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Viimsi Teataja 
tiraaž tõuseb
Alates märtsist tõuseb Viimsi Teataja 
tiraaz 300 eksemplari võrra. Valla-
valitsus on vastava otsuse vastu 
võtnud, kuna aasta jooksul on valda 
lisandunud 300 postkasti.

Pikemat aega on mitmed vallakodanikud kurt-
nud, et Viimsi Teataja nendeni ei jõua. Põhju-
seks on see, et leht saab lihtsalt otsa, kuna valda 
on postkaste pidevalt juurde tulnud. Aadresside 
saatmisest toimetusele kahjuks suurt abi pole, 
kuna lehe kojukanne on organiseeritud pime-
postituse põhimõttel, mis on kordades odavam. 
See tähendab, et vedaja jaoks ei ole konkreet-
seid kliente ega adressaate, vaid  jaotatakse põ-
himõttel, et leht läheb igasse valla postkasti ning 
nii palju, kui lehti jagub. 

Lehe trüki ja leviku osas on vald seotud le-
pingupartneritega. Kokku on Viimsi Teataja lu-
gejani jõudmisega seotud kuus osapoolt: valla-
valitsus on lehe väljaandja ja töö tellija, toimetus 
kirjutab ja toimetab lood, otsib pildid ning teeb 
lehe maketi (lugude paigutuse), OÜ Viimsi Aren-
duskeskus tegeleb raamatupidamise ja toimetuse 
olmeküsimustega, OÜ Meedium teeb lehe ku-
junduse, küljenduse ja korrektuuri ning vastutab 
vastavalt täisteenuse lepingule ka töö eest kahe 
järgmise osalisega, milleks on trükikoda ja lehe 
kojukanne, mida teostab Ekspresspost.

Kellel ikka mingil põhjusel jääb leht saa-
mata, siis on võimalik seda leida vallavalitsu-
sest ja raamatukogust ning loomulikult inter-
netist valla koduleheküljelt kõikjal maailmas.

Loodame aga jätkuvalt, et olukord paraneb 
ja leht jõuab kõigi huvilisteni.

Jaan Tagaväli räägib,  
kuidas Viimsis perekonna-
nimesid pandi. Loe lk 6

Viimsi Vallavolikogu kinnitas 
teisipäeval määrused, 
millega jõustuvad alates 
1. märtsist lastega perede-
le uued soodustused. Vald 
tasub 1.–3. klasside õpilaste 
koolitoidu eest ning teeb 
soodustusi mitme lapsega ja 
vähekindlustatud peredele 
lasteaiakoha maksmisel. 

MLA Viimsi Lasteaiad ja 
Püünsi Kooli lasteaia lap-
sevanema poolt tasutava 
lasteaiatasu määrad
Volikogu määrusega muudeti mu-
nitsipaallasteasutuste Viimsi Laste-
aiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapse-
vanema poolt tasutava lasteaiatasu 
määra peredele, kus ühest perest 
käib samaaegselt lasteaias kaks või 
enam last. Soodustus määratakse 
munitsipaallasteaedades, s.o Viim-
si Lasteaedades ja Püünsi Kooli 
lasteaias käivatele lastele. Soodus-
tuse saamiseks peab laste ja mõle-
ma lapsevanema elukoht rahvasti-
kuregistri andmetel olema Viimsi 
vald, neist ühe lapsevanema puhul 
vähemalt ühe aasta jooksul ja seda 
nii taotluse esitamise kui ka soo-
dustuse kehtimise ajal. 

Käesoleval hetkel on lasteaia-
tasu suuruseks 870 krooni kuus. 
Määruse muutmisega kehtestatak-
se soodustus alates teisest lapsest 
ja igale järgnevale lapsele 50% 
kehtestatud lasteaiatasu määrast, 
lasteaiatasu pere teisele ja igale 
järgnevale lapsele on seega 435 
krooni kuus. Soodustuste määra-
misel arvestatakse ka lastega, kes 
käivad vallaga lepingu sõlminud 
eralasteaedades. Soodustus ei kehti 
eralasteaeadele vallapoolse toetu-

se maksmisel, seda arvestatakse 
munitsipaallasteaias käiva lapse 
eest. “Näiteks, kui peres on kaks 
last, kellest üks käib munitsipaal-
lasteaias ja teine vallaga lepingu 
sõlminud eralasteaias, siis laps, 
kes käib valla munitsipaallasteaias, 
saab 50% lasteaiatasu soodustust,” 
selgitas abivallavanem Urve Palo. 
Soodustuse määramise aluseks on 
lapsevanema taotlus, mille ta esitab 
vallavalitsuse noorsoo- ja haridus-
ametile. Toetuse taotluse esitamise 
kord ning vormid on alates 1. märt-
sist saadaval noorsoo- ja haridus-
ametis ning elektrooniliselt valla 
kodulehel.

Tasuta koolitoit 1.–3. 
klasside õpilastele
Alates esimesest märtsist maksab 
Viimsi vallavalitsus kõikide Viimsi 
koolide 1.–3. klassi õpilaste koo-
litoidu kinni 100% ulatuses. Riik 
eraldab tasandusfondi kaudu koo-
lilõuna vahenditeks 11.40 krooni 
õpilase kohta päevas. Seni tasusid 
tegeliku hinna ja riigi kompensat-

siooni vahe, mis on 10 krooni lapse 
kohta päevas, lapsevanemad. Alates 
1. märtsist 2010 tasub Viimsi vald 
riigi kompensatsiooni ja koolitoidu 
tegeliku hinna vahe. Tasuta toidu 
saamiseks 1.–3. klassides ei pea lap-
sevanemad avaldust esitama.

Tasuta lasteaed vähekind-
lustatud perede lastele
“Päris tasuta võimaldame lasteaia-
kohti nendele lastevanematele, kes 
on vähekindlustatud, seni kuni pere 
loetakse vähekindlustatuks,” rääkis 
Urve Palo. “Vald maksab alates 1. 
märtsist kinni koha munitsipaallas-
teaias või eralasteaias munitsipaal-
lasteaiakoha maksumuse ulatuses – 
see on 870 krooni kuus. Kui siiani 
tasus vald vähekindlustatud perede 
lastele lasteaia toiduraha, siis nüüd 
võimaldab vald vähekindlustatud 
peredes lasteaias käivatele lastele 
tasuta lasteaia koha, kuniks pere 
materiaalne olukord paraneb. Meil 
on näiteid perede kohta, kus on loo-
butud lasteaiakohast, kuna pere ei 
suuda sellest tulenevaid materiaa-
lseid kulutusi kanda,” rääkis Urve 
Palo. “Lasteaed ei ole üksnes lapse-
hoiu ja mängukoht, vaid väga olu-
line õppimise ja arengu keskkond. 
Lapsed ei pea majanduskriisi tõttu 
kannatama ning võimalus lasteaias 
käia peaks olema ka nendel lastel, 
kelle vanemad on sattunud majan-
dusraskustesse,” ütles Palo. 

Lasteaiatoetuse saamiseks 
peab vähekindlustatud pere esita-
ma sotsiaal- ja tervishoiuametile 
avalduse ja sissetulekut tõendavad 
dokumendid. Toetust saavad need 
pered, kus mõlemad vanemad on 
rahvastikuregistri andmetel Viimsi 
valla elanikud.

Sünnitoetus kahes osas
Sünnitoetus puudutab kõiki pere-
sid olenemata sissetulekutest. Uue 
määrusega muutub aga sünnitoe-
tuse väljamaksmise kord. Sünni-
toetuse saamiseks peavad mõle-
mad vanemad olema Viimsi valla 
elanikud enne lapse sündi, seal-
juures üks vanem vähemalt aasta 
enne sündi. Alates 1. märtsist ha-
katakse sünnitoetust välja maksma 
kahes osas: 25% ehk 1000 krooni 
sünnijärgselt ja 75% ehk 3000 
krooni lapse aastaseks saamisel 
tingimusel, et laps ja vanemad 
on olnud katkematult Viimsi val-
la elanikud. Sünnitoetuse 2. osa 
saamiseks on vaja esitada avaldus 
valla sotsiaal- ja tervishoiuameti-
le. Avaldusi võetakse vastu kolme 
kuu jooksul alates lapse sünnist. 

Viimsi vallas on kokku ligi 
3000 alla 18-aastast last. Eelmisel 
aastal sündis ligi 300 last. Märtsis 
jõustuvate määrustega soovib vald 
lastega peredele abikäe ulatada.

Informatsiooni MLA Viimsi 
Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia 
lapsevanema poolt tasutava laste-
aiatasu soodustuse saamiseks ala-
tes pere teisest lapsest ja soodus-
tuse taotluse esitamise kohta saab 
vallavalitsuse noorsoo- ja hari-
dusametist telefonil 606 6868 või 
elektrooniliselt kadi@viimsivv.ee, 
markii@viimsivv.ee.

Informatsiooni tasuta lasteaia-
kohtade kohta vähekindlustatud 
peredele ja sünnitoetuse kohta 
saab vallavalitsuse sotsiaal- ja ter-
vishoiuametist telefonil 606 6827 
või elektrooniliselt marlies@viim-
sivv.ee, eldi@viimsivv.ee. 

VT 

Lisasoodustused lastega peredele
Vastlapäev oli rõõmu- ja trallipäev kõigile. Alates 1. märtsist on paljudel peredel põhjust rõõmu tunda ka uute toetuste üle, mis vald lastega peredele kehtestas.

Abivallavanem Urve Palo.

Kodumaa sünnipäev – 
perepäev Pringi külas
24. veebruar 2010 Viimsi Jaakobi 
kirikus ja Rannarahva Muuseumis

12.00 Muuseum tasuta avatud
 Ringkäigud rannarahva ajalukku
 Joonistame kodumaad
 Meremehesõlmede õpituba
 Sünnipäevakohvik 
13.00 Lipuheiskamine ja vallavanema  
 tervitus kiriku ees
13.15 Kaitseliidu Harju Maleva orkestri  
 kontsert
13.50 Ajalootund – Eesti Vabariigi sünd –  
 Mart Helme
14.20 Palve kodumaa eest ja 
 õnnistamine 
14.30 Kaitseliidu relvade väljapanek 
 muuseumis
 Sõdurisupp muuseumi ees
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid 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 
5. märtsil

VALLAAMETNIK VASTAB

Kui kaua oled Viimsis tööl 
olnud, kuidas siia sattusid, 
mis tõmbas? 

Olen enamiku elust Viim-
sis olnud. Tulin siia juba alg-
kooli. Pärast ülikooli töötasin 
neli-viis aastat Rakvere linna 
peaarhitektina. Hariduselt olen 
ERKI lõpetanud arhitekt. Siis 
töötasin veel mõned aastad 
erasektoris, projekteerides ka 
Viimsisse, näiteks Kirsiaia 
ridaelamud ja lasteaia Väike 
Päike.

Siia tööle sattusin nii, et 
mind kutsuti. Paar kuud sai 
mõeldud, kuid siinsed tööüles-
anded on väga väljakutsuvad. 
Käimasolevate Haabneeme 
aleviku ja Viimsi aleviku üld-
planeeringute tegemine ongi 
ehk peamine, miks tulin. Ül-
dised planeeringulised küsi-
mused, mis loovad struktuuri, 
millest lähtudes saab hea elu-
keskkond tekkida – see on suu-
rem ja vastutusrikkam mastaap 
kui vaid hoonete projekteeri-
mine. 

Maakorraldus ja planeeri-
mine on mahukad ja keeru-
kad valdkonnad ning kuigi 
suuremas osas peaks maa-
reform lõppenud olema, ei 
paista tööpõld siiski tühjaks 
jäävat. Milliste küsimustega 
tuleb argipäeval kõige roh-
kem tegeleda, missugused ül-
dised suunad valitsevad?

Meie töövaldkonna, nagu 
osakonna nimigi ütleb, võibki 
kaheks jaotada: planeerimise 
ja maakorralduse küsimused. 
Kaks teemat, mis on omavahel 

Maa- ja planeerimisameti 
juhataja Oliver Alver

väga seotud. Planeerimisvald-
konnas on ülesannetel samuti 
kaks haru. Kõigepealt valla 
eestvedamisel koostatavad 
üld- või detailplaneeringud, 
mis on üpriski sihipärane ja 
planeeritud tegevus. Praegu 
käib täpsustavate üld- ja tee-
maplaneeringute tegemine, 
nagu näiteks eelpool mainitud 
Haabneeme aleviku ja Viimsi 
aleviku üldplaneering, Äig-
rumäe küla, Laiaküla, Met-
sakasti küla ja Muuga küla 
üldplaneering. Lisaks koosta-
takse Viimsi valla teedevõrgu 
teemaplaneering ning aren-

gukavaga sarnast teemapla-
neeringut nagu Lapsesõbralik 
Viimsi.

Teine osa, mida vald peab 
menetlema, on eraomaniku 
poolt tehtud planeeringud. 
Nende mahtu on raske ette hin-
nata. See sõltub majandusest ja 
tema tsüklitest, nii et juba eel-
misel aastal oli märgata alga-
tamiste vähenemist. Võrreldes 
aastaga 2007 on planeeringu-
te algatamiste arv kahanenud 
poole võrra.

Kui käsitletakse eraomani-
ke algatusel tehtavaid planee-
ringuid, siis vallavavalitsus on 

võtnud üldise suuna, et mitte 
teha detailplaneeringuid kin-
nistute kaupa, vaid piirkonniti. 
Vaadatakse terviklikumat pilti, 
sealhulgas tänavate võrku, sot-
siaalvõrgustikku, trasse – kõi-
ke koos.

Maareform on küll põhi-
mõtteliselt lõpule jõudmas, 
kuid jäänud on murelapsed: 
probleemid maade erastamise 
ja tagastamise osas ning nende 
lõpulejõudmist ei oska ennus-
tada.

Üks perspektiivsed üles-
andeid maaga seotud teemade 
ringis on teedealuste maade 

munitsipaliseerimine. Kuna 
paljud valla teed asuvad prae-
gu reformimata riigimaal, siis 
on soov need munitsipalisee-
rida.

Kes veel teie ametis tööta-
vad, millised on nende üles-
anded?

Osakonnas on pärast koon-
damisi lisaks juhatajale veel 
neli inimest. Marianne Lepp-
mets tegeleb maa erastamiste 
ja maamaksuga, Silvi Rinne 
maade tagastamise ja munit-
sipaliseerimisega ning topo-
geodeetiliste alustega, Anne 
Siitan koordineerib planeerin-
gute koostamist ja tegeleb sel-
le protsessi juriidilise poolega, 
Velly Sild jälgib menetlemise 
protsesse, haldab seaduses 
nõutud kirjavahetust ja arhi-
veerib planeeringuid.

Missugused planeeringud on 
praegu kõige olulisemad või 
kõige huvitavamad?

Kindlasti juba eespool 
mainitud üldplaneeringud, aga 
ka näiteks uue Haabneeme 
staadioni, Kelnase sadama ja 
Leppneeme sadama või Tamm-
neeme spordiplatside planee-
ringud. 

Väga huvitav on Haab-
neeme klindiastangule tervi-
sespordiraja kavandamine, et 
asulate vahel tekiks avatud 
spordivõimalustega ala, mis 
ühtlasi avaks inimestele selle 
tähelepanuväärse ja majesteet-
liku pinnavormi koos põlis-
metsaga.

Kindlasti tuleb vahel ette ka 
huvide põrkumisi, vaidlusi 
arendajatega jms. Kuidas 
neid lahendate?

Huvide põkkumist on pide-
valt ja kogu aeg. Planeerimise 
protsessi puhul on see demok-

raatlikus ühiskonnas loomu-
lik. 

Ma ei tooks siin välja 
eraldi vaidlusi arendajatega. 
Vaidlused on laiemad, neid 
konfliktipooli on tihti rohkem: 
omavalitsus, arendaja, naabrid, 
vallaelanikud, tehnovõrkude 
valdajad, erinevad riiklikud 
asutused ja ka naaberomavalit-
sused. Harv on juhus, kui mõni 
planeering läheb läbi ilma vaid-
lusteta.

Kui vaidlus toimub kahe 
eraomaniku vahel, saab vald 
olla vahendajaks ja abistajaks 
kompromissi leidmisel. Parim 
lahendus on inimesed koos 
laua taha kutsuda ja asjad sel-
geks rääkida.

Asja teine pool on see,  kus 
vald püüab kaitsta avalikke 
huve, näiteks tagada inimeste 
juurdepääsu mererannale. Siis 
on avalik huvi hägusem ja ei 
ole kahte konkreetset poolt 
laua taga. Need sajad inime-
sed, kes sooviksid ka pääsu 
mereranda, ei tule tavaliselt 
planeeringute juures oma huve 
kaitsma. Hiljem, kui planee-
ring kehtestatud, märgatakse, 
et enam ei saagi merekaldale 
jalutama. 

Lõpetuseks räägi mõne lau-
sega ka sellest, mida teed siis, 
kui töökabineti ukse oma sel-
ja taga kinni paned.

Olen kahe lapse isa, mul 
on 7-aastane tütar ja 4-aastane 
poeg. Nemad on kõige tähtsa-
mad. Jõudumööda aitan kaasa 
Eesti Arhitektide Liidu tegevu-
sele ja annan külalisõppejõuna 
tunde Eesti Kunstiakadeemias. 
Praegusel lumisel talvel meel-
dib suusatada ja võtan marato-
nidest osa. Võimaluse tekkides 
reisin.

Küsis 
Jüri Leesment

Oliver tahtis oma jutu juurde just sellist pilti.

24. veebruaril peame taas meie oma 
Eesti Vabariigi aastapäeva, sel korral 
juba 92. sünnipäeva. See on suur ime, 
et aastal 1918 kuulutati välja Eesti Va-
bariik. Ja ime on ka see, et pärast pikka 
nõukogude okupatsiooni võime taas 
elada oma elu vabas Eesti riigis.

Kui tähtis aga on meile igale ühele meie ko-
dumaa? Meie oma Eesti Vabariigi sünnipäev? 
Kas möödub see taas kodus teleri ees, vaadates, 
kuidas riigiisad lippu heiskavad, kaitseväelased 
marsivad ning prominendid presidendi vastuvõ-
tul jalga keerutavad?

Kui võidupüha tähistame me igaüks suurelt 
ja jaaniõhtul pidutsedes, siis vabariigi aastapäev 
tõesti kipub olema lihtsalt üks vaba päev. Sel-
leks aga, et seda muuta, et meil igaühel oleks 
võimalik oma koduvabariigi sünnipäeval ko-
dunt välja tulla, planeerivad EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kogudus ning Rannarahva Muuseum, 
kaasates Viimsi Vallavalitsust ning Kaitseliitu, 
koostöös tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva 
24. veebruaril algusega kell 13 Viimsi Jaakobi 
kirikus ning Rannarahva Muuseumis Nurme tee 
alguses.

Plaanis on Kaitseliidu Harju Maleva orkestri 
kontsert, tervitus vallavanem Haldo Oravaselt, 
ajalootund – Eesti Vabariigi sünd – Mart Hel-

Vabariigi aastapäev

melt ning palve kodumaa eest Jaakobi kirikus. 
Ning üle tee Rannarahva Muuseumis on võima-
lik tutvuda Kaitseliidu tegevusega muuseumis, 
lastel joonistada oma kodumaad ning õppida 
sõlmede tegemist. 

Kui ilm vähegi lubab, toob Kaitseliit kohale 
ka supikatla, et kõigile üritusel osalejatele sõdu-
risuppi pakkuda.

Soov on, et saaksime sel päeval olla ühes-
koos ja tunda rõõmu oma kodumaast ning tä-
histada vääriliselt tema sünnipäeva. Oodatud on 
kõik viimsilased koos peredega, sest tegevus-
võimalusi on erinevaid ja igale vanusele.

Kohtumiseni 24. veebruaril kell 13!
Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik
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Aasta 2009 möödus 
Põhja Prefektuuri Ida 
politseiosakonnale 
äärmiselt töörohkelt. 

Suvi oli täis pikitud avalike 
üritustega, kus politsei tava-
päraselt ning tugevdatud jõu-
dudega avalikku korda tagas. 
Laulu- ja tantsupidu, Õllesum-
mer, Madonna kontsert, Tele 2 
Go Live ei vaja vist kellelegi 
tutvustamist. Tavaline viimsi-
lane võib küll õlgu kehitades 
arvata, et mis see Viimsisse 
puutub. Selgituseks ütlen, et 
avaliku korra tagamisse mas-
siüritustel kaasatakse alati 
suurem osa ametnikest olene-
mata nende tööliinist. Seega 
olid ka Viimsi valda teeninda-
vad konstaablid tihtipeale mit-
meid päevi hõivatud muude 
täiendavate tööülesannetega 
väljaspool oma teeninduspiir-
konda.

