuldsed maastikud sündisid Sepamaa talus

ellujäämise tarkusi, oleme väga 
abitud. Seega soovin inimes-
tele rohkem talupojatarkust ja 
headust uuel aastal! 

Kui kaua te juba Sepamaal 
elate ja kuidas sinna sattusite?

Elame Sepamaa talus, mis 
asub Tõstamaa vallas Pärnu-
maal. Selle vana talukoha leid-
sime juba 1982. aastal, kui kü-
lastasime oma kunstiajaloo õpe-
tajat Evi Pihlakut, kes suvitas 
naabertalus. Olime siis mõle-
mad Jaaguga (Epp Maria abi-
kaasa Jaak Arro – toim) kuns-
titudengid, aga maalähedus oli 
meile omane juba siis. Nähes 
lagunevat Sepamaa talu, käis 

unistuslik mõte hingest läbi, et 
tahaks siin kunagi elada. Nüüd 
elamegi siis aastaringselt juba 
seitsmendat talve. Enne seda 
kulus palju aega ja vaeva, et 
talu üles ehitada. Algul oli see 
suvekodu, kuid üha rohkem oli 
kahju sügiseti lahkuda Tallin-
na. Kuni tuli aeg, et laste koo-
lide pärast ei pidanud enam 
linna sõitma ja elu tõmbas 
meid ikka päris mere kaldale 
siia kadakate vahele.

Teil on ka loomi, aga ega 
te ju kunsti kõrvalt looma-
kasvatusega tegele?

Et siinset rannakarjamaad 
taastada, tuli võtta appi lambad 

ja veised. Teist moodust siinset 
vana karjamaad ja maastikku 
taastada pole, sest siinsel kivi-
sel ja kadakasel pinnal niita ei 
saa. 100-pealine lambakari ja 
10 veist teevad sügiseks kar-
jamaad puhtaks, et vältida taas 
võsastumist. Loomad on meil 
laenuloomad ja tulu (mida mi-
nult igal sammul küsitakse!) 
on neist puhas rõõm, et üks 
rannamaastik on võsast pääste-
tud ja meil on siin hea liikuda 
ja olla. Talveks anname loo-
mad oma päriskodusse tagasi.

Maal on elamiseks-olemi-
seks vaja palju tööd teha, kas 
loominguks ikka aega jääb?

Siin on palju tööd – aga kus 
ei ole. Neil, kes hoolivad sel-
lest, et kodu ja ümbrus oleks 
korras, tööst puudu ei tule. 
Võiks ka teistmoodi – vahtida 
lakke ja oodata, et su geniaal-
setele projektide langeksid kul-
tuuriministeeriumi mittetulun-
duslikule kunstile mõeldud toe-
tused sülle. Aga meile see elu-
stiil ei sobi. Teeme ise tööd 
ja elame selle müügist, gale-
rii töötab suvel Haapsalus ja 
aastaringselt on avatud veebi-
pood www.eppmaria.ee. Toe-

tusi pole eluilmaski küsinud. 
Meie aja suur häda on see, et 
oma loomingu eest raha kü-
simist, oma loomingust ÄRA 
ELAMIST peetakse suureks 
patuks. Aga minu meelest on 
see suur ÕNN. 

Selline isemajandav eluviis 
annab vabaduse, mis meiesu-
gustele loojatele on väga täh-
tis. Maalime pilte ja teeme 
oma loomingut nii hästi kui 
oskame, aga oleme vabad, ei 
pea kellelegi aru andma ega 
eelprojekte kirjutama. Ma ei 
saakski seda teha, sest pildi 
idee tuleb mul alles siis, kui 
pintsel tühja lõuendit puudutab 
– kuidas ma saaksin siis sellest 
enne kirjutada, kui ma ei tea, 
mis sel hetkel toimub, kui teos 
sünnib. Töötame siin talus va-
namoodsate tõdede järgi – ae-
da harides tuleb ikka ilma ja 
olusid vaadata ja oma kunsti-
ga tegeledes jääme ikka oma 
õpitu ja jumalast antud ande 
juurde.

Mis järgmisena teoksil?
Hakkame nüüd Jaaguga just 

alusraame tellima minu kevad-
kollektsiooni jaoks, mille ta-
han rahva ette tuua kevadel oma 

Haapsalu galeriis. Viimsis näi-
tuse korraldamine mõjus mulle 
väga inspireerivalt, kavandan 
suurt maali “Püha öö”. 

Missugust tagasisidet ole-
te saanud näituselt Viimsis?

Viimsi näitus on toonud 
enamaltjaolt positiivset vastu-
kaja, väike tõrvatilk oli vaid 
kiriku näitusel ühe maali kõr-
valdamine ekspositsioonist en-
ne avamist – “Rukkimaarjapäe-
va” ei peetud kirikus eksponee-
rimiseks kohaseks, aga Ran-
narahva muuseumis saab seda 
maali ikkagi näha. Eriti palju 
head vastukaja oleme saanud 
kirikukontsertide ja maalide 
koosmõju kohta. See on ka loo-
giline, sest kuulan alati muusi-
kat, kui maalin.

Nii Viimsi kui ka Tõstamaa 
vald asuvad mõlemad mere 
ääres. Rannarahvas on kuida-
gi sitkem ja sõbralikum, sest 
mere karm nägu teeb looduse 
suuruse ees tänulikuks ning te-
ma ilu ja võlu ees alandlikuks. 
Mind inspireerib meri üha enam 
oma loomingus. 

Kuidas Tõstamaa vallas 
elatakse, kas pood ja post-
kontor ikka töötavad?

Meie Tõstamaa vallas on 
praegu olemas kõik eluks va-
jalik: arstipunkt, kus arstil 
on aega sinu jaoks; töötab ka 
veel postkontor, mis mulle on 
eluliselt tähtis, et veebipoest 
ostetud kunst teele saata; on 
kauplus, raamatukogu, kultuu-
rimaja, käsitööpood jne. Iga-
aastastel valla päevadel on ka 
minu maalide näitus Tõstamaa 
mõisas ja see traditsioon saab 
varsti juba 20-aastaseks.

Tõstamaa on mõnus vald, 
kus elada. Meie talu asub küll 
üksikus kohas, küla lõpus mere 
kaldal, aga nii meile meeldibki, 
teha oma tööd ausalt ja hästi ja 
anda oma panus, et elu maal 
ei sureks välja, et siin oleks 
võimalik elada mitte ainult 
põllumehe, vaid ka loomeini-
mesena. Tahaks anda oma ees-
kujuga julgust ja tahtmist teis-
telegi, et maal on hea elada. 

Tee tööd ja näe vaeva, siis 
tuleb ka armastus, meie klassi-
ku kuldsed sõnad.

Ilusat ja töökat uut aastat! 
Küsis 

Annika Koppel

Epp Maria Suvisel Sepamaal. Viimsi rahvaga kohtub Epp Maria Kokamägi pühapäeval, 14 veebruaril kell 12 hommikukohvil Rannarahva 
muuseumis. Foto Johannes Arro.

Näitus jääb Rannarahva muuseumis ja EELK Püha Jaakobi kirikus 
avatuks 20. veebruarini. Vaata pilte avamisest Facebookist Endel 
Apsalon Photography. Foto Endel Apsalon
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Selleks, et kauaoodatud 
talverõõme täiel rinnal 
nautida, oleks mõistlik 
üle vaadata kogu oma 
talvevarustus ja seda vaja-
dusel täiendada. Viimsi 
Sportland riietab kliendi 
pealaest jalatallani ja 
leiab ka õige suusa jala 
otsa. Mida aga peaks 
teadma, kui omal käel 
suuski hakata valima? 

