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Spordi elutööpreemia sai
Kaarel Zilmer. Loe lk 10

Nõrk jää!
Tänu heitlikule ilmale ei pruugi looduslike veekogude jääkate olla inimese
kandmiseks piisavalt paks. Mootorsõidukist rääkimata.

2017. aasta tulemuste eest premeeritute ühispilt. Foto Annika Haas

Viimsi valla kultuuri ja spordi
aastapreemiad jagatud
Viimsi valla kultuuri ja spordi
aastapreemiad ning elutööpreemiad kuulutati pidulikult
välja tänuüritusel 25. jaanuaril Viimsi Kooli aulas.

Üritusele olid kutsutud spordiklubide esindajad ja parimad sportlased, Viimsi huvikeskuse, Prangli
rahvamaja, Viimsi koolide esindajad ja huviringide juhid, Viimsi raamatukogu ja Rannarahva muuseumi töötajad ning kirikukoguduste
esindajad.

Spordi aastapreemiad

Spordi aastapreemia suurus on 400
eurot.
Aasta noorsportlane / neiu –
Susannah Kaul. Paraujuja, kes 2017.
aastal saavutas maailmakarikasarja Kopenhaageni etapil 50 m vabalt hõbemedali ja 200 m vabalt 7.
koha. Lisaks Euroopa noorte paramängude 50 m vabalt ja 200 m vabalt kuld, maailmameistrivõistlustel Mehhikos 50 m vabalt pronks
ja 100 m vabalt 5. koht. Eesti Paraolümpiakomitee parim neiu 2017.
aastal, töötab ise ka treenerina.
Aasta noorsportlane / noormees
– Jakob Haud. Purjetaja, kes võitles end Zoom 8 paadiklassis maailmameistriks.
Aasta treener – Raivo Randmäe. Treener, kes treenib maailmameistreid.
Aasta naissportlane – Anett
Kontaveit. Tennisist, kes 2017. aastal olnud WTA edetabelis seni kõrgeimal, 27. kohal.
Aasta meessportlane – KarlMartin Rammo. Purjetaja, kes 2017.
aastal saavutas 10. koha Euroopa
meistrivõistlustel, kus võistles 120
jahti, ja 19. koha maailmameistrivõistlustel 170 jahi hulgas. Maailma edetabelis on Karl-Martin Rammo hetkel 18. kohal.

Aasta seeniorsportlane – Bruno Nopponen. Ujuja, treener ja kehalise kasvatuse õpetaja, kes on 3
km avaveeujumise meister ja taliujumise maailma karikasarja hooaja üldvõitja.
Aasta võistkond – korvpalliklubi Viimsi esindusvõistkond. Saku II liiga võit ja pääs I liigasse,
U18 noormehed Eesti meistrivõistlustel II koht.
Aasta sporditegu – Saku II liiga F4 turniiri korraldamine Viimsis / MTÜ Korvpalliklubi Viimsi. Eesti Korvpalli Liit valis Viimsi
toimumispaigaks, sest korvpalliklubi Viimsi on mängude korraldusel
üles näidanud head kvaliteeti.
Aasta spordiürituse korraldaja – Siiri Visnapuu. 2017. aastal on
ta spordiklubi Viimsi Sport eesvedajana korraldanud kepikõnni-, orienteerumis- ja jalgrattasõidukoolitusi ning grupitreeninguid. Algatati
ka Viimsi Põhjakonna trepijooksu
traditsioon.

Kultuuri aastapreemiad

Kultuuri aastapreemia suurus on
400 eurot.
Aasta noor muusik – Liina
Ariadne Pedanik. Liina lõpetas eelmisel aastal Viimsi Keskkooli. Alates 3. eluaastast on ta laulnud Viimsi huvikeskuse muusikastuudios.
15 aasta jooksul on ta esindanud
Viimsi valda erinevatel lauluvõistlustel ja on võitnud palju auhinnalisi kohti. 2017. aastal osales ta Eesti
Laul 2017 finaalis lauluga “Feel
Me Now” ning saavutas 6. koha.
Aasta muusik – Heli Jürgenson. Koorijuht ja pedagoog, XII
noorte laulupeo peadirigent.
Aasta tantsujuht – Margus
Toomla. Tantsupedagoog, XII noorte tantsupeo pealavastaja.
Aasta kultuuritegu – teatrilavastuste korraldamine Viimsis

Black Box Studios / Sihtasutus
Theatrum. 2017. aastal tõi sihtasutus Theatrum Florian Zelleri lavastusega “Isa” ja Ivan Võrõpajevi
lavastusega “Joobnud” viimsilastele tippnäitekunsti koju kätte. Kokku toimus Viimsis Black Box Studios 14 etendust, külastajaid oli üle
kahe tuhande. Auhinna võtsid vastu
SA Theatrum tegevjuht ja produtsent Aive Sarapuu ning SA Theatrum nõukogu liige, kunstiline juht,
lavastaja ning näitleja Lembit Peterson.
Aasta kultuurikorraldaja –
Jekaterina Alipova. Rannarahva
muuseumi ürituste korraldaja, kes
on muuseumis töötanud veidi üle
aasta ning on selle aja jooksul korraldanud palju erinevaid üritusi.
Aasta kultuuritöötaja – Aime
Salmistu. Randvere päevkeskuse
juht ja aktiivne ürituste eestvedaja
juba 10 aastat. Ta on hea seisnud
selle eest, et Randvere päevakeskuses tegutsevad erinevad huviringid ning on korraldanud eakatele
mitmeid õppereise Eestimaa vaatamisväärsetesse kohtadesse ning
kaugemalegi. Eelmisel aastal korraldas ta Randveres rahvusvahelise seeniortantsupeo.
Aasta kultuurikollektiivi juhendaja – Külli Täht. Viimsi Keskkooli õpetaja on Viimsi kooliteatrit Eksperiment juhendanud juba
üle kümne aasta. Viimastel aastatel
on pööratud rohkem tähelepanu grupi dünaamikale, rütmidele, muusika-keha-vaimu ühendamisele. Näitering on igal aastal edukalt osalenud nii maakondlikel kui ka vabariiklikel festivalidel.
Aasta raamatutegu – raamatu “Püünsi, Rohuneeme ja Rummu – Viimsi vanad rannakülad”
väljaandmine / MTÜ Püünsi Külaselts. MTÜ Püünsi Külaseltsi eestvedamisel nägi eelmisel aastal il-

mavalgust raamat “Püünsi, Rohuneeme ja Rummu – Viimsi vanad
rannakülad” koostöös Rannarahva
muuseumi ja vallaga.
Aasta ajaloo tegu – Naissaare
sõduripannoo restaureerimine /
Hilkka Hiiop. 2017. aasta juuli keskel restaureeriti Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professori Hilkka
Hiiopi ja konserveerimise osakonna tudengitega Viimsi valla tellimusel Naissaarel Männiku külas asuva endise nõukogude armee klubihoone seinapannoo.
Aasta tegu – Põhjakonna trepi rajamine / Oliver Alver, Julia
Parind, Rain Mäekivi, Aivar Lepassaar, Raimo Tann. Põhjakonna trepp on kujunemas uueks Viimsi
vaatamisväärsuseks. Idee sai teoks
tänu paljude firmade ja Viimsi valla suurepärasele koostööle.

Elutööpreemiad

Viimsi valla elutööpreemia suurus
on 2400 eurot.
Kultuuri elutööpreemia – akordionist ja Viimsi Muusikakooli
õpetaja Henn Rebane. Eesti akordionist ja muusikapedagoog, kes
on töötanud pikka aega akordionipedagoogina Viimsi Muusikakoolis.
Henn Rebane on kirjutanud filmimuusikat ja muusikat teatrilavastustele ning laule. 2017. aastal andis
ta välja akordionipalade kogumiku
Raimond Valgre muusikast.
Spordi elutööpreemia – Kaarel
Zilmer. Spordipedagoog ja sporditegelane, kes on olnud Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi rekreatsioonikorralduse õppetooli juhataja ja lektor ning loodus- ja terviseteaduste instituudi
lektor. Ta on osalenud Viimsi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni töös.

Viimsi Teataja

Päästeamet soovitab loodusliku veekogu jääkattele minna alles siis, kui on olnud mõnda aega
ühtlaselt külmad ilmad ning jääkate on kogu
veekogu ulatuses vähemalt 10 sentimeetrit paks.
Veekogu jääkattele ei tasu kunagi minna üksinda, kaasa tasub võtta jäänaasklid.
Jääkattealuse vee temperatuur on 4 kraadi
ümber. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt 10 minutit, laps veelgi vähem. Lastele tuleb juba varakult selgitada nõrga jääga seotud ohtusid, kalameestel ja
teistel jääkattel viibivatel täiskasvanutel tasub
tõsiselt mõelda, kas paar püütud kala või jääl
tehtud loodusfoto kaalub üle oma elu ohtu
seadmise.

Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Ühendatud ehitus- ja
kommunaalamet
Alates 1. veebruarist ühendati Viimsi vallas seni eraldi tegutsenud ehitusamet
ja kommunaalamet ehitus- ja kommunaalametiks.
Ühendatud ametil on kolm teenistust:
ehitusteenistus, mille peaspetsialist on Jüri
Kurba, kommunaalteenistus, mille peaspetsialist on Alar Mik, ja järelevalveteenistus,
mille peaspetsialist on Karin Laugas. Ehitus- ja kommunaalameti juhatajana asus
tööle Tiia-Liis Jürgenson.
Ameti vastuvõtuajad: E k 14.00–17.30
ja N k 9–12 ja 14–17. Ameti juhataja ja teenistuste peaspetsialistid eelregistreerimisega telefonil 602 8818.
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Viimsi valla
2018. aasta eelarve
30. jaanuaril kinnitas
volikogu Viimsi valla
2018. aasta eelarve.
Eelarve tulude maht on
34,89 miljonit eurot,
millele lisandub märtsis
riigipoolne tasandus- ja
toetusfondi eraldis, mis
esialgsetel andmetel on
6,18 miljonit eurot.
Eelmise aasta septembris kinnitas vallavolikogu “Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018–2022”. See
dokument on põhilises osas ka
selle aasta eelarve koostamise
aluseks. Eelarvestrateegia on
koostatud konservatiivselt ja
sama saab öelda ka Viimsi valla 2018. aasta eelarve kohta.
Vallal läheb sama hästi kui
elanikel. Aastaga kasvas Viimsi vallas registreeritud elanike
arv 740 inimese võrra ja oli
01.01.2018 seisuga 19 782. Samuti kasvas aastaga maksumaksjate arv 256 võrra ning
töötuid oli 2017. aasta lõpu seisuga 285. Töötute osakaal on
2,3% töövõimeliste elanike arvust ja see näitaja on madalam
kui Harju maakonnas (3,4%)
ja Eestis (4,6%) keskmiselt.
2018. aasta eelarve tulude
plaani koostamisel arvestasime
riigi majanduse hetkeolukorda
ja ametlikke majandusprognoose 2018. aastaks. Olulisemad
neist on rahandusministeeriumi kevadine ja sügisene korrigeeritud majandusprognoos. Jätkuvalt on tähtsal kohal eelarve
tasakaal ja tegevuste pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine.
Eelarve põhiline tulu laekub füüsilise isiku tulumaksust
ja selle laekumist on planeeritud 22,5 miljonit eurot. Seda on
5,8% rohkem kui 2017. aastal.
Eelarve koostamise lähtetingimustes sai määratud, et tulumaksu laekumise kasv ei tohi
olla suurem kui 3%. Suurema
kasvu põhjuseks on, et sellest
aastast laekub tulumaksuna kohalikule omavalitsusele 11,86%
füüsilise isiku maksustatavast
tulust, varasema 11,6% asemel.
Maamaksu laekumist on eelarves prognoositud 2,55 miljo-

nit eurot ja see jääb samale tasemele 2017. aasta laekumisega. Kuna maamaksu koefitsiendid on kehtestatud maksimaalse määrani, siis ei ole võimalik täiendavat maksulaekumist
maamaksu osas kavandada.
Pärast 6,18 miljoni euro lisandumist riigieelarvest saab eelarve põhitegevuse tulude maht
olema 32,7 miljonit eurot. Riigieelarve toetus sisaldab tasandus- ja toetusfondi eraldist, millest 5,4 miljonit eurot on üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus. Lisaks eraldatakse
rahalisi vahendeid kohalike teede korrashoiuks ja sotsiaalvaldkonna tegevusteks.
Põhitegevuse kulusid on planeeritud eelarves 23,6 miljoni
euro ulatuses.
- Üldvalitsemine – valdkonnas on tähtsal kohal vallavalitsuse infotehnoloogilised investeeringud, et tagada kaasaegne
IT-võimekus ja haldussuutlikus.
Valdkonnas on kavandatud ka
valla eelarve reservfond, mille
suurus on määratud valla põhimääruses. Reservfondi kasutatakse ootamatute ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulutuste katmiseks.
- Avalik kord ja julgeolek –
valdkonna eesmärk on tagada
vallaelanikele kohalikud korrakaitse- ja konstaabliteenused.
Samuti jätkata valla avaliku ruumi valvet ning toetada kohalike päästeseltside tegevust (sh
Naissaarel ja Prangi saarel).
- Majandus – prioriteedid on
teede hooldus ja remont, transpordikorraldus ja erinevad planeeringud.
- Keskkonnakaitse – eesmärk
on korraldada ja koordineerida
Viimsi valla keskkonna vald-

konna tegevusi (jäätme- ja heitveekäitlus, maastikukaitse jne).
- Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna kaudu tagatakse valla avaliku ruumi heakord ning hallatakse ja arendatakse tänavavalgustust.
- Tervishoid – kiirabipunkti
ja perearstide tegevuse toetamist jätkatakse samas mahus
kui seni.
- Kultuur, sport, vaba aeg –
suurenevad sporditegevuse toetamiseks suunatavad vahendid
(kokku käib 74 erinevas spordiklubis 1721 last). Sügisest lisandub uus valla raamatukogu
filiaal Püünsi Koolis.
- Haridus – 1. jaanuarist suurenes nende haridustöötajate
palk, kelle töötasu tuleb valla
eelarvest. Haridusvaldkonna eelarvele tuleb juurde riigieelarve
toetusfondi eraldis üldhariduskoolide ülalpidamiskuludeks
summas 5,4 miljonit eurot märtsi kuu lisaeelarvega.
- Sotsiaalne kaitse – suurenevad puuetega inimeste hooldajatoetused ja pensionäridele
makstav ühekordne toetus.
Investeeringuteks on planeeritud 7,8 miljonit eurot, millest
3,8 miljonit teede ehituseks ja
renoveerimiseks. Haridusvaldkonna suurim investeering on
Püünsi Kooli juurdeehitus ja
keskkonnakaitse valdkonnas
tammede pargi rajamine riigigümnaasiumi juurde. Lisaks investeeritakse tänavavalgustusse, heit- ja sadeveesüsteemide
ehitusse, ehitatakse ja korrastatakse spordirajatisi ning toetatakse Rannarahva muuseumi
investeeringuid.

Randar Lohu
Rahandusameti juhataja

põhitegevuse valdkondade osakaalud Viimsi valla eelarves
Sotsiaalne kaitse
4%
Üldvalitsemine
15%
Haridus 58%

Politsei, valve,
pääste 0%
Majandus 7%
Keskkonnakaitse 3%

Kultuur, sport,
vabaaeg 10%

Elamu- ja
kommunaalmajandus 3%
Tervishoid 0%

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse
huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Toimetaja: Annika Koppel, tel 602 8833, e-post annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 23. veebruaril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Volikogus
Viimsi vallavolikogu poolt 30.01.2018 vastu
võetud otsused:
1. Viimsi valla 2017. eelarveaasta lõpujäägi kinnitamine, sulgemata assigneeringute kinnitamine ja eelarveaasta lõpujäägi suunamine
2. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse
üksuste üleriigilises liidus – Eesti Linnade Liit (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit)
3. Esindajate ja nende asendajate nimetamine
Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti
Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku
4. Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
(koosseisus: esimees – Kristi Tomingas; liikmed
– Terje Sander, Aivar Urm, Birgit Mägi, Imre Saar;
asendusliikmed – Svetlana Kubpart, Kadi Bruus)
5. Viimsi Keskkooli ümberkorraldamine
6. MTÜ-ga Teadmiskeskus Collegium Eruditionis
koostöölepingu sõlmimiseks volituse andmine
7. Rohuneeme külas asuva rajatise peremehetuks ehitiseks tunnistamine
8. Viimsi vallas, Leppneeme külas, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
10. Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega
nr 195 kehtestatud MTÜ Silva Majad detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohastel kruntidel pos nr 14 ja
pos nr 70
11. Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 otsusega
nr 9 kehtestatud “Loigu-I maaüksuse detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2
12. Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002 otsusega
nr 29 “Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme tee 82“ kehtestatud detailplaneeringu
osaline kehtetuks tunnistamine
Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 3
nimetati Viimsi valla esindajateks Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja
Valdade Liit) üldkoosolekule:
1. Siim Kallas ja tema asendajaks Jan Trei;
2. Valdur Kahro ja tema asendajaks Jüri Kruusvee;
3. Raimo Tann ja tema asendajaks Oliver Liidemann;
4. Märt Vooglaid ja tema asendajaks Mari-Ann
Kelam.
Sama otsusega nimetati Viimsi valla esindajateks Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt
Eesti Linnade ja Valdade Liit) volikokku:
1. Siim Kallas ja tema asendajaks Janek Murakas;
2. Margus Kruusmägi ja tema asendajaks Annika Vaikla.
Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 5
otsustati korraldada ümber Viimsi Keskkooli tegevus järgmiselt:
1. Viimsi Keskkooli senine tegutsemisvorm (ühe
asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium)
muutub alates 1. septembrist 2018.
2. Gümnaasiumiosa tegevus lõpetatakse 31. augustil 2018.
3. Kool jätkab alates 1. septembrist 2018 tegevust põhikoolina, mille kooliastmed on:
1) I kooliaste – 1.–3. klass;
2) II kooliaste – 4.–6. klass;
3) III kooliaste – 7.–9. klass.
Sama otsusega otsustati kinnitada alates 01.09.
2018 Viimsi Keskkooli uueks nimeks Viimsi Kool.
Lisaks otsustati, et Viimsi vallavalitsus peab
moodustama Viimsi Keskkooli ümberkorraldamise komisjoni.

teegiline hindamine Viimsi vallas, Leppneeme
külas, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringule, mis on algatatud Viimsi Vallavalitsuse
23.11.2016 korraldusega nr 719. Detailplaneeringuga korrigeeritakse krundi piire, määratakse ehitusõigus täiendava elamu, abihoonete ja
paadikuuri ehitamiseks ning lisaks moodustatakse Leppneeme tee laiendamiseks tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt, mis
antakse tasuta valla omandisse.
Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 9
otsustati võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas, Lubja külas, kinnistu
Pärtlepõllu detailplaneering (Linnaruumi OÜ töö
nr 2579/16), millega tehakse ettepanek ca 10
ha suurusel planeeringualal Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast (põllumajandusmaast) väikeelamute maaks, maa-ala
jagamiseks ja 26 üksikelamumaa kasutamise
sihtotstarbega krundi (suurused 1500–2103 m2),
1 kultuuri- ja spordiasutuse maa kasutamise
sihtotstarbega krundi, 1 haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krundi ja 3 tee- ja tänavamaa krundi moodustamiseks ning üksikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 m) ja kahe abihoone (H = 4,0 m) ehitamiseks. Põhihoonel on
lubatud lisaks üks maa-alune korrus. Üksikelamukrundi suurim lubatud ehitusalune pindala
on 300 m2. Kultuuri- ja spordiasutuse maa krundile on lubatud ehitada lisaks mängu- ja spordiväljakutele üks 150 m2 ehitusaluse pindalaga
ühekorruseline teenindushoone, mille kõrgus
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 4 m.
Detailplaneeringu kohaste teede, avaliku haljastuse ja ühiskondlike hoonete maa krundile
kavandatud ehitiste rajamiseks ja teede aluse
maa vallale tasuta üleandmiseks on Tallinna
notari Priidu Pärna notaribüroos 7.06.2017 sõlmitud võlaõiguslik leping, samuti on kokku lepitud detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate
kaudsete kulude hüvitamises – nn sotsiaalse taristu tasu, mille täpne suurus on seotud detailplaneeringuga kehtestatavate elamuühikute arvuga.
Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 10
tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10.10.
2000 otsus nr 195 “Detailplaneeringu kehtestamine MTÜ Silva Majad“ kruntidel pos nr 14 ja
pos nr 70.
Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 11
tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 18.01.
2005 otsusega nr 9 kehtestatud “Loigu-I maaüksuse detailplaneering“, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2.
Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 12
tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.02.
2002 otsusega nr 29 “Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme tee 82“ kehtestatud detailplaneeringu seletuskirja peatüki 3 alapunkt
3.3.1, millega on sätestatud, et hoonete katuste
lubatavad kalded on vahemikus 15–45 kraadi.
Viimsi Vallavolikogu poolt 30.01.2018 vastu
võetud määrused:
nr 1 Viimsi valla 2018. aasta eelarve
nr 2 Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine
nr 3 Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 määruse
nr 7 “Raiemäärus“ muutmine
nr 4 Viimsi Vallavolikogu komisjonide põhimääruste muutmine

Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 7
otsustati tunnistada peremehetuks ehitiseks
Viimsi vallas Rohuneeme külas Kuusikumetsa
ja Viimsi metskond 285 maaüksuste vahel asuv
päevamärk.

