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Kuidas valla sünnipäeval
läks? Loe ja vaata lk 6

Tour of Estonia
I etapp toimub
Viimsis
Viimsist saab alguse tänavu Eestis
esimest korda toimuv profiratturite
võidusõit Tour of Estonia. Randveres
antakse tuuri avastart, rajale läheb 150
ratturit.

Ranna tee rekonstrueeritud lõigu avamisel lõikavad lindi läbi tööde teostaja TREV-2 esindaja Taimo Murer, Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Viimsi
vallavanem Haldo Oravas.

Viimsist Tallinna viiv Ranna tee
avati pidulikult
Viimsi vallavanem Haldo
Oravas ja Tallinna linnapea
Edgar Savisaar avasid neljapäeval, 16. mail pidulikult
Meriväljal asuva ning Viimsi
valla piirini kulgeva Ranna
tee. Lint lõigati läbi raudtee
kohal, mis on linna ja valla
piir. Ehitust alustati 2011.
aasta lõpus ning see läks
maksma 2,1 miljonit eurot.

Ligi poolteist aastat tagasi, 13.
detsembril 2011 sõlmisid Tallinn ja Viimsi vald lepingu, et
teha üheskoos korda Viimsi valla
piirini viiv Ranna tee Meriväljal. Eesti Sõjamuuseumis Viimsis kirjutasid siis lepingule alla
Tallinna linnapea Edgar Savisaar
ning Viimsi vallavanem Haldo
Oravas. Nüüd on tollal kokku lepitu teoks tehtud, vaatamata sellele, et tööde käigus kujunes tee

uuendamine algselt kavandatust
kallimaks.
“Viimsi jaoks on uuendatud tee
koduvärava esise kordategemine,”
märkis Viimsi vallavanem Haldo
Oravas. “Ranna tee on ju igale
tallinlasele värav Viimsisse. Aga
see on ka enamiku viimsilaste igahommikune tee linna tööle. Viimsi
on Tallinna lähiümbruse valdadest
esimene ja ainus, kus ühendusteed
on taastatud koostöös. See oli ka
esimene leping, mille Tallinn on
mõne nn kuldsesse ringi kuuluva
omavalitsusega sõlminud – omamoodi on see teedrajav näide, kuidas ühistöös on võimalik mõlemale olulised asjad ära teha.”
“Selle teelõigu renoveerimine
on märkimisväärselt olulisem kui
nii mõnigi eurorahade eest tehtud
pompöösne tee-ehitusprojekt, mille
tulemuseks on küll uhke tee või läbimurre, kuid mille kasutajaskond

on kulutusega võrreldes olematu,”
sõnas Tallinna linnapea Edgar Savisaar. “Ranna tee on ühendustee
kahe sõbraliku omavalitsuse vahel,
mille töötajad ja elanikud on erakordselt tihedalt põimunud. Seda
teed vajavad tuhanded tallinlased
töö mõttes ning viimsilased kodu
mõttes. Piltlikult öeldes oli see kodutee ja töötee ühendamine – rõõm
mõlemale osapoolele.”
Pirita linnaosa vanem Tiit Terik
sõnas, et Pirita elanikel on põhjust
rõõmu tunda, sest viimastel aastatel
on linnaosas valminud mitu olulist
tee-ehitusprojekti: Rummu ristmik,
Randvere tee rekonstrueerimine
ning nüüd Ranna tee. “Mulle valmistab heameelt koostöö Viimsi
vallaga. Pirita ja Viimsi peavad
ühiselt mitut toredat üritust ning
tee-ehitusprojekt on koostöö igati
oodatud ja vajalik jätk.”
“Rekonstrueerimiseks kulu-

nud 2,1 miljoni euro sees on ka
Ranna tee kergliiklustee ehitus
maksumusega 160 000 eurot,
mida finantseeriti Euroopa Liidu vahendite arvelt,” lisas Viimsi abivallavanem Endel Lepik.
“Ranna tee remonttööde käigus
tehti olemasoleva asfaltkatte freesimine, äärekivide vahetus, sõidu- ja kõnniteede asfalteerimine,
tänavavalgustuse renoveerimine,
sadevete kanalisatsiooni rajamine,
kergliiklustee ehitus linnast väljuvale suunale, haljastuse taastamine ja liikluskorraldusvahendite
paigaldamine. Uuenduskuuri läbinud Ranna teel on mõlemas suunas kaks sõidurada, samuti mõned
pöörderead ja laiendused.”
Ranna tee taastusremonttööde
töövõtja oli AS Teede REV-2, projekteerija oli AS K-Projekt. Remonditava teelõigu pikkus oli 1,2 km.
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Viimsis sõidetakse 30. mail tuuri I etapp 12,5
km pikkusel ringil Randvere mnt–Pärnamäe
tee–Lubja tee–Randvere mnt. Distants on 10
ringi ehk 125 km. Ratturid stardivad kell 10.30
ühisstardist ja sõidavad suurema osa ajast kolonnis, neid saadavad politsei mootorratturid ja
vabatahtlikud. Võistluse start ja finiš on Randvere keskuse juures. Võistluse päeval, neljapäeval 30.05 suletakse kell 9–14 Randvere mnt
lõigul Mesilase–Kirikaia tee. Võistlusrada suletakse liikluseks kell 10.15-13.
Kohalikud saavad pärisuunas liikuda pärast
ratturite kolonni läbimist reguleerijate märguannete järgi, ratturite sõidule vastassuunas on
liiklus suletud. Võistlus lõpeb kell 13, 13.15
algab samas võitjate autasustamine ja särgitseremoonia.
Osavõtuks on registreerunud 150 ratturit 25
riigist.
Samal päeval on tuuri teine etapp, 3 km
ring Tallinnas. Järgmisel päeval stardivad ratturid Jürist ja suunduvad Piibe maanteed mööda Tartusse, läbides 192 km pikkuse distantsi.
Kolmandal päeval sõidetakse Tartu linnas 12,5
km pikkust ringi 150 km. Tuur viib võistlejad
läbi nelja maakonna ja 15 omavalitsuse.
“Rein Taaramäe ei osale, Tanel Kangerti
kohta veel ei tea, ülejäänud Eesti profiratturid
on stardijoonel,” lubas võistluse direktor Indrek Kelk. “Profiratturite velotuuri eesmärk on
anda eestlastele võimalus näha eesti rattaproffe
võistlemas Eesti teedel.”
Võistluse peakorraldaja, klubi Tartu Maraton on alates 2001. a korraldanud Tartus ja Tallinnas rahvusvahelisi profiratturite võidusõite,
mis on Baltikumis kõrgeima rahvusvahelise
võistluskategooriaga. Neist tuuridest kasvas
tänavu välja kolmepäevane velotuur Tour of
Estonia. “Meie eesmärk on hoida senist staatust ja arendada sellest sarnaselt varasematele
ühepäevasõitudele Baltimaade ja Skandinaavia
esinduslikeim võidusõit,” rääkis Indrek Kelk.
Tour of Estonia kuulub programmi Estonian Cycling Weekend 2013. Tour of Estonia
on registreeritud rahvusvahelise jalgrattaliidu
UCI võistluskalendris Euroopa tuuri 2.1. kategooria võidusõiduna. Tuuri üldvõitja selgub 1.
juunil Tartus.
Rohkem infot vt ka www.tourofestonia.ee
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Noorsootöötajad
lähevad tänavatele

VALLAVOLIKOGU VEERG

Raivo Kaare: looduslik keskkond
on meie valla suurim väärtus

Erik ja Maarika on käinud
juba mõned korrad uurimas, mis Viimsis tänavatel-parkides toimub.
Nüüd, kui ilmad soojenemas, on neid näha tänavatel sagedamini. Paljudele Viimsi noortele on
Erik tuttav Viimsi noortekeskusest.
Eelmise aasta novembrikuust
on MTÜ RuaCrew eestvedamisel käima lükatud Viimsi
vallas mobiilne noorsootöö.
Projekti raames on toimunud
rühmatööd sotsiaalsete oskuste arendamiseks kahele rühmale. Kolmele noorele on oma
nõu ja jõuga toeks tugiisikud,
kellega koos õpitakse, külastatakse näitusi ja ollakse muud
moodi aktiivsed ning toetavad.
Maikuust alates hakkavad
mobiilsed
noorsootöötajad
käima noorte kogunemiskohtades, et vestelda noortega
nende endi mugavas keskkonnas ja jõuda üheskoos alternatiivsete tegevusteni, et tänaval
sihitu hängimine pahaga ei
lõppeks. Viimsi noorsootöötaja käib kaks korda kuus ka
Tallinna kesklinnas, et omada

Vallavolikogu revisjonikomisjoni juhib Raivo Kaare – mees, keda teame
pikaaegse Tammneeme külavanemana ja rohelise mõtteviisi kandjana.

Noorsootöötajaid võib kohata seal, kus noorigi.

Projekti rahastab EestiŠveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital MTÜ RuaCrew projekt “MNT kui kompleksne
lähenemine: Märkame
noori – tänaval, kodus,
koolis!”

ülevaadet, kes Viimsi noortest
linnas käib ning vastupidi, kes
linna noortest aeg-ajalt Viimsis aega veedab.
Mobiilne noorsootöö on
sotsiaalpedagoogiline
lähe-

nemine, mille eesmärk on parandada noorte eluolukorda ja
kaitsta noori nende arengus,
leides noortes peituvad ressursid ning noori toetades neid
ressursse arendada. Selleks läheb noortega töötav spetsialist
ise noore juurde ning külalise
rollis olles püüab saada noortegrupiga kontakti, et seeläbi
neile alternatiivseid tegevusi
pakkuda.
Rohkem infot leiad www.
ruacrew.ee

Annegrete Johanson
projektijuht

Päevareisid Pranglile
Regulaarsed inglise- ja eestikeelsed päevareisid Prangli saarele toimuvad ajavahemikul
13.05-13.09. igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.
Viimsi elanikele pakume võimalust reisiga liituda Leppneeme sadamast kell 8.45. Kui oma
transporti Leppneeme ei ole, siis pakume küüti Leppneeme sadamasse 8.25 Viimsi Spa juurest.
Tagasi Leppneeme jõuame kell 17.
Reisid tutvustavad Prangli saare ajalugu, vaatamisväärsusi ja loodust. Päeva jooksul jõuame
käia Eesti väikesaartele omasel veoautotuuril, külastada Prangli muuseumi ja kirikut ning süüa
lõunat. Räägime mereäärseid lugusid ning tunneme ennast hästi. Saarel jääb ka paar tundi vaba
aega, et käia rannas, osta suveniire või omal käel saarega tutvuda.
Viimsilane saab reisile tulla 39 euroga, lastele vanuses kuni 12 aastat hind 25 eurot. Hind sisaldab liinilaeva “Vesta” piletit, 2,5tunnise giidiga ekskursiooni kastiautol, muuseumipiletit ning
lõunasööki.
Palume riietuda vastavalt ilmale ning kanda mugavaid jalanõusid. Soovitame kohad broneerida ekskursioonile eelneval päeval hiljemalt kell 16. Broneerimine: annika@pranglireisid.ee või
telefonil 5341 3109.
Regulaarekskursioonid väljuvad minimaalselt kahe inimese osavõtul.
Kui soovite tellida reise muul ajal, siis vaadake infot grupiekskursioonide kohta.

Annika Prangli

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 7. juunil

Revisjonikomisjoni ülesanne on vallavalitsuse ning tema allasutuste tegevuse õigsuse
ja seaduslikkuse kontrollimine. Samuti
peab revisjonikomisjon tegelema puuduste analüüsiga ning tegema ettepanekuid
nende kõrvaldamiseks. Milline on tänasel
päeval selles osas olukord? Kui tihti taolisi küsimusi üldse ette tuleb?
Selliseid küsimusi tuleb siiski tihti ette,
kus revisjonikomisjonile saadetakse päring,
et oleks vaja nii mõnigi arusaamatuks jääv
protsess valla territooriumil selgeks saada ja
komisjoni arvamus lisada. Peale selle on revisjonikomisjonil oma tegevuskava, mille järgi ta juhindub igapäevases töös. Pahatihti aga
on nii, et revisjonikomisjoni arvamus võetakse kas teadmiseks või siis ei ole protokolliga
tutvutud, kuna tagasiside antud probleemide
lahti harutamiseks tihti puudub. Probleem on
muidugi komisjoni kolmeliikmelise koosseisu võimekus mahukate dokumentatsioonide
läbitöötamisel oma põhitegevuse kõrvalt.
Teistes komisjonides on viis või enam liiget.
Olete komisjonide esimeestest ainus,
kes ei kuulu võimuliitu. Kas teeb see elu
raskemaks või hoopis kergendab?
Kindlasti teeb see elu kergemaks ja pean
mainima, et seni ei ole ka võimuliit minu tegemisi kuidagi mõjutada püüdnud. Kõik koos
vaatame siiski probleemidele ja nende lahendamistele ühese arusaamaga, et Viimsi vallas
ei oleks korruptiivseid tegevusi ja et rahalised vahendid, mis niigi napid, liiguksid siiski
vallarahvale kasulikus suunas. Alati püüame
saada selgust probleemidest kõikide osapoolte ärakuulamisel ja alles siis toome välja oma
seisukohad antud olukorra lahendamiseks.
Millised valdkonnad on teie jaoks kõige
olulisemad, kus ise end tugevamana tunnete ja kõige enam sõna võtate?
Kuna olen põline Viimsi elanik, siis kõik,
mis puudutab meie elukeskkonda, on mulle
väga tähtis ja siin olen ma valmis võitlusse
astuma kõikide vahenditega. Suur mure on
Muuga sadam kõikide oma kütuseterminalidega, samas seal keskel ladustatakse tuhandeid tonne ammooniumnitraati. Väga kergelt
võib juhtuda inimlik eksitus, mille tulemus on
suurõnnetus ja tagajärjed võivad olla ettearvamatud. Rahvas peab teadma, milliste ohtudega on seotud nende elukeskkond.
Huvi laieneda on suur, kuigi asustatud
alad jäävad vaid paarisaja meetri kaugusele,
samas kõik uuringud selles vallas kipuvad
olema kallutatud. Ettevõtjate suurte kasumite pärast aga kannatavad ümberkaudsed elanikud. Samas ei ole ma ettevõtluse vastane,
nagu mõni võibolla arvab, aga seda ei saa
teha rahva tervise ja varaga riskides.
Paljudes külades, ka Tammneemes, on
pikemat aega mureks hulkuvad koerad, kes
on ootamatult agressiivsed. Panen elanikele
südamele: hoidke oma lemmikloomad ikka
oma aias või jalutage neid rihma otsas, hoolige kaaskondlastest ja eriti lastest, kes kardavad hulkuvaid koeri.
Vallavalitsusele panen südamele tuulegeneraatorite kaootilise paigutamise tiheasustusega aladele, seda peab ikka koos elanikega
arutama, enne kui juhtub nii nagu Tammneemes. Küsin siinkohal valla elanikelt: kas me
soovime Viimsisse tuulegeneraatoreid? Samas
olen rohelise energia pooldaja, aga neile ei ole
meil lihtsalt sobivat kohta, kuna asume vägagi
tiheasustusega alal ja undavaid tuulegeneraatoreid meie majade vahele paigaldades saame

Raivo Kaare Tammneeme lipuga.

ainult elanike pahameele osaliseks. Kõik planeeringud ja tegevused, mis puudutavad külaelanike elukeskkonna muutumist, oleks kena
külavanemaga läbi arutada.
Roheline Viimsi – mida see sõnapaar
teie jaoks tähendab? Kas oleme kohal või
on veel pikk tee käia?
Loomulikult on meil pikk tee käia, kodanike suhtumist meie looduskeskkonda
tuleb pidevalt koolitada, juba koolist alates.
See looduslik keskkond on meie valla suurim väärtus, millest paljud riigid unistavad,
aga mis meil olemas on.
Loodan, et ei teki olukorda, kus Viimsi kodanik, kes on siin juba sisse elanud, ütleb, et
see elukeskkond on muutunud temale talumatuks ja ta on valmis siit lahkuma. Peame tunnetama seda piiri ja tegema kõik, et iga viimsilane tunneb hoolivust kohaliku võimu poolt,
siis ta tunneb end siin hästi ja peab Viimsit
rannarahva koduks, ta tahab siin järglasi saada, jäädes põliseks viimsilaseks. Rõõm on
näha noori emasid lapsevankriga jalutamas,
see on meie tulevik ja soojendab südameid.
Paluks ka teie tulevikunägemust oma
koduvallast.
Arvatavalt aeglustub majanduslik areng
kogu Euroopas ja see annab meile võimaluse
teha rahulikult kaalutletud otsuseid, et tulevik
ei oleks järeltulevatele põlvedele koormav laenude tagasimaksete näol. Loodan näha paadilautrite ja väikesadamate rajamist, mis annab
võimaluse nautida vaba aja veetmist merel.
Harrastuskalurid ja veesõidukite omanikud on
ammu oodanud kodusadamate rajamist Viimsisse, et ei peaks oma veesõidukit sõidutama
haagisel Piritale (kus samuti kohti napib) või
veel kaugemale, et sealt merele pääseda.
Tahaks loota, et meie Viimsi elanik on
tulevikus hoolivam looduse ja ka teineteise
suhtes. Kahjuks on veel näha metsalagendikel laiuvaid prügilaid, mis vaevalt naabervallast toodud on. Meid on alati teinud
murelikuks ka AS Esmar laokile jäetud vara,
mis möödasõitja silma riivab ja rikub kaunid
vaated merele. Vald peaks võtma kokku kogu
oma juriidilise võimekuse ja alustama tõsisemalt kui seni läbirääkimisi (või sundvõõrandamist), kuigi on teada, et see kerge ei saa
olema. Samas on kättesaamatuks muutunud
Kirovi kalurikolhoosi poolt rajatud koolihoone, iga aastaga langeb selle väärtus ja peagi ei
tasu vallal sinna enam investeerida.
Pean väga tähtsaks ka Viimsi elanike turvalisust ja loodan elanike aktiivsust loomaks
oma küladesse naabrivalve sektoreid ja selliselt koos oma turvalisuse eest ise seisma. Külavanemate ümarlaud koostöös naabrivalve
sektoritega oleks suurepärane kodanikealgatus, tekitades suhtlusvõrgustiku. Omavahel
tutvumine tekitab rohkem kogukonnatunnet.
Tulevikus võiks olla Muuga sadam turvaline koht. Kruiisilaevad võivad sinna rahulikult silduda, kuna Tallinna sadamas võib
peagi neil kitsaks jääda. Turism on meil samuti üks arvestatavaid majandusharusid, millele võiks rohkem rõhku panna.
Küsis

Jüri Leesment

3

24. mai 2013

Kauaoodatud uue staadioni
rajamine on käima lükatud
Haldo Oravas
Viimsi
vallavanem

Viimsi valla 94. aastapäevaks said valmis
esimene osa noorte poolt
oodatud skateparkist
ning veidi üle kahekilomeetrine lõik valgustatud
suusa- ja jooksurajast
Haabneeme klindiastangu
nõlval. Need projektid
jätkuvad ja skatepark saab
uued, keerukamad obstaaklid veel sellel aastal.
Viimsi Kooli staadionit aga
oodatakse palju, palju
kauem.
Kuigi 2006. aastal valminud
koolimaja on tänaseni suur ja
esinduslik, on tal kõik need
aastad olnud üks suur puudus –
Eesti suurimal koolil pole olnud
oma staadioni. Maa spordiväljaku ehituse jaoks oli küll reserveeritud Päikeseratta lasteaia ja
Viimsi Kooli vahelisel rohualal
juba kooli valmides. Puudusid
aga selged kavad, millistest finantsvahenditest ja millal staadioni rajama asutakse.
Aprilli lõpus kehtestati detailplaneering, millega anti ehitusõigus täismõõtmetes jalgpallimuru ja ning jooksuradade ja
kergejõustikusektoritega staadioni ehituseks.
See otsus hõlmab lisaks uue
staadioni ehitusõigusele ka või-

Haabneeme staadioni skeem.

malust uue spordihoone rajamiseks Karulaugu tee äärde ning
kunstmurukattega jalgpalli harjutusväljaku planeerimiseks.
Viimsi vald otsustas välja kuulutada hoonestusõiguse
enampakkumise konkursi planeeringus ette nähtud spordihoone krundi kohta.