Suusad
Suuskade valimisel tuleks en-
dale kõigepealt selgeks teha, 
kui palju on plaanis talvel sõita 
(1 kord nädalas, 2–4 korda nä-
dalas või rohkem) ja millised 
eesmärgid endale seatud on 
(looduse nautimine, kalorite põ-
letamine või maratonidel osa-
lemine). Samuti on oluline sõi-
dustiil – uisk või klassika. Suu-
sad tuleb valida enda kaalu ja 
pikkuse järgi. Klassikasuusad 
võiksid olla 15–25 cm pike-
mad suusataja pikkusest. Mida 
pikem suusk, seda parem li-
bisemine; mida lühem suusk, 
seda parem juhitavus. Klassi-
kasuuskade jäikus peab olema 
piisav, s.t kui suusataja seisab 
korraga mõlemal suusal, jääks 
suuskade keskosa 45–60 mm 
õhku. Kui suusataja seisab ko-
gu keha raskusega ühel suusal, 

on keskosa surutud vastu maad 
(pidamismääre) ning suusk n-ö 
peab. Kui keskosa jääb kogu 
keha raskuse puhul õhku, on 
suusad ilmselt liiga jäigad ning 
suusatajale sobimatud. Kui suus-
ki on võimalik maha suruda 
vaid poole keharaskusega või 
jääb pidamisala liiga lühike-
seks, siis pole suusad samuti 
sobivad, kuna neid saab küll 
alati pidama, kuid libisemine 
väheneb märgatavalt. 

Uisutehnika suusad valitak-
se suusatajast 5–15 cm pike-
mad. Uisusuuskade keskosa ma-
hasurumiseks vajalik kaal peab 
olema suurem suusataja kaa-
lust ehk sobiva uisusuusaga 
sõites jääb suusa keskosa alati 

minimaalselt õhku. Pehmete 
suuskade puhul, kui suusataja 
raskus surub keskosa maha, 
on suuski raske juhtida. Võist-
lussuuskade valimisel tuleks 
arvestada ka veel suusa konst-
ruktsiooni ja põhjamaterjali eri-
nevate omadustega. Nendele, 
kes sõidavad korra nädalas või 
veel vähem, piisab kõige liht-
samast suusapaarist. Kallima 
hinnaklassi suusad jagunevad 
klassika-, uisu- ja universaal-
suuskadeks. Universaalsuusad 
sobivad inimestele, kes käivad 
regulaarselt sõitmas, kuid kii-
rus ja võistlemine pole oluli-
sed. Tõsisel tasemel suusatajal 
on kindlasti vaja eraldi klassi-
ka- ja uisusuuski. 

Suusakepid
Suusakeppide pikkuse valimi-
sel lähtutakse üldiselt vale-
mist, kus klassikalise stiili suu-
sakepi pikkuseks on 0,86 kor-
da suusataja pikkus ja uisukepi 
pikkus on 0,9 korda suusataja 
pikkus. Harrastajate jaoks pii-
sab teadmisest, et uisukepp võiks 
olla ninani ja klassika oma õla-
ni ja kindlasti ei tasu siinkohal 
millimeetreid taga ajada. Nais-
tel on soovitav valida natuke 
lühemad uisukepid, kuna kätes 
ei pruugi piisavalt palju jõudu 
olla. Tavaharrastajad peaksid 

arvestama ka sellega, et kalli-
mad kepid on küll jäigemad, 
kuid seda rabedamad, s.t et 
kukkudes või koperdades on 
nende murdumise risk suurem. 
Suusakeppide hinna määrab ma-
terjal, millest need tehtud on, 
ja sellest oleneb ka kaal ja jäi-
kus. Kallimad kepid on tehtud 
100% süsinikust, see tagab op-
timaalse jäikuse, mis on olu-
line selleks, et tõukejõud või 
-energia läheks õigesse kohta. 
Kuigi süsinikusisaldus ja selle 
kvaliteet on erinevatel marki-
del erinev, tasub tõsistel sõit-
jatel valida suusakepid, millel 
on süsinikusisaldus vähemat 
60%. Oluline on ka rihm, soo-
vitatavalt kinnasrihm, mis teeb 
sõidu mugavamaks. Korgist käe-
pide teeb suusakepi kergemaks. 

Saapad ja klambrid
Ideaalne suusasaabas on jalas 
mugav, jalg on sees piisavalt 
kinni ja toetatud. Saabas peaks 
olema kindlasti kvaliteetne. Suu-
sasaapad peaks olema väikse 
ruumivaruga, kuna täpselt pa-
raja saapaga hakkab jalg kül-
metama. Eriti puudutab see ui-
susaabast, kuna selle tehnika 
puhul varbad eriti ei liigu. Os-
tes saapaid, veenduge ka, et 
need sobivad teie suusaklamb-
ritega. Suusaklambrid jagune-

vad kahte klambrisüsteemi: SNS 
ja NNN. Seega jälgige saapa 
talla sobivust klambriga! 

Laste suusavarustus
Väikestele lastele sobivad esi-
meseks suusapaariks plastik- või 
kaabelsidemega suusad, mis on 
mõeldud kasutamiseks tavali-
se talvesaapaga, sest üldjuhul 
sellises vanuses lapsed jaluta-
vad suuskadega. Väiksematele 
lastele eelistatakse ka keskelt 
n-ö kalasaba mustriga suuski. 
Hind on küll laste toodete pu-
hul alati oluline, kuid tähtis 
on ka suuskade kvaliteet (vii-
mistlus, välimus, materjal) ja 
eluiga. Kui teie laps käib suu-
satrennis, siis on kindlasti olu-
line ka treeneri nõu. Üldiselt 
soovitame võtta lapsega sama 
pikad või natuke lühemad suu-
sad (kehtib hästi pisikeste pu-
hul), see peaks aitama lapsel 
suuskadel paremini liikuda ja 
manööverdada. Võistlusvarus-
tust valides tuleb mõelda kind-
lasti vaid sellele hooajale, sest 
suuski n-ö “kasvamise peale” 
ostes võivad lapse head tule-
mused käesoleval hooajal jääda 
just varustuse taha. Hästi hool-
datud suusa eluiga on väga pikk, 
kuid see sõltub kasutamise ti-
hedusest. Kindlasti tuleks väl-
tida vales pikkuses ja jäikuses 

suuskade ostmist – see võib suu-
saelamuse ära rikkuda. Samuti 
tasuks suusavarustust osta koh-
tadest, kus on olemas pädevad 
spetsialistid, kes suudavad lei-
da just teile sobivad suusad.

Lihtsamad laste suusakepid 
tehakse enamasti kergest ma-
terjalist, rihmaks on tavaline 
aas, et kukkudes ei jääks käsi 
kinni ning väiksematele tehak-
se ka alumine ots plastmassist, 
et vältida vigastusi. Laste suu-
sakepid võiksid ulatuda õlani, 
väiksemate laste puhul võiksid 
need olla veel lühemad. Suusa-
trenni laste jaoks peaks kind-
lasti muretsema korralikumad 
jäigad kepid, et tõukejõud ikka 
õigesse kohta läheks, ning pik-
kus sõltub sellest, kas uisu- ja 
klassikastiilis kasutatakse eri-
nevaid keppe või mitte.

Loomulikult on kõige mu-
gavam lahendus pöörduda spet-
sialistide poole, kes aitavad just 
teile sobiva varustuse valikul. 
Viimsi Keskuses asuvas Sport-
landis on esindatud lai valik 
maailma ühe tuntuima suusa-
brändi Madshuse suuski ja va-
rustust. Siit leiab oma nii päris al-
gaja kui ka tõsine tegija. Samuti 
saab meie juures hooldada juba 
olemasolevaid suuski. Ootame 
teid Viimsi Sportlandis!

Viimsi Sportland

Sportland soovitab: kuidas valida 
suusavarustust?

Vali suusad Viimsi Sportlandist. 
Foto Sportland

Spordi- 
nädala  
pakkumiSed 
18.-24. jaanuar

 /viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee
Sõpruse tee 15, Haabneeme, 
Viimsi vald, Harjumaa

Sportland
ostuolümpiale!
Hinnad all kuni -60% 

nice ‘n’ clean
puhta vormi saladus!
Spordiriietuse puhastus -20%

KuulSaal 
Sport. Smuuti. Strike!
Kõik smuutid -50%

Kodu & KööK 
aktiivsele perenaisele! Kõik keraamilised tassid, 
-taldrikud ja elektrilised kodumasinad -25%

café  
MadeMoiSelle
taasta energiat maitsvalt!
Spordiriietuses või spordikotiga 
külastajatele -10%

urr & nurr
inimese sportlikumale sõbrale!
Beaphar käpavaha -20%

pro optiKa
täpselt, selgelt, soodsalt!
Prilliraamid kuni -70% 
Päikeseprillid kuni -50%

SilK SuShi
Sushimaratonile!
Kogu menüü spordinädalal 
e-n -20%

MyfitneSS
tule trenni!
Klubiga liitumine taSuta

XS MänguaSjad
Kes on teie peres kiireim?
Bob It Classic -30%

jahontS
Säravaimaks sportlaseks!
Kõik ehted -20%

Selver
jõusaal Sinu koju!
Koduse trenni tarbeks vajalikud 
vahendid eriti soodsad
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Lõppenud aasta korvpalli-
meistriks krooniti juba 
kolmandat aastat järjest 
Viimre esindus, kes finaa-
lis mängis üle BC Haab-
neeme esinduse. 2014. a 
üllatuslikult hõbedale 
jõudnud Viimsi Vallava-
litsuse esindus piirdus sel 
korral kolmanda kohaga.

