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EV 102 23. veebruaril toimusid Eesti iseseisvus-
päeva tähistamiseks ViVa Festivali avaüritused.

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati 
Viimsis ViVa Festivali üritustega

L
aupäeval, 23. veebruaril 
toimus Laidoneri mõisa 
õuel Eesti vabadussõja aja-
looline taaslavastuslahing 

“Lõuna wäerind – 1919”. Eesti sõja-
muuseum koostöös Saaremaa sõ-
javara seltsiga on juba mitmendat 
aastat Viimsis ning ka mujal Eestis 

iseseisvuspäeva tähistamise raa-
mes põnevaid sõjaajaloo taaslavas-
tuste sündmusi korraldamas. Need 
on olnud alati meeldejäävad ja 
publikurohked üritused, nii ka sel 
korral. Näidislahingus osales kokku 
80 sõjaajaloo klubide liiget Eestist, 
Soomest, Lätist, Venemaalt ja Val-
gevenest. Pärast lahingut heiskasid 
Viimsi vallavanem Illar Lemetti, sõ-
jamuuseumi direktor Hellar Lill ja 
MTÜ Saaremaa Sõjavara Seltsi ju-
hatuse liige Margus Sinimets Ees-

ti hümni saatel sinimustvalge lipu 
ning tänasid näidislahingus osale-
nud sõjaajaloo klubisid ja publikut. 

Seejärel toimus päikselisel Lai-
doneri mõisa õuel Eesti Vabariigi 
102. aastapäeva tähistav vabaõhu-
kontsert “ViVa Eesti”. Sellel astusid 
üles tuntud viimsilastest artistid: 
Rein Rannap koos ETV tütarlas-
tekooriga Aarne Saluveeri juhatu-
sel, Pearu Paulus, Sissi & Liisa, In-
ger, Raul & Carlos Ukareda, Andrus 
ja Andreas Kalvet. Kontserdi lõpus 
kõlasid tänaseks eesti muusikaklas-
sikaks saanud Rein Rannapi “Ees-
ti muld ja Eesti süda” (sõnad Lydia 
Koidula) ja “Rahu” (sõnad Urmas 

Alender). Osalejad said maitsta 
sõdurisuppi ja teed, lapsed vastla-
kuklit.

Päev jätkus Viimsi raamatukogu 
saalis, kus toimus talendikontsert 
“Viimsi Talent’20”. Viimsi talendid 
tõid kokku terve saalitäie rahvast 
ning pakkusid publikule sädele-
va ja nauditava elamuse, hoolima-
ta esineja vanusest ja kogemusest 

– kõigil oli publikule midagi öel-
da! Eriti heameelt tegi see, et vä-
ga mitmed esinejad tulid publiku 
ette omaenda loominguga ja olid 
väga veenvad. Üles astusid Viimsi 
noored vanuses 7–25 aastat. Näha 
ja kuulata sai luulet, tantsu erine-
vates žanrites, akrobaatikat, pilli-
mängu ja loomulikult laulu nii so-
listidelt kui ka ansamblitelt. Valiti 
publiku lemmikud, nendele pani 
välja auhinnad Tallinn Viimsi SPA. 
Suurimad tänud kõigile esineja-
tele, juhendajatele, innustajatele, 
toetajale, kaaskorraldajatele Viim-
si noortekeskusest ja Viimsi raama-
tukogule!  

Ott Kask
Kultuuritöö peaspetsialist

Näidislahingus osales kokku 
80 sõjaajaloo klubide liiget 
Eestist, Soomest, Lätist, Vene-
maalt ja Valgevenest. jä
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Viimsist sirguvad 
uued talendid
Uue kogukonnafestivali ViVa 2020 
raames toimus raamatukogus esimene 
Viimsi talentide võistlus.. Viimsi laulu-
laps valitakse aga juba aprillis. Regist-
reeru enne 16. märtsi. Loe lk 2–3

Naistepäev: 
VEDA naised
Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsioon innustab Viimsi 
naispere kohalikku ellu ja 
kultuuri panustama. 
Loe lk 4–5

OTT: kaubakohtingud  
toovad külarahva kokku
Viimsi kohalikele elanikele mõeldud OTT ehk 
otse tootjalt tarbijale on puhtalt kogukondlik algatus. 
Osta kõige värskemat kraami, mis on tervislik ja 
kvaliteetne ning pealegi annab võimaluse omakandi 
rahvaga kokku saada.   Loe lk 4–5

Taaslavastuslahingu “Lõuna wäerind – 1919” lõpurivistus Eesti Sõjamuuseumi õuel.

Rein Rannap, Pearu Paulus, Aarne Saluveer ja ETV tütarlastekoor Viva Eesti laval. Fotod: Tiit Mõttus

Esinejad ja korraldajad pärast Viva Eesti kontserti Eesti sõjamuuseumis ...  

... ja pärast “Viimsi Talent’20” kontserti Viimsi raamatukogus. 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Facebook.com/ViimsiVald
Facebook.com/ViimsiTeataja

www.viimsiteataja.ee

Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post rain.uusen@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

@viimsivald 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti ja seda levitatakse tasuta.
Ajalehe järgmine number ilmub 20. märtsil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 12. märtsil kell 16.

  Viimsis on täies hoos keskkonna-aasta 2020, et rõhu-
tada taastumatute loodusvarade mõistlikku kasutamist ja 
keskkonda säästva eluviisi võimalikkust. 

Kuidas plaanid Sina sel aastal keskkonna säästmisse 
panustada? Kirjuta meile teataja@viimsiteataja.ee ja saada 
ka võimalusel fototõestus oma keskkonda säästvatest tegu-
dest. Viimsi keskkonna-aasta on mõeldud tegutsemiseks 
kõigile.

kas teadsid, et ...

“Viimsi Talent’20” tõestas noorte pealehakkamist
“Viimsi Talent’20” 
Esinejad

  Viimsi Trompetid – Mattis Johan Mere, Mart 
Hakon Reinmets, Jan Marius Laur, Mehis Martin Ots

  Romili Ruse – laul ja balletitants (klaveril saatis 
Mari-Liis Rahumets)

  Veronika Jalõkova – laul ja viiul (klaveril Mari-Liis 
Rahumets)

  Carolina Valgur – flööt
  Adelia Yaroshenko – laul         
  Melissa Selena Saul – laul ja kitarrisaade
  Laura Pabbo – tants
  Britta Melinde Ploom – akrobaatika
  Robin Pastak – laul ja kitarrisaade
  Hanna Grete Rebane – luuletus ja laul (klaveril 

Marten Joonas Ruut)
  Riho Sinisalu – laul ja kitarrisaade 
  Andreas Kalvet – laul (klaveril Mariann Nirk) ja 

veel üks laul – Andreas Kalvet ja kaasvokalistid 
Gretel Abner, Kristofer Seema, Mariann Nirk

  Valeria Filippova – laul (klaveril Matthijs Quaijtaal)
  Kati Kadarpik – laul
  Kasper Sebastian Silla ja Gretel Abner – laul
  Linda Ellen Toom – laul (klaveril Matthijs Quaijtaal)
  Vokaalpoistebänd – Andreas Kalvet, Kristofer 

Seema, Kasper Sebastian Silla (klaveril Kasper 
Sebastian Silla)

Publiku lemmikud
  Veronika Jalõkova – laul ja viiul (klaveril 

Mari-Liis Rahumets) –, kes esitas L. Ahrensi / 
M.-L. Rahumetsa laulu “Meile jääb see detsember”

  Hanna Grete Rebane – luuletus ja laul (klaveril 
Marten Joonas Ruut) –, kes luges enda luuletuse 
ning laulis samuti enda ja Marten Joonas Ruudu 
laulu “Prints ja roos”

  Valeria Filippova – laul (klaveril Matthijs 
Quaijtaal) –, kes esitas Billie Eilishi laulu “No time 
to die”
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Viimsi Trompetid – 
vasakult Mehis 
Martin Ots, Mattis 
Johan Mere, Mart 
Hakon Reinmets ja 
Jan Marius Laur.  
Fotod: Tiit Mõttus
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Nominentide esitamine 8. märtsini
 KIRJUTA:

viimsidaamid@gmail.com või
Pargi tee 8, Viimsi, 74001, Harju maakond

VIIMSI ETTEVÕTLIKE DAAMIDE
 ASSOTSIATSIOON

Pringi küla planeeringute 
teemaline infokoosolek
Kolmapäeval, 11. märtsil algusega kl 18 toimub Rannarahva muu-
seumis Pringi küla planeeringute teemaline infokoosolek. Koosolekul 
tutvustatakse hetkel menetluses olevaid Pringi küla detailplaneeringuid 
ning planeerimisprotsessi üldisemalt.

Kadri Käärt 
Pringi külavanem

Viimsi Pensionäride Ühenduse 
volikogu koosolek
Viimsi Pensionäride Ühenduse volikogu koosolek toimub Viimsi päe-
vakeskuse saalis (Kesk tee 1) neljapäeval, 12. märtsil algusega kell 14. 
Päevakorras on Viimsi Pensionäride Ühenduse 2019. aasta majandus-
aasta tegevuse aruande, 2020. aasta tegevuskava ja eelarve läbiaru-
tamine.

VT 

Hillar Pappel, palju õnne ja 
tervist 80. juubeli puhul!
                        Hillar Pappel töötas Viimsi Teataja toimetajana ning
                          oli taasasustatud Viimsi vallavolikogu esimene esi-
                          mees 28.10.1993–12.11.1996. Õnne soovivad Viimsi 
                        vallavolikogu, vallavalitsus ja Viimsi Teataja!

VT 

Tellige valla kinkeraamat!
Veel saab tellida valla kinkeraamatut! Väljaanne 
annab hea ülevaate Viimsi valla igapäevastest tege-
mistest ja valmib valla 101. sünnipäevaks mais 2020. 
Raamatu ettetellimishind on kuni 10. aprillini 25 eurot, 
raamatud vabamüüki ei tule. Raamatute ja kinke-
kaartide tellimusi ootame e-posti aadressile 
viimsiraamat@gmail.com!

VT 

TeatedViimsi laululaps valitakse aprillis
LAULUVÕISTLUS “Viimsi Laulu-
laps 2020” toimub laupäeval, 
4. aprillil Viimsi raamatukogu 
saalis.

Noortel lauljatel on taas aeg valmistu-
da igal kevadel toimuvaks lauluvõist-
luseks “Viimsi Laululaps”.

Võrreldes eelmistel aastatel toimu-
nud lauluvõistlustega, on sel aastal ka-
vas mõned muudatused. Aastaid Viim-
si huvikeskuses toimunud konkurss 
toimub sel aastal uues Viimsi raama-
tukogu saalis (Randvere tee 9). 

Üheks muudatuseks on sel aastal 
ka võistluse ülesehitus. Lauluvõistlu-
se vanuserühmad on: 3–4, 5–6, 7–9, 10–
12, 13–15, 16–18 (19). Eelmistel aasta-
tel toimunud lauluvõistluste praktika 
on näidanud, et rühmades 7–9, 10–12, 
13–15 on osalejate arvud teistega võr-
reldes väga suured ja seetõttu tuleb 
kehtestada kvoodid ehk osalejate piir-
arvud. Lauluvõistlus toimub sel kor-
ral kahe vooruga: eelvoor ning põhi-
võistlus. 

Eelvoor viiakse läbi žürii poolt kõi-
gi laulude video- või helisalvestus-
te läbikuulamise teel. Eelvooru põh-
jal selguvad põhivõistlusele pääsejad. 
Põhivõistlusel osalejate lavaproovid 
toimuvad võistlusele eelneval päeval, 
3. aprillil Viimsi raamatukogu saalis. 
Võistlust hindab žürii ja välja antakse 
ka publiku lemmikute preemiad. 

“Viimsi Laululaps 2020” lauluvõist-
luse parimatel on võimalus pääseda 

maakondlikule lauluvõistlusele “Har-
jumaa Laululaps 2020”, mis toimub 17. 
aprillil Keila kultuurikeskuses. Laulja-
tele ja juhendajatele head valmistu-
mist ja kohtumiseni!

“Viimsi Laululaps 2020” korraldajad 
on Viimsi vallavalitsus ja Viimsi noor-
tekeskus.  

Ott Kask
kultuuritöö peaspetsialist

  Registreerimistähtaeg on 
16. märts 2020

  Kodulehekülg ww.viimsivald.ee/
viimsilaululaps-2020

  E-post viimsi.laululaps@
viimsivv.ee

Lisaks andele 
nõuab kon-
kursil osale-
mine kindlasti 
ka lavanärvi 
ja sära.  Foto: 
Adobe Stock
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12. märts - 31. mai

Tunnid toimuvad 
neljapäeva õhtuti 18.30-20.00 
ja ühel pühapäeval (22. märts) 

peale jumalateenistust.

Leerikooli maksumus on 50.- eurot

Info ja registreerimine viimsi@eelk.ee 
või koguduse kodulehel 

w w w . v i i m s i j a a k o b i k i r i k . e e

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

NAISED Ühel ilusal kevadisel päeval 5. mail 2005 
koondas Merike Immato enda ümber tegusad 
Viimsi naised, kes toimetasid enam kui töö ja kodu 
vahet, hoolides laiemalt Viimsist kui elu- ja kultuuri-
keskkonnast. Nii sündiski VEDA – Viimsi Ettevõtlike 
Daamide Assotsiatsioon, kes on ellu kutsunud 
4 Viimsit positiivselt mõjutanud sündmust.

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon – 15  – vaimustavad Viimsi naised

1 Viimsi aasta naine (2005) on 
juba 15 aastat järjest esile tõst-
nud ja tunnustanud paljusid 

vaimustavaid Viimsi naisi. 

2 Titade Õiguste Deklaratsioon 
(2008) on palvekiri vanema-
tele, et nad lubaksid lapsel 

kasvada õnnelikuks enesekülla-
seks inimeseks oma eelistustele ja 
võimetele toetudes. 

3 Viimsi taluturg (2009) tegut-
seb tänaseni tänu Rannarah-
va muuseumile, kes korral-

damise enda õlule võttis, maailma 
kõige ilusamas kohas arhailises 
rannakülas mere piiril. 

4 Isamaaline piknikupäev 
(2015) taasiseseisvumispäe-
val, 20. augustil on algatatud 

Maria ja Johan Laidoneri auks, et 
tänada neid kui tulihingelisi Eesti
iseseisvuse eest võitlejaid nende 
oma kodus.  

Lisaks on VEDA olnud kaasatud 
Viimsi kauni kodu konkursi korral-
damisse.

VEDA-t võib kahtlusteta nimeta-
da ka Viimsi igapäevakultuuri in-
kubaatoriks ja suhtumiste idufir-
maks. Anname ühiskonnas tooni 
sellistele väärtushinnangutele, mis 
aitavad meil, eestlastel, rahvana pü-
sima jääda. 

Inimkonna tegutsemine muu-
dab maailma, seetõttu peame hoid-
ma seda, mille nimel tasub elada, 
töötada ja kapitali koguda. Oluline 
on see, et inimene teeks tähtsaid as-
ju, aga ka see, et ta oleks tegutsedes 
õnnelik. Püüdlemine õnne poole 
on inimese ülim eesmärk. Iga ini-
mene, kes elab vabal maal, on terve, 
omab järeltulijaid, on materiaalselt 

kindlustatud, ümbritsetud sõpra-
dest ja kogukonnast, on õnnelik. 
VEDA daamid ei rahuldu üksnes 
oma isikliku õnnega. Oleme tundli-
ku sotsiaalse närviga naised ja taha-
me kaasinimesi märgata ja aidata, 
vähendada tegevusetust, käegalöö-
mist ja vaimuvaesust. Mida rohkem 
on maailmas hakkama saavaid ini-
mesi, seda vaimustavam on elu.