NB! Volikogu 30.01.2018 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel http://www.viimsivald.ee/12044/,
määrustega http://www.viimsivald.ee/12043/
ning täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande
veebilehel.

Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 8
otsustati jätta algatamata keskkonnamõju stra-

Volikogu kantselei
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Mida toob 2018. aasta
eelarve?
Viimsi valla 2018. aasta
eelarves on olulisel kohal
investeeringud teedesse,
haridusse ja transporti.

Vallavanem Siim Kallas, milline on eelarve seis 2018. aasta alguses? Milliseid põhimõtteid järgides eelarve kokku
pandi?
Viimsi valla eelarve prognoosimisel olime konservatiivsed – tulumaksu kasvu ehk siis
meie peamist tuluallikat on prognoositud 5,8%. Arvestanud oleme sealhulgas ka omavalitsustele laekuva füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasvuga. Nimelt varasemalt oli riigi poolt
määratud tulumaksu laekumise
protsent omavalitsustele 11,6%,
sel aastal tõuseb selle maht
11,86%-ni. Hetkel veel ei kajasta vastuvõetud eelarve riigi tasandus- ja toetusfondide eraldisi, need summad lisatakse märtsis lisaeelarvega.
Meil on siiralt hea meel, et
opositsiooni poolt tuli niivõrd
palju ettepanekuid ja et me mõtleme samas keeles – enamus tehtud ettepanekutest olid juba
eelarves oma koha leidnud, mis
näitab, et oleme vajadused sarnaselt kaardistanud.
Mis on 5 peamist eesmärki, millele sel aastal keskendute?
Oluliste eesmärkide all saab
kindlasti välja tuua asjaolu, et

sel aastal investeerime teede korrashoidu 3 674 837 eurot, mille käigus alustatakse rekonstrueerimisega näiteks Vehema,
Reinu ja Karulaugu teel ning
tehakse Tammepõllu tee laiendus ja rajatakse sinna ka jalgtee. Lisaks sellele alustatakse
Noorte talentide kooli ettevalmistustöödega, mis tähendab
meie jaoks kindlasti ühe omalaadse ja mitmekesiste võimalustega haridusmeka loomist.
Nimelt oleme eraldanud mänguväljakute korrastamiseks ja
rajamiseks 176 000 eurot, et rikastada vaba aja tegevuste võimalusi ning tuua lapsed ja vanemad välja vaba aega veetma.
Haridusvaldkonna suurim investeering sel aastal on Püünsi Kooli juurdeehitus, mis tähendab
kahe paralleeliga põhikooli jätkamist ja laiendamist kuni 360
õpilaseni. Lisaks sellele loob
juurdeehitus võimalused lääneranniku haruraamatukogule, mis
tulevikus teenindaks nii kooli
kui ka piirkonna elanikke. Samuti saame seal alustada noortekeskuse tegevustega ning tekib ka kogukonna keskus.
Abivallavanem Annika Vaikla on koostöös sotsiaalametiga
esitanud taotluse Euroopa Regionaalarengu Fondile, et saada fondi rahadest toetust ööpäevaringset teenust pakkuva teenusüksuse rajamiseks. Kui projekt õnnestub, oleks tegemist

kindlasti märkimisväärse arenguga kohalikul tasandil sotsiaalteenuste pakkumisel.
Milliseid arenguid on oodata transpordi korralduses?
Oleme teinud kõvasti tööd
selle nimel, et koostöös Harjumaa Ühistranspordikeskusega
taotleda täiendavaid liine pealinnaga ühenduse pidamiseks.
Nii avalikustati hiljaaegu hange
“Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna põhja
suuna bussiliinidel”, mille järgi
lisandub olemasolevale maakonnaliinile 114 täiendavad 4 väljumist ööpäevas, mis tähendab
kokku 24 väljumist Rohuneemest Tallinna kesklinna.
Lisaks lisanduvad kaks uut
avalikku maakonna bussiliini
– 174 on planeeritud Viimsi aleviku ja riigigümnaasiumi paremaks teenindamiseks, alustades
oma sõitu Balti jaamast ja kulgedes Viimsi suunal nii, et läbib Aiandi, Nelgi, Tulbiaia, Vehema, Pärnamäe, Lubja ja Randvere teed, jõudes lõpuks Viimsi keskusesse. Liin 115, mis
alustab sõitu Balti jaamast, sõidab Viimsi suunal mööda Randvere teed ja läbib Metsakasti,
Randvere küla kuni Tammneeme külani. Sellele bussiliinile
on planeeritud tööpäevadel 16,
nädalavahetuseti 8 väljumist.
Kõigele lisaks peame läbirääkimisi Tallinna linnavalitsusega, et pikendada Tallinna bus-

KOMMUNAALVEERG

siliini. Meie soov on parandada inimeste liikuvuse tingimusi ning arvan, et see on oluline
samm edasi selles suunas, et
teenindada oma elanikke paremini kui varem.
Millised positiivsed arengud on ootamas hariduse valdkonnas?
Lisaks juba eelmainitule tooksin ühe olulise arenguna välja
vähekindlustatud perede laste,
suurperede laste ja raske või sügava puudega laste võimaluse
taotleda huvitegevuse ja huvihariduse tegevuse toetamiseks
osalist kompensatsiooni kuni
50%. Teadushuvihariduse toetus tõuseb võrreldes 2017. aastaga 60%, mis kindlasti soodustab noorte huvi tehnoloogia
ja teadusega tegelemise vastu.
Rääkides meie õpetajatest,
siis nende koolitamisesse panustatakse võrreldes 2017. aastaga 50% rohkem ning oleme
planeerinud haridusasutuste töötajatele esmaabikoolituse korraldamise üks kord aastas.
Eelarves panustame paljudes valdkondades just meie inimestesse. Soovime, et meie elanikel oleks Viimsis elukeskkond, kus nad saaks tunda ennast hästi igas elu staadiumis
ja igal päeval. Nautida loodust,
teha sporti ja kasvatada oma
peret.

Krüsanteemi teel
on valmimas tänavavalgustus
Krüsanteemi tee rekonstrueerimise käigus on
rajatud sademevee kanalisatsioon ning vee- ja
kanalisatsioonitrassid.

Hetkel on töös elektritrasside ümberehitamine ja kaitsmine. Lõpetamisel on tänavavalgustuse ehitustööd, paigaldatud on valgustuspostid ja LED-lambid. Teede ehituslikud
tööd algavad soodsate ilmaolude (plusskraadid) saabudes.

Timmo Aleksandrov
Teedespetsialist

Tammepõllu teel
paigaldatakse sademeveekollektoreid
Tammepõllu tee laienduse ja taristu rajamise
projektis on tööd hetkel järgmises staadiumis:
Rohuneeme tee alla on paigaldatud sademeveekollektor.

Küsis

Elis Tootsman

Viimsisse tuleb unikaalne tammede park
6. veebruaril kuulutati
Rannarahva muuseumis
välja Tammede pargi
maastikulahenduse ideekonkurssi võitja ning anti
üle ergutuspreemiad.
Viimsi vallas viidi esmakordselt läbi maastikuarhitektuuri
ideekonkurss. Selle eesmärk oli
kiirelt areneva Haabneeme südamesse 2018. aasta sügisel
valmiva Viimsi riigigümnaasiumi kõrvale luua enam kui 4
hektari suurune pargiala. Pargis leiavad igapäevaselt tegutsemisvõimalusi nii noored kui
ka vanad, nii lemmikloomaomanikud kui ka loodusenautijad.
Konkursi võitis Lootusprojekt OÜ töö “Tõru”, (Kersti Lootus, Kadri Uusen, Siim Lootus
ja Laur Palm). “Tõru” kontseptsioon säilitab võimalikult palju
olemasolevat kõrghaljastust, pargi keskel tekib suurem ruum,
aga selle soppidesse on kavandatud privaatsemaid tsoone. Parki on kavandatud ka skulptuuridega ala ja võimalus lõkkeplatsiks. Pargi loodenurka tuleb
koerte jalutusplats, samuti kaks
väiksemat grillimiseks mõeldud
ala.
Ergutuspreemiad said Kivisilla OÜ töö “Sild” (Ülle Gri-

Hetkel on käsil sademeveekollektori ehitus Rohuneeme
tee – Männi tee ristmikust Männi põik suunas. Alates
Männi tee – Salu tee – Sõstra tee ristmikust paigaldatakse
paralleelselt sademeveekollektori ehitusega ka sademeveedrenaaž.

Taavi Valgmäe

Kommunikatsioonide peaspetsialist

Viimsi keskusest saab
bussiga lennujaama
Alates 1. veebruarist on võimalik Viimsi keskusest sõita ühistranspordiga Tallinna lennujaama.

Siim Lootus ja Kadri Uusen ideekonkursi võitja auhinda vastu võtmas. Foto Moonika Oras

šakov, Triin Järve, Eda Vane),
AB Artes Terrae OÜ töö “Kobratu 3”. Neljas Loodus” (Tanel
Breede, Heiki Kalberg, Sulev
Nurme, Gerly Toomeoja, Karl
Hansson, Merle Karro-Kalberg,
Elvi Liiv) ja Arhitekt Must OÜ
töö “Terrain” (Alvin Järving, Ott

Alver, Mari Rass, Sander Paling, Katrin Vilberg, Heleriin
Vaher).
Tammede park saab teoks
Eesti riigi 100. sünniaastal ning
tammepuud kui tugevuse ja jätkusuutlikkuse sümbolid on leidnud oma kandva koha ka idee-

konkursi võidutöös.
Maastikulahenduse ideekonkursi korraldas Viimsi vallavalitsus koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga ning võitjale pani 5000 euro suuruse preemia välja Eesti Kultuurkapital.

Viimsi Teataja

Möödunud aastal vallakeskusesse pikendatud Tallinna ühtse piletisüsteemi bussiliin nr 49 sõidab alanud kuust ka
lennujaamani, andes vallaelanikele isiklikku sõidukit või
taksot kasutamata võimaluse mugavamalt ja soodsamalt
otse lennuterminali suunduda. Lennujaama bussipeatused
asuvad reisiterminali linnapoolses otsas, trammipeatuse
kõrval. Peatustest saab terminali eskalaatori või liftiga siseneda, jõudes saabuvate lendude alale.
Seoses sellega on muutunud ka bussiliini nr 49 sõidugraafik, millega saab tutvuda veebilehel www.peatus.ee
või https://transport.tallinn.ee/.

Imre Saar

Transpordispetsialist
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Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistame
Vabadussõja-teemalise taaslavastuslahinguga
Alates 2015. aastast
korraldab Eesti Sõjamuuseum – kindral
Laidoneri muuseum iga
aasta veebruaris koostöös Saaremaa Sõjavara
Seltsi, Viimsi valla ja
mitmete sõjaajaloo
klubidega Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise auks Vabadussõjateemalist taaslavastuslahingut.

Tänavune lahing toimub täpselt vabariigi sünnipäeval, 24.
veebruaril algusega kell 14.00.
Nii peaksid ka need huvilised,
kes tulevad Tallinna kesklinnast kaitseväe paraadilt, lahingut vaatama jõudma.
Vabadussõjas oli üsna levinud, et lahinguid peeti mõisate
pärast. Viimsis ja Viimsi mõisa
juures Vabadussõja ajal ühtegi
lahingut ei peetud, kuid Viimsi
mõis on siin toimunud taaslavastuslahingute käigus astunud
üles erinevate mõisate, näiteks
Lätis asuva Aluksne (Marienburgi) lossi rollis.
Tänavuses lahingus matkitakse Lõunarindel Pankjavitsa
(Pangevitsa) mõisa ümber toimunud lahingtegevust 1919.
aasta kevadtalvel.

Hetk 2017. aasta taaslavastuslahingust. Anname tuld!

100 osalejat
erinevatest klubidest

Taaslavastuslahingu korraldaja Margus Sinimets Saaremaa Sõjavara
Seltsist eelmise aasta näidislahingu ajal. Fotod Kristi Leps

Taaslavastuslahingus osaleb ca
100 erinevate sõjaajaloo klubide liiget Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Venemaalt.
Nii Eesti rahvaväe, Vene valgete kui ka punaarmeelaste rõivastus on ajastutruu kuni pisimate detailideni. Relvastuseks
on toonased vintpüssid, kuulija pommipildujad sõjamuuseumi enda kogust. Suurima relvana kasutatakse vene 76 mm
välikahurit M1900. Soovime
tuua lahinguplatsile ka Vabadussõja-aegse soomusauto koopia.
Lähiajal selgub, kas soomusauto valmib selleks ajaks.
Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkond paneb huvilistele vaatamiseks välja Kaitse-

liidu relvad ja varustuse. Naiskodukaitse pakub pealtvaatajatele kuuma teed ja sõdurisuppi.

Viimsi mõis

Viimsi mõis asutati keskajal Pirita kloostri abimõisana. Pärast
Põhjasõda kuulus mõis erinevatele aadliperekondadele. Rii-

gikogu otsusel kingiti mõis 1923.
aastal teenete eest Vabadussõjas kindralleitnant Johan Laidonerile, kellele see kuulus kuni
1940. aastani.
1993. aastal otsustas Viimsi
vallavolikogu rajada mõisasse
Viimsi valla muuseumi, mis asus
koguma eeskätt Johan Laidoneri isikuga seotud esemeid ja
teavet. 2001. aastal asutati kaitseministri määrusega Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum, mis asus Viimsi
mõisa ja võttis üle vallamuuseumi ruumid. Sõjamuuseumis
on avatud Eesti sõjaajalugu ja
kindral Johan Laidoneri tutvustav ekspositsioon.
Lisainfo: www.esm.ee.

Hellar Lill

Eesti Sõjamuuseumi – kindral
Laidoneri muuseumi direktor

Oluline info
n Lahing toimub sõjamuuseumi (Viimsi mõisa) taga pargis ja mäenõlval.
n Lahingu ala on piiratud lindiga, pealtvaatajatel palutakse püsida piirdelindi taga.
n Lahing kestab ca 45 minutit ja sellega kaasneb lahingumüra
ja paukmoona suitsu, mis võib häirida lapsi ja lemmikloomi.
n Parim vaade lahingule avaneb Pargi tee poolt.
n Autode parkimist juhtavad parkimiskorraldajad.
n Üritus on pealtvaatajaile tasuta.
n Sõjamuuseumi külastamine on 24.02.2018 on samuti tasuta!
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Tartu rahu aastapäeva pärgade asetamine
Läbirääkimised rahu sõlmimiseks olid alanud juba eelneva aasta lõpul. Kuid osapooltel
oli ohtralt vastukäivaid nõudmisi ja tingimusi, seega läbirääkimised venisid 1920. aasta
veebruarini. Lepingu järgi kohustus Venemaa Eestit igavesest ajast igavesti õiguslikult
tunnistama. Vene riik kohustus
ka Eestile 15 miljoni kuldrubla
näol maksma 11,6 tonni kulda.

Tartu rahulepingu sõlmimisest möödus 2. veebruaril 98 aastat. Sel puhul
asetasid Viimsi vallavalitsuse esindajad traditsiooniliselt pärjad koos Pirita
linnvalituse esindajatega
Jaan Poska, Konstantin
Pätsi ja Lennart Meri haudadele.

Jaan Poska oli Nõukogude Venemaaga peetud rahuläbirääkimiste Eesti delegatsiooni juht.
1905. aastast oli Jaan Poska
Tallinna linnavolikogu juhataja ning aastail 1913–1917 Tallinna linnapea. 24. jaanuaril 2016
möödus Jaan Poska sünnist 150
aastat.
Tartu rahulepingu mälestustseremoonia toimus Tallinna
Metsakalmistul – asetati pärg
Konstantin Pätsi hauale ja lauldi isamaalisi laule. Sellele järgnes vastuvõtt sõjaveteranidele
Pirita Vaba Aja Keskuses.
Tartu rahu, mis lõpetas Vabadussõja, sõlmiti Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel 1920. aastal. Tartus Aia tänaval, majas number 35 kohtusid Eesti poolelt Jaan Poska,
Jaan Sööt, Victor Mutt, Aleksander Oinas ja Karl Ast. Vene
poolt esindasid Adolf Joffe,
Leonid Krassin, Maksim Litvinov, Karl Radek, Issidor Gukovski.

Kuigi Venemaa ei täitnud
kõiki lepingus sedastatud tingimusi, peavad ajaloolased Tartu
rahu sõlmimist rahvusvahelise
tähtsusega sündmuseks. Tartu rahu näitas maailmale, et Venemaaga on võimalik läbirääkimisi pidada ning lepingule järgjärgnesid rahu sõlmimised suurriigi ning Leedu, Läti, Soome
ja Poola vahel.

Viimsi Teataja

Kindral Johan Laidoner ja
Siim Kallas

Pärgade asetamisest riigitegelaste haudadele Tartu rahu aastapäeval on kujunenud ilus traditsioon.
Fotod Tiit Mõtus

Esmaspäeval, 12. veebruaril algusega kell 15 leiab Viimsi mõisas, kindral Johan Laidoneri kunagises kodus aset
traditsiooniline kindrali sünniaastapäevale pühendatud
mälestusloeng.
Tänavune lektor on Viimsi vallavanem, endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes kõneleb teemal “Milline
võiks olla Eesti Vabariigi teine aastasada?“.
Mälestusloeng on arvult üheteistkümnes. Alates 2008. aastast on mälestusloengu pidanud president Toomas Hendrik Ilves, kaitseminister Jaak Aaviksoo, professor Seppo Zetterberg,
kindral Riho Terras, kindral Ants Laaneots, preester Vello Salo,
massisuhtluse eriteadlased Raul Rebane ja Ilmar Raag. Tunamullu kõneles kindrali sünniaastapäeval semiootik Valdur Mikita teemal “Eesti kui maailmakultuuri taimelava“ ja mullu ajaloodoktor Ago Pajur – “Konstantin Pätsi osa Eesti riigi sünniloos“.
Vahetult enne loengut, kell 14.30 süüdatakse Viimsi mõisa
pargis Maria ja Johan Laidoneri mälestusmärgi juures küünlad.
Viimsi valla ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi nimel asetatakse
monumendi juurde pärjad. Mälestusloengut ilmestavad lühikontserdiga Peeter ja Pia Paemurru.
Osavõtt vaba. Lähem teave telefonil 513 5652.