Viimsi õiguskorda möö-
dunud aastal iseloomustab 
registreeritud kuritegude arvu 
kasv. Kui 2008. aastal regist-
reeriti 284 kuritegu, siis 2009. 
aastal koguni 345. Kuritegu-
de liike vaadeldes selgub, et 
suurenenud kuritegude arvu 
moodustas põhiliselt vargus-
te kasv – eluruumist vargusi 
oli varasema 18 asemel 39 ja 
kauplustest vargus 10 asemel 
34. Samal ajal vähenesid var-
gused sõidukitest.

Rõõmustav on, et 2009. 
aastal ei registreeritud Viimsis 
ühtki röövimist ning tuntav oli 
ka vägivallategude arvu oluli-
ne vähenemine. Viimaste aas-

Õiguskord Viimsi vallas 
2009. aastal

tate kuriteoliikide dünaamika 
näitab varasvastaste (põhiliselt 
varguste) kuritegude arvu kas-
vu ning isikuvastaste langust.

Kahjuks tuleb ikka ja jälle 
elanikele meelde tuletada, et 
oma vara ei jäetaks järelvalve-
ta ning nähtavale kohale (jalg-
rattaid rõdule, tööriistu, elekt-
roonikat jms sõiduautosse, 
seda ka mitte  eramaja hoovis, 
rääkimata uste lukustamisest). 
Kui elanik teeb ise kõik või-
maliku, et oma vääresemetest 
ilma jääda (eeltoodud näited), 
siis küllap see nii ka kunagi 
juhtub.

Liiklusturvalisuse osas 
on võimalik meil kõigil veel 
olukorda parandada. Toimus 
11 inimkannatanutega liiklus-
õnnetust, kus sai vigastada 15 
liiklejat. Võrreldes möödunud 
aastatega on see suhteliselt 
keskpärane näitaja. Politsei 
on enda jaoks ka kaardistanud 

liiklusohtlikud kohad, kuhu 
siis püüame nn “kriitilistel ae-
gadel” patrulle suunata.

Alaealiste poolt toime pan-
dud õigusrikkumiste puhul on 
märgatav kasv nii tabatud ala-
ealiste alkoholi kui ka tubaka-
toodete tarvitajate osas. Arvud 
ei ole küll Viimsile omaselt 
suured, kuid siiski märkimis-
väärsed.   

Kindlasti on käesoleval 
aastal plaanis uuendada Ida 
politseijaoskonna ja Viimsi 
Vallavalitsuse vahelist koos-
töölepet ning kaardistada 
koostöös Viimsi Vallavolikogu 
korrakaitsekomisjoniga prio-
riteetsemad töövaldkonnad, 
seda nii politsei kui ka valla 
vaatenurgast. Palju abi kons-
taablitele on osutanud veeliik-
lusteenistuse ametnikud oma 
kaatritega. Kui varem oli valla 
saartele pääsemine paras pea-
valu ja nõudis pikka planee-

rimist, siis tänasel päeval on 
navigatsioonihooajal politsei-
kaatrid pidevas liikumises ja 
saartele pääsemine pole prob-
leemiks. 

Kuidagi ei taha käivituda 
abipolitseinike formeering. 
Sinna kuuluvaid aktiivseid 
abipolitseinikke võib kokku 
lugeda ühe käe sõrmedel ning 
sõrmi jääb veel ülegi. Ometi 
on valla poolt välja pakutud 
erinevaid “motivatsioonipa-
kette”, stimuleerimaks abi-
politseinike tegevust. Samuti 
pakub politsei koolitust ning 
varustust. Kahjuks on soov ja 
huvi midagi valla avaliku ja 
heakorra heaks midagi ära teha 
äärmiselt leige.

Alates 1. jaanuarist 2010 
alustas tööd ühendasutus nime-
ga Politsei- ja Piirivalveamet, 
mis ühendab endas senised 
Politseiameti, Piirivalveameti 
ning Kodakondsus- ja Migrat-
siooniameti. Põhja Politseipre-
fektuur nimetati ümber Põhja 
Prefektuuriks. Endine Ida polit-
seiosakond on nüüdsest Põhja 
Prefektuuri korrakaitsebüroo 
koosseisus olev Ida politsei-
jaoskond. Kuigi võib tunduda 
keeruline, ei muutunud sisulise 
töö osas peaaegu midagi. 

Passitaotlusega ei maksa 
küll veel konstaablite poole 
pöörduda, aga kindlasti on see 
võimalik kaugemas tulevikus.

Tarvo Ingerainen
Politseimajor

Ida politseijaoskonna juht  
Viimsi Vallavolikogu 

korrakaitsekomisjoni liige

Viimsi turvalisusepäev 2009.

Kui arvukas on maakera 
elanikkond 20 aasta pä-
rast? 50 aasta pärast? Kas 
Maa suudab kõiki oma 
elanikke toita ja katta või 
on osa neist määratud 
nälgima?

Et vastata neile küsimustele, 
korraldatakse Ühinenud Rah-
vaste Organisatsiooni eestvõt-
tel iga kümne aasta järel kogu 
maailmas rahvaloendus. Tõsi, 
arenenud riikides on rahva-
loendusi korraldatud juba aas-
tasadu, vanimad teadaolevad 
isegi aastatuhandeid tagasi, 
kuid tänapäevaste rahvaloen-
duste eripäraks on süsteemsus 
ja ajastatus. Püütakse võima-
likult täpset infot saada kõi-
gi maakeral elavate rahvaste 
kohta, loendada ka neid, kes ei 
tunne kirja ja kelle eluasemeks 
on palmilehtedest onn või jääst 
iglu. Loomulikult haarab järje-
kordne loendus ka Euroopat – 

E-riik ja rahvaloendus internetis
siin toimub see aastal 2011. 

Eestis korraldatakse eel-
olev rahva- ja eluruumide 
loendus (REL2011) varase-
mast erinevalt: iga inimene 
saab ennast ja oma leibkonda 
loendada interneti teel, tehes 
seda kas kodus, tööl või in-
ternetikohvikus. Neid peresid, 
kes ei täitnud loendusankeete 
internetis, külastab loendaja. 
Loendusankeetide isetäitmine 
ilma küsitleja abita on Eestis 
esmakordne, kuid arvestades 
meie elanike haridustaset ja 
internetis suhtlemise koge-
must, ei peaks see enamikule 
inimestest üle jõu käima. 

REL on suur ja vastutusri-
kas uuring, mis vajab varase-
mat katsetamist, n.-ö peaproo-
vi. On tarvis hinnata, kuidas 
ja kui suurel määral õnnestub 
internetiküsitlus ja kui palju on 
neid kodusid, mida peab külas-
tama loendaja. Tuleb selgitada, 
missugused kohad ankeetides 
on rasked või tülikad, mida 
tuleb muuta ja parandada. Tes-
timist vajab loenduse tarkvara, 
mille kasutamine peaks olema 
võimalikult tarbijasõbralik. 

Loenduse peaprooviks on 
prooviloendus, mille “män-
gureeglid” sarnanevad päris-
loenduse omadele, kuid mille 
põhiliseks eesmärgiks on leida 
üles kõik korralduse kitsasko-
had, et neid loenduseni jäänud 
aja jooksul parandada. Proo-
viloendusega haaratakse kuni 
1% loendatavast elanikkon-
nast, valides välja võimalikult 
erinäolised riigi piirkonnad. 
Ühe Eesti 2011. aasta rahva 
ja eluruumide prooviloenduse 
kümnest piirkonnast moodus-
tab osa Viimsi vallast – Kel-
vingi ja Rohuneeme küla, mis 
peaksid esindama haritud, suh-
teliselt kõrge elustandardiga 
elanikkonda, kellele interneti 
kasutamine on harjumispära-
ne. 

Kahjuks ei ole Viimsi 
piirkonnas internetiloenduse 
aktiivsus seni olnud loodetud 
tasemel, jäädes oluliselt maha 
teisest uusasustuse piirkonnast 
Rae vallas. Seda viga saab veel 
parandada, sest internetiloen-
dus kestab kuni 21. veebrua-
rini. Internetis loendamiseks 
tuleb avada Statistikaameti 

koduleht (www.stat.ee) ja va-
lida REL 2011 prooviloendus. 
Loenduskeskkonda sisselogi-
miseks hoidke valmis ID-kaart 
või pangakoodid, kasulik on 
teada ka leibkonnaliikmete 
isikukoode. Keskmise näpu-
osavusega inimesel kulub oma 
leibkonna, eluruumi ja iseene-
se ankeetide täitmiseks kokku 
pisut üle poole tunni; iga lisan-
duv leibkonnaliige saab aga 
hakkama veerand tunniga. 

Neil prooviloenduse piir-
konna elanikel, kes 21. veeb-
ruari hilisõhtuks ei ole enese ja 
oma leibkonna loendusankeete 
internetis täitnud, tuleb oodata 
märtsikuul loendajat koju, et 
siis saada loendatud esivane-
mate kombel loendaja küsitlu-
sele vastates. 

Loenduse meeskond on 
kõigile loendatavatele tänulik 
kriitiliste märkuste ja tagasisi-
de eest (selleks on loendusan-
keetidel vajalik ruum olemas), 
et muuta REL2011 loenduse 
protsess võimalikult meeldi-
vaks. 

REL2011 meeskonna nimel
Ene-Margit Tiit

Vastlapäev Viimsi 
mõisa mäel
Vastlapäeval oli Viimsi mõisa mägi kella 13–16-
ni laste päralt. 

Peeti pikema liu võistlusi nii individuaalselt kui ka mees-
kondlikult. Võistlejail vanusepiirangut polnud, poiste ja 
tüdrukute arvestust peeti eraldi. Lapsed said mõisapar-
gis nautida saanisõitu ning mäe peal jagati tasuta vastla-
kukleid ja teed. Liulaskmises võitnutele oli Comarket väl-
ja pannud auhinnad: šokolaadid, hommikusöögibatoonid 
ja jogurtijoogid. AS Violia pagaritelt olid võistkondadele 
peaauhinnaks kringlid. 

Lustaka päeva korraldasid Viimsi Huvikeskus ning 
valla kultuuri- ja spordiamet. Liulaskmisvõistlusi juhtis 
valla väsimatu sporditöö koordinaator Tiia Tamm. 

Tantsuturpp Black & White hakkas esinema kell 15. 
Viimsi mõisa peokeskus pakkus hernesuppi ja suhkruvatti. 

“See on juba väga vana traditsiooniga üritus,” ütles 
Viimsi Huvikeskuse direktor Ita-Riina Pedanik. 

Vastlasõit mootorsaani järel. 

Kribu-krabu laat
Pühapäeval, 7. veebruaril peeti Viimsi Huvikes-
kuses juba seitmendat korda Kribu-krabu laata. 

Kaupa oli palju ja väga mitmesugust, kõige enam lasterõi-
vaid igas vanuses kandjaile. Ostjaid oli neli tundi kestnud 
laadal samuti igas vanuses.

Samal ajal oli avatud ka väike kohvik, kus omaküpse-
tatud maistvaid ja väga soodsa hinnaga hõrgutisi pakkusid 
Liina Adriane ja Ita-Riina Pedanik. 

Kribu-krabu laadamelu.

Planeeringutest
1. märtsil 2010, algusega kell 10.30 toimub Viimsi valla-
maja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Haabneeme aleviku Veere 
tee 2, 4, 5 ja 6 ning Karulaugu tee 2, 3, 4 maaüksuste de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu.
1. märtsil 2010, algusega kell 11.00 toimub Viimsi vallama-
ja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 
ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneeringu (Aiandi tee ja 
Vehema tee vahelisel lõigul) avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik arutelu.
1. märtsil 2010, algusega kell 13.00 toimub Viimsi vallama-
ja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Prangli saarel Kelnase külas 
asuva maaüksuse Talli detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu.
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18. oktoobril 2009 aastal toimunud 
kohalike omavalitsuste volikogu 
valimistel Viimsis enim hääli kogu-
nud erakond Isamaa ja Res Publica 
Liit (7 mandaati), valimisliit Viim-
si Ettevõtjate Liit (4 mandaati) ja 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (1 
mandaat), edaspidi nimetatud koa-
litsioonipartnerid, lepivad kokku 
koalitsiooni ja fraktsiooni Viimsi 
Heaks moodustamises valimispe-
rioodiks 2009–2013 ühistegevu-
seks Viimsi Vallavolikogus ning 
Viimsi Vallavalitsuse ühises moo-
dustamises. Koalitsioonipartnerid 
on võtnud nõuks üksmeeles valit-
seda kõik neli aastat ning kokku 
leppinud alljärgnevates poliitilistes 
ja Viimsi valla elu edendamiseks 
vajalikes ülesannetes ja põhimõte-
tes ning kohustuvad neid koostöös 
ellu viima:

1 VALLA JUHTIMINE
1.1 Jätame Viimsi viimsilastele.
1.1.1 Isamaa ja Res Publica Liit, 
Viimsi Ettevõtjate Liit ja Sotsiaa-
ldemokraatlik Erakond seisavad 
selle eest, et Viimsi jääb iseseis-
vaks omavalitsuseks.
1.2 Hoiame kokku!
1.2.1 Peame tähtsaks kogukonna 
ühtsustunnet.
1.2.2 Me ei poolda külapoliitilist 
vaenutsemist, vaid toetame ühis-
tegevust ja sünergiat.
1.3 Efektiivne ja eetiline valla juh-
timine.
1.3.1 Vähendame jätkuvalt va-
litsemiskulusid ja hoiame kokku 
valla igalt juhtimise tasandilt.
1.3.2 Seisame vastu volikogu liik-
mete isiklike huvide eelistamisele.
1.4 Valla koduleht uudiste kand-
jaks.
1.4.1 Muudame Viimsi valla ko-
dulehe ajakohaseks informatsioo-
ni ja uudiste edastajaks ning töö-
pakkumiste vahendajaks.
1.4.2 Loome kodulehe kaudu töö-
tava e-vallavalitsuse keskkonna, 
milles elanikud saavad oma mu-
redega ametnike poole pöörduda.
1.4.3 Valla uudiste edastamiseks 

kaalume koostööd olemasolevate 
raadio tegijatega või loome oma 
Viimsi raadio koos erasektoriga. 
1.5 Internetipunkt vallamaja in-
fosaali.
1.5.1 Varustame vallavalitsuse vas-
tuvõturuumi arvutitega, et soovijad 
saaksid seal kasutada internetti.

2 HARIDUS JA KULTUUR
2.1 Investeerime haridusse.
2.1.1 Tagame Viimsi lastele laste-
aia- ja põhikoolikohad rendihinna 
konkursi kaudu.
2.1.2 Arvestame lasteaia kohatasu 
suuruse määramisel lasteaias käi-
vate laste arvuga leibkonnas.
2.1.3 Suurendame võimalusel lap-
sehoiutoetust.
2.1.4 Tegutseme selle nimel, et 
kõik ühe pere lapsed saaksid soovi 
korral käia samas lasteaias.
2.1.5 Loome õpi- ja nõustamis-
keskuse, et selgitada välja ja ar-
vestada laste individuaalsete va-
jadustega.
2.2 Kõigile koolilõpetajatele või-
malus saada autojuhi- ja väikelae-
vajuhi load.
2.2.1 Kutsume ellu skuutri- ja väi-
kelaevajuhtide kursused Viimsi 
Kooli juures.
2.3 Toetame huviharidust.
2.3.1 Jätkame huvikoolide, huvi-
ringide ja noortespordi toetamist.
2.4 Mitmekesistame kultuurielu.
2.4.1 Kutsume ellu Viimsi “Lau-
lulahingu” – popp-džässkooride 
festivali.
2.4.2 Toetame kultuuriürituste lä-
biviimist vallas.
2.4.3 Tähistame vallas kodu- ja 
ajaloolised kohad ning objektid.
2.4.4 Rajame Haabneeme klindi 
serval asuvatesse endistesse õlima-
hutitesse fondide toel kunstigalerii.
2.4.5 Toetame Viimsisse suveteat-
ri loomist.
2.4.6 Toetame jätkuvalt valla tra-
ditsioonilisi rahvaüritusi (külade 
jaanipeod, merepäev, kalapäev 
jmt).
2.4.7 Jätkame Viimsi pühakodade 
restaureerimist ja toetamist.
2.4.8 Rajame Rohuneeme kalmis-
tule urnimüüri.

3 SOTSIAALSED TAGATISED
3.1 Hoolime lastega peredest.
3.1.1 Kindlustame tasuta koolitoi-
du algkooli- ja põhikooliõpilastele.
3.1.2 Peame vajalikuks toetada 
kuni kaheaastaste laste emade 
taastus-tervisespordi kulusid.
3.1.3 Toetame erivajadustega laste 
vanemaid ning edendame heate-
gevust selles valdkonnas.
3.2 Hoolime eakatest.
3.2.1 Kaasame eakaid inimesi 
rohkem meie igapäevaellu, moo-
dustades tugigruppe eakate päeva-
murede lahendamiseks ja seltsielu 
elavdamiseks.
3.2.2 Leiame tee üksikuks jäänud 
vanuriteni ja loome võimalused 
nende kaasamiseks aktiivsesse 
sotsiaalsesse ellu (huviringid jne).
3.2.3 Loome avahooldusteenuse 
süsteemi, mis pakub erivajadus-
tega elanikele paindlikult sotsiaal-
teenuseid ja toetusi, arvestades 
igaühe soove ja vajadusi.
3.2.4 Abistame üksi elavaid ea-
kaid nende kodutelerite kohanda-
misel digilevile.
3.2.5 Jätkame pensionäride toime-
tulekutoetuse maksmist ja võima-
lusel suurendame seda.

4 SPORT, NOORSOOTÖÖ JA 
VABA AEG
4.1 Toetame rahvasporti.
4.1.1 Rajame koos külaelanikega 
külakeskustesse lihtsamaid spor-
diväljakuid ja korvpalliplatse.
4.1.2 Rajame tervise- ja suusaradu.
4.1.3 Arendame merelisi spordi-
alasid.
4.1.4 Paigaldame jalgrattalasilaid 
ja propageerime ning soosime val-
las jalgratastega liiklemist.
4.1.5 Otsime võimaluse Haabnee-
me Viimsi Kooli ja Päikeseratta 
lasteaia vahele staadioni rajamiseks.
4.2 Muudame noorte elu huvita-
vamaks.
4.2.1 Kaasajastame noortekesku-
sed, arvestades noorte endi ettepa-
nekuid ja vajadusi.
4.2.2 Toetame teadus- ja koolitus-
keskuse nn “Viimsi Ahhaa” loomist.
4.2.3 Aitame kaasa skautluse 
arengule Viimsi noorte seas.

4.2.4 Suurendame õpilasmalevas-
se võetavate laste arvu.
4.2.5 Toetame noorte auto-mo-
tohuviliste püüdlusi piirkondliku 
ATV raja kavandamiseks.
4.2.6 Rajame elamukvartalitesse 
uusi mänguväljakuid ja hoiame 
korras olemasolevaid.

5 INIMSÕBRALIK VALLA-
RUUM
5.1 Endiste aiandusühistute ning 
vanade asumipiirkondade kaas-
ajastamine.
5.1.1 Pöörame tähelepanu endiste 
aiandusühistute ja vanade asumi-
piirkondade teede, tänavavalgustu-
se ja tehnovõrkude uuendamisele.
5.1.2 Kutsume korrale räämas 
pooleliolevate ja lagunenud ehi-
tiste ja rajatiste omanikud.
5.2 Piirame sisserännet.
5.2.1 Vähendame valglinnastumist.
5.2.2 Me ei kavanda Viimsisse 
uusi korterelamukvartaleid ega 
kõrghooneid.
5.2.3 Kutsume aiandusühistute ela-
nikke registreeruma Viimsi valda.
5.3 Viimsi on merevaimu vald.
5.3.1 Teeme korda väikesadamad 
ja kavandame uute rajamist, et 
soodustada mereturismi.
5.3.2 Väärtustame elu väikesaartel.
5.3.3 Peame oluliseks rannakalan-
dust ja seisame selle eest, et vald 
hüvitaks osaliselt põliste kalurite 
püügiload.
5.3.4 Arendame rannakultuuri ja 
merelist ning merehariduslikku 
tegevust.
5.3.5 Renoveerime Rannarahva 
Muuseumi ning koolitame uusi 
randlasi muuseumi kaudu.
5.3.6 Hoiame korras Viimsi ran-
nad. Toetame kaasaegse Haabnee-
me rannapromenaadi ja rannahoo-
ne kavandamist.
5.4 Edendame külaelu.
5.4.1 Jätkame külakeskuste välja-
arendamist.
5.4.2 Asutame külavanemate ümar-
laua ja kaasame selle valla juhtimisse.
5.4.3 Loome külade arengufondi, mis 
toetab projektipõhiselt külaseltse.
5.4.4 Toetame Viimsi taluturu 
arendamist.

