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Ilmataat toetas vastlapäevatralli VIMKAL
Õnnitleme
NAISTEPÄEVA puhul!
Viimsi Vallavalitsus

Taotluste vastuvõtt esimesse
klassi astumiseks

Tähelepanu! Valmis olla! Läks! Fotod Kristjan Rosin

Taotluse vastuvõtt 1. klassi astumiseks
toimub kuni 31. märtsini veebiaadressil
https://piksel.ee/arno/viimsi/ või blanketil Viimsi vallamajas.

Lõbusal sammul mäest üles.

Suu magusaks!

Kooli määramisel arvestatakse lapse elukoha lähedust, sama pere
laste õppimist ühes koolis ning võimalusel lapsevanema soovi. Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse
elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril. Hilisema sissekirjutuse puhul määratakse kool,
kus on vabu õppekohti.
Täpsem info tel 602 8868 või aet.tampuu@
viimsivv.ee.

Pikima liu sai PVC-ga.

Haridus- ja kultuuriosakond

Mesimagus naistepäev Lillepaviljonis

Ühispilt Rõõmupisikuga.

Teisipäeva öösel maha
sadanud paks lumevaip oli
kui kingitus vastlatralliks
Vimkal. Viimsi huvikeskuse
ja vallavalitsuse korraldatud
liulaskmisele olid kokku
tulnud Viimsi lasteaedade
lapsed, koolilapsed, pered
ja sõpruskonnad. Rõõmu ja
lusti jagus kõigile.
Vastlapäev algas lasteaialaste ühistantsuga. Seejärel mindi üheskoos
lõbusal sammul pikimat liugu laskma. Vastlatrallil osales neli lasteaeda: Karulaugu, Uus-Pärtle, Kelvingi ja Lillelapsed, kokku 9 rüh-

Vastlatrall täies hoos.

maga. Paar last olid kohale tulnud
ka Laanelinnu ja Randvere lasteaiast. Lasteaedade võistluse peaauhinna sai seekord Karulaugu lasteaia Päevakoerte rühm. Lisaks lasteaialastele lustisid mäel kaasatulnud
emad-isad. Kõigi rõõmuks oli kohal ka lõbus Viimsi spaa maskott
Rõõmupisik.
Kui lasteaialapsed olid peale väsitavat vastlatralli lõunauinakule
suundunud, saabusid mäele erinevate ettevõtete võistkonnad, kellele korraldati samuti mitmeid mõõduvõtmisi. Ettevõtetest olid esindatud Scanweldi, MTÜ Viimsi Huvikeskuse, Viimsi Vallavalitsuse, Viim-

si Halduse ja Viimsi Spordi võistkond. Võisteldi soololiuga PVC-l,
mille võitis vallavalitsuse esindaja.
Samuti võisteldi pikimas kollektiivses PVC-laskumises, mille võitis huvikesksus. Kellel liud lastud,
said kõhu täis sooja hernesupi, vastlakukli, kohukeste ja kommidega.
Pärast koolitundide lõppu saabusid mäele koolilapsed. Koolidest
olid esindatud Haabneeme, Viimsi
ja Randvere kool. Koolidevahelise
võistluse võidu sai sel korral Viimsi kool.
Meeleolu aitasid kõrgel hoida
Black & White tantsustuudio tantsunumbrid. Kogu päeva vältel jagati

välja palju põnevaid auhindu. Täname kõiki sponsoreid, kelleks olid:
Vimka, Viimsi Sport, H2O, Viimsi
Kino, Rõõmupisik, Lavendel Spa,
Delice, Viimsi Kaubanduskeskus,
FK Arena, Kuulsaal, Muuuv, Saare,
Burger Kitchen, Kobar, Roll Spot
Viimsi, Lennusadam, Pirita Spa
Marina, Viimsi Keskus, Viimsi Muusikaliteater ja A&A Spamarket. Aitäh kõigile, kes osalesid ja meiega
kaasa lustisid!

Heidi Kirsimäe

MTÜ Viimsi Huvikeskus
kommunikatsioonijuht

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 9.
ja 10. märtsil kell 10–17 Tallinnas Lillepaviljonis Pirita tee 26 kogupereürituse
”Mesimagus naistepäev”.
Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett ja saab teavet mesindussaaduste liigi, päritolu, omaduste ja kasutamise kohta.
Informatsiooni loengute kohta leiate veebiaadressilt kohta www.eestimesi.ee.

Eesti Meetootjate Ühendus

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 veebiaadressilt https://veeohutus.ee/talv.

Päästeamet
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Laine Randjärv: Ükski linn ega
vald ei saa kunagi valmis
12. veebruaril valiti Teid Viimsi
vallavolikogu istungil vallavanema kohalt taas suurde poliitikasse läinud Siim Kallase asemele uueks Viimsi vallavanemaks. Te olete tippjuht. Teie senine kogemus Eesti suuruselt
teise linna Tartu aselinnapea ja
linnapeana ei ole võrreldav viis
korda väiksema Viimsi vallaga,
mis koosneb kahest asulast, küladest ja raskesti ligipääsetavatest saartest. Miks Te otsustasite ikkagi Viimsi vallavanemaks
kandideerida?

Töö kohalikus omavalitsuses on alati väga huvitav, on see
siis suurem või väiksem omavalitsus. Inimeste murede ja rõõmudega tegelemine, nende heaks
mõnusa elukeskkonna loomine,
kultuurielu elavdamine, tugevama kodutunde tekitamine ja oma
valla üle uhke olemine – need
on tegevused, mis mulle suurt
rahuldust pakuvad. Naudin tööd
inimestega ja inimestele. Siin
saan end nüüd ja praegu kõige
paremini rakendada ja teostada.
See ongi põhjus, miks ma nii innukalt hea saatuse poolt pakutud võimalusest kinni haarasin.

Üle-eelmises Viimsi Teatajas
ütles Siim Kallas oma lahkumisintervjuus, et vallajuhtimises muutusi ei tule. Kuidas Teie
hindate tänast Viimsi vallavalitsuse võimekust?

Viimsi vallavalitsuses töötavad kompetentsed ja tublid inimesed. Sedasama ütles ka minu
eelkäija Siim Kallas oma kogemusele toetudes ja mul pole seni olnud põhjust selles väites kahelda. Alati saab paremini, aga
oluline on, et käiksime ajaga
kaasas. On tähtis, et ka need, kes
siin on aastaid töötanud, oleksid uuenduste suhtes positiivsed ja sooviksid end täiendada. Ükski vald ega linn ei saa
kunagi valmis. Oleme pidevas
arengus. Meie kõik. Peame suutma kohaneda uue põlvkonna
mõttemeelega ja põnevatest, mõnikord isegi hullumeelsetest
ideedest innustuma. Kui vahel
tundub, et uudne on võõras ja
mõne asjaga ei saa toime, siis
tuleb kasutada täiesti kardinaal-

selt uusi metoodikaid ja võtteid
suhtlemises vallakodanikuga,
klienditeeninduses, valla kuvandi värskendamises, kogukonna
ühtsuse loomises. Tuleb teha midagi erilist ja samas väga vajalikku.

Vallavanem
Laine Randjärvele
on suureks abiks
erinevatel ametikohtadel olnud
koorijuhi elukutse.
Foto Daisy Lappard

Vaadates taasasutatud Viimsi valla vallavanemate nimekirja, olete Te esimene naine
selles ametis. Kas sellel on ka
märgiline tähendus? Kas selles
võiks väljenduda Eesti ühiskonna kaasajastumine, võrdõiguslikkuse nihe senises meestekeskses poliitkultuuris? Kas
toote sellest aspektist lähtuvalt vallajuhtimisse uusi
tuuli?

Ma ei ole eriline vaimustuja teemal “naisjuht”
või “meeskokk”. Tähtis on
inimene ise oma võimete,
teadmiste ja ekspertiisiga. Ma
ei ole innustunud võrdõiguslikkuse teemast, ei seni poliitikas oldud aastate jooksul ega
ka varem. Kui mind Tartu linnapeaks valiti, siis esitati sama
küsimus – et kuidas on olla esimene naislinnapea Tartus? No
mis ma oskan kosta? Ei tea. Ma
pole meeslinnapea olnud. Ja
meesvallavanem ka pole olnud.
Osadel inimestel pole juhiks olemise soont ja teised on selles
jälle väga andekad – see ei sõltu
soost. Pigem leian, et suureks
abiks on mulle olnud erinevatel
ametikohtadel hoopis koorijuhi
elukutse. See on õpetanud suhtlemist nii võõraste kui ka tuttavatega, nii väikeste kui ka suurte kollektiividega, nende häälestamist ja ansamblina kõlamist,
nende pühendumist ühele eesmärgile – muusikas siis näiteks
ühe teose esitamisele, kus rollid
on jagatud: keegi soleerib, keegi
on saatehääl, keegi toetab baasi
ja hoiab raamistiku koos. Kooriga pead sa leidma kontakti ülikiiresti, kõigi lauljatega ühekorraga. Muidu ei tule koostööst head nahka. Sama eesmärk
kehtib mis iganes kollektiivis,
mida on olnud võimalus juhtida – olgu see muusikaõpetaja
töö koolis, riigikogu istungi juhatamine või valla juhtimine.

dan väga tööd noortega, mida
vallas tehakse – olgu see Viimsi
huvikeskus, muusikakool, kunstikool, erinevate spordiklubide
tegevused. Loodan, et ükskord
teevad ilma tulevase Noorte
Talentide Kooli kasvandikud
näiteks robootika valdkonnas.
Väga kõrget taset ja sisukat
tööd on näidanud kooliteater
oma ettevõtmistega.
Usun, et vallavalitsuse roll
ongi leida kuldne kesktee mitmekesiste kultuurihuvide toetamisel, sest me kõik oleme ju
väga erinevad, seega erinevate
huvidega. Igaüks peab saama
areneda vastavalt oma võimetele ja soovidele, eriti kui tahame, et juba varasest east peale
hakkaksid noored väärtustama
oma kodukanti ja tahaksid siia
panustada ka edaspidi, täiskasvanuks saades. Head emotsioonid on need, mis meid terve
elu toidavad ja elule sisu võimaldavad anda. Püüame nende
loomisele igati kaasa aidata!

Viimsit peetakse juba mõnda aega rikaste vallaks. Samas
teame, et valla tulud tulevad
hoopis tööinimese tulumaksust,
aga mitte ettevõtjate dividendidest. Kas ja mis peaks selles
osas muutuma?

Siin on raske ühest valemit
või õiget käitumismustrit välja
öelda. Inimestele on üldiselt
omane tihtilugu teiste rahakoti
sisu lugeda ja selle üle arutleda. Minu meelest ei vii selline
tegevus eriti kusagile.
Vallavalitsuses töötades küsin ma endalt ja kolleegidelt, et
mida me saaksime ära teha, et
vallakodanik tahaks vabal volil
ise oma koduvalda panustada.
Ma isegi arvan, et see pole sugugi alati materiaalselt mõõdetav ja käega katsutav. Võib-olla
olen ma idealist, aga mu kogemus ütleb, et muutused inimeste käitumismustrites võivad avalduda ka heas sõnas, tunnustamises ja hoolimises. Harva kasutame seda võimsat relva nagu hea sõna, mis võidab võõra
väe. Harva kasutame võimalust
kuulata ja kuulda, pressides peale oma “ainuõiget isiklikku seisukohta”.
Tahaksin kaasa aidata Viimsi kui särava teemanti veelgi
kaunimaks lihvimisele. Koostöös kogukonnaga leiame kindlasti ka lahendused kõigile arengut pidurdavatele probleemidele.

Olete kultuuriinimene, koorijuht, endine kultuuriminister
ja riigikogu kultuurikomisjoni
esimees. Tunnete Eesti kultuurimaastikku n-ö läbi ja lõhki. Kuidas olete rahul valla senise kultuurieluga?

Viimsi valla kultuurielu on
mulle teadaolevalt väga rikkalik. Ole ainult mihkel ja leia pakutava hulgast endale meelepärane. Tulenevalt oma erialast
olen tõepoolest rohkem kokku
puutunud koorimuusikaga. Näiteks Viimsi JazzPopFest pakub
juba kümnendat aastat järjest
kaasahaaravaid muusikasündmusi, kus olen osalenud oma
kooriga, aga ka žüriiliikmena.
Samuti sain osa Harjumaa
laulu- ja tantsupeost, mis toimus
eelmisel aastal ning loodan, et
eeloleval suvelgi teen kaasa
Viimsi laulu- ja tantsupeol. Hin-

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud

GEODEESIA JA GEOINFO VANEMSPETSIALISTI
Geodeesia ja geoinfo vanemspetsialisti peamised tööülesanded on maatoimingute, geodeesia,
geoinfo, ehitusgeoloogia ja geotehnikaga seotud tööde organiseerimine, korraldamine,
juhendamine ja koordineerimine.
Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitatavalt geodeesiaalane ja/või maakorraldusalane) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus;
• orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

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 22. märtsil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Küsis

Ülo Siivelt

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. märtsiks aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “geodeesia ja geoinfo vanemspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
personal@viimsivv.ee.
Lisateave: keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja Peeter Rüütel, Peeter.Ryytel@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva ja
valla juubeliaastat tähistati väärikalt
Eesti Vabariigi 101. ja
Viimsi valla 100. aastapäevale pühendatud Viimsi
vallavolikogu esimehe
Taavi Kotka pidulik vastuvõtt toimus 21. veebruaril
Karulaugu Spordikeskuses.

Peole olid kutsutud ettevõtlikud ja silmapaistvad Viimsi inimesed. Õhtu naelaks oli esmakordselt läbi viidud “Viimsi
Maitse” valimine, kus kolme
võistleja seast tuli leida parim
ehk päris Viimsi maitse.
Õhtu avas vallavolikogu esimees Taavi Kotka, kes kutsus
Viimsis elavaid inimesi üles olema Viimsi patrioodid ja hoidma oma kodu. Seda mitte ainult oma südames, vaid ka registreerides ametlikult ennast
Viimsi valla elanikuks. Ta rõhutas, et Viimsi peab silma paistma lisaks Eestile ka üle maailma. Esimeseks sammuks sel
teel on detsembri alguses toimuva planeedi suurima robootikafestivali Robotexi toomine
Viimsisse.
Viimsi külakogukondi tunnustades andis Taavi Kotka uutele külavanematele üle külavanemamärgid. Märgid said Esta
Järv kui Püünsi külavanem ja
Toomas Luhaäär kui Naissaare

Innovatiivse mälumängu võitis võistkond Ülo. Fotod Raul Mee

Suure Vaala auhinna andis Kaja ja Kalle Kuusikule üle Viimsi valla
volikogu esimees Taavi Kotka.

Tubli tulemus: neljast kolm
valijat käis hääletamas
Riigikogu valimised on
selleks korraks läbi saanud. Valimisaktiivsus oli
Viimsi vallas 74,5%, mis
on igati hea tulemus.
Viimsi vallas oli valimispäeval
valimisnimekirja kantud 13 156
inimest, kellest kokku andis oma
hääle 10 076 inimest. Elektroo-

niliselt andis oma hääle 5772
inimest, ülejäänud 4304 inimest
käis hääletamas kas maakonnakeskustes, väljaspool elukohta
asuvas jaoskonnas või Viimsi
neljas valimisjaoskonnas kohapeal.
Rohkem informatsiooni valimistulemuste kohta leiate riigi valimisteenistuse kodulehelt:

https://www.valimised.ee/et.
Valimisjuhina tänan teid rohke osavõtu eest ja kohtumiseni
Euroopa Parlamendi valimistel,
mis toimuvad 26. mail 2019.

Helen Rives

Vallasekretär ja valimisjuht
Viimsi vallas

HÄÄLETAMISANDMED VALIMISJAOSKONDADES*
Valimisjaoskond

Piirkond

Valijaid
nimekirjas

Hääletanute
arv

Osalusprotsent

Sh elektrooniliselt
antud
hääled

Elektroonilise hääletamise
protsent

Harju maakond,
Viimsi vald,
jaoskond nr 1

Viimsi alevik,
Kelvingi küla, Lubja
küla, Miiduranna
küla, Püünsi küla,
Rohuneeme küla ja
Naissaare

3971

3115

78.4

1663

41.8

Harju maakond,
Viimsi vald,
jaoskond nr 2

Haabneeme alevik ja
Pringi küla

5010

3752

74.8

2251

44.9

Harju maakond,
Viimsi vald,
jaoskond nr 3

4372
Laiaküla küla, Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga
küla, Pärnamäe küla,
Randvere küla, Tammneeme küla ja Äigrumäe küla

3089

70.6

1812

41.4

Harju maakond,
Viimsi vald,
jaoskond nr 4

Idaotsa küla, Kelnase
küla ja Lääneotsa küla

163

120

73.6

46

28.2

13 516

10 076

74.5

5772

42.7

Kokku
* Andmed pärinevad VIS infosüsteemist

saarevanem. Kristiina Kägu kui
Laiaküla külavanem ja Kadri
Käärt kui Pringi külavanem
küll märke vastu võtmas ei olnud, aga küllap juhtub see peagi mõnel teisel tähtsal vallaüritusel.
Elutööpreemiaga tunnustati
Ain Pinnoneni Viimsi noorte ja
täiskasvanute käsipalli arendamise ning Viimsi kooli spordikeskuse igapäevatöösse panustamise eest. Auhinda oli vastu
võtma tulnud tema poeg, kes tunnistas uhkusega, et isa ei avalda kõigi nende aastate järel ikka veel mingeid väsimuse tundemärke.
Suure Vaala pälvisid Kaja ja
Kalle Kuusik Viimsi valda ho-

telli, kino, spaa ja veekeskuse
rajamise eest ning nende üleüldise aktiivsuse ja kogukonna
huvide seismise eest. Vaalapoeg
anti üle Peeter Aleksander Pajule Viimsi kooli ja Viimsi gümnaasiumi õpilasesinduste eduka juhtimise ning valla noorsootöö arendamise eest.
Modernse, 21. sajandile kohase atmosfääri lõi õhtut juhtinud president Lennart Meri hologramm, keda kehastas näitleja
Egon Nuter. Muusikaliste etteastete eest kandsid hoolt meie
oma viimsilased Laura Põldvere ja Sissi Nylia Benita, saateks mängis Viimsi Jazzorkester.
Mälumängusõpradele hästi
tuntud Andres Kaarmann viis
läbi “Viimsi 100” mälumängu,
kasutades selleks innovaatilise
Mentimeter äpi abi. Mälumängus osales 25 võistkonda. Neile
esitatud küsimused olid vaimukad, kaasahaaravad ja panid lisaks teadmistele proovile ka osalejate kiiruse. Võitjaks tuli võistkond Ülo.
Ita-Riina Pedaniku juhtimisel esitasid Viimsi tantsugrupid
tantsulavastuse “Tantsides tänapäeva”. Alustati Viimsi rahva
rohujuure tasandist ja merehõngulisest argipäevast. Lillelõhnalisest glamuurist on Viimsi

kasvanud läbi tantsu kaasaega,
eakasse valda, mis on samas alati nooruslik ja uuendusmeelne.
Ajaloolise rännaku esitasid rahvatantsurühm Valla-alune, showtantsurühm “Keeris” ja JJ-Street.
Õhtu üheks naelaks kujunes
esmakordselt toimunud Viimsi
maitse valimine, mille eesmärk
oli leida Viimsi 100. sünnipäeva raames Viimsile päris oma
maitse. Võistluses osalesid kolm
kohalikku Viimsi restorani –
OKO, Delicato ja Kobar –, kes
igaüks töötasid välja oma retsepti, mis väljendab nende arvates õiget Viimsi toitu. OKO
pakkus “Viimsi Vitamiini”, mis
sisaldas XXL ahjukartulit heeringatartariga, Delicato pakkus
“Rannarahva angerjasuppi sibulapirukaga” ja KOBAR esitles
“Kala quiche peedi-graavi lõhega”. Kõiki roogasid said külalised maitsta ja võistlus oli
väga tasavägine. Külalised said
läbi Mentimeter äpi oma lemmiku poolt hääletada. Võitjaks
osutus sel korral OKO “Viimsi
Vitamiin”. Võistlustöödega saab
tutvuda Viimsi Teataja lehekülgedel 14–15, kust leiab võistlejate ja võistlustööde tutvustuse ning retseptid.