Kindral Johan Laidoneri Selts
Konstantin Pätsi haud.

Vastuvõtt sõjaveteranidele Pirita Vaba Aja Keskuses.

Kindral Laidoneri tee – austusavaldus kunagisele suurmehele
Riikide ja rahvaste saatust võib võrrelda inimsaatustega. Võrrelda võib
nende sündigi. Lapse
sünniaega on raske
määrata sekundi täpsusega. Ka riigi sünd on
pikaldane toiming.
Olgugi et igal riigil on harilikult üks kindel sünnikuupäev,
on see sageli kokkuleppeline.
Nii ka Eesti Vabariigi puhul.
Pärnakad imestavad siiamaani:
miks ei ole Eesti riigi sünnipäev 23. veebruaril? Kuulutati ju
meie riik välja esmalt just sel
kuupäeval suure pidulikkusega
Pärnu Endla rõdult. Tallinnas
tehti seda päev hiljem palju hajusamalt.
Eesti Vabariigi sünni juurde kuuluvad sellised kuupäevad nagu seda on 3. jaanuar ja
2. veebruar aastal 1920. Esimesena nimetatul vaikisid Vabadussõjas relvad ja teisena mainitul kirjutati Tartus küünlavalgel alla rahulepingule. Eesti
iseseisvuse manifestis oli küll
kuulutatud riiklust, aga Vabadussõjaga muudeti see tegelikkuseks. Saime riigirahvaks, peremeesrahvaks omal maal. 19.
sajandil Juhan Liivi luuletatud
uskumatu lubadus – aga ükskord on Eesti riik! – oli saanud
tõeks.
Ühe inimpõlve jooksul muutus Eesti tõsiseltvõetavaks Euroopa kultuurrahvaks. Eestikeel-

Maria ja Johan Laidoneri mälestusmärk. Foto Tiit Mõtus

se raamatu väljanägemine ei
erinenud enam saksa- või prantsuskeelsest. Eesti linnaruum
muutus võrreldavaks Skandinaavia või Kesk-Euroopa omaga. Meil oli omakeelne ülikool
ja haritud eesti keel.
Aga siis juhtus midagi täiesti ootamatut ja äraarvamatut –
kahe suure kosmilise keha kokkupõrge! Need kaks olid stalinlik Venemaa ja hitlerlik Saksamaa. Väikestel kehadel nende vahel oli väga vähe valiku-

vabadust. Eesti poliitiline juhtkond – nii riigipea Konstantin
Päts kui ka tema alatine rivaal
Jaan Tõnisson – jõudsid üksmeelselt arusaamisele: parim valik kõigist halbadest on püüd
võita aega. Katsuda vältida inimkaotusi nii kaua, kui vähegi võimalik, sõdida siis, kui on mingitki võidulootust. Oodata ära,
kuni need kaks kiskjat omavahel kokku lähevad.
Paljud meie hulgast püüavad tagantjärele tarkuses teha

toonastele juhtidele etteheiteid:
miks ei antud käsku võidelda?!
Oleks saanud vähemalt väärikalt langeda! Aga nad ei räägi
ju oma surmast, nad räägivad
oma isa või vanaisa surmast,
taipamata, et sel juhul oleksid
nad ju ise sündimata jäänud.
Kõik, mis järgnes aastale
1944, oli kauakestev alandus ja
trauma. Selle mõju meie alateadvusele kestab tuntaval määral siiani. Vaid sellega on võimalik seletada paljude meie

kaasmaalaste vastuseisu mälestusmärgi rajamisele Konstantin Pätsile. Olgugi, et ta oli
Eesti riigi väljakuulutamise juht,
esimene peaminister ja sõjaminister Vabadussõja alguse kõige raskematel nädalatel, mil
ülemjuhataja kindral Laidoner
ja rahvavägi suutsid tuua pöörde saatusliku sõja kulgu.
Näitleja Jaak Prints on 2017.
aasta viimases Maalehes juhtinud tähelepanu väga olulisele
tõsiasjale: eesti rahva hulgast
on kadunud austus. Ei austata
enam mitte kedagi ega mitte
midagi. Igaüks on ise omaenda
jumal. Mitte miski pole enam
püha. Ja autor hoiatab – see võib
meie rahvale väga kurjalt kätte
maksta.
Kas eesti rahval jätkub kõigest hoolimata teravat pilku seda hoiatust tähele panna ja hingejõudu selle üle mõtiskleda?
Olla tänulik selle eest, mis
meile kingitud? Ja kingitut pole sugugi vähe! Oleme olnud
vabad neli aastat kauem kui
eelmisel korral ja vabadus kestab. Pealegi saime taas vabaks
ilma uue sõjata. Kas meil jätkub jõudu olla tänulikud oma
esivanematele, kes ränkade ohvrite hinnaga võitlesid kätte meie
oma Eesti?
Me peame lunastama tänuvõla Eesti riigi rajajate ees. Üks
samm selles suunas on astutud.
28. novembril 2017 pühitses
peapiiskop emeeritus Andres

Põder Tallinna Metsakalmistul
kenotaafi üheksale riigivanemale, kel pole hauda. Sel päeval
möödus sajand hetkest, mil
Ajutine Maanõukogu Toompeal kuulutas end kõrgeimaks
võimuks Eestis. Ühtlasi oli see
Vabadussõja alguse 99. aastapäev. Nimetatud kenotaaf ehk
hauatähis ilma hauata Eesti
riigimeestele on kui maamärk
meie mälumaastikul. See asub
otse Pätside rahula kõrval, mis
tuletab taas meelde – riigi pealinna avalikus ruumis puudub
mälestusmärk Konstantin Pätsile.
Tallinna linnaruumis on mälestusmärk vaid ühele riigipeale – Boris Jeltsinile.
Ka demokraatlikes riikides
on kombeks nimetada tänavaid
ja väljakuid ajalooliste suurmeeste järgi. Prantsuse Vabariigi paljudes linnades leidub rue General Charles de Gaulle. Soome Vabariigi pealinna peatänav
kannab nime Mannerheimintie. Kas ei võiks siis meie pealinna vahetu naabri Viimsi aleviku peatänav Aiandi tee kanda edaspidi nime Kindral Johan
Laidoneri tee? Just see tänav
viib kindrali kunagise kodu –
Viimsi mõisa peavärava juurde.

Trivimi Velliste
Kindral Johan Laidoneri Seltsi
esimees

6

9. veebruar 2018 VIIMSI TEATAJA

UUDISED
VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
n Tiina

ja Martin Pihlakul sündis 11. novembril tütar Olivia.

Marika Eikil ja Juri Kostjuninil sündis 18. detsembril poeg
Lucas.

n

n Natalia Roeperil ja Mart Krikmannil sündis 19. detsembril
tütar Emma.
n Kadri Sooberg-Aettikul ja Kaido Aettikul sündis 27. detsemb-

ril poeg Aaron.
ja Erki Eismannil sündis 31. detsembril tütar Jennifer.

n Elena

Triinu Hinnil ja Margo Mäitsil sündis 1. jaanuaril poeg Knut
Edward.

n

n Kristina

ja Meelis Milistveril sündis 6. jaanuaril tütar Mette.

n Leelet

ja Kaupo Nellisel sündis 7. jaanuaril poeg Alexander.

n Sigrid

Sikkil ja Rainer Juhal sündis 8. jaanuaril poeg Remin.

Tiina ja Kert Evertil sündisid 11. jaanuaril kaksikud Gustav
ja Hugo.

n

n Jekaterina

Alipoval ja Andrus Peedimaal sündis 11. jaanuaril
tütar Annely.
ja Siim Lergil sündis 18. jaanuaril tütar Teele.

n Maris

ja Rivo Põldojal sündis 22. jaanuaril tütar Joanna.

n Piret
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Palju õnne!
n Vilma

Priisalm .................................................................... 96

n Arnold
n Lehte
n Evi

Laane ...................................................................... 92

Haarde ...................................................................... 90

Ehala .............................................................................. 85

n Maret

Hurt .......................................................................... 85

n Virve Tiisvelt
n Vaike

....................................................................... 85

Aas ............................................................................ 85

n Eevi Liima ............................................................................ 85
n Vilmi

Sevel .......................................................................... 85

n Silvi Sepp ............................................................................. 80
n Saida

Tõnts ......................................................................... 80

n Jaan Asi ................................................................................ 80
n Helje Krigolson ................................................................... 80
n Galina

Polikarpova ............................................................ 80

n Jako Tunnel
n Anne-Mai
n Urve

n Elsa

Melder ............................................................... 80
Kokk ................................................................... 80

Roomets ...................................................................... 75

n Kaarel Märtin ...................................................................... 75
n Tiiu Harvo

Mägi ........................................................................... 75

n Peeter Raud ........................................................................ 75
n Katrin
n Liia

Gorelov .................................................................... 75

Nurmik ......................................................................... 75

n Anne Peterson .................................................................... 75
n Aleksandr

Popovitš ........................................................... 70

n Izad Negahdar Djahanshahi
n Imbi

............................................. 70

Böttker ....................................................................... 70

n Katrin Siider ........................................................................ 70
n Vjatšeslav Akulin ............................................................... 70
n Pierre

Georges Paul Mathon ............................................ 70

n Astrid Kask .......................................................................... 70
n Larissa
n Jakob

Melnikova .............................................................. 70

Rang ......................................................................... 70

n Jüri Mägi

Eeltäidetud andmed on näiteks
aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad
andmed tööandjatelt (näiteks
palk ja kinnipeetud tulumaks),
haigusrahad, pensionid, tasutud
koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja
võõrandamisega seotud müügikulu).
Eeltäidetud ei ole andmed
välisriigis saadud tulu kohta ega
välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab
tulust maha arvata, andmed muu
vara võõrandamise kohta, residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.
Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.
Kui andmed puuduvad või
erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse teTäpsemat informatsiooni
leiate Maksu- ja Tolliameti
kodulehelt www.emta.ee/
et, infotelefonilt 880 0811
või e-posti teel eraklient@
emta.ee.

............................................................................ 75

n Lia Külmallik ....................................................................... 75
n Enno

Peagi on taas käes tulude
deklareerimise aeg. Nagu
eelnevatel aastatelgi
algab tulude deklareerimine 15. veebruarist.
Alates 7. veebruarist kuni
9. veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda
e-maksuametis/e-tollis
oma eeltäidetud andmetega, mis Maksu- ja Tolliametile teada on.

......................................................................... 80

Reinaste ..................................................................... 80

n Ljudmilla

Füüsilise isiku tulude
deklareerimise meelespea

.............................................................................. 70

Lähme teatrisse!
17. veebruar kell 16 Rakvere Teatri etenduse “Lendas üle
käopesa“ külastus.
Kell 13.30 buss väljub Mähe Aedlinna bussipeatusest, kell
13.40 buss väljub Viimsi haigla juurest.
Korraldaja: Randvere reisiklubi, lisainfo: tel 518 8125, Aime
Salmistu.

Randvere reisiklubi

gija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Deklaratsiooni
esitamine

Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale.
Kes peavad deklaratsiooni
esitama?
- Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka
ettevõtlustulu vormi E).
- Isikud, kes on saanud tulu
(sh dividende) välismaalt.
- Isikud, kelle väärtpaberite
võõrandamisest saadud kahju
on suurem kui saadud kasu ning
kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi
kanda.
- Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid
või sealt väljamakseid.
- Isikud, kes on saanud tulu
kasu vara võõrandamisest, üürivõi renditulu, müünud metsamaterjali või raieõigust.
- Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.
Büroos väljastab teenindaja
kõigile soovijatele eeltäidetud
tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel
täiendada saab. Sel aastal ei ole
teenindusbüroodes väljas tühje
(nn “siniseid”) deklaratsiooni
vorme, neid saab igaüks vajadusel ise välja trükkida meie kodulehelt.
Kõige kindlam on esitada
siiski eeltäidetud andmetega deklaratsioon, siis võib kindel olla,

OLULISED kuupäevad
7.–9. veebruar

e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda
eeltäidetud andmetega

15. veebruar

algab tulude deklareerimine

2. aprill

tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

2. juuli

juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

1. oktoober

juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
-residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu
vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu
-mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi
Eestis

et midagi maksuhaldurile teadaolevatest andmetest deklareerimata ei jää.
Soovitame enne büroosse tulemist kontrollida ka oma IDkaardi kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. Lisaks võiks
kaasa võtta ka ID-kaardi paroolid, kuna büroos on kohapeal
ka kliendiarvutid ja nende kõrval abivalmid ametnikud, kes
vajadusel deklaratsiooni täitmisel aitavad. Sel moel on deklaratsiooni esitamine kindlasti
kiirem. Lisaks sellele alustatakse elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.
Elektrooniliselt on võimalik
oma tulusid deklareerida e-maksuameti/e-tolli kaudu (sisenedes
ID-kaardi, mobiili ID või pangalinkide abil).
Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.
Nutitelefonis saab esitada
Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni
ning täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse.

Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:
- kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E);
- kui soovite kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda
abikaasale;
- kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste
pealt;
- kui teie kõik tulud ei ole
kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile;
- kui saite tulu välismaalt;
- kui deklareerite kasu või
kahju vara võõrandamisest;
- kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist;
- kui kasutate investeerimiskontot.

Olulised numbrid

- Maksuvaba tulu suurus on
2017. aastal 2160 eurot.
- Täiendav maksuvaba tulu
suurus pensionilt on 2832 eurot.
- Täiendav maksuvaba tulu
suurus kutsehaigushüvitiselt on
768 eurot.

Laidi Suumann
Maksu- ja Tolliameti büroojuht

Maksusoodustused ei pruugi
kasutamata jääda
Ühisdeklaratsioon ja
maksusoodustuste
ülekandmine

Kõige suurem muudatus on see,
et enam ei ole võimalik abikaasadel esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuid maksusoodustusi
saab teatud tingimustel abikaasale üle kanda.
- Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla
2160-eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema
abikaasa täiendava maksuvaba
tulu maha arvata, kuid abikaasade maksustatav tulu kokku
ei tohi sel juhul ületada 50 400
eurot kalendriaastas.
- Maksustatavat tulu ületava
eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib
abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.
Sisuliselt on varaühisusega

Arvuta, kas saad maksusoodustust. Foto Fotolia

tegemist, kui abikaasad ei ole
notari juures sõlminud abieluvaralepingut.
- Maksusoodustusi saab üle
kanda vaid sel juhul, kui abielu
kehtis 31.12.2017 seisuga.
- Maksusoodustuste üleandmiseks tuleb kindlasti tuludeklaratsioon esitada ja sinna märkida abikaasa isikukood, kellele soovitakse kasutamata jää-

nud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.
Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise korral esimesena esitada oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud on väiksemad ja kõiki mahaarvamisi ei ole tema deklaratsioonis võimalik arvesse võtta. Teisena kinnitab oma deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv abikaasa.

Eluasemelaenu intressid ja koolituskulud

Laenu intresse ja koolituskulusid saab jätkuvalt tuludest maha arvata kuni 1200 eurot ühe
deklaratsiooni kohta, kuid muutunud on see, et eluasemelaenu

intresse saab sealhulgas maha
arvata kuni 300 eurot.
Näiteks on füüsiline isik tasunud aasta jooksul koolituskulusid 600 eurot ning eluasemelaenu intresse 430 eurot. Deklaratsioonis võetakse sel juhul
arvesse vaid 900 eurot (koolituskulud 600 + intressid 300).

Laste maksuvaba tulu
summa

Sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse
teine vanem lapse andmeid ei
deklareeri. See tähendab, et üks
lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed,
ühised lapsed kui ka abikaasa
lapsed.
Laste maksuvaba tulu summa alates teisest lapsest on endiselt 1848 eurot.

Maksu- ja Tolliamet
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Viimsi lapsed kingivad
Eestile tuhandeid helkureid

Helkuripuu – võta ja kanna terviseks.

Hakkame helkuripuud ehtima. Fotod Annika Koppel

Helkurite meisterdamine huvikeskuses.

Viimsi lastel on Eesti
Vabariigile juubeli puhul
täiesti omamoodi kingitus – ise valmistatud kaunid helkurid, mille eesmärk on pöörata inimeste
tähelepanu turvalisusele.
Helkurid valmisid koostöös MTÜ
Isemoodi Isetegijate Sõpruskonna, MTÜ Viimsi Huvikeskuse
ja Coats Eesti AS-iga.
“Mitmel pool Eestis menukaks muutunud helkuripuu projektiga oleme Viimsi vallas seotud juba mitmeid aastaid – meisterdame igal talvel lastega helkureid ja riputame need helkuripuule soovijate jaoks. Seekordne projekt oli aga eriline, sest
tegime helkurid EV100 sünni-

päeva raames, kaunistasime need
sinimustvalge lindikese, pitsi
või pärlite kombinatsiooniga,”
räägivad Viimsi vallas loovustunde korraldavate Isemoodi
Isetegijate Sõpruskonna eestvedajad Eveli Apri ja Airi Voitk.
Eesmärk oli, et igas loovustunnis valmib vähemalt 100 helkurit. Valmis üle 3600 helkuri,
mille tegemiseks on loovustoa
juhendajatel koos abimeestega
kulunud kokku umbes 32 tundi. Helkurpaela on seejuures kasutatud 2,5 kilomeetrit! Lisaks
loendamatu hulk pärleid ning
sadades meetrites sinimustvalget paela.
Tegemist on vahva projektiga, kuhu on kaasatud nii Viimsi koolide 1.–6. klassid, laste-

Kingitus Eesti Vabariigile 100. aastapäevaks.

aiad, vallavalitsus, eakate käsitööring, noortekeskused ja kohalik politsei. Valmisid lausa vaimustavad helkurid, alates sellistest, mida saab jope külge ehtena rinda või koera kaelarima
külge kinnitada. Inimeste fantaasial pole piire! Valminud helkurid lähevad kingiks vallarahvale Eesti Vabariigi juubeli pu-

hul – need on riputatud erinevatele puudele Viimsi vallas.
Helkurite materjali saadi toetusena ettevõttelt Coats Eesti
AS. Mõtte algatajad-teostajad
on Viimsi huvikeskus ja Isemoodi Istetegijate Loovustuba,
rahaliselt toetab üritust Viimsi
vald.

Gerli Ramler

Täname kõiki helkurite meisterdajaid!
n Astri, Pärtle, Pargi, Päikeseratta, Kelvingi, Karulaugu, Randvere,
Väikse Päikse lasteaiad.
n Haabneeme, Püünsi, Viimsi ja Randvere koolid.
n Viimsi noortekeskused, Viimsi huvikeskuse töötajad, eakate
käsitööring, loovustoa lapsed, vallavalitsuse töötajad ja politsei.
n Valminud helkureid ning neist moodustatud numbrit 100 näeb
veebiaadressil facebook.com/isemoodiloovustuba ja facebook.
com/viimsihuvikeskus.

