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Möödunud nädala teisi-
päeval, 12. veebruaril kogu-
nes Viimsi vallavolikogu 
9. koosseis, et valida uus 
vallavanem, kinnitada valla-
valitsuse liikmete arv ja 
struktuur. Koalitsioon esitas 
vallavanema kandidaadiks 
Reformierakonda kuuluva 
Laine Randjärve ning Ants 
Erm esitas vallavanema 
kandidaadiks Eesti Konserva-
tiivse Rahvaerakonna ridades 
kandideerinud Hannes Võrno. 
Valituks osutus 6-aastase 
omavalitsusjuhtimise koge-
musega Randjärv. Ta kinni-
tas, et loobub võimalikust 
riigikogu liikme kohast ning 
kandideerib sinna, et toetada 
erakonda.

Vallavolikogu istungit juhatas val-
lavolikogu aseesimees Urve Palo. 
Koalitsiooni poolt vallavanema kan-
didaadiks esitatud Laine Randjärv 
tutvustas ennast volikogu liikme-
tele. Olles erialalt magistrikraadiga 
koorijuht ja muusikaõpetaja omab 
ta kohaliku omavalitsuse juhtimise 
kogemust aastast 2002–2004 Tartu 
linna aselinnapeana ja aastast 2004–
2007 Tartu linnapeana. Seejärel on 
ta olnud kultuuriminister, riigikogu 
aseesimees ja kultuurikomisjoni esi-
mees. 

Tutvustavas sõnavõtus rõhutas 
Laine Randjärv, et kuigi ta on hin-
gelt ja elukutselt kultuurivaldkon-
na inimene, pole talle võõras ka pla-
neeringute, kommunaalküsimuste 
ja sotsiaalteemadega seotud maa-
ilm. Kuigi siiani Rae valla elanikul 
Randjärvel ei ole arusaadavalt ette 
näidata viimsilaste hääli viimastelt 
kohalikelt valimistelt, siis julgeb ta 
lugeda enda toetajateks neid, kes 
andsid talle hääle 2015. aasta riigi-
kogu valimistel.

Teise kandidaadina vallavanema 
kohale sai sõna Hannes Võrno, kes
on avalikkusele tuntud kui saatejuht, 
moekunstnik, poliitik ja kaitseväe-
lane. Hannes Võrno valiti Viimsi 
vallavolikogu liikmeks Eesti Kon-
servatiivse Rahvaerakonna (EKRE) 
nimekirjas ja viimastel kohalikel 
valimistel kogus ta 340 viimsilase 
hääle.

Salajasel hääletusel kogus Lai-
ne Randjärv 13 ja Hannes Võrno 5 
poolthäält. Sellega valis vallavoli-
kogu Viimsi vallavanemaks Laine 
Randjärve, kelle koordineerida on 
valla üldjuhtimine, valla arengu stra-
teegiline planeerimine, arenguka-
vad, finantsstrateegia, valla eelarve 
ning üldine valla esindamine. 

“Mul on suur au olla valitud 
Viimsi vallavanemaks,” ütles Laine 
Randjärv valimistulemuste teatavaks 
saamisel. “Soovin pühendada oma 
teadmised, kogemused ja energia 
Viimsi kogukonna igapäevase elu 
ja toimimise heaks, et lastel oleks 
turvaline lapsepõlv, eakad tunnek-
sid, et neist hoolitakse, et vallarah-
val oleks siin mõnus ja rahulik ela-
da ning viimsilased saaksid jätku-
valt olla uhked oma valla üle,” sõnas 
Laine Randjärv. 

Volikogu koosolekul kinnitati 
vallavalituse neljaliikmeline struk-
tuur, mis jäi samaks. Abivallavane-
mateks nimetati Margus Kruusmägi 

ja Annika Vaikla. Margus Kruus-
mägi koordineerida on ehitus, kom-
munaalmajandus, keskkond ja pla-
neerimine, Annika Vaikla koordi-
neerida on kultuur, sport, sotsiaal-
abi ja teenused, tervishoid, ettevõt-
lus ja infotehnoloogia, turism ning 
muinsuskaitse. Lahkuva abivalla-
vanema Janek Muraka koordinee-
ritav alus-, üld- ja huvihariduse, 
noorsootöö ning turvalisuse ame-
tikoht jääb täitmata kuni uue abi-
vallavanema leidmiseni.

Lisaks vallavanema valimisele 
kinnitati 12. veebruari volikogus 
vallavalitsuse liikmete arv ja struk-
tuur, vabastati ametist senine valla-

valitsus, kinnitati ja nimetati ame-
tisse uus vallavalitsus, tunnustati 
lahkuvat palgalist vallavalitsuse lii-
get, kinnitati riigikogu valimiste 
jaoskonnakomisjonide koosseis, va-
liti rahvakohtuniku kandidaadid, 
arutati ühe kinnistu ja osaliselt re-
formimata riigimaa detailplanee-
ringut.

Viimsi vallavanema valimiste 
vastu valitses erakordselt suur mee-
diahuvi ja seda kajastati pea kõigis 
suuremates meediakanalites. Pike-
mat usutlust Laine Randjärvega 
saate lugeda järgmises Viimsi Tea-
tajas.

Ülo Siivelt

Viimsi vallale valiti 
uus vallavanem

Viimsi vastne vallavanem Laine Randjärv õnnitlusi vastu võtmas. Foto Ülo Siivelt

24. veebruaril 
saab Eesti Vabariik 
101-aastaseks
Tähistame seda koos! 
n Kell  7.34 – riigilipu pidulik heiskamine 
Toompeal Kuberneri aias.
n Kell  8.55 – pärgade asetamine Vabadus-
sõja võidusamba jalamile.
n Kell 10.00 – oikumeeniline jumalateenis-
tus Tallinna Kaarli kirikus.
n Kell 12.00 – kaitseväe paraad Tallinnas 
Vabaduse väljakul. 
n Kell 17.30 – Vabariigi Presidendi vastu-
võtt.
n Kell 20.19 – üle-eestiline ühiskallistus 
“20.19 KALLI’’.
n Kell 20.30 – vabaõhupidu “Aja mustrid’’ 
Islandi väljakul.

Korraldaja EV100

Päästeamet hoiatab 
Päästeamet hoiatab: veekogude jääle 
minek muutub aina ohtlikumaks!

Päästjad hoiatavad, et jääolud muutuvad 
soojemate ilmadega kiiresti ning jää peale 
minek muutub päev-päevalt eluohtlikumaks. 
Rohkem infot jääohutuse kohta leiate vee-
biaadressilt https://veeohutus.ee/talv.

Päästeamet

Palju õnne 
Eesti riigi 

101. sünnipäeva 
puhul!

Viimsi Vallavalitsus

Läbirääkimiste 
maavõistlus
7. märtsil kell 14 toimub Viimsi Gümnaa-
siumis (Tammepõllu tee 2) läbirääki-
miste maavõistlus.

Võistlus toimub Viimsi kogukonna täis-
kasvanute ja Viimsi Gümnaasiumi parimate 
õpilaste vahel. Viimsi kogukonna sümbool-
ses koondises löövad kaasa Siiri Visnapuu, 
Urve Palo, Raivo Vare, Vladas Radvilavičius 
ja teised.

 Kõik huvilised on oodatud!

 Viimsi Gümnaasium
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja 
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 
Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post: ylo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post: yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 8. märtsil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Riigikogu võttis vastu puudega inimeste sot-
siaaltoetuste seaduse muutmise seaduse, mil-
lega tõstetakse keskmise ja raske puudega 
lapse sotsiaaltoetused praegusega võrreldes 
kahekordseks ning sügava puudega lapse 
toetus kolmekordseks.

Puudega laste toetuse suuruse aluseks on sot-
siaaltoetuse määr, mida ei ole 2006. aastast ala-
tes muudetud. Värske seadusemuudatuse tule-
musena hakatakse uuest aastast maksma kesk-
mise puudega lapsele toetust 138 eurot ja ras-
ke puudega lapsele 161 eurot. Sügava puudega 
lapsele hakatakse toetust maksma 241 eurot.

Seaduse eesmärk on suurendada puudega 
laste toetusi nii, et see tagaks igale abivajajale 

Viimsi vallavolikogu poolt 12.02.2019 vastu 
võetud otsused:
nr 5 Palgaliste vallavalitsuse liikmete tunnus-
tamine
nr 6 Vallavanema valimine
nr 7 Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struk-
tuuri kinnitamine
nr 8 Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, 
vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivalla-
vanemate ametisse nimetamine
nr 9 Randvere külas, kinnistu Tammelaane ja osa-
liselt reformimata riigimaa detailplaneeringu vas-
tuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 10 Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjo-
nide koosseisu kinnitamine
nr 11 Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 nr 5 otsusega 
kiideti heaks avaldada tänu tehtud töö eest val-
la hariduse ja noorsoovaldkonna tulemusliku juh-
timise eest ning premeerida Janek Murakat ra-
halise preemiaga abivallavanema kolme kalend-
rikuu töötasu määras.

Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 nr 6 otsuse-
ga kinnitati Viimsi vallavanemaks valituks Laine 
Randjärv.

Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 nr 7 otsusega 
kinnitati Viimsi vallavalitsuse arvuliseks koossei-
suks 4 liiget.

Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 nr 8 otsusega 
vabastati palgalise vallavalitsuse liikme kohus-
tustest ja abivallavanema ametikohalt Margus 
Kruusmägi, Annika Vaikla, Janek Murakas ning 
kinnitati palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks 
ja nimetati abivallavanema ametikohale valla-
vanema volituste ajaks Margus Kruusmägi ja 
Annika Vaikla.

Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 nr 9 otsuse-
ga võeti vastu ja pärast Keskkonnaametilt ehi-
tuskeeluvööndi vähendamisega nõustuva seisu-
koha saamist korraldada avalik väljapanek Viim-
si vallas, Randvere külas, kinnistu Tammelaane 
ja osaliselt reformimata riigimaa detailplanee-
ringule (Skepast & Puhkim OÜ projekti nr 2017_
0018, põhijoonise kuupäev 05.11.2018). Enne de-
tailplaneeringu kehtestamist sõlmitakse detail-
planeeringu koostamisest huvitatud isikuga de-
tailplaneeringu elluviimiseks vajalike ehitiste, sh 
teede ehituskohustust puudutav leping, samuti 
terviseradade ja muude detailplaneeringuga ava-
likku kasutusse määratud rajatiste avaliku kasu-
tamise tingimuste seadmise leping, mille ole-
masolu on eelduseks detailplaneeringu kehtes-
tamisele.

Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 nr 10 otsusta-
ti moodustada 3. märtsil 2019 toimuvate riigi-
kogu valimiste läbiviimiseks jaoskonnakomisjo-
nid ning nimetada nende komisjonide esime-
hed, liikmed ja asendusliikmed.

Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 nr 11 otsusta-
ti esitada Harju Maakohtu rahvakohtuniku kan-
didaatideks järgmised isikud: Inga Ammermann, 
Rein Frolov, Pille Insler, Ellen Kaasik, Peeter Kaa-
sik, Urmas Küttner, Olev Kõdar ja Liina Tamm.

Viimsi vallavolikogu poolt 12.02.2019 vas-
tu võetud määrus nr 2: Viimsi Vallavolikogu 
22.01.2019 määruse nr 1 “Korruptsioonivastase 
seaduse rakendamine Viimsi valla töökorraldu-
ses“ muutmine

NB! Volikogu 12.02.2019 otsuste terviktekstide-
ga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Volikogus

Riigikogu võttis vastu põhikooli- ja gümnaa-
siumiseaduse muutmise seaduse, mis annab
koolidele võimaluse rakendada mõjutusmeet-
meid õpilase suhtes, kelle kasutuses on koo-
lis keelatud ese või aine.

Seadus näeb turvalisuse tagamiseks, ohuolu-
kordade ennetamiseks ja vajadusel sekkumiseks 
ette õpilasele koolis keelatud esemete ja aine-
te loetelu ning reguleerib keelatud esemete ära-
võtmise ja hoiulevõtmise.

Seadus lubab põhjendatud kahtluse korral kont-
rollida õpilase kasutuses olevaid asju, sealhulgas 
riideid ja tema kasutuses olevat suletud kappi.

Seadus näeb ette keelatud esemete äravõt-
mise piirid, kuid selle rakendamine on mõeldud 
olukordadeks, kui muud meetmed ei ole piisa-
vad. Õpilaselt keelatud eseme või aine äravõt-
mine ja selle olemasolu kontrollimine tema tah-
te vastaselt on võimalik vaid vahetu ohu korral 
elule, tervisele või võõrale asjale. Seaduse järgi 
peab loodava mõjutusmeetme kohaldajal ole-
ma selleks vajalik ettevalmistus.

Seadus jõustub 2019. aasta 1. septembril.

Riigikogu pressiteenistus

Koolid muutuvad turvalisemaks

iseseisva toimetuleku, toetaks nende sotsiaalset 
hakkamasaamist ja looks toimetulekuks võrd-
sed võimalused. Samuti soodustab puudest tin-
gitud lisakulude osaline hüvitamine õppimist ja 
töötamist ning aitab täita abivajaja rehabilitat-
siooniplaani.

Eestis elab ligi 13 000 puudega last. Võrreldes 
2009. aastaga on see arv pea kahekordistunud. 
2017. aastal maksti keskmise puudega lapse toe-
tust 5000 lapsele, raske puudega lapse toetust
7164 ning sügava puudega lapse toetust 732 lap-
sele.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Riigikogu pressiteenistus

Puudega laste toetused tõusevad mitmekordseks

Hea Viimsi elanik!
Sellel aastal toimuvad riigikogu valimised 
3. märtsil. 

VIIMSI VALLAS ON MOODUSTATUD 4 VALIMIS-
JAOSKONDA. VALIMISJAOSKONNAD ASUVAD:

Valimisjaoskond nr 1 (telefon 5411 0055) asub 
Viimsi alevikus, Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas. 

Hääletada saavad Viimsi aleviku, Kelvingi kü-
la, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla, 
Rohuneeme küla ja Naissaare elanikud ning 
valijad, kelle elukoha andmed Viimsi vallas on 
rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega. 

Samuti toimub valimisjaoskonnas nr 1 eel-
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda 25.–27. veebruaril ehk hääle saavad 
anda need kodanikud, kellel ei ole võimalik min-
na hääletama sinna, kus on nende registreeri-
tud elukoht rahvastikuregistri andmetel. 

Valimisjaoskond nr 2 (telefon 5411 0056) asub 
Haabneeme alevikus, Randvere tee 8 Viimsi 
koolis. Hääletada saavad ainult Haabneeme ale-
viku ja Pringi küla elanikud. 

Valimisjaoskond nr 3 (telefon 5411 0057) asub 
Randvere külas, Kibuvitsa tee 1 Randvere küla-
keskuses. Hääletada saavad ainult Laiaküla küla, 
Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga küla, 
Pärnamäe küla, Randvere küla, Tammneeme 
küla ja Äigrumäe küla elanikud. 

Valimisjaoskond nr 4 (telefon 5411 0058) asub 
Prangli saarel Idaotsa külas Prangli põhikoolis.
Hääletada saavad ainult Idaotsa küla, Kelnase 
küla ja Lääneotsa küla elanikud. 

Jaoskonnad on avatud eelhääletuse perioo-
dil, 25.–27. veebruaril kell 12–20 ja valimis-
päeval 3. märtsil kell 9–20. 

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE
Elektrooniliselt saab hääletada 21.–27. veebruaril 
veebilehe www.valimised.ee kaudu.

KODUS  HÄÄLETAMINE
Kui valija terviseseisund või mõni muu mõjuv 
põhjus ei võimalda  hääletada  valimisjaoskon-
nas hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus 
hääletamist.