Liina Mugu
Ülo Siivelt
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Viimsi valla sotsiaaltoetused 2019. aastal
Viimsi vallavolikogus kinnitati 18.12.2018
määrusega nr 25 “Viimsi valla sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord”.
Valla eelarvest on võimalik taotleda järgmisi toetusi:

1. sünnitoetus 350 eurot;
2. põhikooli I klassi mineva lapse toetus 120 eurot;
3. lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus kuni 64 eurot
kuus;
4. lasteaia kohatasu toetus kuni 58 eurot kuus;
5. ravimitoetus kuni 300 eurot aastas;
6. eakate tähtpäevatoetus 20 eurot juubeli puhul, kuldpulma
puhul 50 eurot;
7. matusetoetus 250 eurot;
8. Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus 128
eurot aastas;
9. suurperetoetus 128 eurot aastas;
10. toimetuleku tagamise toetus kuni 640 eurot;
11. puudega isiku transporditoetus 65 eurot kuus;
12. hooldajatoetus 3–16-aastase keskmise, raske või sügava
puudega lapse hooldajale 70 eurot kuus;
13. hooldajatoetus raske puudega isiku ja 16–18-aastase
raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
14. hooldajatoetus sügava puudega täisealise isiku ja 16–
18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 70 eurot kuus;
15. pensionäride ühekordne toetus 80 eurot.
Täiendavat informatsiooni toetuste kohta saab valla kodulehelt https://www.viimsivald.ee/viimsi/taotlused või sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast (tel 602 8867).

Enampakkumised

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja Haabneeme rannas asuvatele rannakohviku müügiplatsidele rentniku leidmiseks
kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumisele tuleb Haabneeme rannakohviku müügiplats asukohaga Haabneeme alevik, Haabneeme rand, Kesk
tee 20. Müügiplatsi kasutamise otstarve on ajaperioodil 01.06–
30.09.2019 toitlustus- ja müügitegevuse korraldamine Haabneeme ranna külastajatele. Kasutusse antav ala on suurusega
500 m². Kasutusse antaval müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone.
Vallavara antakse kasutusse tasu eest, tasu alghind müügiplatsi enampakkumisel on 0,50 €/m² kuus (ilma käibemaksuta),
müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulu ning valvekulu kuumaksed.
Pakkumuse koosseisus esitada: pakkumuse vorm, volikiri
(juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei tulene seadusest), värvifotod või -prindid maa-alale paigaldatavast kogu kaubanduslikust inventarist.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 05.04.2019
kell 10.00 Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
kabinet 110.
Müügiplatsi rendikonkursi korraldus, konkursi tingimused,
platsi asukohaskeem, pakkumise vorm on avaldatud Viimsi valla
kodulehel.
Lisainfo: ehitus- ja kommunaalosakonna merenduse vanemspetsialist Igor Ligema (igor.ligema@viimsivv.ee).
Viimsi vallavalitsus kuulutab välja Prangli saare Kelnase
tee müügiplatsidele rentniku leidmiseks kirjaliku enampakkumise.
Enampakkumisele tuleb müügiplats asukohaga Prangli saarel Kelnase teel. Müügiplatsi kasutamise otstarve on korraldada
ajaperioodil 01.05–30.09.2019 ja 01.05–30.09.2020 toitlustus- ja
müügitegevust Prangli saare külastajatele. Kasutusse antav ala
on suurusega 20 m².
Vallavara antakse kasutusse tasu eest, tasu alghind müügiplatsi enampakkumisel on 0,50 eurot/m² kuus (ilma käibemaksuta).
Pakkumuse koosseisus esitada: pakkumuse vorm, volikiri
(juhul, kui pakkumuse allkirjastanud isiku esindusõigus ei tulene seadusest), värvifotod või -prindid maa-alale paigaldatavast kogu kaubanduslikust inventarist.
Pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 05.04.2019
kell 10.00 Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
kabinet 110.
Müügiplatsi rendikonkursi korraldus, konkursi tingimused,
platsi asukohaskeem, pakkumise vorm on avaldatud Viimsi valla
kodulehel.
Lisainfo: ehitus- ja kommunaalosakonna merenduse vanemspetsialist Igor Ligema (igor.ligema@viimsivv.ee).

Väikesaarte programm
25. veebruarist saab
väikesaarte programmi
raames taotleda toetust
projektidele, mis suurendavad väikesaarte
elanikele osutatavate
esmatähtsate teenuste
kättesaadavust ja kvaliteeti.
Väikesaarte programmi eesmärk
on muuta väikesaarte elanikele
osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Programmi raames
mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist
transpordiühendust (sealhulgas
ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsate-

le teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele,
esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja
kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja
põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning
eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.
Väikesaarte programmi kuulub 16 püsiasustusega saart, mis
on püsiasustusega väikesaarte
seaduse alusel kantud väikesaarte nimistusse. Nendeks on Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu,
Manija, Naissaar, Osmussaar,
Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri.
Maksimaalne toetus projekti

kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantseering
peab moodustama vähemalt 15%
projekti kuludest. Toetuse saajad
on kohalikud omavalitsused,
mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.
Rahandusministeeriumi poolt
ellu kutsutud programmi elluviimise eest vastutab Riigi Tugiteenuste Keskus, kes korraldab vooru laekunud taotluste
hindamise ning hakkab jälgima
projektide elluviimist.
Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud kuni 18. aprillini 2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 18.04.2019 kell
12.00. Taotlus tuleb esitada digitaalselt RTK veebilehel e-toe-

tuse keskkonna kaudu.
Väikesaarte programmi infopäev toimub 20. märtsil kell
11.00 Riigi Tugiteenuste Keskuse aadressil Lõkke 4, Tallinn,
II korrus. Infopäevale palume
registreeruda hiljemalt 11. märtsiks e-posti aadressil Kai.Koord
@rtk.ee.
Taotluste esitamine, taotlemise tingimused ja lisainfo leiab
RTK veebilehelt: https://www.
rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/vaikesaarte-programm.
Lisainfo: Birgit Diedrichsen,
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee, tel
663 1883.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Hajaasustuse programm
11. märtsil algab üleriigiline hajaasustuse
programmi taotlusvoor.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse majapidamiste
veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Viimsi vallas kuuluvad hajaasustusega piirkondade hulka
Naissaar, Prangli ja Kräsuli.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt
13. mail 2019.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta
toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);
3. taotlejal ei tohi taotluse
esitamise hetkel olla riiklike või

kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on
tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud,

teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist
kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga!
Hajaasustuse programmi
programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt:
https://www.rtk.ee/toetused/
toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Detailplaneeringud
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV
maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud Laanekivi tee 25 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Laanekivi tee 25 kinnistu asub alal, millele Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005
korraldusega nr 483 on kehtestatud Haabneeme alevikus, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimuste taotluse juurde esitatud eskiisi alusel soovitakse hoonestusala suurendada 10% Laanekivi tee 27 kinnistu poolsel osal.
Detailplaneeringuga lubatav hoonestusala on 294 m², laiendatav
hoonestusala suurus on 29 m². Antud juhul ei ole hoonestusala
suurendamine ja projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus
õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat
üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. Detailplaneeringuga lubatud parameetreid (nt ehitisalune pind, hoone kõrgus jm)
ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuvate hoonetega.
Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus
täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitusja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku
istungit korraldamata.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones
Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul,
alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust
avaldada.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Rohuneeme külas, Liiva tee 1 kinnistul Liiva tee 1 ja
Otti VII maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud Liiva tee 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Liiva tee 1 kinnistu
asub alal, millele Viimsi Vallavalitsuse 08.03.2007 korraldusega nr
135 on kehtestatud Rohuneeme külas Liiva tee 1 ja Otti VII maaüksuse
detailplaneering. Projekteerimistingimuste taotluse juurde esitatud
eskiisi alusel soovitakse hoonestusala suurendada 10%. Detailplaneeringuga on lubatav hoone kaugus Liiva tee teljest 20 meetrit. Hoonestusala suurendamisega jääb hoonestusala piir Liiva tee teljest
18,4 meetri kaugusele. Antud juhul ei ole ehituskeeluala vähendamine ja projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide,
isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. Detailplaneeringuga lubatud parameetreid (nt ehitisalune pind, hoone kõrgus jm) ei suurendata, samuti
on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuvate hoonetega.
Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus
täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitusja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku
istungit korraldamata.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones
Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul,
alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust
avaldada.

Ehitus- ja kommunaalosakond

5

VIIMSI TEATAJA 8. märts 2019

PERSOON

Mari-Ann Kelam: Viimsil läheb ju hästi!
Kes on Eesti poliitilise
eluga viimased paarkümmend aastat kursis olnud,
see teab kindlasti üht
Ameerikast siia elama
tulnud eestlast, kes on
ise pea sama tuntud, kui
tema Euroopa Parlamendi
liikmest abikaasa. Muidugi
on see Mari-Ann Kelam,
alati rõõmsameelne ja
avatud suhtleja. Ta on
sünnilt väliseestlane ja
noorpõlves aidanud kaasa
Eesti vabaduspüüetele
Ameerika Ühendriikides
elades. Koos abikaasa
Tunne Kelamiga on nad
juba kümmekond ja
rohkem aastat elanud
Viimsis.
Kuidas sai Teist viimsilane?

Kui me üheksakümnendatel
saime abikaasaga endile auto,
saime hakata nädalavahetustel
Eestis ringi sõitma ja lausa juppjupi haaval rannikualaga tutvuma. Meile meeldis Eestimaad
uurida ja inimestega vestelda.
Me elasime siis veel Keila-Joal,
kui ühel päeval sattusime Tallinna ümbruses sõites ka Viimsisse. Kuna olime otsimas päris
oma kodu, siis vaatasime ringi
ka selle pilguga, et kuhu kodu
rajada. Kuna abikaasa Tunne
Kelam töötas riigikogus, siis
Viimsi ei tundunud liiga kaugena. Otsisime Viimsis oma maja
päris kaua, aga siis pakuti meile ühte maja Rohuneeme tipus.
Maakler ütles, et see on teie jaoks
liiga suur. Nii see jäigi, aga kui
ma ühelt reisilt naasesin, oli abikaasa käinud seda maja juba
vaatamas. Ta ütles, et see tuletas talle meelde minu Ameerikas asuvat maja. Ja kuna koht
ja avarus olid head, elame me
tänase päevani seal. Mulle meeldis, et paari minutiga oled rannas. Sain võtta endale koera,
kellega oli tore paljudes looduslikes kohtades jalutada. Koera
kaudu sai tutvuda inimestega.
Nii saigi Rohuneeme küla mulle kiiresti omaks.
Mind paelub ja võlub väga
siinne loodus. Ma armastan loodusfotograafiat ja tänu minu tehtud piltidele on mitmed sõbrad
välismaalt tulnud Eestit külastama.
Olen omamoodi panustanud
ka Eesti iibesse. Tulin Ameerikast Eestisse mõlema lapsega
ja nüüd on mul kokku viis lapselast. Kuna Eestis on meil ju
üldiselt vähe lapsi, siis peaksime
me rohkem väärtustama lapsi,
neid armastama. Kui lapsi oleks
rohkem, langeksid paljud meie
ühiskonna probleemid iseenesest ära. Mäletan, et juba siis,
kui ma Viimsisse elama tulin,
oli siin nii palju lapsi. Mõtlesin, et kui oleks terves meie riigis samamoodi, poleks Eestil
tulevikuga probleeme. Ja mulle
väga meeldis, kui lapsed teretasid. Minu jaoks on pisut valus,
kui inimesed lähevad tuimalt
üksteisest mööda ja ei tereta. Mina olen võtnud hoiaku, et tere-

Mari-Ann naudib väga teda ümbritsevat looduskeskkonda. Seepärast ongi tema hobiks loodusfotograafia. Fotod erakogu

Viiekordse vanaemana peab Mari-Ann väga tähtsaks laste
väärtustamist.

tan kõiki, keda Viimsis kohtan.
Võiksime väärtustame vastutulevat inimest kasvõi väikese noogutusega.

Kuidas Teist sai Viimsi volikogu liige?

Kui ma enam riigikogus ei
olnud, siis küsiti minult, kas ma
tahaksin kandideerida Viimsi
vallavolikogusse. Kuna ma olen
kohalik elanik, siis tahtsin minagi oma panuse anda kohalikku ellu. Eks tol ajal oli ka
mure, et võimul olnud vallavalitsus oli liiga majanduskeskne
ja seotud arendustega, mis paljudele viimsilastele vastumeelt
olid. Minu soov oli, et ärme teeme Viimsisse Lasnamäed number kaks. Sain valitud päris paljude häältega ja nii olen olnud
volikogus siiamaani. Olen saanud olla koalitsioonis ja opositsioonis. Opositsioonis olla on
väga raske, eriti kui opositsioon
on killustatud. Nii me siis viimaste arengute järgi otsustasime, et jah, me soovime praegu
võimul oleva koalitsiooniga ühineda, et oleks võimalik siiski
oma sõna maksma panna ja valla arenguid mõjutada.
Kuidas olete veel Viimsi elus
kaasa löönud?

Üks oluline ehitis on minu
jaoks olnud Püha Jaakobi kirik.

Kui ma Viimsisse elama tulin,
siis me käisime jumalateenistustel veel Püünsi kooli aulas.
See aula oli ehituslikult väga
sobilik teenistuste jaoks. Kogudust juhtis kaua aega Erkki Juhandi, kes oli väga hingega asja
juures.
Juba siis hakkas liikuma idee,
et peaks ikka ehitama oma hoone, oma kiriku. Lennart Meri
toetas seda ideed. Sellest pidi
saama merel hukkunud inimeste mälestamise kirik, aga see
idee pole piisavalt realiseerinud.
Mõnda aega otsiti kiriku ehitamiseks sobivat kohta ja lõpuks
ehitati see Rannarahva muuseumi vastu. Aktiivsed koguduse liikmed kogusid annetusi
ja tegid palju vabatahtlikku tööd.
Natuke oli õnne ka, sest kiriku
pingid tulid näiteks Saksamaalt
ühelt kirikult, mis suleti. Nad
mitte ainult ei saatnud tasuta
meile oma kiriku pingid, vaid
tasusid ka saatekulude eest.
Kirik sai seest väga ilus ja
nägus. Tänu tublidele inimestele on nüüd kirikus ka orel.
Sobiliku oreli ehitas tuntud firma ja selle organiseerimise taga
oli Hille Porossoni suur töö.
Nüüd on orel olemas ja kirikus
toimuvad väga head kontserdid.
Lisaks väga heale ja sobiliku

suurusega orelile on muusikute
sõnul kirikus ka väga hea akustika, mistõttu muusikutel meeldib seal esineda. Kurvaks vaid
teeb see, et kuigi meil on väga
kõrge tasemega esinejad, on kirik vahel pooltühi ja seda isegi
siis, kui kontsert on tasuta ja
väga hea esinejaga. Ma ei tea,
kas eelistatakse käia kontserditel Tallinnas või käiakse üldse
vähem kontserditel. Mul on kurb
näha, kui esinejaid on rohkem
kui kuulajaid. Aga sellele vaatamata on kirik tuntud, meil on
oma kindel toetajaskond ja kontserditel käijad. Meil on esinenud väga tuntud lauljaid ja muusikuid, peetud on mitmeid orelikontserte. Erkki Juhandi korraldab tihti seal ka kunstinäitusi. Teine vahva kirik on Randvere pisikene, väga hubane ja
armas kirik. Igal pühapäeval sõidab õpetaja Aare Kimmel Rannamõisast Viimsisse teenistusi
läbi viima. Kogudus on väike,
aga aktiivne.
Viimsi turg on mulle ka südamelähedane asi. Kui keegi
pole veel käinud seal, siis väga
soovitan. Suvel pole mul üldse
vaja poodi või supermarketisse
minna, sest ma käin toidu järel
turul. Seal on piima, juustu, saialeiba, värsket kala ja palju muud.
Seal on ka asju, mida tavapoest
ei leia, nagu lambapiim ja erilisi maitsetaimi. Kõik müüjad
on toredad inimesed, kellega on
huvitav suhelda, sest nad on ise
nende kaupade kasvatamise ja
tegemisega vaeva näinud.
Turule tuuakse kaupa Häädemeestelt, Rakvere kandist ja
mujalt üle Eesti. Turul käimine
koos abikaasaga on saanud kenaks osaks meie laupäeva hommikutest. Mul on hea meel, et
see on jäänud mõõduka suurusega hubaseks turuks. Sellest taheti teha suur turg, aga see oleks
rikkunud ära selle tänase väikese, koduse, aga samas kõige

olulisega varustatud turu. See
autentsus ja toidu ehe kvaliteet
sobib ka välismaalastele. Näiteks kohtan ma seal kõige tihedamini Hispaania saadikut. Aga
olen näinud ka USA saatkonna
inimesi. Vahel satuvad ka turistid sinna. Nii nagu see toimib
praegu, on kõige parem. Sinna
juurde veel see uskumatult kaunis merevaade.