Selle hanke kaudu, millega müüakse hoonestusõigus ja
seatakse tähtajaline kohustus
spordihoone rajamiseks, soovitakse leida rahalised vahendid ka Viimsi Kooli staadioni ehituse alustamiseks veel
käesoleval aastal.
Kui konkurss õnnestub, siis

esialgne plaan on valmis ehitada
staadioni muruala koos drenaažisüsteemi ja vajalike kommunikatsioonidega ning jooksurajad
– 400 meetri ring kuue jooksureaga ning 100 meetri rajad kaheksa jooksureaga.
Staadioni projekteerimine
käib. Suure panuse planeeringu koostamisse ja maastikuliste lahenduste väljatöötamisse
on andnud teenekas arhitekt
Rein Hansberg. Suured tänud
talle!
Kavandatud staadioni muruala mõõdud on 72x105 meetrit,
mis on igati kooskõlas jalgpalliväljakutele estataud nõuetega.
Samuti on taolisele palliväljakule sobilikult valitud põhja-lõunasuunaline orientatsioon.
Kergejõustikusektoritest
on projekeerimisel kaugus- ja
kolmikhüppe ala, 3000 meetri takistusjooksu veetakistus,
kuulitõuke harjutus- ja võistlussektor, odaviskesektor, ketta- ja vasaraheite ring, kõrgusja teivashüppe ala.
Lisaks on planeeritud tribüünid, kasutades loomulikku
reljeefi ning rajatavaid muldeid.
Viimsi Kooli uuest staadionist
saab koos kunstmurukattega
harjutusväljakuga kujundada
Viimsi uue esindusstaadioni,
mis sobib ka oluliste võistluste
korraldamiseks.
Lisaks sellele täieneb Karulaugu tee äärne spordikompleks, kuhu juba kuuluvad kooli
võimla ja ujula, äsja avatud suusarada, skatepark, kossuväljak
ning loodetavasti ka juulikuus
avatav Viimsi Seikluspark.

Muugal avati tööstuspark ja logistikakeskus
Maailma üks suuremaid
logistikafirmasid, Belgia
päritolu Katoen Natie,
avas 17. mail Muugal
Venemaale ja SRÜsse
suunduvate kaupade teenindamiseks 25 000 m2
laokompleksi, mis muuhulgas tähendab ka
Tallinna Sadama Muuga
Tööstuspargi käivitumist.
Katoen Natie Eesti ASi juhatuse esimehe Mart Mellese sõnul
saab Muuga logistikakeskusest värav Euroopa ning Venemaa ja SRÜ kaupade vahel.
„Plaanime järk-järgult Muuga
logistikakeskust laiendada, ülejärgmiseks aastaks peaks laopind juba enam kui kahekordistuma ja ulatuma 66 000 m2-ni,“
lausus Melles.
ASi Tallinna Sadam juhatuse esimehe Ain Kaljuranna
sõnul on maailma üks suurim
logistikafirma Katoen Natie
kvaliteedimärk nii Eestile kui
Tallinna Sadamale. „Katoen
Natie logistikakeskuse avamine tähendab Muuga jaoks olulist sammu sadama muutumisel

Linti lõikavad Tallinna Sadama juhatuse esimees Ain Kaljurand,
Karine Huts, minister Juhan Parts ja Katoen Natie omanik Fernand
Huts. Foto Katoen Natie

Läänemere jaotuskeskuseks.
Täna avatud tööstuspargis on
Katoen Natie ankurklient, kelle eeskuju järgides kerkivad
juba lähiajal teiste logistikaja tootmisettevõtete hooned,“
märkis Kaljurand.
Katoen Natie uue logistikakeskuse kaudu hakkab toimuma mitmete kaubagruppide
vedu Läänemere piirkonnas,
millest olulisemad on kakaopõhised tooted, tarbekaubad,
plastmasstooted jt. Lisaks kin-

nisele laopinnale valmis 600
m2 suurune büroohoone ja ligi
kilomeetri pikkune raudteelõik.
Katoen Natie on juba alustanud kõrval asuvale territooriumile täiendava 16 000 m2
suuruse laopinna ehitust, mis
valmib käesoleva aasta septembris. Lähitulevikus plaanitakse veel 25 0000 m2 suuruse
laopinna ehitust ning 44 mahuti rajamist, milles toimuks
puistes plastmassi graanulite
käitlus.

Pärast ehituse teise ning
ka kolmanda etapi valmimist
2015. aastal ulatuks Katoen
Natie laopind kokku 66 000
m2-ni, mis teeb sellest Eesti
suurima logistikakeskuse. Projekti kogumaksumus ulatub 30
miljoni euroni. Logistikakeskuses saab tööd 60 inimest.
Tegemist saab olema läbinisti keskkonnasäästliku ja
-ohutu laoga, kus kaupade töötlemise käigus ei eraldu müra
ega lõhna. Eri toodete töötlemine ja hoiustamine toimub erinevates ladudes ja spetsiaalsetes
laoboksides. Täiendavalt on
investeeritud mitmetesse alarmi- ja tuleohutuseseadmetesse
ning ehitusmaterjalidesse.
1854. aastal asutatud Belgia päritolu Katoen Natie omab
täna 150 logistikakeskust üle
maailma. Opereeritavate kaetud
ladude kogupindala ulatub üle
viie miljoni ruutmeetri. Ettevõte tegeleb logistiliste lahenduste
pakkumisega mitmes valdkonnas, sealhulgas tööstuskaupade,
autotööstuse, üldkaupade sektoris jms. Katoen Natie annab
tööd enam kui 10 000 inimesele.

Muutuvad bussiajad

Alates 1. juunist lähevad valla siseliinid ja linnaliin 1A üle
suvisele sõidugraafikule.
Linnaliin 30 oma graafikut ei muuda. Siseliin V4 jätkab 9.
juunini sõitmist kehtiva plaani alusel ja jääb seejärel 31. augustini suvepuhkusele. Bussiajad on kättesaadavad sõiduplaanide veebiportaalist ja peatus.ee lehe kaudu, uued plaanid
pannakse peatustesse üles 1. juuniks.

Kommunaalamet

Lille põik jalg- ja rattatee ehitus

Mai lõpus alustati ettevalmistustöödega Lille põik jalg- ja
rattatee ning tänavavalgustuse ehitustöödeks.
Ehitustööd on kavandatud lõpetada juuli keskel, tööde
teostaja on Lemminkäinen Eesti AS. Tööde maksumus on koos
tellijapoolse reserviga ligi 113 000 eurot, millest 85% finantseerib EAS. Kokku valmib 180 m 3 m laiust teed, mis ühendab
Laanelinnu lasteaia piirkonna jalg- ja rattateed valla kergliiklusteede võrgustikuga.

Kommunaalamet

Märka ja tunnusta õppijaid!

Praegu on õige aeg märgata inimesi, kes õppimisega on oma
elu muutnud ning esitada neid aasta õppija kandidaadiks.
Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab,
et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud
õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.
Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetaja ja aasta õppija 2012
Anne Perlovi sõnul andis aasta õppija tiitel talle teadmise, et
õppimine toob tohutult palju uusi võimalusi. “Tunnustamine
andis tuule tiibadesse oma ideid ja unistusi teostada. Mul on
nüüd võimalus ja oskus julgustada õpihimulisi oma kogukonnas, Puka vallas”.
XVI täiskasvanud õppija nädala raames (11.–18. oktoober
2013) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik organisatsioon, aasta koolitussõbralik omavalitsus.
Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiad www.
andras.ee/tunnustamine. Lisainfo Sirje Plaks (621 1671, sirje
@andras.ee, www.andras.ee).

Andras

TEADE

Viimsi poolsaare loodusõppe- ja terviseradade kava avalikustamisest ja avalikust arutelust.
Viimsi Vallavalitsus teatab Viimsi poolsaare looduõppe- ja
terviseradade kava avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest.
Viimsi Vallavalitsus on tellinud Viimsi valla rohealade kaitsekorralduse ja puhkemajanduse kava koostamise MTÜ-lt Studio Viridis Loodusharidus. Loodusõppe- ja terviseradade kava
koostamise eesmärk on olemasoleva situatsiooni ja looduskasutajate selgitamine ning seire, tegelike infrastruktuuriliste
ja looduslike võimaluste projektsioon kaardile, olemasoleva
situatsiooni ja tulevikusoovide ning tegelike võimaluste sünteesi tulemusena esialgse puhkemajanduse teemaplaneeringu koostamine, esialgse puhkemajanduse teemaplaneeringu
täpsustamine, avalik arutelu ja puhkemajanduse teemaplaneeringu lõppversiooni koostamine ja esitamine.
Loodusradade kava koostamise eeltööna viidi läbi kolm
suuremat kaasamiskoosolekut:
1) Viimsi külavanemate ümarlaud 12.04.12 olemasolevate
radade ning probleemsete kohtade kaardistamiseks
2) Arutelukoosolek Viimsi piirkonna haridusasutuste esindajatega 19.04.12. kasutatavate radade kaardistamiseks ning
laste õpperadade vajaduste väljaselgitamiseks
3) Arutelukoosolek Viimsiga seotud spetsialistidega 26.04.12
(bioloogid, metsaspetsialistid jne) info saamiseks alal teostatud uuringutest, olemasolevatest andmetest, probleemkohtade väljaselgitamiseks.
Arutelude tulemusena digitaliseeriti kasutatavad olemasolevad rajad ning aruteludel saadud infot kasutati kavandatavate radade kirjeldamisel. Samuti viidi läbi kolm suuremahulist
välitööpäeva, kuhu olid kaasatud erinevad spetsialistid.
Loodusõppe- ja terviseradade avalik väljapanek toimub
27.05.2013 kuni 10.06.2013. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumentidega tutvuda paberkandjal Viimsi Vallavalitsuses (Viimsi, Nelgi tee 1) ja elektroonselt Viimsi Vallavalitsuse
kodulehel www.viimsivald.ee.
Loodusõppe- ja terviseradade kohta on õigus igaühel esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni
10.06.2013 Viimsi Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, 74001 Viimsi vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee.
Loodusõppe- ja terviseradade avalik arutelu toimub
13.06.2013. kell 15 Viimsi Vallavalitsuses (Viimsi, Nelgi tee 1).
Loodusõppe- ja terviseradade kava tellija Viimsi Vallavalitsuse kontaktisik on keskkonnaspetsialist Aet Põld (aet@viimsivv.ee).
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Lubja klindiastangu terviseraja teine etapp
Viimsi valla sünnipäevaürituste raames avasime
Viimsi Kooli taha jääva
Lubja klindiastangu
valgustatud terviseraja
II etapi.

Valla keskuses on olnud puudu sportimise ja vaba aja veetmise keskkonnast, kus kogukonnaliikmed saaksid vabas
õhus liikuda. Omapärane ja
huvitavate reljeefidega Lubja
klindiastang tundus olema hea
asukoht sellise taristu rajamiseks.
2008. aastal tellis vald Innopolis Insenerid OÜ-lt Lubja
klindiastangu terviseraja tervikliku visiooni ja nägemuse.
Valminud visioon näeb ette
Lubja küla ja Haabneeme aleviku territooriumil asuva klindiastangu ümbrus arendada atraktiivseks vaba aja veetmise
ning sportimise piirkonnaks
(ala kogusuurusega ca 17 ha).
Visioonis on kirjeldatud ja
ette nähtud valgustatud terviserada, mis oleks kogupikkusega 4,3 km ja teeks ringi ümber kogu klindiastangu.
Terviserada on ette nähtud koos valgustuse, sildade,
ohutuspiiretega ning peale- ja
mahasõitudega. Talvel saab
valgustatud terviserada kasutada suusatamiseks, muudel
aastaaegadel kas jooksmiseks
või kepikõnni harrastamiseks.
Lubja klindiastangu terviseraja rajamise ideed hakkasime ellu viima 2010. aastal, kui
valmis I etapp Lubja klindiastangu valgustatud terviserajast
(kogupikkusega 700 meetrit).
Tänavu 11. mail avasime juba
II etapi Lubja klindiastangu terviserajast kogupikkusega 1 km.
Viimsi terviseraja visioon
näeb tulevikus ette ka mäesuu-

Terviseraja uus etapp avati igati sportlikult: kohe antakse start XXVII Viimsi Jooksule.

sanõlva ning snowtube’i nõlva
loomise. Samuti ka idee klindi
ülemisele servale rajada valgustatud kergliiklustee, millelt
avaneksid suurepärased vaated
Haabneeme lahele. Visioonis
on ette nähtud uutes funktsioonides kasutusele võtta klindi all
paiknevad endised kütusemahutid. Pikemas perspektiivis on
plaanis alale arendada mitmed
toitlustus- ja teenindusasutused, rajada vaateplatvorme ning
seiklusrada koos vajalike rajatistega. Eraldi vaatamisväärsus oleks loodukaitse all oleva
Hundikoopa avamine.

Kogu Lubja terviseradade kontseptsiooni elluviimine
oleks vallale läinud maksma
toonases vääringus ca 40 miljonit krooni. Mõistagi oli plaanis idee elluviimiseks kasutada
Euroopa Liidu projektirahasid,
kuid kahjuks ei õnnestunud
saada kogu projekti elluviimise
osas rahastust EASi meetmetest.
Tänaseks oleme kogu Lubja klindiastangu terviseraja
visiooni löönud erinevatesse
etappidesse ning alustanud tasapisi ja meile rahaliselt jõukohaselt terviseraja idee elluviimist. Selleks oleme taotlenud
projekti rahastust läbi PRIA
Leader meetme. PRIA Leader
rahastas valgustatud terviseraja
I ja ka II etapi ehitust.
Sügisel on avatud PRIA
Leader meetmes juba järgmine taotlusvoor ning siis plaanime taotleda rahastust juba III
Lubja klindiastangu terviseraja
etapi rajamiseks, millega jätkame tänast terviserada Viimsi
mõisapargini.
Lubja klindiastangu terviseraja II etapi maksumus oli
170 000 eurot. Sellest summast
oli PRIA Leader meetme toetus
80 000 eurot, SA Eesti Terviseradade rahaline toetus 20 000
ning Viimsi valla eelarvelised
vahendid 70 000 eurot.
Liigume meie kaunile
Lubja klindiastangule mõeldud terviseradade rajamisega
järjekindlalt edasi. Küll väikeste sammudega, ent kindlalt!
Loodame, et uus Euroopa Liidu finantsperspektiiv toob uusi
võimalusi Lubja terviseraja visiooni elluviimiseks.
Head terviseraja kasutamist!

Jan Trei

Siit skeemilt saab näha, kus rajad täpsemalt kulgevad.

abivallavanem
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Hispaanlaste head muljed
8. märtsi VT kirjutas
hispaanlastest, kes tulid
Viimsisse vabatahtlikuna
Leonardo da Vinci programmi ELMER raames, et
tutvuda meie koolide ja
noortekeskustega. Enne
ärasõitu, 7. mail kohtusime uuesti selleks, et
pärida külaliste muljeid.
Carmen Alcantara Jabaquinta
sai sügavaima mulje meie kultuurist, mis on tema rahva omast
väga erinev. Tema arvates on
eestlastel tugevad omakultuuri
hoidmise traditsioonid. Meie
haridust hindas ta paremaks
Hispaania omast, sest meie haridus sisaldab rohkem praktikat.
Ka pani ta tähele, et meie lastel
on rohkem koolitöid teha kui
nende hispaanlastest eakaaslastel ning õpetajad on meil rangemad, lapsed aga vaiksemad. Nii
Carmen kui ka Jesus Juan Barba
nimetasid kahe rahva erinevat

Carmen ja Jesus Juan nägid enne kojusõitu ka meie kevadet.

temperamenti ning arvasid, et
meie temperamenti mõjutab
karm kliima.
“Teil on õpetaja ja õpilase
suhted väga avatud,” rääkis
Juan. “Hinnatakse mitte ainult
hindeid, vaid ka käitumist,
suhteid jm. Hispaanias on peamine tulemuste näitaja test.”
Testidki on mõlemal maal eri-

nevad – kui meie koolides tehakse palju n.ö väikseid teste,
siis Hispaanias on need suured
ja põhjalikud.
Hispaanlasi üllatas, et meil
võetakse kunsti- ja muusikatunde sama tõsiselt kui näiteks matemaatikat või kirjandust. Kõige enam meeldis neile Prangli
kool oma väiksuse tõttu.

“Mulle meeldib teie lugupidav suhtumine loodusesse
ja et ka noored austavad loodust,” ütles Juan. Nad panid
tähele, et meie pargid, tänavad
ja metsad on puhtad.
Hispaanlased käisid Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Eriti
hea mulje jäi neile ülikoolilinnast, kus on palju eri rahvustest noori. Nad leidsid endale
siin sõpru ja toredaid kaaslasi.
Head mälestused võeti kaasa
oma lahkest pererahvast, kelle
juures elati. Kui Carmen arvas,
et tema tuleks tagasi ehk vaid
suvel (meie talv tundus talle
väga karm), siis Juan nautis
väga meie talve ja arvas, et
tema tuleb kindlasti siia veel
tagasi. Teda üllatas see, kui
hästi neid kõikjal vastu võeti ja
kui siiralt ning avatult nendega
suheldi. Hea mulje jäi külalistele ka meie noorte inglise keele oskusest.

VT

Vitraažinäitus “Klaas laulab”
Eda Kommitz. Viimsi Püha
Jaakobi kirik 19.05. –29.06.
Rõõm on teatada, et Viimsi
Püha Jaakobi kirikus avatakse
minu klaasvitraažide näitus.
Aasta tagasi tegi Erkki
Juhandi mulle ettepaneku valmistada ette vitraažinäitus ja
võtsin kutse tänuga vastu.
Tänaseks on kiriku näituse jaoks valminud üksteist uut
tööd. Uued vitraažid moodustavad näituse põhiosa, millele
lisaks eksponeerin ka mõned
tööd oma varasemate aastate
loomingust.
Vitraažikunstiga olen tegelenud üle kahekümne aasta.
Esimesed õpetused ja nõuanded jagas kunstnik Dolores
Hoffmann, eesti vitraažikunsti
grand old lady.

Eda Kommitza vitraaž.

Enamus näituse jaoks tehtud
töid on formaadis 70 x 55 cm.
Olen ette kujutanud, et nad sobiksid värviaktsendiks suurematele, maast laeni aknapindadele.
Olen kasutanud valdavalt
tinaliistutehnikat ja kvaliteet-

klaasi. Graafiline joon on küllalt tihe, koloriit igal tööl tugevalt välja joonistuv. Mõned
tööd peidavad topeltvihjeid.
Aga kui keegi minult küsiks, kuidas ma klaasi kui materjali iseloomustan, siis teen
seda järgmiselt: “Klaas soovib,
et teda koheldaks tähelepanuga. Vastasel juhul tavatseb ta
hammustada. Klaas võib olla
julm. Lõikuda halastust tundmata – kiirelt ja tõhusalt. Klaas
võibolla ka ootamatult nõrk,
rabe, murduda valel ajal ja
vales kohas. Värvilisse klaasi
vaadates võib end ära kaotada.
Klaas on väekas – ta laulab!”
Vitraaž on monumentaalkunstide esindaja. Oma iseloomult on vitraaž teiste kunstiliikide hulgas vaieldamatu täht.
Värvilisem kui skulptuur, sä-

ravam kui mosaiik, elavam kui
fresko. Mõjuv ja võimas ning
seda eriti suures formaadis.
Ükskõiksust tema vastu tunda
ei saa. Sooviksin, et rohkem
teadvustataks vitraaži võlu ja
kasutamise võimalusi.
Tänan Viimsi vallavalitsust,
kes osaliselt toetas näituse valmimist.