Aasta naised läbi aastate 
• 2005 – Leelo Tiisvelt
• 2006 – Merike Ennomäe
• 2007 – Ene Mets
• 2008 – Piret Kõõra
• 2009 – Carmen Ott
• 2010 – Ita-Riina Pedanik
• 2011 – Külli Talmar
• 2012 – Aina Saarma
• 2013 – Irene Lään
• 2014 – Annika Prangli
• 2015 – Agne Kurrikoff-Herman
• 2016–2017 – Kaja Kuusik ja Jana 
Skripnikov
• 2019 – Kadi Bruus

Üks aasta oli erandlik, kui seoses 
Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga 
valisime hoopis aasta mehe. Vää-
rikate nominentide seast sai tiitli 
Andrus Kalvet.

Aasta naise valimine on sünd-
mus, millega tunnustatakse ka kõi-
gi nominentide lähikondseid, kes 
võimaldavad naistel ennast ühis-
konnas teostada.

Kes on aastal 2020 VEDA 
aktiivsed liikmed
Merike Immato, VEDA asutajaliige 
aastast 2005 ja esimene president, 
hambaarst, ettevõtja, abikaasa, ema 
neljale lapsele ja vanaema kolmele 
lapselapsele. Asutanud Viimsis 3 
hambaravikliinikut.

Merikese missioon on tema elu-
kutse. Tema esimestest patsienti-
dest on saanud juba emad-isad ja 
vanaemad-vanaisadki. Millegi kest-
va loomine elus on suurim väärtus, 
mida Merike hindab üle kõige. VE-
DA puhul imponeerib talle eelkõige 
selle liikmete kokkukuuluvustunne, 
hoolimine oma kodukohast Viim-
sist ning üksteise muredest ja õn-
nestumistest. 

“Meid ei ole suunanud poliitika 
ega enesekasu, ei ammugi ronimi-

ne kõrgele või astumine kellegi jal-
gadele. Just nimelt ANDA on hea 
tunne, ja seda VEDA naised tee-
vadki.”   

Ene Lill, VEDA liige aastast 2005, 
president aastast 2009, lasteaia Lil-
lelapsed ja tervisekeskuse Harmoo-
nikum omanik, lähisuhtevägivalla 
probleemidega tegeleva tugikeskuse 
HooliMine asutaja, koolitaja, Nais-
kodukaitse liige, abikaasa, poegade 
Carli ja Roberti ema. 

Ene elutee on musternäide mit-
mekesisest elukestvast õppest: toi-
dutehnoloogia, rõivadisain, peda-
googika, kunsti- ja kultuuriteadus 
ülikoolidest, pärimusmeditsiin, Hii-
na meditsiin, kosmeetika täiend-
õppest. Ene missioon on puhas ja 
kemikaalidevaba maailm ning isik-
suse vaba areng. 

“Kui tahad maailma parandada, 
alusta iseendast! Mind tiivustab te-
gutsema soov luua paremat maail-
ma enda, oma lähedaste, kõigi las-
te ja inimeste jaoks.” 

Ave Käige, VEDA asutajaliige aas-
tast 2005, üksikettevõtja, kahe tütre 
ema ja kolme lapselapse vanaema.

Ave sattus VEDA-sse siis, kui ta 
oli oma ettevõtet rajamas ning suur 
soov oli teada-tunda-näha teisi sar-
naseid naisi. Üksikettevõtja ju teeb-
ki kõike üksi, iseenda tarkusest ning 
kogemuste vahetamine on väga 
oluline. Ave peab ülioluliseks kõi-
ki VEDA naistega koos oldud tunde 
ja minuteid: kultuurireise ja matku, 
vestlusi ja arutelusid Harmooniku-
mi sundimatus õhkkonnas koos tas-
sikese teega ja lõputuid naermisi. 
VEDA on omamoodi sõpruskond.

“Sõbrad on nagu tähed – sa ei 
pruugi neid kogu aeg näha, aga sa 
tead, et nad on alati olemas. Tihti 
on pärast koosolemist tunne, et ma 
olen natuke parem, hoolivam, ar-
mastavam, tolerantsem, tegusam 
inimene. Mul on energiat ja mu tass 
on täis ning on, mida jagada.” 

Tiia Husso, VEDA liige aastast 2007, 
üksikettevõtja, kahe tütre ema, viie 

VEDA daamid 
isamaalisel 
piknikupäeval 
2019  Viimsi 
mõisapargis. 
Fotod: VEDA 
kogu

Merike Immato, 
Lumen Hamba-
kliinik hamba-
arst ja juhataja. 
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R, 3. aprillil kell 19 Viimsi huvikeskuses

KÕIKE HEAD,
VANA TORISEJA

Tuomas Kyrö

Lavastaja Eili Neuhaus

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon – 15  – vaimustavad Viimsi naised
lapselapse vanaema, viimsilane 
aastast 1978.

Tiia on päikeseline ja rõõmsa-
meelne inimene, kes naudib nae-
rurohkeid reise ja kõike kaunist, aga 
ei põlga ka sellist rasket tööd nagu 
verivorstide toppimine. Tiia arvates 
mõned asjad muutuvad ajaga pa-
remaks ja nähtavamaks, näiteks 
naist märgatakse ja väärtustatakse 
üha rohkem.

“Igal aastal on Viimsi aasta nai-
se valimine üha keerukam ülesan-
ne, sest kõik nominendid on selle 
tiitli väärilised!”

Eva Laasma, VEDA liige aastast 
2006, vanemõpetaja MLA Viimsi 
Pargi lasteaias, Rootsi kosmeetika-
firma Oriflame sõltumatu konsul-
tant, Kelvingi küla juhatuse liige, 
kahe lapse ema ja kahe lapselapse 
vanaema, viimsilane aastast 1996.

Eva on võrratu huumorisoonega 
naine ja naerutanud Kirovi kaluri-
kolhoosi päevil inimesi estraadila-
vadel üle terve Eesti, aga tema tõe-
line armastus on lapsed, keda ta on 
õpetanud ja kooliks ette valmista-
nud juba 40 aastat, alguses legen-
daarses Piilupesas, nüüd Pargi las-
teaias. 

Oriflame´i viis Evat soov kanda 
hoolt selle eest, et inimesed kasu-

taksid vaid väga kvaliteetseid tervi-
se- ja ilutooteid. 

“Mulle väga meeldib, et VEDA 
tunnustab Viimsi naisi ja väärtustab 
samavõrra nende pühendumist pe-
rele ja ühiskonnale.”

Kersti Randmer, VEDA liige aastast 
2006, Haabneeme kooli klassiõpeta-
ja, abikaasa ja ema.

Kersti meelest pole VEDA koos-
olemised kunagi igavad ega ükslui-
sed. Ta on nautinud lisaks VEDA 
missioonikatele sündmustele kõi-
ki siseringi ettevõtmisi: rabamatku, 
kunstituure Eestis ja välismaal, VE-
DA ja Läti naisteklubi kokkusaami-
si, kohtumisi põnevate inimestega, 
verivorstide valmistamist jõulude 
paiku.

“Me oskame rõõmu tunda sel-
lest, mis meil on. Elu pakub meile 
väsimatult võimalusi ja me haara-
me nendest alati kinni. Koos olles 
püüame kinni iga päikesekiire nii 
elust kui ka loodusest!”

Lehte Jõemaa, VEDA liige aastast 
2009, Viimsi päevakeskuse tegev-
juht, suure pere ema ja vanaema.

Lehte luges VEDA tegemistest 
Viimsi Teatajast ja tundis vastu-
pandamatut soovi seltskonnaga lii-
tuda. Ta meenutab, et see ei olnud-

ki nii lihtne – tuli kirjutada avaldus 
ja hankida soovitaja. Lisaks oli va-
ja edukalt läbida vestlusvoor. Lehte 
saab kõigega hakkama ja on üks ak-
tiivsemaid ja tulihingelisemaid ve-
dakaid. Lehtet imponeerib VEDA 
juures lisaks kaalukate sündmus-
te eestvedamisele ka tegelemine 
eestlusega laiemalt, keskkonna-
probleemide teadvustamine ja 
ökoloogilise tegutsemise propa-
geerimine.

 “Teadmisi ja erinevad oskusi on 
meil kõigil küllaga. Üksteise toeta-
mine või kellelegi nõu andmine 
loob sooja ja hooliva tunde. Ühine 
tegutsemislust seob meid ühtseks ja 
tegusaks sõpruskonnaks. VEDA te-
gevuses on kõike just nii parasjagu, 
et selle keskel saab end mõnusalt ja 
hästi tunda.”

Leelo Tiisvelt, VEDA liige aastast 
2007, Randvere kooli juht, abikaasa, 
3 lapse ema ja 2 lapse vanaema, 
viimsilane aastast 1996.

Leelo on tegutsenud Viimsi ha-

ridus- ja kultuurielus juba 40 aas-
tat, neist 20 koolijuhina. Nende aas-
tate sisse jääb ka Viimsi kooliteatri 
asutamine ja projektijuhtimine, mis 
on kindlasti üks põnevamaid ja väl-
jakutset pakkuvamaid eluetappe. 
Kõige paremaks asjaks VEDA juu-
res peab Leelo inimesi, kes ei tundu 
iial muretsevat, on alati heas tujus 
ja kellega koos üritusi korraldada 
on lihtsalt rõõm.

“Vedakad on daamid selle sõ-
na kõige paremas tähenduses, aga 
eelkõige siiski inimesed, kahe jala-
ga maa peal, et näha ja tunnetada 
reaalsust, aga pea pilvedes, et len-
nukatel ideedel ruumi oleks.”

Aina Saarma, VEDA liige aastast 
2012, OÜ Medenti õde, abikaasa 
ja 4 lapse ema, viimsilane aastast 
2004.

Kuigi Aina peab oma elu oluli-
simaks õnnestumiseks peret, on 
ta õena, koduõena ja vaimse ter-
vise õena näidanud üles hoolivust 
ja soovi aidata väga paljusid inime-
si siis, kui neil on raske. Aina õpib 
lakkamatult, et olla oma valitud ras-
kel erialal tõeline professionaal. 

“Soovin, et Viimsis oleks turvali-
ne ja võimalusterohke paik kõigile, 
kes selle oma koduks valivad.”

Kadi Bruus, VEDA liige aastast 2019, 
Viimsi valla haridusosakonna ha-
ridus- ja noorsootöö peaspetsialist, 
Viimsi õpilasmaleva eestvedaja, abi-
kaasa ja ema.

Kadi on 15 aastat VEDA tegemi-
si kõrvalt jälginud ja alates möödu-
nud sügisest täieõiguslik liige.

“Tore on näha, kuidas aktiivsed 
Viimsi naised, kes igapäevaselt toi-
metavad erinevates eluvaldkonda-
des, koostööd teevad ja ühiseid te-
gevusi planeerivad. Nüüd tahan ka 
ise aktiivselt kaasa rääkida ja pa-
nustada.”

Külli Talmar, VEDA liige aastast 
2011, Prangli rahvamaja juhataja, 
Viimsi kooli huvijuht, abikaasa ja 
ema.

Külli on pikki aastaid juhtinud 

Viimsi kooliteatrit, seal on ta lavas-
tanud hulga Viimsiga seotud eten-
dusi. Johan ja Maria Laidoneri elust 
“Ma vaatan maailma igaviku ak-
nast”, Kingu talu elust “Rannarah-
va lood ja laulud”,  “Lugu Rohunee-
me kabeli kellatornist”, Aksi saare 
ajaloost on valmimas “Mis sa ilma 
paadita teed?”. Viimsi asja ajamine 
on Külli kirg ja rõõm.

Prangli rahvamaja juhtimist ni-
metab ta “doktoritööks” – sinna pa-
neb ta kõik oma siiani saadud osku-
sed ja õpib iga päev lisakski. VEDA-s 
hindab ta kõige enam koostege-
mist, üksteise aitamist ja sõbralik-
kust. 

“On nii tähtis, et sul oleks lä-
hikonnas sõbralikud inimesed ja 
tunda nendega koosolemise rõõ-
mu. See tohutu sõbralikkus ja abi-
valmidus on nii ilus. Kihvtid inime-
sed on koos.” 

Agne Kurrikoff-Herman, VEDA lii-
ge aastast 2019, rahvatantsuõpetaja, 
abikaasa ja 4 lapse ema. 

Agne on õpetanud Viimsi lastele 
rahvatantsu 2010. aastast, on tant-
suansambli Sõprus eestvedajaid, 
õpetab tantsujuhte Eesti Teatri- ja 
Muusikaakadeemia ning TÜ Vil-
jandi Kultuuriakadeemia juures, 
on paljude üldtantsupidude juhen-
daja. 

“Minu missiooniks on siin, ko-
dusel Eestimaal, anda läbi tantsu 
edasi kasvõi pisikest osakest meie 
omakultuurist. Olen õnnelik Eesti 
tantsu õpetades ja luues.” 

Urve Palo, VEDA liige aastast 2016, 
Tartu Ülikooli ja korporatsiooni 
Anicitia vilistlane, abikaasa ja kahe 
lapse ema.

Urve on oma majandusalaste 
teadmiste ja naiseliku tarkusega ai-
danud kaasa nii Eesti kui ka Viimsi 
paremale käekäigule. Tal on majan-
duskõrgharidus, ta on juhtinud et-
tevõtteid, olnud Eesti Vabariigi va-
litsuse minister ja Viimsi abivallava-
nem. Urve on vedakatele sõbralik ja 
rõõmsameelne kaaslane.

VEDA daamid

Aasta naine 
2015 Agne 
Kurrikoff-
Herman.

VEDA presi-
dent Ene Lill.
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Viimsis alustab ukuleleorkester
Tead ju ukulelet küll? See on väike armas pill, mis toob oma troopili-
se kõlaga näole naeratuse ja südamesse soojuse. Need, kes on selle 
keelpilliga tutvust sobitanud, ei saa enam tema lummusest lahti. 

Ukulelel on mitmeid eeliseid nii mõnegi teise muusikariista ees. Teda 
on lihtne õppida ja mängida, soetada ja kaasas kanda, vähem oluline 
ei ole ka ukulele “sotsiaalne” iseloom – seda pilli on ühtmoodi mõnus 
mängida nii üksi kui ka suuremas seltskonnas.

Kevadise ärkamise tuhinas ongi tärganud mõte kutsuda kokku en-
neolematu seltskond – ukuleleorkester. See alustab tegevust Viimsi 
huvikeskuse juures ning hakkab koos käima laupäeva ennelõunal, ka-
hel korral kuus. Orkestrisse on oodatud kõik huvilised, eelnevast muu-
sikalisest kogemusest hoolimata. Liikmeks astumise ainus eeldus on 
soov üheskoos pilli mängida ja muusikast rõõmu tunda. 

Sul pole ukulelet? Pole probleemi – saad pilli orkestrist. Puudub iga-
sugune pillimängukogemus? Ära muretse – oskad paari lihtsat lugu 
mängida juba pärast esimest proovi! Ukuleleorkestril on plaan teha 
koostööd solistide ja teiste kollektiividega, omandada vaheldusrikas 
repertuaar ning kindlasti anda ka kontserte.

Orkestrit juhendab Joosep Sang, kellel on rikkalik kogemus erine-
vate kollektiivide eestvedamisel. Tema juhendamisel on 5 aastat te-
gutsenud 25-liikmeline Eesti Ukuleleorkester ja 7 aastat 35-liikmeline 
orkester Saku Mandoliinid. Õpetades ukulelet nii lastele kui ka täiskas-
vanutele, pole ta oma sõnul tänini kohanud ühtegi inimest, kes ei suu-
daks ukulelemängu selgeks saada.

