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Vabariigi aastapäeva
vastuvõtt Laidoneri mõisas.
Reportaaze aastapäevaüritustest vaata lk 4–5
v

Kultuuri-,
spordi- ja noorsooprojektide
toetuste uus
kord
16. veebruaril kinnitas Viimsi Vallavolikogu uue korra, mille järgi toetatakse
valla eelarvest edaspidi kultuuri-, spordi- ja noorsootööprogramme ja -üritusi.

Noorte Riigikogu 2010 istung Viimsi Koolis. Kõneleb vallavanem Haldo Oravas. Foto Kristjan Lepp

Noorte Riigikogu 2010 Viimsis
27.–28. veebruaril ja 1. märtsil
toimunud Noorte Riigikogu
2010 korraldas noorteühendus Tegusad Eesti Noored
(TEN) koostöös Viimsi vallaga. Ürituse peakorraldajad
olid TENi tegevjuht ja Viimsi
Noortekeskuse noorsootöötaja Mari Tiidus, Tartu Ülikooli õigusteaduse magistrant Triin Tuulik ning Tartu
Ülikooli keemiamagistrant ja
Gustav Adolfi Gümnaasiumi
keemiaõpetaja Martin Saar.

Noorte Riigikogust võttis osa 101
noort vanuses 16–23 üle kogu
Eesti. Enamik osalejatest olid
keskkooliõpilased, nende kõrval
veel õppurid ülikoolidest, põhikoolidest ja kutsekoolidest.
Osalemiseks tuli soovijatel täita veebiavaldus, mille alusel TENi
korralduskomitee valis välja säravaimad noored. Kaalukaimaks
argumendiks oli seejuures potentsiaalsete delegaatide ideed Eestile
oluliste probleemide lahendamiseks. Viimsi vallast osales saadikuna, korraldajana või ajakirjanikuna üritusel viis noort.

Laupäeval Rahvusraamatukogus

Noorte Riigikogu pidas oma
avaistungi laupäeval Rahvusraamatukogu suures saalis, pühapäeval toimus sisuline komisjoni töö
Viimsi Kooli ruumides, esmaspäeval võeti arutelud kokku Riigiko-

gu istungitesaalis. Külalisi majutas Hotell Athena Viimsis ning
pühapäeval toimus Viimsi Peokeskuses pidulik õhtusöök Noorte
Riigikogus osalejatele ja ürituse
ekspertidele ning külalistele.
Noorte Riigikogu 2010 esimees Martin Saar: “Noorte Riigikogu on kokku kutsutud selleks,
et töötada välja tõelisi poliitikaid.
See tähendab poliitikaid, mis arvestaksid erinevate huvigruppide
vajadustega, mis sünniksid koostöös. Meie saame lubada endale
luksust pidada kõrgeimaks otsustusorganiks täiskogu, mitte koalitsiooninõukogu. Olete oodatud
tegelema tõelise riigivalitsemise
kunstiga!”
Ürituse patroon, õiguskantsler
Indrek Teder: “Head noored, kui
te arutate ja vaidlete neil teemadel, mida seekord olete tõstatanud
Noorte Riigikogu ette, siis suhtuge
sellesse kindla usuga, et teie arutelul on oluline tähendus tuleviku jaoks. Ma soovin teile oskust
vaielda, oskust oma ideid kehtestada, aga samas ka oskust vastaspoolt kuulata ja leida ühisosa. See
tähendab oskust teha kompromisse, loobumata oma veendumustest.”

Sisuline töö Viimsi Koolis

Pühapäeval toimus sisuline komisjonitöö Viimsi Koolis. Kohapeal
oli võimalik vestelda osalejate,
korraldajate ning ka ekspertidega, kelleks olid Marina Kaljurand,

Aarne Saluveer, Sven Mikser, Veiko Tali, Katrin Talihärm ja teised
oma ala asjatundjad. Sama päeva
õhtul toimus eelnõude esimene
lugemine, kus noori saadikuid tervitas kõnega Viimsi vallavanem
Haldo Oravas.
“Päevapoliitikas on oluline,
kuidas ellu jääda, kuidas ära elada. Kuidas astuda järgmine samm.
Aga teie olete Riigikogu. Pidage meeles, te ei saa ehitada riiki
päevapoliitiliselt, sõltuvalt vaid
sellest, millised tellised parasjagu saadaval on. Te peate ehitama
maja oma kujutluse järgi, milline
see maja valmides on. Sinna peavad olema mahutatud teie parimad
mõtted ja plaanid, et seal oleks hea
elada. Ja veel üks tingimus – see
peaks olema Eesti kodu, see peaks
olema Eesti riik,” rõhutas Haldo
Oravas.
Milliste küsimustega noored
tegelesid, kuhu tahetakse jõuda?
Ürituse peakorraldaja Mari
Tiidus: “Seekordse Noorte Riigikogu tööks oli püstitatud neli
päevakajalist küsimust hariduse,
välissuhete, finants- ja majandusvaldkonnast. Iga teemat arutasid
2–3 sõsarkomisjoni, kelle ülesandeks oli pakkuda lahendusi teemas
püstitatud probleemi leevendamiseks. Sõsarkomisjonide koostöö
tulemusena valmis koonddokument, kus on kajastatud komisjonide visioon ja tegevuskava probleemi lahendamiseks.
Koonddokumendi kokkupane-

kuks said komisjonid küsida nõu
valdkonna ekspertide käest ja pidada läbirääkimisi ka omavahel.
Valmis eelnõud tutvustati Noorte
Riigikogu täiskogul lugemisel,
mille järel kogu sai neid Riigikogu
tööd järgides arutleda, täiustada
ning kinnitada või ümber lükata.
Et Noorte Riigikogu kestis
vaid kolm päeva, on noortel kaks
nädalat lisaaega, et täiendusettepanekuid dokumenti sisse viia.
Seejärel esitab Noorte Riigikogu
lõpliku eelnõude kogumiku Eesti
Riigikogu vastavatele komisjonidele koos soovitusega need läbi
vaadata ning noorte töö kohta tagasisidet anda. Selle eesmärgiks
on teada saada, kas ettepanekuid
on võimalik Riigikogu töös ära
kasutada. Kui saab, siis loodame,
et Riigikogu võtab need kas või
ideede sisendina kasutusele.”
“Noorte muljed olid ääretult
positiivsed,” ütles Viimsi Teatajale
korraldustoimkonnas fotograafina
tegutsenud ja pidevalt osalejatega suhelnud Karin-Liis Lahtmäe.
“Hinnati väga, et selline üritus toimus, et kõik saavad oma mõtteid
avaldada ja neid võetakse kuulda.
Paljud olid heas mõttes vapustatud
ka Viimsi Koolist.”
Esmaspäeval pidasid noored
istungit Riigikogu istungisaalis,
kus neid tervitas Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg, avaldades tänu hea koostöö
eest kultuurikomisjoniga.
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Uus kord puudutab nn ühekordsete projektide
toetamist. Kõige suurem erinevus võrreldes
varasema toetuste korraga on see, et kui siiani
vaatas vastava valdkonna kultuuri- ja hariduskomisjon või noorsoo- ja spordikomisjon toetuste taotlusi läbi igal kuul jooksvalt, siis edaspidi tehakse seda vaid neli korda aastas.
“Eeskujuks võeti Kultuurkapitali taotluste
läbivaatamise kord,” selgitas valla kultuuri- ja
spordiameti juhataja Ott Kask. “Neli korda aastas taotluste läbivaatamine muudab taotlejale
asja võib-olla esialgu ebamugavamaks, sest
aega ja üritusi peab pikemalt ette planeerima,
aga samas säästab see kõigi ressursse” rääkis
Ott Kask. Volikogu komisjonid on huvitatud, et
nad saaks enam aega pühendada oma valdkonna strateegilistele küsimustele.
Teise uuendusena, mis samuti tehtud Kultuurkapitali ja ka Tallinna linnas kehtiva analoogse toetuste korra eeskujul, sõlmib vallavalitsus edaspidi toetuse saajaga sihtkasutuse
lepingu. Toetuse saaja on edaspidi kohustatud
vallale aru andma raha kasutamise kohta, mis
lihtsustab ka aruandmist.
Aruanne tuleb esitada tähtajaks ning vallal
on õigus raha tagasi küsida, kui seda pole kasutatud sihipäraselt või pole üldse kasutatud.
“Raha tagasiküsimine pole karistus,” selgitas Ott Kask, “kuid näiteks võib juhtuda, et
jääb sõitmata võistlusele, mille jaoks raha küsiti. Siis on ju loomulik, et valla poolt eraldatud
toetussumma tuleb tagasi maksta.”
Uue korra järgi on raha saamisel lisatingimus:
kui toetuse summa on 20 000 krooni või rohkem,
makstakse 70% enne ja vähemalt 30% toetuse
suurusest pärast toetuse aruande esitamist.
Taotluste läbivaatamise uued tähtajad on:
20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november 2010. Praegu, n.-ö üleminekuajal vaatavad
komisjonid taotlusi läbi veel jooksvalt märtsis,
aprillis ja mais. “Kes on juba sel aastal taotluse (vana korra kohaselt) esitanud, ei pea seda
uuesti tegema,” ütles Ott Kask.
Taotluste ning ka aruande esitamise jaoks
on Viimsi Vallavalitsus kinnitanud ka uue, selgema ja ülevaatlikuma vormi. Taotluse korra,
vormi ja ka aruandevormi saab Viimsi valla kodulehelt ning Viimsi Vallavalitsusest.
Lisainfot annab Ott Kask – tel 606 6874 või
ott.kask@viimsivv.ee.
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Millist raamatut hiljuti lugesite,
Viimsi valla aukodanik Tunne Kelam?

Lagle Parek
Mina ei tea, kust ma
rõõmu võtan: Mälestused.
423 lk, Kirjastus Kunst,
2010
Värskeim raamat, mida lugesin, on Lagle Pareki – meie
tuntuima vabadusvõitleja ning
kodanikualgatuste eestvedaja
– esimene isiklike mälestuste
kogum.
Aprillis 69-aastaseks saav
Lagle Parek on kodanik selle
sõna positiivseimas ja sügavaimas tähenduses. Me hakkame
tema elutöö mõtet aduma siis,
kui teadvustame, et elujõuline
ja inimvääriline riik samastub
kodanikuühiskonnaga, mis niihästi normaalseis kui ka ebatavalistes oludes võtab aktiivselt
osa oma rahva käekäigu kujundamisest, kandes vastutust
tema saatuse pärast.
Lagle Pareki elukäik, mis
on esmakordselt meile kättesaadavaks saanud, pakub nii
kaasakiskuvat lugemist, et
seda on isegi raske võrrelda

Tunne Kelam: “See on raamat kodanikualgatusest. Parim lugemine igas vanuses inimesele.”

mõne teise okupatsiooniaegse elulooga. Seda peegeldab
raamatu pealkiri, mis laenatud
ühest Juhan Liivi luuletusest –
“Mina ei tea, kust ma rõõmu
võtan”.
Naine, kel on kõik põhjused süüdistada ülekohtust
saatust, kuid kes on oma rängad kogemused suutnud sünteesida sellise positiivsuse ja
inimlikkusega, et selle taga
võib aimata suurt isiksust.
Isiksust, kes märkamatult on
tõusnud kõrgemale karjääri ja
isikliku väikluse tasandist, kes
ei takerdu minevikku, vaid on
jätkuvalt keskendunud parema
tuleviku kujundamisele. Kuid
parem tulevik muutub reaal-

seks üksnes paremate kodanike kaudu.
Sündinud aprillis 1941
kaotas Lagle oma isa, Eesti
Kaitseväe kapteni ja riigikaitse
õpetaja 3-kuuselt – Karl Pareki
mõrvasid kommunistid juulis
1941. Esimese klassi õpilane Lagle küüditati 1949 koos
ema, õe ja vanaemaga ning pidi
jätkama õpinguid venekeelses
koolis Siberis. Kogu elu oli
võitlus, et mitte nälga surra –
Eestist polnud pakke tulemas.
Lisaks arreteeriti 1951 Lagle
ema. Tema äraviimisel selgus,
et emal ja vanemal õel Eval
oli kahe peale üks paar kingi
– need pidi vanglateele kaasa
võtma ema.

Perekond sai taas kokku
1955. Vanaema, tuntud näitleja Anna Markus suri kaks kuud
pärast kodumaale naasmist.
Kogu Siberi aja oli ta taotlenud
õigust pensionile – see rahuldati nädal pärast tema surma.
Kuulnud NLKP 20. kongressil tehtud Stalini kriitikast,
läks 15-aastane Lagle oma
Türi keskkooli klassiruumi
ning pööras Stalini portree
näoga seina poole. Selle esimese poliitilise kodanikualgatuse eest oleks ta äärepealt
koolist välja visatud.
Selleks ajaks oli Lagle
juba õppinud – lootust ei tohi
kunagi kaotada. Edasine elu
kujunes üha teadlikumaks

püüdluseks elada ilma valeta
vägivallale ning valele tuginevas ühiskonnas.
Lagle Pareki tee viis
1970/1980ndail aastail aktiivse osavõtuni kodanikuõiguste
liikumisest, ta oli populaarseima põrandaaluse ajakirja
“Lisandusi uudiste mõtete ja
uudiste vabale levikule Eestis”
väljaandjaid, 1983–1987 poliitvang.
Üks joon, mis Lagle Pareki elu iseloomustab, on võime
alati ajast ees olla. Lagle on
algataja, enamasti võimatuina
tunduvate asjade eestvedaja.
Kui need algatused juba realiseerumas, on Lagle oma tähelepanu ja jõu juba suunanud
uutele praktilistele vajadustele
ja lahendustele.
Hirvepargi algataja, MRPAEG grupi asutaja, Tartu rahu
tähistamise korraldaja 1988
veebruaris, esimese Nõukogude Liidu alal loodud demokraatliku erakonna – Eesti
Rahvusliku Sõltumatuse Partei
– rajaja augustis 1988, Nõukogude Liidu ikestatud rahvaste
konverentside korraldaja Eestis 1989 ja 1991. Ning siis äkki
presidendikandidaat 1992 ja
Eesti esimene naissiseminister
1992–1994.
Ja siis – “sai läbi minu poliitikuelu ja ega see polnudki minu õige osa siin maises
elus”, nendib ta aastal 1994.
Selle asemel, et ühiskondlikust elust tagasi tõmbuda, suunab Lagle oma energia hoopis
elulisematele probleemidele
kui tegevus ministrina. Igatsus
millegi ilusama ja parema järele viib ta – usuvõõrast perest

pärit naise – katoliku kirikusse. Lagle Parek seostab oma
elu birgitiinide nunnaorduga,
kes tema abil taastasid oma
tegevuse Eestis; tal on keskne
roll uue Pirita kloostri ülesehitamise organiseerimisel. Kuid
nunnaks astumise asemel asub
ta juhtima katoliiklikku heategevusorganisatsiooni Caritas
ning tõuseb Eesti MTÜde juhtivaks figuuriks. Lagle Parek
algatab 1997 mitte-eesti lastele
programmi “Eesti talu õpetab
eesti keelt”.
2001. aasta jõulude ajal,
Iisraeli-palestiinlaste
terava
konflikti oludes saabub Lagle Parek Jeruusalemma. Soov
külastada uut birgitiinide
kloostrit Petlemmas on muutunud võimatuks. Turiste sinna ei lasta, Iisrael ehitab kahte
kogukonda eraldavat müüri.
Kuid üks palestiinlane osutab
Parekile müüris olevat pilu.
Lagle ronib sellest elegantselt
läbi ning jõuab Petlemma.
See on raamat kodanikualgatusest, ühtlasi julgustav eeskuju sellest, et võimatuid asju
pole olemas. Parim lugemine
igas vanuses inimesele.

Tunne Kelam

Kuhu meie lipud jäid?
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.

Otsustasin seekord Eesti Vabariigi sünnipäeval mitte sõjaväeparaadi vaatama
minna, sest tervis ei olnud just paraadipärane. Valisin tervisliku jalutuskäigu.
Marssisin koduümbruses Heki ja
Tammepõllu teel.

Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
19. märtsil

Vabariigi sünnipäeva pühitsemiseks oli ilm küll
ilus, päike säras, lubivalget lund oli kuhjadena
(mitte enam hangedena) kõikjal. Iga kõrgema lumehunniku otsa jagus üks või mitu rõõmsameelset
ja värvieredalt riietatud lumeliugurit plastikkelgul
või kombinesooni tagumikul. Noh, kõnniteede
puhtusega oli kuidas oli (mõnelegi kergliiklusteele
annaksin läbitavusest lähtudes nimeks raskliiklustee), aga õhk oli värske ja tõeliselt nauditav, külmakraade parajalt, tuju roosiline.
Panin tähele, et Tammepõllu teel aeti mitme
maja katuselt lund alla, mis sest, et kõnniteele,

küll hiljem seegi puhtaks lükatakse. Tõsi see, et
katustel nägin mehi lumelabidatega rohkem kui
maapinnal. Kuigi terviserajal sumpaja meelest
oleks ka maapinnal või sellest paarikümne sentimeetri võrra kõrgemal labidameestele tööd jätkunud. Aga aeg on selline, lohutasin ennast, et maa
peal teevad võimsad masinad kogu tööd ära.
Kõndijana tuli mul mittu korda hange astuda, et võimsatele kõrgekäigulistele maasturitele
teed anda. Roolis oli siis harilikult mõni noormees, kellel kusagile kiire. Võib-olla spordisaali
rauda rutjuma ja musklit paisutama.
Mis mulle Tammepõllu teel silma hakkas,
oli see, et seal ühtegi vabariigi sünnipäeva tähistavat sinimustvalget silma ei hakanud. Ainuke
lipuvarras siinkandis (Tammepõllu tee 17 lähistel) nagu häbenes seda longus lippu, mis masti
oli tõmmatud. Ja siis meenusid mulle neli uhket
kõrges vardas lippu, mis uljalt lehvisid uue lasteaia ees. Vabariigi oma, tuules oma siidi lehvitades, oli neist äärmine.
Tegin ka Fortumi majale, mis minu arust on
Haabneeme lahmakaim, ringi peale, aga eestlaste sinimustvalget ei õnnestunud leida. Lipuvarda puksi isegi mitte. Ja seda pole tarviski, kui
hoone ees on kolm Haabneeme silmapaistvamat
lipuvarrast, aga riigilippu neis ei olnud. Ei tea
kas need firmauhkust sümboliseerivad plagud
olid kinni külmunud või polnud tervise juures
kojamees, kes lipupäevaks eesti lipu välja oleks

pannud, nagu see meie seadustes ette on nähtud.
Olgu siin kohe välja öeldud, et riigilipp mul
sel ringkäigul siiski nägemata ei jäänud. Neid
oli tervelt neli (paarikümne maja kohta). Loe
kas või üles: Karulaugu Lasteaed, Heki tee 14,
Heki tee 12 (arvatavasti, sest aadressi sildi koht
oli tühi), Heki tee 10. Aga teised?
Viimase lipu nägemiseks tuli mul sumbata
jupp lumes olevat Heki tee äärset kõnniteed,
aga kes mul käskis minna just seda tänava külge pidi. Sama tänava teise külje kõnnitee oli
ilusti lumest puhastatud. Ainult Mereranna tee
2 esisel puhtal kõnniteel oli paha kõndida, sest
selle maja lipuvarda tühi puks karjus nii kõvasti pühade lipu järgi, et kõrvadel hakkas valus.
Selliseid igatsevaid hääli kuulsin terviseringil
kahjuks liiga palju!
Kui jalutuskäigust statistilist kokkuvõtet teha,
siis kohtasin teel kuut noort ema lapsevankrit läbi
lume tirimas, viit koera, kes ise jalutasid või keda
jalutati, aga ainult nelja meie oma sinimustvalget
lippu. Ja see oli Eesti Vabariigi sünnipäeval!
Häbi, häbi, Haabneeme!
Loodan, et seaduse kaitseks kohustatud institutsioonid – vallavalitsus, politsei, elamute
haldusorganisatsioonid jt – päästavad Haabneeme sellest häbist üsna pea. Võidupühal näeme!

Hanno Lepik
haabneemelane, südamega
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Teehooldusest Viimsi vallas

Piilupesa on uutes
ruumides

Kevad murrab mühinal
sisse, suured hanged
kahanevad. Kuid ees on
veel märts oma tujukate
ilmadega. Teehooldetöödest räägime valla kommunaal- ja heakorraameti juhataja Mart Kraudiga
ja sama ameti teedeinseneri Harri Luguga.