5.4.5 Rajame Haabneeme piirkon-
da koerte jalutus- ja mänguväljaku.

6 KESKKOND JA TURVALISUS
6.1 Viimsi jäägu roheliseks ja 
puhtaks koduvallaks. Mets ja meri 
on meie suurimad väärtused.
6.1.1 Säilitame loodusalad val-
laelanike puhkealadena.
6.1.2 Teeme Viimsi mõisapargist 
miljööväärtusliku ja looduskauni 
perepargi.
6.1.3 Toetame keskkonnaalaste 
koolituste läbiviimist.
6.1.4 Säilitame Rohuneeme met-
saalad.
6.1.5 Hoiame Viimsi prügivabana.
6.1.6 Pooldame konkurentsi tek-
kimist kütteturul.
6.2 Viimsisse kvaliteetne joogivesi.
6.2.1 Viime lõpuni poolsaare üht-
se veehaarde rajamise ja ehitame 
Viimsisse kaasaegse veepuhas-
tusjaama, et viimsilaste joogivee 
kvaliteet paraneks lähiaastatel.
6.3 Muuga ja Miiduranna sadama 
riskid minimaalseiks!
6.3.1 Nõuame kõrgendatud tege-
vusriskiga sadamaoperaatoritelt 
(suurõnnetuse ohuga ettevõtetelt) 
täiskindlustust.
6.3.2 Peame vajalikuks korraldada 
regulaarseid päästeõppusi Muuga 
sadamas, kaasates Päästeameti ja 
teised riigistruktuurid, et olla val-
mis õnnetuste puhul.
6.4 Tagame koduvalla turvalisuse.
6.4.1 Aitame tagada turvalisust ko-
duvallas paigutades avalikesse koh-
tadesse valve ja turvakaameraid.
6.4.2 Toetame kogukonna turvali-
sust tõstvate naabrivalvepiirkon-
dade loomist.
6.4.3 Jätkame Viimsi turvalisus-
päevade korraldamist.
6.4.4 Peame läbirääkimisi politseiga 
konstaabliteenuse parendamiseks ja 
loome valla korrakaitseüksuse.
6.4.5 Infonumber 14455 peab igal 
ajal kvaliteetselt toimima.

7 ELANIKE TOIMETULEK
7.1 Arvestame majandussurutise 
mõju elanikele.
7.1.1 Meie ei suurenda vallaelani-
ke maksukoormust.

7.1.2 Toetame abivajajaid ja loo-
me hädaabitöödeks vajaliku eelar-
vereservi.
7.1.3 Alandame võimalusel vee- ja 
kanalisatsioonitrassidega liitumi-
se tasusid ning jätkame põliselani-
kele vee- ja kanalisatsioonisüstee-
miga liitumise hüvitamist.
7.1.4 Tagame lasteaiakoha säili-
mise toimetulekuraskustes leib-
kondadele.

8 TÖÖKOHAD JA ETTE-
VÕTLUSE ELAVDAMINE
8.1 Töökohad ja tõmbekeskused.
8.1.1 Loome uusi töökohti koos-
töös eraettevõtjatega ja soodsa 
arengukliima teadusmahuka ette-
võtluse meelitamiseks Viimsisse.
8.1.2 Seisame selle eest, et säilik-
sid senised töökohad.
8.1.3 Toetame tõmbekeskuste ja 
äripindade ehitamist Viimsisse.
8.1.4 Loome soodsad tingimused 
Viimsi südame – Haabneeme kau-
bandus-, äri- ja meelelahutuskes-
kuse väljaehitamiseks.
8.1.5 Nõustame äriga alustavaid 
ettevõtjaid.
8.1.6 Paneme rõhku töötute raken-
damiseks valla heaks ja ümber-
koolitamisele Viimsi ettevõtetele.

9 TEED JA LIIKLUS
9.1 Kiire ja mugav ühistransport.
9.1.1 Peame oluliseks kiire ja mu-
gava ühistranspordi edasiarenda-
mist.
9.1.2 Teeme koostööd Tallinnaga 
kiirtrammiliini kavandamisel.
9.1.3 Arendame edasi Tallinnaga 
käivitatud koolibusside projekti 
nii, et kõik
Tallinnas õppivad lapsed saavad 
mugavalt kooli koolibussiga.
9.2 Teeme teed korda ja turvalise-
maks.
9.2.1 Hoolitseme valla teede eest, 
jätkates valgustatud sõiduteede 
ning kergliiklusteede rekonstruee-
rimist ja ehitamist.
9.2.2 Liikluse rahustamine valla 
teedel on esimene prioriteet, et 
muuta liiklus ohutumaks.
9.2.3 Piirame transiitliiklust ela-
mupiirkondade siseteedel.

Jan Trei
ühendfraktsiooni 

Viimsi Heaks 
esimees 

Isamaa ja Res Publica 
Liidu, Viimsi Ettevõtjate 
Liidu ja Sotsiaaldemok-
raatliku Erakonna vahel 
sõlmitud koalitsiooni-
lepingust (aastateks 
2009–2013) 

18. oktoobril 2009 aastal toimu-
sid järjekordsed kohalike oma-
valitsuste volikogude valimised.

Need olid kuuendad voli-
kogude valimised taasiseseis-
vunud Eestis. Ka Viimsis valiti 
21-liikmelist volikogu.

Viimsis valimistel enim 
hääli saanud erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit (7 mandaati 
volikogus), valimisliit Viimsi 
Ettevõtjate Liit (4 mandaati) ja 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
(1 mandaat) otsustasid moo-
dustada võimuliidu ja luua oma 
valimislubaduste elluviimiseks 

Viimsi koalitsioonileping 2009–2013
ühendfraktsiooni Viimsi Heaks.

Selle võimukoalitsiooni 
sünd oli igati loogiline samm. 
Perioodil 2005–2009 viis Isa-
maa ja Res Publica Liit koos 
Viimsi Ettevõtjate Liiduga ellu 
enamuse oma valimislubadusi. 
4 aastat stabiilset ja konstruk-
tiivset koostööd vallavoliko-
gus ja vallavalitsuses vallaelu 
edendamisel lõi aluse vastasti-
kusele usaldusele ning edaspi-
disele tugevale koostööle. 

Perioodiks 2009–2013 kaa-
sati uue partnerina koalitsiooni 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, 
kelle valimislubadused ja aru-
saamad valla arengust ühtisid 
suuresti IRLi  ja Viimsi Ette-
võtjate Liidu omadega.

Oma  valimislubadused 
leppisime kokku 19. jaanuaril 
2010 sõlmitud koalitsiooni-
lepingus. See on ambitsioo-
nikas ning laiapõhjaline, kus 
arvestatakse valla igakülgse 
tasakaalustatud arenguvaja-
dustega. Koalitsioonilepingu 
sõlmimisel ja valimislubaduste 
elluviimisel oleme arvestanud 
valla tegelike ja reaalsete fis-
kaalpoliitiliste võimalustega.

Lisaks vallaeelarvelistele 
vahenditele plaanime ära ka-
sutada kõikvõimalike välis-
fondide projektirahade taotle-
misvõimalusi, et kaasata valla 
arengusse võimalikult palju 
rahalisi vahendeid.

Koalitsioonilepingu kesk-
seks ja läbivaks väärtuseks on 
valla kvaliteetse elukeskkonna 
jätkuv loomine ja väljaarenda-
mine. Olgu nendeks tegevus-
teks lasteaia- ja koolikohtade 
juurdeloomine, veemajanduse 
jätkuv korrastamine ning näi-
teks inimsõbraliku vallaruumi 
planeerimine ja kultuurielu 
edendamine.

Soovime ühiste pingutus-
tega luua Viimsist Eesti kõige 
moodsama ja hoolivama oma-
valitsuse, mille kuvand tugineb 
aktiivsetele elanikele ja pool-
saare ajaloolisele pärandile.

Tänaseks oleme sõbralikult 
ära jaotanud ja mehitanud val-
lajuhtide positsioonid: voliko-
gu esimeheks sai Aarne Jõgi-
maa (Viimsi Ettevõtjate Liit), 
volikogu aseesimeheks Peeter 
Oja (IRL), vallavanemana jät-
kab Haldo Oravas (IRL), uueks 

maa- ja planeerimisvaldkonna 
abivallavanemaks määrati Rein 
Madissoon (IRL), kommu-
naal- ja ehitusvaldkonna abi-
vallavanemaks sai Endel Lepik 
(Viimsi Ettevõtjate Liit) ning 
sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja 
spordivaldkonna abivallavane-
mana alustas Urve Palo (Sot-
siaaldemokraatlik Erakond). 

Geomedia OÜ on läbi vii-
nud Eesti kohalike omava-
litsuste võimekuse uuringu 
linnades ja valdades. Uuringu 
kohaselt oli Viimsi 2009. aas-
tal Eesti edukaim omavalitsus! 
See on suur tunnustus ja au 
varasemalt tehtud tööle! Kind-
lasti soovime jätkata samas 
tempos ka käesoleval aastal 
ning olla usaldusväärne part-
ner kogukonnale.

Käesoleval aastal plaanime 
ellu viia juba esimesed koalit-
sioonilepingus sisalduvad vali-
mislubadused: kuulutame välja 
Viimsi lasteaiakohtade defit-
siidi vähendamiseks soodsat 
turusituatsiooni ära kasutades 
lasteaiapindade rendikonkurs-
se, eesmärgiga hakata rentima 
lasteaia pidamiseks sobilikke 

pindasid vallas (omavalitsus ei 
pea olema alati hoonete oma-
nik); alustame tasuta koolitoidu 
pakkumisega algkooli- ja põhi-
kooliõpilastele; rajame Haab-
neeme piirkonda koerte jalutus- 
ja mänguväljaku; suurendame 
noortekeskuse tegevuse toeta-
mist; hakkame toetama talu- 
ja rannakultuuri arendamist; 
kutsume ellu Viimsi “Laulu-
lahingu” – popp-džässkooride 
festivali – ja loome suveteatri; 
suurendame populaarsetesse 
suvistesse õpilasmalevatesse 
laste arvu, paigaldame valda 
uusi jalgrattahoidlaid, et soo-
dustada meie välja arendatud 
kergliiklusteedel jalgratastega 
liikumist ja sportlikke eluviise; 
käivitame avahoolduse süstee-
mi, mis hakkab pakkuma eriva-
jadustega elanikele paindlikult 
sotsiaalteenuseid ja toetusi, ar-
vestades igaühe soove ja vaja-
dusi; muudame valla kodulehe 
ajakohaseks informatsiooni ja 
uudiste edastajaks ning tööpak-
kumiste vahendajaks; varus-
tame vallavalitsuse vastuvõtu-
ruumi arvutitega, et soovijad 
saaksid seal kasutada internetti; 

alustame külades uute spordi-
platside rajamise toetamist ees-
märgiga pakkuda noortele kva-
liteetset vabaaja sisustamist; 
alustame ka kuni 2-aastaste las-
te emadele taastusravi ja tervi-
sespordi kulude hüvitamisega; 
hakkame palkama töötuid val-
las heakorratööde tegemiseks, 
samuti toetame töötute ümber-
koolitamist Viimsi ettevõtetes; 
tagama lasteaiakoha säilimise 
ka raskustes leibkondadele.

Kokku lähevad nimetatud 
vajalikud ja olulised valimislu-
badused käesoleval aastal valla-
rahvale maksma  suurusjärgus 
4 miljonit krooni. Vallavalitsus 
on teinud juba algust 2011. aas-
ta vallaeelarve koostamisega. 
Liigume oma valimislubaduste 
täitmisega kindlasti edasi ka 
järgmistel eelarveaastatel. 

Käesoleva artikli juures 
avaldame sõlmitud koalitsioo-
nilepingu. Koalitsioonileping 
on tutvumiseks üles riputatud 
ka Viimsi valla veebilehekül-
jel www.viimsivald.ee. Valla 
arengut edasiviivaid mõtteid 
ja ideid saate saata e-posti aad-
ressile jan.trei@irl.ee. 

Viimsi Vallavolikogus esindatud erakonna Isamaa ja Res Publica Liit, valimisliidu 
Viimsi Ettevõtjate Liit ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vaheline koalitsioonileping



Leerikool alustab 
taas
2. märtsil alustab EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduses kevadine leerikool. Tunnid hakkavad 
toimuma igal teisipäeva õhtul kell 18.30–20.00 
kuni maikuu lõpuni. 

Leerilaager Pilistveres. Foto Mikk Leedjärv 

14.–16. maini toimub leerilaager, kus teeme leeritesti, 
ning 23. mail, esimesel Nelipühil on leeriõnnistamine. 
Leerilastele, kes ei ole ristitud, toimub ristimistalitus üles-
tõusmispühade ajal aprilli alguses.

Leerikool annab ülevaate uskumisest, kiriku olemusest 
ning elust ja õpetusest kirikus, mis on kestnud juba aasta-
tuhandeid. Leerikooli läbinust saab koguduse liige, kel on 
võimalik oma nõu ja jõuga kaasa aidata koguduse elus. 

Koguduseliikmel on võimalik lasta ristida oma alaea-
lisi lapsi ning olla ristivanemaks ja on ka õigus kiriklikule 
laulatustalitusele.

Leeritundides käsitleme kõige olulisemaid teemasid 
alates jumalateenistuse korrast kuni 10 käsu ja usutunnis-
tuseni. Tunnid toimuvad valdavalt arutelu vormis, kus iga-
üks saab avaldada oma mõtteid.

Soovitav oleks eelnev registreerumine koguduse kant-
seleis või e-posti teel aadressil mikk.leedjarv@eelk.ee – 
siis teame, kui paljudele osalejatele õppematerjale valmis 
seada.

Leerikooli maksumus on 500 krooni inimese kohta, 
see sisaldab õppematerjale ning leerilaagri maksumuse. 

Leerikooli on oodatud kõik, kel on soov rohkem teada 
saada kirikust ja kristlikust usust, kel on soov oma lapsi 
ristida või abielu laulatada. 

Loomulikult on oodatud ka need, kel on lihtsalt soov 
saada koguduseliikmeks ning leida rahu oma südamesse.

Viimsi Jaakobi koguduses toimub kaks leerikooli aas-
tas – esimene märtsi algusest maikuu lõpuni ning teine 
septembri algusest kuni novembri lõpuni.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik
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Massaazid on väsinud või 
stressis ihule ja vaimule 
imettegev leevendus, 
olgu see pea- jalatalla- 
vm massaaz. Eksootilist 
massaazi pole vaja kau-
gelt otsida – massaažide 
valik on üllatavalt suur 
siinsamas kodu lähedal 
Viimsi Spa-s. Mõnda neist 
tutvustamegi kogenud 
massööride abiga. 

India peamassaaZ
India peamassaaž on tõepoolest 
pärit Indiast. “Seal maal on see 
üsna tavaline ja seda tehakse 
lausa tänaval,” ütleb massöör 
Vera Meinberg. Ta soovitab 
seda massaaži teha regulaar-
selt, näiteks kord nädalas 5–10 
nädalat järgemööda. Kuna pea 
on inimese mõtete ja otsuste 
keskus, siis on peamassaaž tõ-
hus vahend vaimsete pingete 
maandamiseks. 

India peamassaaž pole liht-
salt pea masseerimine osavate 
näppudega. Sellesse protse-
duuri on haaratud ka õlavöö, 
kael, nägu, büst ja loomulikult 
terve pea. Peamassaaži võib 
teha õliga või ilma, vastavalt 
kliendi eelistusele. Vera Mein-
berg kasutab nisuiduõli, kuid 
sobib ka puhas oliiviõli. 

See massaaž stimuleerib 
vereringet ja lümfisüsteemi, 
tugevdab immuunsüsteemi, 
kiirendab juuste kasvu, maan-
dab stressi ja lõdvestab. “Mõ-
jub nii hingele kui ka vaimule, 
annab päevaks energiat,” ütleb 
Vera Meinberg. Massaaž on 
lõdvestav-energeetiline ja sti-
muleerib kuiva peanahka.

Enne ja pärast massaaži tu-
leb juua palju vett või ürditeed, 
et liikuma läinud mürgid väl-
juksid organismist. Massaaž 
algab õlavöö “töötlemisega”, 
et vabaneksid pinged, et ener-
gia pääseks voolama. 

Kui ka kael on masseeri-
tud, jõuavad massööri sõrmed 
kuklasse. Seejärel võetakse 
järk-järgult läbi kogu pea ja 
kõrvadki saavad selles mass-
saažis oma osa. Lõpuks on järg 
näo ja büsti käes. 

Pooletunnise protseduuri 
tulemuseks on väga kerge ja 
lõdvestunud tunne, mis tõstab 
toonust ja loob pikaks ajaks 
hea enesetunde. 

Vera Meinberg räägib, et 
tänu juuste kasvu soodustava-
le toimele käivad tema juures 
peamassaaži tellimas meesk-
liendid välismaalt. Eesti mees-
te seas on see veel vähelevi-
nud. Sobib peaaegu kõigile, 
v.a epilepsia, ateroskleroosi 
või kasvajate puhul. Sobib 
hästi ka rasedatele, sest seda 
protseduuri tehakse istudes. 

“Ärge peljake sellepärast, 
et veidi juukseid eraldub – 
see on loomulik,” ütleb Vera 
Meinberg. Juuksed ju kasva-
vad ja vahetuvad ning osa lan-
geb loomulikult välja. Samas 
stimuleerib see massaaž väga 
mõjusalt peanahka ja nahaa-
lust verevarustust.

Tai jalamassaaz
Massöör Vaike Kahu sätib 
kliendi mugavalt pehmesse 

tooli istuma. Jalad tuleb panna 
sooja vee kaussi ja sellest al-
gab esimene mõnuhetk. Vette 
on lisatud veidi teepuuõli – tu-
gevat antiseptikut. 

“Tai jalamassaaž on eel-
kõige lõdvestav,” ütleb Vaike 
Kahu, mähib kliendi jalalabad 
pehmetesse froteerättidesse ja 
lisab: “Ja nüüd ma ütlen klien-
dile: head und!”

Kreem, mida massöör 
nüüd jalgadele kannab, on ta 
enda valmistatud ning sisaldab 
seesami- ja teepuuõli, mentoo-
li ja vaseliini. 

Tai jalamassaaž, nagu sel-
gub, tähendab seda, et kõige-
pealt masseritakse jalataldu 
ja varbaid esiteks kreemiga 
ja seejärel puupulgaga. Väike 
pulk võib imelist mõnutunnet 
tekitada, kui sellega rullitakse 
üle kõik varbad ja varbavahed 
ning vajutatakse ka punkte 
varvastel. Alul pulgaga, siis 
sõrmenukkidega töödeldakse 
läbi kõik varbad, jalatald ja 
seejärel jalalaba. 

Kui on mingeid probleeme, 
siis soovitab Vaike Kahu lausa 
paar korda nädalas seda ime-
list massaaži, üldiselt aga sa-
gedust vastavalt masseeritava 
enda sisetundele. “Nii, kuidas 
mõju jätkub, nii kaua võib va-
het pidada,” ütleb ta. 

Tai jalamassaaž võtab ära 
stressi, mõjub kogu organismi-
le üldlõdvestavalt ning mõjutab 
ka ainevahetust. “Labajalas on 
kajastatud kogu organism,” sel-
gitab massöör. Ning organismi 
saab mõjutada mitte ainult vas-
tavaid punkte vajutades, vaid ka 
silitades. Eriti hästi mõjub see 
massaaž väsinud jalgadele. 

Kui jalad uuesti froteerät-
tidesse on mähitud, surisevad 
nad mõnusalt. Nüüd tuleb lõ-
petuseks tass Gurman’si teed 
“Troopiline lill”, mis mõjub 
nagu täpp i peal. Jalad tundu-
vad lausa siidised ja imekerged.

“Seda tai jalamassaaži tel-
livad ka mehed”, ütleb Vaike 
Kahu. Sobib igale vanusele, 
vastunäidustatud on raskete 
operatsioonide ja suurte trau-
made järel, kasvajate korral ja 
rasedatele. 

Närviteede massaaz
See on uudne ja erilise tehni-
kaga massaaž, mida tehakse 
niihästi riietega kaetud kui ka 
katmata kehale. “See on äär-
miselt leebe ja hästi lõdvestav 
massaaž,” selgitab massöör 
Vaike Kahu. 