Eda Kommitz

Eda Kommitz
l Sündinud 1964 Tallinnas
l Lõpetanud ERKI (tänaseks
Eesti Kunstiakadeemia)
teatridekoratsiooni eriala
1993
l Esinenud paljudel näitustel (1990-2013)
l Neli isikunäitust (1995,
1997, 1999 ja 2013).

Suhtumisest
Iga inimene kasutab tõenäoliselt aeg-ajalt oma
kõnes väljendit “Kuidas võtta!”. Seda tavaliselt
ikka siis, kui on keeruline vormida oma arvamust millegi kohta ja sooviks justkui otsi lahti
jätta.

Meie suhtumiste pärast on õhus liiga palju pinget.

Kui aga asendada nende kahe sõna järel olev hüüumärk
küsimärgiga, siis saame küsimuse, millele tegelikult tasub
meil ka aeg-ajalt mõelda, ikka sellest vaatenurgast, kuidas
meie midagi võtame, kuidas meie enda jaoks ümbritsevat
mõtestame.
Kõike on võimalik võtta väga mitmeti ja nii ongi ju
ka välja kujunenud erinevad inimeste grupeeringud just
nimelt seeläbi, kuidas inimesed mingitesse asjadesse ja
olukordadesse elus suhtuvad. Nii on palju erinevaid poliitilisi vaateid, religioosseid arusaamasid, ja ehk kõige lihtsamalt jagatakse inimesi pessimistideks ja optimistideks
tegelikult ikka sellesama järgi, kuidas inimene millessegi
suhtub.
Vaadates elu Eestimaal ja ka Viimsis, pean tunnistama,
et olen märganud nii mõnedeski asjades väga omapärast
suhtumist. Ehk on see tingitud meie inimlikust loomusest,
mis kipub kalduma ikka pigem egoismi poole, või kes teab
millest, kuid eelkõige meie suhtumise pärast teistesse inimestesse on õhus liiga palju pinget.
Loomulikult pürgime parema tuleviku suunas ja soovime kõiges edeneda, kuid liig närviline ja pingeline õhkkond, mis valitseb inimsuhetes ja ka süsteemide toimimises, on tegelikult üks suur pidur edenemisel.
Mõned nädalad tagasi kogesin üht riigi kodanikuna
vahel toimetamist vajavat toimingut tehes seda, kuidas
pooleteisetunnise ootamise järel kestis toiming vaid viis
minutit ja riik kasseeris selle eest pea 60 eurot. Siis hakkasin mõtlema sellele, et küll on ikka riigi aeg kallis, kuid
inimese kulutatud aega justkui ei peetagi millekski, sest
kui kodanik esitaks vastu arve, oleks süsteem varsti upakil. Kui aga vaatasin seda asja avaramalt, siis mõistsin, et
ka sellises olukorras ei ole põhjust oma pahameelt välja
elada ametniku peale, kes toimingu teostas.
Kui me soovime, et elu Eestimaal edeneks ja ikka paremaks muutuks kõigi jaoks, siis tulebki meil esmalt muuta oma suhtumist toimuvasse. Olles närvilised ja pinges,
teeme eelkõige kahju ju iseendale ja neile kõige lähematele inimestele, mis meie elus on. Seepärast on suhtumise
muutmine järjest enam saanud võtmeküsimuseks, vähemalt minu jaoks.
Kui negatiivsus kasvatab juurde negatiivsust ja positiivne positiivsust, siis miks ebameeldivates olukordades
olla kuri ja tõre, kui võiks ehk hoopis naeratada ja tänada,
et niigi hästi läinud on. Seeläbi aitab positiivsus kindlasti
kaasa ka kõige muutumisele paremaks, ikka selliseks, mis
toob naeratuse näole ja vähendab pingeid.
Eriti nüüd, hiliskevadel, on kindlasti põhjust enam
naeratada ja rõõmu tunda sellest toredast elust siin ilusal
Eestimaal ja ilusas Viimsis.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik
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Päev täis üllatusi ja rõõmuhõiskeid –
palju õnne, Viimsi!
11. mail tähistas vald
oma sünnipäeva spordiüritustega, kus avati terviserada ja skatepark, sai
vaadata teatrietendust
ning kuulata kontserti.
Programm pakkus tegevust suurtele ja väikestele.

Kätte jõudis 11. mai – Viimsi
asutamise 94. aastapäev. Seekord olid sünnipäevale kutsutud kõik viimsilased ja Viimsi
sõbrad. Sünnipäevakingitused
olid sel aastal uhked – avati
uus klindiastangu terviseraja
pikendus ja skatepark, Viimsi
jooksu 10kilomeetrise etapi
läbinud said kaela medali ning
üllatusi valla ettevõtjatelt.

Sporti meil armastatakse

Päeva alustasid kõige väiksemad viimsilased kiire ja
osavõturohke tillujooksuga.
Jooksjaid oli nii palju, et pidime tegema poistele ja tüdrukutele eraldi stardid. Kokku oli
146 osavõtjat. Ka järgnevates
vanuserühmades, vahemikus
7–16 oli osavõtt eelnevate aastatega võrreldes märgatavalt
kasvanud.
10 kilomeetri jooksuga
õnnistati sisse teine osa Lubja klindiastangu terviserajast.
Uuele rajale läks 206 osavõtjat, jooksjad ja kepikõndijad,
kelle seas oli ka vallavanem
Haldo Oravas. Päeva avakõnes kutsuski vallavanem kõiki
üles Viimsi kogukonnatunnet
süvendama, koos osalema põnevatel Viimsi sündmustel, kus
on võimalik oma naabreid ja
tuttavaid ning sõpru kohata ja
uusi tutvusi sõlmida. Viimsis
on palju kergliiklusteid ja tervise- ning metsaradasid, kus on
hea pärast tööpäeva või töönädalat lõõgastuda ning värskes
õhus tervisesporti teha. Sport
on kindlasti üks osa Viimsi kogukonna tegemistest.
Kui jooksustart antud, tegime Viimsi jaoks lahti järgmise
kingituse – see on skatepark.
Abivallavanem Jan Trei
teatas, et see projekt on olnud
omanäoline – noortele andis
vald võimaluse ise osaleda
skateparki projekteerimisel ja
obstaaklite asukohtade valikul.
Et tuleks just selline skatepark,
mis pakuks noortele piisavalt
väljakutseid ja adrenaliini!
Siin saavad noored harrastada ekstreemsporti – sõita rulaga,
bmx-trikiratastega ja tõukeratastega. Loodetavasti hakatakse
siin tulevikus regulaarselt korraldama ka ekstreemspordiüritusi ja -võistlusi. Ühtlasi plaanib
vald sügiseks skateparki täiendada veel nelja ekstreemse ja
põneva obstaakli võrra.
Vallarahvale pakkusid elamusi ka paljud kohalikud ettevõtted ja huviringid. Mitmed
ettevõtted olid tulnud tutvustama oma tegevusi ning kutsusid

Sportlik sünnipäev algas laste võidujooksudega, mis olid väga osavõturohked. Fotod Aime Estna. Rohkem fotosid saab näha ja tellida: www.fotograafid.ee.

Lisaks spordile oli sünnipäeval ka palju muusikat.

Väga oodatud skatepark on kohe avatud. Linti lõikab abivallavanem Jan Trei.

Publikut jätkus kõikjale.

Ka nii saab sõita!

Skatepark on avatud!

Kes ei jooksnud, sai teisiti end liigutada.

viimsilasi kaasa oma ettevõtmistes osalema. Treeningut sai
teha nii Viimsi Spa spordiklubi
kui ka rühmatreeningute klubi
Viimsi Sport treenerite käe all.
Räägiti tervislikust toitumisest
ja aktiivsest treeningkavast.
Meeleolukat tantsuprogrammi pakkusid kohalikud tantsuringid Keeris, Püünsi Hip-Hop
ning Black and White.

mestele ja firmadele: Kaarel
Zilmer, Tallinna Ülikooli rekreatsiooni teaduskonna õppekava juhataja, vallavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni
liige – tänu aktiivse kaasamõtlemise ja nõuannete eest Karulaugu suusaraja projekteerimisel ja ehitamisel!
Kaido Metsma, Rohuneeme suusa- ja jooksuklubi Joosuu juhatuse liige ja tema vend
Margus Metsma – tänu kiire ja
operatiivse abi ning töö korraldamise eest Karulaugu terviseraja infotahvlite ja viitade
paigaldamisel!
PRIA, SA Eesti Terviserajad, tegevjuht Jaak Teppan,
ehitaja WWR System OÜ, juhatuse liige Raimo Vahur, ter-

viseraja projekteerija Oliver
Alver, elektrivalguse projekteerija AS Rito Elektritööd, Alar
Moon.
Viimsi Skateparki I etapi
valmimise eest täname järgmisi inimesi ja asutusi: MTÜ
Viimsi Huvikeskus, Kristiina
Puuderselg ja Ita-Riina Pedanik, obstaaklite ehitaja Terasteenus OÜ, esindaja Mario
Kalmre, obstaaklite eskiisprojekti teostaja OÜ Serinus ja
projektijuht Ülari Viik, asfaldiplatsi ehitaja Miiter TH – erilised tänud keerulistes oludes
rajatud asfaldiplatsi eest! Mõlema objekti rahastamise abi
eest tänu Esta Tammele!
Veel kord suur, suur tänu
meie sünnipäeva koostööpart-

neritele ja sponsoritele: Tallinn
Viimsi Spa, rühmatreeningute
klubi Viimsi Sport, Külarestoran Roots, Maxima Eesti OÜ,
Rannarahva Muuseum, Politse- ja Piirivalveamet, Viimsi
Kool, Viimsi Kooli spordikompleks, Viimsi Huvikeskus,
AS Miiduranna Sadam, Rein
Ottossoni Purjespordi kool,
CFC Rattakool, valla koolide
tantsukollektiivid.
Tänu ka vabatahtlikele, kelle
panus oli üks toredamaid sünnipäevakingitusi. Need olid: Elina
Loit, Lisa Sabul, Kermo Aruoja,
Christopher Einmann, Rauno
Otsasoo, Markkus Pekkenen,
Rainer Selge, Robin Siimann,
Erki Süld, Olari Zupping, Janari
Paets, Henry Ilves, Emil Orub,

Tänu paljudele, kes
kaasa aitasid

Täname kõiki, kes panustasid
valla sünnipäevapeo korraldamisse ning tegid suurepäraseid
kingitusi!
Viimsi Karulaugu terviseraja II etapi valmimise puhul
kuulub tänu järgmistele ini-

Hookan Lember, Triin Rebane,
Janek Murakas, Tiina Sard, Eliis
Ait, Anna-Maria Ülviste, Jana
Tiits, Juta Tarmak, Jürgen Põldma, Triinu Leif, Marianne Leppmets, Marje Plaan, Birgit Mägi,
Remo Merimaa, Tiia Tamm,
Estella-Marie Kõiv, Kadi Bruus,
Alar Mik.
Toredat pidupäeva viis läbi
meie oma Viimsi Kooli õpetaja Mart Felding, kelle ergutav
hääletoon andis nii mõnelegi poisile ja tüdrukule jõudu
viimaseks pingutuseks. Aitäh
Sulle, Mart!
Jooksutulemused leiate valla kodulehelt www.viimsi.ee.
Pikki ja teguderohkeid järgnevaid aastaid!

Mailis Alt
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Vajaduspõhine peretoetus

SEDA TASUB TEADA

Mis saab siis,
kui märkan abi
vajavat last…

Alates 1. juunist 2013
võib taotleda vajaduspõhist peretoetust, väljamaksed tehakse alates
1. juulist.

Vajaduspõhine peretoetus on
toetus, mida makstakse riigieelarvelistest vahenditest allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele
lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust on õigus
saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt
üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav
laps, kui perekonna keskmine
kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud
kolmel kalendrikuul olnud alla
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.
Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal perekonna
esimesele liikmele 280 eurot
kuus. Igale järgnevale vähemalt
14aastasele perekonnaliikmele
on vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir 140 eurot kuus
ning igale alla 14aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse
suurus on alates 1. juulist 2013
kuni 2014. aasta lõpuni 9,59
eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja
enama lapsega perele. Toetust
makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest,
kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike
peretoetuste seaduse alusel.

Mõnikord juhtub, et suurte inimeste mured
jõuavad väga valusalt ka väikeste inimeste ehk
lasteni. Raskustes vanemad ei suuda seda ise
näha, piisavalt sekkuda või kahjuks on mõnikord suisa nende murede tekitajaks. Selleks, et
abitusse olukorda sattunud laps ei jääks abita,
on oluline, et me kõik märkaksime, hooliksime
ja sekkuksime.

Vajaduspõhist peretoetust hakatakse välja maksma alates 1. juulist. Foto Fotolia

Vajaduspõhist peretoetust
on õigus taotleda isikul, kellele
makstakse riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust
– perest ainult ühel isikul.
Perekonna
sissetulekute
hulka arvatakse kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva
kolme kuu tulud, mis ei ole
allpool erandina välja toodud.
Näiteks arvatakse sissetulekute
hulka saadud töötasu, peretoetused (v.a kolmanda ja järgneva
lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse
kohta), töötuskindlustushüvitis,
töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus,
muu sissetulek. Vajaduspõhise
peretoetuse arvestamisel ei ar-

vata perekonna sissetulekute
hulka: ühekordseid toetusi,
mida on üksi elavale isikule,
perekonnale või selle liikmetele makstud riigi või kohaliku
eelarve vahenditest; puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi,
välja arvatud puudega vanema
toetus; riigi tagatisel antud õppelaenu; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat
stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud
vajaduspõhist õppetoetust; riiklike peretoetuste seaduse alusel
makstavat kolmanda ja järgneva
lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra (st 19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust
saava lapse kohta; vajaduspõhist
peretoetust.

Taotlemisele eelneva kolme
kuu sissetulekutest arvutatakse
välja keskmine kuine tulu. Kui
see jääb alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, on
perel õigus saada vajaduspõhist
peretoetust taotlemisele järgneva kolme kuu jooksul.
Avalduse saab esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuametile (E 14-17 ja
N 9-12; 14-17 Eldi Pärdi, tel
602 8825)
Otsuse toetuse määramise
kohta teeb valla- või linnavalitsus kümne tööpäeva jooksul
pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja
hiljemalt 20. kuupäevaks igal
avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.

Reet Aljas

Sotsiaalvõrgustiku kevadseminar Helsingis
18. ja 19. aprillil osales
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti
juhataja Reet Aljas Eesti
Maaomavalitsuste Liidule
saadetud kutse raames
Helsingis toimunud
Euroopa Sotsiaalvõrgustiku
kevadseminaril teemal
Valikuvabaduse ja kontrolli tagamine teenusekasutajatele.
Helsingisse oli kohale tulnud
100 ESNi liiget ja delegaati 19
riigist. Seminari põhiteema oli
see, kuidas tagada sotsiaalteenuste abil puuetega inimestele
suurem valikuvabadus ja kontroll oma igapäevaelu üle.
ESNi esimees Lars-Göran
Jansson rõhutas seminari avaettekandes: “Teenuste kasutajad peaksid saama aktiivselt
osaleda otsuste tegemisel nende tugisüsteemi korraldamise
kohta. Hooldusvajaduse täitmisel peaks lähtuma eelkõige
üksikisikust, mitte teenustest.”
Esimeses osas anti ülevaade sellest, kuidas lähenetakse
Euroopa heaoluriikides valikuvabadust ja kontrolli suurendavatele abinõudele. Ioannis Dimitrakopoulos Euroopa
Liidu Põhiõiguste Ametist vii-

tas ELi sissetulekute, sotsiaalse kaasatuse ja elutingimuste
uuringu tulemustele, mille kohaselt on 36% ELis elavatest
puuetega inimestest vaesuse
või sotsiaalse tõrjutuse ohus,
samas kui tervete ELi elanike
seas on sama näitaja 21%.
“Iseseisvalt elamine ei tähenda, et me tahame kõigega
ise hakkama saada ega vaja
kellegi abi või soovime elada
teistest eraldi […] me tahame
kasvada üles oma perekonnas,
käia kohalikus koolis, sõita
sama bussiga, millega sõidavad kõik teisedki, teha oma
haridusele ja huvidele vastavat tööd ning luua perekond,”
märkis teadlane Jos Huys, kes
töötab Belgias asuva Leuveni
Katoliikliku Ülikooli juures.
Martina Plohovits käsitles
oma ettekandes Viini isiklike
abistajate skeemi välishindamise kohta seda, kuidas aitab
isiklik abi puuetega inimestel
osaleda ühiskondlikus elus,
elada iseseisvamalt ja tagada
juurdepääs töökohtadele. Selle
osa lõpetuseks tutvustati seoses valikuvabaduse ja kontrolli
suurendamisega selliseid kohaliku tasandi näiteid nagu Veneto maakonnas Itaalias rakendatav iseseisva elamise skeem

ja Stenungsundi omavalitsuses
Rootsis kasutusel olev isikliku
abi kupongide süsteem.
Delegaadid said ülevaate
ka sellest, kuidas aitab tarbijate
kaasamine parandada teenuste
kvaliteeti ja ülesehitust. Tom
Raines, kes on kaasatud Manchesteri piirkonna koostööprojekti “Õigus kontrollile”, väitis,
et just koostöö annab puudega
tarbijatele võimaluse oma kontrolliõigust rakendada. Soomes
vaimse tervise valdkonnas ellu
viidud projekti “Asjatundja
tänu kogemusele” varal kirjeldas Timo Kallioaho, kes on
ka ise n-ö asjatundja tänu kogemusele, kuidas koolitatakse
teenusekasutajaid, et nad ise
oleksid enda eest hoolitsemises
pädevad: “Tarbijatel on oma
elu üle täielik kontroll isegi siis,
kui neil on probleeme vaimse
tervisega.” Teenusetarbija Martins Rullis Lätist rõhutas, et
valikute tegemisel on oluline
teadlikkus: “Kui hakkasin koos
teistega töötama, mõistsin, et
nende ja vaimse puudega inimeste elud ja valikud on erinevad. Et teha meid puudutavaid
valikuid, tuleb esmalt olla informeeritud.”
Päeva lõpus peetud arutlusringis käsitleti isikliku eel-

arve ja isikliku abi skeemide
korraldamise erinevusi. “Kõik
riigid arenevad erinevalt, sest
neil on eri kultuurid ja struktuurid; ning on huvitav jälgida,
kuidas nad aja jooksul edasi
liiguvad,” märkis Jamie Bolling Euroopa Iseseisva Elamise Võrgustikust.
Mõnes riigis on kulutõhususe suurendamiseks kärbitud rahalisi toetusi ja teenuseid. Aruteludes osalejad vahetasid ka
mõtteid kompromissi teemal,
mis tuleb saavutada ressursside
rahalise kättesaadavuse ning
seadusega tagatud valiku- ja
kontrolliõiguse vahel. “Ma loodan, et mõne aasta pärast tagasi
vaadates võime nentida, et oleme teinud edusamme, loomaks
ühiskonda, mille tegemistesse
on kõik selle liikmed kaasatud
eelnevast palju suuremal määral,” sõnas ESNi peadirektor
John Halloran.
Seminari teisel päeval arutasid ESNi liikmed ja delegaadid Balti riikidest probleeme,
mis tekivad seoses valikuvabaduse ja kontrolli suurendamisega sotsiaalteenuste valdkonnas,
ning millist abi nad vajavad
valikuvabaduse ja kontrolli tagamiseks.

Reet Aljas

Lapse abistamise eeldus on, et informatsioon lapse abivajaduse kohta jõuab pädeva ametiisiku või asutuseni. Lapse
abivajadust märkab tavapäraselt lapsega lähemalt kokku
puutuv inimene: lasteaiakasvataja või õpetaja, huviringi juht, treener, arst, sõbra või mängukaaslase vanemad,
noorsoopolitseinik jne. Kõigil neil on oluline roll lapse
abivajaduse märkamisel ja pädevate asutuste teavitamisel.

Igaüks peaks hoolima igast lapsest. Foto Fotolia

Millal laps vajab abi?