Kas Te osalete ka Rohuneeme külaseltsi tegemistes?

Külas on meil aktiivne külaselts. Mina ei ole seal väga aktiivne, aga ma jälgin, mis toimub.
Me oleme ka omajagu protesteerinud, kui oleme näinud, et
miski ohustab meie ilusat Rohuneeme miljööd. On väga tähtis,
et ei hakataks ehitama midagi
sobimatut. Külaselts korraldab
igal aastal väga toreda jaanitu-

le mererannas. Rohuneeme on
ju ideaalne koht selleks.
Tihti tundub, et Viimsis on
kõik asjad keerulised. Samas me
võib-olla paistame keeruliste
suhetega silma, sest kõik meie
probleemid saavad meedia poolt
võimendatud ja need näivad
suuremana, kui nad tegelikult
on. Sest me oleme ju Tallinnale nii lähedal ja meediainimestel on kerge tulla siia skandaale ja konflikte otsima.
Meil on probleeme, kui keegi tahab säilitada rohelist keskkonda, aga keegi teine tahab
arendada. Siis põrkuvadki meie
sihid üksteise vastu – ei saa ehitada tehismaailma ja samal ajal
säilitada loodust, mille pärast
paljud on kunagi siia elama
asunud. Väga hea asi on taaskasutamine. Viimsis on tühje
hooneid, mida saaks taaskasutada – neid ümber ehitada. Parem nii, kui otsida jälle uus koht
ja hakata ehitamiseks metsa maha võtma. Oleme mõistlikud ja
mõtleme kõik enne kümme korda läbi.
Kuidas Rohuneeme kandis
põtradega lood on?

Põtru meil ei ole. Üks mu
sõber nägi alatasa kitsi oma aias,
aga nüüd on nad kadunud. Mulle tundub, et see põtrade teema
on ülespuhutud. Ei ole vaja põtrade arvu vähendada, vaid üles
tuleks panna hoiatavaid silte ja
sõita aeglasemalt. Meil on palju lapsi ja vanu inimesi, keda
kiiresti sõitvad autod samuti
ohustavad, rääkimata mürast,
mis sellega kaasneb.
Mina pooldan mõistlikke lahendusi, jõudude ühendamist
ja ühiselt tõeliste väärtuste leidmist. Seejärel kaitseme ja hoiame neid väärtusi ning arendame ainult seal, kus tõesti on vaja midagi muuta.
Küsis

Ülo Siivelt
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Paast, kala ja Viimsi
Rannarahva muuseumi
ajaloolises ülevaates
tutvustab Janek Šafranovski kuidas on paast
mõjutanud kalapüüki
Viimsi poolsaarel.

Nelikümmend päeva oli sunnitud Noa kannatama üleilmset
veeuputust ja nelikümmend päeva on paljudel kristlastel kevaditi kombeks eelkõige lihatoitudest hoiduda. Noa oli sattunud
koos abikaasaga situatsiooni, kus
liha tarbimine oli võimatu, kuna alles jäänud loomi oli vaja
säilitada liigi jätkamiseks. Küll
aga oli toidu saamiseks võimalik püüda piiramatult kalu. Enamus kristlikke kirikuid lubabki
paastu ajal süüa kala. Paastu ajal
kala tarbimine on suurel määral
mõjutanud ka Viimsi ajalugu.
Seda just rannakülade tekke osas,
mille mõjud on tuntavad asustusmustris, kohanimedes ja rannakultuuris.
Enne ristiusu saabumist püüti
Viimsi poolsaare ümbruses kindlasti mingil määral kala, aga
selle iseloom ei saanud olla kaubanduslik. Kala turustamine on
keeruline eelkõige tema vähese
säilivuse tõttu. Hajutatud tarbimise korral on ainus võimalik
abivahend rohke sool. Sool oli
aga kallis meretagune kaup ja
nii ei olnud kalapüük elatusvahendina tulus. Hoopis kasulikum oli kulutada energiat põl-

Pildil on kujutatud heeringapüüki.

lumajanduslikule tootmisele. Ilmselt on just tänu sellisele olukorrale teada, et Viimsi poolsaarel oli püsiasustus vaid poolsaare keskel asunud harimiseks kõlbuliku maa juures. Kogu Eestist ei ole teada muinasaja lõpust külasid, mille asukoht või
maksuandmed eeldaks, et sissetulekuks oleks olnud kalandus.
XIII sajandil toimusid suured muutused. Kehtestatud ristiusk muutis kohalike elanike kombeid ja lisaks tekkis lähedusse
oluline asustuskeskus Tallinna
näol koos paljude võõramaalastega. Rajatud linn tarbis suurel
määral kala just tänu paastudele. Peale suure paastu oli lihavabu päevi ette nähtud ka teiste
tähtpäevadega seoses ja ka iganädalaselt oli erinevatel aegadel üks või kaks paastupäeva.
Paljud mäletavad nõukogudeaegset kalapäeva neljapäevadel,

aga ka selles olid tegelikult peidus kristlikud traditsioonilised
juured, küll muudetud nädalapäevaga. Eriti palju tarbiti kala
kloostrites. Enamuse tolleaegsete kloostriordude liikmeid ei
söönud liha üldse, küll aga kala.
Suurem osa kala vajadusest
kaeti sisseveetava heeringaga.
Atlandi heeringas külastas keskajal igal aastal Taani väinu ja
seal tõsteti seda merest lausa
kahvadega. Sakslased olid samal
ajal Lüneburgis hakanud kaevandama soola lausa tööstuslikes hiigelmahtudes. Kavalad
kaupmehed panid soolast ja heeringast püsti äri, millest kasvas
välja ka kuulus Hansa Liit. Nii
ei olnud eeldused Viimsis kohalikuks kalapüügiks sugugi kohe
väga soodsad, kuna Tallinna sadamasse veeti sisse soodsat heeringat. Ajapikku muutus turusituatsioon siiski ilmselt sood-

Ühe vana paadi mõistatus
Mõned aastad tagasi
teostati Kadriorus seoses uue maja ehitusega
arheoloogilisi kaevamisi,
kuna ehitusel tulid maa
seest välja mitme suure
laeva vrakid.

Need uuriti läbi ja maeti lõpuks
sinna kõrvale maha tulevastele
põlvedele uuesti avastamiseks.
Peale selle leiti liiva seest ka
ühe paadi osa, mida pakuti muuseumile. Tundub, et selle puhul on
tegemist vana militaarse meeskonnapaadi küljetükiga, mille me
otsustasime paigaldada Viimsi
vabaõhumuuseumisse inimestele vaatamiseks.
Samas kaevandis paelus minu tähelepanu hoopiski üks teine puitplankude kogumik, mille mõningad detailid ei jätnud
kahtlust, et tegemist on olnud
samuti kunagise paadiga. Küsisin kohe selle muuseumisse
hoiule, sest tundus, et tegemist
on põneva leiuga. Paat on olnud
arhailine – kaared ja küljelauad
on ühendatud puunaaglitega ja
plangutus tihendatud samblaga.
Pikkust on paadil olnud umbes
7 meetrit. Arvestades leiukoha
kõrgust merepinnast, võib paat
hinnanguliselt olla maksimaalselt 300 aastat vana. Võib olla
õnnestub dendroloogilise analüüsiga ka täpne aeg välja selgitada, kuid esialgu polegi see
nii oluline.
Kõige põnevamaks teeb selle leiu hoopiski asjaolu, et kül-

Väljakaevatud sumppaadi tükid lahti võetuna. Fotod Rannarahva
muuseum

Sumppaadi vrakk leiukohas.

jelaudade sisse olid uuristatud
umbes 3 sentimeetri laiused ja
15–20 sentimeetri pikkused avad.
Need ei olnud lõhutud, vaid tehtud korralikult. Kummaliseks
teeb selle asjaolu, et selline paat
ei püsi vee peal. Miks siis ikkagi need pilud? Siiani ei ole õnnestunud mingisugust analoogi ega teavet teistelt uurijatelt
leida, ning ma pakun välja oma
versiooni.
Selline paat võis olla sump
eluskala hoidmiseks või turule

toimetamiseks. Puupaat ilma lisaraskuseta ei upu ka siis ära,
kui ta täiesti auklik on. See tuleneb puidu omadusest vee peal
püsida. Kalurid võisid suuremad
kalad vesilastis paati panna, et
nood seal edasi elaksid. Samas
teame kaasaegsete sumplaevade kohta, et väga oluline on kinnises keskkonnas vee vahetus,
muidu kalad ikkagi surevad.
Piisavate pilude olemasolul saavutati vee vahetus ja kalad jõudsid värskena näiteks kalasadamasse või kalaranda kaupmeeste, kokkade või perenaisteni.
Vaadates vanu kokaraamatuid,
tunduvad retseptid nii uskumatult keerulised ja nõudlikud, et
ei teki kahtlustki eluskala kõrge kaubandusliku väärtuse ja
nõudluse kohta.
Kui aga kellelgi on mõni muu
põnev selgitus pakkuda, oleme
muuseumis väga huvitatud seda kuulama.

Janek Šafranovski

Rannarahva muuseum

samaks seoses soola hinna langusega. Kuna Tallinn oli tähtis
hansalinn, siis veeti läbi Tallinna hiigelkogustes soola eelkõige Venemaale. See aga alandas
koha peal tublisti soola hinda,
mis omakorda andis võimaluse
heeringa väiksele sugulasele räimele.
Kuid ega räim ise veest vabatahtlikult välja tulnud. Kohapealseid kalureid aga ei olnud
võtta juba seetõttu, et kohalikud
elanikud olid seotud traditsiooniliselt põllumajandusega ja inimeste väärtus tööjõuna oli maaomanike jaoks väga suur. Sellest tekkis ka sunnismaisus ja ainult vähestel õnnestus pääseda
Tallinna kodanikuseisuse kaitsvate müüride varju. Samal ajal
olid Rootsi kuningriigi elanikud
vabad. Ja seal oli demograafiline seis just selline, et puudu oli
pigem sissetulekutest. Kokkuvõttes turg kaua tühja kohta ei
sallinud ja rootslased hakkasid
asuma elama Eestisse ja soodsaim koht oli siin just suurima
hansalinna Tallinna lähedus.
Esimene Eestis teadaolev rootsi nimega küla Apones (Haabneeme) rajati XIII sajandi lõpus. Kõrvalepõikena on põnev
tõdeda, et kohanimi võib tuleneda rootsikeelsetest terminitest
åbo asustaja keskaegses juriidilises tähenduses ning nes neeme tähenduses – Asustajaneem.
Haabneemelastel võib sel juhul

olla põhjust semmida Soome
turulastega, kelle linna nimi on
rootsi keeles samuti Åbo ja mis
samuti oli oluline koht rootsi
asustuse tekkel Soomes. Küla
rajati kohta, mille lähedal olid
peale Viimsi kõrgendiku ainukesed märkimisväärsed põlluharimiseks kõlblikud maad. Seega ei olnud XIII sajandi lõpuks
turg veel nii soodne, et oleks pelgalt kalapüügist saanud ära elada. Samas olid rootslased kindlasti juba suures osas kalapüügiga tegelevad, mitte pelgalt põllumehed. Algne Haabneeme jääb
tänapäevase Pringi küla koosseisu, põllumaad aga Haabneeme piiridesse Rannarahva muuseumist lõuna poole.
Heeringarindel situatsioon
aga peagi muutus ja rikkuse jagamisel kippusid tülid tekkima.
Nii oli pidev tüli heeringa omaniku Taani kuninga ja soola omaniku ning kaupleja Hansa Liidu
vahel. Aeg-ajalt toimusid omavahelised otsesed sõjad. See mõjutas kindlasti ka Tallinnas nii
kala kui ka soola hinda, mis
võisid Tallinna turul liikuda vastupidises suunas. Sellest tulenevalt pidi kohaliku räime püük
juba kasumlikum olema.
Tagatipuks lõpetas heeringas
1425. aastaks Läänemere külastamise üldse. See mõjutas omakorda nii kohalikku elanikkonda kui ka maaomanikke. Näiteks kui Pirita klooster maa-

omanikuna rajas Viimsi põllumajandusliku küla asemele XV
sajandil mõisa, rajati uus Miiduranna küla juba otse mere äärde.
Nähtavasti ikka kalapüügist loodetava sissetuleku mõjul. Samuti tekkis Viimsi poolsaarele
juurde rootsi rannakülasid, mille
lähedal asuvad arvestatavad põllumaad olid väga tagasihoidlikud. Nii tekkisid kalurikülad,
mis said oma põhisissetuleku kalapüügist. Võib tõdeda, et traditsioonid mõjutasid turgu nii samuti nagu tooraine, poliitika või
logistika. Teisalt mõjutas turg ka
asustusmustri teket.
Tänapäeval ei söö me kala
muidugi paastu tõttu. Ka ammustel aegadel osati kalast lugu pidada selle suurepäraste maitseomaduste tõttu. Paastumine kui
tervislik tegevus on tänapäeval
väljunud religioossetest raamidest. Samas, nii traditsioonid
kui ka religioonid lähtuvad oma
tekkel tihti mingitest inimestele vajalikest väärtustest. Kui
paast ei mõjuta meie hingelist
või vaimset olukorda, siis võib
kasu sellest olla puht kaalulangetuslik. Julgelt ja tervislikult
paastuma ja kala sööma!

Janek Šafranovski

Rannarahva muuseum
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Viimsis kogunesid taas
Rubiku kuubiku huvilised

2. märtsil toimus Randvere koolis Randvere
Cube Day 2019, kus võisteldi Rubiku kuubiku
kiires kokkupanemises
ehk kiirkuubimises.

Kas sellel alal ka uuendusi
tekib või võisteldakse juba aastaid samades kategooriates?

WCA on pidevalt muutuv
organisatsioon. Ka võistlusalad
muutuvad. Näiteks eemaldati
2013. aastal võistlusalade hulgast Magic ja Master Magic, sest
lahenduskäik on iga kord täpselt samasugune ning need alad
olid äärmiselt kiired – kohtunikuks olemine oli väga keerukas. See-eest lisati 2014. aastal
skjuub.

Päev hiljem said kokku Viimsi
lapsed MTÜ Viimsi Mõttesport
korraldatud Rubiku kuubiku õpitoas, et ise meistrilt kuubimist
õppida. Juhendajaks oli Andreas Pung, kes on Eesti rekordiomanik Rubiku kuubiku ühe
käega lahendamises.
Andreas, millal sa Rubiku kuubikut esimest korda proovisid
kokku panna ja millest see huvi
algas?

Esimest korda proovisin Rubiku kuubikut lahendada 2008.
aasta kevadel, olles ise 12-aastane. Koristasin parajasti oma
tuba ning leidsin riiulilt väga
vana segatud 3x3 kuubiku. Proovisin natuke aega ühte külge lahendada ning see hakkas meeldima, tekitas lausa hasarti. Seejärel otsisin YouTube’ist üles
lahendamise õpetuse ning lahendasin kuubiku ära. Nii see hobi
alguse sai.
Seejärel harjutasin igapäevaselt, vahetasin meetodit ning
ostsin paremad kuubikud. Osalesin esimest korda võistlusel
2009. aasta novembris, selleks
oli esimene Eesti kiirkuubimise
võistlus Estonian Open 2009. Minu kuubimise tippaeg oli 2013.
aastal, kui tegin 3x3 kuubiku üksiku aja Eesti rekordiks 9.13
sekundit. 2017. aasta augustis
sain WCA delegaadiks. Tänase
seisuga olen osalenud 35 võistlusel ning delegeerinud 11 võistlust.
Kui palju Eestis aktiivseid
Rubiku kuubiku võistlustasemel tegutsejaid on?

Ametlikel maailma kuubiku-

HINGENURK

Andreas Pung kiirkuubimas. Foto Ivo Kruusamägi

assotsiatsiooni (WCA – World
Cube Association) võistlustel on
tänase seisuga osalenud 119 eestlast. Aktiivseid Eesti kuubijaid
on hetkel ligikaudu 30. Võistlustel osaleb tavaliselt 40–60 võistlejat.

Millised on peamised kategooriad, milles võisteldakse?

WCA ametlikud võistlusalad
on 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7,
3x3 kinnisilmi, 3x3 vähimate
käikudega, 3x3 ühe käega, 3x3
jalgadega, megaminks, püraminks, Rubik’s Clock, skjuub,
Square-1, 4x4 kinnisilmi, 5x5
kinnisilmi ning 3x3 Multi-Blind
ehk mitu kuubikut kinnisilmi.
Kiirkuubijad (speedcubers) mitteametlikult võivad konkureerida ükskõik milliste aladega.
Näiteks ise olen proovinud lahendada Mirror blocksi kinnisilmi.
Milline on su enda lemmikuim kategooria ja miks?

Ei ole ühte kindlat ala, millele ma kõige rohkem olen spetsialiseerunud. Üldiselt meeldivad mulle kiired alad – 2x2,
3x3 ühe käega, püraminks ja
3x3. Nendes alades olen hoidnud ka Eesti rekordeid.

Kuidas Rubiku kuubiku kokkupanemisel kiirust arendada

saab ehk kuidas selles üha paremaks saada?