Valija, kes soovib, et valimiskast toodaks tal-
le hääletamiseks koju, peab selleks esitama 
kirjaliku avalduse Viimsi vallavalitsusele või 
jaoskonnakomisjonile. Avalduses peab olema 
märgitud:

• isiku nimi, isikukood;
• kontakttelefon;
• aadress, kuhu valimiskasti soovitakse;
• põhjus, miks valija ei saa tulla valimisjaos-

konda. 
Avaldusi  kodus  hääletamiseks saab esitada 

3. märtsi kella 14-ni. 3. märtsil saab valija esita-
da jaoskonnakomisjonile taotluse kodus hääle-
tamiseks ka telefoni teel kell 9–14. 

Valija, kes soovib hääletada oma asukohas (het-
kel viibib Viimsi vallas, kuid rahvastikuregistri 
andmetel on kantud mõne teise valimisjaos-
konna valijate nimekirja), saab vastavasisuli-
se avalduse Viimsi vallavalitsusele esitada 27. 
veebruaril kella 14-ni.

Helen Rives
Viimsi vallasekretär



hendumusega, kuigi tal oma lä-
hedaste seas ühtegi puudega ini-
mest ei ole. “Mind lihtsalt huvi-
tab see valdkond,” põhjendas Aet 
oma soovi aidata kaasa puude-
ga laste arengule ja heaolu kas-
vatamisele. Aet teeb oma tööd 
südame ja missioonitundega 
ning on kõikidele kooli tööta-
jatele suureks eeskujuks.

Viimsilasena saab presiden-
dilt teenetmärgi ka Jaagup 
Kreem, kellele tuli Valgetähe V 
klassi teenetemärgi omistamine 
täiesti ootamatult. Jaagup tun-
nistas Õhtulehele, et tal pole õr-
na aimugi, miks sel aastal just 
talle selline au osaks langes. 
“Issanda teed on imelikud. Me 
teeme oma asja vaikselt, rahu-
likult ja ei ole küll silma paist-
nud mingi erilise tublidusega. 
Eks see ole kuidagi vist nii, et 
ise ei panegi tähele, kui teed.”

Palju õnne teenetemärgi saa-
jatele ja head Eesti Vabariigi 
101. sünnipäeva!

Ülo Siivelt
Peatoimetaja
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Pühapäeval, 24. veebruaril, Eesti Vabariigi sün-
nipäeva hommikul on kõik oodatud Toom-
peale Kuberneri aeda riigilipu heiskamise tse-
remooniale. Lipp tõuseb hümni saatel kell 
7.34.

Kõne peab riigikogu esimees Eiki Nestor. Õn-
nistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Ki-
riku peapiiskop Urmas Viilma. Esitamisele tuleb 
1918. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi iseseis-
vusmanifest, mille loeb ette Tallinna Linnateatri 
näitleja Kaspar Velberg.

Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud 
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, presi-
dent Toomas Hendrik Ilves, president Arnold 
Rüütel, riigikogu aseesimehed Enn Eesmaa ja 
Kalle Laanet, riigikogu ja valitsuse liikmed, põhi-

Eesti Vabariigi President 
Kersti Kaljulaid annab 
täna, 22. veebruaril Eesti 
Vabariigi aastapäeva eel 
Arvo Pärdi Keskuses üle 
riigi teenetemärgid 112 
inimesele, kelle seas on 
ka Randvere kooli õpeta-
ja Aet Urbas. Samuti saab 
teenetmärgi tuntud viim-
silasest muusik Jaagup 
Kreem.

Randvere kooli erivajadustega 
laste õpetaja Aet Urbas pälvis 
Eesti Punase Risti V klassi tee-
netemärgi pikaajalise tubli töö 
eest erivajadustega inimestega. 
Aet on seda tööd teinud pea kaks-
kümmend aastat, neist Randve-
re koolis viimased kaks aastat. 
Ta on Tallinna Puuetega Inimes-
te Koja juhatuse ning Tallinna 
ja Harjumaa Autismiühingu ju-
hatuse liige. 

Riigi teenetemärgid antakse 
inimestele, kelle pühendumus 
oma kutsetööle või kogukonna-
le on muutnud Eesti elu pare-
maks. Teenetemärgid on tunnus-
tus Eesti inimestele ja meie toe-
tajatele välisriikides nende sihi-
kindluse eest oma tegevuses 
ning lojaalsuses põhimõtetele, 
millele toetub kaasaegne Eesti
– avatusele ja demokraatiale, 
teadmistele ja ettevõtlikkusele, 
hoolimisele ja märkamisele.

Viimsi Teataja küsimusele, 
et mis on olnud see väljapaistev 
saavutus, miks teenetmärk tal-
le omistatakse, vastas Aet Urbas, 
et ehk sellepärast, et ta on teinud 
lisaks oma palgatööle, mis on 
seotud erivajadustega lastega, 
ka palju sihipärast vabatahtlik-

Randvere kooli õpetaja 
Aet Urbas saab Vabariigi 
Presidendilt teenetemärgi

ku tööd selles valdkonnas. “See
on olnud regulaarne ja aastaid 
kestev töö. Olen pikalt olnud 
seotud Eesti Autismiühingu ning 
Tallinna ja Harjumaa autismi-
ühinguga. Oleme püüdnud seis-
ta autistlike inimeste õiguste 
eest. Samuti oleme püüdnud lei-
da lahendusi autistlikele laste-
le, et kuidas nende elu pärast
kooli läbimist võiks edasi kul-
geda. Et nende elu oleks hästi 
toetatud ka siis.” 

Puudega lastega tegeleb Aet 
juba 19. aastat ja seda suure pü-

Teisipäeval, 12. veebruaril 
tähistati Viimsi mõisas 
kindral Johan Laidoneri 
135. sünniaastapäeva pär-
gade asetamisega Maria 
ja Johan Laidoneri mäles-
tusmärgi juures ja hiljem 
mälestusloenguga Eesti 
Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis. 

Tänavuseks lektoriks oli Eesti 
uus kaitseväe juhataja kindral-
major Martin Herem, kelle kõ-
ne kandis  pealkirja “Serviti – 
ikka serviti!”. Kõne sisuks oli 
Eesti relvajõudude valmisolek 
võimalikeks ohtudeks. Loengu 
juhatas sisse lühikontsert, kus 
musitseerisid professor Peeter 
Paemurru ja Adrian Paemurru.

Johan Laidoneri meenutas 
Kindral Johan Laidoneri Seltsi 
esimees Trivimi Velliste, tule-
tades meelde, et samal aastal, 
ainult neli kuud hiljem, kui sün-
dis Johan, pühitseti Otepääl sis-
se sinimustvalge lipp. Kurva tea-
tena edastas Velliste Eesti Vaba-
dusvõitlejate Liidu kauaaegse 
juhatuse liikme ja esimehe (2001–

2016) Gunnar Laeva lahkumise 
siit ilmast, mida mälestati lei-
naseisakuga.

Värske Eesti Vabariigi kait-
seväe juhataja kindral Martin 
Herem kõneles Eesti kaitseväe 
arengutest. Ta rõhutas, et täna on 
kaitseväel rohkem tankitõrje-
relvi ja õhutõrjerelvi, ka soo-
musmasinaid. Vähe on lennu-
keid ja laevu. Ta rõhutas ka, et 
relvade tähtsus on palju teist-
sugusem, kui see oli Vabadus-
sõja või Teise Maailmasõja aegu. 
Täna ei tee vintpüssidega enam 
midagi ära. Ka sõjaväe moraal 
sõltub sellest, millega sõditakse. 
Kui sõduril on hea relv, siis ta 
sõdib. Kui relv on nõrk, siis jook-
sevad kõik laiali. Selline juhtum 
on teada näiteks Israelis, mille 
armeelt on paljugi õppida.

“Kallis ei ole täna mitte sõ-
durite varustus, vaid laskemoon,” 
ütles kindral Herem. “Meil on 
täna siin ka liitlased. Kui keegi
meid ründab, siis see läheb tal-
le nii rahaliselt kui ka muus osas 
väga kalliks maksma.” Kindral 
rääkis ka õppekogunemistest ja 
senistest kogemustest selles osas. 

“Ühiskond peab olema valmis 
kiiresti mobiliseeruma, aga kui 
mehed ei saa õppekogunemis-
tel tõesti töö pärast osaleda,  siis 
on kaitsevägi seda ka mõistnud 
ja nad vabastanud. Usaldus on 
tähtsam kui karistamine”, ütles 
kindral Herem.

Mälestusloeng oli arvult juba 
kaheteistkümnes. Alates 2008. 
aastast on mälestusloenguid pi-
danud president Toomas Hend-
rik Ilves, kaitseminister Jaak 
Aaviksoo, professor Seppo Zet-
terberg, kindral Riho Terras, 
kindral Ants Laaneots, preester 
Vello Salo, massisuhtluse eri-
teadlased Raul Rebane ja Ilmar 
Raag. Kolm aastat tagasi kõne-
les kindrali sünniaastapäeval se-
miootik Valdur Mikita teemal 
“Eesti kui maailmakultuuri tai-
melava”, tunamullu ajaloodok-
tor Ago Pajur “Konstantin Pät-
si osast Eesti riigi sünniloos” ja 
aasta tagasi endine eurovolinik 
ning nüüd juba endine Viimsi
vallavanem Siim Kallas teemal 
“Milline võiks olla Eesti Vaba-
riigi teine aastasada?”.

Ülo Siivelt

seaduslike institutsioonide ja diplomaatilise kor-
puse esindajad ning Eesti Lipu Selts.

Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, 
naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skau-
tide, gaidide, akadeemiliste organisatsioonide, 
seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad.

Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ning Po-
litsei- ja Piirivalveorkestri esituses kõlavad Enn 
Võrgu “Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele, Juhan 
Aaviku “Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold 
Raudkepi sõnadele, Viktor Konstantin Oxfordi 
“Jää vabaks, Eesti meri“ ja Raimund Kulli “Kodu-
maa“ Mihkel Veske sõnadele.

Tseremoonia lõpeb orienteeruvalt kell 8.05.
Alustame üheskoos Eesti riigi sünnipäeva!

Riigikogu

Toompeale lippu heiskama!

Aet Urbas saab täna Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi. 
Fotod erakogu

Eesti Punase Risti V klassi 
teenetemärk (vasakul) ja Valge-
tähe V klassi teenetemärk.

Johan Laidoneri sünnist möödus 135 aastat

Johan Laidoner mälestamisel kõneles Trivimi Velliste.Kindralmajor Martin Herem.

Üheskoos mälestati Eesti ajaloo kuulsaimat kindralit Johan Laidoneri. Fotod Ülo Siivelt
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Igapäevaselt teeb Viimsi 
valla teedel tööd mitu-
kümmend inimest, alates 
hooldejuhtidest kuni labi-
dameesteni. AS TREV-2 
Grupp võimaldas mulle 
ühe öö sahamasinal kaasa 
sõita, saatjateks teemeis-
ter Siim ja sahajuht Oleg. 
Jagan muljeid ka lugeja-
tele, kuidas kulgeb meie 
teede öine hooldus ja 
vaevanõudvad lahingud 
lumega. 

Töö algab kell 2 öösel
On laupäeva õhtu, kell on 18.15. 
Teemeister vaatab ilmaprognoo-
si, mis ennustab ööseks tihedat 
lumesadu. Hooldemeistritele 
(piirkondade hooldajad) saade-
takse teemeistrilt välja teade, et 
nad peavad olema valmis öösel 
tööga alustama. Mehed lähevad 
varakult magama, et valmistuda 
keset ööd puhanuna hoolet teos-
tama. Nad teavad, et ees olev 
tööpäev võib kuni 12-tunniseks 
kujuneda.

Kella 23 paiku hakkab sadu 
Viimsisse jõudma, pärast kesk-
ööd see intensiivistub. Sajab su-
lalund, väljas on plusskraadid. 
Öösel kell 2 jõuab teemeister 
kohale ja teeb esmased vaatlu-
sed. Maha on sadanud sõltu-
valt piirkonnast 3–4 cm lund, 
osades kohtades on õhtusest tu-
gevast tuulest tuisuvaalud. Tee-
meister teeb vastavalt paikvaat-
lustele hooldeplaani ja jagab 
laiali logistilised ülesanded. Val-
la põhiteedele saadetakse välja 
puistur-sahk, teemeister koos 
Olegiga hakkavad piirkondi lä-
bi vaatama ja põhilisi kõnniteid 
puhastama. Kella 2.30 ajal jõuab 
ka riigimaanteede hooldaja Viim-
sis asuvatele teedele. Hooldel 
on oma järjekord: esmalt puhas-
tatakse suured teed ja põhiteed, 
seejärel kaasab teemeister üha 
enam piirkonna hooldemeist-
reid. Intensiivne sadu lakkab kel-
la 3 ja 4 vahel, asendudes kerge 
vihmaga. Töö käib juba mitmes 
piirkonnas.

Vahepeal tuleb sõita 
põõsastesse ja hekki-
desse
Sõidame Toyota Hiluxiga, mil-
lele on ette pandud 2,2 m laiu-
ne sahk, auto tagaosas on puis-
tur, mis võimaldab laotada sõel-
meid või soola. Roolis on Oleg, 
kes on Viimsi valla teid hool-
danud ligi kümme aastat. Ta 
teab igat lume all asuvat ääre-
kivi, kurve, tee ääres asuvaid 
rajatisi. Täna öösel puhastab ta 
kõnniteid. 

Kui küsin, kas teid on pa-
rem puhastada öösel või päe-
val, siis Olegi hinnangul on se-
da kindlasti parem teha öösel. 
Siis on vähem liiklust ja jala-
käijaid. Lumesadu aga aega ei 
vali ja vahel tuleb teehoolet te-
ha ka tihedas liikluses ning siis 
on see eriti keeruline. 

Kui sahk liigub mööda kõn-
niteed, siis enamus inimesi lä-
heb eest ära, aga on ka neid, kes 
teelt ei lahku või pahandavad 
sahajuhtidega. Mõnel sahajuhil 

on rääkida uskumatuid lugusid
kokkupuutumistest “pahaste 
klientidega”. Mõni võimleb kä-
tega ning osad esitlevad valjult 
oma sõnaosavust. Puhtal kõn-
niteel on meeldiv käia ja et see 
selline oleks, on vaja mõnikord 
saha eest kõrvale lumme või tee-
serva astuda. Alati võib ka nae-
ratada ja lehvitada sõbralikele 
juhtidele – nad lehvitavad vas-
tu! Ka meile sattus teel ette üks 
tore tädi, kes jalutas koeraga ja 

andis saha tulles kenasti teed. 
Kohtusime temaga kokku lau-
sa kolmel korral. 

Lükkame Nelgi tee jalgteed 
ja märkan, et tee puhastamiseks 
tuleb kuusehekki sõita. Tee ser-
va pandud hekk kriibib autot ja 
peegleid. Teed on niigi kitsad 
ja kui väljaspoole kinnistu piiri 
on veel istutatud hekk, siis see 
segab hooldust, seda eriti prae-
gusel talvel, kus lume hulk on 
tavapärasest suurem. Lund on 

vaja aga vaalutada ja nii sõida-
me kuusehekki sisse, vahel ka 
põõsastesse. 

Parkivatest autodest 
kiirustavate autodeni
Oleme jõudnud Vehema teeni. 
Vajalik oleks lükata Aiandi tee 
14 kortermaja ette toov kõnni-
tee puhtaks. Kuna kalde lõpus 
on auto jalgteele ette pargitud, 
siis see teelõik jääb hooldama-
ta, sest läbi sõita ei saa. Käime 
Vehema tee piirkonna läbi ja töö 
jätkub mööda Aiandi teed Lub-
ja piirkonna sunnas. 

Märkan juba mitmendat kor-
da, et autojuht läheb millimeet-
ritega teevalgustuse ja liiklus-
märkide postide vahelt läbi. 10-
aastane kogemus võimaldab se-
da. Tõeline täppismäng. Sirge-
tel kõnniteelõikudel on keskmi-
seks kiiruseks umbes 30 km/h. 
Vajalik on, et hoog oleks sees, 
muidu ei lükka lund ära. Sula-
lumi hakkab kokku ja moodus-
tab tee äärde lumepalle. 