Laps vajab abi, kui ohus on tema elu, tervis, turvatunne,
areng või heaolu. Tulenevalt lastekaitseseaduse §-st 59 on
iga inimese kohustus viivitamatult teatada kaitset ja abi
vajavast lapsest, olgu nendeks sugulased, naabrid või juhuslikud möödujad. Teatamata ei pea jätma seetõttu, et ei
olda kindel, kas kahtlus lapse abivajaduse kohta on põhjendatud. Sekkumise vajaduse ja teabe olulisuse selgitavad
välja vastavad ametiisikud. Abivajavast lapsest peab alati
teada andma kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale.
Juhul kui ohus on lapse elu või tervis, peaks viivitamatult
pöörduma politsei poole numbril 110. Kohalikul omavalitsusel ja politseil on seadusest tulenevalt avalik ülesanne
abistada ja kaitsta last. Abivajavast lapsest teatamiseks ei
ole tarvis lapse seadusliku esindaja nõusolekut. Põhjendatud juhul võib teataja jääda anonüümseks, kuid seeläbi
võib kannatada teate usaldusväärsus ja kontrollitavus.
Abivajavast lapsest teatamisel kehtib põhimõte, et pigem teatada kui jätta abivajavast lapsest teada andmata.
Laps ise ei saa ennast kaitsta ega oska abi otsida!

Kes on lastekaitsetöötaja?

Lastekaitsetöötaja on kohaliku omavalitsuse spetsialist,
kes tegutseb alati vaid lapse huvides. Lastekaitsetöötaja
eesmärk on tagada lapse turvalisus ning toetada last ja
tema peret, et probleemid leiaksid kiire ja õige sekkumise
kaudu lahendused ning ei kasvaks üle pea. Lastekaitsetöötaja ei karista ega mõista hukka, vaid seades esiplaanile
lapse huvid, püüab koos perega olukorda lahendada.
Viimsi valla lastekaitsetöötajad on Helen Jõks (helen.
joks@viimsivv.ee; 602 8823) ja Helen Alton (helen.alton@viimsivv.ee, 6028875. Teate võib jätta ka sotsiaal- ja
tervishoiuameti telefonidel 602 8825 või 602 8824. Õhtuti
ja nädalavahetuseti saab nõu ja abi küsida üleriigiliselt lasteabi telefonilt 116 111.
Muretut suveaega ja rõõmsat saabuvat lastekaitsepäeva!

Viimsi valla
sotsiaal- ja tervishoiuamet
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Teeme oma kodukülad ja -tänavad korda
ja turvaliseks
2013. aasta on Eestis
kultuuripärandi aasta. See
on tore võimalus kõikidel
aktiivsetel inimestel üle
terve Eesti liituda meie
ühise kultuuripärandi
kaitseks ja hoidmiseks.
Ka külatänavad, mis on
korrastatud, puhtad ja
ohutud liiklemisele, on
meie ühine kultuuripärand, mida tuleks väärtustada ja hoida ka järeltulevatele põlvedele.

Kõik vallaelanikud, kes soovivad osaleda külatänavate teemaa korrastamises, saavad anda oma positiivsete tegudega
panuse nii koduküla arengusse
kui ka kultuuripärandi hoidmisse.
Nagu eelmisel, nii ka sellel
aastal palub Viimsi valla kommunaalamet kinnistuomanikke
taas aktiivsele koostööle, et
teemaa saaks heakorda ja turvaliseks.
Teemaad õigeaegselt korrastades saab ära hoida edaspidiseid võimalikke kahjusid
(teekatendi lagunemine, talvel
hooldustehnika vigastused, õnnetused jne) ja kulutusi, mis
võivad tekkida, kui jätta teemaale kivid, puud jt objektid.
Kui teemaa kuulub vallale,
siis ei tohi kinnistuomanikud
ilma valla loata teemaale puid
ja põõsaid istutada. Kuid on ka
erateid, kõik teemaad vallale ei
kuulu, erateede puhul on istutamiseks vajalik eratee omaniku luba.
Oleks väga meeldiv, kui kinnistuomanikud leiaksid aega
ja vaataksid üle oma hekkide,
puude või põõsaste asukohad.
Kui need paiknevad väljaspool
kinnistu piiri, siis palume need
omanikel endil ümber istutada. Kõigil, kes on paigaldanud
teemaale kive, palume need
sealt eemaldada.
Sel aastal kavandab Viimsi
valla kommunaalamet koostöös Naabrivalvega teemaa
korrastustöid Pärnamäe külas. Projekti raames on kavas
korrastada teatud Pärnamäe
küla tänavad, et need oleksid
eeskujuks ka teistele küladele. Korrastatav piirkond koosneb viiest tänavast. Sellesse
piirkonda kuuluvad Lageda
tee, Linnase tee ja Kesk-Kaare tee tänavad, mis piirnevad
Vehema tee ja Soosepa tee tänavate teemaaga. Planeeritud
korrastustöödest teavitatakse
piirkonna elanikke ka otsepostitusega ja seejärel teavitame
teemaa korrastustöödest ka 24.
mail ilmuvas Viimsi Teatajas.
Teemaa hooldus- ja korrastustöid hakatakse selles piirkonnas tegema juunikuus. Planeeritud tööd on kavas teostada
ajavahemikus 3.-13.06.2013.
Kui Viimsi valla kinnistuomanikel on korrastustöödega
seoses küsimusi, näiteks koos-

Kui teemaa kuulub vallale või riigile, ei tohi sinna istutada puid-põõsaid.

kõlastada kommunaalametiga
aiataguse haljastuse lubamist,
või on vaja abi, siis võtke
palun ühendust kommunaalametiga. Teie küsimused on
teretulnud. Täname teid ette
positiivse suhtumise ja mõistva koostöö eest.
Viimsi valla kommunaalameti juhataja Alar Mik (alar@
viimsivv.ee), telefon 602 8827
Viimsi valla kommunaalameti heakorraspetsialist Anne
Talvari (talvari@viimsivv.ee),
telefon 602 8853.
Viimsi valla kommunaalameti teedeinsener Harri Lugu
(harri@viimsivv.ee), 602 8861.
Kommunaalameti spetsialistid on mitu aastat selgitanud
valla elanikele teemaa kasutamise heakorda ja vajalikkust
– vt näiteks Viimsi Teataja artiklid 19.11.2010, 4.11.2011,
27.04.2012. Kuid alati on hea,
kui heakorra seadusi ja eeskirju selgitatakse lähemalt, sest
need võivad ajendada ka mitmesuguseid küsimusi. Järgnevatele küsimustele vastavad
Viimsi valla kommunaalameti
juhataja Alar Mik ja heakorraspetsialist Anne Talvari.

Vastab Alar Mik, kommunaalameti juhataja

Mis on teemaa? Millised on
kõige olulisemad nõuded teemaa kasutamisele? Millise eeskirjaga on teemaa kasutamine reguleeritud ja kust seda
võib lugeda?
Teemaa on kinnistu või maaüksus, mis on mõeldud tee ja
selle koosseisu kuuluvate rajatiste (kraavid, bussipeatused,
tänavavalgustus, eraldusribad,

haljasalad jm) paigutamiseks
ning teehoiu korraldamiseks.
Viimsi vald kui avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud korraldama tee kasutamist
ja kaitset; samuti on ta kohustatud kõrvaldama teelt liiklust
ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või
muu liiklusele ohtliku rajatise,
prahi ja täitma teisi seadusest
tulenevaid kohustusi. Nii näeb
ette Eesti Vabariigi seadus.
Teemaa ja tee kasutamist reguleerib põhiosas teeseadus.
Tee ja teemaa kaitsmiseks on
MKM poolt vastu võetud eraldi määrus “Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded”. Samuti reguleerib
teehoidu ja teemaa kasutamist
MKM määrus “Tee seisundinõuded”.
Paljud Viimsi valla kinnistuomanikud ei ole veel
teadlikud teemaa kasutamise
eeskirjast. Kui kinnistuomanik on istutanud teemaale
mõne puu või põõsa, mida ta
peaks nüüd ette võtma?
Teemaal pole eraldi kasutamise eeskirja. Teemaa kasutamist reguleerivad seadus ja
MKM määrused ning kohaliku
tasandi õigusaktina “Viimsi
valla heakorra eeskiri”. Toon
väga lihtsa ja arusaadava näite. Kui inimene on istutanud
puu või põõsa naabri kinnistule (milleks teemaa ju on), siis
viisakas inimene võtab oma
istutatud puu, põõsa või asetatud kivi, liivakuhja või autoromu oma naabri kinnistult ära,
kui tal selleks naaberkinnistu
omaniku luba pole. Neid asju
ei peakski reguleerima min-

gid keelud ja pikad keerulised
reeglistikud. See on suhtumise
küsimus – kuidas me suhtume
teineteisesse ja hoiame seda,
mis on meie kõigi oma. Mina
ei kujuta seda ettegi, et ehitan
aia naabri maale või panen sinna rea kive või istutan puid.
Sama lugu on teemaaga.
Kui nüüd inimene sai teada,
et ta on pannud puu, kivi vm
teemaale, siis viisakas oleks see
teemaalt oma aeda ümber paigutada. Keegi ei keela ilusaid
hekke ja kauneid põõsaid – haljastus asugu iluaias ja teerajatised paiknegu teemaal – selline
on lihtsustatud ja üldistatud kujul reegel.
27.04.2012 Viimsi Teatajas ilmunud artiklis kirjutati,
et kui hakatakse teemaad puhastama, siis “võetakse selle
käigus kõik hekid, ilupuud,
põõsad ja muud taimed maha,
mis on väljaspool kinnistu
piire ja segavad teehoidu”.
Kuidas kinnistuomanik peaks
sellest aru saama, kas või kui
palju tema aiatagused puud
või põõsad segavad teehoidu?
Kui suur kivi või kui kõrge
puu segab teehoidu?
Nagu pöördumine ütleb,
siis see haljastus, mis “segab
teehoidu”, on põhilise tähelepanu all. Nii on võetud maha
või piiratud hekke, langetatud
puid ja lõigatud võsa, veetud
ära kive jne. See töö käib pidevalt teehoiutööde raames.
Kahju on, et pärast artiklit ei
juhtunud Viimsi tänavapildis
suurt midagi – kivid vedelevad
ikka teemaal, piiramata hekid
ulatuvad tee kohale ja piiravad
nähtavust jne. Igale poole kohe

ei jõua, aga järgemööda puhastame ja korrastame teemaid.
On olemas reeglid, nagu eelpool sai öeldud – teemaal ei käi
kivid ega ka nähtavust piirav
või teehoidu takistav haljastus. Jah, ka teemaale rajatakse
teeomaniku poolt haljastust,
kui selleks ruumi on. Rohelus
vaid kaunistab avalikku pilti.
Kindlasti ei saa ma siinkohal
öelda, et nii pisikene kivi võib
ja nii kaugele puu võib ka panna – see pole kauplemise koht.
Reeglid on ühesed kõikidele,
seega täitkem neid.
Kuidas saaks ennetada
sellise olukorra tekkimist, et
vallaelanik saab alles aastaid
hiljem teada teemaa heakorra eeskirjast, kui tema istutatud puud teemaal on juba
suureks kasvanud? Kinnistuomanik on seetõttu olukorras,
kus ta võib eneselegi teadmata rikkuda heakorra eeskirja,
andes samas ka teistele uutele
elanikele väära eeskuju.
Oleks väga meeldiv, kui
inimesed pärast selle artikli lugemist mõtleksid sügavamalt,
miks reeglid on loodud ja kehtestatud. Neil oleks vaja mõista, et elukohta muutes peaks
kindlasti tutvuma ka uues elukohas kehtivate eeskirjadega.
Maaomanik olla on vastutus
ning maaomanikul on kohustus
tunda eeskirju ja määruseid.
Kas on mõeldav, et vald
koostaks Viimsi valla heakorra ja avaliku korra eeskirjadest mapi ja annaks selle igale
valda elama tulnud perele või
elanikule? Nii oleks võimalik
saavutada olukord, kus uusasukad oleksid algusest peale
teadlikud põhilistest eeskirjadest ja aitaksid ka ise aktiivselt kaasa heakorra hoidmisele.
See mõte on õige, et selline
eeskirjade mapp oleks vajalik.
See aitaks kaasa eeskirjade paremale tundmisele ja nii ennetataks mitmete probleemide teket.
Mitmes külas ei ole jalakäijatele rajatud kõnniteid.
Seetõttu võivad eelkõige väikesed lapsed sattuda liiklusohtlikku olukorda, kui nad
liiklevad või mängivad sõiduteel. Kas teemaale võib valla
loal ehitada kõnnitee, et elanikud saaksid turvalisemalt
liigelda? Kelle poole vallavalitsuses peaks sellises küsimuses pöörduma?
Kõnnitee puudumisel tuleb
liikuda teepeenral. Kui soovitakse rajada kõnniteed, siis
loomulikult on seda võimalik
koostöös vallaga teha. Viimsi
Vallavalitsus on alati avatud
koostööks nii heakorra kui ka
muude küsimuste puhul.

Vastab Anne Talvari,
kommunaalameti
heakorraspetsialist

Kinnistuomanikud peavad
hooldama teemaal paiknevat

muru. Selleks, et seda muru
ja selle äärt kaitsta, panevad
mõned vallaelanikud teemaale ja selle äärde kivid. Kas selline tegevus on lubatud?
Ei ole lubatud.
Kui talvel teehoolduse ajal
saab hooldustehnika teemaale
kinnistuomaniku poolt pandud kivi tõttu kannatada, kes
peab hüvitama vallale tekitatud kahju?
Kuna kivide teemaale asetamine ei ole lubatud, siis tekitatud kahju eest vastutab kivide
panija, kelleks on eeldatavasti
kinnistuomanik. Süüdlase mittetuvastamisel jääb vastutama
omavalitsus, kellele enamasti
teemaa kuulub.
Teemaa peab olema korrastatud. Mis peale muru võib
olla veel teemaa katteks? Näiteks, kas on lubatud selleks
otstarbeks kasutada killustikku, liiva, sillutiskive jne?
Teemaa erinevad osad võivad olla kaetud erinevate materjalidega – asfalt, kruus, pinnas jne.
Vahel tellitakse aia taha
teemaale koorem liiva, killustikku vms, mida samal päeval ära ei kasutata või ei viida. Kas teemaale on lubatud
koormat paigutada või mitte? Kui teemaale on lubatud
koormat paigutada, siis kui
kaugel sõidutee servast võib
see olla ja kui kauaks võib see
sinna jääda?
Heakorraeeskirja §11 lõike
1 punkt 30 sätestab, et ajutiselt tohib materjale teemaale
ladustada 24 tunniks. Kui vallavalitsuselt taotleda vastav
luba, siis võib see jääda ka
kauemaks. Kaugus teeservast
ei ole määratletud, kuid liikluse takistamine ei ole lubatud.
Kui teemaal on puud
või põõsad liiga suureks kasvanud, kas vallaelanik saab
kommunaalametilt paluda abi
haljastuse korrastamiseks või
eemaldamiseks?
Teemaa peab olema puhas,
elanik ei tohi sinna omaalgatuslikult ilma vallaga (teeomaniku loata) kooskõlastamata
haljastust rajada. Alati on mõttekas teha koostööd ja miks
mitte pöörduda abi saamiseks
valla poole.
Nii teemaa kui muude heakorraküsimuste meeldivaks ja
kiireks lahendamiseks oleks
vaja mõista, et nii valla elanikel kui valla ametnikel on ühine eesmärk, mille nimel tegutsetakse – see on turvalisuse ja
heakorra loomine ja hoidmine
vallas. Selle eesmärgi saavutamise parim viis on mõistev
koostöö elanike ja vallavalitsuse vahel, milles kõigil on
vaja kannatlikkust, abivalmidust ja positiivset suhtumist.
Küsis

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite
koordinaator
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Emotsiooni- ja elamusterikas
suvi Viimsis
Võrgutaja suve-eri ilmumine Viimsi Teataja vahel
on Rannarahva Muuseumi
jaoks märk sellest, et aeg
lendab tõepoolest kiiresti. Alles me seadsime
ritta eelmise suve plaane
ja tegemisi, nüüd on
juba uus suvi ja ka uued
plaanid ukse ees.

Sel aastal kipub küll nii olema,
et kõiki suviseid ettevõtmisi
on raske mahutada neljale lehele, peaksime välja andma
vähemalt kaks korda mahukama ajalehe.
Seekordses Võrgutajas leidubki natuke informatsiooni
nii traditsiooniliste sündmuste
kui ka uute ja põnevate näituste ning projektide kohta. Üha
hoogsamalt tuure koguv muuseumi hariduskeskus tutvustab
haridus- ja meelelahutusprogramme, mis just suvehooajal
erinevaid sündmusi võiks
ilmestada. Nii Rannarahva
Muuseumis kui ka Viimsi Vabaõhumuuseumis on suvel
kontsertide kõrval hulgaliselt
vahvaid teatrietendusi. Kõigi nende toredate sündmuste
ja tegemiste kohta leiate info
Rannarahva Muuseumi kodulehelt. Viimsilaste suvi tõotab
tulla emotsiooni- ja elamusterikas.
Mis meil siis muuseumides
uut? Tasapisi oleme arendanud
vabaõhumuuseumi. Korraga
väga palju kahjuks ei jaksa,
aga aasta aastalt muutub muuseum üha atraktiivsemaks.
Taluturg on saanud kaunid meremärke kujutavad müügipaviljonid, väravahoone toreda
suveterrassi, kus mõnus päevasel ajal pererahva tegemisi
vaadata ja õhtuti päikeseloojangut ning klaasikest muuseumiveini nautida. Silberfeldti rahvas on võtnud endale
koduloomad – kodujänesed ja
kanad. Perenaine saab nüüd
oma majapidamise munadest
pannkooke küpsetada. Leivategu on ka igal nädalal kavas,
sest nii pererahvas kui suvised
abilised vajavad toitmist. Osa
leiba viiakse isegi poodi müügiks. Kingu keldris saab näha,
mismoodi kohalikud
oma
“tööd” korraldasid ja kui veab,
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“Puhkusepakett
minevikku”
Rannarahva Festivali raames avame näituse
“Puhkusepakett minevikku”, mis kutsub inimesi
suvele kohaselt reisima. Sedakorda aga mitte
ruumis, vaid hoopis ajas.

Rannamõnusid nautimas.