Tekkis huvi? Küsi lähemalt e-posti aadressilt joosep@eamt.ee või 
vaata Viimsi huvikeskuse kodulehelt. Esimene kokkusaamine toimub 
juba 14. märtsil kell 11.

Heidi Kirsimäe 
Viimsi huvikeskus

Teated Lasteklubi Väike Päike digi ja 
robootika avastuspäev “Kuidas 
õpetada tulevikku?”

Joosep Sang 
kutsub ukulele-
orkestris kaasa 
mängima. Foto: 
Erakogu

Avastuspäeva 
programm* 
Töötoad

  11.00–12.00 Helimaailm – 
Alar Mäerand

  11.00–12.30 Valgusti tegemi-
ne – Meelis Maamägi

  11.00–12.30 Qobo – Robomiku
  11.00–12.00 Multifilmi tege-

mine – Kristina Vee
  11.00–12.00 Coding Express – 

Robomiku
  11.00–12.00 Osmo – Valge 

Klaar
  14.30–15.30 Helimaailm – 

Alar Mäerand
  14.30–15.30 Osmo – Valge 

Klaar
  14.30–15.30 Multifilmi tege-

mine – Kristina Vee
  14.30–15.30 Coding Express – 

Robomiku
  14.30–15.30 Matata Lab – 

Robomiku
  Vaba liikumisega Mash 

Machine – Maive Lille

Drooni saal
  11.00–15.30 Droonid – Glen 

Pilvre

Action lava
  12.00–13.00 Unicorn Squad 

(juh Liis Koser)
  13.00–14.00 Kristiine Gümnaa-

siumi Öökullid (juh Lauri Vilibert)

Vestlusala
Digiturvalisus – Madli-Maria 
Naulainen

  12.00–12.45 Täiskasvanud
  14.00–14.30 Lapsed

*võib toimuda muudatusi, 
täpsem info leitav Facebookist 
Avastuspäeva ürituse alt 

DIGI Väike Päike digi ja robootika 
avastuspäev “Kuidas õpetada 
tulevikku?” toimub 28. märtsil 
kell 11–16 lasteaias Väike Päike.

Lasteaias Väike Päike on robootika- ja 
digivahendeid õppetöös kasutatud ju-
ba viis aastat. Kogemus näitab, et see 
innustab lapsi ülesandeid lahenda-
ma, katsetama ja uudseid lahendusi 
otsima. Samuti on niimoodi õppimi-
ne lihtsam neil mudilastel, kes mui-
du rohkem õpetaja tuge vajavad. Üks 
viiest Väikese Päikese fookusteemast 
2019/2020 õppeaastal on robootika ja 
STEAM-oskuste arendamine ja kinnis-
tamine – nii laste, lapsevanemate kui 
ka õpetajate seas. Väike Päike kasutab 
IKT-vahendeid iganädalaselt ja on sis-
se viinud õpipesade süsteemi. Vahen-
did on lastele kättesaadavad ka vaba 
mängu ajal, et areneks loominguline 
mõtlemine – nii tõuseb märgatavalt ka 
vähese õpihuvi ja -motivatsiooniga las-
te huvi õppimise vastu. Tänu haridus-
tehnoloog Marii Maamägile on digiõpe 

süsteemne, eakohane ja läbimõeldud 
osa õppetööst. 

Kuna lapsed on tehnikamaailma 
võimalustele väga vastuvõtlikud ja 
puutuvad üha nooremas eas kokku 
erinevate digivahenditega, on järjest 
olulisemaks muutunud ka lapsevane-
mate ja õpetajate toetamine. Sellest tu-
lenevalt korraldatakse lasteaed Väike 
Päike ruumides 28. märtsil suur tasu-
ta digi ja robootika avastuspäev kõigi-
le huvilistele. 

Avastuspäeva raames saab kaa-
sa lüüa erinevates töötubades, näha 
ja katsetada ägedaid tehnikavidinaid, 
osaleda aruteludel nutikast digiturvali-
susest ja innustuda lahedatest noortest 
Unicorn Squadist ja Kristiine Gümnaa-
siumist. 

Näiteks saab tulla avastama elekt-
roonilise ja digitaalse muusika maa-
ilma ning luua heli, müra, rütmi ja 
muusikat ilma päris pille kasutamata. 
Põnevaid tegevusi leidub igas vanuses 
lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja 
kõigile teistele huvilistele. 

Avastuspäeva tutvustus, programm 
ja uudised on leitavad Facebookis ja 
Väikese Päikese kodulehel https://
www.lasteklubi.ee/avastuspaev/.

Kristi Stahl
Lasteklubi Väike Päike avatud suhete juht



Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
8. märtsil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
8. märtsil kell 12 jumalateenistus 
leivamurdmisega, lastele püha-
päevakool Viimsi Vabakirikus. 
8. märtsil kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
10. märtsil kell 19 katoliku missa 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
11. märtsil kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga 
Viimsi Vabakirikus.
15. märtsil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
15. märtsil kell 12 jumalateenistus, 
lastele pühapäevakool Viimsi 
Vabakirikus.
15. märtsil kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
17. märtsil kell 19 katoliku missa 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
22. märtsil kell 11 jumalateenistus 
armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
22. märtsil kell 12 jumalateenistus, 
lastele pühapäevakool Viimsi 
Vabakirikus.
22. märtsil kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

6. märtsil kell 19 Viimsi Muusika-
liteatri muusikaline komöödia 
“Juukselakk” Viimsi huvikeskuses.
6. märtsil kell 19 meditatiivne 
lamamiskontsert Lea Dali Lioniga 
Elujõusaalis (Kaluri tee 5).
8. märtsil kell 18 Viimsi Muusika-
liteatri muusikaline komöödia 
“Juukselakk” Viimsi huvikeskuses.
10. märtsil kell 09.30, 11 ja 18 
Kuressaare teatri etendus “Naksi-
trallid” Viimsi huvikeskuses.
13. märtsil kell 19 ansambel 
Sine Nomine EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
14. märtsil kell 14 Kohila Mõisa-

Eakatele

6. märtsil kell 14.20 Seeniorite 
kinohommik – “Ohvitser ja spioon”
 Viimsi kinos.
8., 15., 22. ja 29. märtsil kell 11 
eakate ühiskõnd. Kõnnikepid 
kaasa! Korraldaja: VPÜ, Raimo 
Tann, tel 517 2941. Kogunemine 
Põhjakonna trepi juures.
10. märtsil kell 14 tervitus nais-
tele – üllatus! Lisainfo: Aime 
Salmistu, tel 518 8125. Randvere 
päevakeskuses.
11. märtsil kell 15 Kaunis 
naine ajas ja ajastutes Viimsi 
päevakeskuses (Kesk tee 1).
12. märtsil kell 14 VPÜ volikogu 
üldkoosolek. Viimsi Pensionäride 
Ühenduse 2019. aasta majandus-
aasta aruande läbivaatamine 
Viimsi päevakeskuses.
13. märtsil kell 13 emakeelepäev – 
lugemiselamused Viimsi päeva-
keskuses.
13. märtsil kell 14.20 Seeniorite 
kinohommik – “Asjad, millest me 
ei räägi” Viimsi kinos.
20. märtsil kell 12 Tartu Ülikooli 
väärikate ülikool. Dr Mihkel Zilmer 
ja Kaarel Zilmer “Normaalsest 
toitumisest ja liikumisest” Viimsi 
huvikeskuses.
20. märtsil kell 14.20 Seeniorite 
kinohommik – “Emma” Viimsi 
kinos.
Kuni 9. aprillini N kell 12 digi-
valgustus 65+ inimestele Viimsi 
päevakeskuses.

Lastele ja noortele

8. märtsil kell 12–14 Muuuv 
Seiklusmaa lastehommik – õpituba: 
kendama Muuuv Seiklusmaal.
15. märtsil kell 12–14 Muuuv 
Seiklusmaa lastehommik – spordi-
mängud Muuuv Seiklusmaal.

Jumalateenistused

7. märtsil kell 12 paastuaja missa 
Naissaare Püha Maarja kabelis.

kooli lastekoori kontsert, sissepääs 
vaba. Viimsi Vabakirikus.
17. märtsil kell 18 Maire Eliste 
Muusikakooli kevadkontserdid. 
Esinevad Õpetaja Arty Tamme 
kitarri- ja ukuleleõpilased. Viimsi 
raamatukogus.
18. märtsil kell 10 Simmo ja 
Sanne teatrifestival Viimsi huvi-
keskuses.

Meelelahutus ja 
muusika

6. märtsil kell 21 üritustesari 
KULD: Suur naistepäevapidu – 
Uku Suviste, DJ Tiit Priidel ja Mike 
Sun. Black Rose pubis.
7. märtsil kell 20 naistepäeva 
tähistamine. Tantsuks ansambel 
Robirohi Prangli rahvamajas.
7. märtsil kell 21 VJ Lenny LaVida 
Black Rose pubis.
11. märtsil kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
13. märtsil kell 21 Kauro Tafitšuk 
Live Black Rose pubis.
14. märtsil kell 21 Black Rose’s 
Latin Night: ansambel Plan Ca-
liente & DJ Toomas Tuude Black.
18. märtsil kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
20. märtsil kell 21 ansambel 
Moodwakers Black Rose pubis.
21. märtsil kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose pubis.

Näitused

15. märtsini Henn Roode maa-
lid, eskiisid ja joonistused “Meri ja 
rannarahvas” Rannarahva muu-
seumis.
15. märtsini Liis Selderi ja Erki 
Lindi akvarellid “Linnulennult” 
Viimsi huvikeskuses.
9.-31. märtsil raamatuväljapanek 
“Georg Ots 100” Prangli raamatu-
kogus.
16. märtsist 30. aprillini Aire 
Aksiimi akrüülmaalide näitused 
“Tunnete sügavuses” ja “Emot-
sioonid” Viimsi huvikeskuses

10. märtsil kell 18 pereterapeudi 
avatud jututuba: külas pereterapeut 
ja lastepsühholoog Aet Lass. Viimsi 
raamatukogus.
13. märtsil kell 10.30 väikelaste 
loovushommik Viimsi huvikeskuses.
14. märtsil kell 14 emakeelepäeva 
rännak “Päikeseränduri ridade va-
hele” Viimsi raamatukogus.
14. märtsil kell 11–13 loovjoonis-
tamise töötuba Elujõusaalis.
14. märtsil kell 12 mööblirestau-
reerimise kursus. Lisainfo www.
tsunftijanes.ee. Tsunftijänes OÜ.
Alates 15. märtsist kell 18.30–20 
seltskonnatantsu jätkukursus, 
õppimaks tantse, mida saab tantsi-
da kaasaegse peomuusika järgi. 
Sealhulgas rumba (ruutrumba ja 
kuuba rumba), samba, džaiv, foks-
trott, valss. Tantsuõpetajaks Veldo 
Timm. Eelregistreerimine e-posti 
aadressil aruka.klubi@gmail.com. 
Vaata: facebook.com/ArukaKlubi. 
Tallinn Viimsi SPA-s.
17. märtsil kell 18 loeng “Mõtte-
line galerii: renessansiaja kunstni-
kud”. Lektor Helli Sisask. Viimsi 
raamatukogus.
18. märtsil kell 18.30 “Terve ilma 
tabletita” terviseloeng tervena 
elamise oskustest, pärimusme-
ditsiinist, tervisedendusest, ealis-
test muutustest tervisekäitumises. 
Kehakoostise mõõtmine ja perso-
naalne nõustamine soovijatele. 
Viimsi raamatukogus.
19. märtsil kell 18 luulepäeva tä-
histamine: esinevad Triin Soomets 
ja Mathura. Viimsi raamatukogus.
20. märtsil kell 18 raamatuesitlus 
“Karjala kauge kutse”. Autorid 
Viktoria Tuulas ja Tõnu Tuulas. 
Viimsi raamatukogus.
20. märtsil kell 10 laste emot-
sioonide mõistmine ja arenda-
mine Viimsi huvikeskuses.
21. märtsil kell 13 nahast akses-
suaaride valmistamine Viimsi 
huvikeskuses.
22. märtsil kell 11 väikelaste 
esmaabi koolitus lapsevanematele 
Viimsi huvikeskuses.

Märtsis E–N kell 10–16 Ants ja 
Raigo Tõnisalu fotonäitus “Elu-
jõud Kaduvikus 2010-2019” Viimsi 
päevakeskuses.
22. märtsini T–R kell 14–18 Virge 
Jõekalda graafikanäitus EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Sport

7. märtsil kell 17 Eesti meistri-
võistlused rulliluuisutamise rühma-
kavades Viimsi koolis.
13. märtsil kell 19 reedesed üksik-
mängud. Osavõtutasu 25 €. Regist-
reerimine kuni 12.03: info@viimsi-
tennis.ee. Viimsi tennisekeskuses.
20. märtsil kell 19 paarismängu 
ajatennis “Viimsi unetus”. Osa-
võtutasu 25 €. Registreerimine 
kuni 19.03: info@viimsitennis.ee. 
Viimsi tennisekeskuses.

Varia

10. märtsil kell 17.30–19 Metsa-
kasti Otse Tootjalt Tarbijale kauba-
kohting. Parim kodumaine toidu-
kraam otse väiketootjatelt. Lisa-
info: facebook.com/metsakastiott. 
Metsakasti külaplatsil.
13. märtsil kell 22–08 Gongiöö 
Elujõusaalis.
18. märtsil kell 19 Viimsi Mälu-
mängu V etapp. Viimsi Mälumän-
gu 2019/2020 lõpetamine Haab-
neeme koolis.
19. märtsil kell 18 VEDA Viimsi 
aasta naise valimine Viimsi mõisas.

Õpi- ja jututoad

6. märtsil kell 10 “Beebide ja väi-
kelaste uni” Viimsi huvikeskuses.
6. märtsil kell 18 “Emotsioonid, 
hormoonid ja aroomid” Viimsi 
huvikeskuses.
7. märtsil kell 12 “Ilus rasedus-
aeg, loomulik ning kiire sünnitus 
ja kiire sünnitusest taastumine” 
Viimsi huvikeskuses.
7. märtsil kell 12 “Punutised ise-
endale” Viimsi huvikeskuses.

6. märts 2020 KULTUUR // 7Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

14. märtsil kell 14.00
Kohila Mõisakooli lastekoor on tegutsenud 

3 aastat. Koor kasvab koos kooliga. Seekord 
esitatakse vaimulikke viise kaasaegsest ja ka 

vanemast repertuaarist.
Dirigent Margit Kolk, kontsertmeister 

Kristina Teresa Subi.

Viimsi Vabakoguduse kirikus, 
Rohuneeme tee 40

Kohila Mõisakooli 
lastekoori kontsert
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Defektne gaasiseade – õnnetus 
hüüab tulles!
KODU OHUTUS Viimsi vallas on 
ehitisregistri  andmetel kasutusel 
ca 1000 erinevat gaasipaigaldist. 
Gaasipaigaldis on gaasitorustike- 
ja nendega seotud ehitiste statsio-
naarselt paigaldatud talitluslik 
süsteem. Gaasipaigaldise osaks 
on ka sellele paigaldatud ohutus-, 
juhtimis-, mõõte- ja reguleerimis-
seadmed. Lihtsamalt seletades – 
elanikud, kellel on kodus gaasi-
küte, on gaasipaigaldise omanikud.