Kõige keerukam on ülekäi-
gukohtade puhastus, seal on va-
jalik mitmes suunas manööver-
dada. Lubja teel puhastame las-
teaiaesist ülekäigurada. Ülekäi-
gurajad on vajalik lisaks risti 
sõiduteega üle lükata, mõnikord 
ka käsitööd tehes labidaga pu-
hastada. Oleg räägib, kuidas au-
tojuhid ei taha sageli teed anda 
ja püüavad kiirelt läbi söösta, 
isegi kui ta on sahaga risti teel, 
lumevall saha ees ja ohutussaar 
auto taga. 

Tuletame siinkohal meelde, 
et hooldesõidukile tuleb teed an-
da! Tihti on nii, et hooldusma-
sin ei saa manööverdada ja tal 
on piiratud nähtavus, ta peab ar-
vestama liiklusmärkidega, juh-
tima sahka, mistõttu on temal 
palju keerulisemad olud. Seega 
olgem viisakad juhid ja andkem 
sahkadele teed!

Tõeline meeskonnatöö
Jõuame Haabneeme. Siin koh-
tuvad mitmed hooldepiirkonda-
de puhastajad. Korraga märkan, 
et Haabneemes teeb tööd 7 masi-
nat: 1 riigiteedel ja 6 vallateedel. 
Kell on märkamatult saanud 6. 

Piirkondades käib tihe hool-
dustöö. Rohuneeme ja Pringi 
piirkonnas toimetab ühel ajal 2 

AITAME KÕIK KOOS TEEHOOLDELE KAASA
n Sõiduauto pargime oma hoovi või parklasse, sest teel, kõnni-
teel või teeäärsel haljasalal segab see hoolet. Autovaba tee või-
maldab kiiremat ja kvaliteetsemat hoolet, tee puhastamist kogu 
laiuses ning laiema tehnika kasutamist.
n Arvestame lume vaalutamisega (ehk ära pane vaalutusalale 
autot, ehitusmaterjali vm ette), aidates kaasa hoolde teostami-
sele, ja kui lund on palju, siis on vabad kohad, kuhu seda panna.
n Hooldemasinat nähes anname talle teed ja lehvitame juhile 
sõbralikult. Sahajuhid näevad vaeva, et meile kõigile puhas tee 
tagada.
n Lilled ja hekid istutame iluaeda, sest teemaal võidakse lilled 
lumega puruks lükata ning hekid segavad hoolet tegemast. 
n Kivid on kaunid aias või kiviktaimlas, teemaal kujutavad nad 
tõsist ohtu hooldajale, võides purustada hooldetehnikat. See-
tõttu ei paigalda me kunagi kive teemaale ja kui näeme naabrit 
seda tegemas, siis ütleme sõbralikult, et nii ei tohi teha. 

Teerüütlite öised lahingud Viimsi teedel
hooldemasinat, Leppneeme ja 
Tammneeme piirkonnas on sa-
muti 2 brigaadi, Randvere ja 
Muuga piirkonnas kokku 4 ma-
sinat. Leppneemes ja Tammnee-
mes on täiendavalt tuisuvaalu-
sid vaja lükata. Keeruliseks tee-
vad hooldamise kitsad tupik-
teed, kuhu enamjaolt peab saha-
mees sisse tagurdama ja lume 
väljapoole vaalutama. 

Takistuseks saavad pidevalt 
tänavate äärde pargitud autod. 
Nendega puutume kokku pal-
judes piirkondades (Soosepa ja 
Vardi tee piirkonnas, Metsakas-
ti teedel, Randveres ja Viimsi 
aleviku piirkonnas). See on prob-
leemiks ka mujal Viimsis, eriti 
keskuse kitsastel kortermajade 
vahelistel teedel. Kõik need 
probleemid pikendavad hoolde 
kulgu, kuna nõuavad sahajuh-
tidelt lisamanöövreid ja -aega. 
Aga juhid on nutikad ja koos-
töös leitakse lahendused.

Kokku oli sel ööl väljas 16 
brigaadi ligi 20 mehega. Kes 
puhastab ülekäike, kes bussi-
peatusi, kes kõnniteid – igaühel 
on oma ülesanne. Valla teemeis-
ter jagab vahepeal täiendavaid 
korraldusi. Üksteisest möödu-
des mehed tervitavad teine-
teist. Jälgin, kuidas ühe masina 
tööots läheb teisega kokku. Rii-
gitee hooldaja lükkab teid puh-
taks ja puistab lund kõnniteele. 
Seejärel tuleb kõnniteesahk, mis 
puhastab jalakäijate teid. Mõ-
nikord see nii ei ole, aga täna kla-
pib väga kenasti. Haabneemes 
on ülekäikudel eraldi traktor, mis 
aitab teed korda teha. Ristmikel 
teevad erinevad masinad koos-
tööd, et ühed või teised puhas-
tusjäljed ära lükata, seda eri hool-
depiirkondade kokkupuutes. 

Tiirutame Haabneeme kes-
kuses. Mõnikord tuleb teha mitu 
ringi, et erinevaid teelõike pu-
hastada. Pole kunagi mõelnud 
sellele, milliseid manöövreid ja 
tööjärjekordi tuleb arvestada. 
Oleg on väga keskendunud. Ta 
juhib libliksahka ja selle mõle-
ma sahapoole tööd eraldi kan-
giga, samal ajal vahetab käike, 
manööverdab ja teeb rooliga 
poognaid ning vestleb teehool-
deteemadel. Tõeline rööprähk-
lemine!

Nagu tõkkejooks
Imestan, milliseid tõkkeid tee-
dele ette pannakse. Tammepõl-
lu jalgratta- ja jalgteel on tee 

lõpus vaalutusalale (kohale, ku-
hu lund lükatakse) ette pargitud 
sõiduauto. Tuleb leida muu la-
hendus lume lükkamisel, teha 
lisamanöövreid. Mõnes kohas 
on järelhaagis keset kõnniteed 
ja jälle tuleb lisaega kulutada, 
et teed puhastada. Mida kõike 
teelt ei leia… Kõnnitee äärde 
on pandud ehituse piirdeaiad, 
mille jalaks olevad raskused ula-
tuvad kõnniteele. Teel on hun-
nikuid, kive, ehitusmaterjali alu-
sega... Kõige rohkem oli mui-
dugi teehoolet segavaid auto-
sid – neid oli kõnniteel, sõidu-
teel, haljasalal (lume lükkami-
sel ees). Iga sõiduk segas hoo-
let nii tehniliselt kui ka ajali-
selt. Kui auto oli pargitud koh-
ta, kuhu vaja lund vaalutada, siis 
pidi sahajuht oma töö ringi tege-
ma, et saada tee puhtaks. See 
aga nõudis lisaaega. Hooldajal 
on ette nähtud 12 tundi, et taga-
da seisunditaseme nõuded piir-
konnas. Tänu parkivatele auto-
dele ja segavatele elementidele 
võib sellest aga saada 24 tundi.

Me kõik tahame kiiret ja 
head teehoolet, aga seda pole 
võimalik teha, kui hooldaja tee-
kond on nagu tõkkejooksurada. 
Meil kõigil on võimalus hool-
des kaasa lüüa ja sellesse pa-
nustada – hoiame teed hoolda-
jatele vabad!

Õues läheb valgeks, teeval-
gustus kustub. Hoole käib kõi-
kides piirkondades hoogsalt ter-
ve hommiku. Kätte jõuab lõuna, 
osad piirkonnad on valmis. Vaik-
selt hakkab hämarduma. Tööd 
lõppevad kella 17 ajal pühapäeva 
õhtul, kui lahkub viimane masin. 

Teemeister võtab hooldepäe-
va kokku ja leiab, et tööd suju-
sid üsna hästi, ka suuremaid 
probleeme sahameestel seekord 
ette ei tulnud (nt tehnika puru-
nemist). Kuna tegemist oli nä-
dalavahetuse päevaga, mil ini-
mesed üldiselt on kodudes ja 
seetõttu liiklus väiksem, siis said 
sahad rahulikult tänavatel toi-
metada ja oma töö lõpuni viia. 
Kokku tehti tööd ligi 15 tundi. 

Tahan siinkohal kiita kõiki 
tublisid sahamehi, tõelisi rüüt-
leid, kes meie valla teede hool-
de eest vastutavad ja on valmis 
reageerima 24 tundi ööpäevas 
võitluses lumega!

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-

osakonna juhataja

Ülekäikude puhastamisel tuleb ette olukordi, kus lund lükkavale sõidukile kiputakse otsa sõitma.

Vehema teelt kortermaja ette minevat kõnniteed puhastada ei saa, 
kuna sõiduk on sinna ette parkinud. Seekord jääb tee lükkamata.

Tammepõllu jalgratta- ja jalgteel jääb lume vaalutamisele ette 
sinna parkinud sõiduauto.

Pärnamäel on autod pargitud sõidutee ja jalgtee vahelisele haljas-
ribale, lume vaalutamiseks ruumi pole. Fotod Alar Mik
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Viimsi vald sai SA Kesk-
konnainvesteeringute 
Keskus tänavavalgustuse 
taristu renoveerimise 
II taotlusvoorust projektile 
“Viimsi LED-valgustamine“ 
positiivse otsuse. 

Ees on ootamas järjekordsed 
mahukad tänavavalgustuse re-
noveerimistööd, mille käigus  
renoveeritakse tänavavalgustus 
Äigrumäe, Metsakasti, Rand-
vere, Miiduranna, Pringi, Püün-
si, Rohuneeme ja Leppneeme 
külades ning Viimsi ja Haab-
neeme alevikes. 

Jaanuari viimasel päeval lõp-
pesid Haabneeme alevikus Viim-
si LED I projekti ehitustööd, ke-
vadel on teha jäänud veel vaeg-
tööd. Heameel on tõdeda, et en-
ne ühe projekti lõppu saime jär-
jekordse toreda uudise osali-
seks, millega avaneb võimalus 
Viimsi LED II projekti elluvii-
miseks.

Jaanuari lõpus tegi Keskkon-
nainvesteeringute Keskus (KIK) 
otsuse toetada tänavavalgustu-
se uuendamise taotlusvoorust 32 
kohaliku omavalitsuse projekti 
(44 projektist) kokku 20 873 223 
euroga. Nende seas oli ka Viim-
si valla projekt “Viimsi LED-val-
gustamine” ehk Viimsi LED II 
projekt, millega nähakse ette 
kokku 10 piirkonnas üle Viim-
si poolsaare tänavavalgustuse 
renoveerimine.

Viimsi LED II projekti maht 
on ühtekokku 921 136 eurot. 
KIK-i poolt eraldatud toetuse 
summa on 607 950 eurot. Viim-
si valla omafinantseering on ka-
he aasta peale (2019–2020)  313 
186 eurot. Toetuse eesmärk on 
korrastada amortiseerunud ja 
energiakulukat tänavavalgustu-
se taristut, mille tulemusel vä-
heneb kaasaegsete LED-valgus-
tite paigaldamisega ja juhtimis-
tehnoloogia rakendamisel ener-
gia kasutamine.  

Vallavalitsus on KIK-ile edas-
tanud juba ka projekti hanke-
plaani. Projekti abikõlblikkuse 
periood algab 01.03.2019 ja lõ-
peb 31.12.2020. Projekti koos-
seisus on kavandatud projekti 
juhtimise tegevus, projekteeri-

mistööd, ekspertiis projektile, 
ehitustööd ning omanikujärele-
valve tegevus. Teenuste osuta-
jad selguvad hankemenetluste 
käigus, millega on kavas alus-
tada juba märtsikuus.

Viimsi LED II projektiga re-
noveeritakse tänavavalgustus 
Äigrumäe, Metsakasti, Rand-
vere, Miiduranna, Pringi, Püünsi, 
Rohuneeme ja Leppneeme kü-
lades ning Viimsi ja Haabnee-
me alevikes. 

Tööde koosseisus on ette 
nähtud amortiseerunud mastide  
vahetamine ja valgustite asen-
damine LED-valgustitega, vaja-
dusel hõrendades ja tihendades 
valgustust seal, kus tarvilik. Uusi 
maste on kavas paigaldada 121 
(metallist), ülejäänute puhul 
asendatakse üksnes valgustid ja 
kaablid. Metallmastid tulevad 
Äigrumäe külla (Liivamäe, Män-
nimäe, Kuusemäe teed), Viim-
si alevikku (Priimula, Liilia, Al-
pikanni teed), Haabneeme ale-
vikku (Salu ja Remmelga teed), 
Miiduranna külla (Kallaku, Va-
he, Kalda, Miiduranna, Varju, 
Miiduranna põik, Tormi ja Rün-
ka teed) ning Leppneeme külla 
(Leppneeme sadama ja Põllu-
veere teed). Teistes piirkonda-
des jäävad puitmastid ja õhu-

liinid. Väga suures mahus asen-
datakse ka olemasolevaid me-
tallmastidel valgusteid: Rand-
vere teel, alates Aiandi – Rand-
vere ringist kuni Heki teeni, ning 
Muuli teel Miiduranna külaga 
piirneval lõigul.

Kaablite kogupikkus on üle 
19 tuhande meetri, millest maa-
kaablid moodustavad 6800 meet-
rit ja õhukaablid üle 12 tuhande 
meetri. Kus võimalik, viiakse 
õhukaabel maa alla. Samas jää-
vad aga mitmel pool kasutusele 
ka õhukaablid, kuna nende maas-
se viimine ei oleks rahaliselt 
mõistlik. Küll aga asendatakse 
vanad kaablid uutega. Kokku 
paigaldatakse üle 12 tuhande 
meetri uusi kaableid. Piirkondi 
varustab kokku 18 elektrikilpi. 
Projekti käigus on kavas reno-
veerida neist 12, säilitatakse 5 
ja ühe puhul renoveeritakse vaid 
vahekilp.

Lisaks valgustite renoveeri-
misele on projekti otsene ees-
märk juhtimissüsteemi kasu-
tuselevõtmine, ühendades selle 
Haabneeme LED projekti raa-
mes paigaldatud juhtimissüs-
teemiga  ühtseks tervikuks. See 
tähendab, et edaspidi on võima-
lik operatiivselt saada infot liini-
de ja valgustite seisukorra kohta.

Projektiga väheneb aastane 
elektrienergia tarbimine 196 
MW/h võrra aastas ja kokku hoi-
takse enam kui 24 500 eurot 
aastas.

Projekti tulemusena tänapäe-
vastatakse oluline osa Viimsi 
valla tänavavalgustusest ja viiak-
se see üle energiasäästlikule 
LED-tehnoloogiale. Kavas on 
renoveerida 469 valgustuspunk-
ti (nominaalse koguvõimsusega 
14 762 W). Tõenäoliselt 469-st 
valgustuspunktist ei piisa kõi-
kide piirkondade valgustuse opti-
meerimiseks. Olemasolev val-
gustus on rajatud kunagiste nor-
mide järgi, mis ei ole aga koos-
kõlas praeguse käsitlusega. Sa-
muti tuleb arvestada, et LED 
valgustite valgusvihk on fokus-
seeritum kui naatriumlampide 
oma, mis tähendab, et mõnes ko-
has tuleb mastide vahekaugust 
kas vähendada või paigaldada 
praegu tühjadele mastidele lisa-
valgustid. Täpne kava selgub pro-
jekteerimise käigus. Sellest tu-
lenevalt on eelarves arvestatud
10% suuruse reserviga, et vaja-
dusel saaks valgustuspunktide 
koguarvu suurendada.