Veel enne pühi 19. ja 20. det-
sembril peeti Viimsi Kooli spor-
dikompleksis tuliseid korvpal-
lilahinguid Viimsi valla pari-
mate selgitamiseks. Kaheksa re-
gistreerunud võistkonda olid 
jaotatud kahte neljaliikmelisse 
alagruppi, kus mängiti laupäe-
val üheringilise alagrupiturnii-
ri ning lõplik paremusjärjestus 
pandi paika pühapäeval toimu-
nud kohamängudega.

A-alagrupi tulemused
Toimumise järjekorras: Viimsi 
Vallavalitsus – BC Haabneeme 
39:55; Randvere Harrastajad I 

Viimsi parim korvpallimeeskond on selgunud – 
meister kaitses taaskord tiitlit!

– BC Pall 28:22;  Randvere 
Harrastajad I – Viimsi Valla-
valitsus 29:56; BC Pall – BC 
Haabneeme 31:55; Viimsi Val-
lavalitsus – BC Pall 47:29; BC 
Haabneeme – Randvere Har-
rastajad I 57:29.

B-alagrupimängude 
tulemused
Toimumise järjekorras: Viim-
re – Pastelli 50:19; Randvere 
Harrastajad II – Carries Trans/
Korvpallikarud 40:50; Rand-
vere Harrastajad II – Viimre 
25:54; Carries Trans/Korvpal-
likarud – Pastelli 47:55; Viim-
re – Carries Trans/Korvpalli-
karud 57:23; Pastelli – Rand-
vere Harrastajad II 29:37.

Kohamängud 
7.–8. koha mängus jäi BC Pall 
35:42 alla Randvere Harrasta-
jad II-le.

5.–6. koha mängus väljusid 
Randvere Harrastajad I 38:29 
võitjana Pastelli vastu.

Pronksimäng oli päeva üks 
pingelisemaid, kui finaalist ee-
male jäämist püüdsid heastada 
nii Viimsi Vallavalitsus kui ka 
Carries Trans/Korvpallikarud. 
Vallavalituse “võim” siiski pü-
sis, lõppskoor 46:42. 

Finaalmängus, vastavalt ala-
gruppide võitjate Viimre ja BC 
Haabneeme vahel, jagus nii 
põnevust kui ka võitlust. Skoo-
riga 31:24 kuulus paremus 

ning Viimsi valla meistri tra-
ditsiooniline rändkarikas veel 
üheks aastaks Viimre mees-
konnale. 

“Rõõmu teeb meeldivalt ak-
tiivne osavõtt turniirist. Eks 
korvpall ongi kogu Eestis ja 
ka Viimsis populaarne loomu-
likult laste ja noorte ning ka 
harrastaja seas. Teeme kõik, et 
seda huvi veelgi suunata ja 
ühendada. Nii oli sel aastal 
esmakordselt võimalusi män-
gude tulemusi ning ka mängu 
kulgu jälgida veebis online üle-
kandena. Uueks aastaks plaa-
nime muuta ka meistrivõistlus-
te formaati ning pakkuda läbi 
hooaja kestvat võistlussarja. Hu-

vi selleks on igatahes olemas 
ja kindlasti tuleb ka vald ja 
toetajad sellega kaasa,” sõnas 
turniiri peakorraldaja Tanel Ei-
naste.  

Viimsi meistrivõistlused 
korvpallis 2015 pare-
musjärjestus
1. Viimre; 2. BC Haabneeme; 
3. Viimsi Vallavalitsus; 4. Car-
ries Trans/Korvpallikarud; 5. 
Randvere Harrastajad I; 6. Pas-
telli; 7. Randvere Harrastajad II; 
8. BC Pall.

Valla parimaid korvpallu-
reid autasustasid Viimsi abi-
vallavanem Mati Mätlik ja Korv-
palliklubi Viimsi juhatuse liige 
Tanel Einaste.

Turniiri korraldas Viimsi Val-
lavalitsus koostöös Korvpalli-
klubiga Viimsi. 

Auhinnalaua aitasid katta 
Viimsi vald, Tallinn Viimsi 
SPA ja Lavendel SPA.

Tanel Einaste

l www.kkviimsi.ee
l www.facebook.com/
kkviimsi

Tulemus kaalul oli 86 kg!!! 
(Indreku eelmine kaal oli 
85,5 kg).

Jõulupühad ja aastavahetus on 
seljataga. Nagu eelmisel korral 
kirjutasin ja Galina kinnitas, ei 
ole tarvis piduroogadest mida-
gi tingimata välja jätta, tuleb 
vaid jälgida portsjonite suu-
rust. Seda püüdsin ka hoolikalt 
teha. Tunnistan, et korra suut-
sin kogemata siiski “üle süüa”, 
aga see tuletas mulle end kohe 
meelde. Kuna mu eesmärk on 
kindel, siis kannan trennikotti 
kogu aeg kaasas. Sõitsime pe-
rega pühadeks ämma-äia juur-
de Tõraverre ning ka selle rei-
si vältel õnnestus mul 26. det-
sembril korraks Tartusse põi-
gata, et teha üks korralik tree-
ning MyFitnessi kesklinna saa-
lis. Minu üllatuseks oli saal 
rahvast täis. See oli soe ja toe-
tav tunne. Ja veel suuremaks 
üllatuseks oli taaskord kohtu-
mine tuttavaga – ehk siis ma 
olen kahe kuu jooksul erine-
vaid MyFitnessi treeningsaale 
külastanud ja igas on vähemalt 
üks tuttav ees olnud. Nüüd on 
juba hasart tekkinud, et järg-
mist kohta katsetada.

Kui ma nüüd oma kaalu 
vaatasin, siis korraks ehmata-
sin. Kohe võtsin ühendust tree-
ner Kaspariga, et asjast paremi-
ni aru saada. Sain kinnitust, et 
kõik on korras. Nimelt, toitu-
misega saab kehakaalu kaota-
da ja treeningutega lihasmassi 
kasvatada ehk siis paralleelselt 
toimetades olen hetkel punk-
tis, kus kaalu järgi justkui mi-
dagi ei muutu, aga püksirihma 
tõstsin ühe augu võrra juba koo-
male ja järgmise augu kasuta-

Indrek võtab kaalust alla / 4
www.myfitness.ee/Indrekublogi

mine on päris lähedal. Sõbrad 
ütlevad, et mu hamstri põske-
dest hakkavad talvevarud vaik-
selt kaduma. Järelikult on suund 
õige ja tuleb kindlalt jätkata! 
Enesetunne läheb iga nädalaga 
paremaks.

Seekord räägin rohkem toi-
dust. Kuna klassikalised püha-

deroad on kaunis koormavad, 
siis soovitan pöörata suunda 
rohkem mere poole. Kala ja 
muud mereannid on kehale ker-
ged ja sõbralikud. Viimsis on 
meil juba aastaid suurepärase 
valiku ja teenindusega Pepeka-
la, kelle käest ka selleks looks 
nõu küsisin. Valisin puhtalt põ-

nevusest välja kaheksajala (tu-
leb tellida) ning sinna juurde 
veidi rahulikuma külmsuitsu-
lõhe. 