“Vallavalitsus on suutnud enamuse teid sõidetavana hoida,”
tõdes Mart Kraut. Vastavalt riigihankele hooldab Viimsi valla teid AS Teede REV-2, kelle
ülesanne on teostada valla teede
suve- ja talihoolet ning säilitusremonti ja hooldada teemaad.
Talihooldeperiood lõpeb
20. aprillil. Talihooldel juhindutakse tööde tegemisel teede
seisundi kolmest tasemest.
Vallal on leping teehoolde
kohta tasemel nr 2 ja 3, enamus
teid hooldatakse tasemele nr 2.
See tähendab, et pärast lumesaju või tuisu lõppu tehakse lumetõrjet 12 tunni ja libedustõrjet 8
tunni jooksul. See tähendab ka,
et tehakse lumetõrjet, mitte ei
koristata lund täielikult ära.
Kõige kõrgema, seisunditaseme nr 3 järgi tehakse hooldetöid põhiteedel ja teedel, kus
liigub ühistransport. Neil teedel
tehakse lumetõrjet hiljemalt
viie tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu ja libedustõrjet hiljemalt nelja tunni jooksul pärast libeduse tekkimist.
Seisunditasemed, millest
teehooldusel juhindutakse, on
kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
määrusega.
Erateedele jõuavad teehooldusmasinad inimeste kaebuste
ja võimaluse korral pärast seda,
kui valla teed on hooldatud.
“Vald on olnud sundseisukorras
ja taganud ka neil teedel väljapääsu, ehkki see pole valla kohustus. Eratee omanik korraldab
tema omandis oleval teel tee-

Esmaspäeval, 1. märtsil alustasid Piilupesa
Lasteaia lapsed oma päeva uutes kohtades.

Teehoole on tehtud seisunditaseme nr 2 järgi, kus eesmärk ei ole sõidujälgede lume- ja jäävaba hoidmine.

Teehooldustöö vastavalt tee seisunditasemele nr 3, kus sõidujäljed
hoitakse lume- ja jäävabad. Fotod Mart Kraut

hoidu ja on kohustatud looma
tingimused ohutuks liiklemiseks
tema teel,” selgitas Lugu. Neid
teid on hooldatud viimases järjekorras ja selleks tööks on kulutatud täiendavalt raha, mida
eelarves polnud ette nähtud.
“Lume rohkuse tõttu pole
sageli võimalik kasutada sahkasid, vaid kasutame suuri laa-

dureid lume äratõstmiseks ja
äravedamiseks,” rääkis Harri
Lugu. Lund on ära veetud seal,
kus seda polnud enam võimalik kõrvale lükata, kuid arvestades kulutusi, mida vald on
teehooldeks teinud, ei ole võimalik rohkem lund ära vedada.
Teehooldajail on ka juhtunud mitmeid õnnetusi tehnika-

ga neis kohtades, kus inimesed
on paigutanud omavoliliselt
teemaale kive. Seal on pahatihti teehooldusmasinal mingi
osa purunenud ja remont võtnud oma aja.
“Kodanikul ei ole õigust
paigaldada teemaale kive vm
ega ka istutada puid väljapoole oma kinnistu piire, sest see
kuulub teealasse,” tõdes Kraut.
Kui lumevaalud on väljaspool kinnistu piire, siis pole
kinnistuomanikul põhjust nende kohta pretensioone esitada.
Vallal on teid kokku ligi
350 km, mis ühes joones ulatuks peaaegu Tallinnast Peterburini. Lisaks on umbes 70 km
erateid, mis kuuluvad arendajatele, ühistutele.
Valla kodulehel on info selle kohta, millises järjekorras
hooldatakse teid, ning on ka
teemeistri ööpäevane valvenumber. Samuti on Pärnamäe
teel ja Muuli teel infotahvlid
andmetega teehooldaja kohta.
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Turvalisust aitab vallas tagada G4S
ASi G4S Eesti ja Viimsi
valla vahel on olnud tihe
koostöö 2002. aasta 30.
aprillist, mil sõlmiti esimene turvateenuse
osutamist puudutav
leping. Seda lepingut on
aastate jooksul asjaolude
muutudes uuendatud,
kuid põhikokkulepped
on jäänud alati samaks.
Leping näeb ette, et valla territooriumil patrullib ööpäev
läbi üks G4Si logodega patrullauto. Lepingus on kindlaks
määratud patrullringide arv ja
marsruudid. Marsruute muudetakse vajadusest sõltuvalt ja
koostöös vallaga. Arvesse võetakse mitmeid asjaolusid, nagu
aastaaegade eripära, avalikke
üritusi, õppeaasta algust, teede ehitusi ja politsei hinnangut
võimalike riskide kohta. Pat-

rullringe tehes jälgib turvatöötaja, et ei rikutaks valla vara ja
peetaks kinni valla eeskirjadest
ning avalikus kohas ettenähtud
käitumisnormidest.
Tänu patrullimisele on korrarikkumisi vallas ära hoitud ja
aegsasti avastatud. Turvatöötaja
kohalolekust on abi juba aset

leidnud korrarikkumise tagajärgede kiirel likvideerimisel, kaasates vajadusel jõustruktuure,
nagu politsei, tuletõrje ja kiirabi.
Oma tegevuse kohta annab G4S
valla juhtidele ja konstaablitele
aru iganädalaste aruannetega
ning Viimsi Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolekutel.

Seitse rühma on nüüd ridaelamus Hundi teel, kaks rühma
eramus Astri teel ja koolieelne rühm eralasteaias Lillelapsed Sõstra teel.
“Pakkima ja kolima hakkasime juba veebruari alguses,”
rääkis Viimsi Lasteaiad juhataja Margery Lilienthal. “Kolimisteenust kasutades kolisime viimasel nädalal.” Lilienthal
kiitis lapsevanemaid, kes olid suureks abiks. Kaks rühma
koliti täielikult vanemate abiga. Samuti väärib Lilienthali
sõnul tänu kogu personal, kes viimasel ajal töötas kolimise
heaks vabadel tundidel ja päevadel. Kolimine sujus nii, et
lapsed ei pidanud ühtki päeva lasteaiast ära jääma.
“Helistasin kinnisvarabüroodesse, eramajaomanikele,
käisin ringi lahtiste silmadega,” rääkis Lillienthal asenduspinna otsimisest. Ka Pirita TOP hotell pakkus oma ruume.
Kohavalikul tegi lõpliku otsuse hoolekogu. Hundi teel on
seitse ridaelamuboksi kõrvuti, igal rühmal oma boks. Astri
teel on pererühm, Lillelasteaias koolieelne rühm.
“Loodame, et aasta pärast saame oma ruumidesse tagasi,” ütles Lilienthal. Viimsi vanima lasteaia Piilupesa
hoone on ehitatud 40 aastat tagasi. Hoone omaniku, AS
Esmari ja Viimsi Vallavalitsuse koostöös teostati Piilupesa
Lasteaia hoones ehitusekspertiis. Ekspertiisi kokkuvõttest
selgus, et lasteaiahoone vajab viivitamatult kapitaalremonti. Sellest tulenevalt on kokku lepitud, et AS Esmar esitab
märtsi alguseks omapoolse hinnapakkumise renoveeritud
hoonele. Seejärel saab vald otsustada, kas Piilupesa Lasteaed kolitakse AS Esmarile kuuluvatesse ruumidesse või
jäävad Piilupesa rühmad asenduspindadele, kuni valmivad
2011. aastal uued lasteaiahooned.
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Viimsi Kool on
avatud kõigile

Just selline on Viimsi Kooli peamine lubadus –
seal ei kohelda hästi mitte ainult õpilasi, vaid
kindlasti ka külalisi.
Raplamaa algklasside ainesektsioon külastas 34 õpetajaga
4. veebruaril seda suurt ja väga sõbralikku kooli. Meid võttis vastu Sirje Toomla, kes on algõpetuse õppetooli juhataja,
mentor ja õpiku autor. Meile tehti põgus ekskursioon suures
majas ja saime näha ka väikest maja. Juttu 1343 õpilasega
koolist jätkus kauemaks kena kohvilaua taga.
Kooli põhiväärtusi jagasid juhataja ja õpetajad, kellega suhtlesime, väga selgelt. Ka seda, et kool on vaimsuse
kandja, oli tunda igal sammul, eriti kinnitasid seda ukseluule värvilised lehed ja lõputud näitused.
“Su üle uhke olen, minu Viimsi Kool, sind luban hinges kanda, mäletada,” lubab kooli hümn Meedi Neeme
sõnadega.

Pilvi Pregel

2009. aastal kandis G4S
Eesti vallale ette 2649 tähelepanekust või sündmusest. Neist
123 korral oli tegu erakorraliste
ja avaliku korra rikkumistega,
tänavavalgustust ja liiklusohutust puudutavaid tähelepanekuid tehti 85 korral, lõhkumisi
ja vara kahjustamisi oli kokku
1644, heakorda ja prügi puudutavat teavet edastati 453 korda,
valesti parkimisi fikseeriti 152
ning muid sündmusi kajastati
192 korral.
Tuletan siinkohal elanikele
meelde, et nad annaks endiselt
õigusrikkumistest vallas või
ohtudest valla varale teada G4S
Eesti juhtimiskeskuse numbril
1911 või politseile numbril 110.

Margus Alamets
AS G4S, juhtimiskeskuse
juhataja, Viimsi Vallavolikogu
korrakaitsekomisjoni liige

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi klassiõpetaja
Rapla Nädaline, 11. veebruar

4

5. märts 2010

Eesti Vabariigi aastapäeva
Tänukirja saab Püünsi Kooli direktor Birgit Tammjõe-Tulp.

Tänukirja võtab vastu Prangli koguduse õpetaja Kalle Rebane.

Huviga kuulati kõnesid ja hiljem vaadati filmi “Noored kotkad”.

Külaliste seas olid ka presidendipaar Arnold ja Ingrid Rüütel. Pildil
koos vallavanema ja tema abikaasaga.

Tänukirja saab Endel Nirk aastatepikkuse töö eest kirjandusteadlase
ja -kriitiku ning kirjanikuna.

Alati on pidulikele vastuvõttudele kutsutud ka valla veterane.
Fotod Aime Estna. Pilte saab vaadata ja tellida: www.fotograafid.ee

Vabariigi sünnipäev Laidoneri mõisas
Eesti Vabariigi 92. sünnipäeva puhul korraldas
vallavolikogu esimees
Aarne Jõgimaa Laidoneri
mõisas vastuvõtu, kus
vallavanem ja volikogu
esimees tänasid tublisid
vallakodanikke.

Tänukirjad said:

Endel Nirk – 2010. lugemisaastal
aastatepikkuse
pühendunud töö eest kirjan-

dusteadlasena, kirjanikuna ja
kirjanduskriitikuna ning kauaaegse Viimsi Raamatukogu
lugejana.
Kalle Rebane – Prangli rahva ja koguduse pühendunud teenimise ja hingehariduse andmise
eest ning seoses EELK Prangli
Laurentsiuse iseseisva koguduse
asutamisega 2008. aastal.
Birgit Tammjõe-Tulp –
tulemusliku töö eest Püünsi
kooli ja lasteaia ühendamisel

ning juhtimisel.
Tanel Einaste – tulemusrikka töö eest Viimsi noorte
korvpallurite koolitamisel ning
Euroopa noorte korvpalliliiga
Viimsi etapi eduka läbiviimise
ja etapivõidu eest.
Teet Tiisvelt – tulemusrikka töö eest Viimsi noorte korvpallurite koolitamisel ning
Euroopa noorte korvpalliliiga
Viimsi etapi eduka läbiviimise
ja etapivõidu eest.

Noppeid kõnedest

Vallavolikogu esimees Aarne
Jõgimaa: “Peaksime toetama
üksteist, säilitama ühtsuse,
suhtuma sõbralikumalt ja heatahtlikumalt lähedastesse. Halvemad ajad tuletavad meelde,
mille poole me püüdleme. Eesti riik püüdleb stabiilse majanduse poole.”
Vallavolikogu eelarve- ja
arengukomisjoni esimees Aivar Sõerd: “Viimsi on liigitatud

probleemsete omavalitsuste
hulka, kuid meil pole probleeme jooksvate maksudega,
meil pole vaja olnud kasutada arvelduskrediiti õpetajate
palkade maksmiseks. Võimuliidul on tegevuskava, kuidas
viia laenukoorem mõistlikkuse
piirini.”
Riigikogu liige Mari-Ann
Kelam: “See, et ühel väiksel
rahval on iseseisev riik, on
tõeline ime. See on luksus ja

suur kohustus kanda. Vabadus
ei tulnud iseenesest ja ei püsi
iseenesest. Selle nimel peame
iga päev pingutama. See on
vastutus, et me mitte iga päev
ei kiru oma riiki, vaid aitame
naabreid, sõpru ja teeme väärikalt oma tööd, käitume väärikalt, oleme ausad, tublid,
töökad, tunneme elust mõnu.
Meile on väga palju antud, oleme tänulikud.”

VT

Mälestusküünlad väärikaile vallakodanikele
Viimsi vallas on elanud riigitegelasi ja teisi auväärseid
inimesi, keda Eesti Vabariigi
aastapäeval küünlaga meeles
peeti.
Vallavalitsuse poolt süüdati sel päeval
küünal president Lennart Meri haual
Metsakalmistul ning valla aukodaniku Rein Randveeri ja Riigikogu liikme

Vallavanem Haldo Oravas viis mälestusküünla president Lennart Meri hauale.

Mälestusküünal Julius Lambotile.

Julius Lamboti haudadel Rohuneeme
kalmistul.
Riigitegelased Viimsi vallast: Viimsi
vallas Rohuneeme külas elas Riigikogu liige Julius Lambot, kes hukati Lubja metsas. Haabneeme alevikus Kuigi
mõisas elas poliitikategelane ja riigiametnik Hans Kuik, kes mõrvati Venemaal. Leppneeme külas elas Harju
maanõukogu liige ja hilisem maava-

litsuse tegelane, vallavanem Aleksander Piilberg (Piirsalu), kes suri Rootsis.
Püünsi külas elas Harju maakonna
nõukogu esimees ja Maapäeva liige
Aleksander Säinas, kes suri Tallinnas.
Viimsi mõisas elas kaitsevägede juhataja kindral Johan Laidoner, kes suri Vladimiri vanglas Venemaal. Viimsi
vallas elas president Lennart Meri.

VT
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tähistamine Viimsi vallas
Kodumaa sünnipäev – perepäev
Pringi külas
24. veebruar, kodumaa
sünnipäev rõõmustas
päikesesäraga. Rõõmu
tundsid ka need suured ja
väikesed, kes sel päeval sammud Pringi külla
seadsid.

“Just sellist talve me tahtsimegi,” ütles vallavanem Haldo Oravas päeva avades Püha
Jaakobi kirikus, kuhu rahvas
kogunes pärast lippude heiskamist.

Püha Jaakobi kirikus sai vaadata Kaitseliitu tutvustavat näitust.

Lipud heiskasid kaitseliitlane, kirikuõpetaja ja kodutütar.

Kirikus andis pidupäevakontserdi Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester.

Rannarahva Muuseumis olid lastele avatud põnevad õpitoad.

Aleksander Vassiljev õpetas sõlmi tegema. Fotod Alar Mik

Aktused Viimsi Koolis – pidulikud,
meeleolukad ja akadeemilised
Viimsi Koolis toimusid
Eesti Vabariigi aastapäeva aktused teisipäeval,
23. veebruaril nii suures
kui ka väikeses majas.
Õpilaste rohkust Viimsi Koolis
näitab seegi, et esimene aktus algas koolimajas kell 9.05
ning viimane lõppes 13.30.
Aktused toimusid eraldi 1. ja
4. klassidele, 2.–3., 5.–6, 7.–9.
klassile ja gümnaasiumile.
Kõik aktused olid eripalgelised ja omanäolised – kui
algkooli aktused olid meeleolukad, lõbusad ja esinejateks
oma kooli õpilased, siis gümnaasiumiosa aktus oli akadeemiline ja väga väärikas.

Algkooli aktustel
esinesid Viimsi Kooli
andekad õpilased

Algkooli aktustel oli viimse
kohani täis nii saal kui ka lava.
Kaks kaasahaaravat ja lustakat laulu laulis Viimsi Kooli
poistekoor (juhendajad Rines
Takel ja Kätlin Puhmaste).
Omanäolise ja lõbusa esinemisdebüüdi tegi harukordselt

Lauluga “Kikilips“ esineb Viimsi
Kooli poistekoor, juhatab Rines
Takel.

musikaalsetest poistest koosnev 1. klasside poisteansambel
(juhendajaks Mari-Liis Rahumets). Rõõmsameelset ja entusiastlikku esitust nautis kogu
publik, nipsutades sõrmi muusika taktis lauljatega kaasa.
Pidupäeva väärilise luulekava
oli kokku pannud 4B klassi
etlejad (juhendaja Merle Sepp)
ja 3B klassi etlejad (juhendaja
Heleri Lõhmus) ning kaunihäälse laulu esitas mitmete tiitlitega pärjatud noor laulutalent
Maria Mängel. 2.–3. klasside
aktusel esines viiulipalaga 2D
klassi õpilane Luisa Klaar (juhendaja Mari-Liis Rahumets).
Oma väikestele koolikaaslastele valmistas toreda üllatuse
gümnaasiumi rahvatantsurühm
Vigurvant, kes esines lühikese
tantsukavaga. Pidupäevakõne
pidasid Viimsi Kooli direktor
Leelo Tiisvelt ja algkooli juhataja Sirje Toomla.

Põhikooli õpilased tutvusid Viimsi ajalooga

Põhikooli aktustel esines
Viimsi Kooli noortekoor, kes
esitas kaks laulu: Tõnis Mägi
“Palve” ja Kait Tamra “Oma
saar.” 5.–6. klassidele pidas
aastapäevakõne Viimsi Kooli
direktor Leelo Tiisvelt, 7.–9.
klassidele Viimsi Kooli tugikeskuse juht Lemme Randma.
Lemme andis Karin Kreekmanile üle tänukirja suurepärase
esinemise eest kodanikupäeva
viktoriini finaalis. Tänukirjad pälvisid veel ka gümnasistid Kristina Meier ja Paula

Viimsi Kooli gümnaasiumiõpilaste rahvatantsurühm
Vigurvant, juhendaja Maido
Saar.

Talijärv, kellele aukirjad anti
üle gümnaasiumiosa aktusel.
Koos vaadati filmi Viimsi valla
põnevast ajaloost, mis valmis
Viimsi valla 90. aasta juubeliks (filmi autorid Külli Talmar ja Jaan Kolberg). Lustliku
tantsukavaga esines Viimsi
Kooli noorte rahvatantsurühm.

Gümnaasiumi aktus oli
akadeemiline

Gümnaasiumi aktusel esinesid
kõnega Viimsi Kooli direktor
Leelo Tiisvelt ja Riigikogu liige Marko Mihkelson. Marko
Mihkelson tervitas kõiki Eesti
Vabariigi parlamendi nimel
ning kutsus noori üles olema

Kontsertetendus “20. sajandi
kroonika“, segakoori Meriko
juhatab dirigent Merike Toro.

aktiivsed ja ettevõtlikud. Just
praeguste gümnaasiuminoorte käes on Eesti tulevik ning
seetõttu tuleb eriti tähelepanelikult läbi mõelda oma eesmärgid ja teha valikud, mis
just igaühe eripärasid ja tugevamaid külgi arvestades Eestile kõige enam tulevikus kasu
võiksid tuua.
Pärast pidupäeva kõnet tuli
lavale kontsertkoor Meriko,
mida juhatas Merike Toro, kes
on 2004. ja 2009. aasta üldlaulupeo üks dirigentidest ning
pikka aega juhendanud Eesti
Teaduste Akadeemia Naiskoori.
Koor esitas kontsertkava
“20. sajandi kroonika”. Kontsert oli väga kõrgel tasemel ja
andis suurepärase ülevaate sajandi alguse (1900–1946) olulisematest sündmustest Eesti ja
maailma ajaloos. Kontsert tutvustas Eesti heliloojate sajandi
alguse loomingut, laulude vahele luges vahetekste näitleja
Helene Vannari ning näha sai
toredaid fotosid selle aja olulisematest sündmustest.
Pärast aktusi jätkusid põhikooli õpilastel veel mõned
tunnid, gümnaasiumiõpilased
lõpetasid koolipäeva aktusega.
Rõõmsalt mindi koju pidupäeva ettevalmistusi tegema ning
koolivaba päeva nautima.

Pidu Randvere
Päevakeskuses
Neljapäeval, 25.veebruaril kogunesime külakeskuse saali, et meeleoluka
peoga tähistada Eesti
Vabariigi 92. sünnipäeva.
Rahvast oli kohale tulnud väga
palju ja päevakeskuse saal oli
peolistest pilgeni täis.
Piduliku
koosviibimise
avas Randvere Päevakeskuse tegevjuht Aime Salmistu.
Tervitussõnad ütles abivallavanem Urve Palo. Oma kõnes
mainis ta, et kui temalt küsida,
mis on meie riigi suurim varandus, siis tema vastaks: suurim
varandus on meie inimesed.
Seda oli väga südantsoojendav
kuulda. Ja kui küsida, mis on
kõige suurem vaesus, vastaks
ta, et see on vaimuvaesus.
Pärast toredat kõnet algas
kontsert – meeleolukate lauludega esines Boris Lehtlaan
ja teda saatis akordionil Henn
Rebane. Nad esitasid laule, mis

sobisid väga hästi tähtpäeva
puhul. Palju oli ka ühislaule,
kus terve saalitäis rahvast laulis innukalt kaasa. Lisaks esitas Henn Rebane soolopalasid
nii akordionil kui ka lõõtsal.
Kõlasid ka lustakad ühislaulud
koos Boris Lehtlaanega.
Eriliselt lõbusa tuju saime,
kui vaatasime Randvere seenioride “Lõbusad sõbrannad”
poolt esitatud humoorikat lühikava.
Jooksva kuu sünnipäevalised said traditsiooniliselt Aime
Salmistult õnnitlusi ja lillekimbu.
Väga tore üritus lõppes
ühises kohvilauas koos toredate ühislauludega.
Küll on ikka meie hulgas
andekaid inimesi ja imetore
koht see Randvere Päevakeskus.
Aitäh kõigile!