Projektil on otsene mõju aas-
tase elektrienergia tarbimise vä-
hendamisele. Nimelt väheneb see
projekti tulemusena 196 MW/h 
võrra aastas, mis omakorda tä-
hendab süsihappegaasi emis-
siooni arvestuslikku vähenemist 
213,64 tonni võrra. Rahalises väl-
jenduses tähendab projekt kok-
kuhoidu enam kui 24 500 eu-
rot aastas, võimaldades seeläbi 
täiendavaid investeeringuid tä-
navavalgustusse. 

Toetust antakse struktuuritoe-
tuste perioodi 2014–2020 ener-
giatõhususe meetmest “Energia-
säästu ja taastuvenergia osakaa-
lu suurendamine” tegevuse “Tä-
navavalgustuse taristu renovee-
rimine” tegevuste elluviimiseks. 
Meetme töötas välja majandus- 
ja kommunikatsiooniministee-
rium, toetusraha tuleb Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Lõpetuseks tahan tänada oma 
meeskonda, kes juba teist korda 
nägid vaeva, et vallale rahastus 
tuua. Aitäh tubli töö ja pühen-
dumise eest Taavi Valgmäe, Jaan 
Urb, Toomas Roosna ja Tõnu 
Roosna!

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna 

juhataja

Uued kohanimed
Viimsi vallavalitsus teavitab liikluspindadele uute koha-
nimede määramisest.

Lubja külas Anijärve teelt algavale ja Mulla katastriüksuse-
ga lõppevale Anijärve teele määratakse uueks kohanimeks 
Külavainu tee.

Metsakasti külas Katkuniidu teelt algavale ja Väike-Sadula 
katastriüksusega lõppevale nimeta liikluspinnale määratakse 
kohanimeks Mäehaldja tee.

 Täiendavat informatsiooni saab küsida e-posti aadressil es-
tella-marie.koiv@viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi vallava-
litsus, Nelgi tee 1.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Algavad Vehema tee 
rekonstrueerimise II etapi 
ehitustööd
Viimsi vald viis läbi riigihanke, et rekonstrueerida Vehema 
tee lõigul Tulbi tee kuni Pärnamäe tee ning rajada Pärna-
mäe tee ja Vehema tee foorjuhitav ristmik. 

Riigihanke võitis ja ehitustöid teostab Altos Teed OÜ. Ehitus-
tööde maksumus on kokku ligikaudu 1 342 000 eurot koos käibe-
maksuga. Tööde teostamise aeg on veebruar/märts 2019 kuni 
september 2019.

Tööde käigus rekonstrueeritakse Vehema tee sõidutee ning 
rajatakse jalg- ja jalgrattatee Tulbi tee ristmikust kuni Pärna-
mäe tee ristmikuni, kus viimane ehitatakse ümber foorjuhi-
tavaks ristmikuks. Tööde käigus rekonstrueeritakse drenaaži-, 
vee- ja sademevee- ning kanalisatsioonitorustikud, välisval-
gustuse, elektri- ja siderajatised. Samuti rajatakse foorisüs-
teem.

Tööde teostamise ajal on oodata mitmeid ajutisi liikluskor-
ralduslikke muudatusi, kavandamisel on ka ühistranspordi üm-
bersuunamine ehitustöödega haaratud teelõigul. 

Teavitame liikluskorralduse ja ühistranspordi muudatustest 
täiendavalt Viimsi valla kodulehel, Facebooki lehel ja Viimsi 
Teatajas.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Reinu tee rekonstrueerimise 
ehitustööd ja liikluskorralduse 
muudatused
Viimsi vald viis läbi riigihanked, et rekonstrueerida Reinu 
tee lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla. Tööd on ja-
gatud kaheks etapiks, kuid võimalikult palju töid viiakse 
läbi paralleelselt. Mõlema etapi osas võitis hanke YIT Inf-
ra Eesti AS. Kahe riigihanke kogumaksumuseks kujunes 
ligi 3 400 000 eurot koos käibemaksuga.

Esimese etapi ehitustööd algasid oktoobris 2018 ja valmivad 
käesoleva aasta suvel. Esimese etapi käigus rajatakse valgus-
tatud jalg- ja jalgrattatee Reinu teele lõigul Rohuneeme tee 
kuni Kelvingi küla.

Teises etapis rajatakse Reinu tee alla sademevee- ja drenaa-
žitorustik ning rekonstrueeritakse sõidutee Reinu teel lõigul 
Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla. Teise etapi tööd algavad 
25.02.2019 ja kestavad kuni käesoleva aasta sügiseni.

Seoses Reinu tee rekonstrueerimisega rakenduvad alates 
25.02.2019 Reinu teel liikluspiirangud.

Reinu teel alustatakse Rohuneeme tee poolsest otsast tee 
keskele sademevee- ja drenaažitorustike paigaldusega. Selle-
ga seoses toimub sõiduautode ümbersõit Reinu teele pääse-
miseks Kooli tee ja Vanapere tee kaudu. Raskeliiklusele massi-
ga üle 8 tonni toimub ümbersõit Randvere tee ja Leppneeme 
tee kaudu.

Korraga on Reinu teel suletud ca 50 m pikkune teelõik, mis 
tööde kulgedes liigub järjest Kelvingi küla poole. Seega pää-
seb kohalik elanik/ettevõte oma kinnistule kas ühelt või tei-
selt poolt ehitustsooni vastavalt kehtestatud liikluskorraldu-
sele. Kokku kestab torustiku ehitus juulikuuni, millele järgneb 
omakorda tee-ehitus, mis valmib sügisel.

Liikluskorraldusega seotud küsimuste korral pöörduda YIT 
Infra Eesti AS objektijuhi Rene Oese poole, tel 518 9601. Järe-
levalvet tööde üle teostab P.P Ehitusjärelevalve OÜ esindaja 
Urmas Koks, tel 5623 0727. 

Ajutised liiklusskeemid leiab valla kodulehelt: https://viimsi-
vald.ee/uudised/reinu-tee-rekonstrueerimise-ehitustood-ja-
liikluskorralduse-muudatused.

Palume kõigi liiklejate poolt mõistvat suhtumist ja rahulikku 
meelt ning liiklemist vastavalt liiklusmärkidele!

Ehitus- ja kommunaalosakond

Valmis Viimsi kaamerate uus veebileht, 
mis koondab erinevate kaamerate pilte 
ja ilmainfot. 

Veebruaris lisatakse juurde veel kaks liik-
luskaamerat (Ravi tee ja Heki  tee ringi piir-
konnad). Ühtekokku saab kasutaja siis va-
lida kolme valdkonna ja üheksa kaamera va-
hel: teekaamerad, liikluskaamerad, sadama-
kaamerad. Teekaamerad on varustatud tee
ilmajaamade infoga, mis paiknevad Rohu-
neemel ja Pärnamäel. 

Tulevikus lisandub kaameraid veelgi. Vee-
bileht on ka nutitelefonisõbralik. Veebikaa-
merate lehekülje leiab aadressilt: https://
kaamerad.viimsivald.ee/. 

Ehitus- ja kommunaalosakond

Viimsi vallal valmis uus kaamerate veebilehekülg

Jätkub tänavavalgustuse renoveerimine

Renoveeritavate teede ja tänavate kaart.
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Viimsi vald tähistab 
sellel aastal iseseisva 
valla asutamise 100. aas-
tapäeva. Selle aja jooksul 
on siin elanud mitmed 
põlvkonnad viimsilasi. 
Neil kõigil on olnud eri-
nevad elusaatused ja nad 
on kandnud erinevaid 
nimesid. Mis nimesid on 
aga kandnud viimsilased 
läbi aegade, sellele küsi-
musele otsib arhiiviand-
mete põhjal vastust Jaan 
Tagaväli.

Igal aastal arutlevad mitusada 
tulevast või äsjast Viimsi kan-
di lapsevanemat selle üle, mil-
line eesnimi oma maimukesele 
panna. Kas võtta põline eesti ni-
mi, laenata see mõnelt teiselt 
rahvalt või mõelda ise välja? 
Ehk panna hoopis mitu eesnime? 
Valik on tõepoolest väga suur. 

Eesnimed keskajal
Enne saja aasta taguste nime-
deni jõudmist heidame pilgu 
varasemasse aega. Tänu Viimsi 
poolsaare lähedusele Tallinnale 
võime saada mõningase üle-
vaate keskaja elanike nime-
dest. Tallinna linnaraamatutest 
leiame viimsilaste andmeid juh-
tudel, kui linn andis turbe (ehk 
kaitse) tapmiste korral, võttis 
vastu linnakodanikuks, linna siir-
dunud isikud pärandasid, müü-
sid või pantisid kinnisvara jms.

Kõige vanemad nimeliselt 
teadaolevad Viimsi kandi ini-
mesed olid Matie 1345. aastast, 
Tale 1361. aastast ja Olavus 
1371. aastast. Kõik olid Haab-
neeme küla elanikud või olid 
sealt Tallinnasse ümber asu-
nud.

Sageli täiendati eesnime li-
sanimega, mis ei pruukinud ol-
la perekonnanimi. Lisanimi võis 
viidata hoopis inimese pärit-
olule. Mõned näited: Jany de 
Vyames, Nickel de Vyames, 
Lemmetoye van Vyandes, Vya-
mas Jakob ja Maties van Vie-
mas. Uurijad on arvanud, et Vya-
mes, Vyandes, Vyamas ja Vie-
mas tähendasid kõik Viimsit. 
Jurgen Virrolen võis jälle olla 
pärit Virumaalt ja Rotze Matz 
Rootsist. Mõnikord võis lisa-
nimi sisaldada isiku isanime 
nagu näiteks Iulben Gollenson, 
Nitze Juwenson, Oleff Mathi-
poyk ja Olle Erichpoick. Sa-
muti võis lisanimi anda aimu 
isiku ameti või mõne omaduse 
kohta – Rettesep Matz (ametilt 
rätsep?), Jurgen in der Mölen 
(mölder?), Tonnies Rautsep 
(raudsepp ehk sepp?), Nickls 
Karuenpiste (karupistja ehk ka-
rutapja?) ja Mickel Pitkelecke 
(iseloomult pikaldane?).

Keskaegsete Viimsi kandi 
elanike eesnimedest võiks ni-
metada veel mõningaid – And-
reas, Hans, Hinrick, Jacob, Jo-
hannes, Marten, Matz, Mattis, 
Nicolaus, Olof ja Peter. Seda 
loendit saaks pikalt jätkata ning 
osa nimedest tunduvad olevat 
üsna tänapäevased. Siiski on 
sellest kaugest ajast meieni kan-

dunud andmed üsna lünklikud 
ning naisterahvaste kohta puu-
duvad need enamasti üldse. See-
pärast on võimatu öelda, milli-
sed eesnimed olid keskajal le-
vinud teistest rohkem.

17. sajandi lõpuaastad
Tuleme nüüd ajas mõnisada aas-
tat tänapäeva poole. Vana hea 
Rootsi aja viimastel kümnen-

ditel korraldati kogu Eesti alal 
ulatuslik maamõõtmine, mille 
tulemusena koostati üsna täp-
sed mõisate kaardid. 1688. aas-
tast on säilinud Johan Holm-
bergi joonistatud Haabneeme 
mõisa kaart ja 1689. aastast on 
olemas sama kartograafi koos-
tatud Viimsi mõisa külade ning 
Aegna saare kaardid. 1693. aas-
tal tehtud kaartidelt on näha 

Maardu mõisale kuulunud Muu-
ga, Randvere, Tammneeme ja 
Leppneeme külad.

Nendel kaartidel on lisaks 
põllu-, heina-, karja- ja metsa-
maadele ning ehitistele ära too-
dud talukohtade ja nende pere-
meeste nimed. Maarahval sel 
ajal perekonnanimesid veel ei 
olnud ning inimesi teati talu 
järgi. Nii näiteks elasid teiste 

hulgas Tammneeme külas Pel-
lo Mart ja Luttika Jürgen ning 
Randveres Musta Mick ja Kil-
lo Mattz. 

Kui püüda mõisakaartide abil 
mingit selgust saada, siis hak-
kavad silma järgmised enam-
kasutatud eesnimed: Andres, 
Bretel, Hans, Jaan (kirjapildis 
Jahn), Jürgen, Jüri (Jürri), Mart, 
Mats (Mattz), Mikk (Mick), Siim 
(Siem), Toomas (Thomas) ja 
Tõnu (Tönno). Sedagi loetelu 
võiks pikendada ning ilmselt ei 
jää märkamata, et jälle puu-
duvad naisenimed. Põhjus on 
lihtne – taluperemehed olid ju 
meesterahvad.

Olukord pärast 
Põhjasõda
1700. aastal algas Põhjasõda, 
kus ühel vaenupoolel olid Ve-
nemaa, Poola ja Taani ning nen-
de vastas hiljutisest mitmeaas-
tasest ikaldusest kurnatud Root-
si. Sõjategevus kestis Eesti alal 
vahelduva eduga kümmekond 
aastat. Lõpuks andis Tallinn 
1710. aasta septembris pärast 
lühikest piiramist venelastele 
alla ning rüütelkond alistus sa-
muti. Eesti ala sai Venemaa 
omaks. 

Uue õnnetusena oli haka-
nud levima katk, millesse suri 
inimesi niisamuti kui eelmise 
aastasaja lõpu näljahäda ja pik-
kade sõja-aastate tõttu. Epidee-
mia raugedes mõne aasta pärast 
oli Eesti ala rahvaarv võrreldes 
17. sajandi lõpuaastatega vähe-
nenud umbes kolm korda. 

Nüüd oli vaja välja selgita-
da tegelik inim- ja muude kah-

jude ulatus ning selle põhjal 
määrata koormised ehk kohus-
tus tasuda talukoha kasutami-
se eest mõisale makse ning te-
ha teotööd. Selleks hakati jälle 
korraldama adramaarevisjone. 
Varasemad revisjonid olid Ees-
ti alal toimunud juba 16. sajan-
di viimasel veerandil ning need 
jätkusid kogu Rootsi aja jook-
sul.

Esimene sõjajärgne revisjo-
nilaadne küsitlus korraldati Põh-
ja-Eestis 1712. aastal ja järg-
mine neli aastat hiljem. Aasta-
tel 1725–1726 ja 1732 toimu-
sid juba põhjalikud adramaare-
visjonid, mille tulemusena pan-
di külade kaupa kirja taluko-
had ja peremeeste nimed. Pere-
konnanimesid neil ikka veel ei 
olnud. Teiste taluelanike kohta 
toodi välja vaid arvud. Lisaks 
märgiti üles maade suurus ja 
tootlikkus ning palju muudki.

Revisjonide tulemuste põh-
jal saab väita, et Viimsi kandi 
eelistatumad mehenimed olid 
sel ajal Andres, Hans, Jaak (kir-
japildis Jack), Jaan (Jahn), Jo-
hann, Jüri (Jürri), Mart, Mats 
(Matz), Mihkel (Michel), Mikk 
(Mick), Toomas (Thomas) ja Tõ-
nu (Tönno). Naisterahvaste ni-
mede kohta andmed järjekord-
selt puuduvad.

Jaan Tagaväli
Eesti Genealoogia Selts

Viimsi eesnimedest keskajast alates

Viimsi poolsaare idaranniku külade kaart 1693. aastast, millel juures taluperemeeste nimekiri.  
Kaart: Rahvusarhiiv
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Tänaseks on igavikuks 
saanud kaheksa Viimsi 
Kooliteatri etendust Johan 
ja Maria Laidoneri pere-
konnaloost. Neile, kes 
seekord lavastust vaa-
tama ei jõudnud, annab 
Annika Remmel ülevaate 
noorte näitlejate näitleja-
meisterlikkusest ja jagab 
kiitust kõigile, kes sellise 
toreda kultuurisündmuse 
loomisele õla alla panid.  