Väga laialt võttes oleneb kuubiku lahendusaeg kahest komponendist.
Esiteks: liigutuste arv. Kõige
lihtsamates algajate meetodis
võib liigutuste arv küündida üle
150. Seda on aga väga palju kiirlahenduse jaoks. Kiirkuubimise meetodites on liigutuste arv
tavaliselt 50 ja 60 vahel. Ehk siis
üheks kõige olulisemaks faktoriks kiirkuubimises on liigutuste arvu optimeerimine. Seda
saab teha, kasutades jällegi efektiivsemat meetodit. Efektiivsemates meetodites on aga rohkem algoritme.
Teiseks: mitu liigutust sooritada ühes sekundis ehk “kui
kiiresti kihte pöörata”. Siin on
tegelikult kõige olulisem sujuvus ning ettenägemisevõime.
Osad algajad arvavad, et tuleb
kihte pöörata nii kiiresti kui võimalik. Kui nii aga teha, siis sooritatakse mingi algoritm hästi
kiiresti ning siis tuleb paarisekundiline paus, sest lahendaja
ei tea, mida peab järgmisena tegema. Kuubiku omadused mängivad ka rolli – kui sujuvalt
kihid liiguvad, kui hästi nurki
lõikavad jne.

Praeguse kuubimise seisuga
ei suuda eestlased maailmatasemel konkurentsi pakkuda, aga
Eesti rekordid aina paranevad.
Hiljuti on ilmunud välja aina
rohkem initsiatiivikaid lahendamisest huvitatud Eesti kiirkuubijaid. Loodame, et mõni neist
jõuab maailmaklassi tasemele.
Kuubimine on läbi teinud
hiiglasliku arengu. 2008. aasta
alguses, kui mina kuubimisega
alustasin, oli 3x3 üksiku aja
maailmarekord 9.18 sekundit,
Edouard Chamboni nimel. Aastal 2013 jõudsin ma ise selle rekordi ületamiseni Eesti rekordi näol, kui maailmarekord oli
aga juba 5.55 sekundit, Mats
Valki nimel. Praegu on maailmarekord 3.47 sekundit, selle
tegi hiinlane Yusheng Du.
MTÜ Viimsi Mõttesport eestvedaja Pille Petersoo sõnul on
huvi Rubiku kuubiku õpitubade vastu olnud väga suur ning
huvilistel tasub end kursis hoida Viimsi Mõttesport Facebooki lehe kaudu – kindlasti toimub sarnaseid üritusi ka edaspidi.
Küsitles

Helen Saluveer

Viimsi mälumängusarjas
toimus 20. veebruaril
neljas voor.

Viimsi mälumängu IV vooru võitis võistkond Mähe – Ragnar Luts, Lauri Randma, Alvar Püss ja
Urmas Johandi. Foto Marje Plaan

esikolmiku selja taga, kus kolm
võistkonda on kahe punkti sees
– Meri (152), Pitsiklubi (151) ja
Kelvingi (150).
Tase on ühtlaselt tugev ja
mängud on olnud tasavägised,
mida tõestab asjaolu, et kõik neli seni toimunud mängu on lõppenud erineva võistkonna võiduga.

Kokku on Viimsi mälumängusarjaga, mis valla poolt tunnistati ka 2018. aasta parimaks
sariürituseks, tänaseks liitunud
38 võistkonda.
Viimane voor koos piduliku
lõpetamisega toimub Haabneeme koolis 27. märtsil.

Andres Kaarmann

Mälumängu korraldaja

Valel on lühikesed jalad – nii tõdeb meile kõigile
tuntud vanasõna, mida ikka ju armastame kasutada, kui on avalikuks tulnud mõni väiksem või
suurem vale. Aga millegipärast siis, kui neid
valesid sepitsetakse, loodavad kõik, et varjatav
ei tule kunagi avalikuks.

Kas eestlased suudavad kuubimises maailmatasemel konkurentsi pakkuda?

Mälumängu neljanda mängu võitis Mähe
Esikoha võttis seekord 49 punktiga võistkond Mähe (Ragnar
Luts, Lauri Randma, Alvar Püss
ja Urmas Johandi), kellele järgnesid 48 punktiga Pitsiklubi
(Reili Tamm, Lauri Tamm, Siim
Serka ja Kaupo Roos) ning võrdselt 45 punktiga Sisserändajad
(Aivar Koks, Piia Karelsohn,
Janek Murakas ja Kaie Saar) ja
Tammneeme (Indrek Herman,
Andres Jaanus, Jaan Tagaväli ja
Kaarel Zilmer).
Sarja kokkuvõttes juhib enne
viimast vooru Tempo (Martti
Suurorg, Taivo Rist ja Sten-Erik
Stamberg, Taave Tuutma) 164
punktiga. Esikolmikusse mahuvad veel 159 punktiga Tammneeme ja 157 punktiga Rabarahvas. Põnev rebimine käib ka

Halastuse vägi ehk
olen homme parem,
kui olin täna

VABANDUS
8. veebruari Viimsi Teatajas
on Viimsi mälumängu III
vooru võitjate – Kelvingi
võistkonna nimedes viga.
Võistkond Kelvingi liikmed
on Karin ja Rando Soome,
Toomas Uritam ja Andris
Viltsin. Vabandame!

Halastuse vägi on kui tuld süütav säde. Foto Mikk Leedjärv

Viimase aja sündmused nii panganduses kui ka suusaspordis on tõestanud, et selliselt me käitume endiselt. Et kui
hämaratel tegudel on avalikuks saamise oht, siis püütakse
kas vaikimise, uute luiskamiste või info moonutamistega
oma nahka päästa. Vaid üksikud on nii julged, et tunnistada oma vigu ja julgevad tehtu eest vastutust kanda.
Kord sattus Jeesus ka olukorda, kus külarahvas oli valmis üht abielu rikkumiselt tabatud naist kividega surnuks
viskama, sest tolle aja ühiskonna silmis oli see väga karmi karistust väärt tegu. Selles olukorras aga käitub Jeesus
kummaliselt, joonistab maha liiva sisse midagi ning ütleb
ümber olijatele: “Kes on ilma patuta, see visaku esimene
kivi.” Ja kui Jeesus end taas sirgu ajab, näeb Ta, et kõik
need, kes just olid eksinud naist süüdistamas, on kadunud
ning paigale on jäänud vaid üks naine. Sest kõik need, kes
süüdistajatena olid valmis minema teise inimese elu kallale, said Jeesuse sõnade järel aru, et ega nemadki paremad
pole.
Kolmapäeval algas tuhkapäevaga taas paastuaeg. Kuigi paastumisest justkui oleks saanud tänapäeva maailmas
vägagi tavaline tegevus kontrollitud toitumise näol, siis tegelikkuses teatavatest toiduainetest loobumine on vaid üks
väikene osa kogu paastumise tervikust. Paastumise juures
on palju olulisem tegeleda oma sisekaemusega, et osata
mõista ja kõrvale jätta kõike seda, mis takistab meid tegelikult ja tõeliselt armastamast. Ehk teisisõnu, paastu eesmärk on ühenduse korrastamine Jumalaga.
Selles ühenduse uuendamises on oluline osa halastusel.
Käitume me ju alatihti nõndasamuti, kui külarahvas abielu
rikkunud naisega. Ehk süüdistame teisi ja näitame näpuga,
et suunata tähelepanu teiste süüle ja sellega eemale omaenese süült, mis on võib-olla suuremgi veel. Siis aga vajame meiegi halastust, et süü võiks kaduda just täpselt samamoodi, kui tina kaob tuha sisse.
Kristlik arusaam on, et Jumal oma armastuses on meile
kõik meie eksimused andeks andnud, meie peale halastanud, kui meie vaid tunnistame oma süüd ja ekslikkust ning
neid kahetseme ja andeks palume. Ja see on ainus pääsetee
süüst pääsemiseks. Aga selle juures väga olulisel kohal on
arusaamine, et meil ei ole tegelikult mitte mingit õigust
teistele näpuga näidata ja neid süüdistada, kui ise oleme
need, kelle süül keegi püüab üleloomulikku saavutada loomulike vahenditega, kuid mis tegelikult on võimatu.
Halastamine on võimalus jätta süü kõrvale, pääseda vabaks. See aga eeldab ausat tunnistamist, et oleme ekslikud
ja kahetseme eksimusi, püüdes olla edaspidi paremad, muutes oma sõnu ja käitumist ausaks ja avatuks.
Skautidel on ilus unelaul, mida üheskoos õhtuti lõkke
ümber käest kinni ringis seistes lauldakse. See ütleb: “Olen
homme parem, kui olin täna, olen homme parem, kui olin
eile.”
Just nii päev-päevalt sammukese parema poole astudes
ja halastades üksteiste peale võib kogu elu saada paremaks, võib ilusamaks saada kogu meie maa ja ilm.

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik
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Viimsi vald kiidab tublisid noori ja
jagab parimatele toetusi
7. veebruaril kogunes
Viimsi noorte tunnustamise ja toetamise komisjon. Komisjonis vaadati
üle 17 laekunud taotlust
ning vallavalitsusele esitati ettepanekud silmapaistvate noorte tunnustamiseks.

Viimsi vallavalitsus kinnitas komisjoni ettepanekud 12. veebruaril 2019 ning seekord eraldati toetus 2450 euro ulatuses. Seekordsed tunnustuse saajad on:

U14 sise EMV 1000 m jooksus,
Harjumaa U14 meister 800 m
jooksus, TV 10 olümpiastardi
Harjumaa etapi 3. koht.

Liisi Kangro on väga hea õppe-

edukusega edukas sportlane.
Harjumaa sisemeistrivõistluste
U14 60 m tõkkejooksu 3. koht,
Eesti sisemeistrivõistluste 400
m U14 klassi 4. koht. Ta osaleb
aktiivselt Haabneeme Kooli õpilasesinduses ja koolilehe väljaandmises. U 14 MV 4 x 200 m
jooksu hõbemedal.

lustel, ainealastel olümpiaadidel ja spordivõistlustel. Haabneeme kooli teatevõistkonnaga
saavutanud esikohti Harjumaa
koolinoorte meistrivõistlustel.
Harjumaa meister suusatamises
U12 klassis. Eeskujuliku käitumisega ja väga hea õppeedukusega.

Christa Liza Schuster on väga hea

õppeedukusega edukas sportlane. EMV 3. koht U14 vanuseklassis 1000 m jooksus, 4. koht

Emma Lotta Lõhmus on aktiiv-

Gerttu Osa on Viimsi Noorte-

volikogu aktiivne liige alates
2017. aastast ning hetkel on ta
noortevolikogu esimees. Ta osaleb valla, vabariiklikus ja rahvusvahelises noorsootöös. VIID projektijuht 2018. aastal, noortepäeva jt ürituste noortevolikogu poolne korraldaja. Ta on sihikindel organisatsiooni juht,
kes koolitab ka teisi noortevolikogusid ning osaleb aktiivselt
ENL-i tegevustes.

Liv Leivo on 5. klassi õpilane,

kes on kooli esindanud rahvatantsus, koorilaulus, jooksuvõist-

ne, eeskujulik õpilane, kes huvitub teatrist, fotograafiast, ajaloost. Ta mängib muusikakooli
orkestris, laulab lastekooris, esindab kooli aineolümpiaadidel ja
osaleb näitegrupi EKSPERIMENT tegevuses. Tuulelapsed
vabariikliku festivali laureaat,
kooliteatrite Harjumaa vooru laureaat, Kalju Lepiku luulekonkursi võitja, koolisisese etluskonkursi võitja. Lisaks on ta olnud edukas ajaloo-olümpiaadil
ja Euroopa statistikavõistlusel.
Risten Rentam on edukas pur-

jetaja. 2017. aastal sai ta Eesti
noorte MV 2. koha, 2018. aastal
sai ta Eesti MV üldarvestuses
RS Feva paadiklassis 3. koha,
noorte kolme päeva regatis Folkboot klassis saavutas 2. koha

lel on silmapaistvad saavutused kergejõustikus. 1. koht Eesti MV 300 m tõkkejooksus, 3.
koht Eesti MV kümnevõistluses,
2. koht 400 m jooksus, Baltimaade MV 1. koht 400 m tõkkejooksus ja 3. koht 4 x 400 m
jooksus.
Matilda Sigijainen on hea sport-

Hanna-Liisa Sulg on väga hea

Liisa Veski on edukalt esindanud

EKSPERIMENT näitegruppi ja
selle aktiivse liikmena teinud
märkimisväärseid saavutusi Eestis ja Saksamaal festivalil. Ta on
osalenud edukalt etluskonkurssidel ja luulekonkursil (Kalju
Lepiku etluskonkurss – 3. koht,
lavastus “Nii palju naisi…” –
eripreemia, lavastus “Udus” –
laureaat, Tammsaare võistulugemine Albus – 2. koht).

ning LYS II täiskasvanute klassis lõpetas ta hooaja esikohaga. Ta sõidab kaptenina roolis.
Lisaks sportlikele saavutustele
on tal hea õppeedukus ja ta
esindab kooli olümpiaadidel.

õppeedukusega, väga aktiivne
sportlane, Eesti U17 koondise
liige. Ta on osalenud edukalt geograafia- ja bioloogiaolümpiaadidel, samuti statistikaviktoriinil.

Säde Ann Saks tegeleb iluui-

sutamisega. Ta on saavutanud
1. ja 2. koha rahvusvahelistel
võistlustel Eestis oma vanuseklassis. Lisaks treeningutele ja
võistlustele on ta eeskujulik õpilane ja hea õppeedukusega.

Lukas Lessel on väga hea õppe-

edukusega tubli sportlane, kel-

lane, mängib jalgpalli Eesti
noortekoondises ja naiste meistriliigas. Korraldab tüdrukutele
jalgpallitrenne. Osalenud olümpiaadidel ja kergejõustiku meistrivõistlustel. Osalenud edukalt
majandusviktoriinil. Jalgpallis
Eesti KV finalist U15 koondises, kergejõustikus Harjumaa
noorte MV 60 m jooksus 1. ja
2. koht.

Kretel Kaljumäe on eeskujulik
õpilane ja hea sportlane. Esikohad (Hawaii Express noortesari N13 1 km, Hawaii Express
noortesari N13 3 km, Jõulumäe
sügissprint / rull / N14 sprint,
Vello Liliumi KV N14 3 km,
Rae Run jooksusari 5,8 km,
Põhjakonna trepijooks N12, My
Fitnessi jooks N 12). Lisaks 2.
ja 3. kohad erinevatelt suusa-

võistlustelt nii Eestis noorte klassis kui ka Soomes, Kemi sprindil.

Robert Pappel on hea õpilane

ja sportlane. Osalenud bioloogiaolümpiaadil (3. koht), vene
keele olümpiaadil (4. koht), üleriigilisel füüsikaolümpiaadil
(10. koht). Lisaks on ta osalenud Mesikäpa teatejooksul, Laidoneri jooksul, nuputamisvõistlusel Känguru, emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus ja koolinoorte loodusteadusteolümpiaadi piirkonnavoorus.

Kokkuvõtteks

Noorte toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–26
aastat. Neid, keda võib pidada
noortele eeskujuks erinevates
valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse
või saavutanud oma tegevuses
kõrge taseme.
Tegemist on noorte tunnustamisega, kes on juba midagi erilist saavutanud. Projektide toetuseks ja ideede teostamiseks
on eraldi kord ja taotlusvormid.
Suur tänu kõikidele, kes on
märganud tublisid noori ja vormistanud põhjendatud taotlused
nende tunnustamiseks! Ootame
jooksvalt uusi ettepanekuid –
märgake tublisid noori!

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

Viimsi õpilasmalev 2019 ehk EÕM tuleb taas
Seekord on maleva
juubeliaasta – õpilasmalevat korraldatakse
Viimsis 20. korda!
Viimsi vallavalitsuse haridusja kultuuriosakond ning ehitusja kommunaalosakond koostöös MTÜ Viimsi Huvikeskus
noortekeskustega korraldavad
sel aastal Viimsi õpilasmaleva
kahes vahetuses.
Sellel aastal võtab Viimsi õpilasmalev tööle rohkem noori
kui varem. Oodatud on kuni 140
Viimsi valla noort vanuses 13–
25 aastat. See võimalus tekkis
tänu asjaolule, et lisaks heakorrarühmadele pakuvad noortele
tööd ka meie hallatavad asutused ja ettevõtted. Loodame jätkata koostööd ettevõtetega, kes
on varem juba noortele tööd pakkunud, aga samuti püüame leida Viimsi ettevõtete seast uusi
koostööpartnereid.

2018. aasta õpilasmalevlaste teise vahetuse grupipilt. Foto Ülo Siivelt

Õpilasmalev on sobilik neile noortele, kes soovivad saada
töökogemust ja veeta koos sõpradega vaba aega. Õpilasmalev
on abiks nii noortetöökasvatuse edendamisel kui ka aitab
noori tööturule sisenemisel.