Vaike Tõnts

Annika Remmel
Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

Pidupäev oli päevakeskuses rahvarohke. Foto Jüri Tõnts
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Sakslased Püünsi Koolis

Maria Laidoneri
klaver
Sõjakeerises läks Viimsist Laidoneri mõisast
kaduma Maria Laidoneri klaver, mis jõudis paar
aastat tagasi oma endisesse asukohta. Nüüd on
klaver restaureeritud ja taas mängukorras.
“Parimas korras, nagu olla saab,” kommenteeris dirigent
Andrus Kalvet, kes Eesti Vabariigi aastapäeva sünnipäevapeol, vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaa vastuvõtul
mängis sel klaveril saateks 2008. aastal restaureeritud
Theodor Lutsu filmile “Noored kotkad”.
Klaver näeb väga ilus väljas ning sisu on võimalikult
originaalilähedaselt restaureeritud.
“Tundub, et sellel on palju mängitud. Ja ta on mängitav pill,” rääkis Andrus Kalvet, kes enda sõnul on rohkem
harjunud elektroonilisi pille mängima ega pea ennast pianistiks.. “Selge, et tänapäeva klaveril on parem mängida,
sest kaasaegsetel pillidel töötab haamermehhanism sujuvamalt,” rääkis Kalvet. “Kui võrrelda sõrmelööke, siis
vanema klaveri puhul tuleb seda arvestada,” selgitas ta.
Kuid vanadel pillidel on tema sõnul oma kõla ja võlu
ning teistsugune tämber.
Andrus Kalvet mängis filmi “Noored kotkad” taustaks
spetsiaalselt selle jaoks komponeeritud originaalmuusikat, mis Kalveti sõnul on väga huvitava orkestratsiooniga
ja filmi sündmusi arvestav.

VT

Jaanuar ja veebruari
algus tõid Püünsi Kooli laste koolimeeleollu
vaheldust Saksa BKE kooli
praktikantide näol.

Kõigepealt tehti tutvust koolimaja, laste ja õpetajatega.
Tutvuti Eesti haridussüsteemi
ja tavadega, mis mõjutavad
laste igapäevast koolielu. Eriti
meeldis tüdrukutele õpetajate
päeva traditsioon, kus kooli lõpuklasside õpilased vahetavad
kohad õpetajatega ning toreda
mõttena võeti Saksamaale kaasa ka lasteaialastele mänguliseks tehtud rahulolu-uuring.
Kokku sai lepitud järgnevate
nädalate kava, mis sisaldas
tunnivaatlusi; saksa keele tunde 6., 7., ja 9. klassi õpilastele; kunstiõpetuse tunde, kus
lapsed pidid joonistama kõike,
mis neil tuleb mõttesse seoses
Saksamaa ja sakslastega; mängutunde algklassidele ja toredaid tegevusi näiteringi lastele. Lisaks õpetas õpetaja Hele

Praktikandid Viimsi
haridusasutustes

Koos saksa praktikantidega.

Pomerats koos 2. klassi tantsulastega meie külalistele selgeks Kaera-Jaani tantsu, mille
õppimisprotsessi jäädvustasime ka videolindile. Kavatseme
selle videoga ühineda projektiga “Kaera-Jaan Euroopasse”,
mille käigus püütakse aastaks
2011 õpetada võimalikult paljudele eurooplastele selgeks
meie tuntud rahvatants.

Koolilastel olid põnevad
päevad – lisaks huvitavatele
tegevustele saadi palju uut ja
põnevat teada Saksamaast ja
sakslastest, rääkimata keelepraktikast, mis sisaldas palju
inglise ja saksa keelt. Järgmiste projektideni!

Gea Radik

Viimsi vallal on hea koostöö kahe Kölni kõrgkooliga ning igal aastal
sooritavad mõned tudengid oma praktika Viimsi
haridusasutustes.
15. jaanuarist kuni 12.
veebruarini olid Viimsis Berufskolleg Ehrenfeldi (BKE)
üliõpilased Angelika Sobbota, Marie Waschke ja Anna-Meryem Aktas. Praktika
raames töötasid üliõpilased
Püünsi Koolis ja MLAs Viimsi Lasteaiad (Pargi, Päikeseratta ja Randvere Lasteaias).
Praktikandid tutvusid ka
Viimsi Kooliga ja noorsootööga Viimsi Noortekeskuses.
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet tänab
kõiki, kes aitasid kaasa praktikantide programmi korraldamisel.

Kadi Bruus
Noorsoo- ja haridusameti
juhataja

huvijuht

Viimsi Laululaps 2010
Lauluvõistlus “Viimsi
Laululaps 2010” toimub
28. märtsil 2010 algusega kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1.

Viimane registreerumise päev on 22.
märts 2010!

Andrus Kalvet mängib Maria Laidoneri klaveril saateks
filmile “Noored kotkad”.

Neljas pensionäride matk
Neljas pensionäride jalgsimatk toimus pühapäeval 21. veebruaril külma ja lumetormi trotsides.
Seekord oli sihtkohaks Tammneeme küla. Alati rõõmsameelsel ja abivalmis külavanemal Raivo Kaarel oli kaasas
tark album fotode ja küla ajaloo kirjeldustega. Saime aru
et meie ees oli Tammneeme mineviku ja oleviku teatmik.
Lutika neem kaldajärsaku all, Pällu neem paari seljandikuga meres, kus asub ka Viimsi poolsaare meres asetsevatest kividest suurim Tiiru kivi. Saime teada, kuidas vanadel aegadel toimus kalapüük, mille müügist saadud raha
eest osteti vabaks mereäärsed rannaribad.
Jõudsime Teigari teele, mille lõpus asub Tammneeme
spordiväljak laste mängumajadega. Mereääre teel aga on
jaanitule ja külaürituste plats. Taamal Lahe saar, kus pesitsevad luiged sõbralikult koos suurte merekajakatega.
Matka juht oli Vladimir Kallion.

VPÜ

Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad
lapsed, olenemata sellest, kus
nad õpivad. Eelkooliealiste
laste puhul võivad osaleda nii
kodused kui ka lasteaialapsed.
Ankeedi leiate www.huvikeskus.ee.

Vanuserühmad

Lauluvõistlusel
arvestatakse
lapse vanust seisuga 31.12.2010
Vanusegrupid:
• 3–4-aastased,
• 5–7-aastased,
• 8–9-aastased,
• 10–12-aastased,
• 13–15-aastased,
• 16–18-aastased.

Repertuaar

Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele
sobiv, arvestades tema vanust
ja võimeid.

Saade

Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante:
• fonogrammid (esitada heliruumi enne võistluse algust
CD-plaadil),
• klaver või mõni teine muusikainstrument.

Hindamine

Seekordne matk toimus külma ja lund trotsides.

Lauljaid hindab 3-liikmeline
žürii. Hindamisele lähevad:
• musikaalsus (intonatsioon),
• selge diktsioon,
• elementaarne laulutehni-

ka (fraasitunnetus, hingamine),
• individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus),
• terviklik interpretatsioon
(dünamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine
kuulajatele, emotsionaalsus).
Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi.
Hindamine toimub 100 punkti
süsteemis. Igast vanuserühmast
valitakse punktisumma alusel
välja kolm lauljat, kes lähevad
Viimsi valda esindama laulu-

võistlusele “Harjumaa Laululaps 2010” eelvoorudesse,
mis toimuvad 17. ja 18. aprillil
2010 Viimsi Huvikeskuses.
“Harjumaa
Laululaps
2010” lõppvoor toimub Viimsi Huvikeskuses 24. aprillil
2010.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

Registreerumine lauluvõistlusele
Täidetud

ankeet

toimetada

elektrooniliselt või posti teel
hiljemalt 22. märtsiks 2010 k
12.00 Viimsi Huvikeskusesse
aadressil Nelgi tee 1, 74001
Viimsi vald Harjumaa või eposti aadressil itariina@huvikeskus.ee.
Info telefonidel:
MTÜ
Viimsi Huvikeskus 606 6838,
Ita-Riina Pedanik 51 03 458,
Kalle Erm 50 59 043.
Jõudu soovides ja
julget osavõttu oodates

Korraldajad
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Püünsi Lasteaed ühines Avastustee projektiga
küsides, proovides ning otsides
lahendusi ka sellele, millega
igapäevaelus kokku puututakse. Avastusõpe kasutab ära laste
loomupärast uudishimu ning
suunab lapsi mõtlema. Uudishimu toitmiseks antakse lastele
ülesandeid, mis on muudetud
põnevaks, leidmaks vastuseid
neid huvitavatele probleemidele. Rõhuasetus on avastuste
ja arusaamade põhjendamisel. Oluline koht on rühma- ja
paaritöödel, mis arendavad
erinevaid sotsiaalseid oskusi –
arutlemine, veenmine, koostöö
jms. Ei tohi alahinnata laste oskust õppida üksteiselt. Einstein
olla öelnud: “Mul ei ole erilisi
andeid, ma olen kirglikult uudishimulik”.

“Mul ei ole erilisi andeid,
ma olen kirglikult uudishimulik“ – Einstein

Miks otsustasime
ühineda Avastustee
projektiga?

Tänaseks on palju vaieldud
meie haridussüsteemi üle. Ollakse mures, et õppimine põhineb jätkuvalt faktiteadmistel
ning tihti ka autoritaarsusel.
Paljudel lastel puudub õppimiseks motiiv ja eduelamus.
Loomulikult on faktiteadmised mõtlemise ja probleemide
lahendamise jaoks vajalikud,
kuid õpetamine ei tohiks jääda
ühekülgseks. Kuigi lasteaed
on kooliga võrreldes paremas
seisus – ei ole tasemetöid ning
riigieksameid ja ainekava läbimisele saab läheneda loomingulisemalt ja mängulisemalt –,
tuleb ka lasteaedades ette, et
õpetaja on teadmiste “andja”
rollis, laps aga passiivne “vastuvõtja”. Paraku on aeg edasi
läinud ja paljud lapsed ei soostu passiivselt jälgima, kuidas
neid teadmistega täidetakse.
Õppimise käigus tuleb faktiteadmised siduda kogemuse
saamiseks praktilise tegevusega. Traditsiooniliste meetodite
kõrval tuleks kasutada ka aktiivõpet. Alushariduse esmaseks ülesandeks on lapse igakülgne arendamine, kus lisaks
faktiteadmistele
eeldatakse
ka loovust, oskust lahendada
probleeme, esitada küsimu-

Projektist
Avastusõpe suunab lapsi teadmisi hankima.

si, jõuda järeldusteni, mõelda
süsteemselt. Lasteaiaõpetajad
on tuttavad erinevate alternatiivsete õpetustega: Montessori, Steiner, viimsilastele tuttav
Reggio Emilio jne. Probleem
on selles, et me teame küll
nende õpetuste põhimõtteid,
kuid teadmised metoodikatest
on poolikud ja poolikud asjad
tihti ei tööta või töötavad poolikult. Alternatiivpedagoogikate rakendamiseks puuduvad
vastavad vahendid ja ruumilised võimalused. Alternatiivsete meetodite seostamine õppe-

kavaga ning sellest lähtuvalt
tegevuste ja vahendite ettevalmistus on aeganõudev ja
paljudel õpetajatel puudub sellekohane metoodiline ettevalmistus. Sellest lähtuvalt ühines
Püünsi Kooli lasteaia osa detsembris Avastustee projektiga.

Mis on avastusõpe?

Avastustee väljendab esmajoones projekti keskmes olevat metoodikat: avastusõpet.
Avastuslik õppeviis suunab
last küsimuste ja juhendamise
varal iseseisvalt teadmisi han-

kima ning arusaamisega õppima. Avastusõppe eesmärk ongi
laste uurimisoskuse arendamine, mis seisneb aineküsimuste
esitamises, kaasamõtlemises,
andmete kogumises, analüüsimises, tõlgendamises üldistuste, järelduste tegemises ja tulemuse iseseisvas sõnastamises.
Sellisel moel arenevad lapse
kuulamis-, vaatlemis-, kirjeldamis-, võrdlemis- ja rühmitamisoskused, aga ka sotsiaalsed
oskused. Laps õpib oma tegevuse tulemusena. Teadmised
kogunevad uurides, vaadeldes,

Stiilinädal 2010
8.–12. veebruaril toimus
Püünsi Koolis traditsiooniline STIILINÄDAL, nagu
igal aastal sõbrapäeva
paiku. Sel nädalal võis
koolikoridorides kohtuda
kummaliste tegelastega
ja kõigil päevadel toimus
vahvaid ettevõtmisi.
Esmaspäeval sisenesid kooliuksest lipsudega poisid ja
tüdrukud, kes kandsid prille ja
olid kõrgetel kontsadel õpetajatestki pikemad. Tegemist oli
päevaga, mil teemaks “Püünsi Kooli õps 2010”. Tõsi, ega
selles stiilis riietuda laste jaoks
väga lihtne polnudki, sest palju tänapäeval ikka juuksekrunni ja range stiiliga õpsi näeb.
Lapsed olid leidnud väga toredaid lahendusi ja said ülesandega väga hästi hakkama.
Päeva keskseks ettevõtmiseks
kujunes õpetajate jäljendamise konkurss. Suuremad võtsid
loosiga õpetaja nime, keda nad
jäljendama pidid, väiksematel
oli ettevalmistatud kava oma
õpetajast. Pärast viiendat tundi
vahetati kostüümid õueriiete
vastu ja asuti kooli hoovi lumelinna rajama.
Teisipäev tõi kooli hulgaliselt loomariigi esindajaid –
teemaks “Loomaaed“. Kooli-

Avastustee projekti ametlik nimetus on “Kõiki lapsi arendava
ja kaasava uurimusliku õppe
(avastusõppe) laialdane rakendamine Eesti alus- ja põhihariduses”. Projekti eesmärk on
ergutada ja toetada teadusõpet
lasteaedades, alg- ja põhikoolis,
lähtudes kaasaegsetest, rahvusvaheliselt tunnustatud teadushariduse metoodika põhimõtetest. Ümbritsevat maailma
ja selles toimuvat tuleb nende
ideede kohaselt käsitleda tervikuna, integreeritult ja uurimuslikult avastusliku lähenemise
kaudu, kujundamaks lastes
kõrgemat järku tunnetuslikke
oskusi. Projekti raames saavad

õpetajad tasuta koolitusi ning
rahvusvaheliselt tunnustatud
metoodilisi materjale. Õpetajate koolitamise kaudu on kavas
saavutada uurimusliku metoodika laialdane praktiseerimine õppetöös. Projekti viib ellu
TÜ Keemia Instituudi juurde
moodustatud meeskond, kelle
tegevust rahastatakse Euroopa
Sotsiaalfondidest (Elukestva
Õppe Arendamise Sihtasutuse
INNOVE vahendusel) meetme
“Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu
suurendamine ning õppekvaliteedi parendamine” kaudu.
Jaanuaris osalesid Püünsi Kooli lasteaia osa õpetajad
Kristi Leppmets ja Maie Vartla
ning lapsed Avastustee projekti
raames “Avasta meeled“ õppematerjalide pildimaterjali väljatöötamisel, aidates lastel läbi
erinevate tegevuste avastada
oma meeli. Ainet oli põnevaks
kogemuseks ja avastamiseks
nii lastele kui ka õpetajatele.
Soovime teha laste jaoks õppimise võimalikult põnevaks
ning mänguliseks. Õpetaja
Maie Vartla loodud õppemäng
võitis veebruaris Tartu Keskkonnahariduse Keskuse Loodusmängude loomise konkursil eripreemia. Meie osalemine
ja avastamine projektis jätkub.

Triinu Puidet
Püünsi Kooli direktori
asetäitja õppekasvatuse alal
lasteaia osas

Vastlapäev
Pranglil
Prangli saarel toimus järjekordne vastlapäev,
kus võistelda sai kahel alal: potkakelgu- ja suusavõistluses, osalejaid oli kokku üle 20 inimese.

Pidzaamapäev

Loomariigi esindajad koolis.

pingis istusid jänesed, tiigrid,
tibud, elevandid ning paljud
teised karvased ja sulelised.
Selle päeva ülesandeks oli plakati joonistamine karvaste ja
suleliste kaitseks. Plakatid olid
toredad ja iga töö kandis endas
mõtlemapanevat sõnumit.
Kolmapäeval täitus koolimaja kaksikute ja kolmikutega, päeva nimeks oli “Sõbrad
ühtemoodi”. Koos loeti raamatuid, koos õpiti, koos osaleti
mälumängus.
Neljapäev oli pühendatud
sõbrapäevale, päeva teemaks
“Triip & ruut (võib ka täpp)”.
Kõik soovijad said sel päeval

Sõbrapäev

sõpradele kirju saata, selleks
puhuks oli üles seatud sõbra-

postkast. Toimus ka “Suur aardejaht”, mille käigus õpilased
otsisid koolimajja ära kadunud
südameid.
Reede, nagu nädalalõpule
kohane, kuulutati “Pidžaama
party päevaks”, sest kõik olid
juba pikast nädalast väsinud.
Koolimaja täitus patjade, kaisukarude ja hommikumantlitega. Lauldi unelaule ning võimlas sai vahetundidel padjasõda
pidada.
Terve nädal said lapsed
tegevuste ja kostüümide originaalsuse eest punkte koguda ja
parimaid stiilinädalal osalejaid
ootasid magusad auhinnad.
Algklasside parima osaleja
tiitli sai 4. klass ja põhikoolis
5. klass. Eripreemiad lumelinna ehitamise eest anti 1. ja 9.
klassile. Järgmisel aastal juba
uued stiilid ja uued stiilsed tegevused.
Gea Radik
Püünsi Kooli huvijuht

Stardi andis Prangli Saarte Külaühing MTÜ esimees Lembit Tammsaar stardipüstoliga.
Potkakelk ehk maakeeli soome kelk on Prangli saarel
talvel väga populaarne ja kõige põhilisem liiklusvahend.
Sellega liigeldakse saarel vanusest hoolimata, kuna kelk
on hea tugeva konstruktsiooniga ja püsib hästi teel.
Pärast võistlusi toimus Prangli Rahvamajas ühine hernesupi ja vastlakuklite söömine, mille käigus mängis pilli
ja laulis rahvamaja lauluringi juhendaja Luigi Õunapuu.
Seejärel anti osavõtjatele Prangli saare puutöömeistri valmistatud puust medalid.