Mõlemaga saab teha suure-
päraseid salateid. Kaheksajala 
prepareerimisel nõustasid mind 
Eestis elav ja töötav Ivan Mu-
noz Garcia ja tema abikaasa Ca-
rol, kelle ühine perefirma Slap-
Slop on viimsikatele juba tut-
tav. Mul ongi tarvis uut purki 
nende suurepärast Kimchi’d, 
sest nohu kipub kiusama ja see 
on hea abivahend batsillide-
ga võitlemiseks. Kaheksajala 
valmistamise pikema juhendi 
paneme blogisse koos video-
viidetega maailma eri nurka-
dest. Suurim hirm kaheksajala 

puhul on, et see muutub tihen-
diks, aga kinnitan, et keskmine 
kodukokk saab valmistamisega 
hästi hakkama. Valmis keede-
tud kaheksajalga võib süüa kohe 
soojalt (Pulpo a’la Gallega) kuu-
ma ahjukartuliga, maitsestades 
esimese suitsutatud paprikaga,
või siis külmade õhukeste vii-
ludena (Carpaccio de Pulpo) sa-
latipadjal. Mõlemal juhul on 
omal kohal sidrunimahl, mil-
lega kaheksajalga kasta lisaks 
väikesele soolale ja värskelt pu-
rustatud piprale.

Külmsuitsulõhe sobib nii 
täistera röstsaiale kui ka sala-
tipadjale, millele kastmeks on 
hea lisada sidruni, balsamico 

Kogu keha ja tasakaalu treenimine. Fotod: Urmas Kamdron, Indrek Kaing

Kaheksajalg ehk pulpo ühes 
tükis…

… ja maitsva carpacciona.

ja oliivõlisegu. Salatipõhja pa-
nen ma peamiselt paprikat, 
kurki, avokaadot, spinatilehte, 
punast sibulat ja tomatit. Vas-
tavalt roale passib juurde lisa-
da oliive või päikesekuivata-
tud tomatit ja kikerherneid. 

Näljutamine ei aita kaalu- 
kaotusele kaasa. Vastupidi, süües 
vähe kordi päevas, haarab ke-
ha võimalusest ja üritab võima-
likult palju tallele panna. Sa-
mas, süües korralikult hommi-
kust, lõunat ja kerge õhtusöögi 
ning lisades sinna vahele mõ-
ned vahepalad, on keha rahulik 
ning omastab söödud toidust 
vaid hetkel vajaliku osa. Tree-
ningu lisamisel toimub ka ras-
vapõletus.

Hommikuse pudruga on mul 
siiani probleeme. Vahel söön isu-
ga, aga igapäevaselt lihtsalt ei 
suuda. Eesmärk on keha tööle 
panna, siit ka mõned soovitu-
sed. Hommikul ärgates tuleks 
esmalt juua 0,5 liitrit vett, et 
keha käivitada, ning siis u 30 
minuti pärast midagi süüa. Va-
hel söön esimeseks toiduks ba-
naani, kindlasti soovitatakse süüa 
muna. Kui muna keedan, siis 
jätan kollase kergelt vedela, po-
šeerimisel kehtib sama aspekt. 
Üks mu lemmik on hõrk ja õrn 
munapuder, mille tegemise õp-
pisin ära alles eelmisel aastal. 

Vahepalaks sobib täiesti uus 
Valio PRO Feel proteiinikohu-
piimakreem, mis on välja töö-
tatud koostöös Eesti kulturis-
mi ja fitnessi meistrivõistluste 
17-kordse võitja Ott Kiivika-
sega. Suhkruid lisatud ei ole, 
aga ühes portsjonis on 21,4 g 
valku, mis on oluline just li-
haste kasvamiseks.  

Indrek Kaing

HARJUTUSTEST
l Rinnalt surumine kangiga – kang rinna alaossa, abaluud 
vastu pinki, jalad kindlalt maas. Arendab rinnalihast ja triitsepsit. 
l Allasurumine – hoia kerelihased pinges ja suru küünarvars 
sirgeks. Isoleerib triitsepsi.
l Kangitõste – kere jälle tugev, kõverdada käsi. Isoleerib biit-
sepsi.
l Kogu keha harjutus. Arendab tasakaalu, treenib õlgu ja ka 
kere keskosa, millega peab kogu liigutust stabiliseerima.

Võidukas Viimre.
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Uued filmid 
Viimsi kinos
Viimsi Kino on tänaseks oma pooleteiseaastase 
eksistentsi jooksul näidanud 360 täispikka filmi 
ning loodetavasti positiivse emotsiooni osaliseks 
on saanud üle 207 000 filmisõbra. 

Lisaks tavaseanssidele saavad beebiemmed igal teisipäe-
val kell 12 lahutada meelt beebikinos ja kaks korda kuus 
– reedeti kell 12.20 – leiab aset seenioride kinohommik. 
Igal nädalal tuleb ekraanile 3–5 uut filmi ning nüüdsest 
hakkame regulaarselt infot jagama ka koduvalla lehe veer-
gudel. Põhjalikum info kinos toimuva kohta on hõlpsasti 
leitav kino kodulehelt viimsikino.ee. 

Enne, kui asuda tulevate atraktsioonide juurde, paar 
linateost, mida hetkel jooksvatest mainida tasub. Quentin 
Tarantino on nimi, mis filmisõbrale vast tutvustust ei vaja. 
Kuna mees on lubanud lavastada kokku kümme filmi ja 
vestern nimega “Vihane kaheksa” on järjekorras juba ka-
heksas, siis tasub teosel põgusalt peatuda. Pärast kodusõda 
aset leidev lugu jutustab pundist värvikatest tegelaskuju-
dest, kelle teed ristuvad lumetormi eest peavarju otsides 
Minnie pudupoes. Nagu filmi nimest võib järeldada, ku-
dumisringi väljasõiduga tegu siiski ei ole ning Tarantinole 
omaselt ei piirduta filmis ka vaid terava dialoogiga. 

2016. aasta esimene kodumaine linateos kannab peal-
kirja “Ema”. Ühes Eesti väikelinnas aset leidva loo kesk-
mes on tulistamise tagajärjel koomasse langenud mehe 
ema. Režissööriks Kadri Kõusaar, kellele see oli kolmas 
kord võtteplatsil vägesid juhatada ning kuna tegu mikro-
eelarvelise filmiga, siis võrdluseks niipalju, et eelpoolni-
metatud “Vihase kaheksa” eelarvega oleks Kadri saanud 
lavastada “Emasid” lausa 337 korda... Oleks see vast déjà 
vu!

Käesoleva nädalavahetu-
se tõsiseim uudis on “Carol” 
(režissöör Todd Haynes) – 
draama, mille tegevus leiab 
aset 1950ndate New Yorgis. 
Teose aluseks on 64 aastat ta-
gasi Patricia Highsmithi poolt 
varjunime all kirjutatud ro-
maan ning jutustab see kirg-
lik lugu kahe erineva tausta-

ga naise keelatud armastusest. Peaosades kahekordne Os-
cari laureaat Cate Blanchett ja lohetätoveeringuga tüdruk 
Rooney Mara.

Järgmine nädal toob ki-
nolinale tõsielul põhineva fil-
mi, mis peaosalisele Leonar-
do DiCapriole oli ta enda sõ-
nul konkurentsitult raskeim 
rollisooritus, mis ta eales tei-
nud. Alejandro Iñárritu “Mees, 
kes jäi ellu” on Kanadas ja 
Argentiinas ilma tehisvalgu-
seta filmitud karm linalugu

mehest, kes peale karu rünnakut jäetakse kaaslaste poolt 
saatuse hooleks. Pea 50 miljonit dollarit üle eelarve läinud 
film võiks vabalt kanda ka nime “Kannatuste rada”, kuid 
arvestades praeguseks saadud vastukaja on valatud veri ja 
higi igati vaeva väärt. Äsjasel Kuldgloobuste jagamisel sai 
see kolm auhinda: parima draamafilmi, parima režissööri 
ja parima meespeaosalise kategooriates. 

Häid filmielamusi! 

Viimsi Kino

Viimsi heategevuslik ball 
ja jõululaat kogusid Viim-
si Invaühingule 11 545 
eurot!