Teade Leaderi programmi avanevast taotlusvoorust Rae,
Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab uue perioodi kolmanda
taotlusvooru kõigi meetmete raames. Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt uues PRIA e-teenuse keskkonnas (PõhjaHarju Koostöökogu piirkonna alt).
Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema
Jõelähtme, Viimsi või Rae vallas. Projektid peavad vastama “Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2015–2020“
ja maaeluministri määrusele 3. november 2017 nr 18. Taotlusvoor
on avatud 9.–16. aprillil 2018 (voor sulgub 16. aprillil kell 16.00).
Taotluste hindamine toimub 8.–28. mail.
Leaderi programmi 2015–2020 perioodi strateegia ja meetmete tingimustega saab tutvuda Põhja-Harju Koostöökogu kodulehel
www.leaderph.eu.
Meetmete tingimuste tutvustamiseks toimuvad infopäevad
kõigis kolmes vallas:
19.02.2018 kell 10–13 Kostivere mõisa peahoone saalis (Mõisa
tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald).

21.02.2018 kell 13–16 Viimsi Rannarahva muuseumis (Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald).
23.02.2018 kell 15–18 Järveküla koolis (Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald).
Kuni 2. aprillini on võimalik taotlejatel tulla konsultatsioonile
Põhja-Harju KTK kontorisse, mis asub Kostivere mõisa peahoone
esimesel korrusel. Vajalik on kindlasti eelregistreerimine (projektijuhi telefonil 5384 1636, carmen@leaderph.eu).

Margit Pärtel
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht

Detailplaneeringud
19.02–05.03.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi
tee 1) avalikul väljapanekul Pärnamäe küla kinnistute
Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe tee 188 (Viimsi Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldus nr 19) detailplaneering.
Detailplaneeringuga on hõlmatud Pärnamäe tee äärsel klindipealsel alal asuvad kinnistud Pärnamäe tee 186 ja Pärnamäe
tee 188, mille suurus kokku on 3891 m2. Planeeringuala piirneb
loodest ärimaa sihtotstarbelise krundiga Pärnamäe tee 190, kirdest, idast ja kagust reformimata riigimaaga ning lõunast, edelast ja läänest Pärnamäe teega.
Planeeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 08-17 / väljatrükk
10.01.2018) moodustatakse üks 3891 m2 suurune ärimaa sihtotstarbega krunt ja määratakse krundi ehitusõigus ühe neljakorruselise äri- ja büroohoone ehitamiseks. Ärihoone suurim lubatud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõrgusmärgist
on 15,0 meetrit, hoone suurim lubatud sügavus on 3,3 meetrit
(1 maa-alune korrus). Suurim lubatud ehitusalune pindala on
hoone maapealselt osal 1650 m2, maa-alusel osal 3050 m2.
Enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmida notariaalne leping avaliku kasutuse servituudi seadmiseks detailplaneeringu
kohasele kergliiklusteele (tähistatud punase diagonaalviirutusega ala põhijoonisel AP-3) ja naaberkrundile juurdepääsualale (tähistatud lilla diagonaalviirutusega ala põhijoonisel AP-3).
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas
või valla veebilehel www.viimsivald.ee.
19.02–23.03.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus
12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistu Pärtlepõllu (Viimsi Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 9) detailplaneering.
Planeeritavasse alasse jääb 9,27 ha suurune Pärtlepõllu
kinnistu. Planeeritavast alast lõunas kulgeb Lubja tee, mis viib
välja Aiandi ja Pärnamäe teedele ning põhjast Randvere teele,
idaossa jääb osaliselt Mäealuse maastikukaitseala.
Pärtlepõllu detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast (põllumajandusmaast)
väikeelamute maaks, maa-ala jagamiseks ja 26 (kahekümne
kuue) üksikelamu maa kasutamise sihtotstarbega krundi (suurused vahemikus 1500 m2 kuni 2103 m2), 1 (ühe) kultuuri- ja
spordiasutuse maa kasutamise sihtotstarbega krundi, 1 (ühe)
haljasala maa kasutamise sihtotstarbega krundi ja 3 (kolme)
tee- ja tänavamaa krundi moodustamiseks ning üksikelamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe kahekorruselise üksikelamu (H=8,5 meetrit) ja kahe abihoone (H=4,0 meetrit) ehitamiseks. Põhihoonel on lubatud ka üks maa-alune korrus. Üksikelamukrundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m2.
Kultuuri- ja spordiasutuse maa krundile on lubatud ehitada lisaks mängu- ja spordiväljakutele üks 150 m2 ehitusaluse pindalaga ühekorruseline teenindushoone, mille kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 4,0 meetrit.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas
või valla veebilehel www.viimsivald.ee.
26.02.2018 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Naissaare Lõunaküla
kinnistu Rooseni detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Planeeritud 1,37 ha suurune Rooseni kinnistu asub Naissaare lõunaosas Lõunaküla/Storbyni küla territooriumil, piirnedes
põhjast kinnistutega Uus-Glubi, Glubi (maatulundusmaad) ja
osaliselt reformimata riigimaaga, idast kinnistuga Kiini (maatulundusmaa), lõunast Tallinna lahega ja läänest kinnistuga
Tominga (maatulundusmaa).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe krundi moodustamine sihtotstarvetega:
- väikeettevõtluse hoone maa (ÄV 40%);
- majutushoone maa (ÄM 40%);
- kultuuri- ja spordiasutuse maa (ÜK20%);
- lisaks 6 hoone ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude
iseloomu ja asukohtade määramine, haljastuse põhimõtteline
kujundus, juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendus, sh
kinnistut läbiva tee avaliku kasutuse tagamine ajani, mil on lahendatud piirkonna teedevõrk sh taastatud ajalooline tee paiknemine.
Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad otsused:
1. 30.01.2018 otsus nr 10 “Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 195 kehtestatud MTÜ Silva Majad detailplaneeringu
osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohastel
kruntidel pos nr 14 ja pos nr 70“.
2. 30.01.2018 otsus nr 11 “Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 otsusega nr 9 kehtestatud “Loigu-I maaüksuse detailplaneeringu“
osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2“.
3. 30.01.2018 otsus nr 12 “Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002 otsusega nr 29: “Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme tee
82“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.
Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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UUDISED
Viimsi kirjakastid jäävad
oma kohale
Omniva korrastab veebruaris ja märtsis üle-eestiliselt kirjakastide võrgustikku, mille tulemusel paigutatakse vähekasutatud kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse. Viimsi vald on ainus, keda aktsioon ei puuduta, kuivõrd valla kirjakastid on kõik tihedalt kasutuses.
Kirjakastide võrgustik on korrastamata juba pikki aastaid,
kuid inimeste liikumisteed ja
harjumused on selle aja jooksul kardinaalselt muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine muutuks inimestele mugavamaks, soovib postiettevõte
paigutada kirjakastid asukohtadesse, kus kohalikel elanikel
on neid kõige mugavam kasutada. Ainsa erandina jäävad kirViimsisse jäävad kõik
jakastid paika Viimsis, kus praekirjakastid alles.
gused kirjakasti asukohad on
Foto Annika Koppel
inimeste jaoks sobivad.
Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus Omniva läbiviidud vaatlusest, kust selgus, et veerand Eesti kirjakastidest
asuvad kõrvalistes asukohtades ning neid ei kasutatud kuu
aja jooksul kordagi. Vähese kasutusega kastid moodustavad
pooled kõikidest kirjakastidest. Samuti kinnitas uuring Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates
kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas
kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.
Tühjade kirjakastide kontrollimine tähendab aga suurt ajakulu postiljonidele, mille tõttu pikenevad kirjakanderingid ning
suurenevad kulutused.
NB! Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.

Mattias Kaiv
Omniva meediasuhete juht

Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefond toetab arendavaid
teraapiaid vajavaid lapsi
Käesoleval aastal keskendub SA TÜ Kliinikumi Lastefondi
põhikampaania “Üleannetus” muusika-, hipo- ehk ratsutamis-, tegevus- ja füsioteraapiale, mis mõjuvad raskelt
haigetele lastele arendavalt, parandavad nende seisundit
ja edendavad lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud
funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt
lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada
kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid
keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel
ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab
nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida
riiklikest vahenditest ei kompenseerita.
Hetkel toetab heategevusfond 17 arendavat teraapiat vajavat last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk on annetuste kogumine, et
toetada järjepidevalt arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi kuni riiklikud vahendid pole piisavad, et neid aidata.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab lastefondi
kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos
vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst,
sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel
tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-posti aadressil info@
lastefond.ee.
“Üleannetuse” kampaania tipneb 10. märtsil toimuvate üleeestiliste heategevusüritustega kõigi 15 Eesti maakonna suurimates kaubakeskustes. “Üleannetuse” perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada,
meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida. Harjumaal toimub perepäev kell 12.00-15.30 Ülemiste
keskuses. Üritusel esinevad Kristjan Kasearu, Elephants From
Neptune, Trevor, improteater Ruutu10, foorumteater EluKunst,
Henri Rosumovski stand-up comedy ja Piruett võimlejad, päeva juhib Hannes Hermaküla ning kohal on ka mullimeistrid,
näomaalijad, õnneloos, vesitätoveeringute tegijad ja armastatud koeratüdruk Lotte koos siga Helmutiga.

Kadri Org
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Kes vastutab libedal kukkumisega seotud kahjude eest?
If Kindlustuse statistika
järgi on viimastel nädalatel kasvanud õnnetusjuhtumikindlustuse kahjude arv, kus inimesed on
libedatel teedel ja treppidel kukkunud. Kõige
sagedasemad libisemisega seotud vigastused
on randme-, pahkluu- ja
teised luumurrud.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul muutuvad teed temperatuuri vaheldumise tõttu ohtlikult libedaks.
“Oma kogemusest näeme, et
talvel on sagedasemad õnnetused seotud tänavatel ja treppidel kukkumisega ning selliste
traumade arv kasvab märgatavalt iga aasta veebruarikuus,”
ütles Puna.
Libedal teel kukkumine lõpeb tihti tõsiste vigastustega,
mis vajavad arstiabi, töölt eemalolekut ja planeerimata lisakulutusi. Keskmine selline kahju
suurus on 233 eurot, suurimad
tänavused libisemise kahjud
küündivad 500 euroni. Mullu
ulatusid suurimad hüvitised libedatel tänavatel ja teedel kukkumise eest 800 euroni.
“Kui inimesel on sõlmitud
õnnetusjuhtumikindlustus, katab see traumaga seotud ravikulud. Õnnetuse korral aitab
kindlustus säilitada sissetuleku
ka töövõimetuslehel olles või

Et libisemist ja kukkumist vältida, tuleb teed ja tänavad talvisel ajal
korras hoida. Foto Annika Koppel

makstakse välja ühekordne valuraha, selle valiku teeb inimene lepingut sõlmides ise,” selgitas Puna.
Libisemise põhjus on tihti
kiirustamine, näiteks bussi peale
jooksmine. Samuti võivad mobiiltelefoni kasutamine ja kõrvaklappidest muusika kuulamine oluliselt tähelepanu hajutada.
“Libedatel teedel kukkumine ei ole vaid eakamate inimeste probleem, sest pooled sellistesse õnnetustesse sattunud
kliendid on alla 30-aastased. Kõige olulisem soovitus on varuda talvel liikumiseks rohkem
aega, et vältida kiirustamist. Libisemist aitavad ennetada ka
sügava mustriga libisemiskindlate taldadega jalanõud või jalanõudele kinnitatavad libedatallad,” lisas Puna.
Kui libedal teel kukkunud

inimesel õnnetusjuhtumikindlustust ei ole, saab tekkinud kahju sisse nõuda kinnistu omanikult. Kui kukkumise põhjustas see, et kinnistu omanik ei
ole nõuetekohaselt hooldanud

oma kinnistul paiknevat teed
või treppe, on tema libedaga
kukkumise eest vastutav.
“Kindlustuse praktika näitab, et kõige suuremad vastutuskindlustuse hüvitised tuleb
kinnistu omanikel maksta siis,
kui näiteks libisemise või jääpurikate tõttu saadud vigastuste tagajärjel saab õnnetusse sattunud inimene püsiva puude,”
tõdes Kadri Puna.
Kui korteriühistutel ja eramaja omanikel on ühistu või kodukindlustusega valitud ka vastutuskindlustuse kaitse, siis aitab see neil korvata võimaliku
vastutuse libisemisega seotud
õnnetusjuhtumikahjude hüvitamiseks.

Eva-Grete Aljas
IF Kindlustus

Soovitused, kuidas kinnistu omanikult hüvitist nõuda
n Hüvitist saab nõuda kinnistu või tee omanikult kahjude eest,
mis on otseselt seotud kukkumisega, näiteks lõhutud riiete või
purunenud prillide eest. Lisaks libedal teel kukkumisest tekkinud vigastuste ravikuludele, võib kannatanu nõuda hüvitist sissetuleku ajutise või püsiva kaotuse eest.
n Libedal teel kukkumise järel proovi olukord fikseerida. Tee
trepist või tänavast fotod, kus on näha, et õnnetus tekkis libeda
ja hooldamata tee või trepi tõttu. See on oluline, sest kannatanu peab oma nõuet tõendama.
n Vajadusel kutsu kiirabi, teata õnnetusest politseile või munitsipaalpolitseile ning võimalusel kohe ka kinnistu omanikule.
Kahjuhüvitise nõue tuleks kinnistu omanikule esitada võimalikult kiiresti.
n Võimalusel leia tunnistajad ja võta nende kontaktid.
n Tervisekahjustuse kohta küsi tõend perearstilt, traumapunktist või haiglalt sõltuvalt tervisekahjustuse ulatusest.

Viimsi riigigümnaasium sai nurgakivi
7. veebruaril asetasid
haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Riigi
Kinnisvara AS juhatuse
esimees Kati Kusmin,
Merko Infra juhatuse liige
Marek Hergauk, Viimsi
vallavanem Siim Kallas
ning Viimsi riigigümnaasiumi direktor Karmen
Paul nurgakivi sügisel
Viimsis avatavale riigigümnaasiumi hoonele.
“Harjumaa esimese riigigümnaasiumi nurgakivitseremoonia on rõõmus sündmus vabariigi juubeliaastal. Nurgakivist
olulisemgi on see, kuidas selleni on jõutud – see on olnud
suurepärane näide kogukonna,
omavalitsuse ja riigi koostööst.
Sisuga peavad juba sügisel selle maja täitma pühendunud õpetajad ja õpilased,” ütles haridus- ja teadusminister Mailis
Reps.
Viimsi vallavanema Siim
Kallase hinnangul on riigigümnaasiumi loomine suur väljakutse. “Kool on justkui haridusmeka, millel on oluline roll vedada eest regionaalset arengut.
Meie jaoks tähendab see haridusinnovatsiooni juhtimist, et
tuua kokku kogukonnad, teadus ja eksperdid ning koostöös

Visioon sügisel avatavast Viimsi riigigümnaasiumi hoonest.

pakkuda võimalusi parima võimaliku hariduse omandamiseks,” sõnas vallavanem.
540 õpilasele mõeldud tänapäevane gümnaasiumihoone ehitatakse Harjumaale Viimsi valda Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde jäävale kinnistule suurusega 8830 m2, ehitusaluse pinnaga 2500 m2. Planeeritava koolihoone netopind
on ligi 4150 m2.
“Viimsi riigigümnaasiumi
kavandamisel oli oluline roll
loomingulisel ja funktsionaalsel õpikeskkonnal, mis arvestab
lisaks õppetegevusele ka vaba
aja veetmise võimalusi. Hoone
seisukohalt oli oluline võimalikult väikese energiavajadusega hoone loomine,” ütles Kati
Kusmin.

Uus koolihoone on plaanis
avada 2018. aasta sügisel, tegemist on esimese riigigümnaasiumiga Harjumaal.
“Nii vorm kui ka sisu on
omavahel seotud. Riigigümnaasium – see on nii uue koolihoone kui ka kogu uue õpikogukonna loomine. Meie jaoks
on oluline, et see keskkonnasõbralik hoone on õpilase-, õpetaja- ja õppimissõbralik. See toetub nii haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigi Kinnisvara
riigigümnaasiumide loomise kui
ka Viimsis hariduse andmise
151-aastasele parimale kogemusele,” sõnas Viimsi Gümnaasiumi koolijuht Karmen Paul.
Hoone projekteerimisel kasutati ehitusinformatsiooni modelleerimist BIM (Building In-

formation Modelling). Mudelprojekteerimise abil on lihtsam
hinnata projekteeritava hoone
tulevast energiavajadust, halduskulusid ning kasutusmugavust. Lisaks võimaldab BIM tagada projekteerimise kõrget kvaliteeti ning vältida võimalikke
ehitusaegseid probleeme juba
projekteerimise ajal. RKAS-i
BIM projektijuhi Silver Ader
selgitas, et Viimsi riigigümnaasium on üks esimestest hoonetest Eestis, mille kohta ehitaja
koostab lisaks teostusmudeli (asbuilt model), mis kajastab ehitusaegseid muudatusi ja ehitustegevuse kestel tekkinud lisainformatsiooni. “Teostusmudel on praktiline töövahend hoone haldusperioodil ning aitab oluliselt kaasa hoone haldus- ja hooldustegevuste digitaliseerimisel.”
Viimsi riigigümnaasiumi
hoone arhitektuurilahenduse
“CLT” autoriteks on Novarc
Group AS ning KAMP Arhitektid OÜ (Jan Skolimowski,
Peeter Loo ja Kaspar Kruuse).
Ehitustööde maksumuseks on
ligikaudu 5,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Mariliis Sepper

RKAS kommunikatsioonispetsialist
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HARIDUS & NOORED

Juubelirongiga aastapäevale
Randvere kool alustas
õpetaja Ants Kuristi eestvedamisel 2016. aasta
sügisel ettevalmistustöödega Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva väärikaks
tähistamiseks. Hakati
ehitama 100 vaguniga
juubelirongi.
Kuna projekti tarbeks oli kõigepealt vaja varuda puitmaterjali, mis pärineks Eesti metsades kasvavatelt erinevatelt puuliikidelt, siis kasutasid õpetajad Ants, Priit, Alar ning kooli
töömees Raivo ära selle, et Tädul on tulevase suusaraja tarbeks puid maha võetud ja meile tarvilik oksamaterjal vabalt
saadaval. Kooskõlastatult erinevate inimestega toodigi vajalik materjal kooli hoiule.
Alates 2016. aasta sügisest
meisterdasid Randvere kooli
õpilased tehnoloogiaõpetuse tundide raames vaguneid juubelirongi jaoks. Iga vagun on isikupärane, lähtub lapse ettekujutusest ja loovusest, kuid on
seotud ka ajastule omaste märkide ja värvidega. Iga vagun sisaldab ka vastava aasta kohta

Rong pannakse üles Randvere kooli raamatukokku ja
avatakse pidulikult uudistajatele 22. veebruaril kell
18.

informatsiooni, mida vaguni tegija on leidnud ja mida ta peab
vajalikuks teada anda. Informatsioon ei ole niivõrd seotud
üldtuntud ajalooliste faktidega,
vaid toob välja midagi erilist ja
uudset, mis lapse jaoks tundub
huvitav. Valmib ka Eesti kaart,
mis on tehtud puidust saetud
tükkidest. Selle tegevusega oleme tahtnud lapsed suunata käeliste tegevuste juurde ja koos
võtma osa millegi meisterdamisest. Lisaväljundina saavad
õpilased, kes seda soovivad,
kooli õpilaskonverentsil oma
ideed ja tulemust kaasõpilastele ja vanematele esitleda. Tegemist on õppeprotsessi raames toimuva lõiminguprojektiga, millesse on kaasatud enamus kooli õpilasi alates 1. klassist ja õpetajad. Kaasatud on
ka HEV-õpilased.