Carmen Ott

Võistlesid suured ja väikesed.
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Masust on olnud ka kasu
Demis Voss
KOV
MTÜ konsultant

Masu on äratanud Harjumaa mittetulundusühendused, kes on kirjutanud
projekte ja taotlenud
toetusi.
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on üks
viieteistkümnest maakondlikust arenduskeskusest Eestis,
mille missiooniks on Harju
maakonna tasakaalustatud ja
jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine. HEAK tegeleb igapäevaselt ettevõtete ja MTÜde
tasuta nõustamisega, läbi mille
aitame kaasa kohalike arengumootorite – ettevõtete ja MTÜde – käivitamisele, millest sõltub otseselt piirkondade areng.
Võrreldes 2008. aastaga on
keskuse ettevõtjate ja MTÜde
nõustamismaht kasvanud täpselt 2 korda. Põhjused on siinkohal lihtsad: inimestel, kes
kaotasid töö, tekkis rohkem
aega uute väljakutsete otsimiseks, ennast prooviti teostada
ettevõtluse alal või läbi mittetulundusliku tegevuse. Teiseks
asjaolu, et kodanikuliikumine
on viimastel aastatel olnud
kasvav trend ning üha enam

suunatakse kohalikku arengut
läbi tugevate MTÜde.
Eelmise aasta lõpus koostasime ülevaate levinumatest toetusprogrammidest 2000–2009,
kus on kajastatud omavalitsuste ja mittetulundusühenduste
poolt rakendatavad projektid.
Küla- ja seltsiliikumise arengu toetusest on läbi aegade
populaarseim olnud Kohaliku
omaalgatuse programm (KOP).
Vahemikus 2002–2009 jagati
Harju maakonnas ühendustele
toetusi summas üle 14,8 miljoni krooni (tabel 1), suurem
aktiviseerumine toetuste taotlemisel on toimunud alates 2006.
aastast. Aktiivsematest ühendustest saab KOPi puhul rääkida Kuusalu (s.h Loksa vald),
Raasiku, Kernu, Kõue, Saue ja
Kose vallast.
Teine oluline toetusprogramm on Külade uuendamise
ja arendamise investeeringutoetus (meede 3.2). Ajavahemikus 2000–2009 on Harju
maakonnas jagatud toetusi 57
miljoni krooni ulatuses. Aktiivsuse näitlikustamiseks olgu
lisatud, et nn külameetme viimases voorus esitati ainuüksi
taotlusi toetussummale ca 59
miljonit krooni. Toetuste rakendajatest paistavad teistest
enim silma Kose ja Saue valla
organisatsioonid (vt tabel 1).
Euroopa Liiduga ühinemise
järel hakati Eestis ette valmistama Leader-programmi ehk

Eesti Äikesevaatlejate Võrk
otsib uusi vaatlejaid
Juba viiendat aastat tegutsev Eesti Äikesevaatlejate
Võrk otsib uusi huvilisi äikesevaatlusi teostama.
Äikesevaatlustega võivad
liituda kõik huvilised sõltumata
vanusest ja tegevusalast. Nagu näitavad eelnenud aastate
kogemused, on häid vaatlejaid
nii kooliõpilaste, täiskasvanute kui ka pensionäride hulgas.
Oodatud on vaatlejad nii linnadest kui ka maapiirkonnast.
Vaatluste läbiviimine ei
eelda erialaste teadmiste ega mõõteriistade olemasolu, oluline on vaid huvi ja valmisolek äikese esinemise korral seda
jälgida. Kõige olulisemateks vaatlusteks on äikese esinemiskuupäevade ja kellaaegade määramine. Selleks pole vaja
muid instrumente peale tavalise kella. Kõigile registreerunud
vaatlejatele saadetakse aprilli algul tasuta vaatlusjuhend ning
vaatluslehed.
Huvilistel palutakse endast teada anda kuni 25. märtsini
2010 tavakirjaga aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014, või e-posti
aadressil seenno@ut.ee. Kirjas märkida kindlasti ära oma nimi ja täpne postiaadress. Rohkem infot äikesevaatlejate võrgu kohta koos kokkuvõtetega eelmiste aastate vaatlustest on
saadaval internetis aadressil http://web.zone.ee/funnelcloud/eav.htm.
Möödunud aastal tegutses Eestis 105 äikesevaatlejat, kes
teostasid kokku umbes 1500 vaatlust. Vaatlusandmeid kasutatakse automaatselt (äikesedetektorite abil) kogutud andmete
täiendamiseks ja hindamiseks. Samuti võimaldab asjahuvilistest koosnev vaatlusvõrk koguda andmeid äikesega kaasnenud ohtlike nähtuste ja kahjustuste kohta. Möödunud suvel
teatasid äikesevaatlejad näiteks tormituultest, paduvihmadest, rahesadudest, välgukahjustustest ja keravälgust.

Sven-Erik Enno

finantsinstrumenti, mis on suunatud samuti maapiirkondade
konkurentsivõime tugevdamisele. 2009. aastast on Leader
toetuse najal rakendatud juba
esimesed projektid. Leader tegevusgruppe on Harjumaal 6
(www.maainfo.ee), kaks neist
ületavad maakonna piire.
Kuidas saame meie, Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
konsultandid, olla kasulikud
Harjumaa mittetulundusühendustele? Lihtsustatult öeldes
oleme tugevad kolmes valdkonnas. Esiteks, mis puudutab
MTÜde alustamise ja tegutsemise nõustamist – ühenduste
asutamine, põhikirja jm dokumentide vormistamine, arengukava ja tegevuskava koostamine, raamatupidamine, maksud
ja aruandlus. Teiseks on meil
tugev kompetents projekti kavandamise ja elluviimise nõustamisel – erinevate rahastusvõimaluste tundmine, projekti
planeerimine, juhtimine ja aruandlus. Meie kolmandaks tugevuseks on avatus uutele ideedele ning koostööprojektide
algatamisele. Selles valdkonnas oleme ise aktiivsed, samuti
ootame maakonnast huvitavaid
ettepanekuid koostööks.
Varasemalt ei ole HEAK
väga aktiivselt tegelnud venekeelsete ühendustega, kuid
näiteks Loksa, Maardu, Kehra
ja Paldiski näol on nõudlus venekeelse tasuta konsultatsiooni

järele olemas. Käesoleva aasta
veebruarist on HEAKi meeskonnaga liitunud venekeelsete
ühenduste konsultant. Teemad,
millega venekeelsed ühendused võiksid meie poole pöörduda, on samad, millest on eelpool kirjutatud.
Selle aasta esimese poole
plaanidesse mahub lisaks tavanõustamisele mitmeid ühendustele suunatud koolitusi ja
sündmusi. Näiteks märtsis on
tulemas õhtune raamatupidamise koolitus alustavatele
MTÜdele, kindlasti toimub
ka rahastusvõimaluste teabepäev. Aprillis korraldame
koostöösuhete ja inimeste motivatsiooni tõstmise koolituse.
Maikuust alustame 3-osalise
juhtimisprogrammiga juba pikemat aega tegutsenud MTÜdele, seda nii projektide, finantside kui ka inimeste juhtimise
teemadel. Omaalgatuslikest tegevustest on soov edendada
MTÜde võrgustumist avalike
teenuste osutamisel sotsiaalvaldkonnas koostöös omavalitsustega. Viimased aastad näitavad, et huvi selliste sündmuste
vastu on väga suur, seega on
oluline olla informeeritud. Kõige lihtsam on infoga kursis olla
liitudes meie infolistiga (www.
heak.ee). Meie kodulehelt leiate ka meie abivalmis konsultantide kontaktid.
Head edasimineku algust
koostöös meiega!

Külameetme (3.2) toetused 2000–2009 ja Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetused 2002–2009 kohalike omavalitsuste kaupa
Kohalik omavalitsus

3.2 projek- Toetus
tide arv

KOP projektide arv

Toetus

Aegviidu vald

0

0

9

124 256

Anija vald

8

2 823 837

33

730 869

Harku vald

8

5 872 652

18

345 695

Jõelähtme vald

4

1 317 397

31

605 952

Keila linn**

0

0

5

101 139

Keila vald

0

0

15

273 819

Kernu vald

5

3 723 451

46

923 526

9

Kiili vald

2

1 698 583

Kose vald

15

10 633 005 45

157 809
860 283

Kuusalu vald*

7

5 679 252

84

1 523 124

Kõue vald

5

4 378 695

45

922 087

Loksa linn

0

0

5

113 968

Maardu linn**

0

0

1

25 000

Nissi vald

4

1 259 721

25

403 573

Padise vald

1

929 816

28

513 761

Paldiski linn**

0

0

0

0

Raasiku vald

3

1 950 045

62

1071141

Rae vald

2

1 615 059

25

469 224

Saku vald

3

1 873 803

49

817410

Saue linn**

0

0

6

159 435

Saue vald

15

9 422 460

50

894 211

Tallinn**

0

0

26

734 867

Vasalemma
vald

2

364 630

10

181 616

Viimsi vald

5

3 501 464

Maakondlikud
projektid

26

492 460

94

2 388 563

*sh Loksa vald
** Külameetmes mitteabikõlblikud piirkonnad

Harjumaa eakad saavad hädaabinupud
Põhja-Eesti Päästekeskus
ja MTÜ Eesti Naabrivalve
on käivitanud projekti,
mille käigus paigaldatakse kümnele Harjumaa eakale aastaks mobiilsidel
tuginev valvesüsteem.
Projekt “Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine
hajaasustuses“ seisneb Saue,
Kiili ja Kernu valla kaugemates külades üksi elavatele
eakatele mobiilsidel tugineva
valvesüsteemi – suitsuanduri
ja hädaabinupu – paigaldamises. Tulekahjust või hädaabinupu häirest annab vabatahtlikule, kelleks võib olla lähim
naaber või aktiivne külakogukonna liige, teada mobiilile
saabuv sõnum. Õnnetuse teatele peab vabatahtlik reageerima vähemalt kümne minutiga,
et selgeks teha häire põhjus
ning vajadusel abi anda ja/või
kutsuda. Reageerijad läbivad
pädeva abi andmiseks ka vastavad koolitused (tuleohutus,
esmaabi, eakatega suhtlemine).
18. veebruariks on paigaldatud neli valvesüsteemi. Projekti juhi Mare Kärneri sõnul
on esimene tagasiside olnud
positiivne: “Esimene valvesüsteem on Saue vallas käigus
olnud juba neli nädalat. Vanem
mees, kelle koju süsteem on
paigaldatud, on öelnud, et pole

juba pikka aega nii rahulikult
maganud kui nüüd, teades, et
vajadusel reageerib tema hädaabi teatele kaks vabatahtlikku.” Samas pole osalejate
leidmine läinud nii ladusalt,
kui oodata võinuks. “Esialgu ehmatab projekti uudsus,
seejärel kardetakse näiteks, et
tegemist on pealtkuulamisaparaadiga,“ kirjeldab komistuskivise MTÜ Eesti Naabrivalve
tegevjuht Tiina Ristmäe. Siiski
on tegevused nüüdseks käimas
ja võib keskenduma hakata
analüüsile, mis valmib projekti
lõpuks ning hindab süsteemide
toimivust ning üleriigilist rakendatavust.
Päästeteenistuse seisukohalt on projekti eesmärk kiirendada õnnetuste avastamist
ja vähendada õnnetusteatele

reageerimise aega. Häirekeskusele laekub suures mahus
kõnesid, mille tõsiduse hindamine ja olukorra määratlemine
on keeruline ja aeganõudev.
Lisaks on aeganõudev professionaalse abi kohale jõudmine
maapiirkondades – päästemeeskonna või kiirabibrigaadi
saabumiseks võib kuluda mitukümmend minutit. Halvimatel juhtudel pole aga abivajajal
näiteks terviseprobleemi või
puude tõttu võimalik telefonini jõuda, et abi kutsuda. Vabatahtliku kiire sekkumine või
abi võib aga olla elulise tähtsusega.
Eesti Naabrivalve ühing,
mis loodi 2000. aastal kodanikualgatuse korras ja mille eesmärk on elanike aktiivse tegutsemise kaudu tõsta turvalisust
oma kodudes ja lähemas ümbruskonnas, on omalt poolt projekti lisanud kogukonna kaasamise ja ühendamise eesmärgi.
Nii ongi mõeldud üksi elavale
vanurile abistajaks just lähedal elav inimene või inimesed,
kes kasvõi kartulipõllul olles
jõuaks häire korral õigeaegselt uurida, mis on juhtunud.
Ideaalis võiks selline süsteem
külakogukonnas toimida ka
ilma taoliste projektide või nupusüsteemita – üksi metsanurgas elav memm-taat võib abi
või hoolitsust vajada ka muul
ajal, kui õnnetuse puhul.

Niisiis ühendab antud projekt kiirema reageerimise vajaduse ning aktiivsete inimeste
huvi hoida oma naabruskond
turvalisena, seda kõike eriti
piirkondades, millest professionaalne abi on kaugel. MTÜ
Eesti Naabrivalve ja PõhjaEesti Päästekeskus loodavad
väga inimeste koostöövalmidusele, kuna ainult nii saab
teoks edukas projekt, mis võib
olla aluseks terve Eesti turvalisemaks muutmisele lähitulevikus.
Projekti “Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses” toetab Euroopa Sotsiaalfond prioriteetse
suuna “Suurem haldusvõimekus” raames 405 000 krooniga, millest 10% omafinantseeringut katab Põhja-Eesti
Päästekeskus. Lisaks päästekeskusele osalevad projektis
Päästeamet, Siseministeerium,
Harju Maavalitsus, Saue, Kiili
ja Kernu vald.

Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus
Avalike suhete büroo
pressiesindaja
Tel 603 1793, 53 359 153
helen.kuuseoja@rescue.ee
Lisainfo: Mare Kärner
MTÜ Eesti Naabrivalve
projektijuht
Tel 56 656 667
mare@naabrivalve.ee

AMETLIKUD TEADAANDED
VIIMSI VALLAVOLIKOGU
16.02.2010 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
16.02.2010 ISTUNGI OTSUSED
nr 7 Kungla tee kinnistu omandamine
nr 8 AÜ Randvere kinnistu omandamine
nr 9 Koostöölepingu sõlmimine AS-ga Milstrand
16.02.2010 ISTUNGI MÄÄRUSED
16. veebruar 2010 nr 2
Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008. a määruse
nr 10 “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema
poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse
seaduse” § 27 lõike3 ja 4 alusel.
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008. a määrusesse nr 10 “Munitsipaallasteasutuse Viimsi
Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema
poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise
kord” viiakse sisse järgmised muudatused:
1) Muudetakse § 1 lõiget 1 ja sõnastatakse see
järgnevalt:
“(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi
Kooli lasteaia (edaspidi koos munitsipaallasteaiad) kuludes lastevanemate poolt tasumisele
kuuluvate summade määrad ja tasumise protseduur.”
2) Lisatakse § 2¹ järgmises sõnastuses:
“§ 2¹ Soodustused lasteaiatasu tasumisel
(1) Kui ühest perest käib lasteaias 2 või enam
last, on teise ja järgnevate laste lasteaiatasu suurus 50% käesoleva määruse § 2 lõikes 1 kehtestatud määrast, ümardatuna täiskroonideks.
(2) Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Taotluse vormi ja taotluse esitamise korra kehtestab Viimsi Vallavalitsus.
(3) Viimsi Vallavalitsusel on õigus kontrollida
taotleja poolt esitatud andmete õigsust.
(4) Soodustuse saamise tingimuseks on perest
vähemalt kahe lapse üheaegne käimine käesolevas määruses käsitletud munitsipaallasteaedades või mõnes Viimsi Vallavalitsusega lepingu
sõlminud eralasteaias ning laste ja mõlema lapsevanema elukohana Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist ühe lapsevanema puhul vähemalt 1 (ühe) aasta jooksul, ja seda nii
taotluse esitamise kui soodustuse kehtimise ajal.
Soodustus määratakse ainult käesolevas määruses käsitletud munitsipaallasteaedades käivatele
lastele.“
§ 2. Määrus jõustub alates 1. märtsist 2010. a.
§ 3. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 4. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval
pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa					
Vallavolikogu esimees
16. veebruar 2010 nr 3
Koolilõuna toetuse kasutamise kord
Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 321 lõike 4, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1
ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel
§ 1. Määrus kehtestab riigieelarve ja Viimsi valla
eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse
kasutamise korra Viimsi valla munitsipaalkoolides.
§ 2. Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja
nende kasutamine
(1) Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses
kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Viimsi vallale koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.
(2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe 1-3 klasside õpilaste eest kaetakse Viimsi valla eelarvest.
(3) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe 4-9 klasside õpilaste eest tasuvad lapsevanemad.

(4) Toitlustamisteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib vallavanem toitlustamist korraldava ettevõtjaga.
§ 3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
14.03.2006.a määrus nr 9 “Koolilõuna toetuse
kasutamise kord”.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
Viimsi valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 01.märtsil 2010.a.
Aarne Jõgimaa					
Vallavolikogu esimees
16. veebruar 2010 nr 4
Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007. a määruse
nr 16 “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja
“Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 punkti 2 ja §
23 lõike 1 alusel ning arvestades vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni 26.01.2010 koosoleku protokolli nr 3 seisukohta.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007.
a määrust nr 16 (muudetud 11.12.2007.a määrusega nr 36, 10.06.2008. a määrusega nr 14,
13.01.2009. a määrusega nr 2 ja 09.06.2009.
a määrusega nr 16) “Viimsi valla eelarveliste
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“
järgmiselt:
1) Paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
“§ 3 Valla sotsiaaltoetuste liigid
(1) Sissetulekust sõltuvad toetused:
1) lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus;
2) lasteaia kohatasu toetus;
3) ravimitoetus;
4) erakorraline toetus;
5) maamaksutoetus;
6) küttetoetus;
7) hooldekodus hooldustasu maksmise toetus.
(2) Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused:
1) sünnitoetus;
2) põhikooli I klassi mineva lapse toetus;
3) eakate tähtpäeva toetus;
4) matusetoetus;
5) Tšernobõli AEJ avariis likvideerimisel osalenu toetus;
6) suurpere toetus.“
2) Paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks tuleb esitada Vallavalitsusele kirjalik avaldus.”
3) Paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
“(1) Sünnitoetuse saamiseks peavad lapse mõlemad vanemad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ning
vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta
enne lapse sündi. Erandjuhud lahendab Sotsiaalkomisjon.
(2) Sünnitoetusi makstakse välja kahes osas:
25% kehtivast piirmäärast lapse sünnijärgselt
ja 75% lapse aastaseks saamisel, tingimusel,
et laps ja lapse vanemad on katkematult olnud
Viimsi valla elanikud. Sünnitoetuse teise osa
saamiseks tuleb lapse vanemal lapse aastaseks
saamisel sotsiaal- ja tervishoiuametile teha uus
avaldus. Avaldusi võetakse vastu kolme kuu
jooksul alates lapse sünnikuust.
(3) Sünnitoetuseks on ühekordne rahaline toetus, millele lisandub kingitusena hõbelusikas.
(4) Sünnitoetuse määra kinnitab Vallavalitsus
iga kalendriaasta alguses oma otsusega.
(5) Sünnitoetuse taotlusi võetakse vastu ja väljastatakse kingitusena beebipakk 3 kuu jooksul
peale sünnitunnistuse väljastamist.“
4) Lisatakse paragrahv 101 järgmises sõnastuses:
“§ 101 Lasteaia kohatasu toetus
(1) Lasteaia kohatasu toetuse saajateks võivad
olla vähekindlustatud perekonnad tingimusel,
et lapsevanemad või neid asendavad isikud on