Üheksas Viimsi heategevusball 
toimus seekord 19. detsembril, 
vahetult enne kaunist jõuluae-
ga. Viimsi Koolis toimunud suu-
rejooneline ball oli seekord 
jõuluteemaline, kohale tuli jõu-
luvana ning jagati ka kingitu-
si. Ball täitis ka oma suurima 
eesmärgi – koguda raha MTÜ 
Viimsi Invaühingu erivajadus-
tega lastele, et neil erilistel las-
tel oleks ka 2016. aastal võima-
lik ühiselt toredaid ja harivaid 
üritusi ette võtta. Taas andsid 
oma suure panuse heategevus-
se ka Viimsi koolide algklassi-
de õpilased ja nende vanemad, 
kes omatehtud küpsetiste ja kä-
sitööesemete müügiga kogusid 
oma valla erivajadustega laste 
toetuseks kokku üle viie tu-
hande euro. Tšekk jõululaadal 
kogutud summaga anti balli ava-
tseremoonial invaühingule pi-
dulikult üle.

Seekordse balli peaesine-
jad olid Marju Länik, Uku Su-
viste ning ansambel Swingers. 
Lisaks astus ballil üles veel pal-
ju toredaid artiste – Ajateeni-
jate Brass Band, Noortekoor 
ning Rullest. Heategevusballi 
avamisel tänasid südamliku 
muusikalise etteastega toeta-
jaid Viimsi erivajadustega las-
te emad. Maagilise ilutulestiku 
juhatasid sisse Viimsi tüdrukud 
saksofonidel. Ballikülaliste lau-
dadel andsid valgust ja soojust 
Randvere Koolis õppivate eri-
vajadustega laste spetsiaalselt 
heategevusballi jaoks meister-
datud küünlad, see oli nende 

Üheksas heategevusball

tänu toetajatele märkamise ja 
hoolimise eest. Meeleolukat 
õhtut juhtisid Liina Tennosaar 

ja Egon Nuter. Lisaks suurepä-
rastele esinejatele said külali-
sed õnne katsuda loteriis, mille 
tulu läks Viimsi erivajadustega 
laste tegevuste toetuseks.

Suurimat rõõmu valmistab 
see, et üheksa aasta jooksul ole-
me leidnud väga palju sõpru ja 
toetajaid. Enamik asutusi ja et-
tevõtteid, kelle poole oleme abi-
palvega pöördunud, on meid 
aidanud. Samuti on appi tulnud 
paljud esinejad. Tänamata ei 
saa ka jätta paljusid eraisikuid, 
kes toetasid nii materiaalselt 
kui ka isikliku abiga. Oleme 
väga tänulikud kõigile meie 
toetajatele ja õnnelikud, et ai-
tamine pole Eestimaalt kadu-
nud, vaid vastupidi – abistajaid 
on väga palju. Suur tänu teile 
kõigile!

See tore heategevusball po-
leks olnud see, kui ei oleks ol-
nud suurt hulka vabatahtlikke, 
kes balli korralduse ja ette-
valmistuse enda õlule võtsid, 
ning samuti lahkeid firmasid. 
Suur tänu kõikidele esine-
jatele, balli korraldajatele ja 
abilistele, toitlustajale ja tema 
abilistele, kes olid valmis aita-
ma tasu saamata, lihtsalt heast 
südamest erivajadustega laste 
toetuseks! Täname ka ballikü-
lalisi, kes pidasid vajalikuks 
ballikutse lunastada ning sel-
lega oma panuse heategevusse 
anda!

Kohtumiseni 2016. aasta jõu-
lukuul 10. Viimsi heategevus-
ballil!

MTÜ Viimsi Invaühingu 
juhatus

Eakad mälumängule!
12. veebruaril algusega kell 13 toimub Viimsi Päevakesku-
se saalis aadressil Kesk tee 1 eakate mälumäng “98 aas-
tat Eesti Vabariiki“.

Registreeri kolmest eakast koosnev võistkond enne 10. 
veebruarit Viimsi Päevakeskuse e-posti aadressil paevakes-
kus@rannapere.ee või telefonil 6064 080 või Randvere Päe-
vakeskuse e-posti aadressil randvere.pk@mail.ee või telefonil 
6864 055. 

Võistluse korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. 
Aime Salmistu

Rein Kriis
VPÜ

Jooga ja Pilates huvikeskuses
Kundalini jooga tunnid Viimsi Huvikeskuses toimuvad 
igal esmaspäeval kell 19–20.30 ja neljapäeval kell 19.45–
21.15.

Kundalini jooga tunnid sobivad nii alg- kui ka kesktasemel 
praktiseerijale. Treeningutel osalemisel tuleb kasuks Jooga 
ABC koolitus või algteadmised joogast. Joogatreeningu viib 
läbi kundalini jooga õpetaja Eva Reintak, kes on läbinud 
Kundalini Rising International Yoga Academy rahvusvaheli-
se kundalini jooga õpetajate kursuse õpetaja Guru Rattana 
(Ph.D.) juhendamisel. Osalemistingimused ja tunniks regist-
reerimine e-posti aadressil eva@joogaklubi.ee, tel 5068 437. 
www.joogaklubi.ee.

5. veebruarist alustab huvikeskuses šivananda jooga 
algajate kursus, kursus toimub laupäeviti kell 9.30–11.30. 

Joogatreeninguid viivad läbi rahvusvaheliselt sertifitseeri-
tud šivananda jooga juhendajad Pille Tali ja Grete Saks. Regist-
reeri end algajate kursusele e-posti aadressil pilletali@gmail.
com. Tasakaalupanus 50 eurot kuus. www.pilletaliyoga.com.

PilatesPluss treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuses 
esmaspäeviti kell 8.30–9.45 ja neljapäeviti kell 18.15–
19.30, kolmapäeviti beebidega emadele kell 10.30–
11.30. Esmaspäeviti kell 19.30–20.45 toimub treening 
Randvere Noortekeskuses. 

Treeningtundides äratame keha hiina meetodiga ehk pat-
sutame kätega end pealaest jalgadeni; mudime punkte, mis 
vabastab keha energiablokeeringutest; teeme soojendushar-
jutusi, Pilatese programmi põhi- ja vaheharjutusi ning füsio-
teraapiaharjutusi Pilatese võtmes. Treeningu lõpetab põhjalik 
lihaste venitame ning seejärel harmoonilise muusika saatel 
keha täielik lõdvestamine. 

Uutele harrastajatele esimene treening jaanuaris tasuta! 
Lisainformatsioon ja registreerumine terje@pilatespluss.ee 
või tel 5385 9570. www.pilatespluss.ee. 

Huvikeskus

Jaanuar noortekeskustes 
Randvere noortekeskus asub Randvere külakeskuse hoo-
nes Kibuvitsa tee 1 teisel korrusel. Oleme avatud E–R k 
13–19. 

19.01 k 15 “Just Dance“ päev 
20.01 k 15 Viktoriin
21.01 k 16 Poiste õhtu* 
22.01 k 15 “Teeme teatrit“ (meisterdame marionettnukke) 
28.01 k 16 Tüdrukute õhtu*
Tüdrukute ja poiste õhtul on osalustasu 2 €, vajalik eel-

registreerimine noortekeskuses või randvere@huvikeskus.ee.
Igapäevaselt on Randvere noortekeskuses võimalik noortel 

kasutada mitmeid vaba aja sisustamise vahendeid ja võima-
lusi. Meil on piljard, lauatennis, õhuhoki, internetiühendusega 
arvuti, WiFi võimalus, lauamängud, printimisvõimalus, tele-
viisor ja DVD-mängija, köögiruum vajalike vahenditega. Õues 
saab mängida tänavakorvpalli ja jätta jalgratta hoidjasse. 

Viimsi noortekeskus asub huvikeskuse ja vallamajaga ühes 
hoones Nelgi tee 1, Viimsi alevikus. Oleme avatud E–R k 
14–20. 

15.01 k 17.30 Bowling Viimsi Kuulsaalis 
18.01 k 16 Näitering
19.01 k 16 Piljarditurniir
22.01 k 17 Filmiõhtu 
26.01 k 16 Kokandus 
28.01 k 16 Küünalde valmistamise töötuba 
29.01 k 16 Disko ja karaoke
Lisaks mainitud tegemistele on Viimsi noortekeskuses või-

malik mängida piljardit, lauatennist, lauajalgpalli, lauamänge, 
meisterdada ja palju muud teha. Lisaks on olemas ka KÖÖK, 
kus saab üksi või sõpradega koos toitu valmistada ning tühja 
kõhtu täita. Köögis on olemas kõik vajalik nii toidu soojenda-
miseks kui ka kokkamiseks.

