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Õpilaste vastuvõtt valla koolidesse >>Loe lk 2

Alari Kivisaare fotonäitus 
“Islandi lummuses“.
Loe lk 6

Küsimustele vastab noorte 
moeloojate konkursi Hõbe-
traageldus 2012 võitja Viimsi 
Kooli 12. klassi õpilane Kelly 
Toode.

Kust said idee luua oma konkur-
sitööd kohviubadest ja apelsini-
dest?

Idee juured ulatuvad paari aas-
ta taha, kui mul oli käsil Viimsi 
Kunstikooli lõpetamine. Lõpu-
tööks esitasin skulptuuri naisest, 
kelle kleit oli kaunistatud apelsi-
niviilude ja kohviubadega. Juba 
siis olid mu mõtetes algselt just 
rõivad, kuid tundsin, et sel ajal 
jäi õmblemisoskusest veel puudu. 
Materjaliidee sündis ühel talvisel 
õhtul köögis, kui märkasin ülemi-
si riiuleid kaunistavaid kuivatatud 
viljadega läbipaistvaid purgikesi 
sattusin neist kohe vaimustusse.

Kui palju kulus kokku koh-
viube ja apelsine?

Raske täpselt öelda, kuid pa-
kuksin, et rõivastele kulus um-
bes sada apelsini ning kolm ki-
logrammi kohviube. Lisaks veel 

HõbeTrAAgeLdus 2012 – VõiT jA eripreemiA 
Noorte moeloojate konkursil said võidu ja eripreemia Viimsi noored. 

Sentimeeter traati, meetrike vilti, kilomeeter apelsine ning miljon-
triljon kohviuba – see oli Kelly töö sissejuhatus võistlustel. 13. jaanuaril 
toimus Rakveres noorte moeloojate konkurss “Hõbetraageldus“, kust 
võidu tõi Kelly Toode kollektsiooniga “Härra ja Proua Uba“. Kaur Virke-
bau kollektsioon “Joonistatud vaikus“ hinnati III eripreemia (vormipree-
mia) vääriliseks. Parimaks naismodelliks valiti Mirjam-Johanna Loddes.

Žürii, kuhu kuulusid ehte- ja moekunstnik Helen Valk-Varavin, moe-
kunstnik Liina Stein, ehtekunstnik Tanel Veenre, moefotograaf Marin 
Sild ning stilist ja raadio Star FM hommikuprogrammi üks juhte Žen-
ja Fokin, leidsid üksmeelselt, et Kelly kollektsioon oli üheteistkümnest 
esitletust parim.

Kellyle ja Kaurile olid abiks ja toeks Kelly ema Kristel Toode, Ave Käi-
ge ning Kauri ema. Modellid olid Mirjam-Johanna Loddes, Aigi Parker, 
Birgit Pärn, Marleen Jõela, Elise Kruusel, Cathy Mariann Põldar, Eliise 
Klems, Karri Kurvits, Martin Kokkuta ja Hendrik Rasmus Elmet. Traadid 
ja karkassid väänas Martin Rebane, ube aitas liimida Liisa Tolli.  Paruka-
te valmistamisel oli abiliseks Kreete-Karoline Pleiats. Meigi eest hoolit-
ses Kristine Müürisepp. Lavalist liikumist seadsid Maido Saar ja Marleen 
Jõela. Juhendas Kairy Nahkur.

100 apelsini ja kolm 
kilo kohviube

naisskulptuur ning paar kilo koh-
vipuru.

Kuidas valmisid kostüümid?
Kõigepealt said kavandid saa-

detud Hõbetraagelduse moekon-
kursi eelvooru. Paari nädala pärast, 

kui sain vastuse finaali pääsemi-
sest, hakkasin mõtlema juba täp-
semalt kavandite teostamisele ja 
kangavalikule. 