Kui inimene on väga vastu-
võtlik, siis võib juba esimene 
massaažiseanss mõjutada tema 
alateadvust ning panna mõtted 
liikuma uutele ja erilistele ra-
dadele. Kõik oleneb inimesest 
endast. Eriti hea mõju on när-
viteede massažil sügisel, kui 
päevad lühenevad ja hämardu-
vad ning algab sügismasendus. 
Vastunäidustatud on see mas-
saaž rasedatele. 

“Inimestevahelist lähedust 
jääb aina vähemaks. Kes selle 
järele puudust tunneb, sellele 
peaks tunnipikkune närviteede 
massaaž eriti hästi mõjuma”, 
soovitab massöör. 

Annika Poldre

Massaažid teevad imet

Kas masu kärbib vanuri-
tele antavat abi kõvasti? 

Nii võiks kokku võtta 21. jaa-
nuaril Viimsi Päevakeskusse 
kogunenute huvi kohtumisel 
abivallavanem Urve Palo, 
valla rahandusameti juhataja 
Tähve Milti ning sotsiaal- ja 
tervishoiuameti juhataja kt 
Marlies Sihtiga.

Valla eelarve tänavuseks 
aastaks on kinnitatud ja kärbe-
test ei pääsenud ükski eluvald-
kond – kokku tuli eelarvet vä-
hendada ligi 17 miljoni krooni 
võrra, mis teeb üle 6%. Vanu-
ritele ette nähtud abi vähendati 
aga ainult 0,4%. 

Vald investeerib eakate hea-
olusse 2010. aastal kokku 4,5 
miljonit krooni. Näiteks eaka-
te eest, kes on hooldekodudes, 
maksab vald aastas 1,5 miljonit.

Ühekordne, kord aastas 
makstav 500-kroonine toetus 
vanuritele säilib ja valla raha 
sellele kulub 2010. aastal mär-
gatavalt enam kui aasta varem 
– summa tõuseb 922 000-lt 1,2 
miljonile kroonile. Põhjuseks 
on eakate arvu kasv ning ini-
meste kasvav teadlikkus ja ka 
vajadus seda toetust küsida.

Avahooldusele eraldatavad 
summad tõusevad pea kolm 
korda, 46 000-st 120 000 kroo-
nini. See on neile, kes elavad 

kodus, kuid vajavad igapäe-
vaseks toimetulekuks abilist. 
Koostöös Viimsi Pensionäride 
Ühendusega täpsustatakse abi-
vajajad ning luuakse avahool-
duse süsteem Viimsi vallas.

Sotsiaalmaja küsimus on 
veel lahtine. 

Üldkasutatavat sauna Viim-
si vallas ei ole. Küll on võima-
lik Haabneeme Päevakeskuses 
duši all käia.

Kes sai siiani Tallinnas-
se bussiga tasuta sõita, saab 
edaspidigi – vald maksab Tal-
linnale selle eest ca 5 miljonit 
krooni aastas. 

Vald toetab päevakeskusi 
(Haabneemes ja Randveres) tä-

navu ligi 1,2 miljoni krooniga ja 
Viimsi Pensionäride Ühendust 
umbes 100 000 krooniga, jätkub 
maamaksu ning muude ühe-
kordsete toetuste andmine vähe-
kindlustatud pensionäridele.

Tiit Tambi

Seenior küsib

22. jaanuari lehes kirjutasime 
pensionäride küsitluse alusel 
eksklikult, et Viimsi keskmine 
pension on 5000–7000 krooni. 
Tegelikult jagunes pension järg-
miselt: 197 vastanust sai pen-
sioni: 3000–3500 krooni 6,1%; 
3500–4000 krooni 17%; 4000–
5000 krooni 58,9%; üle 5000 
krooni 15,7%. Vabandame!

VPÜ

Kindral Laidoneri 
mälestusloeng
Kindral Johan Laidoneri 126. sünniaastapäeval 
leidis aset kindralile pühendatud kolmas mäles-
tusloeng, mille pidas Jyväskylä Ülikooli ajaloo-
professor Seppo Zetterberg. 

Ettekandes “Eesti ja Soome ajaloo sõlmküsimusi – võrd-
levas käsitluses” pööras autor põhitähelepanu kummagi 
rahva ajaloo suurtele murdehetkedele ja saatuslikele vali-
kutele läbi sajandite.

Loeng toimus Viimsi mõisas – Eesti Sõjamuuseumis / 
Kindral Laidoneri Muuseumis reedel, 12. veebruaril. 

Kindral Laidoneri esimese mälestusloengu pidas sa-
mas president Toomas Hendrik Ilves 12. veebruaril 2008. 
Teise mälestusloengu esitas kindrali 125. sünniaastapäe-
val Viljandis kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Kindral Johan Laidoneri Selts andis professor Seppo 
Zetterbergile seltsi kõrgeima autasu – Laidoneri Risti. 
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Perekonna- ehk priini-
med ja passid tulid kasu-
tusele alles 19. sajandil. 
Mõnel pool pani nimesid 
kirikuõpetaja, mõnel pool 
mõisavalitseja.

Enne 19. sajandit Eesti ta-
lurahval perekonnanimesid 
ei olnud. Eestlasel oli ainult 
eesnimi ja teda teati talu nime 
järgi – Päärna talus elavat Jaa-
gupit kutsuti Päärna Jaagu-
piks. Kui Jaagupi isa Aadu oli 
elanud samas talus, võis nimi 
olla pikem – Päärna Aadu Jaa-
gup. Mõnikord võeti appi ka 
vanaisa nimi – Päärna Mardi 
Aadu Jaagup. Tema naist kut-
suti Päärna Jaagupi Mariks. 
Kuna talurahvas sel ajal palju 
ühest kohast teise ei liikunud, 
siis sellest inimestel vahetege-
miseks piisas. 

Olukord muutus, kui tsaar 
Aleksander I vabastas aastatel 
1816–1819 Eestimaa talupo-
jad pärisorjusest ja talurahvas 
sai suurema liikumisvabaduse. 

Aastatel 1822–1835 järg-
nes perekonnanimede reform, 
mille käigus said kõik eest-
lased endale ametlikud pere-
konnanimed. Talurahvas ise 
hakkas neid kutsuma liig- või 
priinimedeks. Ka passe hakati 
välja kirjutama.

Kehtima hakkas kord, et 
sama perekonnanime tohtisid 
võtta ainult sugulased. Juhtus 

Kuidas Viimsis perekonna-
nimesid pandi?

küll ka, et sulanegi sai pere-
mehe nime. Mõnikord võtsid 
sama pere pojad endale hoo-
pis erinevad nimed – Viimsi 
poolsaare Tammneeme külast 
on teada, et üks vend võttis 
nimeks Teigar, teine Mik, kol-

mas Vaher ja neljas hoopistük-
kis Harakas. Sel ajal kirjutati 
seda nime küll teistmoodi – 
Arrakas. 

Läks aga nii, et erinevates 
mõisavaldades pandi võhivõõ-
rastele inimestele ikkagi sama-

Jaan Tagaväli, üks neid, kelle perekonnanime vaid ühes kohas pandi.

Kodulooringi järgmine ko-
gunemine on 6. märtsil al-
gusega kell 10 Rannarahva 
Muuseumis Pringi külas, 
Nurme tee 3. Teemaks on 
perekonnanimede panemi-
ne Viimsis, ettekande teeb 
Jaan Tagaväli. Kõik huvili-
sed on oodatud.

suguseid nimesid. Hästi levi-
nud perekonnanimed olid Saar, 
Tamm ja Sepp. Viimast nime 
pandi nii Viimsi mõisavallas kui 
ka naabruses asuvates Maardu, 
Saha ja Kostivere valdades. 

Mõni perekonnanimi oli 
selline, mida pandi tõepoolest 
terves Eestis ainult ühes ko-
has. Niisugune nimi oli näiteks 
Tagaväli. Kui tänapäeval sel-
lenimelised omavahel kokku 
juhtuvad, on kohe teada, et nad 
on sugulased.

Nimede panemise ajal, 
1835. aastal oli Viimsi mõi-
sa omanikuks Alexander von 
Buxhoeveden. Milline oli tema 
osa kohalikule talurahvale ni-
mede panemisel, ei ole teada. 
Mõnel pool oli asja korralda-
jaks kirikuõpetaja, aga mõnel 
pool hoopis mõisavalitseja. 
Vanade kirikuraamatute järgi 
pandi Viimsi mõisavallas 90 
erinevat perekonnanime. 

Jaan Tagaväli
Viimsi Kultuuriloo Selts

Rannarahva Muuseumis 
on saadaval uus ja veel 
üsna ahjusoe teavik 
"Randlusest ja randlas-
test", millega saab Eesti 
kui mereriigi ajalugu taas 
veidi selgemaks. 

Tegu on algupärase 24-lehekül-
jelise randlaste kultuuri tutvus-
tava väljaandega, mis valmis 
Eesti Kultuurkapitali ja Viimsi 
valla toetusel. 

Teavik annab põgusa üle-
vaate rannarahva ajaloost alates 
esiajast kuni tänapäevani. Tut-
vustatakse erinevaid rannarah-
va töid nagu kalapüük, hülge-
püük, linnujaht ja paadiehitus. 
Üksikasjalikumalt kirjeldatak-
se erinevaid paaditüüpe, samuti 
võrk-  ja õngpüüniseid. Kajas-
tamist leiavad randlaste toidu-
kultuur, rannarahva uskumused 
ja vanasõnad. Omaette peatükk 
on ka Rannarahva Muuseumist 
ja randlaste pärandi kogumi-
sest.

Eesti- ja ingliskeelset tea-
vikut on kõigil huvilistel või-
malik saada Rannarahva Muu-
seumist. 

Rannarahva Muuseum

Teavik Rannarahva 
Muuseumilt

Õdus luuleõhtu 
Seeda Randrooga
Luulet lugeda tähendab kuulda seda oma 
silmadega: seda kuulda tähendab lugeda seda 
oma kõrvadega (Nobeli kirjandusauhinna 
laureaat T. S, Eliot 1948). See võimalus avanes 
11. veebruaril Viimsi Päevakeskuse saalis, kus 
oma luulet esitas Seeda Randroo.

Seeda näol on tegemist elutarga ja kogenud naisterahva-
ga, kes on erialalt psühholoog, puutunud kokku paljude 
inimeste ja probleemidega ning ilmselt seeläbi jõudnud ka 
tundeluule loomise juurde. Luuleõhtu andis kohalviibijai-
le suure emotsionaalse laengu – võrratu oli kogeda, kui-
das klaverimuusika luuletuste esitust täiendas ja vastupidi. 
Ühe luuletuse näol sooviks luuletaja mõttelendu jagada ka 
lehelugejaga...

Lapse palve

ära võta minu vaeva
ära võta minu valu
las ma ise elan aega
võõrast elu ma ei palu

ära hoia minu ohte
las ma hingan nende sees
liigne hoolitsusest rohke
elu kiduraks mind teeb

ära võta minu lootust
ega rõõme mis on ees
ma ei täida sinu ootust
luba elan eneses

ära küsi kui ma loobun
sinu elamise teest
las ma elust lihtsalt joobun
naerdes-nuttes silmad vees

Luuleõhtul sai uuritud ka autori enda kohta. Selgus, 
et luuletuste kirjutamise juurde jõudis Seeda paar aastat 
tagasi üleöö ning eneselegi täiesti ootamatult. Ühel det-
sembrikuu õhtul istus ta arvuti taha, hakkas mõtteid kihku-
kähku klaviatuuril tippima – ja nii see algas. Luuletuste 
kirjutamine haaras kirjutajat sedavõrd, et tegemata jäi nii 
mõnigi argitoiming ja ühes päevas sai kirja 20–30 luule-
tust. Nii ilmus Seeda Randroolt 2008. aastal 4 luulekogu: 
Lollerkaar, Sügavalt Sinu, Käeulatuses, Armastusest sün-
dinud. 

Autor on tõdenud, et kirjutamise juures on suureks abi-
vahendiks arvuti, paberi ja pliiatsiga jääks mõttejooksule 
jalgu. Tänaseks on luuletuste kirjutamine talle andnud os-
kuse oma aega ja vaimset ressurssi planeerida: “Nüüdseks 
tean, et nad tulevad siis, kui nende jaoks ise aega võtan ja 
just niisugusel hulgal, milleks ise valmis olen. Tänaseks 
oskan uuesti oma päevi ja aega valitseda. Kirjutamise tõttu 
ei jää enam teised asjad tegemata”.

VT

Sirje Liiv, kes esinejat klaveril saatis, ja Seeda Randroo. 
Foto Toomas Kadarpik

Tuleb popi- ja 
dzässifestival 
22. mail peetakse Viim-
si Koolis I popp- ja dzäss-
muusikafestival, mis on 
mõeldud kõigile ama-
töörkooridele ja vokaa-
lansamblitele. 

Osaleda saab neljas ka-
tegoorias, konkurss toimub 
vaid A-kategooriale, s.o va-
nusele alates 13. eluaas-
tast.

Esitada tuleb üks Eesti 
helilooja, üks eestikeelne 
ja üks vabalt valitud teos. 

Zürii valib lõppkontser-
dile esinema igast kate-
gooriast ühe ansambli või 
koori.

Festivali korraldab Viim-
si Vallavalitsus. Kunstiline 
juht on dirigent Aarne Sa-
luveer.
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Kujutage ette olukorda, 
kui istute ühes ruumis 
ja sama laua taga gru-
pi vene keelt rääkivate 
inimestega, kes hirmsasti 
tahavad sind analüüsida 
ja sulle kõike selgeks 
teha, aga sinu keeleos-
kus on peaaegu olematu. 
Täpselt sellises olukorras 
olin 29. jaanuaril, kui is-
tusin Tallinna Juudi Kooli 
psühholoogia tunnis, 
mille  teemaks oli stress 
ja konfliktid. 

Kogu saaga sai alguse möö-
dunud aastal, mil vene keele 
õpetaja küsis meie klassilt, 
kas keegi oleks huvitatud mi-
nema vahetusõpilaseks mõnda 
vene kooli. Christin Muuli ja 
Tõnis Pool 12. klassist, And-
reas Pungar 11. klassist, Piia 
Masing 10. klassist ning Gre-
te Jürgenson, Marie Kõiver ja  
Britta Taniel  9. klassist olid 
need “hulljulged”, kes tõstsid 
uudishimulikult käe.

Nii jõudsimegi 27. jaa-
nuaril Tallinna Juudi Kooli 
ukse taha, kus õpib kokku 244 
õpilast ning näiteks 10. ja 12. 
klassis õpib ühes klassis vaid 
9 õpilast. See tähendas vahetut 
suhtlemist, mitte eestlaslikku 

Kolm päeva Tallinna Juudi Koolis

kooseksisteerimist. Ei olnud 
võimalustki end sellesse “mas-
si” ära peita ning loota, et ehk 
ei pea vastama ega rääkima.

Miks selline projekt?
Haridus- ja teadusministeeriu-
mi andmetel on vene keel koo-
lides 1990. aastate keskpaigast 
alates iga aastaga järjest po-
pulaarsemaks muutunud ning 
tõrjunud kõrvale saksa keele. 
Samas toodi välja huvitav seik, 
et kuigi keeleõppijate hulk 
kasvab, on vene keele tase 
koolides langemas ning selle 
üheks võimalikuks põhjuseks 
on vähene keele praktiseerimi-

ne. Kui inglise keelega puutub 
tänapäeva noor kokku pea iga 
päev, siis vene keelt kuuldakse 

võibolla ainult tänaval, ent ot-
sene kokkupuude on väike.

Kui paljudel eesti noortel 
on tänapäeval tutvusringkon-
nas mõni venekeelne sõber või 
tuttav? Lihtne vastus on: väga 
vähestel, ent palju muretteki-
tavam on asjaolu, et ka vene 
noortel ei ole ühtegi eestla-
sest tuttavat ega sõpra. Kuidas 
saabki rääkida mingisugusest 
integratsioonist, kui ei nähta 
vajadustki keele valdamise 
jaoks?

Juudi koolis õppimine avas 
nii mitmeski mõttes minu, ja 
usun et ka minu kaaslaste sil-
mi. Vene noored, kes selles 
koolis käisid, rääkisid innukalt 
eesti keelt. Eesti keele õpetaja 
mainis, et mõni klassikaasla-

ne ei olnud kahe kuu jooksul 
nii palju eesti keelt rääkinud, 
kui minuga neis paaris tunnis. 
Neile oli lihtsalt vaja kedagi, 
kellega eesti keelt praktiseeri-
da, täpselt nagu meil oli vene 
keelega. Vahetundides õpiti 
eestikeelseid väljendeid, et 
sõnavara laiendada. Kui keegi 
väidab,  et vene noored ei ta-
hagi eesti keelt õppida, siis nad 
eksivad rängalt.

“Koolis valitses eriline har-
moonia,” kommenteeris Marie 
Kõiver. “Absoluutselt kõik ini-
mesed olid väga sõbralikud ja 
vastutulelikud. Tõeliselt häm-
mastaski mind inimeste kokku-
hoidmine. Hästi huvitav koge-
mus oli ning igal ajal kordaks 
seda!”

Tallinna Juudi Kooli õpilased 
käisid ka Viimsi Koolis
9.–11. veebruarini viibisid Viimsi Koolis 17 Tallinna Juudi 
Kooli õpilast, kes olid selleks soovi avaldanud. 

Õpilased said aimu sellest, kuidas üks suur kool igapäevaselt 
toimib. Külastati erinevaid ainetunde, õpiti koos 12. klassiga 
seltskonnatantse ning huvilised said osa võtta ka 10. veebruaril 
Viimsi Koolis toimunud ja õpilasesinduse korraldatud sõbrapäe-
va peost. Saadi väga väärtuslikke kogemusi ja kontakte ning 
üksmeelselt arvati, et järgmisel aastal korraldatakse sarnaseid 
õpilasvahetuse projekte veel. Projekti juhtis ja idee autor oli 
Viimsi Kooli vene keele õpetaja Valentina Reinhold.

Samasugune mulje jäi teis-
telegi. Vene temperamenti oli 
näha ja tunda küll igal pool, ent 
see tähendas ka ääretut sõbra-
likkust meie vastu.

Nimi Tallinna Juudi Kool 
oli väga petlik, sest seal käis 
väga erineva tausta ja usku-
mustega inimesi, juudi tavasid 
järgiti aga küll korralikult. Iga 
reede algab sabat, mis on juudi 
pühapäev ning seda tähistatak-
se aulas ühise tseremooniaga. 
Teisel päeval tehti meile eks-
kursioon sünagoogis ning juudi 
muuseumis, kus räägiti ja tut-
vustati juudi uskumusi sügava-
malt.

Kogemus oli väga positiiv-
ne ning usun, et kõik said enda-
le väärtuslikke tuttavaid ja kon-
takte, kellega tulevikus keelt 
edasi praktiseerida. Loodeta-
vasti korraldatakse selliseid 
lihtsaid, ent väga tänuväärseid 
projekte veel ning saab tavaks 
(tahaks loota, et vähemalt kord 
aastas), et huvilistel õpilastel 
avaneb võimalus ennast teises 
keelekeskkonnas proovile pan-
na, sest olgem ausad, tegelikult 
oli see psühholoogia tund väga 
lõbus ning ega mu keeleoskus 
päris olematu ka polnud.

Tõnis Pool
Viimsi Kooli 12A klassi õpilane

Veebruaris peab sünni-
päeva Viimsi eralasteaed 
Pääsupoeg. 2006. aasta 
jaanuaris avati Pringi 
külas Pääsupoeg 1 (Paaks-
puu tee 10) ja aasta 
hiljem Pärnamäe külas 
Pääsupoeg 2 (Suur-Kaare 
tee 66).

Meie lasteaiad on koduselt hu-
based ja rõõmsate värvilahen-
dustega. Tänu väikesearvulis-
tele rühmadele jõuab õpetaja 
iga lapse rõõmude ja muredeni. 
Pääsupojas pööratakse tähe-
lepanu lapse individuaalsetele 
iseärasustele ja pakutakse eri-
nevaid võimalusi laste annete 
edasiarendamiseks. Lastesõb-
ralik keskkond loob head või-
malused avatud ja toetavateks 
suheteks lastevanematega.

Lasteaias teostatav õppe- 
ja kasvatustöö toetub kolmele 
vaalale. Esiteks laste kujutlus-
võime ja fantaasia arendami-
sele. Teiseks läbi folkloori ja 
rahvatavandite lapse kui isik-
suse identiteedi tugevdamisele. 
On ju oluline, et laps julgeks 
avaldada oma arvamust ja sei-
sukohti, teaks oma maad, riiki, 
rahvast ja rahvust ning tunneks 
riigi sümboolikat. Kolmandaks 
vaalaks on suhtumise kujunda-
mine kõigesse teostatavasse – 
kõike, mida teen, teen hoole ja 
armastusega.