Malevasse
registreerumine

Malevasse registreerumine on
avatud alates 19. märtsist kella
10.00-st. Viimsi õpilasmaleva
esimene vahetus toimub 13. juunist kuni 27. juunini (10 töö-

päeva, 4 tundi päevas) ja registreeruda saab kodulehel: http://
www.eformular.com/viimsivald/opilasmalev2019-1.html.
Teine vahetus toimub 5. augustist kuni 16. augustini (10
tööpäeva). Registreeruda saab
veebis http://www.eformular.
com/viimsivald/opilasmalev
2019-2.html.
Pärast registreerumist toimuvad töövestlused, kuhu tuleb
kaasa võtta motivatsioonikiri ja
ennast tutvustada. Enne malevasuve toimuvad ka kohustus-

likud koolitused, kus on arutlusel tööohutust ja tööõigust
puudutavad teemad. Lepingud
sõlmitakse noortega pärast vestlusel ja koolitusel osalemist
mais/juunis.
13–14-aastastel noortel on
malevas võimalus teha peami-

selt heakorratöid, mida korraldab ehitus- ja kommunaalosakond. Töötatakse rühmades koos
kvalifitseeritud rühmajuhtidega,
kelleks on Viimsi noortekeskuste noorsootöötajad. Töökogemust pakuvad noortele veel
MLA Viimsi Lasteaiad, MTÜ
Viimsi Huvikeskus, Viimsi raamatukogu, SA Rannarahvamuuseum ja Viimsi koolid.
15-aastastel ja vanematel
noortel on võimalus saada töökogemus Viimsi ettevõtetes. Meie
koostööpartnerid on SPA Tours
OÜ, Freenature OÜ (Põnnipesa),
ABC Supermarkets AS (Delice),
Viimsi Keskuses asuvad ettevõtted (Selver AS, Sportland

Teeviit.ee leht pakub palju infot:
n https://www.teeviit.ee/mis-on-motivatsioonikiri/
n https://www.teeviit.ee/kogemuste-pagas/toole-kandideerimine-dokumendid/

Eesti AS, Apollo kauplused OÜ,
Koduekstra OÜ, My Fitness
Viimsi), Viimsi Äritares asuvad
ettevõtted (OÜ Starset (Taru),
Viimsi Hambakliinik OÜ,
ToomDev OÜ (Modernkids)),
Saiakohvik OÜ (Viimsi Lyon),
Velsti Trade OÜ.
Lisaks tööle pakume noortele vaba aja üritusi, mille täpse ajakava edastame malevas
osalevatele noortele. Nendel päevadel, kui on vaba aja üritused,
on ka ühine lõunasöök.
Ettevõtjad, kes soovivad
meiega koostööd teha, võtke palun ühendust! Meie koolitame
noored, sõlmime lepingud ja
maksame töötasud. Ettevõtetelt
ootame noortele töökogemuse
pakkumist ja tööde juhendamist.
Lisainfo: tel 602 8862,
kadi.bruus@viimsivv.ee.

Kadi Bruus

Haridus- ja kultuuriosakond
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Vastuvõtt Viimsi
gümnaasiumisse on alanud
Septembris 2018 õppetööd alustanud
Viimsi gümnaasium on avanud vastuvõtu G1 (10. klassi) õpperühmadesse.
Vastuvõtukatsetele saab registreeruda
1.–24. märtsini 2019: https://sisseastumine.ee/.

5 põhjust, miks tulla õppima
Viimsi gümnaasiumisse:
Valikutega loome maailma

Viimsi gümnaasiumis kirjutad Sina ise oma
loo. Meie pakume Sulle rohkesti valikuid, võimalusi ennast teostada, hubast, kaasaegset,
avatud ja koostöist õpikeskkonda. Meie meeskonnas ootavad Sind professionaalsed, toredad ja pühendunud inimesed.
Meie jaoks on iga õppija oluline

Sul on võimalus õppida kaasõppijatelt, aidata
neid, koos mõelda ja arutada. Me peame oluliseks arendada Sinu enesejuhtimisoskusi,
toetada emotsionaalset rahulolu ja sisemist
motivatsiooni. Personaalseks toeks õpingute
ajal on Sulle mentor, kes julgustab, innustab,
aitab seada eesmärke, tulla toime ebakindluse ja raskustega, otsida võimalusi ja lahendusi ning on usaldusväärne kaaslane sellel
3-aastasel arenguteel.

Lisaks on Sul igas perioodis võimalus valida
valikaine, olgu selleks siis kolmas võõrkeel,
muusika, tervise, IT vms valdkonnaga seotud
valikkursus. Sina ise valid enda jaoks sobivaima!
Nüüdisaegne ja koostöine õpe

Nüüdisaegne ühiskond vajab inimesi, kes on
ennast juhtivad, kohanemisvõimelised, aktiivsed ning tahavad tegutseda üheskoos. Just
seetõttu on oluliseks eesmärgiks arendada
Sinu koostöö-, probleemilahendamise ja kriitilise mõtlemise, loovuse ja ettevõtlikkuse,
suhtlemise ja enesejuhtimise oskusi. Nende
oskuste arengule aitavad kaasa ka kohtumised oma ala spetsialistidega, iga-aastane
töövarjutamine ja vabatahtlik tegevus kogukonna heaks.
Kool gümnasistidele

Viimsi gümnaasiumis õpivad vaid gümnasistid, mis annab rohkem võimalusi just sellele
vanusegrupile pakkuda ja luua sisukaid ning
põnevaid tegevusi. Meil on noorte algatusi
toetav õhkkond, mis innustab oma ideid ellu
viima. Meie väärtusi – kohalolu, koostöö, avatus, vastastikune lugupidamine, kestev areng
– peegeldavad meie ühised kombed ja sündmused.

Vali huvipakkuv moodul ja valikkursused

Meil on õppesuundade asemel valdkonna
moodulid. Igal aastal on Sul võimalik valida
endale huvipakkuv moodul (nt G1 õpilased
saavad valida looduse ja keskkonna, 21. sajandi meediaruumi, reaal-, majandus-, keele
ja kirjanduse või teatrikunsti mooduli vahel).

Viimsi gümnaasiumis korraldati paneeldiskussioon “Noored Otsustajad”
18. veebruaril täitus Viimsi gümnaasiumi auditoorium noorte
poliitikahuvilistega, kuna algamas oli paneeldiskussioon
“Noored Otsustajad”.
Eesti Noorteühenduste Liidu
(ENL) eestveetava projekti raames ulatasid abikäe Viimsi noortevolikogu liikmed, et tuua üleeestiline üritus ka Harju- ja Rap-

lamaa valimisringkonna noorteni. Projekti eesmärk on tõsta
16–19-aastaste õpilaste teadlikkust erakondade maailmavaadete ja valimislubaduste osas.
Üritus algas e-külalistunniga,
mille on sisse lugenud näitleja
Märt Koik, kes tegi puust ja punaseks selgeks kõik, mida üks
valija valimiste kontekstis tead-

ma peaks. Sellele järgneval 90minutilisel paneeldiskussioonil
vastasid noorte poolt esitatud
küsimustele kaheksa erakonna
esindajad, kes selgitasid oma vaateid, arvamusi ning seisukohti.
Kutsutud olid kõikide riigikogusse kandideerivate erakondade esindajad, kellest saabumata jäid vaid Vabaerakond ning

Isamaa erakond. Esindatud oli
Eesti Ühendatud Vasakpartei, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Elurikkuse Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Eesti Keskerakond, Eesti 200, Eesti Reformierakond ja Eestimaa Rohelised.
Auditooriumis oli võimalik külastada ka proovi-valimiskabiini, mis andis võimaluse valimis-

õiguseta, alaealistel noortel valimisprotsessi simuleerida. Spetsiaalselt paneeldiskussioonide
jaoks loodud valimiskabiin seatakse üles kõikides paneeldiskussioonides, mis toimuvad igas
valimisringkonnas, kogudes statistikat alaealiste noorte eelistustest riigikogu valimistel. Kogutud statistika avaldatakse Eesti

Noorteühenduste Liidu poolt pärast valimisi.
Ürituse jäädvustamisel oli abiks
koolimeedia tiim Hüpernool, kelle fotojäädvustusi saab näha Facebookis Viimsi noortevolikogu
lehel. Huvilisi jõudis auditooriumisse saja ringis, moderaator oli
Heiki Viisimaa ENL-ist.

Martina Kukk
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Kogukonna Klubi ja sõjamuuseumi koostöö tugevneb
Orhidee Cymbidium. Foto Tallinna Botaanikaaed

Orhideepäevad Tallinna
Botaanikaaias

Märtsikuuga alanud kevadine orhideenäitus Tallinna Botaanikaaias on saanud oodatud sündmuseks lillesõprade, eriti
aga orhideehuviliste seas. Vaatamata väljas valitsevale
talvele elavad eksootilised orhideed oma kevadises õiterohkuses. Näitus kestab 10. märtsini.
Külastajatel on võimalik 8.–10. märtsini põnevaid orhideesid
kaasa osta ning küsida nõuandeid orhideede kodus kasvatamise kohta kogenud spetsialistidelt.
Lisaks eksootilistele orhideedele saab orhideepäevade ajal
palmimajas näha Eesti Orhideekaitse Klubi fotonäitust meie looduslikest orhideedest. Näitus on avatud botaanikaaia kasvuhoonetes R–P kell 11–16. Sissepääs tavahinnaga.

Tallinna Botaanikaaed

Püünsi vastavatud raamatukogu. Foto erakogu

Püünsi raamatukogu
lahtiolekuajad

Vastavatud Püünsi raamatukogu on ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. maini avatud neljapäeviti kell 11–19, et kaardistada kohalike elanike raamatukogu külastuse vajadust õhtusel ajal.
Esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel on raamatukogu avatud kell 8.30–16.30, lõunavaheaeg on kell 11.30–12.
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu lugejatele suletud.
Tere tulemast Püünsi raamatukokku!

Püünsi raamatukogu

Alanud hooajal avardab
Kogukonna Klubi koostöös Eesti Sõjamuuseumi
– kindral Laidoneri muuseumiga vestlusõhtute
temaatikaid. Kui siiani
oleme külla kutsunud
peamiselt tuntud kultuuri- ja meediategelasi,
sekka ka poliitikuid, siis
nüüd lisanduvad neile
veel militaarvaldkonna
eksperdid. Esimesena
neist on kutsutud oma
kogemustest ja nägemustest rääkima endine kaitseväe juhataja kindral
Riho Terras.

Kindlasti jätkame oma tegevusaladel tuntud ja tunnustatud kultuuri- ja ühiskonnategelastega
vestlemist. Samuti kutsume külla Viimsis elavaid ja tegutsevaid
silmapaistvaid persoone.
Esimene tänavune vestlusõhtu toimub 14. märtsil ning siis
tuleb vestlema humorist, kalandusguru ja kirjanik Vladislav
Koržets. Sellele õhtule on oodatud kõik, kes peavad lugu muhedast jutust ning põnevast
sissevaatest kalastamise ja kalaroogade maailma.
Hetkel käivad läbirääkimised veel mitme oma valdkonna
tipptegijaga, et nad leiaksid võimaluse tulla Viimsi ning oma
maailmakäsitlust siinsete inimestega jagada. Septembriks on juba
kokku lepitud vestlusõhtu skandaalse luuletaja Sven Kivisildnikuga.
Möödunud aastal said Kogukonna Klubi vestlusõhtud KÜSKi toetusel videos salvestatud ja on
järelvaadatavad veebis (https://
www.ev100.ee/et/vestlusohtutesari-eestluse-palgejoonest-viimasel-sajandil). Kuna tänavu
KÜSK-il analoogset toetusmee-

1. novembril 2018 oli Kogukonna Klubi vestlusõhtu külaliseks luuletaja Paul-Eerik Rummo.
Foto Tiiu Rindaldo

det pole, siis salvestame vestlusõhtud ning teeme need veebi järelvaadatavateks eraiskute ja organisatsioonide annetuste toel.

Tänan siinkohal selleks juba annetusi teinud Eesti Rooma Klubi,
Ants Ermi, Tarmo Maaselit, Ester Pütseppa, Tiiu Rauda, Aivar

Vaarikut ning teisi anonüümseks jääda soovinud annetajaid!
Kogukonna Klubi eriline tänu kuulub Eesti sõjamuuseumile, kes on juba aastaid võimaldanud oma ruume vestlusõhtute läbiviimiseks!
Kogukonna Klubi vestlusõhtud toimuvad reeglina neljapäeva õhtuti. Kuulajaid on nendel õhtutel olnud 30–50 inimest
ja juttu jätkub tavaliselt pooleteiseks tunniks. Kuulajad saavad
ka ise külalisele küsimusi esitada. Vestlusõhtud on huvilistele tasuta!
Seniste Kogukonna Klubi
vestlusõhtute külaliseks on olnud Armin Kõomägi, Linnar
Viik, Jüri Luik, Tiit Pruuli, Andrus Kivirähk, David Vseviov,
Hannes Võrno, Hans H. Luik,
Jürgen Ligi, Marju Lauristin,
Tõnu Kaljuste, Toomas Kümmel, Ülle Madise, Anu Saagim,
Ilmar Raag, Indrek Hargla, Olav
Osolin, Mihkel Raud, Liisa Pakosta, Valdur Mikita, Rohke Debelak, Juku-Kalle Raid, Raivo
Vare ja Paul-Eerik Rummo.

Ivo Rull

Kogukonna Klubi eestvedaja

MTÜ ERGAMUS

www.ergamus.ee
Info ja pileti broneerimine
pisimusa@ergamus.ee

PEREKONTSERT
"Märtsis algas mai"

Sofia Rubina - laul
Jason Hunter - trompet,
klahvpillid

kevadine
19. märts - 9. juuni

Tunnid toimuvad teisipäeva õhtuti 18.30-20.00
ja mõnedel pühapäevadel peale jumalateenistust.

Leerikooli maksumus on 50.- eurot

Info ja registreerimine viimsi@eelk.ee või kodulehel

www.viimsijaakobik i r i k.e e

Viimsi Huvikeskuses

16. märtsil kell 11.00
Teeme kõrvale pai

Pilet 10€ (vanem+laps)
Perepilet 15€
(2 täiskasvanut
+lapsed)
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KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender
8.–28. märts

JUMALATEENISTUSED
10. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Iisraeli teemaõhtu, külaline on
Margit Prantsus
EELK Randvere kirikus
17. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
24. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
24. märts kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
NÄITUSED
Alates 8. märts
Marta Stratskasi maalinäitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 14. märts
Kairit Orgusaare maalinäitus
“Peidus pool“
Viimsi huvikeskuses
15. märts – 30. aprill
Evald Piirisilla näitus
“Maalid läbi aastate“
15. märts kell 18 näituse
avamine
Viimsi huvikeskuses
			
Kuni 25. märts
Riigiarhiivi näitus

“Maakondade lipud ja vapid“
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees
25. märts – 25. aprill
MTÜ Fenno-Ugria Asutus näitus
“Veelinnurahvas. Lennart Meri
filmirännakud 1969-1988
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees
Kuni 29. märts
Raamatuväljapanek
“Loeme Eesti kirjandust“
Prangli raamatukogus
Kuni 30. aprill
“Sõjast sõjani“, relvad
Aku Soraineni erakogust
K–P kell 11–18
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Kuni 16. juuni
“Eesti sõjamuuseum 100“
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo
teemal
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Kuni 28. märts
Narva Kunstikooli õpilastööde
näitus
E–N kell 10–16
Viimsi päevakeskuses
Kuni 28. aprill
Näitus “Tagasihoidlik
kunstinäitus“
Sul on võimalik täiendada
muuseumi kunstikogu...
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis
ÕPI- JA JUTUTOAD
10. märts kell 19
Helirännak “Kuldne Keskpäikene“
Merkaba SoundHealing
Registreerimine: merkabasoundhealing@gmail.com
12. märts kell 18
Loeng/praktika “Tundlik
rasedus ja õnnelik kõhubeebi“
Doula Ingrid Õun
15. märts kell 19
Inspiratsiooniõhtu Edu Akadeemia looja Roland Tokkoga

16. märts kell 19
Laste tervise toetamine
eeterlike õlidega
Kadi Toompere
17. ja 31. märts kell 19
Gongimeditatsioon
Registreerimine:
tiinakarjatse@hotmail.com
24. märts kell 19
Mantrateõhtu “Mantrad.
Bhajanid. Vaikus“
26. märts kell 20
Praktikaõhtu ja ühisõnnnistamine Lea Dali Lioniga
Registreerimine ja lisainfo:
elujousaal@gmail.com
Elujõusaalis

12. märts kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
“Garaaž“
Piletid 18/16 € Piletilevis,
Viimsi päevakeskuses ja huvikeskuses kolmapäeviti kell 10–18
Piletite broneerimine: tel 602
8838 või viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

14. märts kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Vladislav Koržetsiga
Sissepääs tasuta
Kohtade broneerimine:
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

22. märts kell 19
Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert “Eurovisiooni
kaunimad laulud“
Piletid müügil Piletilevis
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

16. märts kell 14
Orelikontsert: Tuuliki Jürjo
Kavas J. S. Bach, F. Mendelssohn, T. Jürjo jt
Sissepääs tasuta
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. märts kell 11
Õpituba lapsevanematele
“Lapse uni ja magamine“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse
treeningsaalis nr 2
28. märts kell 18
Kohtumisõhtu sõjaajaloolase
Hanno Ojaloga
“Eesti meeste rasked valikud
Teises maailmasõjas”
Kohapeal on võimalik soetada
autogrammiga raamat
Sissepääs vaba
Viimsi raamatukogus
28. märts kell 18
Loo õhtu – Katarina Kaleininkas
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
KONTSERDID JA ETENDUSED
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

Viimsi
Muusikaliteater esitab

23. märts kell 14
Orelikontsert: Kaisa Kuslapu
(orel), Karolin Übner (torupill)
Kavas E. Arro, improvisatsioonid
Sissepääs tasuta
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
MEELELAHUTUS JA MUUSIKA
8. märts kell 22
Sulo
VJ Aivar Havi
9. märts kell 21
VJ Sass Nixson
15. märts kell 21
VJ Lenny LaVida
16. märts kell 21
VJ Aivar Havi
22. märts kell 22
Anna Curly, VJ Allan Peramets
23. märts kell 21
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
13. märts kell 18
Mati Kärmik
20. märts kell 18
Ivari Hansen
27. märts kell 18
Mati Kärmik

Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

sandra@viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus

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

20. märts kell 11
Teoteatri etendus “Kriips ja jutt”
Etendus on tasuta
Registreerimine:
sandra@viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus

8. märts kell 10.30
Väikelaste loovushommik
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
Viimsi huvikeskuses
10. märts kell 10.30
Lastejooga-loovushommik
šokolaaditrühvlite valmistamisega
Osaluspanus 15 €, kohtade
arv on piiratud
Registreerimine:
elujousaal@gmail.com
Elujõusaalis
16. märts kell 11
Pisimusa perehommik
“Märtsis algas mai“
Esinevad Sofia Rubina ja
Jason Hunter
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
17. märts kell 10.30
Perejooga Elujõusaalis
Registreerimine:
kasvulavaklubi@gmail.com
Elujõusaalis
18. märts kell 11
Töötuba Kertu Sillastega algklasside õpilastele inspireeritud tema raamatust “Mina
olen kunstnik”
Registreerimine:

21. märts kell 10
Simmo ja Sanne teatrifestival
Esinevad Viimsi lasteaedade
lapsed
Viimsi huvikeskuses
EAKATELE
8.–9. märts
NB! Eelregistreeritud reisijad!
Reis Riiga, G. Puccini ooper
“Madame Butterfly”
kell 7.30 buss väljub Mähe
aedlinna bussipeatusest
kell 7.40 buss väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest
Info: tel 518 8125, Aime Salmistu
19. märts kell 15.30
Kohtumine poliitik
Urmas Paetiga
Viimsi päevakeskuses
21. märts kell 13
VABAMU külastus
Info: tel 511 4557, Lehte Jõemaa
21. märts kell 15
Tervitame saabuvat kevadet
Kontserdil esinevad Haabneeme
kooli 1.–5. klassi tantsu- ja
laululapsed
Randvere päevakeskuses
27. märts kell 15
Vestlusring ja kontsert
Mälestused elusaatustest
külmal maal
Viimsi päevakeskuses
28. märts
NB! Eelregistreeritud teatrikülastus Viljandi Ugalasse
kell 9.30 väljasõit Haabneeme
busside lõpp-peatusest
suunaga Tammneeme,
Randvere, Mähe
Korraldab VPÜ

Koguperemuusikal

IDMAN
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Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1
30. märts kell 18
3. aprill kell 13
7. aprill kell 16
9. aprill kell 19
12. aprill kell 19
Pilet 10€, sooduspilet 5€,
perepilet 25€
müügil Piletilevis,
Viimsi Huvikeskuses ja
enne etenduse algust kohapeal
Lisainfo www.huvikeskus.ee www.piletilevi.ee
tel. 505 9043, 602 8838

Viimsi Huvikeskuses 22. märtsil kell 19
Piletid Piletilevis ja Piletimaailmas

VIIMSI VALD
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KK Viimsi/Noto võttis
väärt revanši
Saku I liiga 18. voorus tuli KK Viimsi/Notole külla
Tartu Kalev/Estiko, kellelt meeskondade esimeses, tartlaste koduväljakul peetud mängust, oli
kaasa toodud 63:75 kaotus.