Kas saab armastada nii, et kaob 
hirm iseenda elu eest? Kas on 
võimalik elada edasi, kui oled 
kaotanud kõik? Kuidas jääda 
inimlikuks, kui oled kogenud 
koledusi, mis laastavad hinge 
ja muserdavad südant? Viimsi 
Kooliteatri lavastus “Ma vaa-
tan maailma igaviku aknast” 
andis neile ja veel paljudele kü-
simustele vastused läbi noorte 
nauditavate rollisoorituste, hin-
gematvate hetkede, mõjusate 
muusikaliste etteastete ja lavas-
tust läbiva soojuse ning harda 
tänulikkusega ELU vastu. 

Etendus algas koduabilise 
Rosalie (Heleriin Lass) tuleku-
ga ning mõjusa küünalde süü-
tamisega. Just Heleriini osatäit-
mine raamistaski kogu lavas-
tuse sõnatute, ent pingestatud 
hetkedega, mis andsid ülitäp-
selt edasi kogu järgnenud stsee-
nide olemuse – tema pilgud, õr-
nad puudutused, otsustavus ning 
samas südamlik siirus olid nii 
vahetud ja ausad ning kandsid 
endas kogu selle ajastu inimsu-
hete traagikat.

On uskumatu, millise osa-
vuse ning ülitäpsete karakterite 
loomisega said hakkama noo-
red näitlejad. Valter Koldre noo-
re Mihklina oli ehe ja usutav, 
väike galantne härrasmees, kel-
le publikusse suunatud julge 
pilk pani terve saalitäie vaata-
jaid uskuma, kui väga väike 
poiss ihkas oma isa moodi olla. 
Johanna Vassiljev noore Elle-
nina aga rabas lausa jalust – mil-
line näitlejameisterlikkus, erili-
selt kaunis lauluhääl ja ümber-
kehastumise võime erinevate 
emotsioonidega stseenides, üle-
voolav rõõm asendumas dra-
maatiliste hetkedega. Kõik oma 
lavalised hetked mängis Johan-
na veenvalt, julgelt ja sarmi-
kalt, mis lubab loota, et ka tu-
levikus võime teda lavalauda-
del näha.

Unustamatuid lavahetki pak-
kus Alex Paul Pukk noore Mihk-
lina, kes suutis vaatamata napi-
le laval olekule läbi elada oma 
tegelaskuju tõusu ja languse, 
suutes nii usutavaks mängida 
ühe noore inimese traagilise elu-
saatuse. 

Samuti olid vaimustavad Karl 
Tammerand ja Georg Krimm 
Ruudina. Nii Karli kui ka Geor-
gi puhul meenuvad esmalt kel-
mikad silmad, väike muie suu-
nurgas ja see tohutu elulust, 
mis on omane noortele uljas-
peadele. 

Omaette klassi näitasid Gree-
ta Võsu ja Gretel Abner Ellen 
Laidoneri rollis. Nende veetle-
vat naiselikku mängu oli nii 
nauditav vaadata ning nende sõ-
natu pilkudemäng noormees-
tega (Mihkel ja Aleksei) ütles 
noorte südamete kohta kõik.

Meisterliku rolli tegi And-
reas Kalvet ülbe, ninaka ja sala-
kavala siseministrina ning mui-
dugi erakordse lauljana. Samu-
ti on oma loomingulises kõrg-
vormis Viimsi Kooli vilistlased, 
professionaalsed näitlejad Liisa 
Linhein (Maria) ja Jüri Tiidus 
(Johan). Liisa täpne mäng, la-
valine sarm ja veenvus panid 
publiku uskuma, et tegemist on 
naisega, kelle arvates maailma 

võib päästa vaid armastus. Jüri 
Tiidus Johan Laidonerina mõ-
jus unistuste mehena – pikk, ga-
lantne, tark ning samas hell ja 

“Ma vaatan maailma igaviku aknast”  
Pisarateni liigutav armastuslugu Viimsi Kooliteatrilt

hooliv, kui tal vaid lastakse ol-
la ametikohustustest prii.

Kogu lavastuse mõjusaimad 
hetked lisaks noorte meisterli-

kule mängule olid tantsunumb-
rid ja laulud. Esimeses vaatu-
ses pakkusid imelise etteaste 
Kelli Vessart (hiljem ka kui Me-
lenki muusikakooli direktor 
Nadja)  ja Timo Jaaska (hiljem 
kui seltsimees Ivanov), teises 
vaatuses Greeta Võsu ja Kasper 
Sebastian Silla (kui Laidone-
ride kasupoeg Aleksei) tantsu-
number, mis andis sõnadeta eda-
si noorte argliku katse leida tei-
neteist.

Lavastuse kulminatsioonid 
olid eranditult kõik seotud lau-
lunumbritega, mille eest tuleb 
tänada lauluõpetaja Mari-Liis 
Rahumetsa ja meisterlikku And-
rus Kalvetit kaunite koorisea-
dete eest. Publik saalis istus 
hiirvaikselt, ahmis iga sõna ning 
nautis iga kulmukergitust ja 
silmapilgutust, mida noored la-
val tegid. Ei olnud midagi üle-
liigset. Nappide vahenditega ja 
tihti hoopis ilma sõnadeta loo-

di vaatajale tunne, võimas emot-
sioon, mis jäi kummitama, pa-
ni järgi mõtlema ning olema 
tänulik kõige selle eest, mida 
meie kõik oma praegusel elu-
ajal nautida võime.

Lavastaja Külli Talmar sai 
koos oma andeka meeskonna-
ga taaskord hakkama imega. 
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast” on erakordne  kingitus 
Viimsi valla ja Eesti Sõjamuu-
seumi – kindral Laidoneri muu-
seumi 100. sünnipäevaks ning 
Johan Laidoneri 135. ja Maria 
Laidoneri 130. sünniaastapäe-
vaks.

Aitäh projektijuhtidele Mar-
git Võsule ja Merike Hindre-
usile ning kõikidele neile, kes 
lavastuse loomise läbi pakku-
sid vaatajatele unustamatu ela-
muse! Soojad tänusõnad toeta-
jatele, kelleta poleks see lavas-
tus iial sündinud!

Annika Remmel 

Üks lavastuse tipphetki – emotsionaalne muusikaline number eestlaste ränkrasketest aegadest. Fotod Reti Kokk

Esimese vaatuse lõpus esitasid Greeta Võsu ja Kasper Sebastian 
Silla (kui Laidoneride kasupoeg Aleksei) tantsunumbri noorte 
arglikust katsest leida teineteist.

Jüri Tiidus Johani ja Liisa Linhein Maria rollis.

Noored mehed juurdlemas Eesti tuleviku üle. 
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AVATUD
TEISIPÄEVAST REEDENI

14.00-18.00
- mõtiskleda
- palvetada
- süüdata küünla
- vaadata kunstinäitust

Nurme tee 2
Pringi küla
Viimsi vald

www.viimsijaakobikirik.ee

Kirikus saab:

Konkursi “Viimsi Laululaps 
2019“ juhend
TOIMUMISE AEG JA KOHT:
6. aprillil  algusega kell 12.00 Viimsi huvikeskuses (Nelgi 
tee 1)
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elanike regist-
risse kantud lapsed, olenemata sellest, kus nad õpivad ja mil-
lises lasteaias käivad.

Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui 
ka lasteaialapsed.

VANUSERÜHMAD
Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 3.05.2019 
(“Harjumaa Laululaps 2019“ juhendi alusel).
Vanusegrupid: 
• 3–4-aastased; 
• 5–6-aastased; 
• 7–9-aastased; 
• 10–12-aastased; 
• 13–15-aastased; 
• 16–18-aastased (19, kui õpib veel gümnaasiumis).

Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvesta-
des tema vanust ja võimeid. 

NB! Palun laulu pikkus märkida registreerimisankeeti minu-
tite ja sekunditega täpselt (nt laulu pikkus 2:05)! See on väga 
oluline info ajakava koostamisel – palun seda kindlalt järgida!

SAADE
Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante:
• fonogramm – esitada helitehnikule enne võistluse algust mä-
lupulgal või CD-plaadil, kus on peal ainult esitatava laulu fono-
gramm. Ettevaatust CD-plaatidega, sest vahetevahel ei loe 
arvuti või CD-mängija kopeeritud plaati;

• klaver või mõni teine muusikainstrument.

Kõikide eritingimuste osas tuleb kindlasti konsulteerida korral-
dajatega enne registreerimise lõppkuupäeva kirjalikult ning ar-
vestada kohapealsete võimalustega!

PROOVID
Iga laps saab võistluspäeval võimaluse teha lavaproovi esi-
nemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale: 
• vanuserühmad 3–4, 5–6, 7–9 proov pikkusega 1 minut enne
kella 11.30;

• vanuserühmad 10–12, 13–15, 16–18 proov pikkusega 1 min 10 s
vaheajal, enne 7–9  vanuserühma autasustamist.

Võistluse ajakava pannakse Viimsi huvikeskuse kodulehele 
www.huvikeskus.ee üles 1. aprillil 2019.

HINDAMINE
Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. 
Hindamisele lähevad:
• musikaalsus,
• intonatsioon,
• selge diktsioon,
• elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine),
• individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus),
• terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koos-
töö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus).

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi.
Igast vanuserühmast valitakse žürii antud punktide summa 

alusel välja neli lauljat, kes lähevad Viimsi valda esindama laulu-
võistlusele “Harjumaa Laululaps 2019“, mis toimub reedel, 3. mail 
ja laupäeval, 4. mail Keila kultuurikeskuses (Keskväljak 12, Keila). 

Žüriil on õigus jätta välja andmata vanuserühma esimest, 
teist või kolmandat preemiat vastava tasemega lauljate puu-
dumisel.

Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

AUHINNAD
Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat, tüdru-
kute ja poiste arvestuses eraldi. 

Žüriil on õigus anda välja eripreemiaid.

REGISTREERUMINE LÕPEB 29. MÄRTSIL 2019 kl 17.00!
Ankeedi leiate: www.huvikeskus.ee.

Osavõtjaid saab registreerida kirjalikult ainult e-posti teel ja 
AINULT korraldaja poolt edastatud registreerimislehel, mis tu-
leb saata e-posti aadressile laululaps@huvikeskus.ee 29. märt-
siks kl 17.00.

Telefoni teel ja paberkandjal registreerimist ei toimu!
Hiljem saabunud ankeete ei võeta arvesse!!!

LAULULUSTI JA JULGET OSAVÕTTU SOOVIDES!
Korraldajad

3. märtsini saab EELK 
Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus vaadata klaasi-
kunstnik Sofi Aršasi isiku-
näitust “Kihid“.

Sofi Aršasi näitus jutustab loo 
esmapilgul argistena tunduva-
test detailidest kunstniku elu 
kindlas perioodis. Kui võtta ära 
detaile ühendav seos, hakkavad 
üksikasjad, mis muidu on iga-
päevatöö teenistuses, kõnelema 
oma keelt. 

Kui tervik lahustub, tekivad
hilisemad seosed ka kõige argi-
semast olmest, mis olnut mee-
nutavad. Need muutuvad üht-
äkki tähtsaks, kuigi tegelikult 
on see vaid meenutus, põrm, mä-
lestused olnust. Inimlikult mõis-
tetav. Aju selekteerib, puhastab 
ja korrigeerib juba olnud aegu 
ja episoode omasoodu. 

Näitusel näeme, kuidas kunst-
nik on möödunud eluetapi enda 
loomingu kasuks pööranud ja 
talletanud töödesse talle olulisi
sümboleid, märke ja märkamisi. 
Isiklikku elu puudutav leiab näi-
tusel hoopis universaalsema tä-
henduse. Vaataja ei pruugigi tea-
da maailma, millest kunstnik 
algselt mõtles. Tegemist on uni-
versaalsete teemade ja teema-
püstitusega ning igaühel teki-
vad sümbolitega nagu karikas, 
võtmed, kolp raamatute taustal 
või Leonardo da Vinci omad as-
sotsiatsioonid. Küllap see ongi 
taotluslik ja lummav, et kunst-
niku isiklik märgisüsteem puu-
dutab tahestahtmata ka teisi ja 
haakub üldise kultuurisüstee-
miga. 

“Minu näituse kandvaks 
ideeks on tuua vaatajani minu 
viimase 20 aasta jooksul koge-
tud tunnete, mõtete, nähtuste, 
ruumide, piltide jms kogum, se-
da nii füüsiliste (klaastahvlite) 

Sofi Aršasi kunstitööd 
muudavad argise ajatuks

kui ka mentaalsete kihtide näol. 
See on läbi kunsti sulle olulise 
eluetapi osa talletamine. Et ma-
hutada võimalikult palju ja samas 
vaid oluline ühte pilti, olen vali-
nud n-ö arhiveerimiseks mee-
todi, mis klaasi optiliste oma-
duste tõttu võimaldab kujutada 
ühel kunstiteosel samaaegselt 
mitut motiivi, aega või mäles-
tust, moodustades selliselt just-
kui uue situatsiooni,” püüab 
kunstnik Sofi Aršas avada isiku-
näituse olemust.

“Loodan oma töödega teki-
tada vaatajas nostalgilisi, aga 
ka inspireerivaid tundeid. Ühest 
küljest leiab vaataja sealt palju 

tuttavaid objekte, teisest kül-
jest võib mõnel tööl nähtu teki-
tada küsimusi nende objektide 
fookusesse tõstmise vajalikku-
sest. Kõikidel töödel on kasu-
tatud fotosid ajast ja kohast, mi-
da enam ei eksisteeri (näiteks 
Tallinna Ülikooli kunstiosa-
kond). Seda enam omavad need 
tööd minu jaoks olulist tähen-
dust,” selgitab Sofi Aršas. “See, 
et näitus toimub kirikus, lisab 
nendele töödele veel ühe tä-
henduse, dimensiooni või kihi, 
mida ma varem ette ei osanud 
kujutada.”

Klaasikunsti puhul on olu-
line märksõna valgus. Sofi Ar-
šas on taibanud olulist: valgus, 
mis lähtub Loojast enesest, on 

läige, mis teeb võimalikuks ene-
setunnetuse. Ja tema tunnetu-
sel on kaalu. Varjud ja möödu-
nud aeg on eraldatud puhtuse, 
selguse ja ülevusega, argine saab 
ajatuks ja mööduv osakeseks 
tervikust.

Klaasikunstnik Sofi Aršas on 
lõpetanud Tallinna Kunstiüli-
kooli (EKA) klaasikunsti eri-
alal 1992. aastal. Ta on osalenud 
arvukatel ühisnäitustel alates 
1994. aastast. Ta on Eesti Kunst-
nike Liidu liige alates 2007. aas-
tast ja aastatel 2013–2017 ju-
hatas ise Eesti Klaasikunstnike 
Ühendust. Ligi kakskümmend 
aastat on ta olnud Tallinna Üli-
kooli Kunstide Instituudi klaa-
sikunsti lektor.

Näitus “Kihid” EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus on tema 
kolmeteistkümnes isikunäitus. 

Sofi Aršasi teosed on ekspo-
neeritud nii kiriku akendel kui 
ka seintel. Klaasist maalid on 
teostatud klaasisulatustehnikas 
ja digitrükis. Näitust toetas Ees-
ti Kultuurkapital.

Erkki Juhandi
Ülo Siivelt

KOHTUMINE KUNSTNIKUGA
Kunstnikuga kohtumine ja kontsert toimuvad 2. märtsil 
kell 16.

Kohtumisele kunstnikuga EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus eel-
neb väike tasuta tromboonikontsert, kus astub üles Estonia teatri 
orkestri tromboonirühm. Neile, kes pole veel näitusele jõudnud, 
on see hea võimalus väljapanekuga tutvuda, saada teavet kunsti-
teoste sünniloo ja teostuse kohta. Kõik huvilised on oodatud!

Turvakapp.

Mälestuste häll.