Noortekeskused

Mees, kes jäi ellu – 
Leonardo DiCaprio.

Cate Blanchett “Caroli“ 
nimiosas. Fotod Hea Film
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Ballikülalised tantsupõrandal. Fotod Henelyn Kandver

Viimsi erivajadustega laste 
emad tervitamas ballikülalisi.
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15. jaanuar – 3. veebruar     

Viimsi valla kultuurikalender
Kuni 20. veebruar 
Epp Maria Kokamägi näitus 
“Maastik kuldsete inglitega“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva muuseumis

Kuni 30. jaanuar 
Raamatuväljapanek “Mida 
ennustavad tähed?“
Lastele “Suured tähed, väiksed 
tähed!“
Fotokursuse “Fotograafia eri-
tehnikad“ lõputööd (juhendaja 
Kristjan Rosin)
Viimsi raamatukogus

Kuni 28. jaanuar
Raamatuväljapanek lastele 
“Uuel aastal uue hooga…
lugema!“
Täiskasvanutele “Uuel aastal 
uued raamatud“
Randvere raamatukogus

Kuni 28. jaanuar
Raamatuväljapanek “Uued 
elulooraamatud“
Prangli raamatukogus

Alanud on võistkondade 
eelregistreerimine 
Eakate mälumängule: 
paevakeskus@rannapere.ee, 
tel 6064 080; randvere.pk@
mail.ee, tel 6864 055
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Lisainfo: Rein Kriis, tel 51 367
Teema: “98 aastat Eesti 
Vabariiki“
Võiskonna suurus – 3 eakat
Toimumisaeg: R, 12.02 k 13
Viimsi Päevakeskuses

15. jaanuar k 11
NUKU teatri etendus 
“Muinasjutud paberil“
H. Ch. Andersen “Vankumatu 
tinasõdur“
“Keisri uued rõivad“
Esitajad: Andres Roosileht ja 
Sandra Lange
Vanusele 5–12
Piletid: 8 € Piletilevis ja NUKU 
kassas, 8.–18.01 piletid 6 €
Etenduse külalistele muuseu-
mikülastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

15. jaanuar k 17.30
Viimsi noortekeskus külastab 
bowlingut
Vajalik eelregistreerimine 
noortekeskuses
Osalemine 2 €
Kogunemine Viimsi noorte-
keskuses

15. jaanuar k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Akustiline kontsert: Pearu 
Paulus
DJ Ivo Uslov
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

16. jaanuar k 11–14 
Taluturg Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Müügil eestimaine väärt toidu-
kraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/

NB! Talveperioodil 01.01–01.05 
on taluturg pühapäeviti suletud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 12
Paberpunutiste õpituba 
algajatele
Juhendaja: Avelin Gildemann
Eelregistreerimine: info.ikoliis
@gmail.com
Osavõtutasu: 18 €
Viimsi Huvikeskuses, Päikese-
pesa ruumis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Toomas Lääts
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

17. jaanuar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus 
Jutlus Raido Oras
Lastehoid Kadri Haagen
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 12–14 
Kelgukoerasõidud
Koerasõit  kujutab endast 
kelgul istumist, mitte juhtimist 
Korraga mahub sõidule üks 
täiskasvanu ja üks kuni 
3-aastane laps või kaks kuni 
6-aastast last
Sõidu hind on 20 €
Muuseumi külastus tasuta!
Täpsem info: www.rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

17. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus
k 19
Jõulukuuskede lõke
Tammepõllu tee äärsel 
lagendikul

18. jaanuar k 16
Näitering
Viimsi noortekeskuses
k 18
Meeste õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. jaanuar k 15
Just Dance’i päev
Randvere noortekeskuses
k 16
Piljarditurniir
Viimsi noortekeskuses

20. jaanuar k 14.30
Fotojaht
Viimsi noortekeskuses
k 15
Viktoriin
Randvere noortekeskuses

21. jaanuar k 16
Poiste õhtu
Eelregistreerimine: noorte-
keskuses või randvere@
huvikeskus.ee
Osalustasu 2 €
Randvere noortekeskuses
k 18
Kultuuri- ja spordiaasta 2015 
tänuüritus
Premeerime parimaid
Esineb superstaar 2015 – Jüri 
Pootsmann
Koosviibimine
Viimsi Koolis

k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. jaanuar k 15
Teeme teatrit – meisterdame 
marionettnukke
Randvere noortekeskuses
k 17
Filmiõhtu
Viimsi noortekeskuses
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Akustiline kontsert: Tanel Padar
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

23. jaanuar k 11–14 
Taluturg Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Müügil eestimaine väärt toidu-
kraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg
NB! Talveperioodil 01.01-
01.05. on taluturg pühapäeviti 
suletud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 12 
Traditsiooniline kuuselõke
Põletame pidulikult jõulukuuski!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

24. jaanuar 
Ekskursioon Maarjamäe lossi 
tallihoonesse
Eelregistreerimine: tel 6012 
354 (Volli Kallion)
Pilet 2 €
k 9.38 buss 1A väljub Viimsi 
Haigla juurest
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus

24. jaanuar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus 
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool Ave Osman
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

26. jaanuar k 16
Kokandus – teeme midagi 
soolast noorte valikul
Viimsi noortekeskuses

27. jaanuar k 18.30
Gluteeni- ja kaseiinivabade 
pannkookide praktiline koolitus
Tervise- ja toitumisnõustaja 
Kadri Põlder
Eelregistreerimine: kadripo@
hotmail.com, tel 5667 9228
Osalustasu 15 €
Viimsi Huvikeskuses

28. jaanuar k 16
Küünalde meisterdamise 
töötuba
Viimsi noortekeskuses

k 16
Tüdrukute õhtu
Eelregistreerimine: noorte-
keskuses või randvere@
huvikeskus.ee
Osalustasu 2 €
Randvere noortekeskuses
k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. jaanuar k 16
Disko ja Karaoke
Viimsi noortekeskuses
k 19
Kontsert Eesti Kontserdi sarjast 
“Muusika Eestimaale“
Olev Ainomäe (oboe), Lembit 
Orgse (klavessiin), Aare Tam-
mesalu (tšello) 
Kavas Händel, Gluck, Couperin, 
Nielsen
Piletid müügil Eesti Sõjamuu-
seumis: 6 € ja 8 €, kontserdi-
päeval 8 € ja 10 €
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
Akustiline kontsert: Mikk Mäe
DJ Marko Pille
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

30. jaanuar k 11–14 
Taluturg Viimsi vabaõhu-
muuseumis
Müügil eestimaine väärt toidu-
kraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
NB! Talveperioodil 01.01-01.05 
on taluturg pühapäeviti suletud!
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 12
60 + lõunasöök
Info ja registreerimine: 
tel 5513 614
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohvikuruumis
k 21
Black Rose meelelahutus-
programm:
DJ Einar Kapp
Info ja laudade broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

31. jaanuar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus 
Jutlus Kuldar Taveter
Lastehoid Õie Roos
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 12–14 
Kelgukoerasõidud
Koerasõit  kujutab endas kelgul 
istumist, mitte juhtimist 
Korraga mahub sõidule üks 
täiskasvanu ja üks kuni 
3-aastane laps või kaks kuni 
6-aastast last
Sõidu hind on 20 €
Muuseumi külastus tasuta!
Täpsem info: rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
k 14.30
Perejumalateenistus, eriti 
oodatud on lapsed koos vane-
matega

Kaetud armulaud 
EELK Randvere kirikus

1.–29. veebruar
Raamatuväljapanek lastele 
“Häid sõpru raamatuist!“
Täiskasvanutele “Eesti kirjandus 
– oma ja hea“
Randvere raamatukogus

2. veebruar k 11
Tartu Rahu 96. aastapäeva 
tähistamine
Metsakalmistul K. Pätsi haual
K 11.30 Pidulik koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses

3. veebruar k 19
Koguduse kool – 10 lauset, 
mida kristlased ei peaks 
kasutama
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohviku ruumis