Gaasipaigaldis võib hooletul ümber-
käimisel osutuda äärmiselt ohtlikuks. 
Gaasilekete avastamiseks on gaas lõh-
nastatud ja inimene tunneb gaasilõh-
na ka juba väikese lekke korral. Mürgi-
tuse ja võimaliku surma põhjustajaks 
ei ole kütte-, vaid vingugaas, mis te-
kib küttegaasi mittetäielikul põlemi-
sel. Põhjused vingugaasi tekkeks on 
erinevad: mittekorras olevad kütte-
seadmed, nõuetele mittevastav suit-
sugaaside ärajuhtimissüsteem ning 
puudulik õhuvahetus. Normaalseks 
põlemisprotsessiks on ühe kuup-
meetri maagaasi põletamiseks vaja 
vähemalt kümme kuupmeetrit õhku. 
Kui ventilatsioon on puudulik ja värs-
ke õhu juurdevool on takistatud, toi-
mubki mittetäielik põlemine. On vä-
ga oluline, et iga gaasiboileri omanik 
kontrolliks regulaarselt tõmbe ole-
masolu suitsu- ja ventilatsioonilõõri-
des ning tagaks korraliku ventilatsioo-
ni olemasolu vannitoas. Kortermajade 
renoveerimisel peab jälgima, et aken-
de ja uste vahetamisel ei kaoks loomu-
lik õhuvahetus.

Õnnetuste põhjuseks on gaasipai-
galdise ventilatsiooni ja suitsulõõride 
omavoliline ümberehitamine või gaa-
siseadme suitsugaaside juhtimine va-
lesse lõõri. Ohuteguriks on ka gaasipai-
galdise väike ruum, kus ei ole tagatud 
gaasiseadmele vajalik õhuvahetus.

Soovin siinkohal positiivse näite-
na tuua välja Miiduranna külavanema 
tegevuse külaelanike gaasipaigaldis-
te ohutuse tagamiseks. Gaasipaigal-
distele tellitakse nõuetekohaseid au-
diteid, kuid nende tulemused ei ole 
paraku alati rahuldavad ja külavane-
ma hinnangul tehtud töödest ligema-
le 62% juhtudest ei vasta gaasipaigal-
dis nõuetele. Mõningatel juhtudel ei 

ole külavanema tegevus ka vilja kand-
nud, kuna elanikud ei näita üles valmi-
dust oma gaasipaigaldisi hinnata lasta. 
Jaanalinnu kombel pea liiva alla peit-
mine ei pruugi aga eriti heaks taktikaks 
osutuda. Õnnetus ei toimu mitte kuskil 
kaugel laias maailmas, vaid teie enda 
kodus, teie perega, teie varaga. Ilmselt 
ei ole kellelegi vaja meenutada õnne-
tusjuhtumit, mis hiljaaegu aset leidis ja 
milles kaotas elu kolm last.

Gaasiseadmetele ja -paigaldistele 
kehtestatud nõuete ja ohutuse taga-
mise eest vastutab alati omanik. Kor-
terisiseste seadmete puhul on selleks 
korteriomanik, ühiskasutuses olevate 
seadmete puhul vastutavad kõik kor-
teriomanikud ühiselt. Igasugune kor-
terisisene gaasitöö tuleb kooskõlastada 
kortermaja kaasomanike ning korteri-
ühistuga.

Gaasitöid ei tohi mingil juhul teha 
ise, vaid neid peab teostama eripäde-
vusega isik, kellel on majandustegevu-
se registris vastav registreering.

Majandus- ja taristuministri 16.07.
2015 määruse nr 95 “Auditi kohustu-
sega seadmed ja nõuded auditile ning 
auditi tulemuste esitamisele” kohaselt 
on gaasipaigaldis auditi kohustusega 
seade ja kodutarbija gaasiseadmeid ja 
-paigaldisi (gaasiveesoojendi, gaasi-
pliit, gaasikatel) tuleb lasta spetsialistil 
kontrollida iga nelja aasta tagant. 

Audit on tehniline kontroll, mille 
eesmärk on tuvastada gaasipaigaldise 
ja -seadme tehniline korrasolek ning 
võimalikud olulised puudused. 

Auditi kohustusega gaasipaigaldi-
sele tuleb teha kasutusele eelnev audit 
enne esmakordset kasutusele võtmist. 
Üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus 
paiknevale gaasipaigaldise ümberehi-
tamisele ehitusseadustiku mõistes tu-
leb gaasipaigaldisele teha kasutusele 
eelnev audit.

Gaasipaigaldiste korraline 
audit
A-kategooria gaasipaigaldisele, mis on 
üle 15 aasta vana ja asub ühiskondli-
kult kasutatavas hoones, tuleks audit 
teha kord nelja aasta järel. A-kategoo-
ria gaasipaigaldisele, millega ühenda-
tud tarviti võimsus on üle 120 kW ja tar-
vitite koguvõimsus on üle 300 kW, kord 
nelja aasta järel. B-, C- ja D-kategooria 
gaasipaigaldises kord kahe aasta järel.

Gaasipaigaldised jaotatakse kate-
gooriatesse töörõhust lähtuvalt:

1) A-kategooria – gaasipaigaldised 

Karin Mägi
järelevalveosakonna juhataja

töörõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arva-
tud);

2) B-kategooria – gaasipaigaldised 
töörõhuga üle 0,1 baari kuni 5 baari 
(kaasa arvatud);

3) C-kategooria – gaasipaigaldised 
töörõhuga üle 5 baari kuni 16 baari 
(kaasa arvatud);

4) D-kategooria – gaasipaigaldised 
töörõhuga üle 16 baari.

Erakorraline audit tuleb teha en-
ne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, 
kui seda ei ole kasutatud eelnenud aas-
ta jooksul, pärast rekonstrueerimist ja 
juhul, kui puuduvad andmed eelmise 
auditi kohta.

Auditit teevad: Inspecta Estonia OÜ 
(e-post estonia@kiwa.com) ja Tehno-
audit OÜ (e-post info@tehnoaudit.ee).

Levinumad ohu tunnused
• Gaasiseadmed, torustikud ja nende 
ühenduskohad lekivad.
• Gaasiseadmed on hooldamata.
• Suitsulõõrid on ummistunud.
• Mitteküllaldane tõmme ja/või ven-
tilatsioon gaasiseadme kasutamisel, 
gaasiseadme kasutamine liiga väike-
ses ruumis.
• Ruumis on gaasile iseloomulik lõhn.
• Torustik on vigastatud või korrodee-
runud.
• Torustikus on kasutatud gaasile eba-
sobilikke materjale.

Ohunäitajate ilmnemisel tuleb 
pöörduda spetsialisti poole, et tuvas-
tada probleemi põhjus ja teha vajalik 
gaasitöö.

Gaasikütteseadme suitsulõõri tuleb 
puhastada mitte harvem kui üks kord 
aastas. Suitsulõõre tohib puhastada 
ainult kutsetunnistust omav korstna-
pühkija, kes väljastab omanikule kütte-
seadme puhastamise akti, millele mär-
gitakse tehtud tööd, leitud puudused ja 
vajadusel ettepanekud puuduste kõr-
valdamiseks.

Mida teha gaasilekke avasta-
misel ja gaasilõhna tundmisel

  Võimalusel sulge gaasi juur-
devool.

  Tuuluta ruumid.
  Ära kasuta ruumis lahtist tuld 

ega elektrit.
  Eemaldu ohtlikust piirkonnast.
  Informeeri ohust teisi inimesi, 

häirekeskust (112).
  Võimalusel lülita välja elekter. 

Elust jäljetult ükski ei lähe.                                                                                            
Ikka midagi järele jääb.                                                                                     
Sealpoolsuse säraval tähel                                                                                              
oma maapealseid jälgi ta näeb.

                                          V. Osila
 

15.07.1943 – 12.02.2020

Viiu Nurmela
Mälestame Viimsi päevakeskuse ja 

pensionäride ühenduse tegusat juhatuse 
esinaist

In Memoriam
Viiu Nurmela oli aktiivne ja tegus inimene. Elukut-
selt õpetajana oli tal võimekust, tegutsemistahet. 
Oskust korraldada, organiseerida, luua ning kujun-
dada. Viiu osales aktiivselt MTÜ Viimsi Pensionä-
ride Ühenduse töös. Ta oli valitud organisatsiooni 
juhatuse esinaiseks ja esindas jõuliselt eakaid valla-
valitsuses. Oli vallaga sidemete looja ja hoidja, eest-
vedaja seenioride probleemide lahendamisel. Ko-
gukonna ja ühiskonnaelust hooliva inimesena pani 
ta alati õla alla pensionäride ühenduses toimuvale 
tegevusele – korraldas üritusi ja teabepäevi.

Ta hoolitses eakate elujärje parandamise eest. Nii 
oli ta 2006. aastal eestvedaja MTÜ Viimsi Päevakes-
kuse loomisel. Just Viiu Nurmela juhtimisel sai algu-
se päevakeskuste hoogne areng. Pöörati tähelepanu 
eakate vaba aja veetmisele huviringides, korraldati 
väljasõite. Neid tegevusi toetas rahaliselt muidugi 
lahkelt vallavalitsus. 2007. aastal loodi päevakeskus 
Randveres. Samuti oli ta hakkaja Randvere külaelu 
edendamisel – tema unistuseks oligi luua Randve-
re päevakeskuse ja külakeskuse ühine tegutsemis-
ruum.

Viiu kuulas ja kuulis inimeste muresid ning püü-
dis alati leida abivajajatele abi või aitas osutada nei-
le lihtsalt inimlikku tuge.

MTÜ Viimsi Päevakeskus                                                                                             
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
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Tunnustused 
tublidele Viimsi 
inimestele
EV 102 21. veebruaril toimus Viimsi koolis 
Viimsi vallavolikogu esimehe Taavi Kotka 
pidulik vastuvõtt Eesti vabariigi 102. aasta-
päeva auks. 2020 on keskkonna-aasta ja 
seetõttu oli ka kogu sündmus inspireeritud 
neljast keskkonna elemendist: veest, tulest, 
maast ja õhust.

Elutööpreemia 
  Eldi Pärdi – kauaaegse ja tulemusliku töö eest sot-

siaaltöövaldkonnas. Elutööpreemia tunnustuse saaja 
pälvib 6250 eurot.

Suur vaal
  Tiiu Valm – Viimsi raamatukogu pühendunud juh-

timise eest.
  Keri Selts MTÜ – Keri saarega seotud tegevuste pü-

hendunud eestvedamise eest.
  Ljuba Keskküla – vabatahtliku töö ja pikaaegse pa-

nuse eest Viimsi valla kogukonda.

Tänukirjad
  Aarne Saluveer – pikaaegse panustamise eest 

muusikavaldkonda.
  Erkki Juhandi – koguduse ja kirikuhoone ehituse 

algatamise ja eestvedamise eest.
  Tanel Einaste – pikaaegse panuse eest korvpalliklu-

bi ja kogukonna ühtsustunde arendamisel.
  Gelly Schmidt – lastehoiuteenuse arendamise eest 

Viimsi vallas.
  Helve Kask – muusikakooli õpetajana pühendunult 

õpilaste arengusse panustamise eest.

Külavanema märk
  Külavanema märk anti üle Äigrumäe uuele küla-

vanemale Priit Rebasele, kes valiti külavanemaks 
10.09.2019.

V
astuvõtul andis Taavi Kotka üle mitmed tunnustu-
sed tublidele ja ettevõtlikele Viimsi inimestele, kes 
on panustanud kogukonna elu paremaks muut-
misele. Meeleolu hoidis kõrgel õhtujuht Andres 

Torm, tantsu sai keerutada The Swingersi saatel ja ahheta-
ma paneva tantsunumbriga esines Utopia Entertainment 
tantsugrupp, kelle tantsudki olid inspireeritud neljast ele-
mendist – tulest, maast, veest ja õhust.

tunnustused

Elutöö preemia 
pälvinud Eldi Pärdi. 
Fotod: Harry Tiits
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Tantsu sai 
keerutada 
The Swingersi 
saatel.

Ljuba Keskküla 
armastab vaba-
tahtlikku tööd.

Tiiu Valm 
juhib 
toimekalt 
raamatukogu.
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Keri selts on 
eeskujuks 
teistelegi.

Tanel Einaste 
ühendab 
kogukonda 
läbi korvpalli-
klubi.

Aarne Salu-
veeri tänati 
panuse eest 
muusika- 
valdkonda 
Viimsis.

Peolaualt 
võis leida 
eestimaist 
räime.
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LOODUSE KALENDER Tormiste ja vihmaste päevade varjus on märkamatult 
ligi hiilinud kevad. Veed voolavad, maa ärkab ja tärkab ning süda on täitunud 
rõõmsa ootusärevusega. Peagi saabuval kevadisel pööripäeval (21. märtsil) 
saab päev ööga sama pikaks ning iga järgnev päev on veelgi valgusküllasem.

e hangekuu e näljakuu 
e linnukuu 

Laululuiged.
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L
innukevad on juba täies hoos. Mitmedki rändlinnud on meile naasnud või 
naasmas ning peagi võib jälle märgata üle pea lendavate linnuparvede geo-
meetrilisi kogumeid. Sünnipaika naasnud linnukesed ei raiska aga aega, vaid 
hakkavad valjuhäälselt oma territooriumi piire märgistama. Väsimatul lõõri-

tamisel on ka teine eesmärk – võluda ära mõni emaslind, kellega üheskoos pesa pu-
numa hakata.  

Kontrastiks lindudele on mõned loomad, kes on oma selleaastased pojad juba il-
male toonud. Nii võib kohata rannas hülgekutsikat või põlluserval jänesepoega. Kui-
gi kohtumine võib olla ootamatuks üllatuseks mõlemale osapoolele, on kõige targem 
loomalaps rahule jätta. Pealtnäha hüljatud loomakese on sinna jätnud ema, kes tuleb 
peagi tagasi poega toitma ja tema eest hoolitsema. Ehk vahel on kõige hoolitsevam te-
gu mitte midagi tegemine. 

Metskitsesokkudel võib täheldada sügisel langetatud sarvede asemel juba uusi mü-
garikke kasvamas. Esialgu on sarved kaetud õhukese sametise nahaga. Kui nahk kord 
maha hõõrutakse, tulevad esile vägevad harulised sarved, millega on suve lõpul vas-
tasele hea vastu minna. Kusjuures sarved, nii metskitse kui ka põdra omad, on igal 
aastal oma tegumoega. Sarvede välimust mõjutavad nii vanus kui ka tervislik seisund.

Taimeriigis saabub kevad pealtnäha rahulikumalt. Maapinda soojendav päike pa-
neb esimesed julged taimed pead maapinnast välja pistma. Nende seas pakuvad õieilu 
metsa all välja ilmuvad violetsed sinililled. Puudes hakkavad mahlad jooksma. Nen-
dest märgilisemad on vahest vahtra- ja kasemahl – hindamatud väejoogid, mida on 
juba pikalt kogutud nende tervislikke ja ravivate omaduste tõttu.

Üha päikselisemad päevad teevad  meelehead ning mõjuvad kosutavalt talvest rä-
situd kehale ja hingele. Üks viis sellest osa saada on leida looduses jalutades vaikne 
paigake, kus silmad sulgeda ja mõnusalt vastu puutüve nõjatudes või koguni pikali vi-
sates lasta kevadisel päikesel end paitada. Nii lihtne on lasta endasse voolata looduse 
pakutaval energial ja elurõõmul!

Ella Kari

Märts

Kiivitaja.

Sokk hommikusel põllul. Fotod: Ella Kari



Viimsi Mega 
Kirbukas

  Aadress: Randvere tee 9, 
0-korrus.