Sofi Aršas näituse avamisel.
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22. veebruar – 9. märts
Viimsi valla kultuurikalender

Aku Soraineni erakogust
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 28. märts 
Narva Kunstikooli õpilastööde 
näitus
E–N kell 10–16
Viimsi päevakeskuses

Kuni 14. märts
Kairit Orgusaare maalinäitus 
“Peidus pool“
Viimsi huvikeskuses

Kuni 28. aprill
Näitus “Tagasihoidlik kunsti-
näitus“ 
Sul on võimalik täiendada 
muuseumi kunstikogu...
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

Kuni 16. juuni
“Eesti sõjamuuseum 100“
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

ÕPI- JA JUTUTOAD
7. märts kell 18
Vestlusõhtu ajaloolase 
Andres Adamsoniga
Sissepääs vaba
Viimsi raamatukogus

3. märts kell 15
Seminar “Sõna on tegu“
Kuidas ära tunda vaimne 
vägivald ja ennast/teisi kaitsta
Korraldaja:  MTÜ Hoolimine
Koolitaja: Ene Lill 
Osavõtt tasuta!
Viimsi Vabakiriku kaminasaalis

KONTSERDID, ETENDUSED
22. veebruar kell 19
Komöödiateatri etendus 
“Maria Callase meistriklass“
Piletid 19/16 € Piletilevis, 
Piletimaailmas, Viimsi päeva-
keskuses ja huvikeskuses 
kolmapäeviti kell 10–18
Piletite broneerimine: tel 602 
8838 või viimsi@huvikeskus.ee

Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 7.03 k 12 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
22. veebruar kell 22
Ivetta Trio, VJ Alvar Orula
23. veebruar kell 21
VJ Sass Nixon ja retropidu 
1. märts kell 22
Moodwakers, VJ Alvar Orula
2. märts kell 21
VJ Rauno Puks
8. märts kell 22
Sulo, VJ Aivar Havi
9. märts kell 21
VJ Sass Nixson
Info: tel 5628 2261
Black Rose pubis

27. veebruar kell 18
Mati Kärmik
6. märts kell 18
Ivari Hansen
Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

28. veebruar kell 20
Comedy Estonia Open Mic
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
I–III kooliastme gruppidele
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Lasteaiarühmadele
Muuseumitund 
“Meremehe 7 ametit“
Lasteaiarühmadele
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

24. veebruar kell 12–14
Lastehommik – Super Mario 
tuleb lapsi hullutama
Lisainfo: www.muuuv.ee
Muuv seiklusmaal

25.–27. veebruar kell 10–17
Laager: Tüdrukute 

Koolivaheaja Chill
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

25. veebruar – 1. märts 
kell 13–16
Koolivaheaja programm 
25.02 Kokkamispäev
26.02 Spordimängude päev
27.02 Õhupallide meisterda-
mise päev
28.02 Loovtegevuse ja 
meisterdamise päev
1.03 Üllatuskülaline ja Silent disco
Lisainfo: www.muuuv.ee
Muuv seiklusmaal

25. veebruar – 1. märts 
kell 12–17
Koolivaheaja eriprogramm 
Viimsi noortekeskuses 

25. veebruar – 1. märts
Koolivaheaja eriprogramm 
Püünsi noortekeskuses 

26. veebruar – 1. märts
Koolivaheaja linnalaager
Eelregistreerimine: 
randvere@huvikeskus.ee 
Randvere noortekeskuses 

27. veebruar
Matkapäev 
Püünsi noortekeskuses

28. veebruar kell 16
Mälumäng
Püünsi noortekeskuses 

2. märts 
Randvere Cube Day 2019
WCA võistlus
Randvere koolis

3. märts kell 12–14
Rubicu kuubiku õpituba
Nippe jagavad Andreas Pung ja 
Alfred Saidlo
Korraldaja: MTÜ Viimsi 
Mõttesport
Viimsi noortekeskuses

8. märts kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele

Osalustasu 8 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: 
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

EAKATELE
22. veebruar kell 14
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva 
üritus
Päevakeskuse etendus “Elu õied“
Käsikellade kontsert, Inna Lai
Viimsi päevakeskuses

5. märts kell 14
Vastlapäeva trall! 
Tervitame naisi saabuva 
naistepäeva puhul
Randvere päevakeskuses

6. märts kell 14
Tervisepäev
Viimsi päevakeskuses

7. märts kell 14
Kontsert “Laulud naistele“
Oliver Kuusik, tenor
Tiina Kärblane, klaver
Kavas: Schubert, Tosti, Bixio jt
Vaba sissepääs
Viimsi päevakeskuses

8.–9. märts 
NB! Eelregistreeritud reisijad!
Reis Riiga
G. Puccini ooper “Madame 
Butterfly” 
kell 7.30 buss väljub Mähe 
aedlinna bussipeatusest  ja 
kell 7.40 buss väljub Haab-
neeme busside lõpp-peatusest 
Info: Aime Salmistu, tel 518 8125

VARIA
5. märts kell 10.30–15
Vastlatrall Vimkal
10.30–12.30 eelkooliealised
12.30–13.30 ettevõtjad, sõprus-
konnad, külaseltsid, koolid
13.30–15.00 koolilaste võistlus
14.30 esineb Black & White 
tantsustuudio
Parimatele auhinnad!
Korraldajad: Viimsi huvikeskus 
ja Viimsi vallavalitsus
Vimka mäepargis

Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

2. märts kell 14
Orelikontsert 
“Tall, kes ennast ohvriks tõi“
Anna Humal (orel), Kristiin 
Lääts (saksofon)
Kavas J. Pachelbel, J. S. Bach, 
A. Pärt, G. Grigorjeva jt
Sissepääs tasuta
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. märtsil kell 19
Kontsert “3 meest, naine ja 
kontsert”
Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, 
Märt Avandi ja Johan Randvere
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. märts kell 14
Orelikontsert: Anneli Klaus (orel), 
Helika Gustavson-Rätsep (sopran)
Kavas rahvaviisid, M. Sink, 
E. Arro, R. Remme, A. Pärt jt
Sissepääs tasuta
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

SPORT
26. veebruar kell 19
Öömaraton
33 ja 16,5 km suusatamine 
klassikalises tehnikas
Osavõtutasu 5 €
Info ja registreerimine: 
info@viimsisport.com, 
Siiri Visnapuu (tel 501 2517)
Osalejate arv on piiratud!
Tädu terviserajal

22. veebruar kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – Tartu Kalev/
Estiko
Karulaugu Spordikeskuses

6. märts kell 17
Viimsi Suusasari 2019
Korraldaja Spordiklubi CFC
Lisainfo: suusakool@cfc.ee
Karulaugu terviserajal

8. märts kell 19
Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud

JUMALATEENISTUSED
24. veebruar kell 11
Vabariigi aastapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

28. veebruar kell 18
Loo õhtu – kiriklikud talitused
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. märts kell 18
Maailma palvepäev
Oikumeeniline jumalateenistus
Eestpalve riigiks on Sloveenia
Viimsi Vabakirikus

3. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Alates 8. märts
Marta Stratskasi maalinäitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
    
Kuni 25. märts
Riigiarhiivi näitus 
“Maakondade lipud ja vapid“
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 28. veebruar 
Raamatute väljapanek 
“Talv looduses“
Prangli raamatukogus

Kuni 24. veebruar
K–P kell 11–18
“Sõjast sõjani“, relvad 
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Saku I liiga 17. voorus läks KK Viimsi/Noto 
külla värskelt kahe välismängijaga täien-
dust saanud KA Tallinna Kalev/TLÜle.

Peatreener Valdo Lipsu hoolealused võtsid koh-
tumise alguses initsiatiivi endale, kuid Devonte 
Devon Browni juhtimisel ja korvist poolaja lõpul 
kuulus 43:46 paremus juba kalevlastele. Hooli-
mata viimsilaste südist vastupanust liigatabeli 
teisel real asuva Kalevi vastu hoidsid väljaku-
peremehed eduseisu, laskmata Viimsit kordagi 
ohtlikult lähedale. Lõppskooriks tablool 83:92.

Meeskonna abitreener Martin Toomas pidas 
kaotuse põhjuseks seitset vastasest enam teh-
tud pallikaotust. “Mängisime väga tugeva mees-
konnaga, kelle vastu jäime hätta nende üleväl-
ja pressiga. See üheksapunktine vahe on suu-
resti tingitud sellest, et me ei saanud palli ker-
gelt ründetsooni. See oligi meie poolt vaadates 
kaotuse põhjus. Muus osas nuriseda ei ole.“

Peale 17. vooru asub KK Viimsi/Noto Saku I 
Liiga turniiritabelis 9 võidu ja 8 kaotusega 6. real.

2018. aasta möödus 
Viimsi Jalgpalliklubile 
(Viimsi JK) kui tervikule 
suurepäraselt. Esindus-
meeskond mängis vära-
vate suhtega 97 – 19 
lõuna/lääne tsoonis II 
liigat. Viimsi JK II vära-
vate suhtega 53 – 17 tegi 
tegusid ida piirkonnas 
ning III liigas. 

2018 hooaja alguses, eesmärke 
püstitades, ei osatud otseselt 
midagi oodata. Liigadest välja 
kukkuda ei tohtinud ja ideaalis, 
koht keskmisest üleval pool,
oleks juba peaaegu et väga hästi. 
Eks salamisi unistati esiliiga B 
kohast, aga see, mis hooaeg te-
gelikult endaga kaasa toob, ei 
ole kunagi teada. Mehi, kes män-
giks, paistis olevat piisavalt. Sa-
mas pidi nendega suutma ära 
katta mõlemad grupid ehk tree-
neritel Ivo Lehtmetsal ja Mar-
tin Kaalmal oli parajalt pusi-
mist, et mängijad ülekoormatud 
ei saaks ja samas kõikides män-
gudes ka vahetusmehi oleks.

Meie suureks rõõmuks lii-
kusid nii esindusmeeskond kui 
ka duubelmeeskond kohe algu-
sest peale ülesmäge. Lõpptule-
musena mängis esindusmees-
kond kokku 26 mängu, millest 
21 hoiti väravate vahe endale 
kasulikult. Kahes mängus tuli 
leppida viigiga ning kolmes tu-

li tunnistada vastase paremust. 
Kui veel numbreid vaadata, siis 
statisiliselt tähendas see esin-
dusmeeskonnale 97 tabamust 
vastaste väravasse ning vastu 
löödi meile vaid 19! Löödud vä-
ravate arvuga olime ühtalasi 
oma tsooni kõige paremad vä-
ravakütid. 97 väravast 27 lõi 
Ken-Marten Tammeveski ning 
20 Tauri Tursk. 

Viimsi JK II mängis kokku 
22 mängu, millest 18 võideti. 
Nagu esindusmeeskonnas, män-
giti ka siin kaks mängu viiki. 
Kaotusi saadi samuti kaks. Kok-
ku lõime 53 väravat ning enda-
le lasime lüüa 17. Siin oli osa-
vaimaks väravate lööjaks Lau-
ri Randma, kes kandis enda 
kontole hooaja 13 väravat.

2019 hooaeg koputab ukse-
le. Eelmise aasta supertulemu-
sed (esindusmeeskonna teine 
ning Viimsi JK II esimene koht) 
tagasid mõlemale grupile või-
maluse astuda samm kõrgema-
le ning mängida veel kõrgemal 
tasemel jalgpalli. Sellest hoo-
ajast mängib esindusmeeskond 
esiliiga B-d ning Viimsi JK II 
teist liigat.

Kõige suuremaks muutuseks 
sellel hooajal on kindlasti MRJK 
poiste, kes on sündinud aasta-
tel 2003/2004, meeste liigasse 
toomine. Neid on ees ootamas 
suur väljakutse – mängida mees-
tega ja meeste vastu ning seda 

eelmisel aastal välja võideldud 
II liigas. 

Meie klubiliseks eesmärgiks 
ja motivatsiooniks ongi enne-
kõike tagada MRJK-s alusta-
vatele noormängijatele võima-
lus mängida ka kõrgel tasemel 
jalgpalli siinsamas oma kodus 
Viimsi JK alt. Meil on selleks 
inimesed, meil on selleks või-
mekus. Tuleb lihtsalt ära teha. 

Sellel hooajal paneme kind-
lasti ka suuremat rõhku kodu-
mängude korralduslikule poo-
lele ja loodame kaasaelamas nä-
ha iga mänguga üha rohkem 
inimesi. Üheks suurimaks mo-
tivaatoriks mängijatele ei ole 
mitte treener, sõber või lapse-
vanem, vaid just need inimesed, 
kes võtavad vaevaks kodust väl-
ja tulla ja kaasa elada. Inime-
sed, kellele läheb korda see, mi-
da platsil tehakse.

Kõikide selle hooaja mängi-
jatega saate end kurssi viia meie 
Facebooki (ViimsiJK ) ja Insta-
grami  (@viimsijk) lehel.

Esimene kodumäng esindus-
meeskonnal on juba 9. märtsil 
kell 13 Viimsi kooli staadionil!

Meeskonnana mängime jalg-
palli, koos fännidega võidame 
mänge! Teeme tribüünid puna-
seks!

Viimsi JK toimkond – 
MTÜ Martin Reimi 

Jalgpallikool

Jalgpall Viimsi südames

Viimsi JK II.

Viimsi JK esindusmeeskond.

Järgmine kodumäng toimub 22. veebruaril Ka-
rulaugu spordikeskuses: KK Viimsi/Noto vs Tartu 
Kalev/Estiko. Osale kindlasti! 

U18 poisid püsivad tabeli tipus
Pühapäeval toimunud Eesti noorte meistri-

võistluste, ametliku nimega G4S Noorteliiga, U18
vanuseklassi üheksanda vooru kohtumises alis-
tas KK Viimsi/Kesklinna KK/TSK võral väljakul 
Audentese Spordiklubi 79:71. Meeskonna abi-
treener Martin Toomase sõnul mängiti hästi kait-
ses ja tänu sellele saadi oluliselt rohkem vis-
keid kui vastane “Sealt see vahe tuligi. Võrdne 
mäng, aga siiski pigem meie kontrolli all, kus 
lubasime Audentesel juhtida vaid korra esime-
se poolaja lõpus ja sedagi vaid paar minutit. Hea 
võit ning treeneritel on poiste üle hea meel,“ 
ütles Martin Toomas.

Tanel Einaste
KK Viimsi/Noto

 Korraldajad :

5. MÄRTSIL KELL 10.30-15.00

13.30-15.00 Koolilaste võistlused liulaskmises

14.30 esineb Black & White tantsustuudio

Vastlasõit mootorsaaniga

Vastlakuklid, hernesupp ja kuum jook

Ootame mäele eelkooliealisi lapsi

Kaasa võtta kelgud ja hea tuju!
10.30-12.30

Sportlik lõunapaus - võistlused ettevõtjatele,
külaseltsidele ja sõpruskondadele

12.30-13.30 

Auhinnad on välja pannud : 

Kellel on vastlapäeval kõige pikem liug?

Tule kohale ja mõõdame üle!

Viimsi/Noto pidi võõral väljakul tunnistama Tallinna 
Kalev/TLÜ paremust. U18 poisid jätkavad liidrina

KK Viimsi/Noto vs KA Tln Kalev. Foto KK Viimsi
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HARIDUS & SEENIORID

Iga päev vajavad Harju-
maa koolid asendusõpe-
tajaid kõikides õppeaine-
tes. Just hetkel on vaja 
näiteks kuu aega asen-
dada häälepaelte põle-
tikuga muusikaõpetajat, 
kaks nädalat jalaluu-
murruga füüsikaõpetajat 
ja Erasmus programmi 
kaudu praktikale minevat 
klassiõpetajat. Igaüks, 
kellel on kõrgharidus ja 
juhtimise või noortega 
töötamise kogemus või 
läbitud õpetajakoolitus, 
saab abiks olla. 