Kingu talu perenaine näputööd tegemas. Foto Kertu Vahemets

siis ka proovida, mismoodi see
märjuke maitseda võis. Üks
suur unistus – ehitada vabaõhumuuseumi randa sild laevade randumiseks, ei ole veel
täitunud, kuigi tööd on selle
nimel kõvasti tehtud. Ehk õnnestub suve jooksul ka see projekt lõpuni viia. Kuni rahapaja
leidmiseni saavad mööda merd
tulijad oma alused kinnitada
poide külge. Paatidega tuuakse
kõik lugupeetud muuseumihuvilised randa ja, nagu ikka,
on meritsi tulijatele muuseumikülastus tasuta. Muuseumi
aerupaatidega võivad külastajad ka ise merd kündma minna, kui isu füüsilise tegevuse
järele. Kalurihärra Udo käib
meie rannast võrgul üle päeva
ja seda värsket kraami saab kohapeal ka soetada.
Valgete Ööde Festival toob
Viimsi kaunitesse paikadesse
terve nädala jagu erinevaid
kontserte. Hea muusika kõrval
ei ole vähem olulised ka paigad, kus kontserdid toimuvad.
Samuti ei ole Viimsi veel kunagi varem võõrustanud Itaalia
Piemonte piirkonna veinimõisaid ja nende esindajaid, kes
just VÖFi raames 13. juunil
oma tegemisi tutvustavad.
Uudis on kindlasti ka see,
et Nargenfestivali partneriks
Naissaarel on sel aastal Ran-

narahva Festival. Kõik Naissaarel toimuvad etendused ja
kontserdid juulikuu nädalalõppudel on Rannarahva Muuseumi korraldada. Koos Nargenfestivaliga loodame saarele
pärandiaasta raames korrakski
tagasi viia kuldsete aegade atmosfääri.
Suvine näitus “Puhkusepakett minevikku” on inspireerinud meie selleaastast Rannarahva Festivali ja mereäärne
puhkusekultuur on ka festivali
peateema. Kalapüügi ja traditsiooniliste randlaste tegevuste
kõrval keskendume just nimelt
puhkamistraditsioonidele, mis
rannaäärsetes piirkondades erinevatel ajaetappidel populaarsed on olnud. Festivali avapeole – glamuursele puhkeõhtule
26. juulil soovitame piletid juba
varakult soetada, sest müüki tuleb neid vaid väga piiratud koguses.
Festivali kulminatsioon on
traditsiooniliselt Paatide paraad,
mis sel aastal kulgeb marsruudil
Lennusadam-Pirita-Viimsi ja viib
samuti publiku merereisile minevikku.
Just avasime Rannarahva
Muuseumis uue näituse “Stopp!
Piiirtsoon” ja juulikuu keskpaigani on veel avatud palju
kiidusõnu saanud näitus “Naissaare naised”. Kasutage kind-

lasti võimalust see näitus ära
vaadata, kellel veel nägemata.
Uhkusega peame ütlema, et
Naissaare naiste näitusest inspireeritud teatrietendus “Naissaare naiste lood” on ka Nargenfestivali kavas ja seda etendatakse Naissaarel koguni kaks
korda. Tinglikult võib öelda,
et Naissaare naised saavad lõpuks ikkagi tagasi koju.
Kodust räägib ka meie uus
raamat, mis kohe-kohe trükivalgust peaks nägema. Raamatpildialbum “Pringi” jutustab loo
ühest imekaunist kodust Viimsis – Pringi suvemõisast. Kodu, mida enam ei ole ja selle
elanikud, kes käivad juba taevaseid radu, elavad meenutustes ja fotodes, mis on kokku
köidetud mälestuste albumiks.
Mälestused ja kaunid lugude ning ajalooga paigad, mõned neist ka teenimatult unustuste hõlma vajunud, on inspireerinud meid tegema kõike seda, mida teeme. Kontsert Rohuneeme kabelis, etendus Naissaarel, näitus Pringi vanas koolimajas või turulkäik ajaloolises rannatalus – kõik see ja
palju enamgi on tänasel hetkel
olemas siinsamas naabruses,
Viimsis. Carpe diem!

Riina Aasma
Rannarahva Muuseum

Nii pakub mitmeosaline näitus külastajatele võimalust
rännata baltisaksa suvitusmälestuste abiga 20. sajandi alguse mereäärsesse suvitusmõisa. Näitus on koostatud baltisaksa kirjanike Eduard von Keyserlingi ja Theophile von
Bodisco teoste põhjal.
Kahe maailmasõja vahelise Eesti vabariigi aegset suvituskultuuri tutvustavas osas on esindatud nii looduslähedane kodumajutus kui ka kuurortlinnade suvine glamuur
koos kohalike kuulsuste, pidude ja kuursaali-meluga.
Näituse viimane osa keskendub nõukogudeaegsele
suvilakultuurile, mis võis vahel tööajast veelgi töisemaks
kujuneda. Nii kerkib Rannarahva Muuseumi ruumidesse
ajastutruu miljööga nõukogudeaegne suvila, mille sisustusest võib leida mitmeid tolleaegset suvituskultuuri iseloomustavaid sümbolesemeid. Igaühel on võimalus suvila
valmimisse oma panus anda.
Täpsem info www.rannarahvamuuseum.ee/suvila/

Rannarahva Muuseum

Rannarahva Festivali programm
Naissaare nädalalõpud juulikuus – 10 kontserti Naissaarel
26. juuli – Festivali pidulik avaõhtu Rannarahva Muuseumis.
Glamuurne suvitajate puhkeõhtu ja näituse “Puhkusepakett
minevikku“ avamine. Meeleolu loob ja tantsuks musitseerib
Helin-Mari Arderi kvintett, kohviku avab Rannarahva Muuseum ja rännaku läbi eestimaalaste puhkamistraditsioonide
viivad läbi suvituskunstnikud minevikust.
27. juuli – Suur rannaküla laadapäev Viimsi Vabaõhumuuseumis. Põhjaranniku suurim kala- ja merekraami turg, kalarestoranid ja sadamakõrtsid, laadamöll ja -mängud, aakrikulaat
ja merevintage. Kell 19 Pidu piiritsoonis – ansamblid Laine ja
Regatt Viimsi Vabaõhumuuseumis
28. juuli – Rannaküla pidupäev Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Paatide paraad “Merereis minevikku“ purjetab marsruudil
Lennusadam-Pirita-Viimsi viies
merereisijad erinevate aastakümnete taguste sündmuste
meeleollu.
TÄNAVAD ON AUKLIKUD, SÕITKE MÖÖDA MERD!
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STOPP! Piiritsoon
18. mail avati Rannarahva Muuseumis uus näitus Stopp! Piiritsoon.
Eesti rannakultuuri uurija
Tiina Peil on tõdenud, et rannik ja saared, mis jäid nõukogude aastatel geograafiliselt
piiratud alale, on olnud nii
Eesti akadeemilises teaduses
kui ka avalikus meedias alati
Rannakalurid.
mõnevõrra alaesindatud. Tahaplaanile olid need alad jäänud juba rahvusliku identiteedi
kujunemise ajal 19. sajandil. Tollaste arvamusliidrite jaoks
olid rannad kauged ja võõrad. Sõjaeelsel ajal oli maaküsimus Eestimaa jaoks peamine ja kalandusel baseeruvale
majandusele ning kultuurile ei pööratud erilist tähelepanu.
Füüsiline distants mängis jätkuvalt tähtsat osa: peamine
uurimiskeskus asus Tartus, merest kaugel, sestap keskendusid randluse teemadele üsna vähesed uurijad. Randlased
omalt poolt olid rahvuslikust liikumisest vähem haaratud kui
sisemaa elanikud, sest rannaelanike elustiil suundus merele
ja nende maailma kujundasid ülemerekontaktid.Tänapäeval
püütakse Eestimaad taas näoga mere poole pöörata. Soovime
meiegi oma näitusega rõhutada rahvakultuuri merelist külge,
seekord uurides täpsemalt nõukogude režiimi mõju sellele.
Näitus “Stopp! Piiritsoon” räägibki sellest, kuidas rannarahvas merest 50 aastaks lahku löödi. Rannaküladesse
kerkisid kordonid, paadid koondati valvega aladele, merele
minekule seati piirangud, ehitati piiluripunkte ja kontrollpunkte. See on lugu Eestimaa rannarahva elust nõukogude
impeeriumi piirijoonel ning pilguheit rannakülade saatusele pärast Eesti Vabariigi okupeerimist 1940. aastal.

Rannarahva Muuseum

Valgete Ööde Festival Viimsis
Juba mitu aastat toimunud
Valgete Ööde Festivalist
on tänaseks välja kasvanud nädalane ettevõtmine.
Mõne sõnaga öelduna:
palju ilusat muusikat
väga erilistes ja kaunites
paikades ja mis kõige
tähtsam – Viimsis.

Lisaks pakub festival küllaga
erinevaid maitseelamusi, mida
kontsertidel toovad publikuni
parimad vinoteegid ja toidukohad.
Mõne sõnaga programmist
ja kontserdipaikadest:
Helin Mari Arderit teavad
vast kõik, aga kas Randvere kirikusse olete sattunud?
Kindlasti on see üks armsamaid kirikuid üldse. Festivali
avaõhtu tõotab tulla mahe, sulnis, helge ja valge.
Birgit Õigemeel ja Mihkel
Mattiisen Rannarahva Muuseumi hoovis. Ehk on põhjust
tähistada Eurovisiooni edu?
Vaid kalver ja vokaal.
Kõrsikud – kui laevatekk
vastu peab, siis annavad Kõrsikud oma kontserdi otse kalatraalilt, taas Rannarahva Muuseumi hoovis.
Rohuneeme kabel – ime-

Birgit Õigemeel ja Mihkel Mattisen – vaid klaver ja vokaal.

tilluke, imearmas kabel keset
vana surnuaeda. Rohuneeme
randlaste ja meremeeste pühapaik ning viimne puhkepaik.
Laura Junson ja tema ansambel teevad sellest hilisõhtust
sellise, mida kaua mäletada...
Kabel on väga väike ja kohti
on väga piiratud arv.
Viimsi Püha Jaakobi kirik – ainus luterlik kirik, mis
Eestis pärast sõda ehitatud.
Lennart Meri eestvedamisel,

merel hukkunute mälestuseks.
Suurepärase akustikaga, kunstigaleriina töötav moodne kirik
võõrustab festivalil Eestimaa
üht parimat naishäält ja tema
omaloomingut – Siiri Sisaskit.
Võimas, eestimaine, hingekeeli puudutav.
Merelaulude ja veini õhtu –
Marko Matvere ja Peep Raun
laulavad ning räägivad merest
ja kaugetest randadest. Itaaliast
on kohale sõitmas veinimajad,

kelle veini esindab Eestis Veinitrio. Väravad avatakse juba
kell 18, tulge oma tekiga, oma
seltskonnaga – maitske häid
veine, nautige meeleolu ja veinikõrvast. Meremehed saabuvad kell 21.
Raimond Valgre gala –
Raimond Valgre muusikat esitavad Maarja, Mart Sander ja
Rain Simmul. Pärast kontserti
juhatab Rain Simmul Raimond
Valgrena sisse suurel ekraanil
filmi “Need vanad armastuskirjad”. Palju nostalgiat, palju
kauneid ja tuttavaid meloodiad, palju mälestusi.
Ja viimaseks – meie festivali kroon, kontsert lastele,
mis on tegelikult palju enamat
kui kontsert. Venno Loosaare
lastelaule esitavad Venno Loosar, Getter Jaani ja Koit Toome
ning lauluansambel Meero.
Klounid Piip ja Tuut viskavad
villast ning lubasid ka mõnedele lauludele omamoodi seaded teha. Lisaks kontserdile on
lastel palju põnevat tegemist,
mis kõik merega seotud – paadisõidud, vetelpäästekutsud, meisterdamine, mängud.
Rannaromantika on valgetel öödel Viimsis!

Rannarahva Muuseum
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Juuli nädalalõpud Naissaarel

Suvesüda toob publiku
Nargenfestivali südamesse
– Naissaarele.
Nargenfestival sünnib sellel
aastal koostöös Rannarahva
Muuseumiga, kelle korraldatav igasuvine randlaste ajalugu
ja kultuuri tutvustav Rannarahva Festival on pärandiaasta
raames keskendunud just nendele paikadele ja traditsioonidele, mis teenimatult unustuste
hõlma vajunud. Nargen Festivali ja Rannarahva Festivali sünergia teeb Naissaarest
saabuva suve kultuurisaare ja
toob publikuni saare rikkaliku
pärandi.
Naissaare Lõunakülas alustas Tõnu Kaljuste ehitamistega
kümme aastat tagasi. Majale,
kuurile, Omari küünile ja ar-

tistide majadele lisaks valmis
sel kevadel publiku aed Hellerella, kus on seinad näitusteks,
aasake skulptuuridele ja suur
terrass publikule. Nüüd on kultuurikeskus valmis.
Kontsertidele ja etendustele lisaks on võimalik vaadata unikaalseid näitusi. Näha
saab Raivo Heina fotosid, mis
tehtud Bernhard Schmidti teleskoobiga. Marko Matvere
kontserdi päeval saab kaeda
tema joonistusi maailmareisist
ning Rannarahva Muuseumi
etenduse päval ekspositsiooni
Naissaare naistest. Koos Eesti
Looduskaitse Seltsi ja Looduse
Omnibussiga riputame Hellerellas üles Looduse Aasta Foto
2013 parimad tööd ja tähistame
hundiaastat. Prokofjevi muusikale saab loodud uus muinas-

PROGRAMM
l 6. juuli k 18.15 Naissaare Omari küüni publiku aias HELLERELLA AVAPIDU.Kontsert kolme esiettekandega. Tallinna Kammerorkester ja Tõnu Kaljuste. Solistid: Tõnu Kõrvits / Jaan Tätte
/ Kadri Voorand / Rasmus Puur / Jarek Kasar
l 7. juuli k 18.15 Naissaare Omari küün MELANHOOLSED MEESTELAULUD. Marko Matvere, Margus Põldsepp ja Jaanus Jantson
l 13. juuli k 16.15 ja 22 Naissaare Omari küün RIHO SIBUL ja
VLADISLAV KORŽETS
l 14. juuli k 12.15 ja 20.15 Naissaare Omari küün NAISSAARE
PETKA JA HUNT*. Vladislav Koržetsi muinasjutt Sergei Prokofjevi
muusikale. Esitab Nargenfestivali orkester Tõnu Kaljuste juhatamisel. Jutustab Vladislav Koržets
l 20. juuli k 15 Naissaare Omari küün NAISSAARE NAISTE LOOD.
Teatritrupp K.O.K.K (Kunstiliselt On Kõik Korrektne). Tekst Rannarahva Muuseum. Lavastaja Eva Kalbus
l 21. juuli k 18.15 Naissaare Omari küün MELANHOOLSED
MEESTELAULUD. Marko Matvere, Margus Põldsepp ja Jaanus
Jantson
l 27. juuli k 18.15 Naissaare Omari küün NAISSAARE NAISTE
LOOD. Teatritrupp K.O.K.K (Kunstiliselt On Kõik Korrektne). Tekst
Rannarahva Muuseum. Lavastaja Eva Kalbus
l 28. juuli k 16.15 Naissaare Omari küün MAAILMAREIS MATVEREGA virtuaalne esitlus katamaraan “Nordea” ilmareisist.
Soodushinnaga piletid on müügil 31. maini Piletilevis ja Rannarahva Muuseumis.

jutt - “Naissaare Petka ja hunt”,
mille paneb kirja ja esitab Vladislav Koržets. Kas hunt väikese või suure tähega, selgub
juulis. Päev enne muinasjuttu
aga esineb Koržets koos Riho
Sibulaga. Nädalalõpud lõpetame Marko Matvere virtuaalse

ühemeheshowga reisist ümber
maailma.
Soodushinnaga piletid on
müügil 31. maini Piletilevis ja
Rannarahva Muuseumis.
Tänavad on auklikud, sõitke mööda merd!

Rannarahva Muuseum

Jaanituli vabaõhumuuseumis
Küll rannarahvas juba oskab, ole meiega!
Jaanipäev ja sellele eelnev jaaniõhtu on olnud eestlaste
jaoks läbi aegade üks armastatumaid pühi, jaanipäevaga
seotud kombed ja traditsioonid väärivad meenutamist.
Viimsi Vabaõhumuuseum kutsub 23. juunil jaaniõhtule
Pringi rannakülla, et üheskoos tähistada suve saabumist.
Väike ajarännak ajas tagasi võimaldab uudistada, kuidas talude pererahvas pühi peab ja milliseid ettevalmistusi teeb:
paremad palad tuuakse sahvrist välja, värske kala pannakse suitsu ja pruugitakse jaanipäevaks pruulitud märjukest.
Talulastel on sel päeval rõõmu palju, sest neil lubatakse
pühade puhul karjast koju jääda ning keskenduda mängimisele ja hullamisele. Muidugi kaasatakse ka küllasaabuvaid lapsi mängudesse ja võistuvõtmistesse. Vallalised
noored on aga õhtuse sõnajalaõie otsingute ootusärevuses,
lootes, et see kõige õigem just sellel ööl ennast ilmutab...
Suurel külapeol mängivad tantsuks ansamblid Greip, Rock
Hotel ja Ivo Linna, Väikeste Lõõtspillide Ühing.
Külaväravad avatakse kell 18, jaanilõke süttib kell 21.
Palume riietuda ilmaoludele vastavalt, jalga soovitame panna mugavad jalanõud. Kohapeal saab mekkida jaaniõhtule
kohast joogi- ja söögipoolist. Orienteeruvalt kell 1.30 palume jaanitulelistel suunduda sõnajalaõie otsingutele.
Jaanipeo pilet maksab eelmüügist: 31. maini 8 €, juuniorid ja seeniorid 4 €, 1. juunist 22. juunini 10 €, juuniorid
ja seeniorid 5 €. Kohapeal on pileti hind 12 €, juuniorid ja
seeniorid 6 €. Kuni 3aastastele lastele, paadiga saabujatele
ning kalanimelistele on sissepääs TASUTA.Juuniorid ja
seeniorid saavad oma staatust kinnitada vastava dokumendiga. Piletite eelmüük toimub Rannarahva Muuseumis,
Viimsi Vabaõhumuuseumis ja Piletilevis.
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Suvehooaja haridus- ja elamusprogrammid
Rannarahva Muuseumis
Kaluriga merele

Suviste ürituste ja koosolemiste rikastamiseks
pakub Rannarahva
Muuseumi hariduskeskus
erinevaid elamuslikke interaktiivseid programme
ning tegevusi.
Programmid on inspireeritud
nii rannarahva minevikupärandist kui ka tänapäevastest
teadmistest/oskustest,
mida
vajab ranna ääres elav inimene. Teeme koos meeldejäävaks
iga sündmuse!
Suvel soovitame laste sünnipäevi pidada mere ääres Viimsi Vabaõhumuuseumis. Lapsed
saavad suurel mänguplatsil
põnevalt aega veeta ja vanemad kaunist merevaadet nautida. Muuseum pakub omalt
poolt meeleolukaid sünnipäevaprogramme, milleks sobivad kõik hariduskeskuse haridus- ja elamusprogrammid.
Säravate mängujuhtide, kelleks
võivad olla nii mereröövlid, meremehed, Pipi või hoopis VigriMigri, eestvedamisel võetakse
üheskoos palju põnevat ette!
Tellimiseks saada e-kiri hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee ja küsimuste korral
helista telefonil 5622 5061.
Täpsem info ka kodulehel
www.rannarahvamuuseum.ee.

Suveprogrammid
lastele

MEREMÄRGID. Räägime,
mis on meremärgid ja milleks
need vajalikud on. Tutvume
Viimsi Vabaõhumuuseumis asuvate (Suurupi alumine ja ülemine, Kihnu, Virtsu, Ristna,
Keri ja Naissaare) tuletornide
puidust koopiatega. Programmi lõpuks valmivad mereranda laste endi tehtud tuletornid.
Programm kestab umbes tund
aega.
LÄHME KALALE. Lapsed
saavad teada, millisel ajal ja
milliste kalapüügivahenditega
ning millises kohas on lubatud kala püüda, samuti räägime keelatud vahenditest ja
võtetest. Lapsed saavad läbi
vahvate mängude teada, millised on alamõõdulised kalad
ja kuidas kala püüda. Iga osaleja meisterdab endale ka oma
puust õnge. Kuulame veel kalahääli, värvime kalapilte ja lahendame temaatilist ristsõna.
Programm lõpeb kala söömisega. Programm kestab umbes
1,5 tundi.
Veeohutusalane programm
SUVEKS VALMIS! Suvehooaja eel räägime ja mängime
läbi veekogu ääres ja paadis
käitumise reeglid, kordame üle
päästevesti kasutamise tähtsuse. Iga laps saab teada erinevatest päästevesti tüüpidest ja
endale päästevesti selga proovida ning paati ronida. Eraldi
pööratakse tähelepanu sellele,

Pakume võimalust minna Viimsi Vabaõhumuuseumi rannast
ehtsa kaluri ja vana kaluripaadiga merele. Õpetatakse võrkude panemist ja kalapüüdmist.
Võimalik ka õngepüüki proovida. Räägitakse kalamehejutte.
Merel saad erilise naudingu ja
hea füüsilise koormuse.

Rannarahva SPA

Kala suitsutamine Bücklingi kastis.