KK Viimsi/Noto mängija rünnakul. Foto KK Viimsi

Sel korral suutsid viimsilased koduväljaku toel oma mängu ja tahtmise peale suruda ning hoolimata mitme põhimängija puudumisest väga väärtusliku 86:69 võidu vormistada. Boonusena – omavahelistest mängudest on nüüd
5-punktiline paremus meie poolel, mis tiheda liigatabeli
puhul võib põhiturniiri lõpus suurt rolli hakata mängima.
Alus võidukale mängule pandi teisel veerandajal, mis
võideti tulemusega 32:19. Vastastest paremini tabati kolmepunktiviskeid ja agressiivse kaitse näol sunniti vastane
pallikaotustele, millest teeniti ise korve kiirrünnakutest.
Meeskonna treener Martin Toomase sõnul oli super näha, et esiviisku mängijate puudumisel on meil vääriline asendus olemas. “Treenerite elu teeb see teadmine oluliselt
lihtsamaks. Nii mõnigi mees vajas sellist mängu, et leida
hea rütm ja enesekindlus. Oli mõnus korvpalliõhtu – taas
rohkearvuline kodupublik ning parandasime ka tabeliseisu,” polnud Toomas kiitusega kitsi.
Meeskonna edusse üheksa
punkti panustanud U18
JÄRGMINE KODUMÄNG –
vanuseklassi mängija JorOSALE KINDLASTI!
gen Rikberg pidaski võidu
R, 22. märts KK Viimsi/
võtmeks head kaitsemängu,
Noto vs Rapla KK/Kohila
Karulaugu Spordikeskuses.
tänu millele saadi punkte
kiirrünnakutest. “Saime kaitses hästi pidama ja suutsime ise kiirrünnakutest palju
punkte tuua. Kuid oli ka mõõnahetki, kus vahe läks väiksemaks. Lõpuks suutsime aga ikka vahe tagasi teha. Hea
võit!” kommenteeris Rikberg mängu. Vaadates uude nädalasse, kui külla minnakse Tamsalu Los Toros/TALTECHile, ütles Rikberg, et kuigi eelmises omavahelises mängus
kuulus võit Tamsalule, siis meie läheme nüüd ikka võitma
seda mängu.
Pärast 18. vooru asub KK Viimsi/Noto Saku I Liiga turniiritabelis 10 võidu ja 8 kaotusega 5. real.

KK Viimsi

www.kkviimsi.ee

Spordis tulekul

8. märts kell 19 Tenniseturniir – Reedesed üksikmängud.
Osavõtutasu 30 €. Registreerimine: kuni 7.03 k 12 reimo@
viimsitennis.ee. Viimsi tennisekeskuses
n 13. märts kell 18.30–20 Orienteerumise algõpe (teooria ja
praktika). Korraldaja: Viimsi Sport. Tublimatele tasuta stardikohad 16.03 Randveres toimuvale XT Sport Talverogainile. Info:
https://www.facebook.com/events/1992978657487348/.
Viimsi noortekeskuses
n 16. märts kell 10–17 XT Sport Talverogain. Võistkondlik orienteerumine. Korraldaja: seiklusspordiklubi X-Team. Randvere
kooli lähistel
n 22. märts kell 19 Eesti I liiga korvpallis KK Viimsi/Noto –
Kohila/Rapla. Karulaugu Spordikeskuses
n 22. märts kell 19 Paarismängu ajatennis – Viimsi unetuse paarismängud. Osavõtutasu 25 €/mängija. Registreerimine:
kuni 21.03 k 12 reimo@viimsitennis.ee. Viimsi tennisekeskuses
n Alates 25. märts – 3. mai E ja N kell 18.30–20 Jooksutreeningud algajatele. T ja N kell 18.30–20 Kepikõnnitreeningud
(tasuta kõnnikeppide laenutus). Valmistume Viimsi Jooksuks.
Korraldaja: Viimsi Sport, tel 501 2517 (Siiri). Kogunemine Viimsi
kooli spordihoone ees
n 29. märts kell 19 Eesti I liiga korvpallis. KK Viimsi/Noto – BC
Kalev/Cramo II. Karulaugu Spordikeskuses
n

Jalgpalliklubi Viimsi Lõvid
on siirdumas IV liigasse
2016. aastal loodud jalgpalliklubi Viimsi Lõvid
mängis kolm hooaega
Rahvaliigas ning siirdub
sellel aastal juba IV liigasse. Selleks vajab jalgpalliklubi toetajate ja
sponsorite abi.

2016 kevadel otsisid sportlikud
Viimsi noormehed võimalust
koos jalgpalli mängida ning lõid
selleks uue jalgpalliklubi Viimsi Lõvid. Oma ajaloo esimese
mängu võitsid nad 12:2 skooriga. Kuigi Viimsi Lõvide esimest hooaega võib lugeda nende kõige kehvemaks, siis suudeti sellegipoolest alagruppidest
edasi pääseda.
Teine hooaeg oli Viimsi Lõvidel juba edukam, kui Rahvaliiga alagrupifaas suudeti läbida
ilma ühegi kaotuseta ja playoff ringis kaotati hilisemale võitjale. Oma teisel hooajal, 2017.
aastal, võeti esimest korda osa
ka Evald Tipneri karikavõistlustest ning Väikesest Karikast.
Kolmandal hooajal suutsid
Viimsi Lõvid taas olla alagrupifaasis võitmatud ning lõpuks
kaotati alles poolfinaalis hilisemale võitjale. Pärast kolman-

Jalgpalliklubi Viimsi Lõvid. Foto erakogu

dal hooajal saavutatud kolmandat kohta Rahvaliigas leidis
meeskond, et aeg on
küps asumaks mängima IV liigas. Oma
kodumänge hakatakse pidama Viimsi KK
staadionil, kuhu oodatakse ka
oma toetajaid.
Senini on Viimsi Lõvid saanud hakkama oma jõududega,

kuid kuna IV liigasse mängima asumisega suurenevad klubi jaoks ka märgatavalt kulud, siis pöördub klubi Viimsi inimeste ja äriettevõtete poole lootuses leida endale juurde toetajaid ja
sponsoreid, et seda mitmeaastast projekti edukalt jätkata ning
Viimsile au ja kuulsust tuua.

Meile võib alati julgelt kirjutada, kui on soovi harrastaja
tasemel jalgpalli mängida. Viimsi Lõvide tegemistel saab silma
peal hoida klubi Facebooki lehel ning koostööpakkumiste ja
küsimuste korral saab kirjutada ka e-posti aadressile viimsilovid@gmail.com.

Christopher Krutto
Sten-Kristjan Nurk

Viimsi Lõvid

Jalgpall südametesse – Viimsi JK
kutsub kaasa elama!
Tahaksime väga, et kõigil
oleks mängule tulla mõnus
ja et saaksite peale jalgpallielamuse kaasa võtta
ka midagi enamat.
Eks ole iga spordialaga nii, et
kui päris täpselt mängust aru ei
saa, siis see väga suurt põnevust ei paku. Oma selleaastaste
kodumängudega tahame anda
edasi emotsioone, mida jalgpall tekitab. Iga õpitud uus reegel, mille platsi ääres olles teada saad, teeb selle mängu põnevamaks. Kas teadsid näiteks, et
auti visates peavad mõlemad
jalad maas olema, muidu vise ei
loe ja õiguse audiviskeks saab
vastane? Või et kui mängija
söödab tagasi oma väravavahile, siis väravavaht ei tohi palli
kätte võtta? Kui õpid tasapisi
jälgima reegleid, mida iga jalgpallur jälgib, läheb mäng kohe
kordades põnevamaks! Siinkohal julgustamegi kõiki tulema
platsi äärde. Mida rohkem rahvast on kaasa elamas, seda parem on mängijatel mängida. Iga
mänguga õpid midagi uut ja
kord-korralt muutub mäng järjest huvitavamaks.
Sel aastal on mängudele sissepääs tasuta ning esimestele
kohalejõudnutele anname kasutada istumisaluse ja pleedi, et
oleks mõnusalt soe. Samuti kostitame teid sooja teega. Lisaks
huvitavale mängule pakume kõigile võimalust osta Viimsi JK

Teeme tribüünid punaseks! Foto erakogu

toetuspilet. Sellega toetad omasid ja nende tegemisi. Kõigi toetuspileti ostjate vahel korraldame loosi, kus on auhindu erinevatelt partneritelt Viimsis. Samuti on loosirattas esimestel
mängudel piletipakett, mis sisaldab nelja Eesti koondise kodumängu EM valiksarjas. Üheks
magusamaks auhinnaks on Apple Watch, mille loosime välja
mängul, kus müüme vähemalt
150 toetuspiletit. Piletite hinnad on 3 (kui oled fänni varustuses) ja 5 eurot. Tule naudi mängu, muusikat ja inimesi! Iga inimene platsi ääres on lisamotivatsiooniks mängijatele väljakul!
Oleme mõelnud rohkem ka
lastele, et neid rohkem õue ja
staadionile meelitada. Tõenäoliselt iga lapsevanem tahab, et
ta laps veedaks rohkem aega
õues, selmet istuks toas telefoni ja playstationi taga. Meie soovime kodumängude näol nende õues veedetavat aega veidi

rohkem sisustada. Näiteks toimub iga mängu poolajal mingi
osavusvõistlus, kus lapsed saavad omavahel võistelda. Samuti on ruumi niisama pallikõksimiseks, sõpradega ringijooksmiseks ning, mis peamine –
omadele platsil pöidlahoidmiseks.
Kui vaadata otsa sellele, mis
meid jalgpallis ees ootama hakkab, saab igal juhul väga põnev
hooaeg olema. Meiega ühes alagrupis on veel Põhja-Tallina JK
Volta, Nõmme Kalju FC U21,
Pärnu Jalgpalliklubi, JK Taba-

salu, Võru FC Helios, Paide
Linnameeskond U21, Vändra JK
Vaprus, FC Nõmme United ja
Keila JK.
Kui nüüd kogu see jutt Martin Reimi sõnadega kokku võtta, siis kõlab see nii: “Oleme
tagasi Eesti jalgpalli tugevamas
seltskonnas ja sel korral soovime seda nautida koos viimsilastega. Panustamine mängude korraldusse annab lootust tuua suuremal hulgal rahvast väljaku
äärde oma poistele kaasa elama.
On ju võistlustules meie Viimsi
valla jalgpalli paremik, kes eeskujuks noortele jalgpallikooli
kasvandikele.”
Esimene mäng on juba laupäeval, 9. märtsil kell 13.00 ja
teine pühapäeval, 17. märtsil
kell 13.00.
Jälgi meie tegemisi FB /viimsijk ja Instagrami vahendusel@
viimsijk!
Teeme tribüünid punaseks!

Viimsi JK toimkond
MTÜ Martin Reimi
Jalgpallikool
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Kunstnik Tiina Alver inspireerib jälle
Märtsi lõpuni saab Viimsi
kooli raamatukogus vaadata Tiina Alveri loodusfotode näitust. Kunstniku
elu ja loomingut tutvustab Lehte Jõemaa.
Tiina Alveri kunstnikuks saamine on olnud veidi üllatuslik, sest
esialgu ei osanud naine ise oma
eluteed kunstiga sidudagi. Tema
elu oleks ehk kujunenud hoopis teistsuguseks, kui põhikooli lõpus poleks keegi tundmatu
saatnud talle kutse minna Tartu
Kunstikooli sisseastumiseksamitele.
Tiina ei tea tänaseni, kes saatis talle kirja soovitusega minna
kunsti õppima, kuid igatahes pidi too olema kursis, et lapsepõlves teenis tüdruk joonistusvõistlustelt auhindu. Lisaks armastas
ta suusatamist ja kavatses minna pärast Harmi kooli 8. klassi
edasi spordiinternaatkooli. Aga
just tundmatu kirjasaatja õhutusel sõitis ta hoopis Tartusse.
Toona sai sealses kunstikoolis
valida kolme eriala vahel: dekoratsioon, puitehistöö ja nahkehistöö. Tiina valis viimase ja põhjusel, et sisseastumiseksamil nõuti matemaatikat. Matemaatika
oli aga tema lemmikaine.
Tartu-aastate järel Tallinna
kunstiinstituuti tulles otsustas
Tiina eriala vahetada. Naha- ja
köitekunst meeldis talle siis ja
meeldib praegugi, kuid raamatukujundus meeldis veel rohkem
ja nii langeski valik graafika kasuks. “Meie õppekava oli väga
huvitav. Lisaks joonistamisele ja
graafikatehnikatele tegime plakateid ja tegelesime fotograafiaga. Diplomitööks oli mul sari

Seltskond kevadet ootamas. Foto Tiina Alver

kaheksast olümpiateemalisest
plakatist,” meenutab Alver.
1980. aastal, kui Tallinnas toimus Moskva olümpiamängude
purjeregatt, oli terve linn Alveri plakateid täis. Praegu tundub
see lausa uskumatuna, aga toona olid kõik kaheksavärvilised
plakatid teostatud käsitsi siiditrükis. “Ülimat täpsust nõudev
mängimine,” mainib autor.
ERKI-st suunati Alver Eesti
Televisiooni šriftistiks – siis kirjutati ju kõik tiitrid käsitsi. “Sain
vist aasta “kirjutada”, kui tulid
esimesed lihtsad tiitrimasinad
ja nendele kavandasin uusi kirjatüüpe,” räägib Alver. “Samal
ajal tegutsesin saadete kunstnikuna. Esimene oli Noortestuudio “Infomiin”.” Neist aegadest
on meelde jäänud kaunis aastalõpu lastekontsert “Valge vaikus”, mille stuudiokujunduses
domineeris lumise küla (tegelikult makett) idülliline vaatepilt ja toredad lastelaulud.
Tiina Alveri kui lavastuskunstniku karjäär algas Jaan Rannapi raamatu “Salu Juhan ja ta
sõbrad” ekraniseeringuga. Vahva
lasteloo sündi saatsid tõelised
loomingulised otsingud lavastajatega. Maksimalistidest koos-

nev meeskond (kuhu kuulusid
toona Tiina Alver, Raivo Suviste ja Jüri Pihel, juhtoperaator
Jüri Suurevälja) võis hea tulemuse nimel lõputult katsetada tehnilisi võimalusi ja mängulisi elemente. Rahaga olid lood teistmoodi kui tänapäeval – kõik
said kuupalka, pikkade päevade
ja magamata ööde preemiaks oli
töörõõm ja rahulolu, mis toitis
elujõudu.
Alver on algusest peale olnud “Kodu keset linna”, komöödiasarja “Teatriluulud” jt kunstnik. Kõiki tema osalusel valminud saateid ja sarju on raske
üles lugeda. Kontserti “Õhtul pimedal ja nõnda valgel”, kus laulavad Ivo Linna, Erkki-Sven
Tüür, Sven Grünberg, Riho Sibul jt, näitab ETV peaaegu iga
aasta lõpus.
Tiina Alver on tegutsenud
muu hulgas ka sisekujundajana. Ta kujundas Viimsi vallavalitsuse esimesed ruumid – viimasena suure koosolekute saali. Kaitseministeeriumi pressiruumid ja ka Vabariigi Valitsuse
pressiruumi Stenbocki majas.
Pühajärve puhkekodus on koos
abikaasa firmaga kujundatud aastate jooksul enamus sealseid ruu-

me – viimati uus, läbi kahe korruse fuajee. Hoone arhitekt on
tema abikaasa Andres Alver –
ja muide, ka nende pojad Oliver ja Ott on diplomeeritud arhitektid.
Pärast teletööd, kui kunstnikud telest koondati, sai Tiinast
kirjastuses Ilo raamatukujundaja. Sestpeale on mitmekülgne
naine tegelnud sellega, mille pärast ta omal ajal üldse ERKIsse astus. “Õnneks tundsin juba
sel ajal arvutit, aga eks see on
üks lõputu õppimise ja täiendamise koht. Mulle meeldib raamatuid, alates kaanekujundusest kuni illustratsioonide, joonistuste ja fotodeni välja ise teha.
Fotograafiast on saanud mu viimase aja olulisem hobi,” tunnistab raamatukunstnik. Parim
puhkus on aparaat seljas mööda rabasid ja metsi käia.
Paljud viimsilased on näinud väikest kasvu Tiinat talvel
Haabneeme metsaradadel suuskadel ja suvel rullsuuskadel ringi tuiskamas, kaks korda nädalas käib ta päevakeskuses lauatennist mängimas. “Olen kogu
aeg sporti teinud, lapsena me ilma suuskadeta kooli ei saanudki. Harmi mõisa härrastemaja,
kus meie kool tegutses, olid seinaääred suuski täis. Kui lund
polnud, sõitsime jalgratastega,”
räägib asjaosaline, kes on osalenud ka Tartu suusamaratonil.
Kuni märtsi lõpuni saab Tiina Alveri näitust vaadata Viimsi kooli raamatukogus. Väljapanek pakub kvaliteetselt vormistatud näitust: kauneid loodusvaateid ja hea kunstnikupilguga tabatud imelisi hetki.