Viimsi valla elanikud.
(2) Toetust makstakse nii munitsipaal- kui eralasteaia kohatasu tasumiseks, kuid mitte suuremas summas kui Viimsi valla munitsipaallasteaias kehtiv kohatasu määr.
(3) Toetuse saamiseks tuleb lapsevanema poolt
Sotsiaal- ja tervishoiuametile esitada avaldus,
millele lisatakse perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid.
(4) Avaldus tuleb esitada 1 kuu enne lasteaia õppeaasta algust või perekonna raske majandusliku olukorra tekkimisel.“
5) Paragrahvi 15 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Sotsiaal- ja tervishoiuamet esitab toetuse
taotlemise avaldused koos selle lisadega ja Sotsiaalkomisjoni seisukohaga Vallavalitsusele hiljemalt iga kuu viimaseks kuupäevaks.“
§ 2. Määrus jõustub alates 1.märtsist 2010.a.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
Aarne Jõgimaa					
Vallavolikogu esimees
16. veebruar 2010 nr 5
Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja
noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja § 22 lõike
1 punkti 5, “Noorsootöö seaduse” § 6 lõike 1
punkti 2 ja “Viimsi valla põhimääruse” § 10 lõike 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Viimsi valla (edaspidi Vald) eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsoo programmide ja ürituste toetamise kord (edaspidi Kord) sätestab
Viimsi valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi
Vallaeelarve) ühekordsete toetustena eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise
ning toetuse andmise ja toetuste kasutamise üle
järelevalve teostamise korra. Käesolev kord ei
laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud
teiste riigi ja valla õigusaktidega.
(2) Toetus käesoleva korra mõistes on Korra paragrahvis 2 sätestatud tingimustele vastav Vallaeelarveline eraldis kultuuri-, spordi- ning noorsootöö toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.
(3) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane
taotlus, mis esitatakse Viimsi Vallavalitsusele
(edaspidi Vallavalitsus) paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt Korra § 3 lõikes 8 määratud
tähtaegadeks. Toetuse taotluse ja aruande vormi
kinnitab Vallavalitsus.
§ 2. Toetuse eesmärgid
(1) Toetust saab vallaeelarvest taotleda järgmistel eemärkidel:
1) kultuuritegevuse edendamine;
2) sporditegevuse edendamine;
3) laste ja noorsootöö edendamine;
4) muinsuskaitse edendamine;
5) usutegevuse edendamine;
6) rahvahariduse edendamine.
(2) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest
kriteeriumitest:
1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub
üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil
või tegevus, mis esindab Viimsi valda;
2) tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele
elanikele või on nende huvides;
3) kultuuritegevuse toetamisel aktsepteeritakse
valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel;
4) sporditegevuse toetamisel aktsepteeritakse
valla elanike osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
(3) Käesoleva korra alusel ei toetata:
1) ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid;
2) organisatsioonide halduskulude katmist;
3) vara soetamist üksikisikule.
§ 3. Toetuse taotleja
(1) Valla eelarvest võib toetust taotleda:
1) valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline
ja juriidiline isik;
2) valla haldusterritooriumil tegutsev mittefor-
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maalne ühendus (ring, taidluskollektiiv, registrisse kandmata selts jne);
3) käesolevas paragrahvis nimetatud isiku poolt
volitatud füüsiline või juriidiline isik peab esitama taotluse vähemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust;
(2) Toetuse taotlejal ja saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees.
§ 4. Toetuse taotlemine ja määramine
(1) Toetuse taotlemise aluseks on Vallavalitsuse
poolt kinnitatud taotluse vorm.
(2) Toetuse taotluse- ja aruande vormides peavad olema märgitud:
1) taotleja nimi;
2) taotleja aadress;
3) juriidilise isiku registrikood või füüsilise isiku isikukood;
4) taotleja kontaktandmed (telefoni ja faksi number ning elektronposti aadress);
5) panga rekvisiidid;
6) määratlus, millise valdkonna projektiga on
tegemist;
7) projekti või tegevuse nimi;
8) projekti või tegevuse toimumise aeg:
9) taotletav summa;
10) taotleja allkiri ja kuupäev.
(3) Taotlus peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:
1) tegevuse (programmi, ürituse, võistluse) eesmärk;
2) programme, ürituse, võistluse kirjeldus;
3) osalejad;
4) programm;
5) oodatav tulemus;
6) eelarve ja kaasfinantseerijad;
7) selle olemasolul informatsioon kaasfinantseerijate otsustest;
(4) Soovitav on taotlusele lisada taotlejat iseloomustavad andmed (osalejate nimed ja sünniaastad, ülevaade senisest tegevusest, tegevusplaanid edaspidiseks jne.).
(5) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.
(6) Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi
Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon või
noorsoo- ja spordikomisjon (edaspidi komisjon).
(7) Komisjonid vaatavad taotlusi läbi neli korda
aastas (I, II, III, IV jaotus).
(8) Taotlusi läbivaatavate komisjonide istungid
toimuvad veebruaris, mais, augustis ja novembris.
(9) Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar,
20. mai, 20. august ja 20.november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele
järgnev esimene tööpäev.
(10) Postiga taotluse esitamisel lähevad arvesse
ka tähtaja kuupäeva postitemplit kandvad taotlused.
(11) Hiljem saabunud taotlused vaadatakse läbi
järgmises jaotuses.
(12) Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele
lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra
paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.
Puuduste esinemisel teatab Vallavalitsus sellest
viivitamatult taotlejale ning annab puuduste
kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva.
Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse menetlus.
(13) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise või mitteandmise Vallavalitsus.
(14) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab Vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 (kümne) päeva jooksul, arvates vastava otsuse tegemise päevast.
(15) Vallavalitsus ei menetle taotlusi, mis on
esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse
toimumist.
§ 5. Lepingu sõlmimine
(1) Ühe (1) kuu jooksul arvates Vallavalitsuse
toetuse andmise otsuse tegemise päevast sõlmib
Vallavalitsuse esindaja taotlejaga Vallavalitsus
ja toetuse saaja vahel sihtfinantseerimise lepingu, milles sätestatakse:
1) toetuse saaja;
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2) toetuse sihtotstarve, sh. tegevuse kirjeldus;
3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
4) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise
tingimused;
5) sanktsioonid rikkumise korral;
6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja
kord.
(2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.
§ 6. Toetuse maksmine
(1) Toetuse maksmise aluseks on vallavalitsuse
korraldus või protokolliline otsus.
(2) Toetus kantakse taotleja pangaarvele või tasutakse vallavalitsusele esitatud arved otsuses
märgitud summa ulatuses
(3) Kui toetus on 20 000 krooni või suurem,
siis makstakse kuni 70% toetuse suurusest enne
ning vähemalt 30% toetuse suurusest peale toetuse kasutamise aruande esitamist.
§ 7. Aruandlus ja kontroll
(1) Toetuse saaja on kohustatud Vallavalitsusele
esitama aruande toetuse kasutamise kohta ühe
kuu jooksul peale toetuse saanud projekti lõppemist.
(2) Aruande aluseks on Vallavalitsuse poolt kinnitatud aruande vorm.
(3) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab Vallavalitsus.
(4) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või
toetuse kasutamatajätmise ilmnemise korral on
Vallavalitsusel õigus:
1) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
2) nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa tagastamist;
3) keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.
§ 8. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
28.02.2006 määrus nr 8 “Viimsi valla eelarvest
kultuuri- ja noorsoo programmide ning ürituste
toetamise kord”.
(2) Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa,
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE
MÄÄRUSED
29. jaanuar 2010 nr 5
Viimsi Vallavalitsuse 17.12.2004 määruse nr
57 “Tee nimetuse ja aadresside määramine
Tammneeme külas ning Viimsi Vallavalitsuse
16.04.2002.a määruse nr 34 ja 19.11.2002.a
määruse nr 83 muutmine” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4
lõike 1, § 5 lõike 1 punkti 3, § 7 lõike 2 punkti
2, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr
251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, §
10 lõike 1, “Haldusmenetluse seaduse” § 64-70,
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
punkti 2.2 ja Urmas Kiviselja 21.01.2010. a esitatud avalduse alusel:
§ 1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 17.12.2004. a
määruse nr 57 “Tee nimetuse ja aadresside määramine Tammneeme külas ning Viimsi Vallavalitsuse 16.04.2002.a määruse nr 34 ja 19.11.2002.a
määruse nr 83 muutmine” punkti 2.37 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“2.37. Tammneeme tee 56 // Lutika talu”.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Merit Saar,
jurist vallasekretäri ülesannetes

AMETLIKUD TEADAANDED
29. jaanuar 2010 nr 6
Aadressi määramine Muuga külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4
lõike 1, § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse
20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Armen
Allahverdjan’i 21.01.2010. a esitatud avalduse
alusel:
§ 1. Määrata katastriüksusele Tõnni-Vanaoja
(katastritunnusega 89001:010:8170) aadressiks
Lasti tee 11.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Merit Saar,
jurist vallasekretäri ülesannetes
29. jaanuar 2010 nr 7
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4
lõike 1, § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse
20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Milvi
Rannala 22.01.2010. a esitatud avalduse alusel:
§ 1. Määrata maaüksusele Saare (katastritunnusega 89001:010:1461) aadressiks Kibuvitsa tee
8.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Merit Saar,
jurist vallasekretäri ülesannetes
05. veebruar 2010 nr 8
Viimsi valla 2010. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu
25.04.2007 määrusega nr 16 kehtestatud (muudetud 11.12.2007 määrusega nr 36, 10.06.2008
määrusega nr 14, 13.01.2009 määrusega nr 2 ja
09.06.2009 määrusega nr 16) “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korra” § 31, Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määrusega nr 11 kehtestatud (muudetud 09.12.2008
määrusega nr 26) “Lapsehoiutoetuse määramise
ja maksmise korra” § 11 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 määrusega nr 26 kehtestatud
(muudetud 10.03.2009 määrusega nr 10) “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra” alusel.
§ 1. Kehtestada Viimsi valla 2010. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määrad järgmiselt:
1) sünnitoetus 4000.2) lapsehoiutoetus kuni 2000.- kuus
3) põhikooli I klassi mineva lapse toetus 1000.4) lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus
kuni 1000.- kuus
5) lasteaia kohatasu toetus kuni 870.- kuus
6) ravimitoetus kuni 2000.- aastas
7) eakate tähtpäeva toetus 300.8) matusetoetus 1000.9) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus 2000.- aastas
10) maamaksu toetus kuni 1000.11) suurperetoetus 2000.- aastas
12) erakorraline toetus kuni 10 000.13) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 400.- kuus
14) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 240.- kuus
15) küttetoetus kuni 2000.- aastas
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
20.02.2009. a määrus nr 7 “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine”.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.

§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Kristo Kallas,
vallasekretär
12. veebruar 2010 nr 9
Viimsi valla 2010. aasta eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise
määrade, toetuse taotluse ja aruandluse vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Spordiseaduse” § 3 punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007.a määruse
nr 12 “Spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse
andmise kord” § 1 lõike 7, Viimsi Vallavolikogu
19.01.2010.a määruse nr 1 “Viimsi valla 2010.
aasta eelarve” alusel ning arvestades Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni ettepanekut.
§ 1. Kinnitada Viimsi valla 2010. aasta eelarvest
spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise määrad järgmiselt:
1) Spordikoolid ja spordiklubid, kus treeningtegevus toimub Viimsi valla haldusterritooriumil või treeningbaasi puudumise tõttu selle
lähiümbruses ning tagatud on regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, suurte majanduskuludega
klubid. Eraldatav toetus on kuni 4 000.- krooni
iga Viimsi lapse/noore kohta aastas.
2) Spordikoolid ja spordiklubid, kus on väiksemad majanduskulud ning tagatud on regulaarne
ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud
treenerite juhendamisel. Eraldatav toetus on
kuni 2 500.- krooni iga Viimsi lapse/noore kohta aastas.
3) Spordikoolid ja spordiklubid, mis ei vasta
käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 sätestatud
tingimustele või on esmakordsed taotlejad. Eraldatav toetus on kuni 2 000.- krooni iga Viimsi
lapse/noore kohta aastas.
§ 2. Kinnitada Viimsi valla 2010. aasta eelarvest
spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise taotluse vorm vastavalt lisale 1.
§ 3. Kinnitada Viimsi valla 2010. aasta eelarvest
spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse aruande vorm vastavalt lisale 2.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Kristo Kallas,
vallasekretär
Määruse lisad on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee.
12. veebruar 2010 nr 10
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3
lõike 5, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi Vallavolikogu
poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Olavi
Orgmets’a 01.02.2010.a esitatud avalduse alusel:
§ 1. Määrata maaüksusele Liiva (katastritunnusega 89001:010:1750) aadressiks Kibuvitsa tee
6.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Kristo Kallas,
vallasekretär
12. veebruar 2010 nr 11
Aadressi määramine Tammneeme külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a

määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3
lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
punkti 2.2 ja Mati Voogla 29.01.2010.a esitatud
avalduse alusel:
§ 1. Määrata maaüksusele Saksapõllu (katastritunnusega 89001:003:6680) aadressiks Randvere tee 95.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Kristo Kallas,
vallasekretär
12. veebruar 2010 nr 12
Aadresside määramine Pärnamäe külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a.
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3
lõike 5, § 8 lõike 6 ja Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 alusel:
§ 1. Määrata Pärnamäe külas Linnase teel asuvatele kaksikelamu hooneosadele alljärgnevad
aadressid:
(1) Määrata Linnase tee 7 (katastritunnusega
89001:010:2499) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 7/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 7/2 vasakpoolne hooneosa.
(2) Määrata Linnase tee 8 (katastritunnusega
89001:010:2501) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 8/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 8/2 vasakpoolne hooneosa.
(3) Määrata Linnase tee 9 (katastritunnusega
89001:010:2502) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 9/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 9/2 vasakpoolne hooneosa.
(4) Määrata Linnase tee 10 (katastritunnusega
89001:010:2503) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 10/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 10/2 vasakpoolne hooneosa.
(5) Määrata Linnase tee 11 (katastritunnusega
89001:010:2504) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 11/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 11/2 vasakpoolne hooneosa.
(6) Määrata Linnase tee 12 (katastritunnusega
89001:010:2505) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 12/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 12/2 vasakpoolne hooneosa.
(7) Määrata Linnase tee 13 (katastritunnusega
89001:010:2506) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 13/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 13/2 vasakpoolne hooneosa.
(8) Määrata Linnase tee 14 (katastritunnusega
89001:010:2507) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 14/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 14/2 vasakpoolne hooneosa.
(9) Määrata Linnase tee 15 (katastritunnusega
89001:010:2508) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 15/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 15/2 vasakpoolne hooneosa.
(10) Määrata Linnase tee 16 (katastritunnusega
89001:010:2509) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 16/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 16/2 vasakpoolne hooneosa.
(11) Määrata Linnase tee 17 (katastritunnusega
89001:010:2511) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 17/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 17/2 vasakpoolne hooneosa.
(12) Määrata Linnase tee 18 (katastritunnusega
89001:010:2512) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 18/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 18/2 vasakpoolne hooneosa.
(13) Määrata Linnase tee 19 (katastritunnusega
89001:010:2513) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 19/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 19/2 vasakpoolne hooneosa.
(14) Määrata Linnase tee 26 (katastritunnusega
89001:010:2519) asuvale kaksikelamule:
1) Linnase tee 26/1 parempoolne hooneosa;
2) Linnase tee 26/2 vasakpoolne hooneosa.

AMETLIKUD TEADAANDED
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Kristo Kallas,
vallasekretär
12. veebruar 2010 nr 13
Aadresside määramine Lubja külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5
lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3
lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
punkti 2.2 ja Vello Kristjuhan’i 21.01.2010.a
esitatud avalduse alusel:
§ 1. Määrata Mäealuse maaüksusele (katastritunnusega 89001:010:1980) aadressiks Mäealuse tee 15.
§ 2. Määrata maaüksusele Mäealuse 2 (katastritunnusega 89001:010:1983) aadressiks Mäealuse tee 17.
§ 3. Määrata maaüksusele Mäealuse 3 (katastritunnusega 89001:010:1984) aadressiks Mäealuse tee 19.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Kristo Kallas,
vallasekretär
19. veebruar 2010 nr 14
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja

Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse taotluse esitamise
tingimuste ja taotluse vormi kinnitamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu
13.05.2008 a. määruse nr 10 (16.02.2010 määruse nr 2 redaktsioonis) “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia
lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad
ja tasumise kord” § 2¹ lõike 2 alusel.
§ 1. Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
ja Püünsi Kooli lasteaia (edaspidi: munitsipaallasteaed) lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse saamise taotluse (edaspidi:
taotlus) esitamise tingimused ja taotluse vormi
kinnitamine.
§ 2. Taotluse esitamise tingimused
1) Taotlus esitatakse lasteaiatasu soodustuse
saamiseks ühekordselt jooksva kalendrikuu eest
vallavalitsusele hiljemalt jooksva kalendrikuu
15. kuupäevaks või sellele järgnevaks tööpäevaks., kui nimetatud kuupäev langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale.
2) Taotlused, mis esitatakse peale jooksva kuu
15. kuupäeva, arvestatakse soodustuse saamiseks järgmise kuu eest.
3) vallavalitsus kontrollib 10 päeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast taotluses toodud andmete õigsust. Soodustuse määramisest
või mittemääramisest teavitab vallavalitsus taotluse esitajat kirjalikult 15 päeva jooksul alates
taotluse esitamise kuupäevast.
4) soodustuse lõppemisest teavitab vallavalitsus
taotluse esitajat kirjalikult 15 päeva jooksul peale soodustuse lõppemist.
§ 3. Kinnitada juurdelisatud taotluse vorm
“Viimsi valla munitsipaallasteaia lasteaiatasu
soodustuse taotlus” (lisa 1).

märts 2010

§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Kristo Kallas,
vallasekretär

mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas,
vallavanem
Merit Saar,
jurist vallasekretäri ülesannetes

Määruse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

12. veebruar 2010 nr 20
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20
lõigete 1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni
26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine”, 10.11.2009
otsuse nr 18 “Viimsi Vallavolikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine” ja Ülo Kollo 12.02.2010.a esitatud avalduse
alusel:
1. Peatada Ülo Kollo vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 12.05.2010.a ja
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu
koosseisu Margus Talsi (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas,
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

26. veebruar 2010 nr 15
Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja
noorsoo programmide ning ürituste toetuse
taotluse ja toetuse kasutamise aruande vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse
§ 49 lõike 1 punkti 4 ja Viimsi Vallavolikogu
16.02.2010. a määrusega nr 5 kinnitatud “Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korra” § 4
ja § 7 alusel:
§ 1. Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri-,
spordi ja noorsoo programmide ning ürituste
toetuse taotluse vorm, vastavalt lisale 1.
§ 2. Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri-,
spordi ja noorsoo programmide ning ürituste
toetamiseks eraldatud toetuse kasutamise aruande vorm, vastavalt lisale 2.
§ 3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
09.05.2008.a määrus nr 29 “Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo programmide ning
ürituste toetuse taotluse ja toetuse kasutamise
aruande vormide kinnitamine”.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUS

Rahvaloendus e-loenduse abil
ID-kaart võimaldab täita rahvaloenduse ankeedi kiirelt ja mugavalt.
Statistikaamet pakub tänavu esmakordselt Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos ka e-loendust. Kõik ID-kaardi omanikud saavad ise end ja oma leibkonda internetis e-ankeeti täites loendada.
Tegemist on väga kiire ja ajasäästliku võimalusega, sest ankeedi täitmiseks internetis kulub umbes 20–30 minutit. Samuti on e-loendus väga mugav – ankeedi täitmiseks ei tule eelnevalt leppida
kokku aega küsitlejaga ega teda kindal kellaajal oodata. Lisaks pakub e-loendus suuremat privaatsust, sest sel juhul pole vajadust võõrast loendajat oma koju sisse lasta.
Inimestel, kes veel ei oma ID-kaardi elektroonilise kasutamise kogemust, tasuks registreeruda
tasuta Ole Kaasas! koolitustele.
Ole Kaasas! klassikoolitused kestavad neli tundi. Koolitusele tuleks võtta kindlasti kaasa IDkaart ja PIN-koodid (nii PIN1- kui ka PIN2-kood). Kui PIN-koodid on ununenud või kadunud, saab
uued koodid kodakondsus- ja migratsioonibüroost tasuta või Swedbanki ja SEB-i pangakontorist
30 krooni eest. Swedbank pakub klientidele praegu võimalust saada uued PIN-id tasuta. Kõik koolituse läbinud saavad ka vastava tunnistuse, mis tõstab nende kvalifikatsiooni ning väljavaateid
tööjõuturul.
Ole Kaasas! tasuta koolitused toimuvad Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT, Elioni ja Microlinki
eestvedamisel ning täpsemat infot lähitulevikus toimuvatest kursustest leiab aadressil www.olekaasas.ee ja registreeruda saab ka infotelefonil 618 0180.
Ole Kaasas! koolitusprojekte kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond infoühiskonna edendamise meetme raames ligi 15,5 miljoni krooniga.
Prooviloendusel said osaleda kõik Viimsi valla Kelvingi ja Rohuneeme küla elanikud kuni tänavu
21. veebruarini.
Tänavu märtsis on aga kõikidel Eesti elanikel võimalus täita ise e-rahvaloenduse ankeet Statistikaameti koduleheküljel www.stat.ee.
Lähimad Ole Kaasas! klassikoolitused toimuvad Pirita raamatukogus, Tallinna Reaalgümnaasiumis, Tallinna Tõnismäe Reaalgümnaasiumis, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Liivalaia Gümnaasiumis
ning Tallinna Keskraamatukogu ja arvutiõppekeskuse Omis OÜ ruumides.
Koolitusele tuleb eelregistreeruda. Kui õppeklassid on täis, siis lisatakse jooksvalt uusi koolitusi.
Registreeru ning küsi infot telefonil 618 0180 või uuri ise www.olekaasas.ee.

Signe Teder
Ole Kaasas! klassikoolituste projektijuht

VIIMSI AASTA NAINE 2009
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA) kutsub valima
VIIMSI AASTA NAIST 2009.
Nominent tiitlile VIIMSI AASTA NAINE 2009:
• on Eesti Vabariigi kodanik
• on ema või juba ka vanaema
• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ka väljaspool kodu
• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse kaudu)
• on nõus kandideerima antud tiitlile
Tunnustane tema oskust eluga toime tulla ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet.
Ta on elu Viimsis 2009. aasta jooksul väiksemal või suuremal moel kenamaks muutnud.
Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha lapsed, täiskasvanud, ühingud, seltsid,
organisatsioonid.
Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Pidulik VIIMSI AASTA NAISE väljakuulutamine toimub
2010. aasta märtsi viimasel nädalal.
VIIMSI AASTA NAISE tiitlile kandideerimise toetuskirju ja
ettepanekuid koos nominendi aadressiga palume saata kuni 15. märtsini 2010:
Märgusõna “AASTA NAINE”
VEDA
Pargi tee 8
74001 Viimsi
e-post: veda@veda.ee
tel: 601 1717, 51 31 202
Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus
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Muutunud sõidugraafikud
Märtsist on muutunud Viimsi vallas valla
bussiliinide sõidugraafikud.
Muutused olid tingitud vajadusega paremini sobitada Tallinna bussiliinide 1A ja 38 ning valla
V-liinide omavahelisi sõiduaegu, samuti et vähendada Tallinnasse sõitvatele koolibussidele
jõudvate ning Püünsi ja Haabneeme koolidesse
sõitvate laste ooteaega.
Lähiajal täiendavaid muudatusi valla bussiliikluses ette näha ei ole. Muutused võivad toimuda vaid siis kui alustatakse tehnovõrkude rajamist Kiigemäe teele maikuus.