Erinevate muusikategevus-
te kaudu toome lapsed muusika 
juurde, andes neile ka teadmi-
se, et kõik  meis ja meie ümber 
toimib rütmiliselt ning veereb 

Pääsupoeg peab sünnipäeva

oma ajas, mida ei saa peatada.
Kunstiõpetuse kaudu pü-

hendame lapse kunsti- ja ilu-
maailma, näidates talle, et väli-
se ilu kõrval on oluline koht ka  
inimese sisemisel ilul.

Lasteaias Pääsupoeg 1 ava-
neb nii õuest kui ka akendest 
imeilus merevaade, mis või-
maldab lastega läbi viia põne-
vaid loodusvaatlusi ja ilmauu-
ringuid. Merelähedus annab 
võimaluse teha lastega  pikki 
loodusmatku ja jalutuskäike 
mere ääres. Pääsupoeg 1-s töö-
tab ka kooliks ettevalmistuse 
rühm, kus tavapäraselt liitrüh-
male on 4–7-aastased lapsed. 
Nii saavad suuremate laste koo-
litarkustest osa ka nooremad 

ning tähed-numbrid saavad ise-
enesest selgeks.

Pääsupojas töötab muusi-
karing, kus soovi korral võivad 
osaleda kõik pääsupojad ja bal-
letiring tüdrukutele.

Lisaks õppetööle organisee-
ritakse lastele palju üritusi: teat-
ri-, muuseumi- ja raamatukogu-
külastused, spordipäevad Viimsi 
Vabaõhumuuseumis ja Püünsi 
Kooli staadionil, Jõulumaa ühis-
külastus, õppekäik liikluspolit-
seisse. Vabariigi aastapäeva eel 
külastame presidendilossi Kad-
riorus.

Jõulukuul käis lasteaias külas 
Kaari Sillamaa Muusikateater  
etendusega, “Jõuluingli lugu”. 
Lasteaia jõulupeol etendasid 

Pääsupoeg 1 Rõõmurullide rüh-
ma lapsed oma vanematele näi-
dendi A. Jakobsoni jutustuse ai-
netel, “Jänes ja Külmataat”, kus 
kõigil lastel oli oma roll.

Niisuguses hoogsas rütmis 
kulgeb meie lasteaias iga päev. 
Meie pääsupojad on tublid ja 
õpihimulised. Palju jõudu ja 
jaksu õpetajatele ja kõigile las-
teaia töötajatele! Palju rõõmu ja 
lusti meie pääsupoegadele las-
teaia 4. sünnipäeval!  

Infot meie tegemiste kohta 
saate www.paasupoeg.ee. Oo-
tame vaatama-tutvuma hommi-
kuti k 10–12 ja õhtuti k 16–18.        

Marika Saul
Eralasteaed Pääsupoeg

õpetaja

Külalised ja vastuvõtjad. Fotod Christin Muuli

Jõulud Pääsupojas.

Eakate päev
9. veebruaril korraldas Viimsi Pensionäride 
Ühendus juba viiendat korda eakate päeva.

Eakatele esinesid notar Tiit Sepp, kes rääkis pärimissea-
dusest ja vastas arvukatele küsimustele. Peeter Kaljumäe 
rõõmustas rahvast huumorikava ja lõbusate lauludega. 
Viimsi SPA esindaja tutvustas uudispakkumisi. Randve-
re tublid laulunaised esinesid uue kavaga. Tantsuklubi 
Black&White tüdrukud esinesid lustakate tantsudega.

Päev lõppes vesteldes ning kohvi ja kringlit nautides.

Enn Teimann

Eakate päev oli rahvarohke. Foto Enn Teimann
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Pille Tali
Uus Maa 

Kinnisvarabüroo
atesteeritud 

konsultant

Kinnisvara vale müügi-
hind võib tekitada 1,1 
miljoni kroonise kahju.

2009. aasta oli tehinguaktiiv-
suse poolest madalseisu aeg ja 
võrreldes eelnevate aastatega 
on Viimsi turul olnud suhte-
liselt vaikne. Tehingute arv ja 
väärtus on taas umbes 2003. 
aasta tasemel. 

Kokku tehti 2009. aasta 
detsembri keskpaiga seisuga 
Viimsi vallas 506 kinnisva-
ra ostu-müügi tehingut, s.o 
20–100 tehingut kuus. Kõige 
vaiksem oli märtsikuu ja kõi-
ge aktiivsem november. Ka 
Harjumaa tehinguaktiivsust 
vaadates näitasid november ja 
detsember nii tehingute arvus 
kui ka väärtuses vaikset tõusu-
trendi.

Paari aasta tagusest tipust 
olid tehinguhinnad eelmi-
se aasta alguseks kuni 50% 
madalamad. Eelmise aasta 
jooksul langesid Viimsi valla 
elamuturul hinnad veel kesk-
miselt 20%. 

Piiratud korteriturg
Korteriturg on Viimsis suhteli-
selt piiratud ning suur osa te-
hingutest on tehtud kogu 2009. 
aasta jooksul Haabneeme ale-

Tähtis on kinnisvara õige hind 

vikus asuvate uute korteritega. 
2009. aasta alguses kõiku-

sid uute korterite tehinguhin-
nad 1 ja 1,6 miljoni krooni va-
hel, olenevalt korteri suurusest 
ja seisukorrast. Hea orientiir 
on uuemate majade 65–80 m2 

korterid, millega tehti ka ligi 
pooled korterite müügitehin-
gutest. Nende tehinguväärtus 
oli 2009 I kvartalis 1,2–1,3 
miljonit krooni. 

2009. aasta lõpus tehti kor-
terite ostu-müügi tehinguid ca 
20% madalamal hinnatasemel 
ja tehinguhinnad kõikusid 
800 000 ja 1,2 miljoni krooni 

vahel, mis teeb tänaseks ruut-
meetrihinnaks 10 000–5000 
krooni. 

Korterite üüriturg on 2009. 
aasta jooksul vaikselt aktivi-
seerunud. Kahe- ja kolmetoali-
se üürikorteri saab Viimsi val-
las täna keskmiselt 3000–4000 
krooniga kuus + kommunaal-
kulud. Selle hinna sees on ena-
mikus korterites ka mööbel.

Passiivne kruntide 
turg
Kruntide turg oli kogu eelneva 
aasta suhteliselt passiivne, mis 
on tingitud paljuski ka panka-

de laenutingimustest. Üldjuhul 
on elamukrundile võimalik 
laenu saada ehitusprojekti esi-
tamisel, mis nõuab suuremat 
eeltööd ja kindlamat plaani 
ehitusega koheselt alustada. 

Suur osa krunditehingutest 
on tehtud oma vahenditega 
panga abi kasutamata. Ena-
masti on ostetud eksklusiiv-
seid krunte, mille keskmist 
hinda on meelevaldne välja 
tuua, kuna iga kinnistu on 
oma asukoha poolest erinev 
(Viimsi vallas on see tihti mere 
lähedus, mis elamukrundid 
hinnaliseks muudab). Merest 

kaugemal on eelmise aasta 
lõikes kõikide kommunikat-
sioonidega elamukruntide te-
hinguväärtused olnud ca 450 
000–700 000 krooni. Samas 
hinnaklassis on ka vanema-
te suvilapiirkondade krundid 
amortiseerunud ja pigem lam-
mutamist ootavate suvilatega.

Kõige eksklusiivsem me-
reäärne krunt müüdi eelmi-
sel aastal 4 miljoni krooniga. 
Mere läheduses asuvaid ela-
mukrunte on soetatud ka ca 1,5 
miljoni krooniga.

Vaikne majade turg
Majade turg on olnud sarnaselt 
kruntide turule väga vaikne ja 
kogu aasta jooksul on tehtud 
vaid mõned tehingud. Üldine 
reegel on, et majad ja maja-
osad hinnaklassis kuni 2 miljo-
nit krooni on kergemini müü-
dav kinnisvara ja hinnatasemel 
1,3–2 miljonit on ka enamik 
paarismajade ja ridaelamubok-
side tehinguid tehtud. 

Majade hinnad on 2009. 
aasta jooksul suhteliselt palju 
kukkunud, eelkõige seetõttu, et 
selles niigi väikses sihtgrupis 
on samuti nõudlus ja ostujõud 
tunduvalt langenud. Näiteks 
need majad, mis 2009. jaanua-
ris maksid 3 miljonit krooni, 
maksavad täna 2,5 miljonit. 

Kokku on Viimsi vallas 
2009. aastal müüdud ca 30 
maja, ligi pooled hinnaga ca 
2,4–3,5 miljonit krooni, mõ-
ned üksikud vahemikus 5–7 
miljonit krooni. Kõige kallim 
maja osteti 2009. aastal 7 mil-

joni krooniga Miiduranna kü-
las.

Õige müügihind
Selleks, et langeva turu olu-
korras võimalikult hea tehing 
teha, on väga oluline kohe 
õige müügihind määrata. Need 
kliendid, kes hinnalangetamise 
nõu kuulda võtsid ja vahel ka 
turuhinnast natuke allapoole 
olid nõus laskuma, on pike-
mas perspektiivis väga rahul. 
Paraku paarile eelnevale aas-
tale tagasi vaadates on väga 
palju neid, kes hinnalangusega 
märkimisväärse summa kaota-
sid. Oma kogemusest mõned 
reaalsed näited. Suvila, mil-
lele 2008. aasta alguses tehti 
hinnapakkumine 1,8 miljonit 
krooni, leidis ostja hinnaga 
700 000 krooni 2009. aasta ke-
vadel. Elamukruntide arendus, 
milles 2007. aastal osteti krun-
te 3,5 miljoni krooniga, leidis 
endale 2009. aastal ostjad ca 
650 000 krooni tasemel.

2010. aastal on sarnaselt 
eelnevale põhimärksõnaks 
õige müügihind. Kinnisvara-
portaalides olevad pakkumi-
sed ei kajasta tegelikke tehin-
guhindasid, mistõttu soovitan 
nii ostmisel kui ka müümisel 
pöörduda ekspertide poole. 
Täna on soodsate tehingute 
tegemise aeg. Ka juhul, kui 
otsustate müüa, on võimalik 
väga hea hinnaga uude kinnis-
varasse investeerida. Hetkel, 
kui enamik eksperte turupõhja 
näevad, saab teie koduostust 
parim pikaajaline investeering.

2010. aasta 1. jaanuaril 
jõustusid maamaksusea-
duse muudatused, mis 
puudutavad maamak-
su tasumise tähtpäevi, 
maamaksu tasumise ning 
maamaksuteadete kätte-
toimetamise tingimusi ja 
korda. 

Maamaksu tasumise tähtaeg 
ühildatakse füüsilise isiku tu-
ludeklaratsiooni esitamise aja-
ga.

Maksu- ja Tolliamet väljas-
tab maamaksuteate hiljemalt 
15. veebruariks. Seega on tulu-
deklaratsioonide esitamise ajal 
isikule juba tema maamaksu-
kohustus teada ja ta võib jätta 
tagastatava tulumaksu summa 
maamaksu kohustuse katteks.

Maamaksu tasumise 
tähtajad
Senise maksusumma kolmeks 
osaks jagamise ja kolme täht-
aja asemel antakse tasumiseks 
kaks tähtaega – 31. märts ja 1. 
oktoober.

Maamaksu summaline 
piirmäär
Summaline piirmäär on 1000 
krooni, millest väiksema või 

Tegu on müügis oleva hubase majaga Tammneeme külas.

Maamaksuseaduse muudatustest

võrdse summa peab ära maks-
ma esimeseks tähtajaks (31. 
märtsiks). 

Üle 1000-kroonise mak-
susumma puhul peab maksu-
maksja tasuma 31. märtsiks 
vähemalt pool summast, kuid 
mitte vähem kui 1000 krooni 
ning ülejäänud osa maamak-
sust tasutakse hiljemalt 1. 
oktoobriks. Seega, kui aasta-
ne maksusumma ületab 2000 
krooni, tasutakse maks võrdse-
tes osades.

Näiteks:
1. Aastane maksusumma 

on 600 krooni, kogu summa 
tasutakse 31. märtsiks.  

2. Aastane maksusumma 
on 1600 krooni, 31. märtsiks 
tasutakse 1000 krooni, 1. ok-
toobriks 600 krooni.       

3. Aastane maksusumma 
on 2600 krooni, 31. märtsiks 
tasutakse 1300 krooni, 1. ok-
toobriks 1300 krooni.

Kehtestatud piirmäärasid 
arvestatakse kohaliku omava-
litsuse üksuste (KOV-ide) lõi-
kes, st omades või kasutades 
maad mitmes linnas või vallas, 
tuleb maksumaksjal arvestada 

iga KOV-i lõikes 1000-krooni-
se piirmääraga.

Maamaksu määramise 
alampiir
Maamaksu määramise alam-
piiri tõstetakse 50 kroonini se-
nise 20 krooni asemel. Samuti 
toimitakse intressinõude alam-
piiriga. Muudatuse kohaselt ei 
määrata maamaksu ja ei väl-
jastata maksuteadet, kui konk-
reetses maksuteates arvestatud 
summa on alla 50 krooni. Int-
ressi ei arvestata ja intressi-
nõue jäetakse esitamata, kui 
tähtpäevaks tasumata mak-
susummadelt arvutatud intress 
on väiksem kui 50 krooni.

Kui isik ei ole maamaksu-
teadet saanud
Isik, kes ei saanud kätte mak-
sustamisaasta maamaksutea-
det 25. veebruariks, on kohus-
tatud teavitama maksuhaldurit 
30 päeva jooksul. Seega tuleb 
teatis edastada maksuhaldurile 
hiljemalt 29. märtsiks 2010.

Maamaksu kohustuse 
tekkimine
Kuni 31. detsembrini 2009 
kehtinud seaduse järgi tekkis 
maamaksukohustus 1. juulist, 

kui maa omandati või kasutus-
õigus tekkis enne jooksva aas-
ta 1. juulit, ning maamaksuko-
hustus tekkis 1. jaanuarist, kui 
omand või kasutusõigus tekkis 
teisel poolaastal.

Alates 2010. aastast võetak-
se maamaksukohustuse kind-
laks määramise aluseks oman-
di- või kasutusõiguse olemasolu 
1. jaanuari seisuga. Maksuteade 
väljastatakse isikule, kes 1. jaa-
nuari seisuga on maa omanik 
või maamaksuseaduse § 10 ette-
nähtud juhul maa kasutaja. Aas-
ta keskel enam ümberarvestusi 
ei tehta. Tehingupooled võivad 
otsustada, et varasema omaniku 
või kasutaja poolt juba tasutud 
või pärast tehingu sooritamist 
tasutav maksusumma lisatakse 
tehinguväärtusele või sisaldub 
tehinguväärtuses.

Maamaksuteate 
elektrooniline kätte-
toimetamine
Kuni 1. jaanuarini 2010 tehti 
maamaksuteade elektroonili-
selt teatavaks vaid isikutele, 
kes tegid sellekohase märke 
e-maksuametis/e-tollis. Arves-
tades elektrooniliste teenuste 
laialdast kasutust ja üleriigilist 
eesmärki minna üle valdavalt 

elektroonilisele asjaajamisele, 
rakendab maksuhaldur maa-
maksuteate teatavaks tegemi-
sel alates 1. jaanuarist 2010 
peamiselt elektroonilist kätte-
toimetamist.

Juhul, kui maksukohustusla-
ne on sõlminud e-maksuameti/
e-tolli kasutuslepingu ning 
teatanud maksuhaldurile oma 
e-posti aadressi, saadetakse talle 
maamaksuteade elektrooniliselt.  

Isiku e-posti aadressile saa-
detakse esmalt kiri maamak-
suteate moodustamise kohta. 
Nimetatud kiri saadetakse e-
posti aadressile, mille isik on 
esitanud e-maksuameti/e-tolli 
kasutuslepingu sõlmimisel või 
on märkinud oma isikuandme-
tes deklaratsiooni täitmisel. Li-
saks kasutatakse ka riigi poolt 
isikutele antud e-posti aadres-
se (isikukood@eesti.ee) nende 
puhul, kes on selle www.eesti.
ee keskkonnas aktiviseerinud.

Maamaksu teatega on isi-
kul võimalik tutvuda e-maksu-
ametis/e-tollis.

Muudele isikutele toimeta-
takse maamaksuteade endiselt 
kätte posti teel.

Allikas 
Maksu-ja Tolliamet

Tuhat krooni või vähem tuleb maksta 31. märtsiks.
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Viimsi valla territoo-
riumil asuvatest metsa-
dest on riigimetsa umbes 
1200 hektarit, millest 
1000 hektarit on kaitse 
all. Riigi metsade 
majandamine on 
Riigimetsa Majandamise 
Keskuse ülesanne. 

Viimsi valla riigimetsas on 
2010. aastal planeeritud läbi 
viia lage-, aegjärk- ja harven-
dusraieid. Nende hulgas on ka 
mitmeid varasematel aastatel 
planeeritud raieid, mis on peh-
mete talvede tõttu jäänud tege-
mata. Kõik raietööd on koos-
kõlastatud ka külavanematega.

Enamik raietest viiakse 
läbi kuusikutes. Maapinna-
lähedane juurestik muudab 
kuused tormitundlikuks ning 
seetõttu tulebki neid raiuda la-
geraiena. Vastasel korral kas-
vama jäetud puud hukkuksid 
esimeste tormituultega. Sääst-
vaks metsa majandamiseks 
toimuvad lageraied väikeste, 
reeglina kuni 2 ha lankidena. 
Erinevalt kuuskedest muudab 
männid tormikindlaks sügava-
le ulatuv peajuur koos rohkete 
horisontaalsete külgjuurtega. 
Seetõttu on männikutes ka-
vandatud aegjärkraieid, mille 
korral raiutakse uuendamisele 
kuuluvas metsas hajali paik-
nevaid puid 10 kuni 20 aasta 
jooksul korduvate raiejärku-
dena. Lõpptulemuseks on bio-
loogiliselt mitmekesine mets. 
Musta lepa enamusega puistus 
on kavandatud harvendusraie 
metsa väärtuse tõstmiseks, 
metsa tiheduse ja koosseisu 
reguleerimiseks ning lähitu-
levikus väljalangevate puude 
puidu kasutamise võimalda-
miseks. 

Kõik metsamajanduslikud 

tööd kavandatakse ja viiakse 
läbi nii, et tulemus sarnaneks 
võimalikult palju loodusliku 
olukorraga. Eesmärgiks on säi-
litada või kujundada bioloogi-
liselt mitmekesine ja valdavalt 
looduslikult uuenev mets, mis 
tagab kaitsefunktsioonide pa-
rima säilimise. Elupaikade 
esindatuse kindlustamiseks ei 
tohi tekitada järske muutusi 
metsade üldises liigilises ja va-
nuselises struktuuris. Metsade 
säästva majandamise tagami-
ne oli üheks põhjuseks, miks 
Viimsi Vallavalitsus koostöös 
Vallavolikoguga moodusta-
sid Rohuneeme, Leppneeme-
Tammneeme, Krillimäe ja 
Mäealuse maastikukaitsealad. 
Nimetatud maastikukaitseala-
de kaitse-eeskirjade kohaselt 
peab metsade majandamine 
ja kasutamine toimuma selli-
sel moel ja sellises tempos, et 
säiliks metsade liigiline, vanu-
seline ja bioloogiline mitme-
kesisus, produktiivsus, taas-
tumisvõime ja elupõlisus ning 
ühtlasi potentsiaal täita nüüd 
ja tulevikus ökoloogilisi ja sot-
siaalseid funktsioone nii ko-
halikul kui ka üleriigilisel ta-
sandil. Tähelepanu pööratakse 
ka raie aja valikule. Nimelt on 
kõik raied planeeritud talvisele 
perioodile, et ei häiritaks linde 
pesitsusperioodil ning võima-
likult vähe kahjustaks alustai-
mestikku, pinnast ja juuri. 

Metsade säästlik majanda-
mine tagab metsade järjepide-
vuse Viimsi vallas!

Küsimuste korral annab li-
sainfot raietööde osas Viimsi 
metsandiku metsnik Ilmar Sir-
kas (tel 51 76 910).

Viimsi Vallavalitsuse 
keskkonnaamet

Riigimetsa majandamisest Viimsi poolsaarel 

Viimsi vallas asuv Nais-
saar on looduskaitse 
teerajaja Eestis, sest juba 
1297. aastal keelas Taani 
kuningas Erik IV Menved 
metsaraie Naissaarel ja 
veel kolmel Tallinna ümb-
ruse saarel. Põhjuseks oli 
navigatsioonipunktina ja 
meresõidutähisena kasu-
tatav saare metsasiluett.