Lehte Jõemaa

Hüpokoerad ja vennad Piusid
Viimsi Teatajast leitud
info hüpokoera kohta viis
kooliõpilastest annetajad
kokku diabeedihaigeid
abistava projekti eestvedajatega.
21. veebruaril kogunesid Viimsi Ranna Lions klubi liikmed
Rannarahva muuseumis, et korraldada Viimsi Kooli 9h klassi
õpilastele tänutäheks tänu- ja
kohtumisõhtu, kuhu oli kutsutud tuntud näitlejad, kaksikvennad Priit ja Märt Pius. Nende
missiooniks oli rääkida noortele, mis tähendab olla diabeetik,
sest just diabeet on nende igapäevaelu lahutamatuks osaks.
Kogu lugu algas enne jõule,
kui Viimsi kooli 9h klassi õpilased otsustasid loobuda jõuludeks omavahel jõulupakkide tegemisest ja otsustasid selle asemel abivajajatele raha annetada. Igalt õpilaselt koguti heategevuseks 7 eurot.
Mõeldud-tehtud! Kogutud 40
euro eest otsustati osta üks komplekt õppevahendeid Ida-Ukraina koolile. Lisaks koguti veel
20 eurot, et osta kaks komplekti õpikuid ja koolitarbeid MTÜ
Mondo* kaudu. Aga ikka veel
jäi raha üle ja nii otsustatigi 125

Vennad Piusid esinemas. Fotod erakogu

See foto hüpokoerast jäi silma
heategijatele.

eurot annetada hoopis Viimsi
Ranna Lions klubi heategevuskontole, millega toetakse projekti Viimsi diabeedihaigele lapsele hüpokoera ehk diabeedi abikoera koolitamiseks.

“Mõtlesime, mis me kogutud rahaga teeme, ja siis märkasime Viimsi Teatajas kuulutust hüpokoerast,” selgitas klassijuhataja Ingrid Rõigas, kuidas otsus sündis. Hüpokoera pilt
tõmbas meie tähelepanu. Mõtlesime, et aitame parem omasid. Aafrika ja Ukraina lapsi tuleb ka toetada, aga see jäi õpilastele kaugeks. Hüpokoera vajadus oli aga arusaadav ja puudutas neid.”
“Kui inimesel on veresuhkur
madal, siis tunneb väljaõpetatud hüpokoer spetsiifilist lõhna
ja annab sellest märku,” selgitab
hüpokoera vajalikkust 9h klassi õpilane Simona Bergmann.
“Hüpokoeri treenitakse spetsiaal-

selt oma peremehe madala veresuhkruga kaasneva lõhna peale
reageerima.”
“Projekti raames, mida Viimsi Ranna Lions klubi on nõuks
võtnud aidata, koolitatakse kokku välja 12 koera. Iga koera väljaõpe maksab 1000 eurot. Seega on heategijatel vaja koguda
kokku 12 000 eurot,” selgitab
klubi liige Marika Tomberg.
“See on nagu piirivalvur ja
piirivalvekoer, kes peavad üksteist hästi mõistma,” selgitatakse mulle lionsite vestlusringis,
kui hästi peavad diabeetik ja
hüpokoer teineteist mõistma.
“Õnneks ei pea hüpokoer olema üks kindel tõug, aga sellel
koeral ei ole pimedate koera
õigusi, sest ta ei või haige lapsega kooli kaasa minna,” selgitab Tomberg eriotstarbeliste
koerte erinevust.
Kel hüpokoerte vastu huvi,
saab selle kohta lähemalt lugeda laste ja noorte diabeediühingu kodulehelt: https://lastediabeet.ee/mida-teeme/diabeediabikoer-ehk-hupokoer/.

Ülo Siivelt
*Mondo on arengukoostööle, maailmaharidusele ja humanitaarabile pühendunud
Eesti organisatsioon (https://www.mondo.org.ee).

Prangli sädeinimene
on Süüne Tammsaar
Prangli saarel valiti tänavu Eesti Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril juba üheksandat korda
Prangli saare sädeinimene.
Seekord osutus enamushäältega valituks Prangli saare elanik Süüne Tammsaar. Tema tutvustuseks võib öelda, et Süüne
on lahtiste kätega noor mees, kes on olnud saarel inimeste suhtes alati väga abivalmis. Ta teab kõike, oskab kõike
ning aitab kõiki. Olgu tegemist auto, külmkapi või televiisoriga.
Eesti Vabariigi sünnipäevapidu Pranglil alustati ühise
hümnilaulmisega. Seejärel mängiti mälumängu, millest võttis osa neli 8–9-liikmelist võistkonda. Võitjameeskond sai
auhinnaks tasuta pääsmed Prangli rahvamaja üritusele ning
Prangli saare lipud. Seejärel oli õnneloos, kus oli viis auhinda. Igal aastal on olnud traditsioon, et sünnipäevatordi
valmistab Prangli rahvamaja rahvas ise. Sellel korral oli
tort soolane – kaunis võileivatort kalaga.
Täname kõiki, kes üritusest osa võtsid, ning MTÜ Viimsi
Huvikeskust toetuse eest!

Carmen Ott

Prangli saare rahvamaja
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Tere tulemast!
Mari ja Bert Viikmäel sündis 20. detsembril poeg Brent.
Until ja Heikki Grossil sündis 11. jaanuaril tütar Grettel.
n Kairi ja Anti Adulasel sündis 15. jaanuaril poeg Tom.
n Eugenia ja Vootele Vesterblomil sündis 16. jaanuaril poeg
Gustav.
n Kirke Klemmeril ja Martin Vihmannil sündis 5. veebruaril
tütar Desiree.
n Karina Bolohhoval ja Nikita Bolohhovil sündis 6. veebruaril
poeg Marseille.
n Piret ja Hardo Reinikel sündis 6. veebruaril tütar Brette.
n Kadri Piirsalul ja Marek Artjuškinil sündis 10. veebruaril
poeg Hendrik.
n Kaire Allasel ja Janek Nugisel sündis 12. veebruaril poeg
Trevor.
n Ruth ja Tarmo Juhansonil sündis 14. veebruaril poeg Tobias.
n Karine ja Michael Westbrookil sündis 15. veebruaril tütar
Saara Mia.
n Käty Kuusemetsal ja Alar-Eero Piirisillal sündis 16. veebruaril
poeg Kennet.
n Kristi Grafil ja Raivo Tammusel sündis 17. veebruaril poeg
Kristo.
n Kärt ja Rasmus Kurrikul sündis 19. veebruaril poeg Kristofer.
n Maria Vinogradoval ja Sergei Vinogradovil sündis 21. veebruaril tütar Maria-Anastassia.
n Liisa ja Nico Schneemannil sündis 22. veebruaril tütar Luumi.
n

n Helerin
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Viimsi 100. aastapäeva raames valiti
esmakordselt Viimsi oma maitse!
Viimsi vallavolikogu
esimehe vastuvõtul
21. veebruaril toimus
esmakordselt konkurss
“Viimsi Maitse“.

Võistlusel osalesid kolm kohalikku restorani: OKO, Delicato ja Kobar, kes kõik töötasid
välja oma retsepti, milline on
nende arvates üks õige Viimsi
toit. Vastuvõtu külalised said
hääletada oma lemmiku poolt.
Sel korral osutus võitjaks OKO
“Viimsi Vitamiin”, mis koosnes XXL ahjukartulist heeringatartariga.

Viimsi Teataja

“Viimsi Maitse” konkursil osalejad – resto Kobar perenaine
Kaari Nairismägi, resto OKO
peakokk Tõnis Siigur ja Delicato
tegevjuht Margit Mooste auhindadega. Fotod Raul Mee

OKO – Elamus lihtsast toidust

H

aabneemes, maalilises mererannas asub restoran OKO. pakume restoranitasemel kiirtoitu,
kus ühte menüüsse on kogutud lihtsad ja tuttavad toidud uues erilises võtmes. OKO menüü
on lihtne ja enamik toite on mõeldud jagamiseks – loodud sõprade ja perega koosviibimiseks
ning toidu nautimiseks. Suvel on meil väga mõnus terrass, otse rannaliival. Oleme peresõbralik
restoran, mõlemal korrusel on lastenurk.
Modernse disainiga söögikoha keskpunktiks on hiiglasuur pitsaahi. Pitsasid ja friikartuleid
pakutakse kõikjal, aga OKO püüab seda teha paremini kui teised. Pitsa on Romano stiilis õhukese põhja ja õhulise äärega. Valmistame seda naturaalse juuretisega taignast, pärmi ei lisa. Kõik
koostisained pitsas on kõrge kvaliteediga ja Itaaliast pärit. Teine meie spetsialiteet OKO-s on
krõbedad friikartulid, mille tehnoloogia arendasime välja pika katsetamise tulemusel, kartulisort
sai valitud 21 erineva Eestis kasvava friikartuliteks sobiva kartuli seast. Friikartulid pole mitte ainult “käsitöö” nagu Kalamajas või muudes boheemlikemas trendikohtades, vaid lausa “artisan”:
lisaks käsitööle tuleb mängu ka kunst.
Viimsi toiduks mõtlesime välja “Viimsi Vitamiini” – kartul & heeringas. Kartul ja heeringas
on kaks toiduainet, mis on iseenesest väga toitainerikkad ja samas ka lihtsad, tuntud maitsed.
Kahjuks on need toiduained natuke unustusse vajunud ja paljud inimesed ei söö neid enam tihti.
Sellepärast soovisimegi Viimsi rahvale neid taas meelde tuletada veidi huvitavamal ja maitsvamal kujul.
Kartul & heeringas on ahjus küpsetatud kartul, mille sisu on segatud maitsevõi ja toorjuustuga, kaetud heeringatartariga, millele lisab värskust roheline õun ja kõige peal riivitud Andre
Excellence juust.
Kartul & heeringas on veel eriline toit selle poolest, et lisab viimsikate toidulauale hulga
vajalikke vitamiine ja mineraalaineid.
Need kaks eestimaist toiduainet on meie toidulaual kättesaadavad aastaringselt ja kõrge
kvaliteediga. Koorega kartulit süües saame me hulganisti vajalikke aineid – veerand päevasest
kiudainekogusest, kolmandiku magneesiumikogusest, B-grupi vitamiine, C-vitamiini. Heeringaportsust saab pimedal ajal kätte eriti hädavajaliku D-vitamiini päevanormi.
OKO asub aadressil Kesk tee 27, Haabneeme, Viimsi. NB! Otsime suveperioodiks OKO-sse
uusi töötajaid baari, administraatoriks, abiks kööki ja terrassile.

Viimsi vitamiin
Kartul & heeringas 4-le

Vaja läheb: 4 suuremat kartulit
Maitsevõi: 80 g toasooja või 1 sl peterselli, 1 sl
tilli, 1 küüslauguküüs, riivitud, 0,5 tl riivitud sidrunikoort, soola, värskelt jahvatatud musta pipart
Toorjuust: 80 g toasooja toorjuustu, 1 sl hakitud
murulauku, küüslaugusoola, värskelt jahvatatud
musta pipart
Heeringatartar: 400 g soolatud terve heeringas
(pea, saba ja sisikonnaga), 120 g riivitud rohelist
õuna Granny Smith (väike), 1 sl sidrunimahla, 40 g
peenelt hakitud šalottsibulat, 2 sl hakitud tilli, 1 sl
Dijoni sinepit (sobivad ka teised), 2 sl külmpressitud rapsiõli, Värskelt jahvatatud musta pipart,
soola (olenevalt heeringa soolsusest)
Kaunistamiseks: 50 g krõbedaid sibulahelbeid,
100 g panko riivsaia, 50 g riivitud Andre X juustu,
küüslaugusoola
Valmistamisõpetus
Eelkuumuta ahi 220 kraadini. Pese kartulid puhtaks ja pane ahju. Küpseta olenevalt kartuli suurusest 70–90 minutit.

Samal ajal valmista täidised. Sega toasoe või
peterselli, tilli, sidrunikoore ja küüslauguga. Maitsesta soola ja pipraga. Sega toasoe toorjuust hakitud murulauguga, maitsesta küüslaugusoola ja
pipraga.
Fileeri heeringas. Sega peenelt hakitud õun sidrunimahlaga. Haki heeringafilee peeneteks ribadeks ja sega kausis kurnatud rohelise õuna, šalottsibula, sinepi, rapsiõli, tilli ja pipraga.
Krõbeda panko jaoks rösti pankot ahjus 150 kraadi juures umbes 10–20 minutit, kuni see on kuldne.
Sega röstsibula ja peenelt riivitud juustuga, maitsesta küüslaugusoolaga.
Serveerimiseks lõika ahjust tulnud kartulile peale risti kujuline lõige ja pressi sisu veidi välja. Sega
kahvliga kartuli sisu paar korda, et seda murendada. Lisa supilusikatäis maitsevõid, sega kahvliga
läbi. Lisa peale lusikatäis toorjuustu. Kata ¼ koguse heeringatartariga.
Kaunista krõbeda panko ja peenelt riivitud
Andre X juustuga.
“Viimsi Vitamiin“ lisandub OKO menüüsse juba
lähiajal – jälgi meid Facebookis ja Instagramis.
Koduleht www.okoresto.ee.
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KOBAR on tulnud, et jääda
R

estoran KOBAR on Viimsis uustulnuk, saame varsti alles
aastaseks. KOBARa perenaine Kaari on juba pikaealine
viimsikas ja nii on KOBAR loodud viimsikalt viimsikale –
mõnus kohtumispaik kodust mitte väga kaugel. Külalisi ootame igast Eestimaa ja maailma nurgast, et pakkuda põhjamaist
toiduelamust KOBARa laiast maailmast kogutud kiiksudega.
KOBARas saab hooajalisi maitseid nautida sõltumata eelistustest. Kõhu saavad täis veganid ja suured lihasõbrad ning
kõik, kes sinna vahele mahuvad.
KOBARa lahtise kalapiruka idee sündis üsna kiiresti ja valutult – mõte tuli enne, kui arusaamine, et see ongi see, mis
meie jaoks seob kokku mineviku rannarahva toidulaual olnud
kala ja leiva tänase viimsika moodsa köögiga. Meie lahtine
kalapirukas, prantsusepäraselt quiche, on tänapäevane tõlgendus rannavetest püütud kalast ja kodusest leivast KOBARa
kiiksuga ehk võõramaise fenkoli aktsendiga ja aianurgast
peoga haaratud värske salati lisandiga. Retsepti loomisel mõtlesime eelkõige sellele, et kõik koostisosad oleksid kergesti
kättesaadavad ja pirukat on igal viimsikal lihtne õhtusöögiks
valmistada või pühapäeva hommikul ahju pista.
Lahtist kalapirukat saab KOBARasse maitsma tulla juba
esmaspäeval, 11. märtsil! Jälgi meie tegemisi ka Facebookis
ja Instagramis. Koduleht www.kobar.ee.
Restoran KOBAR asub Paadi tee 3, Viimsi Äritares. Oleme
avatud E–L k 12–21, P k 12–19.

Resto KOBARa lahtine kalapirukas oli peoõhtul
tõsiseks konkurendiks teistele võistlejatele.

Lahtine kalapirukas

peedi graavilõhe, värske salati ja vutimunaga
Vaja läheb: 500 g lehttainast, 700 g toorest lõhefileed, 150 g fenkolit, 5 kanamuna, 400 ml vahukoort, tükike võid, hakitud tilli, 3 keskmise suurusega keedupeeti, 300 g soola, 200 g suhkrut, vutimune, soola ja pipart
Valmistamisõpetus
Peedi graavilõhe valmistamiseks sega kokku 300 g
soola ja 200 g suhkrut. Püreesta 3 keskmise suurusega keedupeeti ühtlaseks massiks. Lõika 350 g
lõhefileest õhukesed viilud ja kata need soola/
suhkru seguga ja peedipüreega. Lase 6 tundi külmas seista.
Piruka põhja valmistamiseks pane ahi sooja ja
kuumuta 200 kraadini. Samal ajal rulli taigen lahti,
laota koogivormi ja kata vorm fooliumiga. Küpseta 10–15 minutit.
Nipp! Piruka põhja ette küpsetamisel on abiks
keraamilised küpsetusoad, mis tuleb asetada foo-

Delicato – maitseelamusi
üle kümne aasta
D

elicato gurmeekauplus koos oma pagari- ja kodiitritöökojaga on pakkunud juba kümme
aastat häid maitseelamusi kõigile, kes austavad värsket ja parimat toitu, nii nagu see oleks
ise tehtud. Delicato trump on küpsetised, mis panevad elusse armuma!
Meie omavalmistatud toodete valikus on toorjuustukoogid, pirukad, saiad, leib, pestokastmed, maitsevõid, küpsised. Pakume ka teiste Eesti väiketootjate toodangut, kes austavad samu
põhimõtteid oma toodangu valmistamisel kui meiegi.
Delicato kohvikus lähtume oma toitude valmistamisel alati nende lihtsusest, tervislikkusest,
maitsest ja kvaliteedist. Ajaloost on teada, et eestlase ja eriti rannarahva pidulauale on alati
kuulunud angerjas kui eriline delikatess. Soovisime piduroaks pakkuda kerget, aga soojendavat
suppi, nii sündiski idee angerjasupist. Supi kõrvale küpsetasime krõbeda piruka Delicato sibulachutneyga.
Külasta meid Viimsi Keskuses, Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi. Jälgi meie tegemisi ka
Facebookis ja Instagramis. Koduleht www.delicato.ee.
Oleme avatud E–R k 9–21, L k 10–21, P k 10–19.