V1 Haabneeme – Rohuneeme
Marsruut: Ravi tee, Rohuneeme tee, Kalmistu tee
Peatus Viimsi haigla
Tööpäev

Laupäev

Pühapäev

5

25

6

07 38

6

00

7

16 47

7

07

7

08

8

29

8

24

8

12

9

09

9

36

10

06

10

15

11

34

11

38

12

27

13

17 58

13

03

14

15 52

14

26

14

08

15

19

15

49

15

39

16

02 39

17

28

17

11

17

00

18

08 50

18

30

18

15

19

44

20

34

20

12

20

10

21

17

21

35

21

24

22

21

22

46

22

26

23

16 51

23

54

23

40

11

26

12

40

V1 Rohuneeme – Haabneeme
Marsruut: Kalmistu tee, Rohuneeme tee, Ravi tee
Peatus Rohuneeme
Tööpäev

Laupäev

Pühapäev

V1K Haabneeme – Kelvingi – Leppneeme
Marsruut: Ravi tee, Rohuneeme tee, Reinu tee,
Meresihi tee, Leppneeme tee

9

17

9

01

18

11

10

49

10

17

10

32

19

04

19

26

19

36

12

20

12

09

12

22

20

01 50

20

48

20

48

Peatus Viimsi haigla

13

49

13

36

13

50

21

35

14

50

22

35

22

22

22

08

15

40

15

06

15

17

23

26

23

40

16

27 57

16

36

16

48

Tööpäev

Laupäev

5

55

6

28

6

30

7

05 55

7

40

8

43

9

49

10

9

Pühapäev

7

39

17

24

8

47

18

06 53

18

05

18

15

19

54

19

55

19

57

21

23

21

24

21

17

15

22

36

22

52

22

53

23

51

23

54

08

48

10
11

15

12

07

12

26

12

00

13

34

13

39

13

17

14

33

14

51

15

35

15

01

16

22

16

27

17

03 41

17

45

18

23

19

15

19

34

20

17 56

20

53

21

56

22

51

22

06

23

26

23

16

16

15

17

33

18

50

20
21
23

V2 Haabneeme – Leppneeme sadam –
Leppneeme – Randvere
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme
tee, Leppneeme sadama tee, Kiigemäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme tee

03

Tööpäev
6

13 39

6

22

05

7

45

8

05 39

9

Peatus Leppneeme lasteaed

05

11

16

39

16

45

16

33

17

20 58

17

49

18

39

18

01

19

50

19

06

20

59

22 53

6

13

7

31

7

20

7

21

8

04 46

8

38

8

25

9

26

9

51

19

31

10

23

10

30

20

32

11

49

11

53

11

41

21

11

21

08

12

44

12

55

22

13

22

21

22

08

13

34

13

18

23

06 38

23

31

23

18

14

15 32

14

41

14

23

15

07 36

15

54

16

19 56

16

04

17

45

17

24

17

13

18

25

18

43

18

28

19

07 59

20

49

20

25

20

23

5

50

21

32

21

48

21

37

6

15 40

6

00

22

34

22

59

22

39

7

40

7

21

23

31

23

52

8

14 40

8

46

V2 Haabneeme – Leppneeme – Randvere
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme
tee, Kiigemäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme tee
Peatus Viimsi haigla
Tööpäev

Laupäev

Pühapäev

7

33

Naistepäevalilled meilt!
AS NUGIS lillede hulgimüük
Oleme avatud 6., 7.,8. märtsil
kl 8.00-18.00.
Nelgi põik 14
(vanal aiandi territooriumil)
Tel 50 45 733
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19

49

49

22

35

22

21

23

38

23

52

15

15

16

07 52

17

0

6

19

22

15

09

57

14

23

15

27

17

14

14

19

16

47

00

23

15

19

17

14

39

52

16

07 44

14

21

15

31

17

14

46

37

16

01

21

5

15 58

21

59

52

15

01

46

14

42

21

22

35

00

16

14

05 48

21
13

15

13

28

16

33
57

28

03 52

14

21

21

13

13

13

20

20

51

05

46

19

13

12

23

12

20

18

09

33

19

12

10

12

33

44

45

45

18

12

20

8

14

20

24

11

7

12

19

12

59

Pühapäev

11

05

10

11

19

39

9

57

29
47

26

18

26

9

9
10

19

29

00

27

18

18

9

8

56

31

12

55

09 47
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18

8

7

29

8

59

10

12

56

7

Laupäev
6

9

17

7

52

41

00

20

6

12

17

7

52

10

22 49

45

Pühapäev

Tööpäev
5

9

43

6

11

57

15

10 43

08

7

30

6

10

05 42

Pühapäev

15

Laupäev

9

Laupäev

7

V1K Leppneeme – Kelvingi – Staadioni –
Haabneeme
Marsruut: Leppneeme tee, Reinu tee, Rohuneeme tee, Randvere tee, Ravi tee
Tööpäev

Peatus Soosepa

Peatus Hansunõmme

44
53

V3 Haabneeme – Viimsi – Soosepa
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Lubja tee,
Aiandi tee, Nelgi tee

14

0

16

V3 Haabneeme – Viimsi – Soosepa
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Lubja tee,
Aiandi tee, Nelgi tee

5

38

6

37

7

14 54

8

Laupäev

7

08

32

8

14

8

33

9

14

9

44

9

56

10

32

11

44

12

49

13

37

13

03

13

15

14

14

14

29

14

47

15

00 43

16

16 52

16

06

16

14

17

29

17

34

17

44

11

12

14

09

15

07

16

04

Peatus Viimsi haigla

47

10

Tööpäev
7

Pühapäev

6

11

Peatus Viimsi Haigla

V4 Haabneeme – Mähe – Muuga – Randvere – Leppneeme – Haabneeme
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Aiandi tee,
Muuga tee, Tammneeme tee, Luhaääre tee, Kiigemäe tee, Leppneeme tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev

V4 Haabneeme – Leppneeme – Randvere
– Muuga – Mähe – Haabneeme
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme
tee, Kiigemäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme
tee, Muuga tee, Aiandi tee

52

Tööpäev
7

56

13

25

14

23

15

20
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Aastad tulevad, tervis läheb
– kas nii peabki olema? 1.
Terveid eluviise harrastades, piisavalt puhates ja
vajadusel ka taastusravist
abi saades saab rahus endale lisanduvaid aastaid
lubada ning elurõõmu
säilitada.
Eestlane on traditsiooniliselt
olnud töömurdja – ikka leiab
endale tegevust, kui tööpäev
läbi, siis rassib kodus edasi.
Vanasti ikka arstidel ütlemine, noh, las maainimene võtab
kartuli üles, siis on jälle arsti
juurde aega tulla. Ikka töö ja
töö, ei oska see eestlane ka puhata.
Praegusel ajal hakkavad
küll kartulivõtt ja heinategu haruldaseks muutuma ja hoopiski
hea elu kipub tervist kimbutama. No mis jutt see nüüd on,
mõtleb mõni, aga teine teab,
mida tähendab liigne kehakaal
ees, südame-veresoonkonnahaigused ja suhkurtõbi järgi,
podagarast ja liigeste kulumisest rääkimata.
Niisiis tõde on kusagil keskel – ei raske töö ega hea elu
pea konti murdma. Terveid
eluviise harrastades, piisavalt
puhates ja vajadusel ka taastusravist abi saades saab rahus
endale lisanduvaid aastaid lubada ning elurõõmu säilitada.

Eaga kaasnevad muutused

Ei saa just öelda, et mugavam elu ja toidurohkus ainsad
süüdlased oleksid, eks aastad
ikka teevad ka oma töö.
Lisaks sellele, et meie lihased on laisaks jäänud vähesest
kasutamisest, hakkab nende
jõud keskeas ka loomulikult
vähenema ja liigesed kuluma.
Teisalt aeglustub ainevahetus

Süvaveevõimlemine tugevdab selga.

ja halveneb keha varustamine
toitainetega.
Kui lihased ei ole enam piisavalt tugevad ega toeta enam
näiteks põlveliigeseid või selgroolülisid vajalikul määral, siis
kipuvad liigesed “kokku” või
hoopis “viltu” vajuma, ei tööta
enam nii nagu varem, võivad hakata valutama või jääda kangeks.
Organism ehitab mõnikord liigese vajumise kaitseks isegi luulisi
“nagasid”, mis võivad omakorda
probleeme põhjustada.
Need mehed ja naised aga,
kelle töös on olnud sundasendeid, füüsilist koormust, kus
tegevus kordub, kalduvad teatud terviseprobleemide käes
sagedamini vaevlema (näiteks
seljahädad, teatud lühenenud lihased ja kõõlused jalgadel). Ka
pärilikkus mängib oma rolli.
Aastatega hakkab inimese
tasakaaluvõime vähenema, lihastel ja kõõlustel kaob elastsus. Eaga kaasnevate muutuste
hulka kuulub ka luude hõrenemine, mille ulatus sõltub
toitumisest ja noore inimesena
luudele rakendatud füüsilisest
koormusest.

Erinevad haigused ja
üks ravi – liikumine

On väga vähe haigusi, mille
puhul arstid füüsilist aktiivsust
ei soovita. Kuidas nii? Lugu on
keerukam, kui arvata oskame.
Liikuda saab mitmel viisil:
ühest küljest on meile oluline
asendustegevus passiivuse sajandil aeroobne koormus ehk
vastupidavustreening,
mis
hoiab südame ja veresooned
paremini korras. Tõsijutt, uuringud on näidanud, et lisaks
vererõhku, kolesterooli langetavale toimele ja kehakaalu
ning veresuhkru ainevahetust
parandavale toimele vähenevad aeroobse treeningu harrastamisel (kõndimisel, vesivõimlemisel) näiteks põlvedes
valud artroosi korral ja inimene vajab vähem ravimeid.
Sama lugu on alaseljavaludega
– nii kui valu lubab, soovitatakse olla kehaliselt aktiivne.
Muidugi ei sobi põlve-,
puusa- ja seljahaigele asfaldil jooks, samuti ka mitte
põrutuse ja hüpetega kulgevad spordialad. Ideaalne on
kombinatsioon kepikõnnist,

vesivõimlemisest/ujumisest ja
lihastreeningust. Lihastreeningut saab teha nii spetsiaalses
treenigtunnis kui ka jõusaalis.
Kas teadsite, et BodyBalance, pallivõimlemine, vesiaeroobika või ka süvaveevõimlemine võiksid sobida
selja tugevdamiseks? BodyBalance on kombineeritud treeningviis, kus lisaks eelpoolmainitule paraneb ka tasakaal
ja tehakse venitusi.
Pilates, veelgi enam, treenib küllalt efektiivselt kogu
keha lihaseid. Jalgratas (näiteks jõusaalis), mida peetakse
aeroobse treeningu töövahendiks, parandab aga jalaliigeste
liigesliikuvust, liigese ainevahetust (liiges saab toitu just
liigutamisel) ja samas ka lihasjõudu.
Lihaste jõudu saab üsna
hästi treenida jõusaalis. See ei
ole koht, kuhu minnakse mehelikke õlgu kasvatama, pigem
võib jõusaalis arendada endale
sobiva lihaskorseti, mis keha
toetades kaitseb vigastuste ja
enneaegse vananemise eest.
Aastate lisandudes vajab
meie keha üha enam tasakaalutreeningut ja venitusi, et olla
sama nõtke, mobiilne ja reageerida kiirelt kas või näiteks
komistamisele. Soovitan vanuse lisandumisega igaühel pöörata suurt rõhku venitamistele
iga treeningu järgselt ja ehk
mõned korrad nädalas lausa
ekstra.
Tasakaaluga on veidi lihtsam, seda saab ju treenida kasvõi tantsides või hoopis mere
ääres suurte kivide peal ronides.

Eve Sooba

Ida-Tallinna Keskhaigla
taastusarst

Kas teie laps näeb (mõlema silmaga) hästi?
Tänapäeva tehnika kiire
areng kõikidel elualadel
nõuab inimese tähtsaima
meeleorgani – nägemise
– korrasolekut. Mõlema
silma hea nägemine
täiskasvanueas laiendab
elukutse valiku võimalusi (autojuhid, lendurid,
meremehed jne).
Lühi- ja kaugnägevus on korrigeeritav prillide ja kontaktläätsede abil ning laseroperatsioonid vabastavad lühinägelikud
isegi
korrektsioonivahendite
kandmisest, tõstes nii elukvaliteeti. Kuid õigeaegselt avastamata ja seetõttu ravimata jäänud
“laiska silma” ei ole võimalik
täiskasvanueas muuta.
Nägemise arendamist vajavad ka kaasasündinud tugeva
lühi- ja kaugnägevusega lapsed. “Laisk silm” ehk amblüoopia on seisund, kus ühe
silma nägemine ei ole arenenud

Nägemine on kõige tähtsam.

võrdselt teisega. Amblüoopia
põhjuseks võib olla kahe silma erinev ehituslik omapära
(erinevad refraktsioonid) või
kõõrdsilmsus (ühe silma nägemistelje kõrvalekaldumine).
Kuna kõõrdsilmsus on visuaalselt märgatav, siis üldreeglina
pöörduvad vanemad ise lapsega silmaarsti vastuvõtule. Paralleelselt asetsevate silmade

korral on aga praktiliselt võimatu ilma spetsiaalse kontrollita tuvastada refraktsiooni patoloogiat ja “laiska silma”.
Juba lapse esimesel eluaastal on võimalik objektiivselt
määrata silma refraktsiooni.
Esimene subjektiivne testimine osutub võimalikuks ligikaudu kolme aasta vanuselt (sümbolitega). Kui selleks ajaks
nägemisteravus on alla 0,5 või
avastatakse kahe silma erinev
refraktsioon, on kindlasti vajalik silmaarsti sekkumine.
Laps ise kunagi ei kaeba
halva nägemise üle, kuna ta ei
teagi, et võiks paremini näha.
Järgmine silmade kontroll
peaks toimuma 5 kuni 6 aasta
vanuselt. Selleks ajaks peab
nägemisaktiivsus olema 0,8
mõlemal silmal. Profülaktiliste läbivaatustega on võimalik
avastada ka kaasasündinud patoloogiat (kae, glaukoom jms).
Probleemiks on tänapäeval

kujunenud ka omandatud lühinägevus, mis ilmneb üha noorematel lastel. Üheks põhjuseks loetakse varases lapseeas
silmadele antavat ülemäärast
koormust (arvuti, televiisor).
Oluline koht on siin nägemisrežiimil.
Lugupeetud lapsevanemad!
Kas teie laps näeb mõlema silmaga hästi? Tema tulevik sõltub teie teadlikust suhtumisest
õigeaegsesse nägemiskontrolli.
Optiline Grupp ja Silmake
OÜ teostavad märtsi kuus tasuta laste silmade profülaktilist kontrolli Viimsi SPA Optika prillipoes, Randvere tee 11.
Eelregistreerimine
telefonil
601 1570.
Ootame esmajoones eelkooliealisi lapsi!
Suured soodustused ka
prillitellimisel!

dr Juta Jask
dr Galina Beloussova

silmakontrolli läbiviijad

Hea treeningtund
kosmodiski vastu
Kas teil valutab selg? Või on puusaprobleemid?
Ei, see ei ole kosmodoski reklaam! Need on
tavaliselt ringijuhi-treeneri küsimused uuele
eakate tervisevõimlemise gruppi liitujale. Juttu
tuleb Viimsi Päevakeskuses toimuvast tervisevõimlemisest.
Juba viiendat aastat töötab Viimsi Päevakeskuses tervisevõimlemine. Eakaid daame, kes hoolivad oma tervisest,
figuuri ja välimuse eest, jagub. Võimlemas käiakse enamasti kaks korda nädalas.
Mina alustasin võimlemisega möödunud sügisel. Kuna
mul olid probleemid seljaga, sain saatekirja individuaalsele
tervisevõimlemisele füsioterapeudi juures Tallinnas Magdaleena polikliinikus. Terapeut oli meeldivalt üllatunud, kui
hakkas näitama ette harjutusi, mida teha. Kõigele sai ta minult vastuseks – seda me teeme, seda ka ja nii edasi.
Olin ka ise väga rahul, sest terapeut ütles, et on näha, et
te käite võimlemas. Ta kiitis ka meie juhendajat, kes oskab
teha eakatele sobivaid harjutusi, just neid, mis liigeste ja
füüsise vormishoidmiseks vajalikud on.
Juhendab meid Hilja Järv, kes ise on väga väärikas eas,
aga keda saab vaid kadestada saleda piha, rühika liikumise, kõrge vaimsuse, positiivse meelelaadi ja huumorimeele pärast. Utsitab ta meid mõnusa huumori saatel. Igaühe
jaoks leiab ta aega, et kuulata ära (tervise)mured, arstide
ettekirjutused, ja leiab igaühele sobivad võimlemisharjutused. Oleme talle selle eest väga tänulikud!
Võimlejaid on palju ja seega ühte gruppi me ei mahu.
Osalejatele on valikuvõimalused: võtta osa mõlemast rühmatunnist, vaid ühest tunnist ning valida seega ka rühmade tegevusaegu.
Õpetaja Hilja Järv ütleb, et võimlemine üks kord nädalas teeb vaid kondid haigeks. Tuleks ikka käia kaks korda
nädalas ja teistel päevadele teha harjutusi kodus.
Päevakeskuses saab valida ka ühe tervisevõimlemise
tunni ja aeroobika. Valikud on paindlikud ja vaid sümboolse raha eest. Üks tund treeningut nädalas teeb kuutasuks 15 krooni. See on praktiliselt vaid distsipliinitasu.
Kes valib rohkem, see muidugi maksab ka rohkem.
Suhtlemine huviringides on samuti mõnus, mõnikord
arutletakse ilmaelu probleeme, peetakse meeles sünnipäevi ning mõnikord istutakse ka pikas peolauas.
Aktiivseks tegevuseks ja füüsise vormishoidmiseks on
Viimsi Päevakeskuses veel teisigi võimalusi. Kord nädalas
on soovijatele intensiivsem ja tantsulisem liikumine – aeroobikatund, mida juhendab Elina-Lehta Kaasik. Randvere
Päevakeskuses on võimalik kord nädalas käia tervisevõimlemise rühmas ja kord nädalas seenioride tantsutunnis.
Kui päevakeskuse huvialaringides on aktiivsem pool
ikka naised, siis lauatennis on treening, millest võtab osa
rohkem mehi ja vaid mõned daamid. 2–3 korda nädalas toimuvad lauatennise treeningmängud. Meeste treeningrühma
hoiab koos vapper naine Helgi Sard. Tema eestvedamisel
korraldatakse omavahel võistlusi, aga käiakse ka mõõtu
võtmas teiste seenioride spordiklubidega turniiridel.
Kosmodisk on aga ainult tehniline vahend, milles
emotsioone jääb väheseks. Treeningtundides kohtutakse
toredate inimestega ja ühiselt võetakse ette veel muidki
toredaid asju. Et kõrge eani füüsiliselt vormis püsida ja
oma eluga ise toime tulla, tuleb ikka ennast sundida veidi pingutama. Pingutusest on hea ka rõõmu tunda ja selle
eest ise ennast kiita.

Anne Jantson

Viimsi Päevakeskuse külastaja

Keha ja vaim saavad virgeks.
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Ivo Linna
Antiigisalongis
17. märtsil kell 20 esineb
Ivo Linna koos Antti
Kammistega Viimsi Antiigisalongis.

Eelmisel aastal oma 60. juubelit tähistanud mees on oma
parimas vormis ja loodetavasti
ei kavatse veel niipea kitarri
nurka heita. On ta ju unistanud
laulda sama kaua kui Artur Rinne, kes laulis veel 74-aastaseltki. Rahvamehe staatusest meie

Iffil pääsu pole, soe süda ja suur
hing on aidanud tal end eestlaste südametesse tee leida poplaululde, evergreenide, bluusi,
rokiklassika ja kantri kaudu.
Salongiõhtuks spetsiaalselt
koostatu kavva on Linna võtnud palu Eesti kergemuusika
kullafondist sellistelt autoritelt
nagu Raimond Valgre, Valter Ojakäär, Arne Oit jt, kelle
laule paljud teavad peast. Esitamisele tulevad ka rahvusva-

heliselt tuntud ballaadid, mida
Ivo Linna on meile omaseks
laulnud.
Lauljat saadab klahvpillidel
Antti Kammiste, nemad kahekesi suudavad alati pakkuda
täiusliku muusikaelamuse.
Kuulama on oodatud kõik
muusikahuvilised, kellele meeldib rahulik meeleolu meie parimate muusikute, veini ja küünlavalgusega.

VT

Vaibanäitus –
Rahvakunsti Klubi 20

9. veebruarist on Viimsi
Päevakeskuses võimalik
osa saada Rahvakunsti
Klubi rändjuubelinäitusest “Vaibanäitus –
Rahvakunsti Klubi 20”,
mis pakub kõigile külastajatele võimalust aeg
viivuks maha võtta ning
nautida kaunist ja aegumatut käsitöökunsti.
Rahvakunsti Klubi loodi 1989.
aastal Keldrimäe Rahvamaja
juures. Juba kümme aastat on
klubi tegutsenud Lindakivi
Kultuurikeskuses Lasnamäel.
Rahvakunsti Klubi on üks
selliseid kohti, mis on oma tegevusega aidanud kaasa kohaliku piirkonna (ja mitte ainult)
kultuurielu arendamisele, pakkudes huvilistele heal tasemel
kultuuritegevust.
Rahvakunsti Klubi on hea
seisnud selle eest, et pidevalt
toimuks etnograafilise käsitöö
õpetamine ning selle käsitöö
oskuste ja teadmiste edasiandmine kõigile, kes huvi tunnevad.