Sellel 18,8 km² suurusel saarel 
moodustati 1995. aastal Vaba-
riigi Valitsuse määrusega nr 
150 kaitseala nimega Naissaa-
re looduspark ja kinnitati ala 
kaitse-eeskiri. Praegu kehtiv 
Naissaare kaitse-eeskiri kinni-
tati 2001. aastal. Sellest ajast 
kuni praeguseni on seadus-
andlus paljuski muutunud, ühe 
olulisema asjana võib märkida 
“Looduskaitseseaduse” keh-
tima hakkamist 2004. aastal. 
Kaitsealal teostatud inventuu-
rid ja uuringud andsid aasta-
tega uut materjali rikkalike 

loodusväärtuste kohta, millede 
kaitsmise kohustus meil on 
ja seega oli vajalik Naissaare 
kaitse-eeskirja uuendamine, 
et viia ta kooskõlla muutunud 
seadusandlusega ja tagada 
väärtuslike elupaikade piisav 
kaitse.

Üheks muudatuseks, mis 
kõigile silma hakkab, on nime 
muudatus. Uue eelnõu järgi on 
kaitseala nimi “Naissaare maas-
tikukaitseala”. Eelnõu koosta-
jad leiavad, et nimetus “maas-
tikukaitseala” aitab selgemini 
mõista kaitsekorda, kui nimetus 
“looduspark”, mis seostub sõ-
naga “park” ja viimane eelkõi-
ge mitmekülgseks puhkuseks 
mõeldud vähese piirangutega 
alaga. Naissaare uued kaitse-
eesmärgid ning ulatuslike met-
sa- ja rannakoosluste kaitse tõ-
hustamise vajadus vastavad aga 
rohkem uuele nimele.

Teine suurem ja sisuline 
muudatus uue kaitse-eeskirja 
eelnõus on kaitseala uus tso-

neering ehk uute piirangu- ja 
sihtkaitsevööndite moodusta-
mine. 

Piiranguvööndis on teata-
vasti lubatud majandustegevus, 
millel peab olema kaitseala 
valitseja ehk Keskkonnaame-
ti nõusolek. Sihtkaitsevöönd 
on rangemate piirangutega 
vöönd ja seal on reeglina luba-
tud ainult looduslike koosluste 
taastamise või hooldamisega 
seotud tegevus. Uus eelnõu 
näeb saarel ette 6 sihtkaitse- ja 
9 piiranguvööndit. Võrreldes 
praeguse kaitse-eeskirjaga on 
saare sihtkaitsevööndit oluliselt 
laiendatud riigimetsamaal asu-
vate väärtuslike metsakooslus-
te arvel.

Ehitamisel mererannal 
meresaarel sätestab “Loodus-
kaitseseaduse § 38 200 m ehi-
tuskeeluvööndi. Sama parag-
rahv annab kaitse-eeskirjaga 
võimaluse sätestada kaitsealal 
ehitamise osas erisusi. Üheks 
uue eelnõu koostamise suuri-

maks tööks oligi kompromissi 
leidmine hetkel kehtivas kait-
se-eeskirjas toodud ehitamise 
tingimuste, Naissaare üldpla-
neeringus toodud põhimõtete 
ja saarel juba väljakujunenud 
asustuse osas. Sellest tule-
nevalt on tingitud ka piiran-
guvööndite suur arv ja igas 
vööndis väljatoodud erisused 
(ehk leevendused) ehitamiste 
osas võrreldes Looduskaitse-
seaduses sätestatule.

Kaitseala kaitse-eeskir-
ja eelnõu koos seletuskirja ja 
kaardiga on alates 15. veebrua-
rist kuni 15. märtsini avalikul 
väljapanekul Keskkonnaameti 
Harju kontoris (Viljandi mnt 
16, Tallinn) ja Viimsi Vallava-
litsuses. Kuni avalikustamise 
lõpuni saab esitada kirjalikult 
oma ettepanekuid eelnõu osas 
Keskkonnaametile (Viljandi 
mnt 16, 11216 Tallinn). 17. 
märtsil kell 15 toimub Kesk-
konnaameti Harju kontoris 
kaitse-eeskirja avalik arutelu, 

Keskkonnaamet teatab
8. juulil 2009 algatati keskkonnaministri käskkirjaga nr 
1097 Naissaare looduspargi nimetamine Naissaare maasti-
kukaitsealaks ja Naissaare kaitseala kaitse-eeskirja muut-
mine.

Keskkonnaamet valmistab ette kaitseala uut kaitse-eeskirja, 
mis kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt.

Kaitseala kaitsekorra muutmise otsuse eelnõu jm dokumen-
tide avalik väljapanek toimub 15. veebruarist kuni 15. märtsini 
2010 Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju konto-
ris (Viljandi mnt 16, Tallinn) ja Viimsi Vallavalitsuses. Materja-
lidega on võimalik tutvuda ka Viimsi vallavalitsuse kodulehel 
www.viimsivald.ee. 

Kaitse-eeskirja avalik arutelu toimub 17. märtsil 2010 
Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn) al-
gusega kell 15.00.

Vastuväiteid ja ettepanekuid Naissaare kaitse-eeskirja 
kohta saab esitada kirja teel Keskkonnaametile (Viljandi mnt 
16, 11216 Tallinn)  kuni 15. märtsini 2010.

Muudatused Naissaare kaitsealal

kus kõik soovijad võivad osa-
leda.  

Materjalidega on võimalik 
tutvuda ka www.viimsivald.ee. 

Naissaare maaomanikele saa-
detakse vastav teade koos kait-

se-eeskirja eelnõuga ka kirjali-
kult posti teel.

Meelis Mägi
Keskkonnaameti 

Harju-Järva-Rapla regiooni 
kaitse planeerimise spetsialist
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Harvendusraied

Aegjärgsed raied

Lageraied
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Hüperaktiivne Viimsi noor 
Priit Eek on meile kõigi-
le juba väikesest peale 
tuttav lavalaudadelt. Priit 
on tegutsenud aktiivselt 
Viimsi Kooliteatris, Viimsi 
Kooli laste- ja noorte-
kooris, harrastustrupis 
Komos, tantsurühmas 
Vigurvant, Viimsi Kooli 
Õpilasesinduses ja Viimsi 
Noortevolikogu töös ning 
osalenud ja korraldanud 
mitmeid rahvusvahelisi 
projekte. 

Pärast keskkooli lõpetamist 
Viimsis asus Priit õppima Tal-
lina Tehnikaülikooli rakendus-
keemia ja biotehnoloogia eriala-
le. Hetkel tudeerib ta sama eriala 
magistriõppes. Otsus koheselt 
edasi õppima minna oli loogili-
ne – tänapäeval peetakse baka-
laureuse haridust vaid poolikuks 
akadeemiliseks hariduseks ning 
tõeline kraadiõpe algab magist-
rantuuris. Hetkel viibib Priit aga 
pooleaastasel lähetusel Louisia-
na State University’s Ameerika 
Ühendriikides. 
Kust tuli idee minna õppima 
rakenduskeemiat?

Peamiseks põhjuseks oli 
kindlasti asjaolu, et mulle 
meeldisid keskkoolis keemia 
ja bioloogia ning tundsin end 
nendes ainetes tugevana. Minu 
keemiapisikuga nakatamises 
on suuresti süüdi vast ka mu 
vanemad, kes on mõlemad 
hariduselt keemikud. Tallinna 
Tehnikaülikooli kasuks pani 
mind otsustama see, et Tallin-
nas on sel alal rohkem töövõi-
malusi. Loomulikult hoidsid 
mind Tartusse minemast ka tu-
gevad sidemed kodukandiga.
Mida sa täpsemalt USA-s teed?

Tegutsen biokeemia, täpse-
malt struktuuribioloogia vald-
konnas. Kõige lihtsamalt väl-

Nimi: Priit Eek
Vanus: 23
Kool: Tallinna Tehnikaüli-
kool (Rakenduskeemia ja 
biotehnoloogia)
Huvialad: laulmine 
(Tallinna Tehnikaülikooli 
Akadeemiline Meeskoor), 
jazz, ujumine

Viimsi oma teadur Ameerikas

jendudes ma õpin, kuidas uurida 
valkude täpset ülesehitust. See 
on vajalik, et teada saada, kui-
das nad organismides töötavad 
ja oma ülesandeid täidavad. 
Üldisemas plaanis on see väga 
oluline mõistmaks eluslooduse 
ja sealhulgas ka inimkeha toimi-
mist. Minu ülesanne on siin seda 
meetodit tundma õppida ja oma 
uurimisobjektil rakendada. Sa-
muti vahetada teadmisi, kuivõrd 
meie uurimisrühmad töötavad 
sarnase eesmärgi nimel, ning 
arendada koostööd.
Kuidas avastasid enda jaoks 
teaduse?

Õppisin vist umbes 4-aas-
taselt lugema ning pean tun-
nistama, et ühtedeks mu mee-
lisraamatuteks sel ajal olid 
ENEKEse entsüklopeediad. 
Esialgu vaatasin ikka pilte, aga 
pärast hakkasin muid tekste ka 
uurima. Lugesin huviga kõiki 
lasteentsüklopeediaid, alates 
evolutsioonist ja anatoomiast, 

lõpetades kliimanähtuste ning 
arvutitehnikaga. Samuti meel-
dis mulle korraldada väikseid 
eksperimente, mida mitmetes 
lastele mõeldud teadusraama-
tutes õpetati.
Millised on sinu ambitsioo-
nid teaduses? 

Kui lähtuda teaduskraadist, 
siis hetkel töötan magistrikraa-
di suunas. Samas ei saa ma 
öelda, et kavatsen sellega piir-
duda. Tõsisema teadustöö läbi-
viimiseks tuleb ikkagi püüelda 
doktorikraadi ning see mul ka 
plaanis on.

Rääkides aga otsestest tea-
dussaavutustest, siis hetkel 
töötan ensüümide rühma kallal 
nimega lipoksügenaasid. Neid 
ensüüme leidub laialdaselt eri-
nevates organismides. Inimese 
puhul on leitud, et teatud li-
poksügenaasid võivad osaleda 
astmahoogude võimendumises 
ja ka ateroskleroosis. On üpris 
ambitsioonikas mõelda, et ehk 

näeb mõni tulevane väga hea 
ravim ilmavalgust just tänu 
minu teadustööle.
Mis on teaduses erilist, mis 
sind selle juures paelub?

Olen loomult väga uudis-
himulik inimene ning arvan, 
et see on üks tähtsamaid tead-
laseks olemise eeldusi. Teadu-
sega tegelemine annab uudis-
himule suurepärase väljundi 
– võimaluse lahendada prob-
leeme, mida keegi teine pole 
veel suutnud teha, ja vastata 
küsimustele, mida võib-olla 
pole veel osatud küsidagi.

Kas Eestis teadust teha on 
võimalik? 

Kindlasti on Eesti võimalik 
teadust teha, sealjuures heal ta-
semel. Eestis on mitmeid omal 
alal tunnustatud teadlasi, kellelt 
on palju õppida. Euroopa Liidu 
fondide abiga on meie laborite 
tehniline varustatus väga jõud-
salt paranenud ja ei jää sugugi 
alla näiteks USA-s olevatele. 

Siiski, rääkides loodustea-
dustest, mis on tegelikult väga 
rahanõudlik valdkond, ei saa 
Eesti kui väikeriik endale luba-
da kõikvõimaliku tippvarustuse 
hankimist käputäie teadlaste 
rõõmuks. See aga ei tohiks ta-
kistada olemast leidlik ning 
spetsialiseerumast vastavalt 
võimalustele. Samuti on alati 
võimalus piiriüleseks koos-
tööks, mille elav näide ma ise 
olen. Kodumaal teadust tehes 
on võimalik tuua uute avastus-
tega Eestile tähelepanu kogu 
maailmas.
Kas soovitaksid noortele USA-
s õppimist?

Soovitan noortel ükspu-
ha kuhu välismaale vähemalt 
semestriks õppima minna. Ai-
nult kodumättal istudes võib 
silmaring kaunikesti kitsaks 
jääda. Välismaal õppimine ei 
ole hea mitte ainult õppimise 
pärast. Teistsuguses ühiskon-
nas ja kultuuriruumis viibimine 
aitab näha probleeme uudsetest 
vaatenurkadest, sest sunnib 
inimest kohanduma vastavalt 
uutele oludele. Selles suhtes ei 
ole USA minu arvates muidugi 
eriti ekstreemne, Lõuna-Eu-
roopas on kultuurišokk ilmselt 
kordades võimsam. Samas on 
ka siinsetelt inimestelt palju 
õppida, näiteks enesekindlust.
Millised on ameeriklased 
võrreldes eestlastega?

Leian eestlastes ja ameerik-
lastes mitmeid sarnaseid jooni: 

sõbralikkus, patriootlikkus, kü-
lalislahkus, aga ka umbusklik-
kus. Võrreldes eestlastega pais-
tavad ameeriklased esmapilgul 
palju avatumad, nad alustavad 
tihtipeale võhivõõraga vestlust 
ning võivad sinna sekka poe-
tada küllaltki isiklikke seiku, 
mida eestlasel ei tuleks pähegi 
tundmatuga jagada. Kuigi suh-
ted moodustuvad siin väga ker-
gesti, jäävad nad aga enamasti 
väga pinnapealseks – sõprusel 
on siin mõnevõrra teine, lihtsa-
koelisem tähendus. Eestlane ei 
pruugi alguses väga vedu võtta, 
kuid kui jää on purustatud, siis 
ta hoiab oma sõpru hoolega.
Mis on sinu juures muutu-
nud seoses välismaale elama 
minemisega?

Kindlasti olen muutunud 
iseseisvamaks ja enesekind-
lamaks. Siin ei saa otsuste 
vastuvõtmisel kellelegi teisele 
kui iseendale lootma jääda ja 
otsustega kaasneb ka vastutus, 
seda nii teadustöös kui ka iga-
päevaelus. 

Pikemalt kodust eemal ol-
les õpib mõistma, et asjad, mis 
ühel hetkel tunduvad enesest-
mõistetavatena, ei pruugi seda 
sugugi olla. Näiteks kui Eestis 
kurdetakse liigse autostumise 
üle, siis siin ei ole paljudesse 
kohtadesse ilma autota üld-
se võimalik pääseda – ühis-
transport on pea olematu ja 
jalgrattateedest ei maksa isegi 
unistada, kõnniteedegagi on 
probleeme. Ka Eesti pangan-
dus on siinsega võrreldes sõb-
ralikum ning e-teenused are-
nenumad. Samas jään ilmselt 
igatsema inimeste üldist viisa-
kust ja avatust nagu võõraste 
tervitamine liftis või spontaan-
sed vestlused poejärjekorras.

Küsis 
Triin Rebane

Viimsi Noortevolikogu

Priit (paremal) koos sõbraga Ameerikat avastamas.

Noorte töötus endiselt kõrge
Läinud aasta detsembris läbi viidud Eurostat uuringu ko-
haselt on noorte töötus endiselt kõrge. 

2009. aasta detsembris oli kuni 25-aastaste töötus 21% 
eurotsoonis ning 21,4% kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ar-
vestades. Samal ajal 2008. aastal olid need numbrid vastavalt 
17% ja 16,9%. Kõige madalam noorte töötuse määr tähel-
dati Madalmaades (7,6%) ning kõige kõrgemad Hispaanias 
(44,5%) ja Lätis (43,8%). Eesti kohta uuringus andmed puu-
duvad.

Kogu töötavat elanikkonda arvestades oli töötus eu-
rotsooni riikides 10%, 2008. aastal see-eest 8,2%. EL-i liik-
mesriikides kokku 9,6%, mis on 2% rohkem kui aasta tagasi. 
Eurotsoonile on see kõrgeim määr 1998. aasta augustist ning 
EL-i liikmesriikidel alates jaanuarist 2000. 

Eurostati kohaselt olid 23,012 miljonit meest ja naist Eu-
roopa Liidus detsembris töötud, kellest 15,763 miljonit kuulus 
eurotsooni. Võrreldes novembriga suurenes töötuks jäänu-
te arv EL-i piires 163 000 inimese võrra, eurotsoonis 87 000 
võrra. Võrreldes aastataguste andmetega on töötus tõusnud 
4,628 miljoni võrra EL-i liikmesriikides ning 2,787 miljonit eu-
rotsoonis. 

Allikas: Euroopa Komisjon
Viimsi Noortevolikogu

Veebruari esimesel 
nädalavahetusel toimus 
Portugalis Faro linnas 10 
Euroopa noorteühenduse 
esindajate kohtumine, 
kus seati paika täpsed 
plaanid rahvusvahelise 
noortekoolituse korralda-
miseks viies riigis: Eestis, 
Poolas, Türgis, Küprosel 
ja Portugalis. 

Koolitused saavad toimuma 
suurema demokraatiaprojekti 
YEU Academy raames, mida 
koordineerib rahvusvaheline 
noorteühendus YEU (Youth for 
Exchange and Understanding). 
Projekti rahastab Euroopa Noo-
red ning igast nimetatud viiest 
riigist osaleb ettevõtmises 2 
partnerorganisatsiooni. 

Viimsi Noortevolikogu poolt 
koordineerib projekti juhatuse 

Rahvusvaheline noortekoolitus Viimsis
liige Karin Pool. Lisaks noorte-
volikogule on Eestis projektiga 
seotud veel Eesti Erinoorsootöö 
Ühing noOR, mis tegeleb eriva-
jadustega noorte kaasamisega 
ning nende aktiivse osaluse toe-
tamisega ühiskondlikus elus.

YEU Academy näol on te-
gemist demokraatiaprojektiga, 
mille esimeses etapis toimub 
igas osalevas riigis suve al-
guses 2-päevane koolitus, kus 
Itaaliast ja Rumeeniast pärit 
koolitajad jagavad oma tead-
misi ja oskusi ning tutvustavad 
Eesti noortele rahvusvahelise 
noorsootöö võimalusi. 

Koolitusel on oodatud osa-
lema noored ja noorteühendus-
te esindajad, kes tahaksid õppi-
da tundma uusi lahendusi, mida 
pakuvad kaasaegsed meedia- ja 
veebivahendid ning mida saab 

kasutada noorte aktiivse ühis-
kondlikus elus osalemise ergu-
tamiseks ja kultuuridevahelise 
dialoogi suurendamiseks. Kok-
ku on koolitusele oodatud osa-
lema 16 noort igast riigist.

Projekti raames luuakse 
multikultuurne veebikeskkond, 
kus erinevatest riikidest pärit 
noored saavad jagada oma ko-
gemusi ja teadmisi noorsootööst 
ning noorte erinevatest reaalsus-
test nende kodumaades. Võime 
ainult aimata kui erinev võib 
olla näiteks Türgi ja Eesti noore 
arengukeskkond ning millised 
on erinevad väljakutsed, mille-
ga noored eri Euroopa paikades 
silmitsi seisavad. 

Käesolev demokraatiapro-
jekt ongi suunatud isiklike kon-
taktide loomisele, erinevatest 
kultuuridest pärit kogemuste va-

hetamisele ja nende võimaluste 
tundmaõppimisele, mis soodus-
tavad geograafiliselt väga erine-
vates punktides asuvate noorte 
lõimumist. Demokraatiaprojek-
tina on selle koostöö riike ühen-
dav eesmärk suurendada noorte 
arusaama demokraatlikust osa-
lemisest. Eestis valiti koolituse 
toimumise kohaks Viimsi ning 
praeguseks sõlmitud kokkule-
pete kohaselt peaks koolitus toi-
muma 28.–29. juunil. 