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
tel 6028 866

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

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
l Oleg Juurikal ja Jaana Laukil sündis 18. novembril poeg 
Leon. 
l Mart Laanemägil ja Elin Engastel sündis 21. novembril 
tütar Keiu.
l Kristjan ja Lea Seemal sündis 24. novembril poeg Karl.  
l Artur Gradovil ja Iryna Gradoval sündis 2. detsembril 
tütar Eliza.
l Marion ja Karin Kaimeril sündis 7. detsembril tütar Kairit.
l Urmet ja Erlike Pinselil sündis 14. detsembril tütar Birke.
l Vadim Samulinil ja Viktoria Šubal sündis 15. detsembril 
poeg Rafael.
l Jarko Lustil ja Maiki Ritslaidil sündis 18. detsembril poeg 
Bruno.
l Herki Naruskil ja Kairi Laanbergil sündis 20. detsembril 
poeg Markus Daniel.
l Reiko ja Grete Kervel sündis 20. detsembril poeg Kennert.
l Samuele De Pizzolil ja Maida Insleril sündis 22. detsemb-
ril poeg Tobias.
l Rene Bogoslovskil ja Merike Loogil sündis 22. detsembril 
poeg Christopher.
l Jüri Kulbinil ja Airi Arrakul sündis 25. detsembril tütar Kelly.
l Alar ja Agnia Pallasel sündis 1. jaanuaril tütar Anelle.

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!
l Valentina Ränk .............................................................. 98
l Alla Neemla .................................................................... 98
l Erna Heinriette Kalmar ................................................. 96
l Liidia Zemljakova .......................................................... 91
l Juta Paltsmar .................................................................. 91
l Polina Zaitseva .............................................................. 90
l Raimu-Herbert Zeik ....................................................... 85
l Osvald Kaerlepp ............................................................. 85
l Meedi Talisaar ................................................................ 85
l Aita Kaljuste ................................................................... 85
l Leida Raav ...................................................................... 85
l Elvi Spiegelberg ............................................................. 80
l Helgi Feldschmidt .......................................................... 80 
l Sulev Alas ....................................................................... 80
l Helle Saga ....................................................................... 75
l Milvi Alvere .................................................................... 75
l Ants Kolk ......................................................................... 75
l Einar Savisaar ................................................................. 75
l Rein Sarnet ..................................................................... 75
l Peeter Maide .................................................................. 75
l Rein Ebenek ................................................................... 75
l Aavo Maasing ................................................................. 75
l Aulis Juhani Petäjä ........................................................ 75
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l Lumetõrje katustelt, jääpurikate eemaldamine. 

Tel 5638 8994, Uve. 

l Teostame lumekoristustöid ning prügivedu 

konteineritega 6–8 m3 (kandevõimega 5 t). 

Tel 5026 570, www.muruekspert.eu.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 

5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask 

30cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodu-

lehel. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viim-

si valda tasuta! Tellimine tel 5198 9070, www.

unitedexpo.ee.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkottides: lepp 

2 €, sanglepp 2.25 €, kuivad küttepuud lahtiselt: 

sanglepp 45 €/rm. Info ja tellimine www.BBQPuit.

ee või tel 5120 593.

l Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet 

premium 8 ja 6mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/40 l 

kott, kask 2,9 €/40 l kott. Tel 5380 3858.

l Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute 

küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane 

töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

l Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. 

Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimi-

ne telefonil 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.

l Ostan ENSV- ja EW-aegseid rinnamärke, vanu 

postkaarte ja fotosid, vanu dokumente ja trükiseid 

ning muid Eesti ajalooga seotuid kollektsioneeri-

mise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.

l Kallid sõbrad ja külalised, valmistame taime- ja 

toortoitu (Facebook: Vihmavarju Kodukohvik). Oleme 

aeg-ajalt ka Viimsi Taluturul laupäeviti. Info ja tel-

limine tel 5020 990 või 5663 2761. Rõõmsa koh-

tumiseni!

l Eesti, rootsi ja inglise keelt valdav kõrgharidu-

sega Viimsis elav neiu otsib tööd. Tööpakkumised 

saata e-posti aadressil norsk112@hotmail.com.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 

Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

l Kogemustega meesmassöör (10 aastat tööstaaži) 
tuleb oma massaažilauaga Teie koju Teile sobival 

ajal. Minu poolt tehtud massaaž hõlmab tehnikaid 

nii klassikalisest kui ka spordimassaažist. Seansi 

hind 25 € /~1,5 h . Aja broneerimiseks helistada tel 

5615 3770 või saata kiri supermario@mail.ee. 

l Üldehitus ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame 

koos lahenduse! Tel 5346 8228, snellson.madis@

gmail.com.

l Hoian teie pisipõnni eramajas Viimsis Lubja külas. 

Tel 5211 005, Annely.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad 

hinnad! Tel 5220 321.

l Kui soovid abi kodukoristustöödes, palun helista. 

Tel 5630 8890.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, koli-

misteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 

5540 865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.

eu. Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 

vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktori-

tööd. Kontakt: tel 5074 178.

l Tasuta äravedu: vanaraud, malmvannid, pesu-

masinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid, 

plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demon-

teerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.

l Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõl-

mede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumi-

sed. Geodeetilised mõõtmised ja -mahamärked. 

Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja 

transporditeenused. Tel 5850 4300.

l Korstnapühkija ja pottsepa teenused (puhas-

tamine, remont ja ehitamine). Lumekoristus. 

Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude 

lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja aias. 

Tel 5139 437, e-post igor@infinitas.ee. 

l Reval Café Viimsis otsib oma toredasse kollek-

tiivi tegusat ning kohusetundlikku nõudepesijat. 

Kontakt: Kerli Soolind, tel 5637 3674.

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 

voodipesu. 
Soodsalt uued naiste- ja 

lasteriided, jalatsid, 
ehted – kõik otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Müüa mesi 
Viimsis
Tel 5068 326

www.meemees.ee

Krundisisesed 
vee- ja kanali-

satsioonivõrkude 
projekteerimis- ja 

ehitustööd.
Tel 5687 4449, 
nivell.ehitus@

gmail.com

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas 
vt@viimsivv.ee

Veekogu ja teda kattev 
jää ei ole kunagi süüdi, 
kui inimesega õnnetus 
juhtub – süüdi on olukor-
da ebaõigelt hinnanud 
inimene.

Veeõnnetuste üheks peamiseks 
põhjuseks on oma võimete üle-
hindamine, oskamatus looduse 
märke lugeda, lohakus, hooli-
matus ning mõnikord lausa ru-
malus. Paljud traagiliselt lõp-
penud veeõnnetused võinuks 
esmaseid ohutusnõudeid järgi-
des olemata olla.

Jää turvalisuse hindami-
seks mõõdetakse jää paksust, 
kuid see nõuab abivahendi 
(näiteks jääpuuri) kasutamist. 
Samas ei pruugi jää mõõtmine 
anda 100% teadmist jää olu-
korrast. 

Põhjamaade vetelpäästjad 
soovitavad minna jääle, mil-
le paksus on vähemalt 10 cm. 
“Terve” jää tähendab seda, et 
jää on ilma pragude, lõhede ja 
lahvandusteta (väljanägemiselt 
ühtlane ja sile). 

Jää paksus ja tugevus on 
väga erinev ka sama veekogu 
piires ning jäätingimused või-
vad muutuda tundidega. Näi-
teks hommikul tööle või koo-
li minnes ületatud jõe jää ei 
pruugi õhtul sealt üle jalutada 
soovivat inimest enam kanda.

Paljudes kohtades on jää 
reeglina õhem ning selle kan-
devõime ettearvamatum. 

Ole tähelepanelik:
- kohtades, kus kasvavad 

kõrkjad;
- madalikukohtades;
- allikakohtades (lumekat-

teta jääl on allikakohad näha 
tumedamate laikudena);

- kohtades, kuhu suubub ka-
nalisatsioon või jõgi;

- voolava veega veekogus, 
kus jää on alati nõrgem kui jär-
ves või tiigis;

- koolmekohtades;
- kohtades, kus jõgi kitse-

neb või teeb pöörde;
- laevateel.
Traagiliselt lõppenud vee-

õnnetuste üheks põhjuseks on 
see, et matkama või kalale min-
nes ei arvesta inimesed läbi jää 
vajumise võimalusega. Kuna 
sellise variandiga arvestamine 
tundub mõistusele justkui vas-
tuvõtmatuna, ei tehta ka või-
maliku õnnetuse puhul kiireks 
reageerimiseks erilisi etteval-
mistusi. Samas saab vahel mõ-
ne lihtsa võttega muuta jäätu-
nud veekogudel liikumise enda 
jaoks palju turvalisemaks.