Kristi Kurist
Õpetaja

Randvere kooli juubelirong. Foto Randvere kool

Julge panus noortesse näitab arukust
ja loob lisandväärtust
jadus nende järele on ülevallaline. Või võtame näiteks spordiväljakute arendamise: juba täna käib töö selle nimel, et kaardistada erinevaid probleemkohti Viimsi spordiväljakutel, et
need pakuks kaasaegseid sportimisvõimalusi kõigile.

Viimsit on ikka kritiseeritud kui kohta, kus
inimesed õhtuti magamas
käivad, samas aga oma
igapäevaseid asjatoimetusi Tallinnas teevad.
Kriitikat on tehtud ka
noorte õpingute ja huvitegevuse teemadel.
Viimsi noortevolikogu endise
esimehena on mul hea meel
näha, et noorte tegemistesse ja
vajadustesse suhtutakse Viimsis aina tõsisemalt ning see kajastub ka valla eelarves.

Viimsi noore
vajadused vs
tegelikkus

Ma arvan, et kui küsida elanike
käest, kas Viimsis on hea elada, siis peale viimsiliku virina
arvatakse elust Viimsis küllaltki hästi. Ja see on ka tõsi: ei
ole meie elul siin häda midagi.
Kuid see ei tähendaks, et me
edasi püüdlema ja arenema ei
peaks. Vaadates täna noorsootöö ja hariduse seisukohast, siis
on asju, mis on hästi: meil töötavad vallas sellel alal pikaajalise kogemusega spetsialistid,
siin on moodsad ja kenad haridusasutused, meie suhtumine
on noori tegutsema innustav.
Võiks ju väita, et sellest täiesti
piisab, kuid paratamatult tekib
siis küsimus, kas minimaalse panusega suudame toota lisandväärtust? Kardan, et mitte. Kuid
tundub, et uued jõud vallas on
selle ära tabanud ning üritanud
justnimelt lisandväärtusele panustada.

Viimsi kui hariduse
musternäidis
Marcus Ehasoo.

Noorte otsene kaasamine otsustamisse

Olles tänase noortevolikogu
koosseisu mentor on mul kõrvaltvaatajana hea meel näha, et
toimub noorte kaasamine ja seda kõige otsesemal tasandil. Aastaplaanide tutvustamine, noorte murede kuulamine ja nendest kinnihakkamine – need on
vaid mõned märksõnad, millest eelmiste koosseisude jooksul noored ainult unistada võisid. Meeldiv näha, et vallavalitsus ja -volikogu ei pea piinlikuks noorte kuulamist ja nendega arvestamist. Uue aasta eelarvest võime leida päris mitu
rida, mis on just tänu noortevolikogu, vallavalitsuse ja vallavolikogu omavahelistele kohtumistele paika pandud. Hea näitena võib välja tuua mänguväljakute heakorda panustamise
ning uute loomise. Meil on Viimsis tõesti päris palju mänguväljakuid juba olemas, kuid just
nende korrashoid on viimasel
ajal teemaks tõusnud. Samas
asub enamik mänguväljakuid
pigem Viimsi keskuses, kuid va-

Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimehena olen sattunud küllaltki paljudesse koolidesse erinevates piirkondades. Viimsi paistab ka selles küsimuses silma.
Siia on koondatud palju noori
ja teotahtelisi õpetajaid ning
on näha, et neist loobuda ei kavatsetagi. Uued koolitusprogrammid (nt esmaabi) ja palgakasv näitab selget hoolivust nii
kooli kui ka kogukonna vastu,
sest on ju tõsiasi, et õpetaja motivatsioon ja teotahe määrab
suuresti selle, milliseks kujunevad koolitunnid ja suuremas pildis õpilane ise. Kuid lisaks sellele on kõvasti vaja juurde panustada justnimelt lisandväärtuse tekkimisele. Ehk aitab luua
seda planeeritud Noorte talentide kool oma kõrgetasemelise
tehnika ja õppimisfi-losoofiaga, kuid kindlasti ei tohiks selles vallas piirduda ainult ühe
kooli või valdkonnaga: haare
peab olema suur ning seda kaunitest kunstidest informaatikani välja. Viimsis on piisavalt
noori, et pakkuda mitmekesist
huviharidust ning oma potentsiaali ei tohiks lasta Tallinna huviringidesse voolata, vaid jätta
ikka endale, oma koduvalda.

Viimsi riigigümnaasiumist ainulaadseks

Meile meeldib Viimsit pidada
innovatiivseks, ent samal ajal
hubaseks rannarahva koduks ja
eks see ju enam-vähem nii ka
on. Kahjuks ei ole seda meie
valla 356 õpilast piisavaks pidanud, et siin õppima asuda.
2018. aastal hakkab tööle uus
Viimsi riigigümnaasium. Lugupeetud otsustajad, ärge laske
sellel võimalusel käest minna
ja tehke Viimsi riigigümnaasiumist midagi ainulaadset, mida
mujal ei ole. Ärge piirduge loodusteaduste või humanitaarkallakutega, mõelge raamist välja, kuulake noori ja arvestage
nendega. Julgen väita, et kui täna avataks gümnaasiumis õppesuund, mis keskenduks peamiselt ettevõtlusele ja ärijuhtimisele, siis joostaks sinna tormi. Oleme lähenemas arusaamale, et gümnaasiumi lõputunnistus ei ole enam ülikooli sissesaamiseks prioriteetne, vaid
teadmised paneb proovile sisseastumiseksam. Meil ei ole vaja
tavalist kooli, vaid midagi uut
ja huvitavat, millest on noorel
elus kasu ja mis kutsuks ka
teiste KOV-ide noori Viimsi riigigümnaasiumisse tulema.
Veel pool aastat tagasi olin
Viimsi arengute ja edasise elukorralduse suhtes küllaltki pessimistlik. Täna, jälgides, kuidas
toimub otsustusprotsessidesse
kaasamine, arutelu ja arukalt
vastu võetud otsused, olen optimistlik.

Marcus Ehasoo

Viimsi noortevolikogu mentor

Rahvatants
Randvere koolis
Viimsis alustas tegevust rahvatantsuseltsi Pääsuke Randvere kooli naisrühm, kus tantsivad kooli
õpetajad ja teised kogukonnaliikmed.

Rahvatantsuseltsi Pääsuke Randvere kooli naisrühm.
Foto Erakogu

Tänaseks on rühmas 19 tantsijat, kes kohtuvad iga nädal
Randvere koolis Anli Soosaar juhendamisel. Oleme õnnelikud sellise laheda seltskonna üle! Kokkutulemise eesmärk on mõnusalt aega veeta rahvatantsu tantsides. Lisaks
on meil unistus pääseda järgmisele üldtantsupeole.
Juhendaja Anli Soosaar on tantsuga tegelenud umbes
25 aastat, koolitanud end erinevatel kursustel ja 2013. aastal lõpetanud rahvatantsujuhtide kooli.
“Rahvatantsuga alustasin 17-aastaselt. Olen tantsinud
Anija segarühmas, Viimsi Vallaalustes, Rae valla rühmas
Sukad & Tagi ning praeguseni tantsin rahvatantsuseltsi
Pääsuke segarühmas,” ütleb Anli Soosaar.
Alates 2007. aastast on Anli pühendunud ka lastele
tantsu õpetamisele. Ta on juhendanud Jüri gümnaasiumi
rahvatantsurühmi, šõutantsurühmi ning Randvere koolis
tantsib tema juhendamisel 5 Pääsukese laste rahvatantsurühma, 1 naisrühm ja tantsurühmad Põnnipesa lasteaias.
“Minu suurim eesmärk tantsuõpetajana on, et tantsijad, olgu nad siis suured või väikesed, sooviksid tantsida,
et nende silmad säraksid ja neis tekiks soov hoida traditsioone ja tunda huvi pärimuse vastu,” räägib Anli Soosaar.
“Samas pean väga oluliseks ka koostöö, liikumisoskuse,
teineteisega arvestamise oskust.”

Kristi Kurist
Õpetaja

Randvere kooli 3.c klassi õpilased Rael Natali Ets, Marinel
Kauber, Maris Kits, Roosi Lindre, Karolin Takk, Marta Tüür,
Laura Mandel, Lisanna Sarap ja Elis Kiviloo osalesid Jõgeval
toimuval Betti Alverile pühendatud XIII luulepäevadel “Tuulelapsed”. Lapsed võitsid etendusega “Salapärane maailm”
eripreemia siiruse eest. Truppi juhendas õpetaja Merle Västra.
Foto Randvere kool

Randvere kool tähistab koos kogukonnaga neljapäeval, 22. veebruaril kell 18.00

EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVA
aktusega Randvere kooli võimlas.
Osalevad kooli koor ja rahvatantsurühmad, oma panuse
annavad Randvere päevakeskuse tantsijad, pidulikkust lisab Randvere pasunakoor.
Pärast aktust on võimalus tutvuda Randvere kooli õpilaste
kingitustega Eesti Vabariigile:
1) 100 vaguniga rong, mis räägib loo 100-aastasest Eesti
Vabariigist õpilaste pilgu läbi
2) puidust valmistatud Eesti Vabriigi kaart
Pakume torti, kohvi ja teed, mille juures on
mõnus kogukonnakaaslastega juttu ajada.
Tule koos perega ja kutsu ka naabri pere!
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Kaarel Zilmer: Liikuva inimese nägemine
on mu kõige suurem rõõm
Viimsi valla spordi elutööpreemia pälvinud spordipedagoogil Kaarel Zilmeril
on praeguseks endisi
tudengeid igal pool sportimise ja liikumise juures.
Suure osa elutööst teinud
õpetajale on see puhas
rõõm.

Kaarel Zilmer on kaitsnud doktorikraadi, olnud alates 1969. aastast nii Tartu Ülikooli kui ka
Tallinna Ülikooli õppejõud, juhtinud viimased 20 aastat rekreatsiooni eriala tööd. Viimsis
on ta osalenud vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni töös
ning aktiivselt kaasa aidanud liikumisharrastuse arengule kogu
Eestis.
Palju õnne, Kaarel Zilmer! Olete suusaõpetaja aastast 1964.
Mis tundega elutööpreemia
vastu võtsite?
Eelmisel suvel sain 70, nii
et mingil määral on ehk elutöö
ka tehtud. Kuid meil on eakamate kolleegidega selline ütlemine, et me ei peatu enne, kui
meid peatatakse. Ja siis järsku
omistatakse sulle lausa elutöö
preemia! (Naerab)
Mis ajast Te viimsilane
olete?
Mina tulin Viimsisse 1975.
aastal. Mu abikaasa vanematel
oli siin Tammneemes suvila. Abiellusime ja tulime perega siia Tartust. Mu abikaasa on arst, meil
on kaks poega. Viimsi on tõeliselt ilus koht – meri ja metsad.
Tundus uskumatuna, et suure linna külje all leidub selline rikkus! 2002. aastal tulime Tallinna kesklinnast päriselt Tammneeme elama, suvila kohas ehitasime endale uue kodu, kus olla on nauditav ja võib tunda ehedalt nelja aastaaega.
Tegelikult olete hoopiski
Valgamaalt pärit.
Jah, mu sünnikodu jääb umbes kilomeetri kaugusele Läti
piirist. Seal voolab Koiva jõgi
ja ümberringi laiuvad imekaunid metsad. Tulin Tartusse 1964.
aastal õppima, pärast tööd Tartus tulin TPedI-sse, praegusesse Tallinna Ülikooli, kus olin
11 aastat vahepeal ka kehakultuuriteaduskonna dekaan. Suusaliidu peasekretär olin ka kuus
aastat.
Olete Viimsi valla spordielus osalenud ka valla komisjonis töötades. Kas seal plaanitu on ka ellu läinud?
Olen olnud kolm koosseisu
Viimsi valla kultuuri- ja spordikomisjonis, Jaak Salumets kutsus. Minu ainus mure oli, et ei
peaks ka erakonda astuma. Vallas sisse elades veendusin, et
saab ka tavakodanikuna abiks
olla, seda enam, et vallas võis
alati Ott Kase, Tiia Tamme ja
Marje Plaaniga arutades oma
mõtted lagedale tuua. Lisaks komisjoni kokkusaamistel paljude tublide ning hakkajate ini-

Väsimatu liikumise uurija ja eestkõneleja Kaarel Zilmer on suusaõpetaja aastast 1964. Foto erakogu

mestega paremaid lahendusi otsida.
Tegime valmis spordi- ja liikumisharrastuse arengukava aastateks 2007–2013. See on suures plaanis ka realiseerunud. Esiteks ehk välispordivõimaluste,
terviseradade, suurenenud merelise tegevuse lisandumine. Teine asi oli pearahade süsteemi
korrastamine, et mis põhimõttel seda laste ja noorte tööks
jagada. Päris märkimisväärselt
toetatakse valla lapsi ka praegu. Kolmas tähtis lõik oli treenerid – et meie lastega tegeleks
head ja atesteeritud treenerid.
Ja siin neid jagus, näiteks Martin Reim, Tanel Einaste, Aigar
Tõnus, Ain Pinnonen, Raimo
Randma jpt, nii sulgpallis, korvpallis, jalgpallis, ujumises, tennises, rulluisutamises kui ka hulgal muudel aladel. Mind puudutas erialaselt ehk see, et polnud ühtki suusatrenni. Ja siis
asus siin tööle üks minu üliõpilastest, nüüd tubliks treeneriks
kasvanud Ave Ojasoon, kellele
lisandus ka Bert Tippi.
Väga hea oli sporditeemasid arutada komisjonis näiteks
Rein Ottosoniga, kelle hing ihkas midagi ka Viimsis ette võtta ja nüüdseks on tal ka Leppneemes oma purjespordikool.
Üldse peaks merelist aktiivtegevust Viimsis rohkem edasi
arendama ning väike paadisõidu ja mereohutuse kursus võiks
olla igas rannakülas.
Mis puudu on jäänud?
Uisutamisvõimalus. Uue staadioni ehitamise eel ringles komisjoniski mõte külmetusega
ringrajast. Praegu seisab staadion talvel lume all, keskel mängitakse vutti, aga seda ääristav
jäärada olnuks supervõimalus.
Väikeses Adaveres on see näiteks olemas, ja sealt tuli lisaks
koolilaste uisuoskusele praegu
kaks olümpialastki. Kaks mu
endist tudengit on seal õpetajad olnud ja teinud olematutes
tingimustes supertööd. Nii et
uisuvõimalusi peaks Viimsisse

tekitama juba lähiajal.
Kui rääkida veel ka suurematest üritustest, siis meil puudub Viimsile eriomane suur spordiüritus, mis viiks Viimsi nii
Eesti kui ka laiema spordiüldsuse pildile. Aga see peab ikkagi meie tegemiste taustalt sirguma.
Missugused on olnud eredamad hetked Teie jaoks Viimsi spordielus?
Viimati siis, kui Leppneeme ja Randvere kergliiklusteed
said valmis. Käisin seda tegemist kogu aeg takseerimas! Tore on nüüd näha, kuidas seal
kogu aeg keegi jookseb, kõnnib, jalutab koeraga, sõidab rattaga, lükkab lapsevankrit. Liikuva inimese nägemine on mu
kõige suurem rõõm. Rajad on
valgustatud ka, nii et ainult mine ja liigu!
Rõõmus hetk oli veel Vimka mägi. Selle laiemat arengut
me veel näeme. Laste nõlvad,
snowtube’i rada – sellest tuleb
väga vahva keskus! Priit Tammemägi avas selle eelmise hooaja lõpus ja oli siis nii füüsiliselt kui ka vaimselt üsna läbi.
Ütlesin talle, et ära heida meelt
– sul on Otepääl Väike Munamägi väga ilus ja korras, aga
kahjuks napib seal nädala sees
inimesi. Siin nurga taga on aga
Eesti suurim kool, üle tee tehakse riigigümnaasium. Sealne
seltskond peaks saama siit mäe
pealt suusatamise algõpetuse esimese sädeme, tekitades sedasi
endale meeldiva liikumisharrastuse kogu eluks.
Ja muidugi Karulaugu trepp!
See on kena ja atraktiivne liikumisrajatis, sest ei taha uskuda, et kui keegi liikudes meie
trepi juurde jõuab, siis ta kas
alla või üles minemata jätab...
Kus Te ise praegu Viimsis
liigute?
Ikka kodu juurest välja minnes, kõige rohkem Tammneeme metsades, ka uuel Tädu terviserajal on seda väga mugav
teha. Isegi suuskadega annab

kohe kodu juurest sinna minna.
Mul on ka paat rannas ja käin
merel sõudmas. Kalagi püüan,
ent kuna võrguloa saamine võib
olla vahel müstiliselt suur probleem, siis on sõudmine ikkagi
põhiline.
Te olete liikumise eestkõneleja, pigem tervisliku rahvaspordi kui tippspordi poolele. Miks selline valik?
Liikumine on kõige alus.
Aga ma olen tippspordiga ka
seotud olnud, olen istunud näiteks Andrus Veerpalugagi kaks
korda dopingukontrollis, kui teda kontrolliti. Olin siis võistkonna esindajana kaasas nii
Ramsaus kui ka Lahtis. Tippsport on karm, seal on igasugust mängu ja lubamatutki. See
võib tõsta inimese rahvussangariks ja teha peagi ka põlualuseks. Ruineeriv kõrvalmõju on
mind tipptasandi juurest kaugemale tõrjunud.
Just seetõttu mind huvitabki ennekõike ja üha enam, kuidas ja kuivõrd inimene liikumise juurde jõuab. Paraku unustatakse see vahepeal absoluutselt ära. Keskealised tunnetavad
peagi esimesi hädasid ja targemad tulevad nüüd taas liikumise juurde. Just liikumine aitaks
tervisehädasid ennetada. Räägin oma loenguteski, et me ei
saa ette ja tagantjärele ei liikuda ega süüa. Mu noorem vend
Mihkel on normaalse söömise
eestvedaja ja mina olen hakanud tasapisi normaalse liikumise eestvedajaks. Liikuda tuleks
regulaarselt – veerevale kivile
ju sammal ei kasva.
Kuidas Eestis liikumisega
lood on?
Uuringute järgi liiguvad kõige vähem gümnaasiumiõpilased. Praegu on koolides teoksil
uuendus, kus kehaline kasvatus
tahetakse asendada liikumisõpetusega. See on eelkõige paradigma muutus. Soomes on urheilu (sport) ja liikunta (liikumine) täiesti erinevad asjad. Liikumise puhul tuleks eelkõige

anda nõu, konsulteerida – lähtuda individuaalsest iseärasusest, et igaühel kujuneks välja
oma liikumisharjumus. Et igaüks näeks ise enda arengut. Üks
kõige olulisemaid ja vajalikumaid võimeid peaks meil olema vastupidavus. Seda on küll
väga raske ja tüütu arendada,
tuleb palju tööd teha, kuid elus
ja töös on vaja ikka vastupidavust ja kestvust – et jaksaks.
Mida soovitate inimestele,
kes tahaksid liikuda?
Esmalt leida liikumisvõimalus oma kodukoha juures. See
on kõige mugavam ja käepärasem. Liikuda tuleks regulaarselt, vähemalt kolm-neli korda
nädalas. Euronormides räägitakse 30 minutist korraga, kuid
see võiks ikkagi tunniseks aktiivtegevuseks minna. Koeraomanikud muidugi ületavad selle nõude mitmekordselt. (Naerab) Sest neid ajab takka tegelane, kes paneb liikuma.
Teiseks tuleks leida see, mis
pakub naudingut – näiteks kõige tavalisem kõndimine. Tallinna Ülikooli kirjastuses on ilmunud suurepärane raamat Frédéric Gros’ “Kõndimise filosoofia” – ülistuslaul kõndimisele.
Hankige see, lugege ja te innustute!
Kolmas sobivaim liikumisvõimalus on tavatoimetamine,
füüsiline töö, sügisel kasvõi leheriisumine jms. Heinaniitmine ja rehaga riisumine on parimad lülisamba paikapanijad.
Kui rääkida tegevuse intensiivsusest, siis soomlastel on
termin keskusteluvauhti – tempo, mis võimaldab juttu rääkida. Miks mitte leppida sõpradega kokku kohtumine Randvere või Karulaugu terviserajal, seal kõndida ja juttu ajada.
Seega on liikumisel ka oluline
sotsiaalne aspekt.
Te olete kirjutanud raamatu “Abelid 100. Meenutuste ja tänuga“ oma õpetajatest
Erna ja Herbert Abelist, kes
olid tuntud suusaõpetajad.
Mis Teid selleks ajendas?
Veetsin nendega koos palju
aega, olles aastate kaupa koos
ka nende põhimõtetega. Kui lähenes õpetaja sajas sünniaastapäev, siis arutasime paari sõbraga ja hakkasin enda ja teiste
õpilaste meenutusi kirja panema oma suusaveebis www.suusatades.weebly.com. Nii saigi
nende 100. sünniaastapäeva raamatusse kokku 30 õpilase meenutused ja hulk fotosid ka. Selle raamatuga sai ka mu enda
süda tsälkka, nagu Lõuna-Eestis öeldakse.
Kirjutamine on üks mu lemmiktegevusi. Kui tulin Tartu
Ülikooli, siis möllisin end sisse
toonase Edasi toimetusse. Kirjutasin alguses lühikesi nuppe,
hiljem pikemaid artikleid ka.
Sain legendaarse keeletoimetaja Helju Valsi käe all õpetust.
Ta kutsus enda juurde, et nii,