Karin Pool
Viimsi Noortevolikogu
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Kuni detsember 2010
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus “From War to 
Freedom“
“Roman Tavast ja tema Väärt-
metallasjade & 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“
Fotonäitus Herkki-Erich Merila 
“Objects of Timeless“ (avatud 
27. veebruarini)
Muuseum avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Fotonäitus “Prangli saare rah-
vamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Fotonäitus “Talve ilu“
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas II 
korrus, Nelgi tee 1
www.huvikeskus.ee

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Vallamajas

Sulev Veerbergi näitus 
“Maalid kodukohast“
Randvere Päevakeskuses

Kuni 22. veebruar
Raamatunäitus “Jaan Kross 90“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. veebruar
Raamatunäitus ”Kauneimad 
Eesti raamatud aastatel 
2002–2008”
25 kauneimat Eesti raamatut 
aastal 2009
Lastele: ”Kauneimad Eesti 
lasteraamatud aastatel 
2002–2009”
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. veebruar
Looduse Aasta Foto 2009 – 
“Maailma loodus”
Viimsi Kooli raamatukogus

Kuni 26. veebruar 
Raamatuväljapanek 
“Eesti riigimehi”
Prangli Raamatukogus

Kuni 10. märts 
Rahvakunsti klubi rahvuslike 
vaipade näitus 
Viimsi Päevakeskuse saalis

19. veebruar k 14
Eesti sünnipäeva tähistamine
Esineb Vanaemade segakoor
Harrastusteatri etendus 
“Pingviinide elu“
Viimsi Päevakeskuses

19. veebruar k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses

19. veebruar k 18
Tüdrukute õhtu
Randvere Noortekeskuses

19. veebruar k 19
Kulinaar-kultuuriline salongi-

õhtu romantismist
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
    
19. veebruar k 21 
Wismari poisid
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

21. veebruar k 11–12.30
Loengusari tervislikust 
toitumisest (8/2)
Lektor tervisenõustaja 
Kristiina Sõrmus
Eelregistreerimine: tel 50 15 945 
või kristiina@tervisementor.ee
II osa: Millest räägivad isud – 
tasakaalustatud toitumise põ-
himõtted
Osalustasu 150 krooni 
Viimsi Kaubanduskeskuse II 
korrusel Viimsi Biomarketis

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

21. veebruar k 11
Eesti Vabariigi aastapäeva 
jumalateenistus
Lühisõnum Koit Lääts
Jutlus Raido Oras
Lastehoid Kadri Haagen
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. veebruar k 12
Naerutreening
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

21. veebruar k 14
Gongiteraapia
Info ja eelregistreerimine 
tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

21. veebruar k 10–14 ja 
22. veebruar k 10–14 
Siidimaalimise kursus täis-
kasvanutele
Tutvustav loeng siidimaalimise 
tehnikatest, proovitööd, siidi-
pildi maalimine
Erinevates tehnikates siidi-
sallide, -rätiku, -lipsu maalimine
Kursus maksab 1000 krooni + 
materjal
Kohtade arv on piiratud!
Info: kristiina@huvikeskus.ee 
või tel 55 615 413
Viimsi Huvikeskuses

21. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

22. veebruar – 5. märts
Raamatunäitus 
“A. H. Tammsaare nimelise 
kirjanduspreemia laureaadid“
Viimsi Raamatukogus

22. veebruar k 16
Lauamänguvõistlus
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

22. veebruar k 18
Vabariigi aastapäevale 
pühendatud kokakursus
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

23. veebruar  
Eesti Vabariigi 92. iseseisvus-
päeva aktused:
k 9.10 – 1. ja 4. klassid
k 11.10 – 2.–3. klassid 
(Väikeses majas)
k 10.05 – 5.–6. klassid
k 11.10 – 7.–9. klassid 

k 12.15 – 10.–12. klassid
Esineb kontsertkoor Meriko 
Viimsi Koolis

23. veebruar k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni 
Registreerumine: 
kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses

23. veebruar k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

23. veebruar k 18
Refleksoloogia õpituba 
paaridele
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
   
24. veebruar k 13 
Eesti Vabariigi 92. iseseisvus-
päev Viimsis
Kaitseliidu Harju Maleva 
orkestri kontsert ja ajalootund  
Lastel on võimalik Ranna-
rahva Muuseumis joonistada 
pilte kodumaast, merest ja ka-
ladest ning õppida mereme-
hesõlmede tegemist 
Rannarahva Muuseum on 
tasuta avatud 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva Muuseumis

24. veebruar k 14
Vabariigi aastapäeva tähistamine 
Pakume kohvi ja kooki
Oodatud on kõik Prangli saare 
inimesed
Prangli Rahvamajas

24. veebruar k 19
Koguduse kool: “Vana testa-
mendi prohvetid 4“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. veebruar k 14
Vabariigi sünnipäevapidu
Esinevad Boriss Lehtlaan ja 
Henn Rebane
Randvere Päevakeskuses
25. veebruar k 16
Meisterdamine
Tasuta
Viimsi Noortekeskuses

25. veebruar k 18
Viktoriin
Randvere Noortekeskuses

25. veebruar k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Jaakobi kirik

26. veebruar k 18
Seminar-õpituba 
“Eestimaised pH-toidud”
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

26. veebruar k 18
Lauajalgpalli turniir
Randvere Noortekeskuses

26. veebruar k 21
Noorteöö
Randvere Noortekeskuses

27. veebruar k 9–19
Viimsi Taliturniir 2010 jalgpallis 
(9–11-aastased poisid)
Korraldaja: Spordiklubi Martin 
Reimi Jalgpallikool 
Viimsi Spordihallis

27. veebruar k 10–12
Kursused täiskasvanutele: 
keraamika voolimine ja 
glasuurimine II osa
Leia aega iseenda jaoks ning 
tule meisterdama midagi 

täiesti omanäolist!
Õpime erinevaid voolimis-
tehnikaid, töö käigus valmivad 
tassid, kausid, vaagnad jms, 
mida saab hõlpsasti kodu-
majapidamises kasutada või 
sõpradele kinkida!
Kursus maksab 600 krooni
Kohtade arv on piiratud!
Info: kristiina@huvikeskus.ee 
või tel 55 615 413
Viimsi Huvikeskuses

27. veebruar k 12–16
Talisuplusfestival Pirita 
Open 2010
Korraldaja: Pirita ICE
Pirita jõel

27. veebruar k 16
Mahekosmeetika 
valmistamise õpituba 
algajatele
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
   
27. veebruar k 21 
Meeleolu- ja tantsumuusikat 
ansamblilt Finder Rokers 
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

28. veebruar k 11–12.30
Loengusari tervislikust 
toitumisest (8/3)
Lektor tervisenõustaja 
Kristiina Sõrmus
Eelregistreerimine: tel 50 15 945 
või kristiina@tervisementor.ee
III osa: Millest räägivad isud – 
kuidas vabaneda magusaisust, 
igaveseks
Osalustasu 150 krooni 
Viimsi Kaubanduskeskuse II 
korrusel Viimsi Biomarketis

28. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Jutlus Astrid Raja
Lastele pühapäevakool 
Triin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

1.–31. märts
Raamatunäitus “Märts on 
teatrikuu!“
Lastele: Väikeste tüdrukute 
raamatud
Viims Raamatukogus

1.–31. märts 
Raamatunäitus “Emakeelepäev”
Prangli Raamatukogus

2. märts k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni 
Registreerumine: 
kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses

2. märts k 17
Meisterdamine – kuumaalus
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

2. märts k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

3. märts k 17
Maleturniir
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

3. märts k 18
Ökoprojekti raames valmista-
me ajalehtedest korve
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

3. märts k 19
Koguduse kool: “Vana testa-
mendi prohvetid 5” 
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. märts – 3. aprill
Madis Veskimägi fotonäitus
Rannarahva Muuseumi 
galeriis

4. märts k 17
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

4. märts k 18
Saiaküpsetamise õpituba e 
pärmitaigna saladused
Info ja eelregistreerimine: 
tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

4. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Jaakobi kirik

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-aastased 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

7. märts k 11–12.30
Loengusari tervislikust 
toitumisest (8/4)
Lektor 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 leiva-
murdmisega
Jutlus Matthew Edminster
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
Viimsi Noortekeskuses 

10. märts k 19
Koguduse kool “Vana testa-
mendi prohvetid 6”
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. märts k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Jaakobi kirik

12.–14. märts k 12–16
Ökonädalavahetus
Põnevat tegevust jätkub nii 
lastele, noortele kui ka täis-
kasvanutele!
Randvere Noortekeskuses

12. märts k 17–21
Tüdrukute õhtu
Osavõtt 15 krooni
Viimsi Noortekeskuses

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 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 Raido Oras
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
 

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Jaan Arder – laul, man-
doliin – ja Henn Rebane 
– itaalia akordion – esine-
vad 23. veebruaril kell 20 
Viimsi Antiigi- ja Vana-
varagaleriis Tsunftijänes, 
Mõisa tee 2.

Henn Rebane, mida sisaldab 
kontsert “Itaalia... Itaalia”?

See on kontsert, kus kuu-
lete nii Naapoli laule “Tagasi 
Sorrentosse”, “O Sole Mio”, 
“Metsateel” jt, aga ka virtu-
oosseid instrumentaalpalu nii 
minu kui ka tuntud prantsuse 
akordionimängijate-välenäp-
pude esituses. 

Jaan Arderit tuntakse pea-
miselt Apelsini, Hortus Mu-
sicuse ja Trio Naturale laulja ja 
pillimehena. Sellele vaatamata 
oleme me Jaaniga juba konser-
vatooriumi aegadest peale väga 
palju toredat muusikat teinud. 
Seekord siis kavaga “Itaalia... 
Itaalia”. Ja Jaan laulab Itaalia 
laule itaalia keeles. Meenub 
hiljutine Gianni restorani ava-
mispidu Tallinnas, kus meie esi-
nemist kuulanud itaallased tulid 
Jaaniga rääkima ja ei uskunud 
kuidagi, et ta eestlane on.
Elad ise Viimsis juba 1984. 
aastast?

Siis oli võimalus kolhoosi 
muusikakooli akordioniõpeta-
jana kooperatiivkorter soetada. 
Muusikakoolitöö on jäänud 

Jaan Arder ja Henn Rebane Antiigi- ja 
Vanavaragaleriis

siiani, elan aga juba 12 aastat 
oma majas Püünsis, mille pro-
jekteeris vastavalt soovidele 
arhitekt Ike Volkov, keda tun-
takse hästi veel ka ansamblist 
Kukerpillid. Usun, et vähe on 
neid inimesi, kes ise oma tä-
navale nime on saanud panna. 
Minuga nii juhtus: meie väi-
kesel tupikteel nime polnud ja 
vallavalitsus oli minu pakutud 
Mesipuu teega päri. Mesipuu 
on teatavasti pillimeeste slängis 
akordion. Kes seda aga ei tea, 
võib imestada küll, kui mesini-
ke asemel siin keskmiselt roh-
kem muusikuid võib kohata.
Mida lisaks pillimängule teed?

Olengi mängiv õpetaja või 
õpetav mängija: õpetan Viim-
si Muusikakoolis akordionit. 
Meil on Randvere teel tore 
kaasaegne koolimaja. Õpeta-
jad väga asjatundlikud ja hea 
haridusega. Muidugi on kitarri 
ja klaveri erialad väga populaa-
rsed, aga usun, et meie kontsert 
Tsunftijäneses võib nii mõneski 
väikeses kuulajas akordioni õp-
pimise huvi äratada ja tuua ke-
vadel muusikakooli katsetele. 

Praegusel ajal on uued me-
toodikad, mille abil saab üsna 
ruttu põnevate palade ja harju-
tustega õpilase kenasti mängi-
ma. Pealegi kui koolist ka pilli 
laenutada saab. Aga selleks 
peab pilli ikka iga päev harjuta-
ma. Mina pole seda unustanud. 

Lisaks õpetamisele kirjutan 
praegu uut kogumikku “Tant-
sud akordioniga”. Ja muidu-
gi on teoksil uued kavad uute 
koosseisudega.

Suvel meeldib aga aias tai-
medega tegutseda.
Tsunftijänes?

Antiigi- ja Vanavaragalerii 
Tsunftijänes eesotsas suurepä-
raste Tiina ja Mati Raaliga kor-
raldavad juba aastaid oma teise 
korruse mööbli müügisalongis 
põnevaid kontserte, kus on 
esinenud teiste hulgas näiteks 
Tõnis Mägi, Silvi Vrait, Tuule-
lõõtsutajad jne. Nüüd siis meie 
Jaan Arderiga. Tulekul aga Ivo 
Linna koos Antti Kammistega. 

See on erakordne, et keegi 
oma põhitöö kõrvalt võtab nii 
tõsiselt ette muusika ja kultuu-
rielu korraldamist. Tiina Raali 
sõnade kohaselt on aga tänu 
toimunud üritustele välja ku-
junenud lausa fännklubi, kes 
tunneb pidevat huvi uute kont-
sertide vastu.

Kuulajad saavad nautida 
muusikat antiiksetes originaal-
toolides, suupisteid ning klaasi-
kest veini pakub Harmoonikum.

Nii et 23. veebruaril kell 20 
kohtume Viimsis, Mõisa tee 
2 Antiigi- ja Vanavaragaleriis 
Tsunftijänes! Pileteid saab ette 
broneerida telefonil 52 73 049 
(Tiina Raal).

VT

Eestlaste kohta on palju-
näinud välismaalased 
maininud, et me oleme 
liialt vihaste nägudega. 
Teame ju, et nii vihased 
me ka ei ole, aga naera-
tada ja naerda võiksime 
küll rohkem. Harmooni-
kumi klubi rahvaga sai 
otsustatud, et üks kord 
kuus võiks ka Viimsi 
rahvas koos naermas käia – 
naerujoogat harrastamas.

Naeruteraapia, naeru-
jooga, naerukoolitus…
… heal lapsel mitu nime, aga 
sisu ikka üks – naeru ja selle 
imekspandava mõju propa-
geerimine. Naerul on positiiv-
ne mõju nii meie füüsilisele 
kui ka vaimsele tervisele ning 
ta pidurdab stressi, valu ja 
depressiooni. Ta annab ener-
giat, head tuju ja lisab ellu 
loovust, õppimistahet, ühte-
kuuluvustunnet, keskendu-
misvõimet. Naerul on ka pa-
ranemist toetav mõju paljude 
haiguste korral.

Naerujooga seanss on te-
gelikult kerge treeningu eest – 
hulga energiat saab põletatud. 
Seetõttu pakkusid osalejad 
pärast esimest naeruseanssi 
Harmoonikumis 10. jaanuaril 
sellele nimeks hoopis “nae-
rutreening”. 

Mida naeruseansil 
tehakse?
Naerujooga seansi ajal teki-
tatakse erinevate soojendus-, 
liikumis- ja hingamisharju-
tuste abil endale rõkkav naer 
ja nakatatakse sellega üks-
teist. Osalejate kohmetus ja 
hämming asendub eneselegi 
märkamata naeruga – alguses 
arglikuma, aga üha rõkkava-
maga. 

Naerujooga idee rajaneb 
teaduslikul tõsiasjal, et orga-
nism ei tee vahet kunstliku ja 
tegeliku naeru vahel – inimene 
saavutab sama füsioloogilise 
ja psühholoogilise efekti. 

Naer võib teha head ka 
siis, kui inimene on kurb või 

masendunud. Naer aitab kin-
nijäänud negatiivsel energial 
vabaneda ning selle õnneliku 
positiivse energiaga asendada. 
Kas see tundub uskumatuna, 
aga meie rahva vanasõnagi üt-
leb: naer on terviseks.

Naeruseanss on jõukoha-
ne kõigile, nii täiskasvanute-
le kui ka lastele, nii tervetele 
kui ka puuetega inimestele. 
Harjutused on elust enesest ja 
koos võime välja mõelda veel 
mõnegi uue. Koosnaermise 
tulemuseks on rõõmus meel ja 
hea enesetunne. Ja ei tasu ar-
vata, et kui teil pole naerutuju, 
siis ei ole mõtet naeruseansile 
minna – just siis tulebki min-
na. 

Naerujooga on mõjus 
ka töökohal
Naerujooga on võimas töövõi-
me tõstja – seda on kinnitanud 
uuringud Indias ja USA-s, mis 
näitasid töötajate märgatavat 
stressi alanemist ning töövõi-
me suurt kasvu juba kõigest 
kolme nädala jooksul tehtud 
naeruseansside mõjul.

Naerujooga paneb perso-
nali tundma end õnnelikuma, 
tervema, elujõulisema ja ener-
gilisemana. See parandab ka 
suhtlemist ja meeskonnatööd. 

Naerujooga praktiseerimi-
se tulemusena tõuseb osalenu-
tel energeetiline tase, suureneb 
stressitaluvus, paraneb kohu-
setundlikkus ja motivatsioon, 
jõudlus, tõhusus, innovatiivsus 
ja probleemijuhtimise võime, 
tugevneb kollektiivsustunne. 
Lisaks paraneb töötajate ter-
vis, mis omakorda vähendab 
haiguspäevade arvu ja kulutusi 
meditsiinile.

Neile, kes suhtuvad naeru-
joogasse skeptiliselt, soovita-
me tulla mõnele naeruseansi-
le. Kaotada ei ole midagi, aga 
võita on nii mõndagi. 

Järgmine naerujooga seanss 
Harmoonikumis toimub 21. 
veebruaril kell 12 (vt ka www.
harmoonikum.ee).

Silva Sirge 
naeruterapeut

Naerujooga – kas terviseks või nalja pärast

Naerujooga parandab tervist.

VIIMSI VALLAS REgISTREERITUd SÜNNId
SEISUgA 15.02.2010

Tere tulemast!
l Kristi Luigel ja Jaanus Soonistel sündis 20. jaanuaril tütar 
Hannaliise.
l Monica ja Marko Aasavil sündis 28. jaanuaril tütar Mirjam 
Mirell.
l Lemme ja Meelis Asil sündis 1. veebruaril tütar Saskia.
l Alge Ilosaarel ja Kristjan Priilahel sündis 6. veebruaril poeg 
Karl Hugo.

Parandame eksitava vea
Inimliku eksituse tõttu sattus eelmisse lehte veebruari-
kuu juubilaride vanuseks rohkem eluaastaid, kui neil 
tegelikult on. 

Lugeda õigeks:
Veelaine Rätsep  75
Antonina Kontsevaja 75
Jaan Rohult  75
Evi Varm  75
Ülo Kivinurm  75
Eino Rahumäe  75
Uuno Illak  75
Tõnu Karner  75

Vabandame!
Marlies Siht

Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhi kt
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sport

Autasustatakse M50 klassi parimaid – vasakult Aleksander Tistsenkov ja kõige kõrgemal vastne 
Harjumaa meister Manivald Luidre.

Spordiüritustest tulemas
26.–28. veebruar EESTI VALDADE XVIII TALIMÄNGUDE FINAAL-
VÕISTLUSED / Väike-Maarja / Korraldaja: Eestimaa Spordiliit Jõud

27. veebruar k 9–19 ja 9. märts VIIMSI TALITURNIIR 2010 
jalgpallis (9–11-a. poisid) / Viimsi Spordihall / Korraldaja: SK 
Martin Reimi Jalgpallikool

27. veebruar k 12–16 TALISUPLUSFESTIVAL PIRITA OPEN 2010 / 
Pirita / Korraldaja:  Pirita ICE

27. veebruar 11.30 VII PRESIDENDIMATK / Aegviidu / Info: 
www.presidendirada.ee / Korraldaja: Spordiklubi Presidendirada

Maakonna selle aasta 
esimesed meistrimedalid 
läksid jagamisele SISE-
KERgEJÕUSTIKUS.
Naiste kõrgushüppes ületas 
Juta Tarmak 1.50 ning jäi selle 
tulemusega 6. kohale. Meeste 
60 m jooksus läbisid distantsi 
spordiseltsis Marathon treeni-
vad Meelis Tara ajaga 7,67 ja 
Roland Jaamu 7,93, mis andis 
vastavalt 12. ja 16.koha. A-
vanuseklassi noormees Sten 
Siitam (Marathon) jooksis 60 
m finaaliajaga 7,80 ja võitis 
hõbemedali. Samas vanuse-
klassis hüppas Eha Rünne ker-
gejõustikuklubis treeniv Artur 
Tänna kaugust 5.13 ja teenis 
samuti hõbemedali. B- vanu-
seklassis olid meie esinduses 
ainult tüdrukud. Diana Halla 
spordiklubist Leksi 44 sai 800 
m jooksus parima tulemuse 
ajaga 2.41,75 ning tuli maa-
konna meistriks, kõrgushüppes 
jäi ta 1.40 ületades 5. kohale. 
Kaila Zayas kergejõusiku-
klubist Eha saavutas 3 kg kuu-
li tõukamises tulemuseks 9.04 
ning hõbemedali. Kõrgushüp-
pes võistelnud Laura Pirso 
ületas 1.45 ja sai 4. koha ning 
Triin Tempti 1.35 ületamise 
eest 7. koha.

TV 10 OLÜMPIASTARTI 
Harjumaa finaalvõistluste 
I ja II etapp peeti
27. jaanuaril Tallinna 
Spordihallis. 
Aukartustäratavalt pikk tule-
muste protokoll annab tunnis-

tust sellest, et see 39. hooaega 
alustanud võistlussari ei ilmuta 
väsimuse märke ja on ikka sama 
nooruslik kui osavõtjadki. Kül-
lap istus tribüünil nii mõnigi 
pöidlahoidja vanaema või va-
naisa, kes lapsepõlves ise samas 
sarjas  tulemusi teinud. Viimsi 
Koolist osales võistlustel 30 last, 
kes enamjaolt Eha Rünne tree-
nerikäe all harjutanud. Parima 
koha meie lastest saavutas Kaila 
Zayas, kes tuli tütarlaste vane-
mas grupis kuulitõuke võitjaks 
tulemusega 9.02.