Soovitused veekogudel 
liikumiseks
- Ära kanna võimalusel kum-
mikuid, sest neid ei saa sa vette 
kukkudes jalast ära. Samuti on 
nendega raske jääaugust välja 
ronida.

- Võta jääle minnes kaasa 
jäänaasklid ja pane nad kaela 
või mujale kergesti kättesaada-
vasse kohta.

- Kui sul ei ole kasutada pääs-
tevesti, võib seda asendada sel-

Teadlik liikumine jääl

jakott selles oleva veekindlas-
se kilekotti pakitud vahetus-
riietega (tuulepluus, fliis, sokid, 
kindad, müts – kõik see, mis 
võib läbi jää vajudes märjaks 
saada). Seljakotis olev vee-
kindlalt suletud kilekott riie-
tega hoiab sind pinnal ning 
kuivad vahetusriided on pärast 
jäist suplust nii ehk naa vaja-
likud.

- Jääl liikumisel on abi nii-
nimetatud jääkepist. Tegemist 
on umbes kahe meetri pikkuse, 
ühest otsast terava puust kepi-
ga. Sellega saab kontrollida jää 
tugevust, läbi jää vajudes saab 
seda ulatada abivajajale või 
päästjale ning üksi liikudes on 
millele jääaugust välja ronimi-
sel toetuda.

- Mida tormakamalt ja kii-
remini sa jääl liigud, seda hil-
jem avastad, et jää sind enam 
ei kanna.

Jääle minnes võib alati ka-
su olla vilest, mobiiltelefonist 
ja umbes 20 meetri pikkusest 
nöörijupist. Vile kostub inime-
se häälest palju kaugemale ning 
selle puhumisel kulub hüüd-
misest palju vähem energiat. 
Mobiiltelefoni kasutamist pole 
vaja ehk kellelegi õpetada ning 
nöör võib olla abiks nii kelle-
gi jääaugust väljatõmbamisel, 
transpordil kui ka ajutise var-
jualuse ehitamisel.

Tegutsemine läbi jää 
vajumisel
Läbi jää vajumisel püüa esi-
teks kohe peatada sügavamale 
vette vajumine – aja käed laia-
li ja kalluta ennast tahapoole, 
et käte ja kehaga vajumist pi-
durdada. Teiseks, mida rutem 
välja saad, seda vähem riided 
märguvad ja seda vähem kulub 
jõudu väljaronimiseks.

- Pööra ennast näoga tuldud 
suunda (tulles jää teid seal ju 
ometi kandis).

- Toeta käed (peopesad, sõr-
med harali) koos randmetega 
õlgade laiuselt jääle nii, et ka 
küünarnukid toetuksid jääle.

- Tõsta oma jalad võimali-
kult veepinnale (parim keha 
asend ujumiseks on horison-
taalne ning vee alla vajumi-
seks püstine ehk vertikaalne).

- Kui sul on jäänaasklid, siis 
suru nende teravikud jäässe, toe-
ta oma keharaskus jääle suu-
naga taha (mitte suunaga otse 
alla) ning ennast tugevate jala-
löökide edasi lükates ning kä-
tega jääle toetudes tõmba en-
nast jää peale.

- Jääd ei tohi suruda otse 
alla. Nii murdub see kõige liht-

samalt. Püüa ennast jääle libis-
tada võimalikult suurt jääpinda 
enda alla haarates ning jääd 
justkui jalgade suunas lükates.

- Anna oma hädasolekust teis-
tele märku, hüüa või vilista.

- Väldi õlgade ja pea mär-
jakssaamist, sest pea kaudu an-
takse ära suur hulk soojust ning 
märg pea kiirendab oluliselt kül-
metumist ja alajahtumist.

Jääle saades rooma või rul-
li ennast tuldud teed tagasi, sest 
seal on jää kandevõime juba 
kontrollitud. Ära häbene astu-
da sisse lähimasse majja või 
peatada autot, et abi saada.

Kui oled juba maha jahtu-
nud ehk kehatemperatuur on 
langenud alla normi, siis pea 
meeles, et ülessoojendamine 
peab toimuma vastupidiselt kül-
mumisele st seest väljapoole. 
Tuleb hingata sooja õhku ja 
juua sooja, kuid mitte sooje-
mat kui 40-kraadist vett. Kui 
inimese temperatuur hakkab 
tõusma, siis soojenevad ka jä-
semed. 

Külmunud inimest ei tohi 
asjatult tõsta ega liigutada. See 
põhjustab valu ja jäsemete suur-
test veresoontest liigutamise 
tagajärjel liikuma hakanud ve-
ri võib põhjustada südame kül-
mašoki. Hüpotermias inimene 
tuleb isoleerida maapinnast ja 
väliskeskkonnast (kõige parem 
oleks ta pakkida tekkidesse ja 
termolinadesse nagu väikelaps). 

Läbi jää vajunud inimest 
päästes:

- hinda olukorda – mis on 
juhtunud, mis on õnnetuse 
põhjus;

- kutsu abi (hüüa appi ja 
helista 112);

- lähene läbi jää vajunud 
inimesele mööda tema jälgi, 
viimased 10 m rooma või ka-
suta oma toetuspinna suuren-
damiseks abivahendeid (suu-
sad, kelk, kepp jne);

- jäta enda ja jääaugu ser-
va vahele umbes enda pikkune 
vahemaa, kuhu saad tõmmata 
abivajaja;

- ulata abivajajale nn käe-
pikendus (jope, nöör, kepp, 
suusk jms) NB! Uppujale ei 
tohi mitte mingil juhul ulatada 
kätt – vetelpäästjad harjutavad 
aastaid uppuja haardest vabas-
tamise võtteid ja uppujal on 
mitme inimese jõud (isegi lap-
sel on uskumatult suur jõud) ja 
kannatanu juurde vette hüppa-
mine võib jääda su viimaseks 
hüppeks;

- tõmmanud kannatanu jää-
le, jäta tema ja enda vahele ku-
ni tugevale jääle või kindlale 
pinnasele jõudmiseni inime-
sepikkune turvatsoon (vastasel 
korral võib jää kahe inimese 
raskuse all murduda ja vajute 
koos vette).

Läbi jää vajudes peate ar-
vestama, et +4ºC vees (jääalu-
ne vesi Eesti oludes) kaotab 
keskealine meesterahvas tead-
vuse u 10 minuti jooksul, lap-
sed ja vanurid veidi varem ning 
naised veidi hiljem.

Päästeamet

Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridus-
amet soovib üürida 2 eraldi magamis-
toaga elamispinda 1. veebruarist kuni 
1. augustini 2016. a kahele Viimsi vallas 
töötavale vabatahtlikule noorele. Sobib 
nii korter kui majaosa. Lisainformat-
sioon: Kadi Bruus, haridus@viimsivv.ee, 
tel 5646 2962.
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7. veebruaril alustab Heki teel uus joonistuskur-
sus B. Edwards’i metoodika järgi. Realistlikult 
joonistamise õpetus neile, kes “üldse ei oska” 
või “natuke oskavad”. Vanus 12+. Oodatud ka 
täiskasvanud! Igal pühapäeva õhtul kell 19.00 
avab uksed Avatud Stuudio. Astu läbi! 

Vaata lähemalt  www.kunstikorter.ee
Juhendaja Liina Ponetajev, tel. 5564 2851 

liinaponetajev@gmail.com
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E S C A N D E L L E

BANANA
BOUTIQUE

Kinga- ja võtmeäri
RENDEZ -VOUS

ILUSALONG

Tõelise talve
osturõõmud!
Delice Toidupood 9-22

Viimsi Kaubanduskeskus
E-L 10-20 ja P 10-18

Viimis Kaubanduskeskuse 
toitlustusasutused 
E-L 11.00- 21.00 ja P 11.00-18.00
Randvere tee 6, Viimsi