Delicato rannarahva angerjasupp
Valmistamisõpetus
Valmista kolmest kalast korralik puljong.
Pruunista porgandi, fenkoli ja porrulaugu ribad
võis ja lisa puljongile. Lõika angerjast 3 cm lõigud

ja keeda eraldi puljongis 5 minutit, seejärel lisa
küpsed angerjatükid ülejäänud supile.
Serveerimisel lisa igale portsjonile keedetud
vutimuna ja maitserohelist.

liumile. Küpsetusoad aitavad säilitada taigna vormi.
Piruka täidise valmistamiseks lõika fenkol parajateks tükkideks ja kuumuta pannil tükikese võiga. Maitsesta soola ja pipraga. Sega kokku munad, vahukoor, lisa hakitud till, maitsesta soola
ja pipraga. Lõika ülejäänud 350 g lõhefilee 2 cm
suurusteks tükkideks, kuivata tükid köögipaberi
vahel, et üleliigne vedelik pirukasse ei satuks.
Võta etteküpsenud piruka põhi ahjust välja ja
eemalda foolium. Aseta kuumutatud fenkol ja lõhetükid põhjale, vala muna ja vahukoore segu peale. Küpseta 160 kraadi juures 40–50 minutit kuni pirukas on pealt kenasti kuldpruun.
Serveeri pirukat meelepärase värske salati, graavilõhe viilude ja keedetud vutimunadega.
Nipp! Aseta vutimunad 3 minutiks juba keevasse vette ja seejärel tõsta munad jääkülma vette
jahtuma.
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KUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
n Hispaania

keel! Kutsume Teid hispaania keele
kursustele kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses.
Info ja registreerimine: a.s.wesman@gmail.com.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus
12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851.
www.ormikivi.ee.
n Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, katuste-,
vaheseinte-, saunade-, terrasside- ning maalritööd. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus.
Tel 5360 5083.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Viljapuude ja hekkide lõikamine. Haljastustööd.
Tel 5564 7029.
n Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel 5551 8638.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuid,
pügame hekke, langetame puid, freesime kände,
niidame muru ning vastavalt Teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage
julgelt telefonil 5563 7666. Rohkem infot leiate
kodulehelt www.ifhaljastus.ee.
n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra
kujundamine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide
pügamine. Okste äravedu. Tel 510 6830, aednik
Lembit Lennuk.
n Algaja või edasijõudnu, kui soovid tervist parandada, sportlikult treenida või tuge kooli kehaliseks
kasvatuseks, siis harjuta kogenud personaaltreeneriga. Tel 5648 3910, tarmo225@hotmail.com.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini)
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus
olemas. Lisainfo: tel 5827 9084, Laur.
n Ohtlike puude langetamine ja õunapuude lõikus.
Tel 521 0334.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-mail margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa
teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. 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 matemaatika õpetaja
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 santehnilised
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd.
Kanalisatsiooni 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 telefonil
5877 1665, info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused,
konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja
välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega,
projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476,
e-post ehitus@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
MÜÜK
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345,
e-post marek406@gmail.com.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 €. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 €. www.koduvärav.ee,
tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkottides kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust.
www.puiduterminal24.ee, tel 5332 2711.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.
n Müüa puitbrikett 180 €/960 kg, turbabrikett
150 €/840 kg, Viimsis transport tasuta, tel 517 0257.
n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.
TÖÖ
n Korralik mees töökogemustega teeb aiatööd,
väikesed remonditööd. Tel 5393 3070.
n Abistan perekonda kodu korrashoiul. Soovitavalt
Pärnamäel, Viimsi asulas või Pirita ümbruses.
Tel 5837 9774.
n Haabneeme firma pakub tööd kaubikujuhile
osalise tööajaga ja naistöötajale-kalandeerijale.
Töö ühes vahetuses. Info: tel 501 8413.
n MyFitness Viimsi pakub osalise ajaga tööd
rõõmsameelsele ja kohusetundlikule lapsehoidjale.
Tööleasumine aprillikuust. Lisainfo ja kandideerimine: silja.koiv@myfitness.ee või tel 661 9741.
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.

Ükski leping ei taga sajaprotsendilist õiguskindlust
Ükski leping, ka notariaalne leping ei pruugi osapooltele tagada sajaprotsendilist õiguskindlust. Õiguskindluse peamiseks tagatiseks on lepingu osapoolte tahe aru saada lepingu
sisust enne sellele alla kirjutamist.
Tavapäraselt sõlmitakse lepinguid heas usus
ning paljudel juhtudel suhtutakse sellesse kui
formaalsusesse. Elu näitab, et kokkulepitusse süvenetakse ja lepingut hakatakse koma täpsusega lugema alles probleemide ilmnemisel ning
siis, kui lepingupooled on juba lootusetult tülli
pööranud.
Tänapäeval on kombeks probleemile reageerida kiiresti ja teravalt. Valitseb kindel veendumus, et üksnes kohus on võimeline tekkinud
konflikti lahendama. Samas tasuks alati esmalt
kaaluda konflikti kohtuvälise lahendamise võimalusi. Konflikti rahumeelse lahendamise eelduseks on poolte valmisolek leida kompromisslahendusi.
Taru Pro Bono Legal Aid õiguskliinik on avatud
14. märtsil, 17. aprillil ja 16. mail.
Aja broneerimiseks kirjuta e-posti aadressil
tere@taruviimsi.com.

Viktoria Tuulas

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

HOOLDAJAT,

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!

kelle tööülesanneteks on pansionaadi elanike suunamine, juhendamine ja abistamine
igapäevastes elamistoimingutes: hügieenitoimingud, vajadusel mähkmete vahetamine,
riietamine, abi söötmisel, sõbraliku ja turvalise elukeskkonna loomine ja tagamine, suhtlemine 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

TEL. 5457 5055
Sisustustekstiilide õmblemine:
- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad
- voodikatted jne

Katri 5533220

tekstiilid@gmail.com

Kiire ja kvaliteetne!

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee
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17 AASTAT
VIIMSIKAS

15 AASTAT
KINNISVARAS

VÕTA MINUGA ÜHENDUST:
aivar.kaarus@epicenter.ee
Tel: +372 564 4346

Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi

Kasutusluba kinnitab, et
hoone on kasutamiseks ohutu
Kasutusloata hoone müük
pangalaenu abil on kaheldav
Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel
hüvitiste välja maksmisest
Kohalikul omavalitsusel on
õigus kasutusloata hoone
omanikku trahvida

Koostame
muudatusprojekte
Teostame
ehitise auditit
Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017
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Väsimusele vastu värskuse ja vitamiinidega

Kas väsimus kimbutab?
Nahk on tuhm ja elutu?
Tunned end tihti väsinuna? Pärast pikka ja
päikesevaest talve
kipub nii olema, kuid
leidub lahendusi, mis
lisavad energiat, ilu ja
enesekindlust. Uurisime
Viimsi Keskuse kauplustest, kuidas minna
kevadele vastu särava ja
kaunina.

Apotheka apteekrite sõnul saab
iga naine enda välimuse turgutamiseks palju ära teha. “Kevadel vajab nahk just sügavuti korralikku niisutust, et talvine hall
jume asenduks säravaga,” kinnitatakse Apothekast. “Näiteks
saab valida erinevate maskide
ja kreemide vahel, mis nahka
niisutavad, sära annavad ja väsimusmärgid kaotavad.” Üheks
heaks valikuks on brändi Avène
värskendav ja niisutav E-vitamiiniga seerum, mis on mõeldud just väsinud, tuhmile ja niiskusjanus nahale ning sobib ka
meigi aluskreemiks. Veel soovitavad apteekrid proovida Jowaé
antioksüdante ja Jaapani kirsiõievett sisaldavat maski, mis
annab 10 minutiga tõhusa niiskusesüsti igale nahatüübile ning
üleöö hoides teeb tõelist imet.
Kaupluse L’Cosmetics turundusspetsialisti Heily Aigro sõnul
on jätkuv trend looduskosmee-

Botavikos
deodorant.

Biomarket
soovitab.

tikal. “Meile on jõudnud uus
bränd – Botavikos –, mille tootevalikust tooks välja looduslikud
deodorandid,” tutvustab naine.
“Antibakteriaalse efektiga mineraalne pulkdeodorant eemaldab ebameeldiva lõhna ning tagab kaitse terveks päevaks.” Keha värskendamiseks soovitab
Aigro modelleerivat kehakoorijat Natura Siberica uuest sarjast Flora. “See koorib õrnalt,
värskendab ja uuendab nahka,”
kinnitab naine. “Regulaarsel kasutamisel aitab kaasa ka keha
modelleerimisele.”
Oluline on end aeg-ajalt ka
lõõgastada ning miks mitte teha
seda vannis. Veelgi meeldivama
elamuse jaoks võiks aga vanni
lisada CafeMimi lavendli ja virsikuga vannipalli või vannivahtželee SPA Relax, mis mõjuvad

Uus kaitsev päikesekreem.

enne magamaminekut rahustavalt.
Biomarketi tervise- ja ilukategooria juht Ireen Reilandt
soovitab proovida inglise juhtiva ökokvaliteediga toidulisandite tootja Viridian naha, juuste ja küünte ilukompleksi, mis
on sünergiline kombinatsioon
vitamiinidest, mineraalidest ja
fütotoitainetest. “Need aitavad
toetada kollageeni tootmist ning
naha, juuste ja küünte tervist,”
tutvustab naine. “Biotiin toetab
naha ja juuste tervist, raud vähendab väsimust ja soodustab
punaste vereliblede teket ning toetab immuunsüsteemi, ka muud
koostisosad on väga kasulikud.”
Meigitoodetest soovitab Reilandt naistel end premeerida
Dr. Hauschka kevadise meigikollektsiooniga High Spirits,

Taastusravi ja
rehabilitatsioon

Ökoapteek Eliksiir
soovitab.

kuhu kuuluvad päikesepuuder
koos pintsliga, lauvärvipliiatsid
ja vedelad huulevärvid – need
kevadised värvid muudavad meeleolu tõeliselt rõõmsaks. “Päeva tasub aga alustada Dr. Hauschka uuendava jumet ühtlustava
päevakreemiga, mis kingib nahale särava värskuse, peidab väsimusejäljed, ergutab naha loomulikku uuenemist ja toetab naha tervislikku niiskusesisaldust,”
sõnab naine. “Võib juhtuda, et
jume saab nii ühtlane, et jumestuskreemi pole vajagi.”
Päevituskeskuse D päike turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadi Truuleht kinnitab, et
hirmutavad artiklid päevitamise ebatervislikkuse kohta ei
vasta tõele. “Päike on energiaallikas, toob reeglina hea tuju ja
annab parema enesetunde,” jul-

gustab naine. “Kui on soov olla tegus ja aktiivne, hea tervise
juures, siis soovitame mõõdukat tervislikku päevitamist mitte
ainult kevadel, vaid tegelikult
aastaringselt.” Tema kinnitusel
varustab tervislik d päike organismi vajaliku D-vitamiiniga
ning päevitamine on lõõgastav
ja õnnehormoone vallandav heaoluteenus.
“Kevadsuviseks perioodiks
valmistudes võiks pere terviseja iluarsenali kuuluda SPF päikesekaitset ja päikesepõletust
leevendavad aaloed sisaldavad
kehahooldustooted,” soovitab
Truuleht. “Professionaalne päevituskosmeetika ja päikesekaitsetooted on tootearenduses samal tasemel kvaliteetsete nahahooldustoodetega, nii et kui on
plaanis esimeste päikeseliste kevadilmadega nina toast päikese
poole pöörata või on tulemas
soojamaareis, siis usaldusväärsed ja kvaliteetsed päikesebrändid pakuvad vajalikke tooteid.”
Eelkõige toob naine esile Swedish Beauty Botanica Pollution
sarja tooteid, mis sisaldavad väga uut ja erilist Pollution Protection™ segu – kaitset toksii-

Viimsi Keskus

Sinu HAMBAKLIINIK

Viimsis

Omame pikaajalist kogemust ortopeedilise, neuroloogilise,
kardioloogilise ja sisehaiguste taastusravi valdkonnas.

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

Taastusravil on tihe sünergia haiglas pakutavate
rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks on toetada

KÕRGTEHNOLOOGIA

inimeste iseseisvat toimetulekut.

Füsioteraapia

Elektriravi

Parafiinravi

KIIRUS

Tegevusteraapia

Laserravi

Loovteraapia

KVALITEET

Psühhoteraapia

Magnetlaserravi

Rehabilitatsioon lastele

Kõneravi

Ravimassaž

Külmaravi

KOGEMUS

Rehabilitatsiooniteenust pakume Sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel.

Fertilitas Viimsis
Kaluri tee 5a
Haabneeme Viimsi vald

Mustamäe polikliinik
A.H. Tammsaare tee 47
Tallinn

Kesklinna polikliinik
Kaupmehe 4
Tallinn

Registratuur:
+372 605 9600
+372 605 9601

Registratuur:
+372 664 6444
+372 664 6445

Registratuur:
+372 660 4072
+372 646 3539

www.fertilitas.ee

Viimsi Keskuse kauplused
on avatud E–L k 10–21,
P k 10–19. Vaata lisaks
www.viimsikeskus.ee.

nide ja keskkonnamõjude eest.
Kõik päevitussalongis müügil
olevad tooted on sobilikud ka
suvistel rannaseanssidel.
Ökoapteek Eliksiiri tegevjuht Kaspar Pae soovitab kevadele vastu minna Terranova
Green Purity Super-Blend seguga, millega saab alustada organismi puhastamist jääkainetest, raskemetallidest ja keskkonnamürkidest. “Samal ajal tugevdab see organismi enda loomulikke puhastus- ja kaitsemehhanisme,” kinnitab Pae. “Puhastav supertoit-pulber sisaldab
palju maksa ja soolestikku toetavaid ning keha aluselisust
edendavaid orgaanilisi taimi ja
ravimtaimi nagu võilillelehed,
vesikress, lehtkapsas, petersell,
peet, nõges, kurkum, koriandrilehed ja nisuorase mahl.”
“Naha, küünte ja juuste terviste toetamiseks on väga häid tulemusi andnud Terranova Beauty Complex, milles sisalduv vesilahustuv orgaaniline väävliühend on põhikomponendiks
elastiini, kollageeni ja keratiini
moodustumisel,” tutvustab mees.
“C-vitamiin on aga oluline naha tervise seisukohast, aidates
seal tekkida kollageenil ja Avitamiinil.”
Väline ilu algab ennekõike
seestpoolt – hoolitse selle eest
looduslike ja kvaliteetsete toitainetega!

Asume
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas
Oleme Haigekassa lepingupartner.
*laste ravi
*täiskasvanute ravi - ja proteesihüvitis

Helista 601 1812 ja vaata www.lumen.ee
Tegevusluba nr: L02451
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Ilusad pakkumised
Viimsi Keskusest!

1.-31.03.2019

APOTHEKA

KODUEKSTRA

Föön AFK 1800-2200 W 7,99 €
Sirgendaja AFK Limited Gold Edition
40 W 6,99 €
Lõhnakomplektid naistele
ja meestele 2,99 €
Kõik peeglid -20%

Kaks on soodsam- kahe
ühesuguse toote ostul võidad!

KODU & KÖÖK

SPORTLAND

XS MÄNGUASJAD

“Who is that girl” kosmeetika
nüüd XS Mänguasjad kaupluses

Tristar Sirgendav juuksehari 17,90 €
Käsiauruti rõivastele 29,90 €

Parim valik treeningriideid
on kohal!

L COSMETICS

Natura Siberica Kam-Chat-Ka,
Caviar, Sauna Detox valik tooteid -30%
Flormar LongWearing huulepulk -28%
La Rive valik parfüüme naistele -30%

MAKE YOUR ID

SUBWAY

Teryaki kana wrap 4,15 €

BABYBACK RIBS & BBQ
Kerge salat BabyBack Ribs &
BBQ’st alates 6,90 € eest.

Lõikus + värvi ostu puhul
kingituseks System Professionalsi
juuksetaastusprotseduur.
OPI küünelakid -20%

JUUSTUKUNINGAD

BIOMARKET

Moekaubad -50%

Püsikliendile kitsepiimajuust
trühvlitega -20%

TUBLI RÄTSEP

Dr. Hauschka päikesepuuder pintsliga
22,90 €* *Piiratud koguses
Viridian naha, juuste ja küünte
ilukompleks 30 kapslit 13,99 €
Dr. Hauschka silmameigieemaldaja
75 ml 16,41 €

Naiste- ja ilukuu
eripakkumised
GOLDTIME

04.-10.03.2019
Tavahinnaga kuldehted -25%*
*v.a. brändiehtednaisele.

D PÄIKE

8.03 naistele
3 minutit tasuta päevitust!
*Kehtib ühekordselt kahele.

ELIKSIIR

Märtsikuus kogu kaup -10%.
06.-10.03 eripakkumised
kuni -30%

APOLLO

01.-22.03.19
KUMA Koolibripross Day Catcher 16,99 €
Raamat „Ilma ainsagi sõnata“
12,99 €
CD Queen - Bohemian
Rhapsody 11,99 €
Lettering Komplekt
algajale Tombow 11,99 €
Popsockets Peace Tiffany 8,99 €

SOKISAHTEL

04.-10.03.2019
Kõik tavahinnaga tooted
-20%, kliendikaardiga -30%.

NICE’N’CLEAN

Kleitide puhastus -20%
Pakkumine kehtib
04.03-10.03.2019

URR & NURR

04.-10.03.2019
Kõik lemmiklooma
šampoonid ja palsamid -15%

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

NAISTELE!

KÕIK KAUBAD -15%

www.magaziin.ee

ine!
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TCHIBO kodu-,
köögi- ja
garderoobikaubad
08.03-15.03.2019
Autoekspert.ee
Ranna tee 50
Kauplus: 6 039 070; töökoda: 6 039 073

-40%
Pakkumine kehtib 07.03.-10.03.2019

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