Teil peaks homme lugu ilmuma, vaatame seda lähemalt –
ning siis tuli keelekursus. Edasi toimetuse seltskond oli aga
iseenesest teine ülikool.
Mis innustab Teid oma
suusaveebi pidama?
Naudin oma veebilehte, see
on lausa ühe mehe šõu – kirjutan nii, kuidas soovin ja millal tuleb soov seda teha. Kui
lahkus rektor Volli Kalm suusatades Käärikul, siis kirjutasin järelehüüdeks sellest loo
“Rektori lahkumine”. Ja veebis
on mul eraldi ka Viimsi veerg
olemas.
Seda kõike tehes pole nii
nagu ajalehes, et 3000 tähemärki ja olgu kella viieks valmis,
rõhk pane sinna ja teine tänna.
Selline kirjutamine on mage
värk, peaaegu et orjatöö. Ning
siis kukubki välja ja jõuab meediasse asju, mida kuidagi lugeda ei taha.
Leiab aga häid näiteid, nagu kadunud Toomas Uba. Mida kõike ta ei teadnud, kuid ta
alati mõtles, millal, kuidas ja
mida ta ütleb. Ta ei läinud kellelegi vääritult kallale. Mäletan, et kirjutasin isegi kunagi
enne talve Edasisse loo Abeli
suusatüdrukutest ja muidugi
kiitsin kuidas jaksasin. Andsin
kirjatüki Herbert Abelile näha
ja ta luges esimese lehekülje
läbi, teist diagonaalis ning kolmandat enam üldse mitte. Siis
tõmbas paberid ribadeks ja ütles, et enne hooaega see lugu
ei ilmu. Et teeme enne midagi
ära, siis räägime. Nüüd on palju ülespuhutud “avanssi”. Hästi palju räägitakse, klopitakse
ootusi üles, kuid sellega tehakse enamasti tõeline karuteene.
Kas 45. Tartu maraton tuleb?
Problemaatiline. Seda ei tea
isegi pearajameister Assar Kütt.
Olin just üle-eelmisel nädalal
tudengitega Otepääl ja küsimata oli selge, mis olukord valitseb. Vana-Otepääl suusalaagrites teadsin alati, et kui Anmani
Karla lauda tagant hakkab tuul
puhuma, siis läheb ilm käest.
Ilma peab tundma ja rajameistrid tunnevadki seda väga täpselt. Jääb vaid oodata, mida ilm
teeb.
Mida Te soovite, millest
unistate?
Ma soovin, et inimeste teadvuses asetuks liikumine veel paremale ja tähtsamale kohale.
See on võib-olla veidi karmilt
öeldud, aga viimane asi, mida
inimene maises elus teeb, võiks
olla mingigi liikumine. Kui sa
vähekegi saad, sunni ennast liikuma!
Viimsile mõeldes tuleks Karulaugu ja Randvere terviseradade valmimise järel otsustavalt ka Püünsi, Kelvingi ja Rohuneeme rahvale mõelda ja sealsete metsade imelised liikumisrajad korda saada.

Annika Koppel
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Henn Rebane: Akordion peab kogu
aeg mängima
Valla kultuuri elutöö preemia pälvis akordionist ja
Viimsi Muusikakooli õpetaja Henn Rebane, kelle
säravat akordionimängu
on enamus viimsilastest
kindlasti kuulnud.

Hiljaaegu sai ta valmis Raimond Valgre lugude noodi akordionile ning ka plaadi 16 Raimond Valgre lauluga.
Palju õnne, Henn Rebane! Mis
tundega preemia vastu võtsite?
Eks ta ehmatav ja ootamatu
oli. Seda mitmel põhjusel. Aga
loomulikult väga hea meel, et
need “akordioniasjad”, mida ma
pikka aega olen ajanud, on tähelepanu ja tunnustust leidnud.
Aitäh veelkord!
See kõik on toimunud ikka
Eesti akordionimängu arenguks
ja selle populariseerimiseks nii
palju, kui olen osanud. Ja nimetus “elutöö” viis küll mõtted
ajas tagasi. Aga vaatamata kõigele on mul ikka plaanis uusi
muusikalisi ideid ellu viia. Tahan, et Viimsi Muusikakooli
akordioniõpilased selle kevade
vabariiklikul konkursil hästi esineksid. Ise harjutan iga päev
uut kava Vilniuse kontserdiks
maikuus – akordion peab ju kogu aeg mängima.
Eelmisel aastal ilmus Teil
akordioninoot ja plaat “16 Raimond Valgre laulu akordionile”. Mis Teid Valgre juures
köidab?
Raimond Valgre lauludega
sain tuttavaks ja sõbraks juba
lapsepõlves. “Peagi saabun tagasi su juurde”, “Sinilind”, “Pärnu ballaad”, “Muinaslugu muusikas” kõlasid meie kodus tihti
tänu isale, kes ise pilli mängis
ja laulis. Need lood kõnetasid
mind oma kaunite meloodiate

16 Valgre laulu mängis Henn
Rebane ka plaadile.

Henn Rebane elutööpreemia kättesaamisel. Foto Annika Haas

Henn Rebasel on olnud soov ja
vajadus Valgre laule akordionile
ümber kirjutada ja nii saigi noot
valmis.

ja sügava sisuga, olid ikkagi kuidagi optimistlikud, vaatamata
melanhoolsele alatoonile. Valgrest ja ta lauludest peeti meil
väga lugu. Mulle oli sellest kaugest ajast hinge jäänud soov ja
vajadus Valgre laule akordionile ümber kirjutada ning neid
mängida nii, nagu mina neist
aru olen saanud. Nüüd saan neid
teile pakkuda ka kuulamiseks
ja mängimiseks.
Idee Valgret akordionile teha tiksus aastakümneid, kuid tõeline arusaam tuli kaks aastat tagasi ja asusin kirjutama. Kuna
olen aastate vältel akordioniga
peaaegu kokku kasvanud ning
tunnen pilli võimalusi, kasuta-

sin erinevates lugudes põnevaid
eri ajastute muusikalisi ja tehnilisi võtteid. Sellele vaatamata
kinnitan, et Valgre ei ole nendest lugudest kuhugi kadunud,
kuigi üllatusi leiate igas palas.
Nüüd teeb “Valge tee kutset” ka Viimsi Kooliteater koos
muusikakooli orkestriga. Raimond Valgre sünnist on möödas 105 aastat. Miks tema
muusika puudutab nii paljusid ka täna?
Raimond Valgret (7.10.1913
–31.12.1949) mäletame ikka
akordioniga. Ta on Eesti tuntumaid ja armastatumaid laululoojaid. Ta kirjutas ligi 100 laulu, mis kõik on isikupärased ja
jäänud rahva südamesse. Innustust loomingusse sai 1920-ndate algul Eestisse jõudnud džässmuusikast. Peamiseks laulude
teemaks oli armastus – nii selle
võitmine kui ka kaotus. Ta oli
ise suurepärane muusik mitmetes ansamblites, kus mängis lisaks klaverile, kitarrile ja trummidele ka oma lemmikpilli akordionit. Temast on tehtud eluloofilm “Need vanad armastuskirjad” ja näidend “Valge tee kutse“. Paljudes Eesti filmides on
kasutatud tema loomingut. Kahjuks oli ta elutee väga lühikene
ja raske, kuid tema muusika puudutab sügavalt kuulaja hinge.

Praegugi on Pärnus Valgre
monument, kus heliloojal akordion süles, ja Metsakalmistul
ainult kivist pill. Tema laule on
laulnud väga paljud tuntud Eesti
ja ka välismaa lauljad, muusikat on esitanud lugematud orkestrid, aga nooti, kust laule
ka akordioniga mängida saaks,
ei olnud. Soovin, et tema looming elaks veel kaua meie seas
ja see, millest ta oma muusikas
unistas, kõnetaks ka teid – paneks mõtlema ja kaugusse vaatama.
Mis Teil lähiajal veel plaanis on?
1.–3. juunini plaanime koos
Eesti Kontserdiga Jõhvi Muusikakoolis akordioniseminariõpetust ja kontserte Eesti akordioniõpilastele ja -õpetajatele,
kus loenguid ja meistriklassi annab professor Aleksandr Dmitriev Peterburi konservatooriumist. Loodan, et see kohtumine
annab hea tulemuse ja innustuse meie akordioni tulevikutegijatele.
Millised on olnud eredamad hetked?
Eks elus on olnud ju palju
väga eredaid hetki, olen üsna
tundlik natuur. Aga kui muusikat silmas pidada, siis on minu

iga esinemine väga tähtis ja kokkuvõtmist vajav. Kõige elamuslikum on aga ikka mälestus sellest, kui Tallinnas 2007. aasta
noorte laulupeol “Ilmapuu” minu “Veskimeest” lauldi. See oli
küll tõesti ere, seda tunnet igaüks ei saa tunda. Tänan kõiki
neid lauljaid suurepärase esituse eest veel praegugi!
Mida soovite, millest unistate?
Olen aastate jooksul kirjutanud 5 noodialbumit ca 100
teosega ja loodan, et neid ka
tulevikus on põhjust akordionil mängida.
Aga tähtsam sellest on soov,
et Viimsisse lähiajal üks kaasaegne kultuurikeskus ehitataks,
kus oleks ruumi nii oma inimestel harrastustega tegelemiseks
ja oleks koht, kus külarahvas
saaks ka esineda ja koosolekuid
pidada nii, nagu ennevanasti ja
ka praegu pea kõikides Eesti
keskustes asi on. Siis võiks ka
siia kutsuda uhkeid ja põnevaid
artiste ning külalisi mujaltki ja
me ei peaks iga kontserdi või
etenduse pärast Tallinnasse sõitma. Usun, et see soov on mõistlik ja väga vajalik.

Annika Koppel

HENN REBANE
Henn Rebane on töötanud pikka aega akordionipedagoogina
Viimsi Muusikakoolis ning töötab seal tänaseni. Ta on töötanud
Soomes Kesk-Pohjanmaa konservatooriumis Kokkolas, Viljandi Kultuurikolledžis ja Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Samuti on ta olnud saatejuht ja toimetaja Kuku raadios,
Vikerraadios ja Klassikaraadios. Henn Rebane on kirjutanud filmimuusikat ja muusikat teatrilavastusele ning laule. Ta on kirjutanud neli akordionikogumikku koos CD-ga: “5 eesti tantsu”,
“Lastealbum”, “Akordionialbum” ja “Tantsud akordioniga”. 2017.
aastal andis ta välja akordionipalade kogumiku Raimond Valgre muusikast.
Lugusid saab kuulata veebis aadressil www.hennrebane.ee
ja plaadi leiab Apollost.
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Jazz Pop Festival
kooridele ja ansamblitele tuleb taas
Viimsi vald on eesti muusikamaastikul teenäitaja ja eestvedaja – käesoleva aasta mais toimub
juba üheksandat korda Viimsi JazzPopFest kooridele ja ansamblitele.

Akadeemiline meestelaulu selts festivalil esinemas. Foto
Karmen Seljamaa

Festivali vajadust tunnetasime selgelt 10 aastat tagasi,
soovides jätkata arenguid, mille 1970-ndatel käivitas Collage, ning aidata kaasa eesti džäss- ja popmuusika kullafondi kõlapinna ja kvaliteedi tõusule.
Esimese festivali pühendasime legendaarse laulja ja
pedagoogi Uno Loobi sünnipäevale. Osalejad ja publik
mäletab tänini, kuidas saal püsti seistes koos eesti muusika
grand old maniga täiest kõrist kaasa laulis ja vaimustunult aplodeeris. Festivalil on osalenud palju häid kollektiive: Vox Populi, Tallinna Ülikooli Kammerkoor, Nuku
Koor, GAG ja Reaalkool, ETV Lastekoor, Maire Eliste
Laulustuudio, Gram of Fun, Söörömöö jpt. Välismaistest
esinejatest pakkus eredaid muusikaelamusi Ski professionaalne bigbänd – see on eeskuju, mida meil Viimsis järgida tasub. Kõrgetasemelisi meistriklasse on juhendanud
Kadri Voorand jt.
Kui lisada, et žüriis, kes ka osalejatele innustavaid
kommentaare ja eriauhindu jagab, on oma ala parimad
asjatundjad eesotsas legendaarse Anne Ermiga, siis jääb
veel välja kuulutada, et tänavusel festivalil osalemiseks on
nüüd õige registreeruda. Publik varugu aga aega, et tulla
kuulama nii konkurssi, kus eeldatavasti annavad oma panuse koduvalla kultuuri ka meie omad kollektiivid, kui ka
õhtust auhinnakontserti, mille peaesinejaks on alati värske
ja uuenenud Noorkuu.
Elamuste saamiseks ei ole alati vaja minna kaugele –
Viimsi pakub oma elanikele üha mitmekülgsemat kvaliteetset ja kaasaegset kultuuri!

Aarne Saluveer

Festivali kunstiline juht

Mälumängusarja teise
mängu võitis Rabarahvas
24. jaanuaril jätkus Rannarahva muuseumis mälumängusari, esimese vooruga võrreldes oli lisandunud kolm uut võistkonda.

Teise mängu võitis 48 punktiga
Rabarahvas (Heli Illipe-Sootak,
Indrek Hargla, Peeter Väljas,
Toomas Telling). Esikolmikusse mahtusid veel Tammneeme
(Ülar Maapalu, Raivo Vare, Andres Jaanus) 45 ning Ränirahnud
(Tambet Drell, Mikk Trave, Jaanus Jegorov, Vahur Annsoo) 43
punktiga. Tihedas konkurentsis
järgnesid 40 punktiga Tempo,
39 punktiga Mõni Mõis ning
võrdselt 38 punkti kogunud Tähekesed ja Tuukrid.
Rabarahvas tõusis ka liidriks
kahe mängu kokkuvõttes 86
punktiga. Ränirahnud on kogunud 85 ning Tempo 82 punkti.
Kokku osaleb sarjas 31 võistkonda. Viimsi mälumängu kolmas voor toimub 14. veebruaril.

Andres Kaarmann

Võidukas Rabarahvas Peeter Väljas, Indrek Hargla, Toomas Telling, Heli Illipe-Sootak.
Foto Marje Plaan

Mälumängu küsimused
1. Aadu Luukase Sihtasutus annab alates 2007. aastast välja Aadu
Luukase missioonipreemiat Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu edendamise ja inimeste elukvaliteedi parandamise eest. 2017.
aastal pälvis preemia Vaino Väljas. Palume teil aga nimetada abielupaar, kes üle-eelmisel 2016. aastal Aadu Luukase missioonipreemia laureaadiks valiti?
2. Iirimaa iseseisvumise üks ajendeid oli kindlasti seal 1845–1852
aastal toimunud looduskatastroofid ja sellele järgnenud suur näljahäda, kus oma elu pidi nälja ja haiguste tõttu kaotama ligi miljon
inimest ning teist samapalju emigreerus. Sellega kaotati umbes
neljandik oma toonasest rahvaarvust. Küsime aga, mis toidutaimega oli tegemist, millest sõna otseses mõttes sõltus toona umbes 2/5 piirkonna elanike elu?
3. Küsitav eesti helilooja oli teadaolevalt esimene, kes eelmise sajandi 80. aastate lõpul hakkas komponeerimisel kasutama arvutit.
Tegemist ei ole kindlasti mitte vähetuntud autoriga, sest ta on kirjutanud muusika filmidele “Kõrboja peremees“, “Naerata ometi“
ning animafilmile “Põrgu“. Kellest on jutt?
4. Meeste odaviske maailmarekordeid hakati fikseerima 1912. aastast ning kuni 1953. aastani olid rekordeid püstitanud vaid kahe riigi sportlased. Olümpiamängudel on nende riikide sportlased kokku

koju viinud 10 kuldmedalit, võites esimesed 6 võistlust, viimane
võit jääb aga aastasse 1988. Nimetage need riigid!
5. Küsitav eesti kirjanik on iseloomustanud eestlaste ja A. H. Tammsaare “Tõe ja õiguse” kui eestluse ühe tüviteksti suhet järgnevalt:
“Rahvas, kelle kõige kuulsam kirjandusteos on viieköiteline sookuivendamise käsiraamat, ei saa olla normaalne – ja ei peagi. Võimalik, et meil on ilmaruumis hoopis üks teine asi ajada.“ Kes on niimoodi öelnud?
6. Kui tavalise poepiima rasvasisaldus varieerub 2,5–3,5% vahel,
siis lüpstava piima rasvasisaldus on 3,8–5,0%. Rekordiomanikuks
saab aga pidada ka ühte Eestiski elavat looma, kelle piima puhul
on rasvasisalduseks mõõdetud kuni 60%. On ka põhjust, sest looma, kelle kaal võib täiskasvanuna ulatuda kuni 300 kiloni, pojad
vajavad kiiresti rammusat toitu, et suureks kasvada. Mis loom?
7. Küsitava eesti näitleja esimene kohmetu adekvaatne filmifraas
oli “Ma tahaks … paluks … näha … radarit … nojah, radariseadmeid“. Edaspidi on tal kinolinal läinud ladusamalt ja ta on saanud
ehitada välikäimlat, saboteerida kevadkülvi, kakelda vennaga, röövida ja mõrvata, talu pidada, kala püüda ja isegi kosjas käia. Kellest on jutt?
(Vastuseid vt lk 20)
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Luusmanni lood ja laulud

Saame 25. veebruaril
kokku ja laulame

21. veebruaril tähistame
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus ja Rannarahva
muuseumis Eesti Vabariigi
100. aastapäeva. Teeme
seda koos August Luusmanni muusika, mõtete
ja fotodega.