Viimsilaste tulemusi  Harjumaa 
meistrivõistlustelt 

Harjumaa meistrid 
MURdMAASUUSATAMISES 
selgitati Kõrvemaa 
Matka- ja Suusakeskuses 
30. jaanuaril. 
Külmalaine, mis meie oma 
meistrivõistlusi kimbutas, oli 
selleks ajaks küll tagasi tõm-
bunud, kuid suusatajate sõrmi-
varbaid kippus näppima siiski. 
Bussitäie sportlastega oli ko-
hal  CFC Spordiklubi, kaasas 
ka mitu Viimsi noort suusaloo-
tust. 

Tüdrukute N14  klassis lä-

bis Elisabeth Pintmann (CFC) 
1,4 km ajaga 5.18 ja jäi 4. ko-
hale. Samas vanuseklassis klu-
bikaaslane Frank Abner sõitis 
3 km ajaga 11.58 ja jäi 6. koha-
le. Et spordiharrastajad võivad 
olla tublid mitmel alal, tõestas 
meie noor purjetaja Arthur 
Kooser, kes seekord saavutas 
7. koha. M18 noormeestest 
läbis Peeter Soasepp 5 km 5. 
ajaga – 14.12. Naiste  sõidus 
tuli Viimsisse  medal – ajaga 
18.33 läbis 5 km Lilian Raspel, 
saavutades 3. koha ja pronksi-
se autasu. Põhiklassi meestest 
jäi Peeter Soasepp (CFC) 5 km 
üldarvestuses 10. kohale ajaga 
14.12. Samale kohale platsee-
rus ka 10 km ajaga 32.27 läbi-
nud Raimond Kallion. Seenio-
ride N35 klassis saavutasid 3 
km suusatanud Ruta Ottesson 
5. koha ajaga 12.30 ja Mairis 
Kangro 9. koha ajaga 15.26. 
N45 klassis tegi tubli sõidu 
Riin Õng, saavutades 3 km 

ajaks 14.06 ja kolmanda koha, 
ning Viivi Toomla, kes läbis 
distantsi ajaga 14.59 ja saavu-
tas 5. koha. M40 seenioridest 
jõudsid Viimsi mehed esiküm-
nesse: 8. Toomas Talvik (5 
km – 15.32), 9. Hannes Pool 
(15.36) ja 10. Raivo Terve 
(15.41). M50 vanusest hõiva-
sid meie teenekad suusamehed 
kõige kõrgemad poodiumiko-
had: 1. Manivald Luidre (5 km 
14.12) ja 2. Aleksander Tshts-
henkov (15.07). M60 klassis 
jäi 5 km läbimisel 6. kohale 
Jaan Viirmaa (17.57), 7. koha-
le Mihkel Roots (18.02) ning 
9. kohale Mati Viik (20.43).

Suurepärase tulemusega 
naasesid HARJUMAA 
KOOLIdEVAHELISTELT 
MEISTRIVÕISTLUSTELT 
VÕRKPALLIS 
Püünsi Põhikooli poisid. Kuni 
6. klasside arvestuses võideti 
17 osalenud võistkonna seas 
esikoht! Võistkonnas mängi-
sid Sten-Kristjan Nurk, Ats 
Klemmer, Carl Säinas, Robert 
Säinas, Kaspar Nõu ja Hendrik 
Müürisepp. Poisid  harjutavad 
võrkpallimängu oma koolis 
H-Spordiklubi treeneri Signe 
Teesalu juhendamisel, Hendrik 
Müürisepp kuulub Audentese 
Võrkpalliklubi liikmeskonda. 
   

Tiia Tamm
sporditöö koordinator

detsembris toimusid 
Viljandis Eesti karika-
võistlused käsipallis “A“ 
klassi (1991 ja hiljem 
sündinud) noormeestele. 

Finaalis osales kaheksa võist-
konda. Esimesel päeval võideti 
Sillamäe KPK 41:16 ja HC Tal-
las 23:14. Teisel päeval enam 
nii lihtsalt ei läinud, vastased 
oli hoopis tugevamat puust 
– HC Kehrat võideti 18:16, 
Aruküla SK 20:16 ja päeva vii-
mases mängus alistati SK Tapa 
26:22. Kolmanda päeva esime-
ses mängus oli vastaseks võõ-
rustaja Viljandi SK, kes alistus 
numbritega 25:20. 

Turniiri viimasest mängust 
kujunes tõeline finaal, vasta-
misi läksid Põlva SK ja Viimsi 
HC. Kogu mäng kujunes väga 
tasavägiseks – kord oli Põlva 
punktiga ees, siis jälle Viimsi 
punktiga peal. Kui mänguaeg 
sai läbi, näitasid tabloo numb-
rid 25:23 Viimsi HC kasuks. 

SK Viimsi HC koosseisus 

Viimsi noormehed – Eesti karikavõitjad!

mängisid: Sander Hermet, And-
ri Jääger, Risto Kals, Kristjan 
Kangro, Madis Kokkuta, Rainer 
Lepik, Kaspar Mooses, Jarno 
Nurm,  Mikk Pinnonen, Brandon 

Povilaitis, Roland Saks, Mih-
kel Saluri, Heldur Sepp, Sander 
Traks ja Jorma Käsper.

HC Viimsi parimaks män-
gijaks osutus meie väravavaht 

Heldur Sepp. Turniiri pari-
maks mängijaks valiti Mikk 
Pinnonen. Võistkonda treeni-
vad Ain Kont ja Ain Pinnonen.

HC Viimsi

EMV IV liiga klubi Viimsi FC Igiliikur otsib meeskonda vära-
vavahti! Kui oled huvitatud hobikorras jalgpalliga tegelemisest 
mõned korrad nädalas, siis võta julgesti ühendust!

Viimsi FC Igiliikur, esindaja Eero Kelder (tel 50 48 072 või 
e-mail eero.kelder@mail.ee)

Proovitreeningud 
kardikoolis 
Viimsis on FK Kardikooli siserada, kus nii täiskas-
vanud kui ka noored saavad harrastada hobikar-
disporti ning seeläbi selgeks ka autojuhtimise. 
Praegu pakutakse seal hobikardispordiga tutvu-
miseks tasuta proovitreeningu võimalust.  

Proovitreeningul tutvustatakse masinaid, treeningukes-
kust, treeningprogrammi ning selgitatakse välja proo-
vitreeningul osaleja võimed. Alla 18-aastastel on proo-
vitreeningul osalemiseks vajalik lapsevanema kohalolek. 

Karditreeningutele pääseb see, kes on vähemalt 8-aas-
tane ning kel kasvu vähemalt 140 cm.

Treeningud, mis kestavad tund aega, toimuvad laupäe-
viti algusega kell 12 Viimsis, Rohuneeme tee 1. Kuutasu 
on 1400 krooni. 

Info tel 50 41 888. Rohkem teavet on kodulehel www.
kardikool.ee. Samas saab ka proovitreeningule registree-
ruda. 

v v
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OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS
TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, HINNAD 
SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.143
Tel. 60 66 863

E-mail info@viimsiarendus.ee

Veebruar hakkab lõp-
pema ja päike on üha 
aktiivsem. Valge lume 
peal on okaspuudele päi-
kesepõletus nobe tulema. 
Seetõttu on tänavu eriti 
oluline kaitsta okaspuid 
erksa päikese eest. 

Krõbedad külmakraadid ei 
mõju taimedele karmilt, kui 
pinda on katmas kohev lume-
vaip. Lumi annab neile sooja 
ja seetõttu väiksemad põõsad, 
lilled, roosid, kes harilikel 
pakaselistel talvedel kipuvad 
kahjustuma, peavad tõenäo-
liselt tänavu paremini vastu. 
Kuna maa oli enne lume tule-
kut külmunud, ei tohiks tekki-
da haudumist.

Kui lumi oleks maha tulnud 
kevadel, nagu mõned aastad ta-
gasi, siis oleks teine asi. Nimelt 
käitub kevadine lumi sageli 
kui väetis ja paneb juba kasvu 
alustamas või alustanud taimed 
ummikusse ning hiljem võib 
nende dekoratiivsus oluliselt 
kahaneda. Lumi tuli meil tänavu 
õhulisena ja kattis maa 60 cm 
kõrguselt. Hiljem tõmbus niis-
kuse tagajärjel kokku ja muutus 
raskeks. Kohevas lumes olnud 
oksad on nüüd kokku surutud, 
muljutud. Tuleks vaadata, kas 
saab mõne lumme surutud oksa 
ettevaatlikult välja aidada. 

Kõrgemadki taimed (män-
nid, viljapuud) ei pruugi ränga 
lumekoorma all vastu pidada. 
Siin tasuks võimalusel appi tõ-
tata ja oksi raputada, et taime-
del kergem hakkaks. Sellega 
väldime okste murdumist.

Elupuu-, kadaka- ja kuuse-
hekkidelt võiks mingi tokiga 
lume maha raputada. Iseene-
sest lumi okstel väga kiiresti ei 
sula ja nõnda võib juhtuda, et 
haljaspiire saab tõsiselt kanna-
tada. Tõenäoliselt lund raputa-
des sajab alla ka veidi rohelisi 
väikseid oksajuppe, kuid need 
taastuvad ja see ei ole taimele 
kahjulik. 

Vajaduselt võime võtta nöö-
ri ja taime oksi kokku siduda. 
Sobiv on selleks pehme pael 
või nöör, nagu näiteks Florifixi 
nöörid, mis tänu pehmele pea-
lispinnale ei vigasta oksi. Olla 
tuleks äärmiselt ettevaatlik, et 
külmunud oksad ei murduks.

Paljud küsivad, kas rodo-
dendronite pealt peab lume 
ära ajama. Vastus on: ei pea. 
Ja ega seda lund polegi eriti 
kuhugi ajada, sest paraku on 
see pea sama kõrge kui enamik 
rododendroneid.

Millega taimi katta? Parim 
on spetsiaalne varjutuskangas, 
mille poeriiulilt tunneb ära tu-

merohelise värvuse järgi. Neid 
on kahe erineva tihedusega: 
30% ja 50%. Päikesekartliku-
matele taimedele võiks panna 
tihedamat kangast, vähem-
nõudlikutele piisab hõreda-
mast. Müügil on ka spetsiaal-
sed n.-ö juteriidest kotid, mida 
saab kompaktsematele vormi-
dele pähe tõmmata.

Kangaste puhul tasuks sil-
mas pidada, et üks ei asenda 
teist. Paljudele tuntud katte-
loor on ette nähtud taimedele 
kiire kasvu hoogustamiseks 
ja kevadiste, juba kasvu alus-
tanud taimede külmakahjus-
tuste vältimiseks. Küll aga ei 
ole katteloor ette nähtud okas-
puudele päikesepõletuste ära-
hoidmiseks. Pigem soodustab 
see noorte võrsete enneaegset 
kasvu algust ja taimedel või-
vad tekkida külmakahjustused. 
Sama tulemus on ka talveloori 
kasutamisel, seega ei saa sedagi 
kasutada varjutuskanga asemel.

Maris Paalvelt
OÜ Selteret

ERAKUULUTUSEd

l Vahvad dalmaatsia koera kutsikad otsivad kodu. 
Info tel 52 82 179.

l Kogemustega toateenija pakub koristusteenust. 
Tel 58 060 873. 

l Müüa lõhutud küttepuud: lepp 420.-, kask 
550.-/ruum (laotud). Transport alates 10 ruumist 
tasuta. Tel 53 544 240.

l Professionaalne massaazh 1,5 h/280.- Viimsis, 
Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Info ja 
broneerimine tel 55 587 538.

l Ostan vanu autoakusid. Tel 56 176 024.

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

l Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. 
E-post nalla74@hotmail.com, tel 58 078 176.
 
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Vannitoamööbel seintele ruumi mõõdus. 
Innovatiivsed köögid. Projektist paigalduseni. 
Tel 50 29 075. 

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. 

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 Keeleõpe – inglise, rootsi, soome! Koolitame 
Tallinnas kesklinna piirkonnas, Kadriorus, J. Vilmsi 
53G. Individuaaltundide paketid: 20 ak t (20x45 
min), 30 ak t (30x45 min), 40 ak t (40x45min). 
1 ak t (45 min) al 260.-. Proovitund soodushin-
naga 2 ak t (2x45 min) / 2x220.-. Parim indivi-
duaaltundide hind Tallinnas! www.kajavahi-
koolitus.ee. E-post kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122. 
 
l Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-, kroh-
vimis- jm üldehitustööd. Saunade ehitus. Kvali-
teetne töö. Tel 51 10 992.

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

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

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

l Teostame puude raiet. Tel 55 637 666.

l Küttepuu sooduspakkumine. Müüa konteineris 
kuiva küttepuud 560.-/rm ja 40 l võrkkotis 30 cm 
kuiv lepp ja sanglepp 27.-/tk. Hinnad koos trans-
pordiga! Tellimine tel 50 33 552,  53 408 290.

Avaldan avalikku tunnustust vabatahtliku 
tegevuse eest Rohuneeme elanikele – 
Maimu Viik ja Jüri Järv –, kes abistasid raske 
puudega inimest raskes olukorras.

Aino Pinnonen

Aeg on taimi varjutada päikese eest

Selline kõrge lumekoorem tuleks taimelt maha raputada.
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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

LOOVUSTOA 
arendavad loovus-
tunnid lastele 6 kuud 
kuni 6 aastat
teisipäeviti ja kolma-
päeviti Pirita VAKis. 

Merivälja tee 3.
www.loovustuba.ee
telefon 5089607

Lp. ETTEVÕTJAD-TIPPJUHID! 

Viimsi ettevõtte PROJEKTIPERE OÜ pädevad spetsialistid 
töötavad välja ISO-sarja juhtimissüsteeme, äriplaane jm 
arendusprojekte, teevad raamatupidamist, korraldavad fi-
nantsjuhtimist, juhivad töökeskkonda ning abistavad Teid 
muude firmategevuste korraldamisel ja haldamisel. Hinnad 
masu-kohaselt madalad!

Tel: 609 1524, 53 444 025, e-post: rein@projektipere.ee
www.projektipere.ee

13.02.2010 varahommikul 
KADUS Haabneemes, Viimsis 
suur, kõrget kasvu, pikajalgne 
oranžikat-punakat värvi isane 
Koer, kaelas pruun nahkrihm, koon ja 
kõrvad tumedamad, koonul valge laik, saba 
pikk ja väga kohev ning alt valge, rind valge, 
käpaotsad heledad. 

Palun helistage, kui koera näinud olete: 
tel 52 21 549, 52 79 562. 

Leida aitajale vaevatasu.

NB! Koer ei meenuta saksa lambakoera, pigem kaukaasia 
lambakoera, aga ei ole kaukaaslasel omaselt jässakas ega 
madal, vaid on kõrget kasvu, pikkade sihvakate jalgade 
ja sihvaka kehaga. Koer paistab tänaval silma oma kõrge 
kasvu ja suuruse, koheva saba, kiire jooksu ja heledama 
punase karva poolest. Reageerib nimele Samson. Koer on 
nii täiskasvanute kui ka laste suhtes sõbralik, ei ole kartlik 
ja inimeste peale ei haugu.

Lugupeetud Viimsi valla 
lemmikloomaomanikud!
Anname teada, et Pirita Loomakliinik võ-
tab vastu neljajalgseid patsiente Viimsi 
vallast. Me asume Regati pst 1 TOP-i ho-
telli vastas.

Meie eesmärgiks on aidata Teie lem-
mikuid raskel ajal. Seetõttu ei ole meil 
visiidi- ega konsultatsioonitasu.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik külas-
tada oma lemmikuga meie kliinikut, siis 
tuleb loomatohter koju. Kojukutse hin-
nas leiame kindlasti kokkuleppe, sest 
meie eesmärgik on Teie neljajalgse sõb-
ra tervis.

Lugupidamisega 
loomaarst Piret Hints           

Info telefonidel: 506 0284, 639 8737
e-mail : pirethints@hot.ee

TULE JA VEEDA OMA SUVI NABAS!

Ka sel suvel ootab Naba oma uusi ja vanu 
sõpru osalema põnevates suvelaagrites.

28.06 – 02.07 LOODUSLAAGER
05.07 – 09.07 LOOVUSLAAGER
12.07 – 16.07 INGLISE KEELE LAAGER
19.07 – 23.07 SPORDILAAGER
26.07 – 30.07 KAUNITE KUNSTIDE LAAGER
02.08 – 06.08 AARDEJAHIL VANAS  TALLINNAS – 
üks põnev ajaloo uurimise laager

Laagri hind kuni 31.03.2010 1600.- krooni.
Alates 01.04.10 laagri hind 1900.- krooni.

Laagritesse saab registreerida telefonil 606 3890 või 
e-posti teel naba@naba.ee

Eralasteaed Naba
Metsavahi tee 24a
Tel. 606 3890
www.naba.ee

Alates 1. märtsist tõuseb elektrienergia aktsiisimäär
Vastavalt Riigikogu poolt vastuvõetud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse 
§66 (lõige12)-le on alates 1. märtsist 2010 a. elektrienergia aktsiisimääraks 7 senti/kWh 
kohta (käibemaksuga 8,4 senti/kWh). 

Palume kõigil klientidel, kes soovivad tasuda kuni 28.02.2010 tarbitud elektrienergia 
eest seni kehtiva aktsiisimääraga 5 senti/kWh (käibemaksuga 6 senti/kWh), teatada elektri-
arvesti näidud seisuga 28.02.2010. Kõigile klientidele, kes näidud teatavad, väljastame ka 
arved. Hilisematel arvetel arvestatakse kogu arveldamata tarbimine uue aktsiisimääraga.

Näidud palume teatada hiljemalt 05.03.2010. 
Näitude teatamiseks on mitmeid võimalusi, millistes palume Teil valida sobivaim:
• iseteeninduses www.fortumelekter.ee 
• e-postiga elektriarve@fortum.com; viimsi.elekter@fortum.com
• automaatvastajatele Läänemaal 715 0143 ja Viimsis 606 1841
• faksiga Läänemaal 715 0100 ja Viimsis 606 1831
• näidukaardiga

Lugupidamisega Fortum Elekter AS Klienditeenindus
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Austatud Tööandjad Viimsi vallas! 
Nüüd on võimalus info vakantsest ametikohast või uuest loodavast töökohast üles panna in-
ternetilehel www.scoopest.com rubriigis Tööandjale:sisesta tööjõuvajadus.

Peale tööjõuvajaduse sisestamist saab see info nähtavaks rubriigis Tööpakkumised, mida iga-
päevaselt külastab ligi 200 end tööotsijana registreerinud töötut Viimsi vallas. Registreerunud 
tööotsijate nii hariduslik kui ka ametialaste oskuste tase on erinev, kuid enamuses on pikaaeg-
sete kogemuste ja heade ametioskustega spetsialistid.

Valla töötud tööotsijad on väga motiveeritud leidma omale uue väljakutse oma kodule võima-
likult lähedal. Seepärast on Viimsi valla tööandjate pakkumised väga oodatud.

Ärge jätke siis kasutamata seda võimalust leida oma organisatsiooni uus inimene Viimsi valla 
tööotsijate seast.

NB! Töövahenduse teenus on tasuta nii tööandjale kui tööotsijale.

Kui teil napib aega oma tööpakkumise andmete sisestamiseks, siis võite saata lühiinfo e-pos-
tiga info@scoopest.com, või helistada tel. 6066935 või 5038612, Teiega võetakse kontakti ja 
salvestatakse vajalik info Tööpakkumised rubriigi jaoks.

Töötutele jätkub koolitustele ja nõustamisele registreerumine. Detailsema koolituste sisu kir-
jelduse ja info osalemistingimuste kohta leiab www.scoopest.com.

Koolitused ja nõustamised toimuvad Viimsi Raamatukogus (Kesk tee 1, Haabneeme, Viimsi 
vald) asuvas Tööotsija Infopunktis, mis on avatud E,T,K,N kell 10.00-17.00.

Töövahendus, koolitused ja nõustamised toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi poolt  sihtfinant-
seeritava projekti “Viimsi valla mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine ja tööturu riskigrup-
pide tööellu integreerimine” raames.

Koolitustele ja nõustamisele registreerumine www.scoopest.com või e-postiga: info@
scoopest.com või telefonil 6066935.