Kollektsiooni teostamine oli 
üpris keerukas ning aeganõudev, 

kuid samal ajal kindlasti ka vai-
mustav. Viimasel nädalal vähenes 
uneaeg keskmiselt kolmele tunnile 
ööpäevas, kuid valmis ma jõudsin 
ning ealeski ei vahetaks ma seda 
kogemust millegi vastu. Siinkohal 
tahaksin öelda eriliselt suured tä-
nusõnad oma emale Ave Käigele 
ning Kairy Nahkurile, kelle toe-
tuseta poleks ma seda kõike suut-
nud. 

Milliseid põnevaid kostüü-
miideid oled veel teostanud?

Olen kunstniku rollis aidanud 
õmmelda ja disainida kooli näite-
ringile kostüüme ning läbi aastate 
on ette tulnud ka teemapidusid, 
kus fantaasial lennata lasta ning 
õmblusoskust rakendada.

Armastan kleite! Usun, et olen 
neid õmmelnud umbes 15 ringi. 
Ka seal olen kasutanud erinevaid 
lõikeid ja materjale, nii et mõni ri-
pub kapis tänase päevani, tänu oma 
ebapraktilisele vormile või mater-
jalivalikule, oodates oma aega.

VT
Eripreemia saanud Kaur Virke-

bau intervjuud loe lk 7.

Võidukostüümide looja Kelly Toode (keskel) ja tema looming mannekeenide seljas: mariann Lind (vasakul) ja Aigi parker. Foto Anna-Liisa Toom

Koerale kiip ja 
siis registrisse
Viimsi vallas elavad koerad tuleb 
kiibistada ja kanda registrisse.

Viimsi koerte ja kasside pidamise eeskirja § 3 
punkti 13 kohaselt peab koer kandma märgis-
tusena mikrokiipi, mis on paigaldatud tegevus-
luba omava veterinaararsti poolt. Omanik peab 
koera märgistama viie päeva jooksul alates 
päevast, mil koer sai kolmekuuseks, oman-
datud täiskasvanud koer tuleb märgistada viie 
päeva jooksul alates omandamise päevast. 
Teiste lemmikloomade märgistamine on soo-
vituslik, kuid Viimsi vald plaanib ka kasside 
märgistamise muuta kohustuslikuks.

Alates 1. märtsist 2012 ühineb Viimsi vald 
üle-eestilise lemmikloomaregistriga (LLR), 
mis on kohalike omavalitsuste veebipõhine 
register märgistatud lemmikloomade jaoks. 
Koerte registreerimine lemmikloomaregistris 
on kohustuslik. Teiste märgistatud lemmikloo-
made registrisse kandmine on soovitatav. Re-
gistri üks peamine eesmärk on lemmiklooma 
kadumisel omanik võimalikult kiiresti tuvasta-
da ja loom koju tagasi toimetada. 

Vaatamata asjaolule, et alles 1. märtsil 2012 
liitub Viimsi vald lemmikloomaregistriga, on 
registrisse kantud juba 647 Viimsi vallas ela-
vat lemmiklooma. Soovitame loomaomanikel, 
kelle lemmikloom on juba registrisse kantud, 
kontrollida lemmikloomaregistri kodulehel 
http://llr.ee/ või riigiportaalis www.eesti.ee, 
kas registris olevad andmed on õiged. 

Lemmiklooma registrisse kandmine ja kõik 
muudatuskanded on loomaomanikule tasuta. 
Registrisse kandmiseks või andmete muut-
miseks tuleb loomaomanikul esitada avaldus 
Viimsi Vallavalitsusele (avalduse vormi leiab 
vallavalitsuse kodulehelt www.viimisvald.ee/
oigusaktid-7) või veterinaararstile. Looma-
omanik võib ka ise lemmiklooma registreeri-
da lemmikloomaregistrisse riigiportaali www.
eesti.ee vahendusel. 

Keskkonnaamet

perepäev suuskadel 
toimub 11. märtsil
4. veebruariks kavandatud Viimsi laste 
perepäev suuskadel lükkub pikalt pau-
kunud pakase tõttu 11. märtsile. 