Asendusõpetajaid vahendava 
programmiga (ASÕP) on liitu-
nud inimesed erinevatel põh-
justel ja nende kogemused on 
väga innustavad. Aastaid pan-
gas spetsialistina töötanud ja 
hetkel juuratudengit Age Saksa 
(31) motiveeris asendusõpeta-
jate vahendamise programmiga 
liituma võimalus saada õpetaja 
kogemus. Saks on unistanud õpe-
tajaks saamisest, aga ei ole jul-
genud astuda esimest sammu. 
Oma kogemust kirjeldab ta nii: 
“Kui ma liitusin ASÕP-iga, siis 
olin nii indu täis ja ootasin nagu 
laps oma sünnipäeva, et millal 
ma ometi saan minna kooli ja 
ennast proovile panna.” Saksa 
sõnul annab ASÕP väga hea või-
maluse proovida õpetajaametit 
ja tema kogemused on olnud 
suurepärased.

Kogenud juht Merle Viirmaa 
liitus programmiga, sest õpeta-
jaamet on talle alati meeldinud. 
Viirmaa lisas: “Laste ja noorte-
ga tegelemine annab väga palju 

positiivset energiat. Olen üks 
nendest, kes lapsena õpetajaks 
saamisest unistas ja asendus-
õpetaja roll ongi ehk omal moel 
selle unistuse elluviimine. Hin-
dan paindlikkust ja võimalust te-
ha õpetajatööd mõned päevad 
kuus.” Triin Triisberg-Uljas, kes 
on lõpetanud Tartu Ülikoolis 
botaanika ja ökoloogia doktori-
õppe ning viibib hetkel lapse-
hoolduspuhkusel, soovib anda 
oma panuse hariduse edenda-
misse. “Olin varem ülikoolis 
praktikume andnud ning juhen-
daja olnud, kuid laste õpetamine 
oli minu jaoks uus väljakutse 
ja suurepärane kogemus. Tun-

dide andmine andis edaspidi-
seks entusiasmi näha end ka pi-
kemaajaliselt õpetaja ametis,” 
lisas Triisberg-Uljas. 

Koolijuhtide jaoks on tege-
mist väga tänuväärse tööga. Õpe-
tajaid on raske leida, veel ras-
kem on leida paindlikke asen-
dajaid just siis, kui vajadus te-
kib. Priit Jõe, Muraste Kooli di-
rektor, arvas: “Olemasolevate 
õpetajate töökoormus on piisa-
valt suur. Täiendavate tundide 
andmine tähendab lisapinget, 
mille tõttu õpetamise kvaliteet 
õpilaste jaoks tõenäoliselt lan-
geb.” Merilyn Saarkoppel, La-
gedi Kooli õppejuht, lisas: “Meil 

on väike kool ja mitme õpetaja 
puudumisel on keeruline asen-
duste korraldamine. Olime rõõm-
sad, et saime matemaatika asen-
dusõpetaja, kes oli täpselt seda 
eriala õppinud ning viis kenasti 
tunnid läbi. Samuti saime õpi-
lastelt positiivset tagasisidet.” Ka 
Järveküla Kooli õppejuht Trii-
nu Luiga peab koostööd ASÕP-
iga oluliseks: “Kasutame ASÕP-i 
asendusõpetajaid regulaarselt, 
kui õpetajad käivad ülikoolis 
või koolitustel. Samuti oleme 
kasutanud asendusõpetajat pi-

KUIDAS JÕUDA KLASSI ETTE?
n Saada teave enda motivatsiooni ja taustainfo kohta veebivormi 
kaudu www.asendusopetaja.ee.
n Liitumine programmiga kinnitatakse ja saadetakse pakkumisi 
tundide asendamiseks.
n Vali sobivad tunnid, kinnita oma soov tundi anda.
n Tunni ettevalmistamiseks saad info tunni teema, eesmärkide 
jm kohta ning lingi veebipõhistele tunniandmiskoolitustele.
n Oledki klassi ees tundi andmas.

Tee midagi olulist – tule asendusõpetajaks!

kemalt hoolduslehel olnud õpe-
taja asendamiseks. Nii jäävad 
oma kooli õpetajad ootamatu-
teks asendusvajadusteks.” Lui-
ga innustab inimesi asendusõpe-
tajateks tulema, sest tema sõnul 
on lapsed asendusõpetajad häs-
ti vastu võtnud.

Harjumaa koolide huvi asen-
dusõpetajate vastu on jõudsalt 
kasvanud ja ASÕP ootab asen-
dusõpetajateks uusi inimesi kõi-
gis õppeainetes. ASÕP-i tegev-
juht Teibi Torm rõhutab, et ot-
sime kõrgharidusega inimesi, 

kes soovivad teha paindliku töö-
ajaga tööd. Torm selgitab, et asen-
dusõpetajaks tulevad väga eri-
nevad inimesed: “On pikaaja-
lise kogemusega tippjuhid, kes 
soovivad haridusse panustada, 
üliõpilased, pensionil olevad 
õpetajad, kes soovivad väikese
koormusega tunde anda. Samu-
ti on meil koduseid emasid või 
ülikooli professoreid, kes taha-
vad kontakti noortega.”

Samas on asendusõpetaja ik-
kagi õpetaja, kes aitab õpilastel 
riiklikus õppekavas ettenähtud 
teadmisi ja oskusi õppida. Asen-
dusõpetaja ei ole lihtsalt mee-
lelahutaja või oma kogemuste 
jagaja. Näiteks kui õpilaste oma 
õpetaja jääb haigeks, annab ta 
asendajale selged juhised, mis 
teemad tuleb edasi võtta, mida 
korrata või harjutada. Õpilaste 
jaoks ei jää tund ära, aga nad 
saavad kohtuda erinevate ini-
mestega ja ka see on väärtus 
omaette. Tabasalu Ühisgümnaa-
siumi 11. klassi õpilane Risto 
Pärn võtab oma kogemuse füü-
sika asendusõpetajaga kokku 
nii: “Minule meeldis, et meil 
asendas füüsika õpetajat eluko-
genud teadur, kes teab laialda-
selt füüsikast ja omab elukoge-
must. Nii jätkus õppetöö ja sa-
mas saime kuulda kogemusi ko-
genud ja elu näinud inimeselt.”

Ootame väga huvilisi asen-
dusõpetajaks tagamaks, et ära ei 
jääks ükski koolitund. Iga tund 
loeb! Vaata lähemalt ja regist-
reeru: www.asendusõpetaja.ee.

Gerli Neppi
Asendusõpetajaid 

vahendava programmi 
müügi- ja turundusjuht

Päikesepaistelisel talve-
päeval, 22. jaanuaril 2014. 
aastal kogunes Viimsi 
päevakeskuse saali 16 
Viimsi eakat härrasmeest, 
et luua Viimsi Ranna-
meeste Klubi.

Eelnevalt oli kutsed saanud li-
gi 30 meest. Kutsujaks Viimsi 
päevakeskus. Päevakeskuse te-
gevustes osales ja osalevad ka 
praegu valdavalt daamid. Mees-
tega kokku saades tuli tihti-
peale jutuks, et naistel on palju 
tegemist, igasugused ringid ja 
tantsutrennid. Pärast aktiivsest 
tööelust loobumist jäävad eakad 
mehed tihtipeale veidi elust  kõr-
vale. On igav ja millestki on 
nagu puudu. Aga võiks ju ka 
isekeskis sebida ja asju korral-
dada. Siis saaks jõudumööda 
taas  heas seltskonnas aktiivset 
elu nautida. 

Kokkusaamisel arutasimegi, 
mida võiks ühiselt ette võtta. 
Mõtteid eakate meeste elust 
Nõmmel jagas Nõmme Vana-
meeste Klubi eestvedaja Urmas 
Lepik. Nende vanameeste klu-
bi on  tegutsenud juba kümme-
kond aastat. Klubi mõte meile 
meeldis ja arvasime, et kohtu-
me taas 12. veebruaril. Siis oli  

Viimsi Rannameeste Klubil juba 5 aastat

kohal 12 meest. Mis seal ikka 
pikalt arutada – olgu meil oma 
klubi! 

Täna on meil Viimsi Ranna-
meeste Klubi. Meie klubil on 
põhikiri, lipp, logo ja klubi laul. 
Asutamiskoosolekust võtsid osa 
Mart Liipa, Mauri Nybom, Hans 
Riismaa, Rein Mutt, Aarne Frei-
berg, Enn Uustallo, Enn Toom, 
Vello Jõeäär, Mihkel Roots, Tor-
mi Teras, Enn Murumets ja Enn 
Teimann. Valiti neljaliikmeline
juhtgrupp: Enn Uustallo, Mart 
Liipa, Aarne Freiberg ja Enn 
Teimann. Nii see asi käima läks 
ja juba aprillis liitus meiega 8 uut 
meest. Esimene ühine väljasõit 
toimus mai lõpus Naissaarele. 
Mehed said omavahel tuttava-
maks. Tundus, et sobime hästi.  

Hetkel on nimekirjas 35 

meest, kes kõik osalevad aktiiv-
selt klubi toimetamistes.Viim-
sis oli nõukaajal kaks tegutse-
vat majandit: S. M. Kirovi ni-
meline Näidiskalurikolhoos ja 
Pirita Lillekasvatuse Näidis-
sovhoos. Suur osa klubi liikme-
test on töötanud nendes majan-
dites. On ka mehi, kes on kaua 
aega Viimsis elanud, kuid ei ol-
nud kolhoosnikud ega sovhoos-
nikud. Uuemad klubi liikmed 
on siia hiljem elama kolinud. 

Tasapisi tuleb uusi liikmeid 
ikka juurde. Mehed on töötanud 
väga erinevates ametites ja elu-
aladel. Nii on meil tippuht, me-
haanik, jurist, pedagoog, elekt-
rik, päevapiltnik ja teisi erine-
vate elualade esindajaid.  

Käime koos reeglina kaks 
korda kuus kolmapäeval. Ole-

me kohtunud huvitavate inimes-
tega, sealhulgas Siim Kallase, 
Raivo Vare, Tiit Vähi, Toomas 
Alatalu ja paljud teistega. Alati 
on põnev avastada midagi uut. 
Meeste silmad särasid, kui oli-
me Ämari lennubaasis ja sai-
me NATO hävitajaid nii seest 
kui ka väljast uudistada. Otse
meie nina ees startisid hävita-
jad treeninglennule. Saime tea-
da, milline see hävituslenduri 
amet on ja kuidas lennubaasis 
elatakse. 

Ikka leiame kohti, kuhu 
uudistama minna. Käisime Len-
nujuhtimiskeskuses, Häirekes-
kuses, Eesti Lootsis. Veetsime 
toreda päeva Tapa sõjaväelin-
naku lahtiste uste päeval. Ole-
me külastanud ka tootmisette-
võtteid. 

Traditsiooniks on korralda-
da juuni esimesel kolmapäeval 
klubi saapaviskamise võistlu-
sed. Meil on Viimsi parimad 
saapaviskajad: Tormi, Aarne, 
Andres ja Mihkel. Mehed on 
heas füüsilises vormis. Ega see 
harjutamata tule. Mehed käi-
vad usinasti ka bowlingut män-
gimas. Viska saabast, viska bow-
lingupalli ja tulemused ning re-
kordid tulevad.

Viimsi Rannameestel on põ-

nev elu. Hea on saada sõpradega 
kokku. Juttu jätkub pikemaks. 
Ega me häbene omavahel ka 
mõnedest tõbedest rääkimist. 
Oh kui hästi mõjub Viimsi spaas 
vesiaeroobika. Meestele meel-
dib värskes õhus aega veeta. Mõ-
ne kilomeetri pikkused igapäe-
vased jalutuskäigud on saanud 
normiks.

Oma klubi mehi Viimsi eri-
nevates keskustes või parklates 
kohates on eriliselt soe tunne 
ja kiiresti tulevad südamlikud 
tervitused – “tere kuidas läheb?” 
ja “kas me sel kolmapäeval ka 
kokku saame?”. 

Soov ikka ja jälle kokku saa-
da, lihtsalt istuda ja elu üle arut-
leda, kuulata vahvate inimeste 
mõtteid ja käia imelistes koh-
tades, hoiab meie mehi virgete 
ja nooruslikena. Meil on täiesti 
olemas see oma klubi tunne. 

Aasta alguses alustasime blo-
gimist. See on veel üsna algeli-
ne, aga me õpime ja harjutame. 
Siis leiab meie kohta rohkem 
teavet.

Eestis on teadaolevalt 18 ea-
kate meeste klubi. Igal suvel toi-
mub üle-eestiline meesteklubi-
de kokkutulek. Oleme sellel igal 
aastal osalenud. Eelmisel su-
vel võõrustasid mehi Sangaste 

Viimsi Rannameeste Klubi möödunud aastal Sangastes toimunud 
üle-eestilisel meesteklubide kokkutulekul. Foto Ruslan Dontsov

Age Saks asendamas muusikaõpetajat Kuristiku Gümnaasiumis. 
Foto erakogu

Härrad. Sel suvel võõrustavad 
meesteklubisid Viimsi Ranna-
mehed. See on suur au, aga ka 
tõsine vastutus. Ettevalmistused 
juba käivad. 

Viimsi Rannameeste Klubi 
tuli, on ja jääb! Meil on jässa-
kad rannamehed, osavad käsi-
töömehed ja mehed, kes oska-
vad kõike, mida vaja teha.

Kui sa oled mees 60+ ja ta-
had mõnikord osa saada sellest, 
millest eelpool juttu oli, tuua 
meie sekka uusi ja huvitavaid 
mõtteid, tule julgesti klubisse! 
Meie meestega juba igav ei 
hakka!

Õnnitlen kõiki klubi liikmeid 
ja kaasaelajaid ning uusi liik-
meid Viimsi Rannameeste Klu-
bi viienda aastapäeva puhul!

Enn Teimann
Viimsi Rannameeste 

Klubi president
viimsi.rannamehed@mail.ee
rannamehed.wordpress.com
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Sisustustekstiilide õmblemine:

Kiire ja kvaliteetne!
Katri 5533220     tekstiilid@gmail.com

- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad 
- voodikatted jne

MÄRTSIS  TOIMUMAS

KOBAR 
Paadi  tee  3 ,  V i imsi  är i tare  
www.kobar .ee

8. märts I KOBAR I 19:00
 

Naistepäeva pidu!
Kontsad jalga ja huuled 
punaseks - meil on pidu!

 
www.kobar.ee

KOBAR PAKKUMINE:
 

3-käiguline õhtusöök
20 eurot

2-käiguline 
taimetoidumenüü

10 eurot
 

vaata lähemalt
www.kobar.ee/pakkumised

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! 
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! 

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055

Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakond teatab:
12.03.2019, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis Rohuneeme küla, Sadama 
tee 3 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgneva korralduse:
5.02.2019 korraldus nr 78 “Pringi külas, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailpla-
neeringu kehtestamine”

Detailplaneering hõlmab Pringi külas asuvaid kinnistuid Taga-Jaani (89001:003:0021), Suur-Jaani 
(89001:003:0025) ja Väike-Jaani (89001:003:0024), planeeringuala suurus on u 5,0 ha. Planeeritav 
ala asub Pringi küla lääneranniku keskosas ning piirneb põhjast Käbi tee äärse elamukvartaliga, 
idast Vardi teega, lõunast Tammelaane tee äärse elamukvartaliga ja läänest nõukogudeaegse 
elamurajooniga. DP vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juht-
otstarbele, mis on väikeelamute reservmaa (EVR), üksikelamukrundi vähim lubatud suurus pla-
neeringuala piirkonnas on üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ kohaselt 1200 m². DP-ga jagatakse planeeringuala üksik-
elamumaa kasutamise sihtotstarbega kruntideks ning määratakse krundi ehitusõigus üksikelamu 
ja abihoonete ehitamiseks. DP-ga moodustatakse kokku 27 üksikelamukrunti (EP) suurustega va-
hemikus 1200–1573 m², 3 puhke- ja spordirajatise maa krunti (PS) kogusuurusega 2450 m², 10 tee- 
ja tänavamaa krunti kogusuurusega 12 736 m² ja 2 kergliiklusmaa krunti kogusuurusega 227 m². 
Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks suurima 
lubatud ehitusaluse pinnaga sõltuvalt krundi planeeritud suurusest 240–315 m². Üksikelamu suurim 
lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 korrust), abihoonetel 
5,0 m (1 korrus).