  E-post: viimsi@mega-
kirbukas.eu

  www.facebook.ee/viimsi-
megakirbukas

  Telefon: 687 0380
  Avatud E–R k 12–19 ja L–P 

k 11–17
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  Selleks, et saada paremat ülevaadet, kuidas Viimsi Mega Kirbukas asjade 
müümine reaalselt välja näeb, pakkus juhataja ka mulle võimalust üheks kuuks 
boks rendile võtta. Esimene reaktsioon oli, et mul pole ju midagi müüa! Kuid järele 
mõeldes leidsin kodust hulga riideid, mis meie peres enam kandmist ei leidnud.

Sildid kaubale tegin ja panin külge kodus, et kirbukas asju välja pannes võimali-
kult vähe aega kuluks. Aga kui eesmärk on asju ka müüa, mis mul oli, siis boksi ku-
jundamine, asjade tõstmine ühelt riiulilt teisele, võttis ikka omajagu aega küll. Kõik 
ikka edukama müügi nimel!

Odav hind ja kõik müüdud. Olen kuulnud ütlust, et igale asjale on ostja, tuleb 
panna vaid “õige hind”. Seega otsustasin, et müün iga eseme ühe euroga ja panen 
oma boksi peale sildi: “IGA ESE 1 EUR!”. See tundus olevat hea nipp, et kõik asjad 
kiiresti maha müüa. Paraku minul ainult sellest ei piisanud.

Enne, kui asjad boksi asetasin, rääkisin ka poe omaniku Kristinaga, kes seletas, 
kui oluline on see, kuidas on asjad boksis paigutatud, ning need boksid, kus on 
lisaks riietele veel erinevaid asju, müüvad paremini. Ja siis sain ma aru – mul polnud 
läbi mõeldud, kuidas ma asju kavatsen paigutada, ja peale riiete ei olnud mul müüki 
tuua midagi! 

Pannes kõrva taha juhataja näpunäiteid, hakkasin ka mina oma müügiboksi asju 
välja panema. Selgus, et asjade müümine ei olegi niisama lihtne. Vaja on teada mit-
meid detaile, et müük paremini õnnestuks. 

Umbes kord nädalas käisin boksi vaatamas, vahel midagi ka müüki lisamas. Tõst-
sin riideid siia-sinna, et need inimestele paremini silma hakkaksid ja ka seetõttu, et 
teha kiire inventuur – kas ma ka midagi müünud olen?! Kolmandal nädalal oli minu 
teenitud tulu 43 eurot.

Mida ma sellest õppisin? Arvan, et väga paljudel meist on kodus asju, mida me 
tegelikult ei vaja ega kasuta. Kui need on korralikud, mis võiksid rõõmu pakkuda 
kellelegi teisele, siis Viimsi Mega Kirbukas on hea koht, kus oma kaup mõistliku hin-
naga maha müüa.

Asjade müümine ei ole aga niisama lihtne ja enamus müüjaid näevad boksi sätti-
misega palju vaeva. Seega, iga kord, kui Sa kirbukas ringi jalutad, tea, et kõik bok-
side rentnikud on näinud vaeva, et oma asju müüa. Suhtu sellesse lugupidavalt, 
vaadates müügil olevaid asju viisakalt ning jättes boksi enda järel korda.

Kui ma alguses olin kindel, et proovin oma müügioskust ja -õnne üks kuu, siis 
nüüd, kui rendiaeg hakkab läbi saama, otsustasin, et pikendan seda veel... vähe-
malt üheks lisakuuks. Nimetan ise seda müügihasardiks. 

Teenitud tuluga olen samuti rahul. Kuna enamik minu boksis olevatest asjadest 
moodustavad just riided, siis leian, et hind neile on õiglane. Samuti oskan täna 
märksa paremini mõista, et boks peab olema sätitud ostjale võimalikult mugavaks. 
Kas ma seda kunsti ideaalselt valdan? Vist saab veel paremini! See on ka põhjus, 
miks ma soovin oma rendilepingut pikendada – ma tean, et suudan oma boksi veelgi 
paremini sättida! Kuid mitte ainult. Kodus ringi vaadates leian  lisaks riietele hulga-
liselt asju, mis saavad rõõmu pakkuda kellelegi teisele!

Jane Saks

  Viimsi Mega Kirbuka ABC ehk tingimused ja soovitused boksi rentnikule
Müügiboksi rentnik kinnitab rendilepingu allkirjastamisel omandiõigust või volitust 
asjadele, mida ta müüma hakkab; müügiboksi ei saa rentida alaealine. *Rentnik 
saab müügiperioodi jooksul tooteid juurde tuua; müügiboks tuleb tühjendada rendi-
perioodi viimasel päeval enne Viimsi Mega Kirbuka sulgemist. *Rentnik määrab oma 
toodetele hinnad ise; müügiboksi rentnik toob müüki puhtad, terved ning kasutus-
kõlblikud tooted. *Viimsi Mega Kirbukas annab rentniku kasutusse müügiboksi ning 
riidepuud (kuuluvad tagastamisele).

Minu kogemus Viimsi Mega Kirbukas

TAASKASUTUS Viimsi Mega Kirbuka juhataja, 
viimsilane Kristina Käit-Kattel leiab, et kirbuka 
elu mõistmiseks tuleb rentida endale boks ning 
tuua korralikud asjad, mida endal enam tarvis pole, 
müüki. Just nii ma ka tegin.

Kogemus, millest võib kujuneda sõltuvus

Kust tuli mõte avada kirbukas, 
kus inimesed saavad ise omi as-
ju müüa ja teenida nii ka tulu?
Mul endal oli nii palju asju. Mul on 
kolm last ja neist jäi palju asju üle. 
Näiteks Soomes käies nägin sarna-
seid kirbukaid ja nii tekkis mõte ka 
siin sarnane kirbukas luua. 

Mulle väga meeldib taaskasutus. 
Kasutatud asjade hulgast võib leida 
nii huvitavaid ja omapäraseid asju. 

Milline on olnud tagasiside?
Suhteliselt positiivne. Paljud käi-
vad otsimas siit erilisi ja omanäo-
lisi kingitusi. Kauba valik on sei-
nast seina.

Negatiivne tagasiside on tulnud 
pigem kauba suhtes, mis on siia 
müüki toodud ja pole nii korralik 
või tunduvad ostjatele hinnad kõr-
ged. Kuid meie ei kujunda valikut 
ega pane asjadele hindasid – seda 
teeb boksi rentnik ise. 

Miks inimesed teie juurde oma 
asjad müüki toovad?
Mõned, kes rendivad boksi, teeni-
vad üsna hästi. Kui neil on korrali-
kud asjad, siis inimesed ka ostavad. 
Näiteks väga hästi ostetakse brän-
dikaupa. Kirbukas ei ole ainult oda-
vad asjad. Tähtis on, et müüki too-
dav kaup oleks korralik. Siis läheb 
see ka müügiks!

Teine asi on selles, et inimesed 
ei taha asju lihtsalt ära anda. Nad 
rendivad boksi ja tegelevad aktiiv-
selt asjade müümisega – käivad ja 
sätivad oma boksi vahel iga päev, 
toovad asju müüki juurde või vii-
vad midagi ära. See on üks viis, kui-
das aega sisustada.

Mõned rendivad boksi oma lap-
sele. Laps toob müüki oma mängu-
asjad ja tulu, mis asjade müügist 
tuleb, saab laps endale.

Mida lisaks riietele, jalanõude-
le ja mänguasjade veel müügiks 
tuuakse?
Nõusid, ehteid, kosmeetikat, maa-
le – kõike. Paljud arvavad, et müü-
ki peab tooma vaid riideid. Kuid te-
gelikult on nii, et mida huvitavam 
on boks, seda paremini see müüb. 
Boks peab silma paistma. Seda tu-
leb osata sättida. 

Kas inimesed on hakanud roh-
kem teise ringi asju ostma? 
Võib nii öelda küll. Kui ma hakka-
sin Viimsisse kirbukat tegema, ütle-
sid paljud, et Viimsi inimesed või-
vad asju müüki tuua, kuid ega nad 
midagi ostma küll ei hakka. Reaal-
sus on aga hoopis teine. Inimesed 
ostavad kirbukast kaupa ja paljud 
teevad seda teadlikult.

Kas kaup, mis müüki tuuakse, on 
pigem korralik?
Kaup on järjest korralikum. Ka 
meie huvi on see, et boksi rentni-
kud kaupa müüksid. Sellepärast 
anname soovitusi, mida müüki 
tuua ja kuidas boksi n-ö kujunda-
da. Näiteks kui me ütleme inime-
sele, kes boksi rendib, et tema stan-
gel on korraga liiga palju asju, aga 
rentnik asju vähemaks ei võta, siis 
ei saa ka meie midagi teha. Meie 
soovitame, rentnik otsustab, kui-
das ta oma boksi kujundab.

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Reaalsus on see, et boks peab 
olema kutsuv, kus ostjal on asju 
mugav vaadata. Siis neid ka oste-
takse.

Kui hästi on teenindajad müüda-
va kaubaga kursis? St kui tulla ja 
küsida, kas nad oskavad öelda, 
kas soovitud ese on müügis?
Sõltub töötajatest. Meil on üks ini-
mene kassas ja teine käib bokse 
koristamas. See, kes bokse korras 
hoiab, teab ka rohkem, mis müü-
gis on. Aga alati võib kassapidajalt 
küsida, kui on mõne kindla eseme 
kohta huvi. Teenindajad on meil 
sõbralikud ja abivalmid.

Millised on Teie soovitused nii 
müüjale kui ka ostjale?
Müüja: too müüki neid asju, mida 
sa ise ostaksid!

Ostja: Viimsi Mega Kirbukas 
pakub iga päev midagi uut! Tule ja 
veendu ise!

Viimsi Mega 
Kirbukas 
asub Viimsi 
Raamatukogu 
all, parklas.  
Fotod: Jane 
Saks

Kirbukas on 
lisaks riietele 
müügil ka 
palju muud.

Kirbukast 
leiab iga päev 
midagi uut!.  

Kingiidee!
  Kingi oma lähedasele, 

sõbrale, töökaaslasele või 
miks mitte lapsele tähtpäe-
vaks Viimsi Mega Kirbuka 
boks. Rendi suur või väike 
boks!

Mõistlik 
hind tagab 
müügiedu.

eksperiment
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TUGI SPIN-programmi detsembris toimunud suure 
talveturniiri üheks üllatajaks olid seekord Viimsi 
noored. 8–10-aastastest noortest moodustatud 
Viimsi Spike võitis neljast mängust kaks ning veidi 
vanemate, 11–13-aastaste esindus FC Spinnerid 
jäi vastastele lausa alistamatuks ning vaid ülinapilt 
finaali ukse taga. 

Viimsi noorte aasta SPIN-programmis

K
ui SPIN 2018. aasta ok-
toobris Viimsis tööd alus-
tas, ümbritses programmi 
palju küsimusi – mis, kui-

das, kellele? Üsna pea sai selgeks, et 
programmi leidsid üles just need, 
kellele SPINi enim tarvis on – noo-
red, kes vajavad enesearengus tu-
ge ja väikest lisatõuget. Aasta hiljem 
toimunud talveturniiriks oli alguses 
sageli ennekõike iseenda soovidele 
keskenduvatest noortest kujunenud 
üksteisega arvestavad ja ühiselt pin-
gutavad võistkonnad. 

Erinevalt tavalistest trennidest 
ja spordiringidest ongi SPIN-prog-
rammi eesmärk anda lisaks sport-
liku võimekuse tõstmisele noortele 
erinevaid eluks vajalikke sotsiaal-
seid ja enesejuhtimise oskusi. Jalg-
pall on selleks vahend – nagu tuleb 
platsil hakkama saada oma emot-
sioonide, tekkida võivate konflikti-
de, kaaslaste ootuste, erinevustega, 
vajab igaüks neid oskusi ka ülejää-
nud elus.

“Meil on hetkel küllaltki pisike 
grupp, kuid oleme selle pundiga 
asja ilusasti toimima saanud,” kir-
jeldab Viimsi Spike’i igapäevaelu 
grupi abitreener Eret Viidakas. Iga 
grupiga töötavad tippklubi tausta-
ga jalgpallitreener ning ennekõi-
ke noorte individuaalsele arengule 
keskenduv abitreener. Läbi viiak-
se kolm sessiooni nädalas, millest 
kaks keskenduvad jalgpallile, kol-
mas mõne oskuse omandamisele. 
Lisaks käiakse sageli noortele mee-
lepärastes kohtades. Näiteks on ai-

danud SPINi noortele meeleolu-
kaid kogemusi pakkuda Viimsi kino 
ja Atlantis H2O veepark.

“Jalgpalli osas on laste edasimi-
nek olnud silmanähtav. Märgatav on 
ka mitmete noorte sotsiaalne areng. 
Kindlasti on veel palju tööd ees, aga 
väikseid edusamme on märgata, 
lapsed saavad erinevate väljakut-
setega hakkama,” lisab Viidakas.

Näitena edusammudest toob ta 
ennekõike kasvavat oskust lahen-
dada grupisiseseid konflikte. Kui 
esialgu olid vastuolud noorte va-
hel kerged tekkima, siis tänaseks 
on need oluliselt vähenenud. Teise 
näitena kirjeldab treener toimetule-
ku paranemist oma emotsioonide-
ga hakkama saamisel, mida kogu-
neb spordiväljakul rohkelt. Nii ongi 
õpitud töötama ühtse võistkonnana 
ning jääma rahulikuks ka pingelis-
tes olukordades.

“Oleme konfliktidest ja nende 
lahendamisest väga palju rääkinud 
ja lastega tööd teinud, seetõttu on 
tekkinud oluliselt rohkem sallivust 
üksteise suhtes,” hindab Viidakas 
seniseid edusamme, milles on suur 
osa ka koolide ja vanemate toes.

SPIN on nimelt kogukonnaprog-
ramm ning töötab paljude osapool-
te koostöös. Ei piisa üksnes sellest, 
kui treenerid mõnel korral nädalas 
emotsioonide juhtimisest räägivad – 
noored vajavad tuge kogu ümbrit-
sevalt keskkonnalt. Viimsi üheks 
suurimaks edulooks ongi olnud tihe 
suhtlus erinevate osapoolte vahel. 
Toimunud on perepäevad, kus va-
nemad osalevad trennis koos oma 
lastega. Samuti räägitakse trennis 
toimunu – nii rõõmud, mured kui 
ka viisid, kuidas noori toetada – au-
salt ja avatult omavahel läbi.

Sügisel olid Viimsi noored esma-
kordselt hõlmatud SPIN-program-
mi suurde mõju-uuringusse, mis 
kinnitas, kui palju programmis õpi-
tust noorte igapäevaellu jõuab. Aasta 
programmis osalenute seas paraneb 
koolikohustuse täitmine 21%-l ning 
õppeedukus paraneb keskmiselt 
10%. Lisaks paranevad märgatavalt 
programmis osalejate enesekont-
roll, enesehinnang, enesetõhusus 
ning prosotsiaalsed hoiakud.

Viimsi osalejate seas läbi vii-
dud küsitluse põhjal tuntakse end 
programmis ennekõike turvaliselt 
(hinnang keskmiselt 8,7/10), õn-
nelikuna (8,1/10) ja tunnustatu-
na (7,7/10). Õpitud oskustest too-
vad noored enim välja eesmärkide 
seadmist ja nende nimel pinguta-
mist, positiivset suhtlemist ning 
teistele eeskujuks olemist.

“Seniste tulemusteni on meid 
viinud hea ja usalduslik koostöö 
lapsevanemate ja koolidega,” kin-
nitab FC Spinnerite abitreener Kärt 
Hallikas. Tema sõnul ei ole mees-
konnatöö lastele alguses iseenesest 
mõistetav – selle arendamine vajab 
pidevalt täiskasvanu suunamist ja 
juhendamist.