Hariv ja põnev tegevus

Rahvakunsti Klubis tegutseb
mitu käsitööringi. Üheks peamiseks tegevusalaks on rahvarõivaste valmistamine, vanade
arhailiste tikandite ja etnograafiliste paelte, viltpiltide, kiri- ja
kõlavööde ning helmeste val-

mistamine, nõelviltimine, telgedel kudumine jne.
Lisaks traditsioonilise rahvakunstihoidmisele on klubi
eesmärk olla kaasaegne ja innovaatiline.
Klubis toimuvad pidevalt
kursused, kus kasutatakse
mitmeid taaskasutatavat materjale. Innovaatiline meetod
on näiteks kilekotid telgedel
kudumiseks.
Rahvakunsti Klubil on raamatukogu kasulike kunsti- ja
käsitööraamatutega. Maakondade kaupa on kokku kogutud
rahvarõivaste näidiseid. Võimalus on lugeda kirjandust käsitöö teemadel.
Praktilist abi ja nõu saavad
nii huvilised kui ka klubi liikmed. Kursustel käib inimesi
nii Tallinnast (sealhulgas ka
palju Pirita linnaosa elanikke)
kui ka kaugemalt. Eesti rahvakunsti vastu on huvi ka venelaste hulgas. Näiteks on Lasnamäe Gümnaasiumis mitu eesti
rahvatantsugruppi. Kooli huvijuht Irina Stanovaja korraldas
nii, et lapsed said ise endale
rahvarõivaid valmistada, juhendajateks olid Rahvakunsti
Klubi vanad olijad Ulvi Kalmet ja Mare Sihvre. Lapsed
pääsesid enda valmistatud rõivastega esinema tantsupeole.
Lisaks on Rahvakunsti Klubil
Peterburi osakond, mida juhatab Viiu Fjodorova.

Osalemine ELi programmides

Rahvakunsti Klubi on tegev
mitmes ELi programmis. Klubi osaleb koos projektipartneritega Hispaaniast, Poolast,
Türgist, Itaaliast, Rumeeniast
ja Inglismaalt Euroopa täiskasvanuõppe programmis Grundtvig, mis on Euroopa elukestva
õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm. Ühise
projekti “Etnograafilised käsitöö töötoad üle Euroopa” eesmärk on võtta osa elukestvast
õppest, tutvustada oma maa
käsitööd.
ELi programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” raames
on käsitöö vastu huvi tundvatel
inimestel võimalik omandada
teadmisi ja oskusi kangastelgedel kudumisest, tikkimisest,
nahkehistööst jne.
Koos Dagestani Kultuuriühinguga Eestis osaletakse
Euroopa Kolmandate Riikide
Kodanike Integreerimise Fondi
(EIF) poolt toetatud projektis
“Dialoog vaibakunsti kaudu”.
Projektis osalejad saavad teadmisi nii Eesti kui ka Dagestani
etnograafilisest käsitööst, tavadest ja kultuurist, samuti saavad
osalised kaasa lüüa praktilistes
vaibakudumise õpitöötubades.

Helena Uri

MTÜ Rahvakunsti Klubi
projektijuht

Randvere rahva vastlapäev

Vastlapäevalised ja lumemägi. Foto Jüri Tõnts.

Et elustada ja tuletada
meelde vanu kombeid,
kogunesime vastlapäeva
hommikul Randvere
Päevakeskusessse.
Kellel oli kaasas salvokas ja
kõigil muidu hea tuju lustimiseks. Kõigepealt laulsime päevakeskuse saalis mõned vastlaja talvelaulud ning siis läksime
õue kelgutama. Õnneks leidsime ligiduses paraja kõrgusega
liumäe.

Kui kõigil olid juba põsed
punetamas, tegime ka “fotosüüdistusi” ja hindasime liulaskmise pikkusi. Otsustades
meie liugude pikkuste järgi,
peaks väga hea linakasvu aasta
tulema.
Ja siis jälle saali tagasi, kus
laual juba ootamas aurav, traditsiooniline hernesupp ning
vastlakuklid. Küll olid kõigil
kõhud tühjad suurest liulaskmisest ning hernesupp ja vastlakuklid maitsesid ülihästi.

Vaimu teritamiseks tegime veel väikese mälumängu.
Imestasime isegi, kui palju tarku meie hulgas oli, ja auhindu
tuli jagada hulgaliselt.
Kõik peolised leidsid, et
üritus läks suurepäraselt korda
ja Randvere Päevakeskus on
väga tore oma sisukate ürituste
korraldamisega.
Tänud toimkonnale, Aimele ja Reinule.

Vaike Tõnts

Üks osavõtja
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Viimsi valla kultuurikalender

5.–28. märts

Kuni detsember 2010
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus “From War to
Freedom“
“Roman Tavast ja tema Väärtmetallasjade & Märkide Tehas“
Avatud K–L k 11–17,
giid tel 621 7410, 51 02 822
Muuseum suletud 1.–15. märts
(ekspositsiooni vahetus)
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Fotonäitus “Rannarahva
pildialbum enne 1940”
Püsiekspositsioon
“Muinasajas piki rannajoont”
Püsiekspositsioon
“Rannarahva elu-olu”
Aastanäitus “Võrgu ilu”
Näitus "Hülgeküttide jälgedes”
Näitus “Uued laekumised“
Madis Veskimägi fotonäitus
"Kunst elada". Näitust
eksponeeritakse 03.03–03.04
Muuseum avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis
Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Fotonäitus “Talve ilu“
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas
II korrusel, Nelgi tee 1
www.huvikeskus.ee
Viimsi Kunstikooli
õpilastööde näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees,
Viimsi Vallamajas
Sulev Veerbergi näitus
“Maalid kodukohast“
Randvere Päevakeskuses
Kuni 10. märts
Rahvakunsti klubi
rahvuslike vaipade näitus
Viimsi Päevakeskuse saalis
Kuni 31. märts
Raamatunäitus “Märts on
teatrikuu!“
Lastele “Väikeste tüdrukute
raamatud“
26.–31. märts “Heiki Vilep 50“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. märts
Raamatunäitus
“Emakeelepäev”
Prangli Raamatukogus
Kuni 2. aprill
Graafiku ja raamatuillustraatori Epp Marguste
näitus
““Nukitsamees” ja teised”
O. Lutsu raamatu “Nukitsamees” 90. juubel
Viimsi Kooli raamatukogus
5.–15. märts
Raamatunäitus ”Naistelt
naistele eesti kirjanduses“
Viimsi Raamatukogus
5. märts k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
5. märts k 21
Seelikukütid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

6. märts k 9–19
Viimsi Taliturniir 2010
jalgpallis (9–11 a. poisid)
Korraldaja: Spordiklubi Martin
Reimi Jalgpallikool
Viimsi Spordihallis
6. märts k 10
Viimsi Kultuuriloo Seltsi
koduloolaste ring
Teema: Perekonnanimede
panemine Viimsis
Ettekandja: Jaan Tagaväli
Rannarahva Muuseumis
6. märts k 19.30
Heategevuskontsert
Keri saare toetuseks
Marko Matvere ja Väikeste
Lõõtspillide Ühing
Töötab kohvik
Sissepääs 150 krooni
Rannarahva Muuseumis
7. märts k 11–12.30
Loengusari tervislikust
toitumisest (8/4)
Lektor tervisenõustaja
Kristiina Sõrmus
Eelregistreerimine:
tel 50 15 945 või
kristiina@tervisementor.ee
IV osa: Aluseline või
happeline – mis on
pH toitumine?
Osalustasu 150 krooni
Viimsi Kaubanduskeskuse
II korrusel Viimsi Biomarketis
7. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
7. märts k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Lastehoid Heli Temper
Viimsi Vabakoguduse kirikus
7. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
8. märts k 17
Tähistame naistepäeva
Prangli Rahvamajas
8. märts k 18
Loeng “WOM-building”, I osa
Info ja eelregistreerimine:
tel 601 1717 või
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
9. märts k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Registreerumine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
9. märts k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
9. märts k 18
Loeng “Armastus ja kirg
elu lõpuni”
Info ja eelregistreerimine:
tel 601 1717 või
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

10. märts k 17
Pinksiturniir
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
10. märts k 19
Koguduse kool
“Vana testamendi prohvetid 5”
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
11. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Jaakobi kirikus
12.–13. märts k 12–19
Ökonädalavahetus
Põnevat tegevust jätkub nii
lastele, noortele kui ka
täiskasvanutele!
Info www.huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
12. märts k 17–21
Tüdrukute õhtu
Osavõtt 15 krooni
Viimsi Noortekeskuses
12. märts k 18
Koduse massaazi õpituba
Info ja eelregistreerimine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
v

13. märts k 21
Kurvits ja Krall – mehed
kitarridega!
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
14. märts k 11–12.30
Loengusari tervislikust
toitumisest (8/5)
Lektor tervisenõustaja
Kristiina Sõrmus
Eelregistreerimine:
tel 50 15 945 või
kristiina@tervisementor.ee
V osa: Millised on tervislikud
rasvad ja mida vältida?
Osalustasu 150 krooni
Viimsi Kaubanduskeskuse
II korrusel Viimsi Biomarketis
14. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Laste pühapäevakool
Anne Haagen
Lastehoid Liina-Ly Roos
k 18 Käsitöökoda
Juhendab Jaana Tamm
Viimsi Vabakoguduse kirikus
14. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
15. märts
Rein Mägari akvarellide
näituse avamine
Näitus avatud E–N k 12–16
Viimsi Päevakeskuse saalis
15. märts k 18
Loeng “WOM-building II”
Info ja eelregistreermine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

16. märts k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni
Registreerumine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
16. märts k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
16. märts k 17
Kokkamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
17. märts k 19
Koguduse kool
“Vana testamendi prohvetid 6“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
17. märts k 20
Salongiõhtu Ivo Linnaga
Kaastegev Anti Kammiste
Pilet 200 krooni,
eelmüügist galeriis
Viimsi Antiigi- ja Vanavaragaleriis
		
18. märts k 17
Meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
18. märts k 17
Kokanduskoolitus
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
18. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. märts k 18
Õpituba ”Sugaring
depilatsioon – tee seda ise”
Eelregistreerimine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
19. märts k 10
Harjumaa omavalitsustöötajate
XX talispordipäev
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
Kosel
19. märts k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
		
19. märts k 17
Lauajalgpalli turniir
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
19. märts k 19
Kulinaar-kultuuriline
salongiõhtu “Sitsiilia gurmee”
Info ja eelregistreerimine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

Eelregistreerimine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

Info ja registreerimine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

21. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. märts
k 14 SPA Viimsi Tervis
auhinnavõistlused lastele
k 15 Viimsi valla meistrivõistlused ujumises (lapsed),
k 16 noored,
k 17 täiskasvanud
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
SPA Viimsi Tervis
Viimsi SPA ujulas

21. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
21. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
		
22. märts k17
Kasside mänguasjade
meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
22. märts k 18
Seminar “Loomulik Eesti
pH-toit”
Info ja eelregistreerimine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
23. märts k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni!
Registreerumine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
		
23. märts k 17
Koerte mänguasjade
meisterdamine. Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
23. märts k 18
Loovus- ja kunstiring:
varjupaiga loomadele mänguasjade meisterdamine
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
24. märts k 16
Twisteri turniir
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
		
24. märts k 17
Loomade varjupaiga külastus
Tasuta!
Kogunemine Viimsi Noortekeskuses
24. märts k 19
Koguduse kool
“Vana testamendi prohvetid 7“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
25. märts k 16
Võistluspäev
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

19. märts k 20
Lasteöö 7–12-aastastele
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
				
19. märts k 21
Esineb Sulo. Sissepääs tasuta.
Jussi Õlletoas

25. märts k 18
Viktoriin
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

20. märts k 16
Leivaküpsetamise õpituba

25. märts k 18
Mahekosmeetika õpituba

25. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. märts k 16
Lauajalgpalli turniir
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
26. märts k 18
Tüdrukute Õhtu
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses
		
27. märts k 21
Esineb Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
		
28. märts k 11–12.30
Loengusari tervislikust
toitumisest (8/6).
Lektor tervisenõustaja
Kristiina Sõrmus
Eelregistreerimine:
tel 50 15 945 või
kristiina@tervisementor.ee
VI osa: Kas oskad lugeda
pakendiinfot? E-ained – kas
kõik on kahjulikud?
Osalustasu 150 krooni
Viimsi Kaubanduskeskuse II
korrusel, Viimsi Biomarketis
28. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. märts k 11
Palmipuudepüha jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Laste pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
28. märts k 12
Viimsi Laululaps 2010
Juhend ja ankeet
www.huvikeskus.ee
Registreerumine kuni 22. märts:
viimsi@huvikeskus.ee,
itariina@huvikeskus.ee
Tel 606 6838, 51 03 458,
50 59043
Viimsi Huvikeskuses
28. märts k 12
Naerutrenn
Info ja eelregistreerimine:
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
			
28. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Meepäevadelt saab leida oma mesiniku
ga kas purki või sügavkülma.
Liha ja kala marineerime meega. Ka meie küla rahvas on
meest sõltuvusse sattunud.
Peame toituma tervislikult,
et vähemalt 80. eluaastani suudaksime seda tööd teha, siis
lubas tütrepoeg majapidamise
üle võtta.

Saabuvate mesinduspäevade puhul võtsime
ühendust Kuusalu valla
mesiniku Lembit Kaasikuga, kes peab Kodasoos
Palu mesindustalu ning
müüb oma saadusi ka
Viimsis.

Kuidas tänavune talv mesilastele sobib? Kuidas nad
sellisel külmal ja lumerohkel
talvel talvituvad?
Üldiselt mõõdukas külm
talv mesilastele sobib. Tähtis,
et sügis, detsember ja jaanuar
ei oleks liiga soojad. Soojal
sügisel ja talvel lähevad pered
hauduma ning kulutavad sööda
varud ja energiat liigselt. Kõige
tähtsam on, et jaguks sööta ja et
talv ei oleks liiga pikk.
Kas selline talv võib mõjutada ka mee hinda?
Talv mee hinda ei mõjuta, kui
perede arv talvekahjude tõttu ei vähene. Viimasel ajal on
mõjutanud mee hinda kaks tagasihoidlikku mee aastat.
Mee hinda mõjutab aga kõige enam see, et vanemad mesinikud kaovad eest ära. Noori
piisavalt peale ei tule, mesinikuamet nõuab pikka õppimiseaega ja kõik ei saagi seda alati
selgeks. See on terve Euroopa
probleem. Ükski mesinik ei ole
mesindusega rikkaks saanud.
Et noored võtaksid riski, peaks
mee hind olema veelgi kõrgem.
Millised on teie enda kogemused – miks hakkasite mesinikuks ja kui kaua juba mesilasi peate?

Milliseid soovitusi annaksite
meeostjale?
Kui kauplusest osta, soovitame
valida ainult kristalliseerunud
mett. Importmett ei soovitaks,
sest see jõuab siia kusagilt lõuna poolt, tihti mee taara seisab
päikese käes ja pikka aega –
sellega mee kvaliteet alaneb
järsult. Laboratoorsed uuringud
on seda tõestanud, kvaliteedivahe on isegi mitmekordne.

Mesinik Lembit Kaasik koos abikaasa Aiviga Lillepaviljonis meepäevadel. Foto Arvi Kriis

Kuna ma haigestusin lapsena
reumasse, mida peeti arstide
poolt meie kliimas ravimatuks
haiguseks, soovitasid vanemad inimesed ravida mesilasnõeltega. Võtsin õielt mesilase ning lasin nõelata õigesse
kohta. Nüüd on haigus ammu
unustatud.
Mesilaste ees ei olnud mul
mingit hirmu, ainult huvi tekkis nende vastu. Õppisin agronoomiat Kuremaa Tehnikumis
ja EPAs, kus õpetati mingil
määral ka mesindust. Töötades agronoomina kiskus ikka
mesilaste poole. Harku-Järve mesilas töötas mesinikuna
kena tütarlaps, kes oli õppinud

Räpinas mesinikuks. Nüüd ma
ei teagi, kas armusin esmalt
mesinikku või mesilastesse.
Temast sai peagi mu abikaasa
ja ka mesindusalane koolitaja.
Kui abikaasa läks Tartu
eksamisessioonile, hoolitsesin
mina põhitöö kõrvalt mesilaste eest. Abikaasa Aivi õppis
tollal EPAs kaugõppes ka agronoomiat. Õige pea hakkas
agronoomiamet segama minu
mesindushuvi. Tulime Sauelt
1983. aastalt Kuusalu kolhoosi
mesinikeks. 1987. aastal hakkasime mesindustalu rajama
Kodasoole ilusasse männimetsa. Nüüd õpime mesindust kahekesi elu lõpuni.

Millist mett te ise eelistate?
Aivile maitseb rohkem heledam õie-segamesi, minule
meeldib tumedam lehe-õie-segamesi.
Kuidas teie peres mett tarvitatakse? Kui palju, kas mingite toitude hulka vm?
Meie peres tarbivad mett
kõik väga palju. Mesi on meil
täielik suhkruasendaja. Näiteks õunad paneme lõigatult 30
minutiks 200oC juures praeahju. Pärast ahjust väljavõtmist
paneme kristalliseerunud mett
kihina peale. Mesi aeglaselt
sulab ja vajub allapoole.
Marjad teeme sügisel mee-

Milliseks hindate möödunud
aastat meesaagi ja müügi seisukohast?
Meesaak oli teist aastat tagasihoidlik. Läänepoolses Eesti
osas on praktiliselt mee varud
realiseeritud. Sõltuvalt mullastikust on mee saak Lääne-Eestis ja põhjarannikul ning saartel tunduvalt tagasihoidlikum.
Kas masu on mõjutanud ka
mee müüki?
Masu mee müüki pole pidurdanud. See on ilmselt sellest
tingitud, et mee tarbijad on
rohkem majanduslikult kindlustatud inimesed ja pensionärid ning need, kes toituvad
teadlikumalt.
Mida arvate väitest, et mesinikuamet muutub aina ha-

Eesti Mee Päevad Lillepaviljonis

Ürituse eesmärk

Ettevõtmisega propageeritakse
puhast Eestimaist mett, meie
mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid tervendavaid- ja hügieenilisi omadusi;
tutvustatakse tarbijaile kodumaise mee tootjaid ja luuakse
mõlemale poolele kasulikke
vastastikuseid kontakte.

Lastele

Sisu

Kohapeal pakuvad mesinikud
degusteerida erinevat mett ja
saab teavet mesindussaaduste
liigi, päritolu ja omaduste kohta.
Müügil on turuhinnaga
mitmekesises valikus Eesti
mett, mida kahe järjestikuse
ikaldusaasta tõttu muidu napib. Saab osta mesindussaadusi nagu taruvaik, õietolm
jm, tervistavaid ja kosutavaid
meesegusid, ravimtaimi ning
teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoo-

detest valmistatud preparaate
ning kosmeetikat.
Kuna üritus toimub vahetult enne naistepäeva, siis on
palju huvitavat ja kasulikku
pakkuda just naistele, kes saa-

vad teadmisi ja oskusi tasuta
loengutel. Õpetatakse mee
kasutamist koos ravimtaimedega organismi tugevdamiseks
ja kosmeetikas, meetoitude
ja -jookide valmistamist ning

Milliste omadustega inimene
sobib mesinikuks?
Mesinik peaks olema eelkõige
rahulik, sihikindel, õpivõimeline ega tohiks karta mesilasi.
Ka peaks ta tundma puutööd,
et ise tarusid ja kärjeraame valmistada.
Kus teie mett Viimsis osta
saab?
Suvel ja sügisel käisin laupäeviti Viimsi turul mett müümas.
Mett jäi väheks, hoidsime meepäevadeks, mis toimuvad 6.–7.
märtsil Lillepaviljonis. Viimsi
rahvas saaks sealt valida, sest
meepäevadel on üle Eesti mesinikud koos. Saab degusteerida, võrrelda, kelle mesi maitseb paremini. Igas mesilas on
mee maitse pisut erinev, sest
ka taimekooslus erineb. Isegi
osa Viimsi inimesi käivad talvel meil kodunt mett ostmas.
Tendents ongi sinnapoole, et
korraliku mee saamiseks peab
valima mesiniku, kelle käest
seda head kraami tuua. Seega
meepäevad on sobiv koht sobiva mesiniku leidmiseks.
Küsis

Annika Poldre

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 01.03.2010
räägitakse nende kasulikkusest.
Tutvustatakse ja müüakse
raamatut “Toome oma tervise
tagasi”. Müügil on ka muud
vastavat kirjandust.
Esmakordselt toimub meetaimedest aasalillede akvarellide näitusmüük.
Kingitusteks võib valida lilli, ehteid, laias valikus käsitööd,
kosmeetikat, keraamikat, loodusakvarelle, mesindussaadustega valmistatud maiustusi, samuti naisi huvitavat kirjandust.