Kohviprogramm Kingu talus.

kuidas käituda veekogu ääres
ja kuidas käituda ohu korral.
Õpitu kinnistamiseks täidetakse erinevaid ülesandeid ja
programmi läbinutele antakse
tunnistus. Programm viiakse
läbi mere ääres ja see kestab
1,5 tundi.
Merekeskkonna teemaline
programm OLEN MERE SÕBER! Rannarahva Muuseumi
töötaja Vigri-Migri kutsub lapsi osalema merereostusteemalises haridusprogrammis. Vigri-Migri on väga mures, sest
inimeste mõtlematu tegevus
mõjutab mere tervist. Kui meri
jääb haigeks, siis kannatavad
paljud elusolendid, kelle elukeskkonnaks on meri. Läänemeri kui meie kodumeri on üks
maailma saastunumaid meresid. Programmi käigus räägime lastele merereostusest,
näitame šokeerivat lühifilmi.
Räägime sellest, mis juhtub
prügiga meres ja kui kaua
võtab aega prügi lagunemine
looduses. Lõpetuseks meisterdamine! Programm viiakse läbi
koostöös MTÜga Hoia Eesti
merd! Programm kestab 1,5
tundi.
MEISTERDAMISPROGRAMMID. Meisterdamise programmides värvime õnnekive,
teeme purjekaid, parvesid ja
vulkaane ning tuletorne, rohukõrtest ehteid, männikoorest
paate. Meisterdame vanaaegseid rannarahva mänguasju,
kalaõngi ning kaislanukke.
RANNARAHVA MÄNGUD.
Mängime koos lõbusaid traditsioonilisi rannarahva mänge nagu latiliuglemine, merre-kal-

dale, kivimutt, kalamehed-kalad, kalapüük. Proovime osavust
lutsu viskamisel. Mõõdame
jõudu köieveos ja õnne männikoorest paatide ujutamisel.
Otsime koos mereröövlite peidetud aardeid!
Kogupere seiklusprogramm
AARDEJAHT. Osalejad peavad vihjete järgi muuseumis
ringi liikudes üles leidma peidetud aarde. Mäng on seotud
vabaõhumuuseumi erinevate
hoonetega, ringi liigutakse
kaardi järgi. Punktides ootavad ees erinevad situatsioonid,
mida tuleb ühiselt lahendada, tuleb lahendada etteantud
ülesandeid või sooritada mõni
tegevus. Leitud aardest saab
iga mängus osaleja endale mälestuseseme. Tõeliste aardeküttide edukusel mängivad olulist
rolli kiirus, visadus ja taiplikkus, lisaedu võib tagada ka hea
meeskonnatöö.

Elamusprogrammid
suurtele

Kohviprogramm: must
nagu öö, kuum nagu põrgu.
Kohv on ajalooliselt olnud ikka
pigem luksuskaup kui igapäevane elurüübe massidele, nagu
see tänapäeval kipub olema.
Randlased on juba päris kaua
täpselt teadnud, milleks see
kaunis pruun (õigemini küll roheline) uba mõeldud on – ikka
imemaitsva rüüpe tegemiseks!
Tegevused: röstime rohelised
kohvioad Kingu elumajas brenneriga parajaks (kui tumedat
rösti keegi eelistab), seejärel
jahvatame oad käsitsi vanades
kohviveskites parajaks ning paneme ajaloolise kannuga kohvi
keema. Seejärel naudime Kingu talu verandal värskelt valminud kohvi ja räägime uuemaid
külajutte. Programm kestab umbes 1 tund.
Spirdivedajad ja smugeldajad. Programmis tutvustatakse erinevaid rannarahva salakauvabeo ja smu-

geldamisega seotud teemasid
(salakaubaveo kujunemine, viina tarbimine Eestis, salaviinavedu ja selle kujunemine organiseeritud kuritegevuseks, salaviinavedajate leiutised, piiritusekuningate näited, salakauba artiklid jm teemad). Programm kestab umbes 1 tund.

Võimalik tellida erinevaid ajaloolisi rannarahva ilu- ja hoolitsuspakette:
- kibuvitsa ehk rannaroosi
leotis – energialaksuks ja reumatismi raviks
- kaislapeks ehk kõrkjatega
vihtlemine lutikate vastu ja lihasvalu leevenduseks
- kortsupeitmise mähis meremudaga. Kui muda näos, pole
kortse näha.
- merevetikakompress kiilaspäisuse vastu
- rannakaluripäevitust pleegitav maasika- ja kurgikompress
- rannapiiga põsepuna elustav mähis mündi ja rannaroosiga
- kuuma ja külma hoovused, teraapiline massaaž rannakividega

- ahtrit vormiv rabarberilehtede mähis
- higistamisvastane jalavann
mündiga
- nõgesevann armuvalu ja
iha leevendamiseks
- tüdruklaste õrn nahahooldus rannaroosiõliga
- kooriv jalavann rannaliivaga
- mereline ja meeleline peopesamassaaž paaridele erinevate leotiste ja õlidega
- lõõgastav vobla nokkimine mereõhus.

Rannarahva kokakool

- Rannarahva leivategu Silberfeldtis
- Kalasuitsutamine Bücklingi kastis
- Kalafileerimine ja kalasupi keetmine
- Juurikad ja kala

Rannarahva õpitoad

- Vaibakudumine
- Meremaalimine
- Näkineiu maalimine – õpime paberil kujutama merest
paistvat näkineidu
- Sepatööd
- Köie keerutamine
- Tõrva ajamine

AMETLIKUD TEADAANDED
VIIMSI VALLAVOLIKOGU 14.05.2013
ISTUNGI ÕIGUSAKTID
14.05.2013 ISTUNGI OTSUSED
		
nr 26 Nõusoleku andmine OÜ-ga Viimsi Seikluspark tasuta kasutusse andmise lepingu
sõlmimiseks
nr 27 Osaühingu Viimsi Valla Arenduskeskus
põhikirja muutmine
nr 28 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine:
Metsakasti küla, kinnistu Lepiku
nr 29 Naissaarel, Prangli saarel, Randvere
külas ja Metsakasti külas asuvate rajatiste
peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 30 Muuga külas, Haabneeme alevikus ja
Randvere külas asuvate rajatiste peremehetuks ehitiseks tunnistamine
14. mai 2013 nr 28
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Metsakasti küla, kinnistu Lepiku.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu jagamine, elamukruntide moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga on kavas teha ettepanek Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse
juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast
väikeelamute maaks.
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus
on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1
punktis 3 nimetatud detailplaneering, s.o detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS §
6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav te-

gevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga,
lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, on
koostatud järgnev analüüs. Kavandatav tegevus
ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste
nimistusse, mille korral keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS
§ 6 lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja
selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub
KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul kavandatav tegevus kuulub
KeHJS § 6 lõike 2 punkti 10 nimetatud tegevuse alla, s.t tegemist on infrastruktuuri ehitamise
ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse
29.08.2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju
hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud
loetelu” (VV määrus) § 13 punkti 2 kohaselt
tuleb keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 lõikes 1 ning VV
määruses nimetamata juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni,
staadioni, haigla-, ülikooli-, vangla- ning muude
samalaadsete projektide arendamisel. Antud juhul ei ole tegemist uue elamurajooni rajamisega,
vaid olemasoleva laiendamisega suhteliselt väikeses mahus.
KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH
algatamist ja KSH algatamata jätmist reguleerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves
koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel
juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhend”, mille kohaselt, kui tegevus kajastub KeHJS § 6 lõikes 2, aga mitte
VV määruses, siis ei ole vaja KSH vajalikkust
kaaluda.
Eeltoodule tuginedes ei viida läbi KSH eelhindamist. Samuti ei ole vajalik algatada KSH
menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda
olulist mõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Eeltoodu alusel, juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punktist 1, §

6 lõikest 1, § 30 lõike 1 punktist 2, “Planeerimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7, “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” § 35, “Viimsi valla ehitusmääruse §
2 punktist 2 ja lähtudes Hektacon OÜ (esindaja Hendrik Pukk) detailplaneeringu algatamise
taotlusest (registreeritud valla dokumendiregistris 27.02.2013. a numbriga 10-10/1027), Viimsi
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Metsakasti
külas kinnistul Lepiku, kinnistu jagamiseks ja
elamukruntide moodustamiseks ning krundi
ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja vajadusel abihoonete ehitamiseks.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale 1.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab
detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Viimsi vallas Metsakasti külas
kinnistu Lepiku detailplaneeringule.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
6. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega
on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Vallavalitsuses.
7 Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas
vallavolikogu esimees
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NB! Otsuse punktis 2 nimetatud lisaga 1 (planeeringu lähteülesanne) on võimalik tutvuda
Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
14.05.2013 otsusega nr 29
Tunnistati peremehetuks ehitiseks järgnevad
rajatised:
1.1. Naissaarel Tagaküla / Bakbyn külas asuv
rannakaitsepatarei piiluritorn-laskepositsioon;
1.2. Prangli saarel Idaotsa külas asuv Eestiranna kalmistu;
1.3. Randvere külas Silva tee ja Silva põik
teede ristumiskoha juures asuv tenniseväljak;
1.4. Randvere külas asuvad Silva tee, Silva
põik tee, Silva kesk tee;
1.5. Metsakasti külas asuvad Kirsi tee, Mureli tee, Mureli põik tee, Lootuse tee, Mäepealse
tee, Ploomi tee, Pirni tee, Kreegi tee, Metsakasti
põik tee, Tarvase tee, Angervaksa tee ja Raudrohu tee;
1.6. Metsakasti külas Mureli tee 1 asuv mänguväljak.
14.05.2013 otsusega nr 30
Tunnistati peremehetuks ehitiseks järgnevad
rajatised:
1.1. Muuga külas Ojakääru tee 9 ja 13 vahel
asuv sadevete kogumistiik - tuletõrje veevõtutiik;
1.2. Haabneeme alevikus, Pihlaka tee ja Lumemarja tee ristumiskohas asuv tuletõrje veevõtu-kastmistiik;
1.3. Randvere külas Silva tee keskel asuv tuletõrje veevõtu-kastmistiik.
14.05.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED
nr 11 Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks
2014 – 2020 kinnitamine
NB! Kõikide ülalnimetatud vallavolikogu otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Viimsi
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

Teade

si Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi

Lonessa naftasaaduste terminali mahutipargi ehitusõiguse suuren-

Vesta Terminal Tallinn OÜ detailplaneeringu eskiisi ja kesk-

vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee.

damiseks kogumahuni kuni 460 000 m3 ja määrata planeeringuala

konnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust
Viimsi Vallavalitsus teatab Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna
3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste
terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju stratee-

DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 12.06.2013

maakasutus- ja ehitusõiguse tingimused. Perspektiivses terminalis

algusega kell 17 Muuga sadama peahoones (Maardu tee 57,

soovitakse käidelda vedelaid naftasaadusi kuni 6 mln t/a, sh kuni

Maardu). Avalik arutelu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna)

5 mln tonni masuuti ja kuni 1 mln tonni toornaftat aastas. DP koos-

perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali DP eskiisi ja KSH

tamise käigus viiakse kavandatava tegevusega kaasnevate mõju-

programmi avaliku aruteluga.

de olulisuse ja ulatuse välja selgitamiseks läbi KSH keskkonnamõju

DP ja KSH algataja on Viimsi Vallavalitsus, DP kehtestaja on

hindamise täpsusega ning teostatakse riskianalüüs. Kavandatava
tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

gilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avali-

Viimsi Vallavolikogu ning DP ja KSH koostamise korraldaja on Viim-

ku arutelu toimumisest.

si Vallavalitsus, kontaktisik Eleri Kautlenbach (eleri.kautlenbach@

DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013

Viimsi Vallavalitsuse 28.01.2011. a korraldusega nr 53 algatati

mail.ee). Arendaja on Vesta Terminal Tallinn OÜ (Õli tn 3, Maardu),

kuni 10.06.2013. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumenti-

Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal

kontaktisik Valter Aman (vaman@vestaterminal.ee). DP koosta-

dega tutvuda paberkandjal Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi

Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali (Vesta terminal)

ja on K-Projekt AS, kontaktisik Liisi Hallikma (liisi.hallikma@kpro-

vald), Vopak E.O.S. ASi kontoris (Pirita tee 102, Tallinn) ja Ramboll

DP koostamine, kinnitati DP lähteülesanne ning algatati KSH ja ris-

jekt.ee), KSH koostaja on OÜ E-Konsult, kontaktisik Aide Kaar (aide.

Eesti ASi kontoris (Laki 34, Tallinn). Elektroonselt on dokumendid

kianalüüsi koostamine. DP koostamise eesmärk on Koorma tn 2a

kaar@ekonsult.ee). KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-

kättesaadavad Ramboll Eesti ASi kodulehel lonessa.ramboll.ee ja

ja Virna tn 3 kinnistute ehitusõiguse muutmise väljaselgitamine:

Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; e-post harju@

Viimsi Vallavalitsuse kodulehel www.viimsivald.ee.

ehitusalusele pinnale kuni 85% Koorma tn 2a kinnistul ja kuni 75%

keskkonnaamet.ee).

Virna tn 3 kinnistul ning 15 meetri asemel kuni 50 meetri kõrguste
ehitiste rajamine, sealhulgas kuni 35 meetri kõrguste naftasaadus-

Teade

te mahutite rajamine. DP koostamise käigus viiakse kavandatava

Vopak E.O.S. AS detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju

tegevusega kaasnevate mõjude olulisuse ja ulatuse väljaselgita-

strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avali-

miseks läbi KSH keskkonnamõju hindamise täpsusega ning teos-

kust arutelust

si Vallavalitsuse aadressil (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi
vald) ja e-postiga info@viimsivv.ee.
DP eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu toimub 12.06.2013
algusega kell 17 Muuga sadama peahoones (Maardu tee 57, Maardu). Avalik arutelu toimub samaaegselt (ühe koosolekuna) Vesta

tatakse riskianalüüs. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest
keskkonnamõju.

DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus igaühel esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.06.2013 Viim-

Viimsi Vallavalitsus teatab perspektiivse Lonessa naftasaaduste

DP eskiisi ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 20.05.2013

terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju stratee-

kuni 10.06.2013. Nimetatud ajavahemikul on võimalik dokumenti-

gilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avali-

dega tutvuda paberkandjal Viimsi Vallavalitsuses (Viimsi, Nelgi tee

ku arutelu toimumisest.

Terminal Tallinn OÜ naftasaaduste terminali DP eskiisi ja KSH programmi avaliku aruteluga.
DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu
ning DP ja KSH koostamise korraldaja Viimsi Vallavalitsus, kontaktisik

1), K-Projekt AS-i kontoris (Tallinn, Ahtri 6a) ja OÜ E-Konsult konto-

Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012 otsusega nr 26 algatati Allika I,

Eleri Kautlenbach (eleri.kautlenbach@mail.ee). Arendaja on Vopak

ris (Tallinn, Laki 12). Elektroonselt on dokumendid kättesaadavad

Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja

E.O.S. AS, kontaktisik Aivar Lääne (aivar.laane@vopakeos.com). DP

OÜ E-Konsult kodulehel www.ekonsult.ee ja Viimsi Vallavalitsuse

Lasti I kinnistutel AS Vopak E.O.S. perspektiivse naftasaaduste ter-

ja KSH koostaja on Ramboll Eesti AS koostöös Ramboll Finland OY-

kodulehel www.viimsivald.ee.

minali (Lonessa terminal) DP koostamine, kinnitati DP lähteseisu-

ga, kontaktisik Eike Riis (KSH juhtekspert, eike.riis@ramboll.ee). KSH

DP eskiisi ja KSH programmi kohta on õigus igaühel esitada ette-

kohad ning algatati KSH ja riskianalüüsi koostamine. DP eesmärgiks

järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi

panekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 10.06.2013 Viim-

on välja selgitada võimalused Muuga sadama lääneosas paikneva

mnt 16, 11216 Tallinn; e-post harju@keskkonnaamet.ee).
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Valla vanim elanik
sai 97aastaseks
18. mail sai valla vanim elanik Salomia Puusepp
97aastaseks.
Viimsi abivallavanem Jan
Trei ja valla sotsiaaltöötaja
Kairi Uuk käisid vanaprouat
sünnipäeval õnnitlemas ning
andsid üle valla poolt sünnipäevalise paketi.
Salomia on Viimsis elanud pea kümmekond aastat.
Oma ea kohta on vanadaam
väga tragi ning optimistliku
ellusuhtumisega. Salomia on
nooremas eas mänginud maRõõmus Salomia Puusepp.
let ja tema saavutused on ära
märgitud ka diplomitega. Malet mängib vanadaam tänini
sõltumata kõrgest east.

VT

Lastekirjanik
Mikä Keränen
Viimsi koolis
Soomlasest eesti lastekirjanik, Tartus elav Mikä
Keränen kohtus 7. mail Viimsi Kooli kolmandate
klasside õpilastega.

Mikä Keränen annab raamatukogus autogrammi.

Viimsi kooli aula, mis tol päeval mahutas üheksa klassi
jagu kolmandikke, oli lapsi täis. Lastekirjanik Mikä Keränen hüppas hooga lavale, et paremini kõiki näha ja ise
kõigile paremini nähtav olla. Kohtumise ivaks nimetas ta
tava lugeda lastele ette mõnda lõiku oma raamatust. Seda
tegi ta ka Viimsis ja luges katkendi “Professor Mustast”.
Seejärel oli ta valmis küsimustele vastama. Kohe tõusis kätemeri ja küsimusi tuli nagu rahet. Keränen teatas, et
professor Must on tõesti olemas ja roosa maja on samuti
Tartus olemas. Salaseltsi kohta jättis ta vastuse saladuseks.
Tartust vaimustunud soomlane rääkis, et ta armus oma
naisesse esimesest silmapilgust ja samamoodi juhtus Tartuga: kui ta esimest korda sellesse linna sattus, siis otsustas, et sealt enam ära ei lähe. Kirjanik ei ela küll Supilinnas, kus toimub ta raamatute tegevus, aga seda linnaosa
peab ta väga tähtsaks, sest seal on tal palju sõpru.
Mõte kirjanikuks hakata tuli mehele sellest, et ta luges õhtuti oma tütardele enda väljamõeldud lugusid ette.
Keränen on kirjutanud viis raamatut Supilinnast ja tema
sõnul võib neid lugeda ükskõik millises järjekorras. Ta
kirjutab oma raamatuid eesti keeles ja kasutab ka palju
oma tütarde keelt. Soome keelde tõlgivad tema raamatuid
tõlgid, keda ta peab väga tähtsaks.
Kirjanik rääkis, et eesti keelt õppides oli kõige raskem
saada selgeks õ. Seda harjutas ta lausa peegli ees. “Õ-täht
on väga raske, aga ülejäänud eesti keel on lihtne,” ütles
Keränen.
Järgmiseks valmib tal raamat 15aastastele poistele.
Kõikidele laste küsimustele kirjanik vastata ei jõudnudki. Raamatukogus andis ta oma raamatutesse autogramme ja selleks kogunes järjekorda suur hulk lapsi.
Raamatukogus on külaliste autogrammide post, kus kõige
kõrgemal oli Gert Kanteri autogramm. Mikä Keränen ronis toolile ja kirjutas oma nime veel kõrgemale.

VT

Imetlusväärne juubilar
Kaljo Alaküla
Kirovi kolhoosis oma
sõnasuutlikkuse ja huumorimeelega hästi tuntud
mees Kaljo Alaküla jõudis
tänavu kevadel aprillis
auväärse juubelini – 90.
Otse loomulik, et niisuguses
eas mehel, kel vaim ikka virge, on aastad andnud mälestustepagasi, mille väärset on
vaid vähestel. Tema mälestused pole mitte ainult ühe mehe
lugu, vaid oluline killuke meie
maa ajaloomosaiigist.
Alaküla mälestustest on
kokku ilmunud kolm raamatut,
teise kordustrükk (esmatrükk
ilmus 1999) tuli sel kevadel
uuesti nagu sünnipäevakingiks. “III eskadrill” on soliidse
mahuga – üle poole tuhande
lehekülje ja hulga huvitava
pildimaterjaliga varustatud kõvaköiteline raamat, mis annab
hea ülevaate autori väga kirevast ja ootamatute keerdkäikudega eluloost.
Oleks vast asjatu hakata
siin auväärse juubilari pika
elutee tegemisi ümber jutustama. Soovitan hoopis seda
raamatut lugeda. Põnev lugemiselamus on garanteeritud.
Alakülal on olnud teravat silma asju ja inimesi tähele panna, tal on imetlusväärne mälu,
mida ehk on toetanud ka märkmed jm ülestähendused, ning
mõnus huumorimeel, nobedast
sulejooksust rääkimata. Selleta
poleks kolme raamatut sündinud.
Lugesin suure huviga “III
eskadrilli”, kus autor esitab

Kaljo Alaküla on Viimsi
valla aukodanik ja pälvinud valla tunnustuse
“Viimsi vaal“. Tal on võrdseid teeneid nii Viimsi
ülesehitamisel omaaegse
Kirovi-nim kalurikolhoosi
ühe juhina ja seejärel vallavolikogu mitme koosseisu liikmena kui ka Eesti
ja Viimsi valla ajalugu ja
pöördelisi sündmusi kajastavate raamatute autorina: “Kalurikolhoos Kirovist
AS Esmarini”, 1998; “3.
Eskadrill”, 1999; “Jutustus
Eestimaa naisest Vaike
Vahist”, 2001.