“Noorte edusammud nii oma-
vahelises suhtlemises kui ka ühisel 
tegutsemisel innustavad ka meid 
treeneritena uutele väljakutsetele 
vastu astuma. Võime siiralt uhkust 

tunda, et tänaseks on meist kujune-
nud ühtselt tegutsev meeskond,” on 
Hallikas rahul.

Järgmise suurema sportliku väl-
jakutsena ootab Viimsi noori juu-
nis ees programmi suveturniir, mis 
toob kokku noored kõikjalt üle Ees-
ti. SPIN-programmi grupid tegutse-
vad veel Tallinnas, Tartus, Pärnus, 
Narvas, Kohtla-Järvel, Tõrvas, Keilas 
ja Rae vallas. Ees ootab laienemine 
Elvasse ning veel mitmetesse oma-
valitsustesse. Kokku osaleb prog-
rammis iganädalaselt sadu noori.

SPIN-programmi Viimsis rahas-
tab Viimsi vallavalitsus. Program-
mi tööd üle Eesti toetavad sisemi-
nisteerium, Euroopa Sotsiaalfond, 
Briti Nõukogu ja UEFA Lastefond.

Andrei Liimets
SPIN-programmi kommunikatsiooni- ja 
arendusjuht

SPIN toetab 
ühtsustunnet 
ja eneseare-
ngut. Foto: 
erakogu

SPIN-prog-
rammi suve-
turniir toob 
kokku sadu 
noori üle Eesti. 
Foto: Maria 
Laanjärv

  Loe lisa: www.spinprog-
ramm.ee.



6. märts 2020 KÜLAELU // 15

KOGUKOND OTT on kogukondlik algatus, mis 
annab kohalikele elanikele võimaluse osta head ja 
tervislikku toidukaupa otse toidu tootjalt või kasva-
tajalt. Vahendajaid ei ole, importkaupa ei pakuta.

Metsakasti OTT – toidul on nägu!

E
simene OTT asutati Kuus-
alu vallas aastal 2009 ja see 
toimib tänapäevani. Met-
sakasti OTT-i mõte kasvas 

välja küla suvisest külapäevast ja laa-
tadest, kus kõige muu kõrval on ala-
ti olnud oluline roll ka kodumaisel 
maitsval toidukraamil. Ühtlasi püüa-
me sellega taas Viimsi siinpoolsesse 
otsa elu ja tegemisi juurde tuua – et 
elu ja melu ei käiks ainult keskuses. 
Viimsi taluturg jääb siitnurga rahva-
le pisut kaugeks ning ühtlasi on kü-
laplatsil toimuv OTT tore võimalus 
omakandi rahvaga kokku juhtuda ja 
pisut juttu puhuda.

OTT on mitmekülgselt kasulik al-
gatus, sest  see:
• toetab väiketootjaid ja talunikke;
• annab inimesele võimaluse näha, 
kes tema toitu kasvatab või toodab, 
ja teadmise, kust toit pärit on;
• pakub regulaarsete kohtumiste 
näol hea võimaluse anda tootjate-
le või kasvatajatele kauba kohta ta-
gasisidet ja nii pakutavat paremaks 
muuta;
• vahendustasu puudumine teeb 
kättesaadavaks täisväärtusliku toi-
du ja ostja maksab talunikule/too-
jale õiglase hinna;
• toit on lühikese tarneahelaga, 
värske ja puhas;
• aitab kaasa kohaliku elu arengu-
le, andes väiketootjatele võimaluse 
areneda ja kasvada.

Metsakasti esimene kaubakoh-

ting toimus eelmise aasta 5. no-
vembril ja sellest peale on üritus 
aina tuure kogunud. Praegusel ja-
hedamal ja pimedamal ajal toimub 
OTT korra kuus – iga kuu teisel tei-
sipäeval ajavahemikus 17.30–19. 
Eks suvepoole ole näha, kas ta-
sub graafikut tihedamaks muuta 
või piisabki siitkandi rahvale kor-
rast kuus.

Metsakasti OTT kaubakohtin-
gutel on juba välja kujunenud to-
re kaubapakkujate tuumik, kes iga 
kord vankumatult kohal on. Muhe-
talu pakub maitsvat suitsusinki ja 
mitut sorti suitsuvorsti, Aive ahvat-
leb oma laia koogivalikuga ja Hind-
reku talu mesila toob kaasa parima 
ja puhtaima mee ja mesikärje ning 
seekord ka peotäied kevadisi vita-
miine – pundid värsket rohelist si-
bulat. Üks põnevama valikuga pü-
sikauplejaid on Virumaa Vutt, kelle 
vutimunavalik on klass omaette – 
saadaval on nii suitsutatud vuti-
munad kui ka vutimunad erineva-
tes maitsvates marinaadides. Sa-
muti suitsuvutt, värsked vutimu-

nad ning põnev vutimunast ja vu-
timuna koortest valmistatud kooriv 
lõhnaseep. Lisaks Lahe Muna La-
hemaalt, kellelt saab varuda vaba-
pidamisel kasvatatud kanade mu-
ne. Hiljuti lisandus igakordsete 
kauplejate ridadesse Avikala oma 
ahvatlevate tarretises ja marinaa-
dis kalapurgitäitega ning naaber-
külast Randverest käib pere karvas-
tele lemmikutele parimaid palasid 
pakkumas Säde Gurmee. Kevade 
poole täienevad püsikauplejate 
read ilmselt veelgi.

Lisaks väisavad OTT-i ka “küla-
lisesinejaid”, vahel on pundis mõ-
ni käsitööjuustude valmistaja või 
hoidistemeister, vahel siidrimaja 
või mõni põnevate tinktuuride val-

mistaja, vahel mõni piruka- ja saia-
kestevõlur. Ka seekord on kaup-
lejate seas vähemalt üks põnev 
külaliskaupleja – Jõelähtmelt on 
10. märtsi OTT-ile tulemas maits-
vad ja mahedad võrsed – valikust 
leiab näiteks redise, sinepi, herne, 
päevalille ja punase kapsa võrsed. 
Ideaalne vitamiiniamps, millega 
end talve lõpul turgutada!

Metsakasti küla ootab OTT-ile 
ostlema kõiki viimsikaid! Ostes 
oma toitu OTT-i kaubakohtumis-
telt, toetad eestimaiseid väiketoot-
jaid ning lood neile arenguvõima-
luse, annad oma panuse kohaliku 
ettevõtluse kasvu ning jätkusuutli-
kusse. Samuti kindlustad oma toi-
dulauale parima ja värskeima toi-
dukraami, mis on toodetud hoole 
ja armastusega päris inimeste 
poolt, kellega sul on võimalik kau-
bakohtumistel ka tuttavaks saada. 

Täpse kauplejate nimekirja leiab 
iga kord OTT-i Facebooki lehelt 
www.facebook.com/metsakastiott.

Kohtumiseni 10. märtsil kell 
17.30–19 Metsakasti külaplatsil!

Kaia-Leena Pino
Metsakasti Külaselts MTÜ

Metsakasti OTT kaubakohtin-
gutel on juba välja kujunenud 
tore kaubapakkujate tuumik, 
kes iga kord vankumatult 
kohal on.

OTT kauba-
kohtingud 
toovad küla 
kokku. Fotod: 
Metsakasti 
külaselts
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Volikogus
Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 vastu võetud 
otsused
nr 8 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate 
tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine 
Eesti Linnade ja Valdade Liidus
nr 9 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate 
ning nende asendajate nimetamine Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu volikogus
nr 10 Loa andmine varaliste kohustuste võt-
miseks
nr 11 Volituste andmine üürilepingu tingi-
muste osas läbirääkimiste pidamiseks
nr 12 Loa andmine varaliste kohustuste võt-
miseks teehoiu korraldamise ja ühistranspor-
diteenuse tagamise hangete korraldamisel
nr 13 Viimsi Vallavalitsuse 22. juuni 2010 kor-
raldusega nr 510 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine: Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3” 
kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tun-
nistamine   
nr 14 Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2008 otsu-
sega nr 50 “Detailplaneeringu kehtestamine 
ning kinnistute omandamiseks sõlmitud no-
tariaalse lepingu heakskiitmine: Tammneeme 
küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla 
III” kehtestatud detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 
kinnistu osas   
nr 15 Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja 
Anijärve tee 8 detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonna-

mõju strateegilise hindamise algatamata jät-
mine

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega 
nr 8 nimetati Eesti Linnade ja Valdade Liidu 
volikogu liikmeks Illar Lemetti ja tema asen-
dajaks Annika Vaikla.

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega 
nr 9 nimetati Viimsi Vallavalitsuse esindajaks 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Illar 
Lemetti ja tema asendajaks Annika Vaikla.

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega 
nr 10 anti luba Viimsi Vallavalitsusel läbi viia 
avatud hankemenetlusena riigihange “Eralaste-
hoiu- ja eralasteaia teenuse ostmiseks Viimsi 
valla territooriumil“ ja sõlmida hanke raam-
lepingud 48 kalendrikuuks, võimalusega viia 
läbi eraldi hanked nii eralasteaia kui eralaste-
hoiu teenuse hankimiseks.

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega 
nr 11 anti Viimsi Vallavalitsusele volitus pidada 
läbirääkimisi Lilletee LA OÜ-ga  (registrikood 
11324792) Viimsi vallas Haabneeme alevikus 
Vardi tee 32 asuva Laanelinnu lasteaia hoone 
üürilepingu sõlmimiseks kuni 5-aastaseks 
perioodiks. 

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega 
nr 12 anti luba Viimsi Vallavalitsusel võtta 
varalisi kohustusi seoses järgnevate kommu-
naalvaldkonna teehoiu ja transpordikorralduse 
riigihangete korraldamisega:

1. 1. Viimsi valla teehoole 2020–2027;
1.2. Viimsi valla siseliinide veoteenus 2022–2029.

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega 
nr 13 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavalitsu-
se 22. juuni 2010 korraldusega nr 510 “Detail
planeeringu kehtestamine: Tammneeme küla, 
kinnistu Ehala tee 3” kehtestatud detailplanee-
ring. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega
nr 14 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Valla-
volikogu 10. juuni 2008 otsusega nr 50 “Detail-
planeeringu kehtestamine ning kinnistute 
omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu 
heakskiitmine: Tammneeme küla maaüksu-
sed Silla, Silla I, Silla II ja Silla III“ kehtestatud 
detailplaneering Tammneeme tee 14 kinnistu 
osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega 
nr 15 algatati detailplaneering Viimsi vallas 
Lubja külas kinnistutel Anijärve tee 6 ja Ani-
järve tee 8 Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringukohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks looduslikust rohumaast väikeela-
mute maaks, üldmaaks ja osaliselt transpordi-
maaks, krundipiiride moodustamiseks, ehitus-
õiguse määramiseks, kruntidele juurdepääsu 
ja liikluskorralduse lahendamiseks, tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtete lahendami-
seks ning krundi haljastuse ja heakorrastuse 
põhimõtete määramiseks. (Vt lisa detailpla-
neeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 vastu 
võetud määrused
nr 2 Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve
nr 3 Viimsi valla andmekogude asutamise ja 
andmekogude põhimääruste kinnitamise de-
legeerimine
nr 4 Koduse lapse toetuse määramise ja 
maksmise kord
nr 5 Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2019 
määruse nr 19 “Viimsi valla kultuuritöö ja ko-
gukonna arendamisega tegelevate mittetulun-
dusühingute toetamise kord” muutmine
nr 6 Viimsi Vallavolikogu 29. märtsi 2016 mää-
ruse nr 13 “Viimsi valla ehitusmäärus” kehte-
tuks tunnistamine
nr 7 Ehitusseadustikus ja kinnisasja avalikes 
huvides omandamise seaduses sätestatud üles-
annete delegeerimine
nr 8 Sadamaseaduses ja meresõiduohutuse 
seaduses ja nende alusel vastu võetud õigus-
aktides sadama pidajale pandud ülesannete 
delegeerimine
nr 9 Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008 määrus 
nr 19 “Naissaare sadama jäätmekava vastuvõt-
mine” kehtetuks tunnistamine

NB! Volikogu 18.02.2020 otsuste terviktekstide-
ga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Detailplaneeringud
Algatatud detailplaneering

 Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu 
otsuse nr 15 “Lubja küla, kinnistute Anijärve 
tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneeringu 
algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine”.

Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha ja see 
asub Lubja külas, hõlmates kinnistud Anijärve 
tee 6 (89001:010:2281, üldkasutatav maa, pind-
ala 5010 m²) ja Anijärve tee 8 (89001:010:2283, 
tootmismaa, pindala 24 m²). Planeeringuala 
piirneb läänest tootmismaa sihtotstarbega 
kinnistutega Anijärve tee 2 ja Lubja tee 32, 
idast üksikelamukinnistuga Anijärve tee 10 
ning kagust hoonestamata maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistuga Kallaku (üldplanee-
ringut muutev Kallaku ja Serva detailplanee-
ring (edaspidi DP) elamukruntide moodusta-
miseks on koostamisel). Juurdepääs planee-
ringualale on tagatud põhjast Anijärve teelt. 
Anijärve tee 6 kinnistu on hoonestamata ja 
kaetud hõreda kõrghaljastusega. Anijärve tee 
8 kinnistul asus pumpla, mis on tänaseks lam-
mutatud.

DP eesmärk on kinnistute Anijärve tee 6 
ja Anijärve tee 8 liitmine ühtseks krundiks, 
et seejärel jagada tekkinud ühiskrunt neljaks 
eraldiseisvaks krundiks – üldmaa, ühiskondlike 
hoonete maa, teemaa ja väikeelamute maa 
krundiks. Ühiskondlike hoonete maa sihtots-
tarbega krunt ning tee- ja tänavamaa sihtots-
tarbega krunt antakse tasuta Viimsi vallale.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline 
uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja 
mürauuring.

Avalik väljapanek
20.03–06.04.2020 esmaspäevast neljapäevani 
kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 
8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgmine DP:

 Metsakasti küla, kinnistute Riiasöödi tee 
30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt 
Kesaniidu tee DP (vastu võetud Viimsi Valla-
valitsuse 12.02.2020 korraldusega nr 83).  

Planeeringuala suurus on ca 1,47 ha ja see 
paikneb Metsakasti külas, hõlmates tootmis-
maa sihtotstarbega kinnistu Riiasöödi tee 30 
(89001:010:2871, 4570 m2), üldkasutatava maa 
sihtotstarbega kinnistud Sasi (89001:010:2874, 
1907 m2) ja Lauri (89001:010:2873, 1995 m2) 
ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud 
Riiasöödi tee (89001:010:2872, 1877 m2) ja 
Kesaniidu tee (89001:010:2869, 4341 m2). Pla-
neeringuala on hoonestamata ning piirneb 
idast ja lõunast elamutega, põhjast metsa-
alaga ning läänest perspektiivse elamualaga. 
Juurdepääs planeeringualale on olemas Riia-
söödi teelt ja G. H. Schüdlöffeli teelt. 

DP-ga moodustatakse üks kaksikelamumaa 
krunt Pos 1 (pindala 2019 m²), kaks loodusliku 
maa krunti Pos 2 (pindala 3261 m²) ja Pos 3 
(pindala 1791 m²) ning kaks tee- ja tänavamaa 
sihtotstarbega krunti Pos 4 (pindala 4211 m²) 
ja Pos 5 (pindala 3408 m²). Kaksikelamumaa 
krundi ehitusõigus lähtub kehtivast DP-st, mille 
kohaselt on krundile lubatud ehitada üks 500 m² 
ehitisealuse pinnaga kahe maapealse korruse 
ja ühe maa-aluse korrusega kaksikelamu, mille 
suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna 
keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m. Hoone 
suurim lubatud suletud brutopind on 1000 m². 