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 6. ja 7.
märtsil 2010, mõlemal
päeval k 10–17 Tallinnas
Lillepaviljonis Pirita tee
26 kogupereürituse
”Mesimagus Naistepäev”.

ruldasemaks, sest noored ei
huvitu sellest?
Tihti hakkavad noored mesilastega tasapisi tegelema, aga
neid varitsevad ohud, mida nad
ei oska ette näha. Tänapäeval
kasutavad põllumehed väga tugevaid kemikaale, mis on mesilastele surmavad. Mesilaspered tuleb paigutada põldudest
eemale. Samuti on mesilashaiguste ravi väga keeruline.

Mesinik Hinge Laur räägib
lastele mesilaspere elust, lapsed saavad mesilasi joonistada
ja värvida.
Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks muusika.
Toimub mesindusviktoriin
naistele, auhinnaks meepurgid.
Kohal on mesindussaadustega ravi konsultant dr Ilmar
Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud.
Meepäevad toimuvad 6. ja
7. märtsil k 10–17.
Piletid on odavad: täiskasvanutele 25 krooni, pensionäridele ja õpilastele 15 krooni.

Põllul ja Siim Pajusalul sündis 5. veebruaril poeg Gregor.
Viktoria ja Roman Novitskil sündis 5. veebruaril poeg David.
l Helena Kuik-Juhansool ja Marko Juhansool sündis 9. veebruaril
tütar Katarina.
l Kitty Kislenkol ja Taimo Teimannil sündis 10. veebruaril tütar
Karmen.
l Pille Pärnpuul ja Raul Rikansonil sündis 10. veebruaril poeg
Reimo Paul.
l Kaysa ja Tarmo Kährikul sündis 12. veebruaril poeg Gregor.
l Anu Tammul ja Marek Simakovitsil sündis 13. veebruaril
tütar Lee.
l Kairi ja Anti Adulasel sündis 14. veebruaril poeg Ats.
l Elika ja Sven Muinastil sündis 14. veebruaril tütar Kelli.
l Kristel ja Priit Pappelil sündis 15. veebruaril tütar Marta Lee.
l Krista Raenokil ja Andres Berensil sündis 16. veebruaril tütar
Sonja.
l Merike ja Heikki-Ivar Jürilol sündis 18. veebruaril tütar Katriin.
l Triin Pajupuul ja Raul Ukaredal sündis 20. veebruaril poeg
Caspar Mikael.
l Katrin ja Aivar Ormusel sündis 23. veebruaril tütar Mona-Helina.
l Helen ja Andres Andemal sündis 23. veebruaril poeg Joosep
Henry.
l Heli

VIIMSI VALLA MÄRTSIKUU JUUBILARID
l Emilie Pappel
l Lehte Prost

l Aleksandra Panina
l Klavdia Koseleva
l Linda Luik
l Luule Pedra
l Kurt Ingerman
l Kalju Helisalu

l Märt-Haljand Kitsing
l Helmut Auksmann
l Leida Kurt
l Adele Grigorjeva

97
92
92
91
80
80
75
75
75
75
75
75

l Mati Kuuskla 70
l Olev Tomusk 70
l Toomas Lausmaa 70
l Veera Ebenek 70
l Aimi Paalandi 70
l Svetlana Popryadukhina
l Tiina-Mai Sõrmus 70
l Ants Felding 70
l Aare Joon 70
l Leonid Puzyrev 70
l Arvu Helde 70
l Heinar Tomingas 70

70
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sport

Eesti Valdade XVIII
Talimängude finaal

Tallinn Judo Cup
& Abloy 2010
Laupäeval, 20. veebruaril toimus Tallinnas Kalevi
Spordihallis Tallinn Cup 2010 rahvusvaheline
judoturniir.

Võistlus peeti veebruari viimastel päevadel
Väike-Maarjas. Talimängudel osalenud 1200
sportlasest pääses finaali
750 võistlejat 48 vallast,
nende seas ka Viimsi.

Kõige parema tulemuseni jõudsid meie lauatennisistid, kes ka
varasematel aastatel medalivääriliselt esinenud. Koosseisus Allan Kottise, Kristjan Kant, Gea
Gross, Siim Kasemets ja Teisi
Tamming saavutati Märjamaa
valla järel teine koht. Eelmise aasta tagasilöögist toibunud
Viimsi malevõistkond (Margus
Sööt, Ain-Valdo Müütnik, Kristiina Ehala, Rasmus Kaarel Kilp
ja Danielle Luks) sai tänavu taas
finaali ja seal jäädi 11. kohale.
Males oli võitmatu Kohila
vald. Kõige tähtsamal talialal
– suusatamises – tuli Ebavere
radadele mõõtu võtma 36 valla esindust. Esimesel päeval
võisteldi üksikaladel, kus igal
vallal läks arvesse 7 paremat
tulemust.
Meie suusakoondise 7 vaprat olid Manivald Luidre (M50
I koht 5 km ajaga 14:09,0),
Raivo Pärnpuu (M40 III koht
10 km ajaga 26:25,0), Aleksander Tishtshenkov (M50 8.
koht 5 km ajaga 15:02,7), Ruta
Ottosson (N35 10. koht 5 km
ajaga 18:12,4), Viivi Toomla (N45 16. koht 3 km ajaga

Aknapoolses reas Viimsi valla
malevõistkond.

Naiste teatesõidus Viimsi naiskonna esimeses vahetuses nr. 13 all
startinud Ruta Ottosson.

12:52,1), Mairis Kangro (N35
20. koht 5 km ajaga 23:51,1)
ning kõige vanema suusataja
eriauhinna saanud Jaan Viirmaa (M50 23. koht 5 km ajaga 18:02,6). Esimese päeva
kokkuvõttes said Viimsi suusatajad 463 punktiga 9. koha.
Teisel päeval kavas olnud teatesõitudes osales Viimsist ainult naiskond koosseisus Ruta
Ottesson, Mairis Kangro ja
Lilian Raspel saavutati 3x3km
21 võistkonnast 16. koht. Naised tegid tubli sõidu, aga vaid
ühes vanuseklassis peetud teatesõit andis siiski noorematele
tubli eelise. Viimsi meeskond
4x5 km teatesõidus ei starti-

Suusatamises M50 klassi 5 km
võitja Manivald Luidre, keda
õnnitles kohalik tiigrikiisu.

nud, mistõttu jäi suusatamise
lõplikuks kohaks Viimsile 18.
Parimaks suusavallaks oli Tahkuranna.
Finaali pääsenud korvpallivõistkondadest oli meestest parim Väike-Maarja, naiskondadest võidutses Tähtvere. Viimsi
korvpallimeeskond lõppvõistlusele ei pääsenud ja saavutas eelvõistluse põhjal 24.–28. koha.
Nelja talimängudel arvessemineva ala kokkuvõttes tuli
Viimsi vald üldkokkuvõttes
9. kohale, astme võtta kõrgemale kui eelmisel aastal.
Suurematest valdadest oli taas
parim Tartu ning väiksematest
Kernu. Põhjalikumalt saab tulemustega tutvuda Eestimaa
Spordiliidu Jõud kodulehel
www.joud.ee.
Tuhat tänu kõikidele tublidele viimsilastele, kes oma
koduvalla spordiau kaitsmas
käisid, ning palju õnne medalistidele!

Tiia Tamm

sporditöö koordinaator

Esimesed taliujumise
meistrivõistlused Eestis
27. veebruaril 2010 sai
Eestis teoks esimene
rahvusvaheline talisuplusfestival ja toimusid
esimesed Eesti meistrivõistlused taliujumises.

Selgitati välja taliujumise parimad nii naiste kui ka meeste
klassis – 25 m vabalt- ja rinnuliujumises ning lisaks veel
4x25 m vabalt teateujumises
ja 450 m talipikamaaujumises.
Festival leidis aset Pirita
jõel, endiste olümpiatribüünide juures, kuhu olid Viimsi
Veeklubi liikmed koostöös
Pirita ICE klubi liikmetega
spetsiaalselt nende võistluste
tarvis raiunud sisse 2-rajalise
ja 25 meetri pikkuse jõebasseini. Lisaks sellele oli Würthi
poolt kohale toodud mobiilne
ratastel soome saun ja kaks
kuumaveetünni.
Maismaalt
jäätunud jõele sai Naissaare
liini teenindava aluse Monica

Kahe päevaga rajatud
jõebassein Pirital.

kaudu, kus töötas ka baar ning
kus oli võimalik registreeruda ja siseruumides vajadusel
sooja saada. Laeva peremehed
pakkusid ka sooja suppi, mis
oli osalejatele tasuta.
Individuaaldistantsil
oli
osalejaid tublisti üle saja. Kohal olid võistlejaid Lätist, Soomest, Venemaalt ja muidugi
meilt Eestist. Seltskond mitteujujatest talisuplejaid Harkust
Ja Pirita ICE klubist mängisid
samas kõrval aktiivselt võrkpalli. Pärast võistlusi võisid ka
kõik uudishimulikud ja esma-

kordselt üritajad jääsuplusest
osa saada. Õhkkond oli igati
sõbralik ning ergutust ja kaasaelamist jagus kõigile. Õnneks
otsustas ka ilmataat korraldajatele meelt mööda olla ning
pakkus sel talvel esimest korda paar kraadi plussi, et vesi
jõebasseinis ühe hetkega ära ei
külmuks ja pealtvaatajad rahulikult ilma jalalt jalale tammumiseta üritust jälgida saaks.
Kokku tuli Viimsi Veeklubile 5 individuaalset võitu ja
üks meeskondlik teateujumise
kuld, üks hõbemedal ja kaks
pronksi. Kõige resultatiivsemad olid Kinne Tõnnison
ja Bruno Nopponen kumbki
kolme võiduga, neile järgnesid Henri Kaarma ühe kullaga
ja seda taliujumise kõige kuninglikumal alal – 450 m pikamaaujumises. Romet Tepper
sai ühe hõbeda ja ühe pronksi
+ teateujumise kulla ning Teet
Daaniel ühe pronksi + teateuju-

Taas sai püstitatud mitmeid rekordeid. Osavõtjate arv oli
oodatust suurem – kokku osales 493 judokat, esindatud oli
6 riiki ja 42 klubi. Pealtvaatajaid oli umbes 3000.
Mitmeid kuid kestnud ettevalmistused, pingelised pikad tööpäevad ja unetud ööd kandsid lõpuks vilja – turniir
õnnestus. Suur lava, suurejooneliselt kaunistatud pjedestaal, valgustused, reklaamplakatid, uhked autod saalis –
pealtvaatajad kommenteerisid, nagu oleksid nad sattunud
maailmameistrivõistlustele.
Loomulikult poleks seda kõike olnud, kui klubil poleks nii ustavat meeskonda ning nii kindlaid ja usaldavaid
toetajaid: Abloy Eesti OY – Ulvi Kullerkupp, Klinkberg –
Priit Vanatoa, Toyota Baltic ja Mustakivi Auto, Budolinn
ja Dmitri Budõlin, Tallink Hotels ja A Le Coq ning veel
palju teisi toetajaid. Suured tänud kõigile lapsevanematele, kes aitasid turniiri korraldada ja läbi viia. Suured tänud
lastele, kes olid abiks nii kohtunikelauas kui ka mattide
tassimisel. Klubi tänab Geiri, kes lastega oli suurepärase
kava ette valmistanud, treenereid, Madist, kes organiseeris mattide vedu ja turniirijärgset koristamist, Peepu, kes
abistas autasustamisel, ja meie klubi aktiivset lapsevanemat Priit Valknat, kes oli turniiri juht.
Erilised tänuavaldused ja kiidusõnad meie klubi peatreenerile Rain Arukaevule, kes on nii julge ja ettevõtlik
sellise suurejoonelise turniiri korraldamisel, kes on suutnud veenda inimesi, et sellist üritust on lastele ja judoinimestele vaja.

SK Ookami judokool

VIIMSI
SULGPALLIKLUBI
KUTSUB
TREENINGUTELE
ALGAJAID
Treeningud 1 x nädalas – pühapäeval k 10–11

mise kulla. Veel võistles Viimsi
Veeklubi eest Priit Vehm, kes
saavutas 25 m rinnuliujumises
EMi arvestuses 8. koha.
Viimsi Veeklubist aitasid
üritust korraldada ja meistrivõistlusi läbi viia Henri Kaarma, Priit Vehm, Romet Tepper,
Rain Berezin, Sten Berezin,
Marius Mölder, Teet Daaniel,
Bruno Nopponen ja kohtunikena olid abiks veel Erika Tuvike,
Liina Laul ja Tiit-Urmas Reiter.
Vabatahtlikena olid veel jõu ja
nõuga abiks Toomas Haggi,
Igor Filin, Jane Ild, Kadi Mikkus, Riin Pusa, Pirita kooli õpilased jt sõbrad/tuttavad.
Suured tänud ka viimsilasele Hannes Viherpuule ülejäänud korralduse ja suure pingutuse eest! Aitäh kõigile ja
kohtumiseni juba tuleva aasta
8. jaanuaril samas kohas!

Viimsi Veeklubi

Info ja registreerimine
telefonil 56 902 481 või
aigartonus@hotmail.com
Treener AIGAR TÕNUS

Spordiüritustest tulemas
6. märts 9.00 VIIMSI TALITURNIIR 2010 jalgpallis, 9–11-a.
poistele / Viimsi Spordihall / Korraldaja: Spordiklubi Martin
Reimi Jalgpallikool
13. märts Harjumaa meistrivõistlused LAUATENNISES / veteranid M40, 50, 60, N35 ning noored MN18, MN15 ja MN13 /
Tallinn / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
18. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused SISEKERGEJÕUSTIKUS, kuni 5. kl, 6.–7. kl, 8.–9. kl, 10.–12. kl / Tallinn / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
19. märts Harjumaa omavalitsustöötajate XX TALISPORDIPÄEV /
Kose vald / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
26. märts Viimsi valla meistrivõistlused UJUMISES / k 14 SPA
Viimsi Tervis auhinnavõistlused lastele; k 15 meistrivõistlused,
lapsed; k 16 meistrivõistlused, noored; k 17 meistrivõistlused,
täiskasvanud / Viimsi SPA / Korraldaja: SPA Viimsi Tervis
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l Kogemustega raamatupidaja osutab raamatupidamisteenust äriühingutele, korteriühistutele, FIEdele alates
algdokumentide koostamisest kuni majandusaasta aruande vormistamiseni. Asukoht Viimsi, Haabneeme. Hinnad kokkuleppel! Tel 53 412 898, info@bairam.ee.

tundide paketid: 20 ak t (20x45 min), 30 ak t (30x45
min), 40 ak t (40x45min). 1 ak t (45 min) al 260.-. Proovitund soodushinnaga 2 ak t (2x45 min) / 2x220.-. Parim
individuaaltundide hind Tallinnas! www.kajavahikoolitus.
ee, e-posti aadress kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.

l Viljapuude lõikus. Hooldame, noorendame ja kujundame teie viljapuuaia. Tel 50 89 294.

l Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. e-mail
nalla74@hotmail.com, tel 58 078 176.

l Viimsi Peetri Pizza võtab tööle pitsameistri. Võimalik
väljaõpe. Vajalikud isikuomadused: puhtusest lugupidamine, kiirus, ausus, lojaalsus, töötahe, kohusetundlikkus
ja kliendisõbralikkus. CV saata: sirli@tehnovorm.ee.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii.
Vannitoamööbel seintele ruumi mõõdus. Innovatiivsed
köögid. Projektist paigalduseni. Tel 50 29 075.

l Viimsis asuvasse rõivapoodi vajatakse müüjat. Info tel
52 54 614, e-mail foresttrade@hot.ee.
l Otsin Randvere külas eramajja (ca 230 m2) kogemustega koristajat, kes käiks koristamas 1 kord nädalas. Hind
kokkuleppel. Kõik pakkumised oodatud e-posti aadressile
tule.koristama@hotmail.com.
l Järelaitamistunnid reaalainetes (matemaatika, füüsika,
keemia). Kogemustega 38-aastane meesõpetaja. Tasu
110.-/tund. Tel 51 49 154.

l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp alates 330.-/ruum.
Kask alates 450.-/ruum. Konteineris alates 1200.-/tk.
Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks helista 52
00 093 või täida tellimisleht internetis www.puu24.ee.
l Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-, krohvimisjm üldehitustööd. Saunade ehitus. Kvaliteetne töö. Tel 51
10 992.

l Üürin omanikult korteri. Tel 50 89 052.

l Toidukartul otse talunikult! Kuivad küttepuud. Jae- ja
hulgimüük. Toome kartulid ja puud teile koju kätte. Tel
51 60 822.

l Teostame üldisi lumekoristustöid (ka katuselt). Tel 56
472 764 või 56 487 738.

l Õhksoojuspumbad. Müük. Paigaldus. Hooldus. Tel 53
407 191, www.erilahendused.ee.

l Pakun võimalust teenida lisaraha naistel vanuses 18–
60 põnevas ilu- ja moetoodete maailmas. Haara kinni
võimalusest, kui Sind köidab: võimalus teenida lisaraha,
olla iseenda ülemus – tulu sõltub Sinu panusest, võimalus
leida uusi tutvusi ja kogemusi, eneseareng ja osalemine motivatsiooniprogrammides. Küsi lähemalt või edasta
oma soov: Sirle Roots (sirle.roots@mail.ee), tel 53 909
105.

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. www.nagusul.
ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

l Soovin üürida 2-toalist rõduga korterit (võib olla möbleerimata, kuid vähemalt köögimööbliga). Korter võiks olla uuemas majas. Hind ca 3000 krooni. Kontakt liilia2@
gmail.com.

l Teostame puude raiet. Tel 55 637 666.
l Küttepuu sooduspakkumine. Müüa konteineris kuiva
küttepuud 56o.-/rm ja 40 l võrkkotis 30 cm kuiv lepp ja
sanglepp 27.-tk. Hinnad koos transpordiga! Tellimine 50
33 552, 53 408 290.
l Jää- ja lumekoristustööd katustelt. Tel 56 930 342.

l Otsime II klassi lapsele koduõpetajat, kes käiks lapse
juures 2–3 korda nädalas u 2 tundi ning aitaks teda järgi
matemaatikas ja oleks vajadusel abiks ka teiste ainete
kodutööde selgitamisel. Asukoht Soosepa, kontakt triinu@cluster.ee, tel 52 85 025.

249.*
töötund

*Hinnale lisandub käibemaks

l Pakume jääpurikate koristust, lumekoristust katustelt,
parklatest ja hoovidest. Hinnad soodsad! Tel 55 620 620.

AASTA KAINENA
LASERKODEERIMINE 1500 EEK
aasta möödudes - mõõduka
tarvitamise treening.
Alkoholivastast kampaaniat toetab EL.
TASUTA KONSULTATSIOON
isikutele, kes on registreeritud Tööturuametis.
www.kordamed@kordamed.ee
tel. 565 1316, 627 4460

l Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja
paberipuud. Abistame paberite vormistamisel ja raietöödel. Oma transport. www.forestryest.ee Tel 56 636 076,
56 638 551.

POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

l Müüa lõhutud küttepuud lepp 420.-, kask 550.- ruum
(laotud). Transport alates 10 ruumist tasuta. Tel 53 544
240.
l Professionaalne massaaz 1,5 h 280.-, Viimsis, Sõpruse
tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Info ja broneerimine tel
55 587 538.
l Keeleõpe – inglise, rootsi, soome! Koolitame Tallinnas
kesklinna piirkonnas, Kadriorus, J. Vilmsi 53G. IndividuaalVILJAPUUDE LÕIKAMINE
Käes on viljapuude
lõikamise aeg!
Samas langetame ohtlikke
puid nii tõstukiga kui ilma.
Veel teeme kõiksugu
haljastustöid.
Saadaval erinevad kodumaised
istikud – spetsialiseerunud,
hekitaimedele.

OÜ Lapsemeelene
Tel: 55 580 158
e-mail:
hekidhaljastus@hekidhaljastus.ee

Garderoob
Riided kogu perele
Õmblus- ja parandustööd
Varsti avame kasutatud riiete kaupluse
Kaluri tee 5 (endised Swedbank ruumid).
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Virve Rižski iluravi
Hotell Athena 0-korrusel
Uudis: peamassaaž
Prantsuse looduspuhas sari
Ecocert
l näo-

ja kehahooldus

l akneravi

l tervisekapsel
l pediküür

l maniküür

Tel 553 5507
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Austatud kliendid!

AVATUD ON MEIE
LIHAPOOD VIIMSIS

Rohuneeme tee 57B (endine Ranna Kauplus)
Omatoodetud sealihale lisaks pakume ka veise- ja
lambaliha, singi ja vorstitooteid.
TULGE TUTVUMA MEIE VALIKUGA.
Meilt on ka võimalus osta sealiha väikehulgi.
Ettetellimine 1-2 päeva.
Täpsem info tel: 50 577 65 ja www.samirte.ee
E-R 9:00-19:00, L 9:00 – 17:00, P suletud