Kaljo Alaküla võtab abivallavanem Jan Treilt vastu vallavalitsuse
õnnitlusi.

kohati isegi üllatavaid ajaloofakte, vürtsitades neid väikeste
humoorikate seikadega ja tehes sellega raamatu nii põnevaks, et ei saa käest panna.
Alates sünnipaigast ja lapsepõlvest liigub Alaküla sujuvalt oma eluteed kirjeldades,
omaenda käekäigust hoopis
avaramalt kõike vaadeldes ja
meenutades läbi aastakümnete.
Lennukooli ajajärk ja sellele

järgnenud III eskadrilli tegevus, lahinglendude aeg, öised
pommituslennud – detailideni
truu, huvitav ja vähekäsitletud
materjal paneb taas imestama,
et kuidas mees kõike mäletab?!
Sõjavangist tagasi koju,
seejärel isa vangistus, mõnda
aega isegi kaks Alaküla Siberi sunnitöölaagrites – selline
on olnud Kalju Alaküla perekonna käekäigu kurvem pool.

Helgema poole meenutused
käsitlevad lauluõppimist konservatooriumis ja rõõmsamaid
eluseiku. Lausa põnevusromaanina tundub seiklusrikas
aeg Venemaal, mis ometi ei
päästnud taas arreteerimisest.
Kuni uuesti saabub kojusõiduaeg aastal 1956.
Saksa sõjaväes teeninud
lendur, Siberis kinni hoitud
mees lõpetab oma raamatu Kirovi kolhoosi ajaetapiga, mille
kohta on tema sulest ilmunud
1998. a samuti huvitav ja põhjalik omaette raamat “Kalurikolhoos Kirovist AS Esmarini”.
Head lugemist kõigile ajaloohuvilistele!
Kindlasti pole seni ilmunud raamatutega kõik Kaljo
Alaküla mälestused veel ammendunud. Nobedat sulejooksu ja tugevat tervist juubilarile!

Annika Poldre

Tore emadepäev Randveres
13. mail toimus emadepäeva kontsert Randvere
külakeskuses.
Kontserdi avas Randvere külavanem, vallavolikogu esimees
Priit Robas. Ta tervitas kõiki
emasid, vanaemasid ja vanavanaemasid, soovides neile tervist, õnne ja jaksu edaspidiseks.
“Jätkugu meil alati aega meie
emade, vanaemade ja vanavanaemade jaoks neid meeles
pidada, neid külastada ja mitte ainult tähtpäevadel, vaid ka
teistel päevadel olgu nad meie
südames,” ütles Priit Robas.
Avakõne järel esines Karolin Saar Randvere külast, mängides kitarri ja lauldes. Kolmest emateemalisest laulust
kaks olid tema enda looming.
Järgnes Randvere päevakeskuse tegevjuhi Aime Salmistu südamlik tervituskõne
– tänu ja austus emadele, vanaemadele ja vanavanaemadele,
suure töö tegijatele, armastuse
ja hoole jagajatele.
Kontsert jätkus Randvere
Päevakeskuse näiteringi juhendaja Helle Tomingase sea-

Emadepäeval Randvere külakeskuses.

Esineb RAM-5.

tud kavaga “Kirjad emale”.
Kirjade lugemine vaheldus
ansambli “Kibuvitsalill” (juhendaja Rein Sagar) lauludega
kodust ja emast. Erinevas vanuses tütre kirjutatud kirjades

oli kokku võetud hoolivus,
armastus ja igatsus ema järele.
Neisse oli segatud ka veidike
süütunnet, kuna kiire elutempo
kõrvalt ei ole jätkunud küllaldaselt aega ema jaoks.
Armastust on mitut liiki:
armastus mehe ja naise vahel,
armastus lapse vastu. Ühes laulus on armastatu kohta öeldud:
“Minu südames sa elad suures
päiksepoolses toas”. Need read
võiks kanda üle emale – tema
elab meie südames päiksepoolses toas.

Siis astus lavale meeskvartett RAM-5, kellest Margus
on Randvere küla elanik. Rütmikad laulud kutsusid kaasa
elama ja käsi plaksutama. Ei
unustatud ka mehi – lisapalana esitati laul meestest. Meeste
toel meie emad ju elavad, kasvatavad koos lapsi ja teevad
oma suurt ja tänuväärset tööd.
Kontserdi lõpetas Randvere päevakeskuse pasunakoor,
dirigeeris Kristjan Jurss. Rahvas elas kaasa orkestri mängule rütmikalt plaksutades ja
isegi lauldes. Pasunakoori mänedžeri Madis Kaasiku aastaid
tagasi tõstatatud idee moodustada taas Randvere pasunakoor
on igati tervitatav. Orkester on
kahe tegevusaasta jooksul esinenud paljudel üritustel ja toonud vaheldust muule repertuaarile.
Pärast kontserti joodi kohvi, söödi kringlit ja torti, lauldi
ühislaule ning vahetati muljeid.
Jälle oli üks kordaläinud üritus Randveres. Kahju, et maikuu
on hooaja viimane kuu, aga sügisel algab kõik jälle uuesti.

Helle Tomingas
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Viimsi valla kultuurikalender
24. mai – 16. juuni
Fotonäitus “Iseseisvuspäeva
paraadid”. Väljapanek on
koostatud Eesti Filmiarhiivi,
Kaitseväe Peastaabi ja Eesti
Sõjamuuseumi fotokogude
baasil ning tutvustab vabariigi
aastapäeva paraade
Uus! Fotonäitus “Jäädvustusi
Afganistanist”.
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva elu-olust, näitused
kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest jpm
Näitus “Naissaare Naised“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Uus! Näitus “STOPP! Piiritsoon“
Muuseum ja kingipood avatud
E–R k 10–17; L–P k 12–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud E–P
k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
Jälgi sündmusi ja näitusekava
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kuni 31. mai
Merereostusteemaline haridusprogramm “Olen mere sõber“
Programm on koostatud ja
viiakse läbi koostöös MTÜga
Hoia Eesti merd
Programm kestab ca 1,5 tundi
ja sobib lasteaedade lastele ja
algkooliõpilastele
Lisainfo ja tellimine Ilona
Säälik, ilona@rannarahvamuuseum.ee, tel 5622 5061
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

KALAPÄEV: ümarmudila eri
See on päev, kus peaosas on
KALA.
Seekord astub erikülalisena
üles kala nimega ÜMARMUDIL
Kohal on kalakokad Vladislav
Koržets, Hanno Kask ja Tauno
Laasik
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse
aatriumi II korrusel

25. mai k 10–12
Elevant tuleb krokodillile külla
Lõbus laste pannkoogihommik
koos tsirkuseelevant Mediga
Tsirkuse Tuurilt
Restoran Coccodrillo terrassil

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas

26. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
NB! UUS – Viimsi Kunstikooli
stuudiotööde näitus
Viimsi Päevakeskuses
(E–N k 12–16)
NB! UUS – Viimsi Kunstikool 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus (N,P)

26. mai k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

Kuni 31. mai
Raamatunäitus “Kevad tuli,
lume viis“
Lastele “Loeme koos emaga“
Kuni 25. mai
Raamatunäitus “Jaan Tangsoo 85“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 25. august
Suvine võistulugemine 1.–9. kl
lastele
Viimsi Raamatukogus
Päikeseloojangu jooga tunnid
(igal pühapäeval)
Juhendaja Pille Tali
juunis k 20.30–21.30
juulis k 20.30–22
augustis k 19.30–20.30
Lisainfo www.pilletaliyoga.com
Haabneeme rannas
Kuni 29. mai
Viimsi Päevakeskuse käsitööringide kevadnäitus
Külastusaeg E–N k 12–16
Viimsi Päevakeskuses
25. mai – 11. juuni
Näitus “Suvi hea muusikaga”
Viimsi Raamatukogus

29. mai k 13
Viimsi Päevakeskuse
2012/2013 hooaja lõpetamise
aiapidu
Esinevad huviringid
Viimsi Päevakeskuse õuel
29. mai k 18–21
Filter Temposõidu Karikasarja
2. etapp
Korraldaja MTÜ Aerobike
Cycling Agency
Randvere teel, Leppneeme
teel ja Lubja teel
30. mai k 11–15
Püünsi küla Lastekaitsepäev
Korraldaja Mailis Alt,
tel 510 9399
Püünsi küla spordi- ja mänguväljakul
30. mai k 16.30
Lasteaedade laulupäev
Korraldaja MLA Viimsi Lasteaiad
Viimsi mõisa pargis
30. mai k 10–13
Tour of Estonia – Viimsi etapp
Profiratturite velotuur grupisõidus (10 x 12,5 km)
Randvere tee–Pärnamäe tee–
Lubja tee–Randvere tee
Korraldaja MTÜ Klubi Tartu
Maraton
Muudatused liikluskorralduses
Lisainfo www.tourofestonia.ee
Võistluskeskus Randvere külas,
Kibuvitsa tee 1
30. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. mai k 10–14
Taluturg –

Lastekoor Mariel tuli Kaunasest
kulddiplomiga
Maire Eliste Muusikakooli lastekoor Mariel oli edukas rahvusvahelisel koorifestivalil Kaunas Cantat.
Võideti kulddiplom, parima noore kollektiivi ja parima
meessolisti eriauhind. Viimase võitis 10aastane Ervin Talts.
Koor laulis konkursil ja mitmetel kontsertidel muu repertuaari kõrval ka kunagise menuansambli Collage laule. See
oli noore koori esimene rahvusvaheline festival, mis kohe ka
edu tõi.

VT

31. mai – 2. juuni
Salupere luureretk
Korraldaja Kaitseliidu Tallinna
Malev
Start/finiš Eesti Sõjamuuseumis
Viimsi poolsaarel ja Aegna saarel
1. juuni
Harjumaa tantsu- ja laulupidu
“Ajamustrid“
Osalevad Viimsi rahvatantsurühmad, koorid ja orkestrid
Keila Lauluväljakul
1.–15. juuni
Raamatunäitus “Peeter Ernits
ja Mihkel Tiks 60”
Viimsi Raamatukogus
1.–20. juuni
Raamatunäitus “Eine roheluses“
Viimsi Raamatukogus
1.–30. juuni
Raamatunäitus lastele “Kauaoodatud suvi“
Viimsi Raamatukogus
1. juuni k 9–14
Taluturg – lastekaitse päev –
laste eri!
Lapsed tulge kauplema!
Viimsi Vabaõhumuuseumis
1. juuni k 11–13
Kiriku koristustalgud
Tegevused lastele ja värsked
vahvlid maiasmokkadele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
2. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
2. juuni k 11.30
Pärnamäe küla Lastepäev
Korraldaja MTÜ Pärnamäe
Külaselts
Lasteaed-pereklubis Väike
Päike
2. juuni k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
2. juuni k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus
2. juuni k 15
KONTSERT: Johanna Maria
Juhandi
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
2. juuni k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Võistulugemine Viimsi
Raamatukogus

3. juuni – 15. august
Raamatuväljapanek noortele ja
lastele “Raamat, mida lugeda
suvel“
Prangli Raamatukogus
6. juuni k 18
Purjespordikooli avamine
Korraldaja Rein Ottosoni
Purjespordikool
Leppneeme sadamas
7.–9. juuni
Laager lastele
Korraldaja EELK Viimsi Jaakobi
kogudus
8.–9. juuni
Viimsi valla lahtised meistrivõistlused tennises
Korraldaja Kristjan Pakk
Eelregistreerimine kuni
6. juunini tel 5622 6004 või
kristjanpakk@gmail.com
Viimsi mõisa pargi tenniseväljakutel
8.–15. juuni
Valgete Ööde Festival
kontserdid ja filmiõhtud
Viimsi kaunites paikades
8. juuni k 14
Valgete Ööde Festival
Viimsi rannarahva piknik
Esinevad taidlejad
Lubja külas, tuletorni juures
8. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
KONTSERT “Juuniöö valgus”
Helin-Mari Arderi Trio
EELK Randvere Peetri kirikus
9. juuni k 10–16
Viimsi Rattaretk 2013
Start RMK Looduskeskuse ees
Finiš Rannarahva Muuseumis
Haabneeme alevik–Viimsi alevik–Pärnamäe küla–Metsakasti
küla–Lubja küla–Tammneeme
küla–Leppneeme küla–Kelvingi
küla–Pringi küla
9. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
KONTSERT: Birgit Õigemeel &
Mihkel Mattisen
Rannarahva Muuseumi õuel
10. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
KONTSERT: Kõrsikud
Rannarahva Muuseumi õuel

11. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
KONTSERT: Laura Junson trio
Rohuneeme kabelis
12. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
KONTSERT: Hetkeis muutuvad
värvid
Siiri Sisask
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
12.–22. juuni
Raamatute väljapanek
“Toivo Tootsen 70”
Viimsi Raamatukogus
13. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
KONTSERT: Merelaulude ja
veiniõhtu
Marko Matvere & Peep Raun
Viimsi Vabaõhumuuseumi
Kingu talu õuel
14. juuni k 12
9. klassi lõpuaktus
Prangli Põhikoolis
14. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
KONTSERT: Raimond Valgre 100
suveõhtu
Maarja, Rain Simmul, Mart
Sander & Urmas Lattikase Bänd
k 23 suurel vabaõhuekraanil
FILM “Need vanad armastuskirjad”
Viimsi Vabaõhumuuseumi
Kingu talu õuel
15. juuni k 12
Valgete Ööde Festival
KONTSERT: Venno Loosaare
lastelaulud
Venno Loosaar & Bänd, Getter
Jaani, Koit Toome, Piip & Tuut jt
Sellel kontserdil saavad tasuta
sisse kuni 2a lapsed!
Alates 3. eluaastast tuleb
osta pilet
Viimsi Vabaõhumuuseumis
15. juuni k 16
9. klassi lõpuaktus
Püünsi Koolis
16. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Info:

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

Kumei tantsustuudio 5. hooaja
sünnipäevakontsert

II suvelugemine algas 15. mail ja kestab 25. augustini.
Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 1.–3. klass, 4.–6.
klass ja 7.–9. klass.
Võistluse käigus tuleb igal osalejal läbi lugeda kümnest
raamatukogu valitud raamatust vähemalt seitse. Iga osavõtja saab lugemispassi, kuhu lüüakse tempel pärast loetud raamatu kohta käiva küsimustiku täitmist. Iga raamatu kohta on
moodustatud viis küsimust.

1. juunil Viimsi kooli aulas. Uksed avatakse kell 18.30,
kontsert algab kell 19.
Sissepääs kõigile registreerunutele tasuta. Registreerumiseks anna tulekust teada aadressil info@kumei.ee või telefonil
5599 4057 (sissepääs on nimekirja alusel). Kes nimekirjas pole, saab pileti osta kohapeal 5 € eest. Avatud on väike puhvet.
Lisaks õpilasrühmadele astuvad üles professionaalsed tantsijad ja õpetajad üle Eesti ning konkursside ja võistluste võitjad.

Viimsi Raamatukogu

www.kumei.ee
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Viimsi rattaretk
2013!
Kaks aastat on nautinud nii suured kui väikesed
jalgrattahuvilised imeilusat ilma ja kauneid
paiku ning vaatamisväärsusi Viimsi poolsaarel.
Pühapäeval, 9. juunil ootame
taas kõiki rattahuvilisi osalema Viimsi Rattaretkel. Eelmisel aastal kulges rattasõit
rohkem poolsaarel asuvates
külades. Sel aastal aga läheme hoopis metsa, marsruudi
koostamisel on lähtutud eesValla rattaretkele!
märgist tutvustada osalejatele
Viimsi mitmekesist loodust, samuti Viimsi poolsaare ajalugu ja vaatamisväärsusi.
Oodatud on kõik rattahuvilised olenemata vanusest ja
sportlikust vormist. Tulla võib ka terve perega. Pool sõidust toimub kõva kattega teedel. Siiski on soovitav kasutada eelõige maastiku- või linnaratta tüüpi ratast – maanteerattaga võib metsateedel liikudes olla ebamugav. Kõigil
ratturitel on kohustus kanda kiivrit.
Retke pikkus on 26,5 kilomeetrit, kuid selle läbimise muudavad lihtsamaks ja meeldivamaks iga nelja kuni
viie kilomeetri järel tehtavad puhkepausid, kus giid annab
ülevaate antud koha huviväärsustest ning ratturid saavad puhata ja end söögi-joogiga turgutada. Soovijatel on
võimalik liituda grupiga mistahes peatuspunktis või retk
endale sobivas kohas lõpetada. Orienteerumist hõlbustab
Viimsi rattaretke kaart, kuhu märgitakse retke marsruut ja
vaatamisväärsused. Retkest osavõtjad saavad kaardi stardipaigast kohapeal. Viimsi rattaretke alguspunkt on Viimsi
Looduskeskus ja lõpp-punkt Rannarahva Muuseum.
Osalemine on kõigile tasuta. Rattaretk toimub iga ilmaga!
Lisainfo: Remo Merimaa, tel 5691 6918, remo@viimsivv.ee, Marje Plaan, tel 602 8866, marje@viimsivv.ee.

Remo Merimaa

Laste rattaralli
Mai esimesel laupäeval
toimus järjekordne etapp
Viimsi Lasteaedade kolmiküritusest peredele.

Ürituste sari koosneb kolmest
osast – sügisel orienteerutakse,
talvel suusatatakse ja kevadel
sõidetakse rattaga. Lapsed, kes
on osa võtnud kõigist kolmest
etapist, võivad ootama jääda
kutset hooaja lõpetamisele.
Rattarallil oli tänavu rekordiliselt osalejaid – 450 last, lisaks arvukas toetajaskond peresid ja sõpru. Rattaralli start,
mis oli avatud kell 10–13, anti
Karulaugu maja juures. Vastavalt sportlikele võimetele
võis valida lühema ja pikema
distantsi vahel. Stardis ergutas
lapsi Lõvi Leo. Rajal oli ka

Lõvi Leo julgustas ja ergutas lapsi.

Hawaii Expressi hooldemeeskond ning joogipunkt.
Lõpetamise järel said lapsed kaela medalid ja kätte
diplomid. Finišis jagati lastele

ka kosutavat jäätist ning veidi
maiustusi. Sportlased võisid
pärast väsitavat võistlust ennast turgutada Viimsi Kooli
ujulas. Rannarahva Muuseum

kinkis piletid suvisele kontserdile, pakuti suppi ning ise sai
grillida viinereid, tublid abilised lasteaia hoolekogust küpsetasid pannkooke.
Lisaks spordivõistlusele said
kohaletulnud nautida sooja kevadilma, möllata täispuhutaval
batuudil ja lasteaia õuealal ning
tutvuda politseiautoga. Tore oli
vaadata kaunil kevadpäeval
nii palju särasilmseid inimesi. Aitäh lasteaia hoolekogule,
korraldusmeeskonnale
ning
toetajatele suurepärase elamuse
eest. Tänusõnad ka kõigile vabatahtlikele, kes andsid panuse
ürituse kordaminekuks. Rõõmsate kohtumisteni!