DP lahendus on kooskõlas üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
 Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3 

DP kehtetuks tunnistamine
Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu 

otsuse nr 13 “Viimsi vallavalitsuse 22. juuni 
2010 korraldusega nr 510 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: Tammneeme küla, kinnistu 
Ehala tee 3” kehtestatud detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine”. Planeerimisseaduse 
§ 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtesta-
tud DP kehtetuks tunnistada, kui planeeringu 
koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu 
omanik soovib planeeringu elluviimisest loo-
buda. DP kehtetuks tunnistamise järel on maa-
omanikul võimalik maakorralduslike ja ehitus-
seadustikust tulenevate toimingute abil reali-
seerida aja jooksul muutunud soove. Maa-
omaniku eesmärk on muu hulgas võõranda-
da üks osa temale kuuluvast kinnistust Viimsi 
vallale avaliku ruumi loomiseks kergliiklustee 
rajamise ja ühiskondlikult kasutatava rekreat-
siooniala kujundamise tarvis Tammneeme tee 
äärsel alal. Võttes arvesse otsuses toodud mo-
tiive, leidis Viimsi Vallavolikogu, et Ehala tee 3 
kinnistu DP kehtetuks tunnistamine ei too 
kaasa planeeringuala puudutatud isikutele 
negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra hal-
venemist. Samuti puudub avalik huvi, mis vä-
listaks DP kehtetuks tunnistamise. DP kehte-
tuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute 
õigusi ega huvisid.

 Tammneeme küla, maaüksuste Silla, 
Silla I, Silla II ja Silla III DP osaline kehte-
tuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kin-
nistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu 
otsuse nr 14 “Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 

2008 otsusega nr 50 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine ning kinnistute omandamiseks sõlmi-
tud notariaalse lepingu heakskiitmine: Tamm-
neeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II 
ja Silla III” kehtestatud detailplaneeringu 
osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme 
tee 14 kinnistu osas”. Planeerimisseaduse 
§ 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtesta-
tud DP või selle osa kehtetuks tunnistada, kui 
planeeringu koostamise korraldaja või planee-
ritava kinnistu omanik soovib planeeringu 
elluviimisest loobuda. DP osalise kehtetuks 
tunnistamise järel on maaomanikul võimalik 
maakorralduslike ja ehitusseadustikust tule-
nevate toimingute abil realiseerida aja jooksul 
muutunud soove. DP osalise kehtetuks tunnis-
tamise eesmärk on DP-ga määratud hoones-
tusala nihutamine liiklusohutuse kaalutlustel 
läbi maakorralduslike toimingute piiride muut-
mise menetluses seonduvalt Tammneeme tee 
kergliiklustee ehitamisega. Võttes arvesse 
otsuses toodud motiive, leidis Viimsi Vallavoli-
kogu, et Silla, Silla I, Silla II ja Silla III DP osa-
line kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 
14 kinnistu osas ei too kaasa planeeringuala 
puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi 
ega nende olukorra halvenemist. Samuti puu-
dub avalik huvi, mis välistaks DP osalise keh-
tetuks tunnistamise, ning ei ole teada asjaolu-
sid, mis tingiksid DP täies ulatuses kehtima 
jäämise. DP osaline kehtetuks tunnistamine ei 
riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav valla kodule-
helt: https://www.viimsivald.ee/teenused/pla-
neeringud/detailplaneeringud.

Projekteerimistingimused
tile 2 võib pädev asutus täpsustada projektee-
rimistingimustega hoonestusala tingimusi. 
Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimis-
tingimuste andmise avatud menetlusena ehi-
tusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja 
kommunaalosakonna ettepanek on lahendada 
taotlus avalikku istungit korraldamata ja avali-
kustada projekteerimistingimuste eelnõu aja-
lehes Viimsi Teataja ja Viimsi Vallavalitsuse 
veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks 
kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse administ-
ratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik. Huvita-
tud isikutel on võimalus projekteerimistingi-
muste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 
10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustami-
sest. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva 
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu ava-
likustamisest  arvates arvamust avaldanud ega 
ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, 
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistin-
gimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

 Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Püünsi külas 
Karikakra tee 4 kinnistule detailplaneeringu 
täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotluse Karikakra tee 4 kinnistule Püünsi 
külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu 
olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitus-
õigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 09.01.
2001 otsusega nr 12 kehtestatud Karikakra tee 
4 maaüksuse detailplaneeringuga. Taotleja 
soovib kavandatava hoone kõrgust suuren-
dada 10% võrra. Vastavalt ehitusseadustiku 
§ 27 lg 4 punktile 3 võib pädev asutus täpsus-
tada projekteerimistingimustega hoonestusala 
tingimusi. Antud juhul ei ole projekteerimis-
tingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, 
isikute õiguste või avaliku huviga. Detailpla-
neeringuga lubatud teisi parameetreid ei suu-
rendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad 

naaberkinnistutel asuvate hoonetega. Kohalik 
omavalitsus korraldab projekteerimistingi-
muste andmise avatud menetlusena ehitus-
seadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja 
kommunaalosakonna ettepanek on lahenda-
da taotlus avalikku istungit korraldamata.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste 
eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi Valla-
valitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvu-
miseks kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse 
administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projektee-
rimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma 
arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates ava-
likustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva 
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu ava-
likustamisest  arvates arvamust avaldanud ega 
ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, 
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistin-
gimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

 Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Pringi külas 
Käbi tee 6 kinnistule detailplaneeringu täp-
sustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Käbi tee 6 kinnistule Pringi külas 
hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemas-
olul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on 
määratud Viimsi Vallavolikogu 13.06.2002 otsu-
sega nr 138 kehtestatud Jaani-VI maaüksuse 
detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada ja nihutada 10% 
hoonestusala ida suunas. Antud juhul ei ole 
projekteerimistingimuste väljastamine vastu-
olus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku hu-
viga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  para-
meetreid ei suurendata, samuti on tagatud tu-
leohutuskujad naaberkinnistutele kavandata-
vate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punk-
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PURJETAMINE 2021. aastal sügisel toimuv 
purjetamisvõistlus Star Sailors League Gold Cup 
toob Šveitsi rohkem kui 40 riigist 11-liikmelised 
rahvusmeeskonnad, sealhulgas ka Eesti võist-
konna. Rahvusvõistkonda kandideerib ka mitu 
Viimsi purjetajat.

Aleksander Kuusik: SSL Gold Cup on väga 
huvitava formaadiga purjetamisvõistlus

V
õistkonda pääsemine toi-
mub kindla süsteemi alu-
sel. 11-liikmeline võist-
kond moodustatakse nii 

kapteni valikute kui ka paadiklassi-
de ülese pingerea põhjal. Viis liiget 
nimetab kapten Tõnu Tõniste ning 
viis liiget selguvad pingerea alusel.

Eesti rahvusvõistkonda kandi-
deerib ka mitu Viimsi purjetajat. 
Üheks neist on noorim kandidaat 
Aleksander Kuusik, kelle lähiaja 
suurimaks eesmärgiks purjetami-
ses ongi pääseda SSL Gold Cupi 
võistlusele. 

Kui kaua oled purjetamisega te-
gelenud?
Olen purjetamisega tegelenud kok-
ku üheksa aastat ja sel suvel algab 
kümnes hooaeg Rein Ottosoni Pur-
jespordikoolis.

Kuidas just selle alani jõudsid?
Käies jalkatrennis nagu paljud väi-
kesed poisid käivad, ei tundunud 
see mulle kõige sobivam spordi-
ala. Naabripoiss Georg, kes sel ajal, 
kui ma kaheksa olin, oli juba paar 
kuud purjetamas käinud, soovi-
tas seda minulegi. Niimoodi leid-
sin enda jaoks purjetamise ja olen 
sõbrale väga tänulik, et ta mulle se-
da tutvustas.

Kas purjetamise ajalugu on ka 
perekonnas?
Perekonnas purjetamise ajalugu 
puudub. Isa tegeles noorena kerge-
jõustikuga ja ema ujumisega – see-
tõttu on sport meie peres tähtsal 
kohal, kuid purjetamisega puutu-
sid vanemad esmakordselt kokku 
siis, kui ma trenni minna soovisin. 
Praeguseks on purjetamise käsile 
võtnud ka minu noorem õde Liis, 
kes treenib samuti Rein Ottosoni 
Purjespordikoolis.

Mitu korda nädalas treenid?
Suvel, kui hooaeg on täies hoos, 
käin merel neli kuni viis korda nä-
dalas. Samuti on purjetamise juu-
res lisaks tehnika harjutamisele 
tähtis füüsiline võimekus ja seetõt-
tu tegelen ka füüsilise ettevalmistu-
sega – suvel kolm ja talvel viis kor-
da nädalas.

Milline on olnud kõige ekstreem-
sem olukord merel?
Kindlasti on neid ekstreemseid olu-
kordi olnud palju, mil tuul on tu-
gev ja lained suured. Eriti, kui olin 
väiksem, siis tekitasid need minus 
hirmu ja palju on olnud võistlusi, 
kus kümneaastasena pisarad ääre-
ni vett täis paadis voolasid. 

Millega tegeled siis, kui parasja-
gu ei purjeta?
Kui ma ei tee trenni, olen hõivatud 
kooliga, sest õpin Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi 11. klassis reaal-loo-
dusainete suunal. Vabal ajal meel-
dib mulle tegeleda muusikaga. 
Olen lõpetanud muusikakooli kla-
veri eriala ja mängin siiamaani iga 
päev. Samuti meeldib mulle suvis-
tel puhkepäevadel tegeleda lohe-
surfiga. Õigete tuulte korral meel-
dib mulle surfata siinsamas Püün-
sis.

Lähituleviku eesmärgid? Mida 
tahad saavutada ühe, mida viie 
aasta pärast?
Eesmärgid ajaga muutuvad, kuid 
kui praegu vaadata ühe aasta kau-
pa, siis sooviksin võimalikult häs-
ti purjetada nii Eesti võistlustel kui 
ka välismaal. Eesti meistritiitli saa-
mine sel hooajal on kindlasti üks 
nendest eesmärkidest. Aasta pä-
rast lõpetan gümnaasiumi ja tahan 
minna õppima välismaale ülikoo-
li, kus õpingute kõrval on võimalik 
ka võistluspurjetamisega edasi te-
geleda. Viie aasta pärast tahan en-
diselt purjetada Laser paadiklassis 
ja arendada ennast nii kaugele kui 
võimalik.

Kas sul on keegi ka eeskujuks 
purjetamismaailmas?
Kindlat eeskuju mul purjetajatest 
ei ole. Olen miskipärast selline ini-
mene, kellele ei meeldi võtta enda-
le eeskujusid – tahaksin pigem ise 
midagi saavutada ja seeläbi enda-
le alt üles vaadata. Kuid kindlasti 
jälgin mõndasid Laseri purjetajaid 
maailmas nagu näiteks Tom Burton 
ja Nick Thompson.

 
Meenuta mõnda äpardust või 
naljakat lugu trennist või võist-
lustelt
Trennides tavaliselt midagi sellist 
põnevat minu jaoks ei juhtu, sest 
olen alati väga keskendunud ega 
jäta ruumi naljadele. Kuid võistlus-
tel on tulnud paar korda ette varus-
tuse purunemist. Viimasel hooajal 
rahvusvahelisel Spinnakeri regatil 
Pirital purunes mul viimase võist-
luspäeva esimese sõidu ajal kat-
ki mast. Kuidagi õnnestus katkise 
mastiga siiski esikümnes finišeeri-
da. Treeneril oli kaatris kaasas va-
rumast. Tuul oli väga tugev ja lai-
ned suured ja masti vahetamine 
merel tundus suur katsumus, kuid 
treeneriga koos saime sellega hak-
kama. 

 
Millised on su parimad saavutu-
sed siiani?
Siiani loen enda parimateks saavu-
tusteks Eesti meistrivõistluste tiitlit 
2018. aastal, Euroopa meistri tiitlit 
samal aastal ja maailmameistri-
võistluste kolmandat kohta 2019. 

Samuti Spinnakeri regati võitu eel-
misel suvel. Kõik need saavutused 
on Zoom8 paadiklassiga. Lisaks on 
mul suur au olla 2018 ja 2019 Viim-
si aasta noorsportlane.

 
Mida SSL Gold Cupile pääsemi-
ne sulle tähendaks?
SSL Gold Cup on väga huvita-
va idee ja formaadiga purjetamis-
võistlus. Eesti meeskonnas sellest 
võistlusest osa võtmine avaks mul-
le palju uksi tulevikuks purjetamis-
maailmas. Treeningud koos purje-
tajatega, kelle hulgas on nii noori 
kui ka vanema  generatsiooni ko-
genud sportlasi, annavad kogemu-
si, mida ma mujalt ei saaks. Kuna 
siiamaani olen purjetanud enam-
jaolt individuaalpaatidega, siis on 

see minu jaoks täiesti uus võistlus-
formaat. Kindlasti täiendaks SSL 
Gold Cupil võistlemine suuresti 
minu kogemustepagasit ning aitaks 
luua sidemeid teiste purjetajatega.

 
Milline on sinu kogemus SSL võist-
lustel kasutatava SSL-47 (RC44) 
jahtidega?
Minu kogemus SSL-47 paadiga 
piirdub vaid suvise treeninglaag-
riga Šveitsis. Just SSL Gold Cupiks 
disainitud paat on minu jaoks vä-
ga uus keskkond ning seetõttu ka 
ääretult huvitav. Selle paadiga tree-
nisime nädal aega ning esmamulje 
on suurepärane.

 
Järgmised kaks tiimiliiget paadi-
klasside üldise pingerea alusel 
selguvad augustis, kas närv on 
juba sees?
Kindlasti ootan seda hetke, kui saab 
teada järgmised kaks meeskonna-
liiget, kuid ei ütleks, et närv sees on. 
Ma olen selline inimene, kellele ei 
meeldi asjade pärast väga palju ette 
muretseda, olgu see siis tulev võist-
lus või mõni muu sündmus. 

 
Mille alusel pingerida kujuneb?
SSL Gold Cupi pingerida kuju-
neb sportlaste tulemuste järgi tiit-
livõistlustelt. Muidugi on olemas 
palju erinevaid paadiklasse, milles 
on ka väga suur konkurentsi erine-
vus, kuid sinna tabelisse on pan-
dud kõikide paadiklasside purje-
tajad kokku.

 
Oled noorim kandidaat. Millist 
nõu jagaksid algajatele purjeta-
jatele, et oma unistusi täide viia?
Ma kindlasti ei ole enda unistu-
si veel kaugeltki täide viinud ja al-
les töötan nende kallal, kuid kõi-
ge tähtsam ongi näha vaeva enda 
eesmärkide nimel ja teha korrali-
kult trenni. Nagu minu treener üt-
leb: “Tuleb oma mugavustsoonist 
välja tulla.”

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Kindlasti täiendaks SSL Gold 
Cupil võistlemine suuresti 
minu kogemustepagasit ning 
aitaks luua sidemeid teiste 
purjetajatega.