“Et meil rahvushümni suhtes
tarvis oleks reform läbi viia, on
kindel ja sellel alal ongi juba
tegutsetud, kuna Jannseni aegne tekst osalt keele vigade all
kannatab ja muusikaline osa Saksast sisse toodud on ja seda
veel koguni keerulisel teel.”
Juba aastal 1921 soovitati kirjanik August Alle poolt rahvushümni aluseks Visnapuu “Kodumaa laulu” sõnu. Selle soovituse tagajärg oli asjaolu, et järgnesid kompositsioonid meie
heliloojailt, muuseas ka nende
ridade kirjutajalt.
“Viimasel ajal on aga selgunud, et ei ole otstarbekohane
rahvushümni aluseks võtta rahvale seni tundmata laulu, vaid
sellist, mis juba laiema populaarsuse on omandanud ja millel ei puudu oma traditsioonid.”
Kas kõlab tuttavalt? Tekst
ei pärine siiski Eesti Ekspressi
artiklist, vaid on kirjutatud 89
aastat tagasi August Luusmanni poolt. Ajalugu kordub!

Jäädvustab sündmusi
helisevas kunstis

August Luusmann ei olnud diplomeeritud helilooja. Kaugel sellest – tema ametlik haridustee
piirdus kolme aasta külakooliga. Ise õppides suutis see mees
tõusta mitmel alal võrdlemisi
heale tasemele. On eriti tähelepanuväärne, et see kultuurikeskustest eemal elanud “tavaline
inimene” võttis aktiivselt osa
ühiskonna elust – oli ambitsioonikas loomeinimene ja erksa
närviga kodanik, kes tegeles
muusika, fotograafia ja ajakir-

Eesti riik saab 100-aastaseks ning meil kõigil on
põhjust õnnitleda üksteist ja iseennast sel puhul.
On põhjust olla tänulikud neile, kelle tarkus ja
pühendumus meid tänasesse päeva on toonud.

Peeter Suure ausammas Vabaduse väljakul u 1920. August Luusmanni foto. Rannarahva muuseum.

jandusega, võideldes samas ka
depressiooniga. Väikesel Soome
lahe saarel elanud mees hingas
Eesti Vabariigi loomise ajal rahva ja riigiga samas rütmis.
Mitmed Luusmanni lood ja
laulud on otseselt seotud Eesti
Vabariigi loomise aegsete sündmustega. 1919. aastal komponeeritud loo “Ärka, kange Kalev” pühendas autor Jaan Poska
soovitusel Vabadussõja kangelastele – “et vaimustusele õli
juurde kallata”. 1920. aastal valminud marss “Vabadus, sarnasus, vendlus“ on loodud 2. veebruaril sõlmitud Eesti – Vene rahulepingu puhul. Luusmann ise
kirjutab: “Olen püüdnud oma
aja sündmusi laulusse ja muusikasse põimida ja seda helisevas kunstis jäädvustada... Samal aastal, kui võitlus usuõpetuse üle riigikogu ja rahva vahel käimas oli, komponeerisin
soololaulu “Igavene elu“. 1. detsembril 1924, samal päeval,
kui toimus Tallinna kommunistide putš, luuletasin ja komponeerisin Aksi saarel laulu
“Talve tulekul”.”

Luusmann mõtles suurelt ja
saatis oma helitöid ka sellistele
prominentidele nagu Tallinna
linnapea, Henry Ford, Hollandi kuninganna ja isegi Lenin.
Rahalist toetust ei tulnud, enamus saatis tänukirja, Lenin ei
vastanud.

Mööda jääd Neemest
Estoniasse kontserdile

Helmut Aksberg mäletab Luusmanni 1920. aastatest: “August
oli teistsugune kui teised, võiks
öelda: härrasmees. Ta rääkis asjadest, millest teised ei rääkinud.
Külla tulles oli alati hoolikalt
riietatud. Klaverit ja orelit mängisid meil kõik, kuid keegi ei
mänginud nii nagu August. Kui
mu vennad olid kodus, mängisid nad sageli Augustiga neljal
käel.”
Aastatel 1911–1912 pidas
25-aastane Luusmann päevikut.
Tegemist oli tal palju – kogus
ERM-i jaoks vanavara, avaldas
artikleid Põhja-Eesti saarte kohta, fotografeeris ja juhatas Prangli laulukoori. Suvel kulus palju aega kalapüügile. Päevikust

ilmneb, et mõned meie kalamehed diskuteerisid 100 aastat tagasi ajaloo teemadel. Nimelt on
August Luusmann pidanud 1912.
aasta märtsis Tsitre paadimeistri Joosep Obergiga mitmetunnise tulise vaidluse inkvisitsiooni otstarbe üle. (!) Paarkümmend aastat hiljem, 3. märtsil
1931 toimus Estonias Artur Kapi
oratooriumi “Hiiob” pidulik esiettekanne. Kohal olid ka August Luusmann ja noor Harald
Aksberg. Selles poleks midagi erilist, kui poleks teada, et
kontserdile tulid nad jala mööda jääd Neemest. Tõepoolest –
aeg, ruum ja jäine meri ei suuda piirata kirglikku kultuurihuvi!
Kuid riigi- ja linnajuhtidel
oli tollal muidki muresid. Artikli algul tsiteeritud kirja saatis Luusmann Tallinna linnavalitsusele. Talle vastanud sekretär kirjutas, et ülemustel pole
aega sellise küsimusega tegelda ja nad pole uue hümni konkursist kuulnudki.

Külvi Kuusk

Rõõmustame, et me arvult väike rahvas
on suutnud raskete aegade kiuste püsima jääda, et oleme osanud oma keelt ja
kultuuri hoida. See kõik annab põhjust
uhke olla, pidu pidada, suured ja väikesed saalid ilu ja rõõmuga täita. Üks võimalus sest kõigest osa saada oleks head inimesed kokku
kutsuda ja 25. veebruaril oma väike kodune või kodukoha
laulupidu teha.
Usun, et just üheskoos laulmine oli karskusseltside,
hoiu-laenuühistute jms loomise ja tegevuse kõrval üks neid
olulisi allikaid, mis kasvatas rahvuse kokkukuuluvuse tunnet ja õpetas nii üksteist kuulama kui ka võtma eestvedamisega kaasnevat vastutust. Tänu ühistegevuse kogemusele kasvasid valmisolek luua oma riik ja kindlus selle
juhtimisega hakkama saada. Oma kultuuri hoides püsisime koos ja vajadus ühte hoida pole 100 aastaga sugugi
kadunud. Kooslaulmine on nagu salakeel, mis aitab meil
selles üleilmastuvas tõmblemises kestma jääda.
Kindlasti pole mõtet vastanduda nn masinamuusikale,
kuid selle kõrval peab elus püsima oskus ja tahtmine ise
viisijupp üles võtta ja sõprade abiga lugu lõpuni laulda.
Meeli liigutav laulmise pidu peab olema vaba igasugusest
sunnist või “kinnitatud” repertuaarist, abiks võiksid olla
eestvedajate ja kokkutulnute poolt varutud salmikud-laulikud. Sõltub kokkutulnute arvust, mitu korda igaüks viisiotsa üles saab võtta; minu lood oleksid näiteks: “Jää vabaks, Eesti meri”, “Mu meelen kuldne kodukotus”, “Merepidu”, “Maid ja rahvaid maha jättes”, “Laev tõstis purjed
üles”, “Uhti, uhti uhkesti”, “Rohelised niidud” ja midagi
Valgrelt.
Kindlasti peaksid kodusest kooslaulmisest osa saama
lapsed ja noored ning neilgi olgu võimalus omi viise kooslaulmiseks pakkuda. Tore oleks sel päeval kõlanud lood
kokku koguda ja üks EV100 lauluraamat trükkida – kui
eestvedajatel on tahtmist oma koduse laulmise peo muljeid jagada, siis minuga saab ühendust telefonil 515 8724.
Moraalselt saab kingituse mõtet toetada e-posti aadressil
ev100.ee/et/laulmise-pidu.
Eesti ja Eesti piiride taga erinevais paigus, aga ühel
päeval sõprade-sugulaste seltsis üheskoos laulmine oleks
ilus kingitus esivanematele selle kauni kombe ja meie riigi
eest.

Valter Parve
Pärnu
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Viimsi valla kultuurikalender
9.–24. veebruar
JUMALATEENISTUSED
11. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
15. veebruar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
24. veebruar kell 14
Vabariigi aastapäeva tänujumalateenistus
Kaastegev puhkpilliansambel
Tuulisbrass
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
NÄITUSED
Regina Kari isikunäitus
“Jaanuar 2018“
Viimsi huvikeskuse aatriumis
			
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August
Luusmannist
Rannarahva muuseumis
16. veebruar – 28. märts
Karl-Erik Talveti maalide näitus
“Värvivalangud“
Sõjamuuseumi püsinäitused on
avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Kuni 14. veebruar
Orest Kormašovi maalinäitus
“Hetk“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 15. märts
Eerika Veermäe maalinäitus
“Muutuste tuules“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses
ÕPI- JA JUTUTOAD
9. veebruar kell 18.30
Loeng “Toitumine ja treeningud
/ kehaline aktiivsus seoses

EV 100 Viimsis
Veebruar
Stendinäitus “Iseseisvuse
taastamine“
Raamatuväljapanek:
“Viimsilaste 100 eesti autorite
lemmikraamatut“
Märts
EV100 Kunst raamatukokku!
Karl Joonas Alamaa isikunäitus
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees
Kuni 28. veebruar
Näitus “Eesti Vabariik 100“
Prangli raamatukogus
9., 12., 13., 15., 16. veebruar
kell 19
10. veebruar kell 14
Juhan Saar “Valge tee kutse –
Raimond Valgre elu- ja

vananemisega“
Koolitaja: Evelin Märtson-Nava
Registreerumine: emartson@
hot.ee, tel 513 6767
Kohtade arve on piiratud!
Viimsi huvikeskuse II korruse
õppeklassis
9. veebruar kell 18.30–21
Naistereede Elujõusaalis
Juhendaja: Grete Sutrop
Registreerumine: grete.sutrop@gmail.com, tel 523 9362
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
10. veebruar kell 12–15
Improtöötuba loovuse ja rõõmu
äratamiseks 2/5
Koolitajad: joogaõpetaja Kadi
Toompere ja lavastaja Erki Aule
Registreerumine: kaditoompere
@gmail.com
Osaluspanus 25 €, sõbrakuul
sõber tasuta kaasa!
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
16. veebruar kell 18.30–20.30
Teadliku vanemluse vestlusring
Juhendaja: Grete Sutrop
Registreerumine: elujousaal@
gmail.com
Elujõusaalis
18. veebruar kell 19
Pühapäevaõhtune gongimeditatsioon
Tiina Karjatse
Info ja registreerumine:
tiinakarjatse@hotmail.com
Osaluspanus 12 €
Elujõusaalis

Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
22. veebruar kell 18
Meigikoolitus
Koolitaja: Karine Terzjan
Eelregistreerimine: karine.
terzjan@gmail.com,
tel 503 3317
Osalustasu 35 €
Viimsi huvikeskuses
KONTSERDID ja ETENDUSED
11. veebruar kell 15
Kontsert: Tallinna Pimedate
Ühingu Puhkpilliorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13. veebruar kell 19
Kuressaare Linnateater
“Persona”
Sihtgrupp alates 14. eluaastast
ja täiskasvanud
Piletid 12/8 € huvikeskuse
kontoris ja Piletimaailma
müügipunktides
Klassiga kaasas oleva õpetaja
pilet on tasuta!
Piletite broneerimine: tel 602
8838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis
16. veebruar kell 11
Viljandi Laste- ja Noorteteater
Reky “Väike merineitsi”
Soovituslik alates 4. eluaastast
Kestvus 50 min
Pilet 8 € Piletimaailmas
Rühmade broneerimine:
tel 514 0046, reky@reky.ee
Viimsi huvikeskuse saalis

Šamaanirännak Elujõusaalis

23. veebruar kell 19
Vana Baskini Teater
“Öökuninganna”
Tragikomöödia
Osades: Helgi Sallo, Roland
Laos, Raivo Mets/Eero Spriit/
Allan Kress
Pilet 17/15 € huvikeskuse
kontoris ja Piletilevis
Piletite broneerimine: tel 602
8838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis

21. veebruar kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Olav Osoliniga
Kohtade broneerimine:
ivo@rullrumm.ee

MEELELAHUTUS ja MUUSIKA
9. veebruar kell 21
Kolumbus Kris / VJ Andrus
Kuzmin
10. veebruar kell 21
VJ Lenny LaVida
14. veebruar kell 20
Airi Ojamets
16. veebruar kell 21
Revals / VJ Lenny LaVida
17. veebruar kell 21

21. veebruar 18.30
Õpituba – käsitöölaeka
valmistamine
Juhendaja: Gärlin Kirst
Info ja eelregistreerimine:
garlyn@hot.ee, tel 5695 7808
Osalustasu 20 €
Viimsi huvikeskuses
21. veebruar kell 19

Juhendaja: Otisir Hürr
Info ja registreerumine:
kuukuldajad@gmail.com
Kohtade arv on piiratud!
Osaluspanus 10 €
Elujõusaalis

loometööst”
Viimsi Kooliteatri ja Viimsi
Muusikakooli esituses
Sissepääs 3 € / annetusena
Kohtade broneerimine:
margit.vosu@viimsi.edu.ee,
tel 602 8943
Viimsi Kooli aulas
12. veebruar kell 15
kell 14.30 Pärgade asetamine
Johan ja Maria Laidoneri
mälestusmärgi juures
Johan Laidoneri sünniaastapäeva mälestusloeng
Loengu peab Siim Kallas
Korraldaja: MTÜ Johan Laidoneri
Selts
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
15. veebruar kell 18
Lugejatega tuleb kohtuma

poliitik ja ajaloolane
Jaak Juske
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus
17. veebruar kell 12
Seenioride mälumäng “Eesti 100“
Korraldaja: MTÜ Viimsi
Pensionäride Ühendus
Viimsi huvikeskuses
21. veebruar kell 15
Eesti Vabariik 100
Pidulik kontsert, sünnipäevade
tähistamine
Muusik Siim Aimla trio
Randvere päevakeskuses
21. veebruar kell 18
Kontsert “Luusmanni Laulud
Eestile”
Heiki Mätlik (kitarr), Kristjan
Kannukene (laul ja vioola),

VJ Andrus Kuzmin
21. veebruar kell 20
Airi Ojamets
23. veebruar kell 21
Ivetta Trio / DJ Märt Rannamäe
24. veebruar kell 21
VJ Aivar Havi

Neljapäeviti kell 16
Kokandusklubi
Viimsi noortekeskuses

17. veebruar kell 21
Indrek Rebane ja Karl Haavamägi, akustiline kontsert
24. veebruar kell 21
EV 100 koos Jüri Homenjaga
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

Kuni 28.veebruar
Fotokonkurss: Minu parim sõber
Fotod tuua noortekeskusesse
või saata e-posti aadressile
randvere@huvikeskus.ee
Töödest valmib näitus
Parimatele auhinnad!

LASTELE JA NOORTELE
9.–16. veebruar
Rahvakalendriprogramm
“Vanaaegne vastlatrall“
Lasteaia- ja kooligruppidele
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

8. veebruar kell 16
Fotoring
Randvere noortekeskuses

Aastaringselt
Lasteaiarühmadele ja I–II
kooliastme gruppidele
“Mina elan Eestis. Eesti elab
minus.“
Hind 4 €
Rannarahva muuseumis
Veekeskkonnaprogramm
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja
I–II kooliastme gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Programmi on võimalik
tellida ka kooli!
Huviprogramm “Meremehe
7 ametit“
Lasteaia ja I kooliastme
gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
Esmaspäeviti kell 16
Re-Use meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Randvere noortekeskuses
Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele
Claudiaga
Viimsi noortekeskuses

Reedeti kell 16
Joonistustund Claudiaga
Viimsi noortekeskuses

9. veebruar kell 11
Kirjandushommik lasteaiaealistele lastele
Külas on raamatu “Väike Villem”
autorid Pille ja Tiina Matt
Eelregistreerimine: elise@
viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus
10.–11. veebruar kell 10.30
Etiketinädalavahetus lastele ja
noortele
Täpsem info ja registreerumine:
tel 5664 5919, erika.kolbakov@
etiketisalong.com
Viimsi huvikeskuses
11. veebruar kell 12–14
Muuuv lastehommik
Virtuaalreaalsus
Muuuv seiklusmaal Viimsi
Keskuses
13. veebruar kell 17
Lauamänguklubi
Viimsi noortekeskuses
14. veebruar kell 16
Sõbrapäevapidu
Viimsi noortekeskuses
14. veebruar kell 16
Sõbrapäevapidu
Viimsi noortekeskuses
16. veebruar kell 10.30
Väikelaste loovushommik
Kohtumised hakkavad toimuma
iga kuu kolmandal reedel
Osalemistasu 8 €/kord
Tulekust teatamine: loovustuba
@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

18. veebruar kell 12–14
Muuuv lastehommik – EV 100
Sinimustvalgete küünalde
valmistamine
Muuuv seiklusmaal Viimsi
Keskuses
18. veebruar kell 17
Helirännak lastele ja
vanematele väekate pillidega
Juhendajad: Tiina Karjatse,
Simo Santeri Virtanen
Registreerumine: tiinakarjatse@
hotmail.com
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis
20. veebruar kell 16
Fotoring
Randvere noortekeskuses
20. veebruar kell 16
Kuldvillak – Eesti 100
Viimsi noortekeskuses
20. veebruar kell 17
Lauamänguklubi
Viimsi noortekeskuses
EAKATELE
10. veebruar kell 19
Ooper “Cirano de Bergerac“
Piletid VPÜ toas 15 €
Rahvusooperis Estonia
13. veebruar kell 11
Vastlapäeva pidu
Hernesupp ja kuklid
Randvere päevakeskuses
14. veebruar kell 11
Nutikas sõbrapäev eakatele
Teleripuldi ja nutitelefoni
kasutamisest
Kepikõnni koolitus
Smuutide valmistamine
Selveri e-poe tutvustus
Viimsi huvikeskuses
14. veebruar kell 16
Lõunamuusika “100 mandoliini“
Rahvusooperis Estonia
VARIA
11. veebruar kell 10–14
Viimsi taaskasutusturg
Külastajatele sissepääs tasuta!
Viimsi Koolis
13. veebruar kell 12
Vastlapäev Pranglil
Mängud, hernesupp ja kuklid
Prangli rahvamajas

16. veebruar kell 16
Inglise keele mäng
Viimsi noortekeskuses

14. veebruar kell 19
Viimsi mälumäng III etapp
Rannarahva muuseumis

Aivar Sõerd (orel), ViiKerKoor
Mälestusi ja mõtteid loeb Jüri
Aarma
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Pärast kontserti näituse
“Ühel väikesel saarel elas
geenius“ ühiskülastus
Tasuta!
Rannarahva muuseumis

kell 15 Meeleolukontsert ja
koosviibimine
Muusikat teeb ansambel
Triocomodo
Eelregistreerimine: tel 606 4080
Viimsi päevakeskuses

juurest Viimsi mälestuskivi juurde
Kell 13 jalgsimatk mälestuskivi
– Lubja tuletorn – Põhjakonna
trepp – Viimsi mõis
Matkajuht: Janek Šafranovski

21. veebruar kell 19
EV 100-le pühendatud kontsert
“Siin mu rõõmumaa”
Esinevad Eesti Teaduste
Akadeemia Naiskoor, Eesti
Teaduste Akadeemia Meeskoori ansambel ja
segakoor Viimsi
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

24. veebruar kell 12
EV 100 Prangli saarel
Esinevad Prangli koolilapsed
Sädeinimese tunnustamine
EV 100 vaiba tutvustamine
Külla tulevad Oravapoisid Oravalt
Prangli rahvamajas

22. veebruar kell 14
Kontsert-aktus “EESTI 100“

23. veebruar kell 20
EV 100 tuled Lubja mäel

24. veebruar kell 12.30
Viimsi rahvamatk
Kell 12.15 kogunemine J. Laidoneri mälestusmärgi juures
Kell 12.30 väljub buss ausamba

24. veebruar kell 14
Taaslavastuslahing “Lõuna
Wäerind 1919”
Osaleb sadakond rekonstruktorit 5 riigist
Korraldajad: Eesti Sõjamuuseum
ja Saaremaa Sõjavara Selts
Viimsi mõisa pargis
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SPORT

Lihvime uisutehnikat

KK Viimsi pikendas
toetuslepinguid

Vahel kipub olema nii,
et iga parima sportlase
puhul tahetakse rääkida,
et näete, kui hea tehnika
tal on. See aga ei pruugi
alati nii olla.