Marju Mik

MLA Viimsi Lasteaiad Randvere
maja õpetaja

Etendus väikestele
6. mail said Viimsi lasteaedade lapsed huvikeskuses vaadata põnevat
etendust “Loomislood“.
40 minutit kestvas lavaloos
etendasid kaks Oma Lava näitlejat, Liia Kanemägi ja Mariana Gutjuma, kevadist rahvakalendri etendust “Loomislood”
maailma loomisest ning paljudest loodus- ja elunähtustest.
Etenduse truppi kuulub

Näitlejad jutustavad loomislugu.

veel ka Nuku- ja Noorsooteatri
näitleja Katri Pekri. Kolmekesi pandigi kokku pärimuslugu

lauludega. Lastele on selles antud suurepärane võimalus kaasa
lüüa, mida ka väiksed teatrisõbrad innukalt tegid, muutudes
kord jänkudeks, kord koerteks.
Imelihtsate vahenditega –
kangaste ja käpikute abil –
mängiti laval paljusid talutöid,
looduse ja aastaaegade muutumist. Lihtsa, kuid nutika lavakujundusega etendus pakub
vaatajatele toredat fantaasiamängu.

“Väga lahe,” arvasid etenduse lõppedes lapsed. “Tore,
et lapsed said ise kaasa teha,”
lisasid kasvatajad.
Viimsi huvikeskuses vaatas etendust kokku umbes 600
last. Etenduse eest tasus kultuuriministeerium. “Loomislood” kuulub kultuuripärandi
aasta kavasse ja tutvustab eesti
pärimust kõige noorematele
vaatajatele.

VT
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sport

KK Viimsi täisedu
Viimsi 3:3 korvpalliturniiri
võitsid meeskonnad City
Salm ja KK Viimsi.

Emadepäeval, 12. mail toimus
Viimsi Kooli spordikompleksis
eelsoojendus suvisele Sprite tänavakorvpalli hooajale. Viimsi
3:3 turniiri meeste võistlusklassi võitis City Slam, kes alistas
finaalis meeskonna Probleemid
tulemusega 11:9. Poisid P-99
võistluskassi kuldmedalid kuulusid KK Viimsi nelikule.
Viimsis võtsid mõõtu 10
meeste võistkonda, kelle ridades võis näha mängumehi harrastajatest kuni G4S korvpalli
meistriliiga mängijateni välja.
Alagrupi turniirid läbisid
täiseduga edasi vastavalt KK
Viimsi ja City Slam, kuid alagrupi teiste koha, s.o poolfinaali
koha nimel käis tihe rebimine.
Kahe meeskonna vahel tekkinud n.ö surnud ringis pääsesid
tänu paremusele omavaheli-

Viimsi 3:3 korvpalliturniiri võitjad.

ses mängus edasi Euromehed
A-alagrupist ning Probleemid
B-alagrupist.
Poolfinaalides alistas Probleemid 10:7 KK Viimsi ning
City Slam sai tulemusega 14:8
jagu Euromeestest. Kolmanda
koha mängus võitsid Euromehed 10:8 KK Viimsit.

1. koht: City Slam (Madis
Vesker, Aleksei Utitsõn, Oskar
Tammejõe, Roland Prii).
2. koht: Probleemid (Rasmus Tõnuri, Viljari Veskiväli,
Taavi Aljas).
3. koht: Euromehed (Allar
Leppind, Alan Kalda, Priidik
Ulp, Riho Kõiv).

P-99 võistlusklassis mängis viis võistkonda üheringilise turniiri. Täiseduga, nelja
võiduga, lõpetas päeva KK
Viimsi nelik. Võrdselt kaks
võitu ja kaks kaotust kogusid
nii H-Sport kui ka BC Tallinn,
kuid paremus omavahelises
mängus andis hõbemedalid HSpordi meeskonnale.
1. koht: KK Viimsi (Henri
Sten Vainola, Sander Raieste,
Margus Liinev, Stenver Pärn).
2. koht: H-Sport (Karro
Haav, Janar Välk, Riko Lepik,
Martin Bander).
3. koht: BC Tallinn (Nikita
Botškarjov, Daniel Beilinson,
Arseni Bondarev, Nikita Krassohhin).
Viimsi tulemused ja galerii:
www.facebook.com/kkviimsi
Viimsi 3:3 Korvpalliturniiri toetasid Viimsi vald, Sportland, Nike, Eesti Kultuurkapital ja tanavakorvpall.ee

www.kk.viimsi.ee

Võidukad
karatekad
10.–11. mail toimusid Soomes Vantaas Kimura
Shukokai Karate Euroopa meistrivõistlused.
Viimsi poistest osalesid Sten Aru, Marti Himbek,
Carl Christjan Bogoslovski ja Jakob Haud.
2000.–2001. a sündinud poiste raskekaalus tuli Euroopa
meistriks kumites Carl Christjan Bogoslovski. Ta alistas finaalis Šveitsi võistleja,
lüües viimasel 10. sekundil
jalalöögi pähe, millega teenis võidutoovad kaks punkti.
Sama vanade poiste kergekaalus võitis pronksmedali
Jakob Haud. Sten Aru võitis
esimese matši, kuid sai teises
matšis vigastada, mistõttu ei
saanud enam edasi võistelda.
Marti Himbek, Carl Christjan
Poisid treenivad SpordiBogoslovski, Kätlin Kivirand
klubis
Impact, nende treener
ja Jakob Haud.
Viimsis on Kätlin Kivirand,
kes ise võistles kumites naiste raskekaalus ning pidi väga
tugevas konkurentsis leppima 4. kohaga.

Kätlin Kivirand
SK Impact

Spordiüritustest tulekul
29. mai Harjumaa meistrivõistlused ja vanuseklasside meistrivõistlused suundorienteerumises – MN21, veteranid (M40, 50,
60 ja N35, 45, 55) ning noored (MN14 ja MN18) / Vääna-Jõesuu / korraldaja Harjumaa Spordiliit.
29. mai k 19 Filter temposõidu karikasarja 2. etapp /Haabneeme / korraldaja Aerobike Cycling Agency
5. juuni 10 olümpiastarti mitmevõistluse Harjumaa finaal /
Kuusalu / korraldaja Eesti Kergejõustikuliit.
6. juuni k 18 Lepneeme Purjespordikeskuse avamine / Leppneeme / korraldaja Rein Ottosoni Purjespordikool.
8. juuni Harjumaa meistrivõistlused ning noorte A (19961997) ja B (1998 ja hiljem) vanuseklassi meistrivõistlused kergejõustikus/ Kose. Korraldaja Harjumaa Spordiliit.
8.–9. juuni Viimsi valla lahtised meistrivõistlused tennises harrastajatele / mõisaplatsi väljakud / korraldaja Kristjan Pakk.
9. juuni k 10 III Viimsi Rattaretk / Viimsi looduskeskuse ees /
korraldaja Viimsi vald.
29. juuni–30. juuni XXI Eesti valdade suvemängud / KarksiNuia / korraldaja Eestimaa Spordiliit Jõud.

Jaak Kuul alustas hooaega edukalt
Viimsi autosportlane Jaak Kuul oli edukas Saksamaal HAIGO sarja etapisõitudel ning võidukas Riias ja Audrus auto24 ringil.
Saksamaal Oscherslebeni ringrajal peeti aprillikuu lõpus autovõidusõidu HAIGO sarja kaks
esimest etappi, kus edukalt osales ka Viimsi motosportlane
Jaak Kuul. Mõlemal etapil sai
Kuul teise koha, samuti tuli
Jaak Kuul Bikerniekis.
Viimsi autosportlane ajasõidul
teiseks. “Nii sain mõlemale sõidule startida esireast ja ka
mõlemal korral esimesena pool ringi sõita,” rääkis Jaak Kuul.
“Praegu on mul kokkuvõttes 6 punkti rohkem kui eelmise
aasta meistril, kes jäi teiseks. Tuleb minna liidrikohta kaitsma
Sachsenringile ja ilmselt ka Poznani,” arvas Kuul. Kokku võib
neid etappe toimuda 10 kuni 12.
4. mail Riias Bikernieki ringrajal ja seejärel uuel Audruringil
õnnestus Jaak Kuulil mõlema võistluse mõlemad stardid võita.

Sulgpallimeistrid
selgunud
12. mail toimusid Viimsi spordihallis valla meistrivõistlused, kus osales 32 mängijat.
Võistlus on tugev motivaator kohalikele mängijatele, kes
saavad ennast proovile panna. Esindatud olid nii noorte,
täiskasvanute kui seeniorite klassid. Oli mitmeid põnevaid
ja tasavägiseid heitlusi, mis spordis on edasiviivaks jõuks.
Viimsi sulgpalliklubi kasvandik Steven Pärnasalu on
8aastane, ta on 2013. aasta Eesti meister U11 vanusegrupis. Ka valla meistrivõistlustel ei jäänud ta tulemuste ja
võitluslikkusega võlgu. Steven mängis kolmes vanusegrupis (viie tunni jooksul 12 mängu) ja pälvis kaks meistritiitlit. Steven on siirdumas suvel Taani, edu talle ja tema
tiimile rahvusvahelises konkurentsis.
U11-15 tüdrukute üksikmängus ei komistanud Kristin
Käsik, ta tuli meistriks nii U13 kui ka U15 vanuses. Poiste
U11 ja 13 paarismängus olid vastamisi Markus Kivistik –
Matthias Lill ja Martin Metsküla – Martin Orav. Tulemusega 2:0 saavutasid meistritiitli Markus ja Matthias.
Poiste U15 üksikmängus saavutas esikoha Rando Stoltsen, teine oli Paul Silm ja kolmas 8aastane Steven Pärnasalu.
U15 vanuses olid väga võitluslikud segapaarismängud.
Kolme paari vahel tekkis ühepalju võite, mis on samuti
märk kolmese alagrupi tasavägisusest: võitjaks osutusid parema geimide suhtega Matthias Lill – Kristin Käsik, edastades Paul Silma – Kris Stina Vaidlat ja Steven Pärnasalut
– Helen Käsikut.
Täiskasvanutest tuli meesüksikmängus meistriks Andreas Leimann, kes alistas Rene Pringi ja Urmas Leemani.
Urmase ja Andrease teise geimi lõpp oli küll tasavägine,
kuid seekord oli Andreas parem, Urmasele jäi teine koht.
Meespaarismängus kolmegeimilises heitluses tulid meistriteks Rauno Kristel – Andreas Leiman, alistades Urmas
Leemani – Toivo Tammeri.
40+ vanuses ei andnud Rauno Kristal võidulootust konkurentidele ja võitis meistritiitli, teine oli Toivo Tammeri ja
kolmas Valdur Vaht. Samuti võitis Rauno meistritiitli segapaaris koos Margit Raudsepaga, alistades Toivo Tammeri
– Regina Kari ja Andreas Leimani – Thea-Liis Pae.
Naiste üksikmängus tuli võitjaks Maire Tuul, teine
koht Regina Kari ja kolmas Lembi Sillandi.
Lastele, kel veel sulgpalliväljakul vara võistelda, toimus
treener Melissa Mazhurtsaki juhendamisel võistkondlik
sulgpallipärane osavusvõistlus.

Viimsi sulgpalliklubi
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l Müüa

loomasõnnikut 7 T 140 €, 15 T 210 €, hobusesõnnikut, mulda 15 t 135 €, killustikku ja liiva.
Tel 5697 1079, 670 1290, e-mail taluaed@hot.ee.
l Otsin suveks 12a poisile Randveres 2–3 korral
nädalas(1–2 tundi) asjalikku koduõpetajat vene
keeles. Tasu kokkuleppel. Tel 5664 1166 või
kootkas@hot.ee.
l Vajatakse tekstiili kokkupanijat Haabneemes. Töö
ühes vahetuses, tasu kokkuleppel. Info tel 520 4914.
l Pakun raamatupidamisteenust. Eelnevate perioodide korrastamine, jooksvad tööd kuni majandusaasta aruandeni. Tel 5665 5570.
l Restaureerin täispuit-antiikmööblit Tallinnas
Nõmmel. Tel 5568 3629.
l Kevadised aiahooldustööd, istutusalade rajamine ja taimede istutamine. Tel 514 0524, e-mail
landart@live.com, http://landart.edicypages.com.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hinnaga 120 €.
mullavedu@hot.ee, tel 525 2632.
l Otsin inglise keele õpetajat Viimsis, algtase.
Helistada 502 1549.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Helistage telefonil 5625 1195 (k 9–19). Tiiu
l Torutööd. Vee- ja kanalisatsioonitorude paigaldus
nii sees kui väljas. Kaevetööd. Santehnika paigaldus
ja remont. Veemõõdusõlmede ehitus. Tel 5868
7355.
l Müüa kuldse retriiveri kutsikad, snd 30.03.2013.
Vanematel tehtud vajalikud terviseuuringud.
Kutsikad saavad EKL tõutunnistuse ja kiibi. Lisainfo
kadritroska@gmail.com või tel 5344 3332.
l Oksapurustaja, trimmeri, võsalõikuri rent kohaletoomisega 25 €. oksapurustaja.eu või tel 515 4962.
l Metalli koristamine. Tel 5695 7713. Aleksander
l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid
rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid
profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt
Olimpi e-poest www.olimp.ee
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936.
l Pakun koristusteenust, tel 5683 3838.
l Abiks Alati Raamatupidaja OÜ koostab aastaaruandeid, aitab firmadel sisse seada raamatupidamisarvestust ja osutab raamatupidamise täisteenust.
Täiendav info http://aaraamat.weebly.com;
kontakt aaraamat@gmail.com, tel 503 7487.
l Akende pesu, (sammaldunud katuste) survepesu,
katuste süvapesu, ohtlike puude lõikus, veerennide puhastus, koristustööd. Tel 5638 8994.
l Pikaajalise töökogemusega põrandakatete paigalduse brigaad teostab parketi, laminaadi, pvc-,
linoleumi, epo-, polüuretaankatete paigaldustöid.
Tegeleme ka põrandate tasanduse ja kallete viimistlusega. Aitame nii tootevalikul kui ka transpordiga. Tel 517 5261.
l Kvalifitseeritud 3. kat. pottsepp teostab ahjude,
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehitust. Samas vanade küttekehade remont ja puhastus. Töödele garantii ja teostusakt. Tel 501 5320.
l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail margus@
korvent.ee, tel 552 6281.

l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus,
puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus,
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825,
evaron@hot.ee, www.evaron.ee.
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning saepuru kotis al 1,8 € võrk (koos toomisega). Tel 501
8594.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine. Töö kiire
ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228.
l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja äravedu
Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki
metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid
olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suuremate koguste eest võimalik tasu kokkuleppel!
Tel 5833 3586.
l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süsteemiga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised sisetööd. Tel 5850 4300.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid.
Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska mängida, siis õpetan. Võta ühendust virbel@virbel.eu.
Igasse kodusse kannel!
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30 cm
2,2 €, kask 30 cm 2,6 €. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae ja Viimsi valda tasuta. Tellimine tel
5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,
lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada
ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal koos
massaažilauaga. Tund aega 18 €. Massööri tellimine tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com, Reet.

VLADIMIR VOLOHHONSKI
21.06.1948-13.05.2013

13. mail 2013 suri AS DBT pikaajaline juht, tuntud ettevõtja ja Eesti transpordi, transiidi ning
logitika valdkonna üks tunnustatumaid professionaale, Valgetähe ordeni kavaler Vladimir
Volohhonski.
V. Volohhonski oli paljude üleriigiliste
projektide initsiaator ja elluviija. 1973–1997 a
töötas Volohhonski Tallinna Sadamas, tõustes
tootmisala direktoriks. Ta andis tohutu panuse
Tallinna Meresadama arengusse, võttis aktiivselt osa sadamate ühendamise ning AS Tallinna
Sadam loomisest. Alates 1997. a oli V. Volohhonski AS DBT asendamatu juht juhatuse esimehena.
V. Volohhonski pööras suurt tähelepanu heategevusele, toetas aktiivselt Eesti spordi arengut,
osutas iseseisvat finantsabi Pühtitsa Jumalaema
kloostrile ning Tallinna Nikolai kirikule.
AS DBT kollektiiv

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

Paigaldame tänavaja äärekive ning
lippe, võrkaedade
ehitus, haljastustööd.
Tel 5803 7100
email:
urmas088@hot.ee

Korralik tõlketeenus
mõistliku hinnaga,
kevadised soodustused
lõputööde kokkuvõtetele –
vaata lähemalt

MP Tõlked

www.merilink.eu/index.html

Puitaedade ja Terrasside ehitus.
Küsi meilt täpsemat pakkumist,
info@puitaed.ee
Tel.+372 564 561 68, www.puitaed.ee

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga UUSI
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool
Terviseaudit

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee
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Alates 20. aprillist k 10.00–16.00
igal laupäeval toimub Viimsi siseturul
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

KIRBULAAT

Müüa ja osta saab kõike.
Sulle – vana, teisele – uus!
Info ja eelregistreerimine:
info@viimsiturg.ee ja tel 5855 7003

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

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

Viimsi Kirbuturg

Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müüjatele iga neljas nädal müügikoht tasuta!
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

RANNAPERE
PANSIONAAT
võtab tööle hooldusõe
Palk kokkuleppel, töö graafiku alusel.
Sooviavaldused kandideerimiseks
esitada kuni 31. mai 2013. a
meilile: ulle@rannapere.ee
Info telefonil 606 4081, 5345 6080.

Püünsi Kool otsib alates uuest õppeaastast oma tegusasse kollektiivi

lasteaia muusikaõpetajat (0,25),
administraatorit (1,0),
koristajat (1,0)
Avaldus ja CV saata hiljemalt 7. juuniks
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33,
Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või
e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.
edu.ee

Lahtiste uste päev
Viimsi Kunstikool (Miiduranna
küla Madise tee 2) on avatud
tutvumiseks kõikidele huvilistele
7. juunil k 11–14.
Võimalus joonistada, maalida,
voolida.
Suvised maalipäevad täiskasvanutele Viimsi Kunstikoolis
14., 15., 16. juunil.
Täpsem info tel 501 0472.

Päikeseloojangu jooga

Alates 2. juunist toimuvad Haabneeme
rannas igal pühapäeval päikeseloojangu joogatunnid. Kohtumine Haabneeme
rannas muuli juures. Juunis k 20.30–21.30
(2., 9., 16., 23., 30. juuni), tasu 5 €.. Juulis k
20.30–22.00 (7., 14., 21., 28. juuli), tasu 7 €.
Augustis k 19.30 –20.30 (4., 11., 18., 25. august), tasu 5 €. Võta kaasa matt ja tule mugavate, ilmale vastavate soojade riietega.
Märja ilma ja tugeva tormi korral jääb tund
ära. Soovitav võtta kaasa termosega tee. Lisainfo: www.pilletaliyoga.com.

HEA TUJU LASTELAAGER 2013
“SUVI ON SEIKLUS”

• seiklus linnas
• seiklus metsas
• seiklus mere ääres
• seiklus kunsti ja meisterdamismaailmas
• seiklus fantaasiamaailmas
Laagrisse on oodatud 7–10 a tüdrukud.
Pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1
I vahetus: 1.juuli-5.juuli 2013
II vahetus: 26.august-30.august 2013
Hind 85 € (millest broneerimistasu 25 €)
Iga päev hommikuamps ja soe lõunasöök!
Laagripäeva pikkus on 10.00-16.30
Registreerimine kodulehe kaudu:
www.heatuju.planet.ee
Lisainfo: heatujustuudio@gmail.com
tel 5563 4784
www.huvikeskus.ee
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Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER

Express Post AS on alates 1997. aastast
tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.

Asume Ravi tee 1
(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi
Haigla kõrval)

Otsime jalgsi lehekandjaid Viimsi,
Miiduranna ja Haabneeme piirkonda
ja autoga lehekandjat Lubja küla
piirkonda,
kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (3.30–7.00) kanne.

Töötasu on 3,40 EUR tund + reklaamikande tasud.
Oma soovist palume teada anda:
telefonil 617 7700 või
täita CV aadressil www.expresspost.ee

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