Noore purjetaja 
üks eesmärk on 
ka Eesti meistri-
tiitli saamine sel 
hooajal. Foto: 
Eesti Jahtklubide 
Liit

Suveperioodil 
treenib 
Aleksander 
merel neli-
viis korda 
nädalas.  
Foto: erakogu
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Võta meie spetsialistidega 
ühendust ja ajame dokumendid 
seadusega kooskõlla

R E A K U U LU T U S E D

Tööpakkumised
Viimsis avatav lastehoid Viimsi 
Miisu (Nelgi tee 1) otsib rõõmsa-
meelset LAPSEHOIDJAT, kes armas-
tab lastega tegeleda. Pakume 
kaasaegset töökeskkonda, täistöö-
aega E–R tasuga alates 900 eurot 
(bruto). Huvi korral palun võtke 
ühendust tel 516 3416, Ülle, 
viimsi.miisu@gmail.com.
Viimsis avatav lastehoid Viimsi 
Miisu (Nelgi tee 1) otsib toredat 
LAPSEHOIDJA ABI. Töö kirjeldus: 
ruumide koristus, toidu serveerimi-
ne, laste abistamine erinevate te-
gevuste läbiviimisel. Täistööaeg 
E–R tasuga alates 700 eurot 
(bruto). Huvi korral palun võtke 
ühendust tel 516 3416, Ülle, 
viimsi.miisu@gmail.com. 

Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi 
katseteks ja põhikooli lõpueksa-
miks. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5340 0165, Mare.
Tule tantsu jätkukursusele ja täien-
da oma oskust tantsida paaris-
tantsu kaasaegse peomuusika 
järgi. Pühapäeviti alates 15.03 Tal-
linn Viimsi SPA-s kell 18.30 (1.5 h). 
Ruutrumba, Kuuba rumba, samba, 
džaiv, fokstrott, valss. Õpetajaks 
legendaarne Veldo Timm. Tasuta 
lastehoid spaa lastekeskuses. Pä-
rast tundi on võimalik minna poole 
hinnaga spaa saunadesse ja 

ujuma. Aruka.Klubi@gmail.com, 
www.facebook.com/arukaklubi.
Hispaania keel: kutsume ühinema 
uue algajate hispaania keele gru-
piga. Kursus alustab märtsis, tun-
nid kolmapäeva õhtuti Viimsi 
huvikeskuses. Info ja registreeri-
mine a.s.wesman@gmail.com.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee.
Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 
5663 0024.
Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud hal-
jastustööd. Tel 5564 7029.
Teostame hekkide ja viljapuude 
hooldus lõikustöid, pikaajaline töö-
kogemus. Info telefonil 521 6037.
Langetame ja hooldame puid 
ning freesime kände just Teie piir-
konnas. Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahendu-
se! Tel 5623 0373, Randy.
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.

Ehitus
Üldehitus-, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, sauna-
de, terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083. 
Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto 
(multilift) teenused, lammutus- ja 
koristustööd. Vanametalli tasuta 
äraviimine. Tel 507 4178.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
ja äärekivide paigaldus Tallinnas 
ja Harjumaal.  Kogemus 13 aastat,
kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, 
info@ormikivi.ee. 
Hoonete soojustamine puiste-
villaga, objektiga tutvumine ja kon-
sultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Vannitubade ja korterite remont 
ning viimistlus. Küsige pakku-
mist: tel 525 7443, e-post info@
remontjaviimistlus.ee, koduleht 
www.remontjaviimistlus.ee.
Katuste pesu ja värvimistööd, 
remonttööd, veerennide puhastus 
ja akende pesu. Tel 5638 8994.
Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid too-
dame kohapeal valtsimismasinaga 
– puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, 
tel 527 1059. 

Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@
gmail.com.
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemide 
puhastus, ka korterelamutes. Kütte-
kollete ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine Päästeameti ja 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 
0686, korsten.korda@gmail.com. 
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

Muud teenused
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Haabneemes ära anda kasutuses 
olnud antiigitaoline diivan ja tugi-
tool. Lisateave tel 501 7976.
Kogemustega elukutseline õmb-
leja teostab Viimsis Aiandi teel 

parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
Autode kokkuost! Ostame kõiki 
autosid, sõidukeid, aparaate ja 
töömasinaid! Võib pakkuda remonti 
vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema arvel, ülevaatust ega 
kindlustust! Pakkuda võib kõike! 
Kuulutus ei aegu! Tel 5457 5055.
Müüa puitbrikett, kandiline ja ümar 
130 €/960 kg, kuivad kütteklotsid 
110 €/48 kotti, pellet premium, kuiv 
lepp ja kask kottides. Laost Pähk-
limäe 4, Maardu, saate osta paki 
kaupa: puitbrikett 1,5 €/10 kg, küt-
teklotsid 2 €/kott, pellet 3,2 €/15 kg. 
Tel 5692 4924.
Müüa segalehtpuu al 44 €/rm, valge 
lepp al 44 €/rm, sanglepp al 48 €/rm, 
kask al 58 €/rm, saar al 58 €/rm. 
Metsakuiv al 50 €/rm, 30 cm lisan-
dub 3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.
Müüa lõhutud küttepuud 30–60 cm 
kohaletoomisega. Värsked lepp, 
sanglepp ja kask soodsalt – küsi 
hinda! Kuivad lepp ja sangelepp 
54 €/rm. Tel 509 9598, e-post 
pakhalupuu@gmail.com.
Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 4-koha-
line ja suurem 7-kohaline. Lisainfo 
Fb Rendipill ja rendipill@hotmail.com.
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Kõik autod, üks ekspert!
• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

TEENINDUS

• Hooldus  • Remont  • Diagnostika• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

PUITBRIKETT, KANDILINE RUF,
ÜMAR PREMIUM, PELLET PREMIUM.

TASUTA KOJUVEDU KOOS 
PARIMATE HINDADEGA!

Mob: 533 59 010
Tel: 682 7289
kutteladu@gmail.com
www.kutteladu.ee

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Armas põhikooli lapsevanem! 

12. märtsil algusega kell 17.30 toimub koos-
töös Fertilitase erahaiglaga Haabneeme Koolis 
loeng, kus kliiniline lastepsühholoog Ailen 
Suurtee annab ülevaate peamistest teismeeaga 
seotud arengu eripäradest ja vaimse tervisega 
seotud küsimustest. Käsitleme võimalikke riski-
faktoreid, ohumärke ning kuidas lapsevanemana 
vaimse tervise raskusi kõige paremini ennetada.

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

30. märts 2020. a avatakse uus 
LASTEHOID VIIMSI MIISU

Ootame oma rõõmsasse perre 1,7–4 aastaseid lapsi.  
Avarad ruumid on lapsesõbralikud ja kaasaegsed, õues mänguväljak.

Asume Viimsis Nelgi tee 1.
Soovi korral võtke meiega ühendust 516 3416, Ülle või 

e-posti teel viimsi.miisu@gmail.com.
Pakume tööd lastehoidu lapsehoidjale.
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LEMMIKUD Jätkame lemmikloomaomanikele 
mõeldud artiklisarjaga, pühendades seekord 
rohkem tähelepanu looma psühholoogiale ja 
käitumisnõuetele koeraga suhtlemisel. 

K
oer on karjaloom nagu 
ka hundid ja šaakalid, 
keda loetakse koerte esi-
vanemateks. Igas karjas 

peab olema karja juht. Seega on 
äärmiselt oluline õpetada oma koe-
rad endale kuuletuma ja olla neile 
n-ö karja juhiks. Kui omanik seda 
ülesannet koera õpetamisega ene-
sele ei võta, võtab selle positsioo-
ni koer. Koera õpetamisega väldite 
olukorda, kus karjajuhiks saab teie 
peres koer.

Tuleb meeles pidada, et agres-
siivne koer on relv, mittekontrol-
litav relv, ja sellise relva oskamatu 
käsitlemine võib kaasa tuua traagi-
lisi tagajärgi nii koerale, teile enda-
le, perele ja kolmandatele isikutele. 
Omaniku ülesanne on hoolitseda, 
et koer oleks õpetatud suhtlema 
nii teiste koerte kui ka inimeste-
ga. Koeraga jalutamas käies kohta-
te paratamatult teisi koeri ja inime-
si. Kui te ei tea, kuidas koera juhtida 
või kinni hoida, või olete võtnud 
koera, keda te ei jõuagi kinni hoi-
da, on tavapärane vaatepilt oma-
nik lohisemas rihma tiriva kähiseva 

koera järel. Selliste situatsioonide 
vältimiseks tuleb koer juba kutsika-
na viia teistega suhtlema – nuusu-
tama teisi koeri, inimesi (soovitav 
alustada tutvusringkonnaga). Koe-
ra tuleks viia võimalikult erineva-
tesse kohtadesse, et ta harjuks ja 
õpiks rahulikult käituma. Võima-
lusel minge koertekooli – treenerilt 
saate häid nõuandeid oma koera-
ga toimetulemiseks ja treeningplat-
sil on koeral hea võimalus suhelda 
teiste koertega. Ütlen siinkohal küll 
võimalusel, kuid olen seisukohal, et 
enne koera võtmist peaks omanik 
juba hindama, kas tal on piisavalt 
aega ja vahendeid oma loomaga te-
gelemiseks – koertekool peaks ole-
ma loomaomanikule Šveitsi konfö-
deratsiooni näitel pigem kohustus, 
et koer saaks olla n-ö “täieõiguslik 
ühiskonna liige”. Šveitsis on looma-
pidajale kehtestatud muidki häid 
nõudeid, mis suunavad looma-
omanikku suuremale vastutusele – 
näiteks on olemas koerapidamise 
tasu, mis algab 160 frangist väike-
se koera kohta aastas. Kindlustus-
seltsid pakuvad koera tsiviilvas-
tutuskindlustust, mis katab koera 
põhjustatud võimalikud intsiden-
did. Koertega on rangelt keelatud 
liikuda ilma rihmata, mänguvälja-
kutel ja lastele mõeldud tsoonides 

(lasteaia ja kooli territooriumid). 
Seadus ja eeskirjad on täitmi-

seks eelkõige loomapidajale, kuna 
koer ei oska lugeda. Seadust järgi-
des võidate endale ja oma koera-
le tunduvalt rohkem sõpru kui se-
da eirates. Tuleb pidada meeles, et 
seaduse mitteteadmine ei vabasta 
kohustusest seadust täita. 

Aga mida siis teha, kui kohtute 
lahtise koeraga?

Peatuge ja hinnake olukorda. 
Ärge kunagi tõstke oma käsi ega 
vehkige nendega, ka karjumine 
võib koera käitumist agressiivse-
maks muuta. Võimalusel liikuge ra-
hulikult ilma koerast välja tegema-
ta edasi – koer kaotab niiviisi huvi 
ka teie vastu. Seda on muidugi liht-
sam öelda kui teha, sest kui hulku-
jaks on suur koer ja juhtute olema 
näiteks koos lastega, siis võib juh-
tuda, et ärevus ja hirm saab võitu. 
Peaksite ennast harjutama ohu-
olukorras rahulikuks jääma, ku-
na koer haistab teie hirmu ja võib 
sellest saada signaali rünnakuks. 
Kui olete lastega ja on mingi või-
malus lähedal, siis püüdke lapsed 
tõsta kõrgemale kohale, suunata ti-
hedasse võssa või muusse kaitsva-
masse kohta. Mingil juhul ei tohiks 
loomale silma vaadata, vaid suuna-
ta pilk loomast mööda nii, et te te-
ma tegevust siiski näeksite. Pos-
ti või puu külge omanikku ootama 
jäetud koera ei tohiks segama min-
na, koer võib teie lähenemist vales-
ti hinnata ning hirmust või kurju-
sest hoopiski rünnata. 

Juhul, kui teile jalutab vastu 
omaniku lõa otsas koer, siis peak-
site samuti oma käitumist kontrol-
lima. Võõrast koera ei ole soovi-
tav silitama hakata. Kui te siiski ei 
suuda ennast tagasi hoida ja oma-
nik lubab, siis enne koera silitamist 

küsige ka koeralt “luba” – seiske ra-
hulikult koera ees, rääkige rahuli-
ku häälega ja veenduge, kas koer 
on teiega suhtlemisest huvitatud. 
Kui tundub, et mitte, siis ärge teda 
tülitage. Kui koer teile liiga läheda-
le tuleb, seiske rahulikult ja välti-
ge talle otsa põrnitsemist. Kätega 
vehkida ja karjuda ei maksa – või-
te sellega koera ehmatada ning ta 
võib enesekaitseks rünnata. Koe-
ra kohale ei peaks kummarduma – 
see on koera jaoks ebamugav ning 
ahistav. Samuti ärge üritage koera 
käest võtta ära toitu või tema män-
guasju ning ärge segage koera, kui 
ta magab – unest ähmasena võib 
järgneda rünnak.

Räägitakse palju vajadusest ra-
jada koertele jalutus- ja mänguväl-
jakuid. Sellised väljakud on head, 
kuni nendes viibivate loomade arv 
on piiratud. Paljud koerad ärritu-
vad või muutuvad kaitsvaks, kui 
väljakul on liiga palju võõraid koeri. 
Kujutage ette olukorda, kui sisene-
te lifti, aga seal ees on juba 10 ini-
mest. Sama tunneb koer, kui peab 
koertepargis kümnete teiste koer-
tega koos olema. Kui teie koer on 
seltskondlik, peaks ta saama hak-
kama kuue või seitsme teise koera-
ga tingimusel, et ruum on piisavalt 
suur ja koerad viisakad. Mõistlik 
koerte arv on umbes üks koer 150 
ruutmeetri kohta. 

Jõuame kokkuvõttes jälle kord 
selleni, et jalutades koertega ava-
likus kohas hoiame neid rihma ot-
sas. Nii on kõikidele ohutum. 

Karin Mägi
järelevalveosakonna juhataja

Võõra koera paitamiseks küsi enne luba
Kordame üle!

  Avalik koht – üldkasutatav koht või vabaks 
liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoo-
rium, ehitis või selle osa. Üldkasutatav koht 
on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks ava-
tud territoorium, ehitis või selle osa, samuti 
ühissõiduk.

  Häirimine on kaaskodanike igapäevaseid 
käitumisharjumusi segav tegevus.

  Ohustamine on vara, kaaskodanike elu või 
tervist ohtu asetav tegevus.

  Lemmiklooma on lubatud pidada omaniku-
le kuuluvas või tema valduses olevas ehitises 
või territooriumil.

  Territoorium peab olema piiratud nii, et lem-
mikloom sealt oma tahtel välja ei pääseks.

  Hoonete üldkasutatavates ruumides ja ter-
ritooriumitel lemmikloomaga viibides on lem-
mikloomapidaja kohustatud järgima kinnistu 
omaniku või omanike kehtestatud korda ja 
avalikku korda. 

  Lemmikloomapidamine ei tohi häirida ava-
likku korda (sh öörahu) ega teisi loomi.

Kui te siiski ei suuda ennast 
tagasi hoida ja omanik lubab, 
siis enne koera silitamist küsige 
ka koeralt “luba”.

Sokisahtel
Kõik tavahinnaga tooted -20%
Kliendikaardiga kõik -30%
Pakkumised kehtivad 06.03–15.03

Pet City
Valik kaubamärgi Hills 
kassi- ja koeratoite -30%
Pakkumine kehtib 01.03–31.03

Sushi PlazaD päike 
Päikesekampaania!
Lae päikesekrediiti ja päevita 
kuni 45% soodsamalt!
Uuele kliendile esimene päevitus TASUTA! 
Pakkumised kehtivad 01.03–31.03

Daibosatsu-Jima vōi Vegan-Jima 
komplekti (40 tk) ostuga kaasa
Kuulsaali tunniajane bowling’u 
kinkekaart!
Pakkumine kehtib 01.03–31.03

Apollo
Kõik Pärlipesa ehted -20%
Pakkumine kehtib 04.03–16.03

Subway
Kana quesadilla’d (2 tk) 1 € 
Pakkumine kehtib 01.03–31.03
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Üllatusi täis kevad