Pigem leiab ka vastupidiseid näiteid, kus parim pole just kõige
hiilgavama tehnikaga, mis eriti
võistlusolukorras veel omajagu
käest läheb ja vaid hea funktsionaalne seisund on siis see,
mis ta parimate hulka tõstab.
Alanud suusahooaeg on kergitanud esile uue staari – norralase Johannes Hoesflot Klaebo, keda kannatab siiski ka sõidutehnika poolest igati esile tõsta. Tuntava hea kehalise võimekuse kõrval (kuna jaksab hoida
kõrget liigutuste sagedust ja seda nii tasastel kui ka tõusulõikudel) torkab silma ka tema äärmiselt kontrollitud ja sujuv uisutehnika, kus tõesti iga tõuge
“läheb paika”. Näeb ka tema
head tasakaalu- ja suusatunnetust ning seda just kiirete sõidurütmi vahetuste (käiguvahetuste) puhul, mida kaasaegsed
võistlusrajad ja ka taktikalised
olukorrad igati nõuavad.
Kui tema kõrvale panna ka
hetkel parim naisuiskleja Charlotte Kalla, kes esindab rootslaste head uisutehnika koolkonda, siis võib nende võrdlemisel
ühtteist märgata.

MTÜ Korvpalliklubi Viimsi pikendas toetuslepingut AS Hydroscandiga ja osaühinguga Favorte, kes jätkavad klubi toetamist rahaliselt ka 2018. aastal.
“Koostöö jätkamine nii tugeva ja olulise partneritega kui
seda on Hydroscand lubab klubil pakkuda õpilastele paremaid
treening- ja võistlustingimusi ning motiveerida ja koolitada
treenereid,” ütles korvpalliklubi tegevjuht Tanel Einaste.
Kontsern Hydroscand Group asutati 1969. aastal Stockholmis ning on praegu suurim hüdrovoolikute ja -liitmike pakkuja
Skandinaavias. Kontserni käive on üle 150 miljoni euro aastas. 700 töötajat teenindab üle 20 000 kliendi Rootsis, Norras,
Suurbritannias, Soomes, Taanis, Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal,
Valgevenes ning läbi edasimüüjate Kasahstanis ja Ukrainas.
Kõik müügiesindused pakuvad terviklahendust.
OÜ Favorte on 1993. aastal Eesti kapitalil asutatud ja peamiselt Tallinnas kinnisvaraarendusega tegelev firma.
Korvpalliklubi Viimsi koos Kesklinna Korvpalliklubi ja GAG
Korvpalliklubiga on Tallinna kesklinnas, Meriväljal, Pirital ja Viimsis tegutsev korvpallikool, moodustades ühtse ligi 500 lapse ja
noorega klubipüramiidi.

KK Viimsi
Suusaõpetaja Kaarel Zilmer Keenia suusatajaga Vuokatti suusatunnelis. “Kohtumine oli eksootika, kuid
õpetamine lootusetu juhtum,“ ütleb Zilmer. Foto Erakogu

Uisutehnika sissetung 1979.
aasta Vasaloppetil. Esiplaanil
üks uisusammu pioneere Pauli
Siitonen. Foto Jüri Jõepera

Just see – otsesuunaline liikumine nii tasasel kui ka laugematel tõusuosadel ning seda
just tippsuusatajate puhul – on
tegur, mis viib neid kõige sirgjoonelisemalt lõpujoone suunas.
Kõiksugused diagonaalsed libisemised on seejuures hädavajalikud tõukeliigutustes toe saamiseks või siis raskema tõusu
võtmiseks. Aga nagu suusataja
saab vähegi suusa otsesuunalisemalt libisema panna, siis tuleb seda ka teha. Suunates sellesse nii suusa- kui ka kogu paa-

Tunnustatud autosportlane
Mait Luha sai 80
30. jaanuaril tähistas
oma 80. juubelit Viimsi
valla elanik ja tituleeritud
autosportlane Mait Luha.
Maidu auhinnakapis on
hulgaliselt Eesti meistrivõistluste medaleid ja ka
Nõukogude Liidu meistersportlase tiitel.
Mait Luha on olnud tugev organisaator, kes korraldas omaaegset ringrajavõistlust Tallinn
SAB, autospordi suunajana pole ta ka tänaseks päevaks asjast
kõrvale jäänud.
Mait Luha õppis 1968–1970
TPI-s. Autosporti hakkas ta harrastama 1973. aastal Jukk Reintami juhendamisel. Ta on tulnud vormelite ringrajasõidus
1980 vormel Easterni ja 1983
vormel 3 klassis Eesti meistriks, saanud ringrajasõidu meistrivõistlustel vormel Easterni
klassis 4 hõbedat (1978–1979,
1981–1982) ja 2 pronksi (1985–
1986) ning vormel 3 klassis
2 hõbedat (1978–1979) ja 2
pronksi (1987–1976). Meistersportlane (1980). 1983–1989
kuulus autospordi föderatsiooni presiidiumi, 1989–1991 oli
autospordi liidu ringrajakomitee esimees ja peasekretäri asetäitja. On avaldanud artikleid
Spordilehes ja Eesti Autospordis.
“Mait on lihtsalt lahe vend,

Mait Luha Riias Bikerniekil. Foto Erakogu

kel on alati palju tegemist. Kui
ta just kuskil reisil ei ole, on ta
alati võidusõitu fotoaparaadiga
jäädvustamas. Samas ütleb ka
sõna sekka,” iseloomustavad
teda sõbrad Autoringrajasõitjate Klubist. “Mait on eestiaegne
poiss, kes on üle elanud Tallin-

na pommitamise. Praeguseks ei
ole ta koju istuma jäänud, vaid
töötab edasi.”
Hilinenud õnnesoovid tublile juubilarile!

Autoringrajasõitjate
Klubi

Spordis tulekul
Vaata rohkem
suusatades.weebly.com

ristõuke jõu. Kui Klaebo liigub finišisirgel Sundbyd “kotti
pannes” ja maksimaalsel sammusagedusel, mida on näha
ka kiireid kepitõukeid sooritavate käte asendist, siis Kallal
on võit juba taskus ja ka tema
paaristõuge on pikem ja lõpetatum.

Kaarel Zilmer

n 9. veebruar kell 19 Reedesed üksikmängud tennises. Osavõtutasu 30 €. Registreerumine reimo@viimsitennis.ee. Viimsi
tennisekeskuses
n 11. veebruar kell 10–13 Jalgsimatk – jooks Viimsi – Tammneeme. Osalustasu 2 €. Korraldaja: Enervit Estonia. Start Viimsi
Kooli juurest
n 16. veebruar kell 20 Paarismängu ajatennis – Viimsi Unetus. Osavõtutasu 25 €. Registreerumine kuni 15.02: reimo@
viimsitennis.ee. Viimsi tennisekeskuses
n 16. veebruar kell 20 Korvpalliklubi Viimsi/NoTo – Tartu Ülikool II. Viimsi Kooli spordikeskuses
n 23. veebruar kell 20 Korvpalliklubi Viimsi/NoTo – Paide Viking Window. Viimsi Kooli spordikeskuses

16

9. veebruar 2018 VIIMSI TEATAJA

SISUTURUNDUS
Pro Bono õigusapteek annab abi
Detsembris tegutsema hakanud Pro Bono õigusapteek, kus
tasuta õigusabi annavad advokaadibüroo Leppik ja Partnerid vandeadvokaat Tõnu Tuulas ja jurist Oliver Loit, on
tänaseks hoogsalt käima läinud.
16. veebruaril on taas võimalus saada üks tund tasuta õigusabi. Kui oled hädas mõne juriidilise küsimusega, kirjuta
e-posti aadressil tere@taruviimsi.com tasuta aja broneerimiseks.
Õigusabi vajadusest Viimsis kõneleb asjaolu, et ajad täituvad ilma suurema reklaamita. Täname kõiki, kes on Pro Bono
õigusabi apteeki külastanud! Kokkuvõttes saame öelda, et Pro
Bono õigusapteegi kliendid on olnud keskmisest õigusteadlikumad ja kohtumiseks väga hästi ette valmistunud. Just seetõttu on kohtumised kulgenud ladusalt ka õigusabi andjatele.
Küsimused, millega õigusapteegi poole pöörduti, olid väga
erinevad – alates pärandi-, perekonna- ja asjaõigusega seotud
probleemidest kuni lepingute sõlmimise, töö- ja äriõiguse küsimusteni välja.
Saadud tagasiside põhjal saame öelda, et õigusapteek on
seni vastanud inimeste ootustele. Saadud nõuanded on aidanud jõuda probleemi lahendustele lähemale ning kindlasti
soovitatakse seda külastada ka teistel.

Trenn koos sõbraga on
tulemuslikum

Pro Bono õigusapteek

Sõpradega on mõnus uusi treeninguviise avastada. Fotod Laura Nestor

Jaanuari alguses lähevad
paljud suure entusiasmi
ning endale antud lubadusi täita püüdes trenni,
aga veebruariks on hoog
raugenud ja trennikott
jääb üha sagedamini kaasa haaramata.
Selleks, et spordipisikut edasi
hoida ning treeningutest siiski
rõõmu tunda, võiks trenni sõbra(d) kaasa kutsuda. Mitmed
uuringud on kinnitanud, et see
toob kaasa mitmeid positiivseid tulemusi.
Isegi regulaarsed treenijad
teavad, et kõige keerulisem on
sageli just diivanilt püsti tõusmine ning spordiriiete selga panemine – trenn ise on juba puhas nauding. Selleks, et see esimene samm ikka tehtud saaks,
on vahel abiks sõbra motiveeriv kutse ja utsitus. Leppige omavahel kokku, mitu korda nädalas koos trenni teete ning kui
emmal-kummal paistab nendesse jõudmisega takistusi või ettekäändeid tekkivat, peab teine
püüdma olukorda päästa. Ilmselt ei luba kohusetunne sõbrale ka nii kergesti ära öelda – lubadus on siiski lubadus.
Sõpradega on mõnusam ka
uusi treeningviise avastada –
kui olete juba kuude kaupa jõusaalis rühkinud või BodyPumpi rühmatrenni teinud, võib kergesti rutiin tekkida. Koos on

Kaaslasega trennis käimine paneb rohkem pingutama.

julgem hoopis midagi uut proovida – näiteks MyFitnessi uudseid ja intensiivseid Studio X
treeninguid, mis juba esimese
viie minutiga higi voolama panevad. Või võtke vahelduseks
ette hoopis pikki jooksutiire,
mille kestel ka olulised sõbrajutud räägitud saavad. Koos leiate kindlasti toredaid võimalusi
mõnusate trennide jaoks, mis
aitavad seatud treeningplaanist
kinni pidada.
Paljudele meeldib oma trennipilte sotsiaalmeedias jagada,
aga uuringute kohaselt on sõb-

Beebivõimlemine Viimsis

Beebivõimlemise tunnid Viimsi huvikeskuses ootavad emmesid lastega võimlema!
11.30–12.20: 6–12-kuused roomavad beebid, 12.30–13.30: 2–6kuused beebid. Tunnid toimuvad kolmapäeviti.
Beebide võimlemistundides arendatakse last terviklikult. Beebide tunnis keskendutakse silitusele, roomamisele ja rõõmupak-

raga trennis käimine ning tulemuste jagamine efektiivsem.
Kas sul on plaanis lihaste kasvatamine, kaalu kaotamine või
hoopis kiiruse suurendamine –
kaaslane elab su tulemustele vahetult kaasa ning rõõmustab koos
sinuga.
Mitmed treeningud on sõbraga koos vahvamad – näiteks
jõusaalis saate koos paika panna trennipäeva eesmärgid – milliseid piirkondi ning milliste
raskuste-kordustega ette võtate.
Samuti on jooksulindil kilomeetrite selja taha jätmine mee-

leolukam, kui kõrval kaaslane
sama teeb.
MyFitnessis on võimalik sõpradel koos võtta ka personaaltreener, kes alguses kõik olulise ära räägib ja ette näitab. Nii
on treening ühe inimese kohta
soodsama hinnaga.
Teadlased on ka täheldanud,
et kaaslasega trennis käimine
paneb sind rohkem pingutama,
mis tähendab ka paremaid tulemusi. Ühe Inglismaal tehtud
uuringu kohaselt pingutas lausa 64% naistest rohkem, kui
tegid trenni koos parima sõbrannaga.
Trenni võib minna ka elukaaslase või abikaasaga – uuringud on näidanud, et koos regulaarselt treenijad on õnnelikumas suhtes. Kahtlemata seob
ühine hobi teid rohkem, samuti on teil toredam koos seatud
eesmärke saavutada ning saate
ka mõnusalt koos aega veeta.
Sõbrakuu puhul on MyFitnessis kohe-kohe algamas ka
eriti sõbralik kampaania: 12.–
25. veebruaril on kõigile MyFitnessi liikmete sõpradele klubiga liitumine tasuta kõigis MyFitness klubides üle Eesti! Lisaks saavad uued liitujad kingituseks tasuta spordikoti ja sõbra klubisse toonud liikmele on
kingituseks kehaanalüüsi vautšer. Vaata täpsemalt: www.myfitness.ee!

Viimsi Keskus

kuvale akrobaatikale. Beebid on tundi oodatud alates 8. elunädalast.
Osalustasu: 8 € / 1 tund, 28 € / 4 korda
Juhendaja: Reet Post
Info ja tundi registreerimine: Reet@okobeebi.ee, tel 523 5639,
www.huvikeskus.ee, www.okobeebi.ee
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REAKUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Soodsad hinnad! R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-post rconcept1
@gmail.com.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu
ja värvimine. Lumetõrje katustelt, jääpurikate eemaldamine. Tel 5638 8994.
n Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas aastaaruande koostamiseks, varasemate perioodide korrastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem
info www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.com,
tel 553 6672.
n MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, ehitus@miltongrupp.ee.
n Kaevetööd. Teostame kaevetöid 1,8 – 25T ekskavaatoriga. Küsi pakkumist! Võimalik ka muu ehitustehnika. Tel 5645 4278, viljar@amj.ee.
n Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli
ja gümnaasiumi õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.
n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Saunade ehitus eramutesse. TH Saunad, tel 5331
1775.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon
objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
n Autokool Plekk-Liisu korraldab rolleri-, mootorratta- ja autojuhikursuseid. Teooria Viimsis (Kaluri 3)
või e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel. Vaata www.plekkliisu.ee, tel 511 9209 või
indrek@plekkliisu.ee.
n Üldehitus, siseviimistlus. Tel 5372 8382.
n

MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd

majaperenaisele (koormus 1,0)
õpetaja abile (koormus 1,0).
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Lähem teave: mirje@viimsilasteaiad.ee, tel 5622 0121

Kaasav õppijakeskne Randvere Kool ootab alates märtsi lõpust oma meeskonda

klassiõpetajat 1. klassile
Kandideerimiseks palume esitada CV ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia
hiljemalt 19. veebruariks e-posti aadressil leelo@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Pakun mõistliku hinna eest plaatimist, torutöid,
põrandate/uste/akende paigaldust ja muid remonditöid. Soovitajad Viimsist olemas. Tel 5631
3393, Tarvo.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekk, torud,
latid, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, postid,
aiavõrk, mootorid, seadmed jne. Tasuta õuest, garaažist, korterist väljavedu 10 €. Külmkapid, telerid
10 €. Tel 5550 5017.
n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra kujundamine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide pügamine ja okste äravedu. Tel 510 6830, aednik Lembit Lennuk.
n Randvere ilustuudiost saad enda valikul: 3D kulmuhooldus, Lash Lift Superboost Lamination ning
meigiteenused. Broneeri aeg tel 5626 2330, Instagram: mynt_makeup.
n Viimsi korstnapühkija teostab litsentseeritud ventilatsiooni- ja korstnapühkimistöid. Akti väljastamine kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.

MÜÜK
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused

parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 4,5
m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4 m
avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Haabneeme alevikus müüa renoveeritud, madalate kommunaalkuludega 1-toaline suurema rõduga
korter. Tel 510 4337.
n Viimsi alevikus ootab uut omanikku 2-toaline korter renoveeritud majas esimesel korrusel. Hästi läbimõeldud põhiplaan ja soodsad elamiskulud! Tel
5685 0034, Tjorn Treu.
TÖÖ
n Pakume tööd heatujulisele kokale lasteaias ja koh-

vikus (täiskoht või pool kohta). Töötingimused head,
palk korralik. Arenemisvõimalused. Võtke ühendust:
info@harmoonikum.ee või tel 513 1202.
n Otsime head ja südamlikku inimest päevahooldajaks 65-aastasele insuldi üle elanud naisterahvale.
Päevased tegevused: söögi valmistamine, väljas jalutamine, muudes toimingutes abistamine. Tööaeg
ja tasu kokkuleppel! Haabneeme, Viimsi vald. Tel
509 0537, anna.landra07@gmail.com.
OST JA MUU
Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n PisiPai beebibutiik Viimsi Äritares ootab komisjonimüüki vähekasutatud väikelaste (0–5-a.) riideid,
mänguasju, jalanõusid, raamatuid. Kokkuleppel kiirmüügihinnaga kauba eest kohe raha kätte. Presenteerime, pildistame ja postitame teie kaupa. E-post
pisipai.beebibutiik@gmail.com, tel 5854 0055.
n Prantsuse keele eratunnid. Tel 5344 4808.
n
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Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

Otsime Viimsi apteeki
proviisorit ja farmatseuti
Tule meile tööle:
• kui tunned rõõmu omandatud erialast ja teed oma tööd südamega.
• kui soovid oma teadmisi pidevalt täiendada ja neid teistega jagada.
• kui tahad töötada professionaalses ja toetavas meeskonnas.

CV koos palgasooviga palun edasta: Kristiina@ya.ee
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Mälumängu vastused (küsimusi vt lk 12): 1. Ingrid ja Arnold Rüütel. 2. Kartul. 3. Lepo Sumera. 4. Soome, Rootsi. 5. Valdur Mikita. 6. Hallhüljes. 7. Tõnu Kark
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