Terviktekst: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/kehtestatud-
detailplaneeringud-2018.

Kui pead lugu puhtusest, näed elu posi-
tiivsetes toonides, soovid areneda puhastus-
teeninduse valdkonnas, siis oled oodatud 
meie toredasse meeskonda!

AS Rannapere Pansionaat Viimsis ootab 
oma meeskonda:

PUHASTUS-
TEENINDAJAT,
kelle tööülesanneteks on koristustööd sise-
ruumides.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus puhastus-
teenindajana.

CV saata: info@rannapere või helistada 
tel 606 4084, Ivika Liblik

Ootame Sind kandideerima, kui oled hooliv, 
usaldusväärne, empaatiline, positiivse ellu-
suhtumisega ja omad soovi inimesi aidata.
AS Rannapere Pansionaat Viimsis ootab 
oma meeskonda:

HOOLDAJAT,
kelle tööülesanneteks on pansionaadi ela-
nike suunamine, juhendamine ja abistamine 
igapäevastes elamistoimingutes: hügieeni-
toimingud, vajadusel mähkmete vahetamine, 
riietamine, abi söötmisel, sõbraliku ja turvali-
se elukeskkonna loomine ja tagamine, suht-
lemine elanikega. Töö on vahetustega.

Kasuks tuleb hooldaja või meditsiinitöötaja 
kutse, eelnev töökogemus on eeliseks.

CV saata: info@rannapere või helistada 
tel 606 4084, Ivika Liblik

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Viljapuude ja hekkide lõikamine. Haljastustööd. 
Tel 5564 7029.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. 
Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, 
seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, 
akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra kujun-
damine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide pügamine.
Okste äravedu. Tel 510 6830, aednik Lembit Lennuk.
n Algaja või edasijõudnu! Kui soovid tervist paran-
dada, sportlikult treenida või tuge kooli kehaliseks 
kasvatuseks, siis harjuta kogenud personaaltree-
neriga. Tel 5648 3910, tarmo225@hotmail.com.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-mail margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti 
väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Lumetõrje katustelt üle terve Harjumaa. Tel 5638 
8994.
n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja 
annab koolimatemaatika tunde 1.–10. klass Viimsis. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5340 0165, Mare.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed santehnikatööd. Reo-
veemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisat-
siooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede 
ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 5656 7690, Enno.
n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1195, Tiiu.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 
1665, info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Ohtlike puude langetamine ja õunapuude lõikus. 
Tel 521 0334.

Detailplaneeringud

n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, 
projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, 
e-mail ehitus@miltongrupp.ee.
MÜÜK
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatika-
lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne 
liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. 
Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. 
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, 
info@koduvärav.ee.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075, e-mail liuguksed@kallion.net.
n Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium 
6 ja 8 mm, transport Viimsis tasuta. Meie laost 
Pähklimäe 4, Maardu saab osta ka paki kaupa. 
Tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee.
n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.
TÖÖ
n Otsime nõude puhtuse eest vastutajaid OKO 
NOA restorani Viimsis. Kontakt: cv@siigur.ee või 
tel 515 0507.
n Pakume tööd koristajale puhtust hoidva korter-
maja neljas trepikojas Kaluri tee 2. Võta ühendust 
tel 505 5285 ja tule vaatama! Pakume häid töö-
vahendeid ja normaalset tasu.
n Pirita Lasteaed pakub ajutist tööd õpetaja 
abile, alates 14. märtsist 2019 (2–3 kuuks). Info: 
tel 623 8783.
OST JA MUU
n Otsan suvila Haabneemes või Pringis. 
Hoone võib vajada remonti. Pakkumised saata 
e-posti aadressil algor.orav@gmail.com. Lisainfo: 
tel 5635 6110.
n Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, 
trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628, Tim.

FERTILITASE HAIGLAS 
ASUV KOHVIK
PAKUB TÖÖD TEENINDAJALE
Info: tel 504 5239 või 
kingstonefood@gmail.com
Oleme avatud E–N k 9–16 ja R k 9–15 
Asume Kaluri tee 5a, Haabneeme

Lahkunud on 

Ilmar Olav Jõõras
Sügav kaastunne omastele

KL Harju Maleva
Rävala malevkond
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KARULAUGU TEE 13, VIIMSI (II KORRUS)
E-R 09:00–17:00 / TEL: (+372) 58070031

 KARULAUGU SPORDIKESKUSES

NELE-LIIS VAIKSOO   LAURI LIIV
MÄRT AVANDI

KLAVERIL JOHAN RANDVERE

  Kolm meest, naine
  ja kontsert            

Pilet eelmüügist 20 €. Info ja kollektiivtellimused
(al 20 piletist) tel 505 9625 www.kontsertkorraldus.ee

05.03
kell 19
Viimsis

Püha
Jaakobi 
kirikus
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KVALITEETNE JAAPANI AIA- JA METSATEHNIKA

5-AASTANE TARBIJAGARANTII

VIIS AASTAT KAKS AASTAT

Rohuneeme tee 1, Viimsi
E-R 9-18

535 €
599 €

439 €
489 €

319 €
369 €

MOOTORSAAG CS-420ES

MOOTORSAAG CS-390ESX 

MOOTORSAAG CS-501SX

599 €599 €

319 €

MOOTORSAAG CS-390ESX 

MOOTORSAAG CS-501SX

Operatsioonid 
ja kirurgia

Haiglal on 8-kohaline intensiivravi keskus. Meil opereerivad Eestis tuntud kirurgid, mistõttu 
usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata.

Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-, 
nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia-, uroloogia 
erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist 
kirurgiat, ortopeediat ja rasvtõve (kaalu) kirurgiat.

Uroloogilised operatsioonid

Sterilisatsioon

Suguelundite plastika 
ja allavaje kirurgiline ravi

Kusepidamatuse ravi

Hüsteroskoopia (emakaõõne operatsioon)

Laparoskoopia (nii diagnostiline kui suuremad
günekoloogilsed operatsioonid)

Adenoidide eemaldamine

Kurgumandlite eemaldamine

Nina-kõrva plastilised operatsioonid

Ninakõrvalkoobaste kirurgia 

Keskkõrva operatsioonid

Kõri mikrokirurgia 

Healoomuliste kasvajate eemaldamine

Songa operatsioonid

Rasvaimu

Maomahu vähendamine

Näo-, kõhu-, rinnanäärmete
plastilised operatsioonid

Artroskoopia

Käekirurgia 

www.fertilitas.ee

Kesklinna polikliinik
Kaupmehe 4
Tallinn

Registratuur: 
+372 660 4072
+372 646 3539

Fertilitas Viimsis 
Kaluri tee 5a
Haabneeme Viimsi vald

Registratuur: 
+372 605 9600
+372 605 9601

Mustamäe polikliinik
A.H. Tammsaare tee 47 
Tallinn

Registratuur: 
+372 664 6444
+372 664 6445

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa lepingupartner.
*laste ravi   
*täiskasvanute ravi - ja proteesihüvitis

Tegevusluba nr: L02451

Tule poodi!
  Randvere tee 1b, Viimsi ◆ E-R 9-19 ◆ L 10-18 ◆ P 10-18

14.02.-06.03.2019

Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee

14.02.-06.03.2019



SISUTURUNDUS & REKLAAM
15VIIMSI TEATAJA   22. veebruar 2019

Viimsi Keskuses on lisaks 
paljudele poodidele mit-
meid toidukohti, mille 
rikkalikest menüüdest 
leiab midagi maitsvat iga 
soovija. Esimesel korrusel 
asuvad kiirtoidukohad 
New York Pizza, Subway 
ja Hesburger. Uurisime 
järele, milliseid tervislikke 
eineid nende toidukohtade 
valikus leidub.

Kiirtoit on üsnagi põhjendama-
tult saanud endale külge veidi 
halva kuulsuse, kuid kaasaeg-
sed kiirtoidukohad on lisanud 
menüüsse rohkelt tervislikke va-
likuid ning värskest ja tervisli-
kust toorainest valmistatud söök 
on igati hea kõhutäide.

Hesburger on eelkõige tun-
tud burgerite ja friikartulite pak-
kujana, kuid juba mõnda aega 
on nende menüüs ka kindel koht 
värsketel salatitel. Ilmselt on 
üheks erilisemaks valikuks bur-
gerisalat, mis sisaldab pea kõi-
ke tavapäraselt burgeri vahelt 
leitavat kraami (välja arvatud 
sai!) – kahte mahlast looma-
lihapihvi, krõbedat peekonit, 
Cheddari juustu, värskeid sibu-
laid, kirsstomateid, värsket kur-
ki ja salatit. Kui burgeri järele 
ei isuta, saab nautida sooja ning 
krõbeda kanafileega kanasala-
tit või populaarsete Hesburgeri 
sojapulkadega sojasalatit, soo-
vi korral saab lisada ka kastme.

Kiirelt ja tervislikult

Mõnusaks värskendavaks va-
hepalaks valmistatakse Hesbur-
geris tõelistest marjadest ja puu-
viljadest jogurtiga smuutisid 

ning puuviljajooke. Marjade ja 
banaani, mango-pirni või maa-
sika-banaani smuuti kõlavad 
ju vägagi isuäratavalt? Või siis 
samad kombinatsioonid puu-
viljajookidena… mmm! Kõik 
valmistatakse kohapeal tellimu-
se saabudes, seega on tagatud 
värskus ja suurepärane maitse.

Kes oma ampsudele rohkem 
tähelepanu pöörab ja kaloreid 
loeb, siis ka selle on Hesburger 
väga lihtsaks teinud – nende 
veebilehel on iga toidu juures 
täpselt kirjas täpne toiteväärtus 
ja koostisosad.

Eriti mugav on ka ettetelli-
mise võimalus – ei mingit oo-
tamist! Laadi vaid Hesburgeri 
rakendus oma nutitelefoni ja 
saad teha tellimuse kus iganes 
sa ka poleks – siis on vaid jä-
releminemise vaev. Lisaks on 
Hesburgeri äpis olemas soodus-
kupongid. 

Ka eelkõige pikkade ning 
maitsvate subide poolest tun-
tud Subway on hiljuti oma me-
nüüd täiendanud ning valikus-
se salatid lisanud. Sobiva salati 
saab aga igaüks ise kombinee-
rida ning endale kas või iga 
päev uue variandi lasta kokku 
panna. Teriyaki kana, tuunikala, 
rebitud sealiha, kalkun ja palju 
muud maitsvat koos värskete 
salatilehtede, tomati, kurgi, pap-
rika ja veel mitmete teiste värs-
kete valikutega, lisaks hõrgud
kastmed ja maitseained – tervis-
lik eine valmib vaid minutitega. 
Nii külluslikku köögiviljade, 
mitmekülgset juustu- ja rikka-
likku kastevalikut ei leia kusa-
gil mujal kui Subway restos. 

Kõik sobivad komponendid 
saab lasta keerata ka maitsvaks 
wrapiks ning seda soojalt nau-
tida. Subway toidud valmivad 
vastavalt sinu valikule sinu sil-
me all – kõik on värske ning 
just sinu soovide järgi valmista-
tud. Subway uuringud näitavad, 
et erinevaid komponente kom-

bineerides on võimalik teha 2 
miljonit erinevat maitsvat einet!

Aga vahel tuleb hoopis isu 
pitsa järele! Kas pitsa võib ka 
tervislik olla? New York Pizza 
näitab, et võib küll. Näiteks on 
võimalik valida pitsapõhi, mis 
on valmistatud täistera spelta-
jahust – spelta toiteväärtus on 
kuni kaks korda tavalistest nisu-
sortidest suurem ning see sisal-
dab rohkesti B-grupi vitamiine, 
tsinki ja fosforit, väärtuslikke 
amino- ja rasvhappeid, süsive-
sikuid ja kiudaineid ehk peaae-
gu kõiki toitaineid ja vitamii-
ne, mida inimene vajab. Spelta 
sisaldab küll gluteeni, aga see 
on veidi teistlaadne ning kind-
lasti tervislikum valik.

Pitsakatete hulgast saab va-
lida just endale meelepärase – 
näiteks mereandidega, liharik-
ka või hoopis vegetaarse katte. 
Mis veelgi parem – soovi kor-
ral saad pitsale lasta panna täp-
selt sellised lisandid, mis sel het-
kel sobivaimad tunduvad: suit-
sukana, krevetid, tuunikala, ve-
gan juust, šampinjonid, sibul, 
küüslauk, jalapeno, oliivid ja 
palju-palju muud maitsvat. 

Ja kui kõhus on ikka veel 
pisut ruumi, siis madala kalor-
susega eestimaisest toorainest 
valmistatud maitsvad külmu-
tatud jogurtid ja Kreeka jogurt 
meelepäraste värskete lisandi-
tega on saadaval Viimsi Kes-
kuse aatriumis kohvikus Yo!

Viimsi Keskuse Hesburger 
on avatud E–P k 9–22, 
Subway ja New York Pizza 
k 10–22.

New York pizza.

Subway wrapid saab ise 
kombineerida.

Valik Hesburgeris pakutavast. Fotod erakogu

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

Gurmeekuu pakkumised 
01.-28.02.2019

BBQ Salmon Fillet 
+ värskelt pressitud 
mahl

13,90 €

CHI VIImSI 

Värske salat  

kalmaariga 7 €

Kõik vaakum- 
pakendatud  
juustud 200 g

-25% 

Kehtib püsiklientidele

Plaza VIImSI 
Iga päev uus ja maitsev 
lõunapakkumine!

Kõik looduslikud
C-vitamiinid

 -25%

TerVISlIkud
ToIdud 
kuulSaalIS

Caesari salat kanaga 7 €
Caesari salat lõhega 8,50 €
Puuviljavaagen 10 €/ 15 €
Köögiviljavaagen 8 €/ 14 € 

Roheline smuuti Hommikune Tervis 5 €

Kõik Prantsuse  
trühvlid ja Itaalia 

õlid -15%

Coffee In & Yo! 
jogurTIkoHVIk

Külmutatud jogurt 

lisanditega -15%

Raamat “Appi!  
Õhtusöök 8-le… aga  
ma ei ole suurem asi  

kokk” 1,99 €

Raamat “Tänapäevane Eesti köök” 

9,49 €

Hurtta ja Rukka koerte 

joped ja kombinesoonid -20% 

Pakkumine kehtib 18.-24.02.2019  
kohapeal olevatele riietele.Teksapüksid lühemaks -15%

Pannkoogipann Lamart  

marmorkattega 28 cm 19,99 €
Pann Lamart marmorkattega  

28 cm 22,99 €
Ultraõhuke köögikaal Sencor 

kuni 10 kg 17,99 €
Pakkumine kehtib 1.-26.02.2019

Kahe ühesuguse toote ostul allahindlus

Täpsem info kauplusest.

Play-Doh Eine 
valmistamise 
komplekt

16,99 €

Uued 
päevituskreemide
kollektsioonid nüüd kohal.  
Suure päevituskreemi ostjale 

3 mIn TASUTA päevitust!
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ESINEB NELE-LIIS VAIKSOO 
KLAVERIL OLAV EHALA. 

3-käiguline õhtusöök ja kontsert 
maksab 39.- 

Broneeri laud viimsi@cafelyon.ee 
ja tutvu menüüga www.cafelyon.ee.

  Reedel
 8. märtsil 

19:00TÄHISTA 
NAISTEPÄEVA 

VIIMSI LYONIS!

TELLI 
VASTLAKUKLID 
VIIMSI LYONIST!

Ehtsa vahukoorega, 3 erineva moosiga
või laktoosivabad kuklid.

Telli viimsi@cafelyon.ee või
www.cafelyon.ee/tellimine 