Üritus toimub Karulaugu terviserajal kell 
10.00–13.30. Lisaks perepäevale suuskadel 
toimub samas lumelinna ehitamise võistlus.

10. märtsil peetakse Rohuneeme suu-
saradadel Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises. Samas on võimalik lustida 
kogu perega kelgumäel.

Kultuuri- ja spordiamet
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Teadmiseks lapsevanematele, kelle 
lapsed lähevad 1. septembril 2012 
esimesse klassi. 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt 27. jaa-
nuaril käesoleval aastal kinnitatud määruse-
le nr 1 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli 
määramise tingimused ja kord“ toimub koo-
likohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt 
elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eel-
toodud määrusele. Määrusega saab tutvuda 
Viimsi valla kodulehel, hariduse menüüvaa-
tes: http://www.viimsivald.ee/10949/. 

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elu-
koht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, 
tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses 
munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on eluko-
hajärgseteks munitsipaalkoolideks Viimsi 
Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool. Elu-
kohajärgse kooli määramiseks moodustav 
vallavalitsus komisjoni, kes lähtub elukoha-
järgse kooli määramisel peamise kriteeriu-
mina järgmistest asjaoludest: 

• õpilase elukoha lähedus koolile;
• õpilase elukoha lähedus koolile ning 

sama pere teiste laste õppimine samas koo-
lis;

• õpilase seadusliku esindaja soov.
2012/2013 õppeaastal võetakse I klassi 

lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 2012 7-aas-
taseks (sündinud 1. oktoobril 2004 kuni 30. 
septembril 2005) või on saanud 2011. aastal 
koolipikenduse. Vanema või eestkostja soo-
vil, nõustamiskomisjoni  hinnanguga lapse 
koolivalmiduse kohta, võib kooli astuda ka 
koolikohustuslikust east noorem laps. 

i klassi taotluse esitamine
Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 
1.–31. märtsini elektrooniliselt veebikesk-
konnas (saadaval valla kodulehel alates 1. 
märtsist). Juhul kui koolikohustusliku õpi-
lase sissekirjutus Viimsi valda on hilisem 
kui käesoleva aasta 1. veebruar, saab esi-
tada taotluse elektrooniliselt või kirjalikult 
vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametisse 
kadi@viimsivv.ee või markii@viimsivv.ee . 
Taotluse blankett on saadaval Viimsi valla 
kodulehel hariduse menüüvaates (alates 1. 
märtsist).

elukohajärgse kooli määramine 
ning vanema teavitamine
Vallavalitsus moodustab komisjoni, kes 
määrab õpilasele elukohajärgse kooli, läh-
tudes järgmistest asjaoludest järgnevas jär-
jekorras: õpilase elukoha lähedus koolile, 

Õpilaste vastuvõtt Viimsi 
valla koolidesse

õpilase elukoha lähedus koolile ning sama 
pere teiste laste õppimine samas koolis 
ning õpilase seadusliku esindaja soov. Val-
lavalitsuse noorsoo- ja haridusamet teavitab 
lapsevanemat kirjalikult komisjoni otsusest 
elukohajärgse kooli määramise kohta 30. 
aprilliks. Amet esitab elukohajärgsetele koo-
lidele I klassi õpilaste nimekirjad 15. maiks. 
Vanem on kohustatud elukohajärgset kooli 
teavitama koha vastuvõtmisest või loobumi-
sest hiljemalt 10. augustiks.

dokumentide esitamine elukoha-
järgsesse kooli
Peale elukohajärgse kooli määramist ning 
vallavalitsuse poolt vanema teavitamist saab 
vanem alates 15. maist esitada kooli I klassi 
astumiseks vajalikud dokumendid vastavalt 
kooli vastuvõtu korrale, mille lapsevanem 
leiab koolide kodulehelt.

Lapsevanem saab esitada I klassi as-
tumiseks vajalikud dokumendid elukoha-
järgsesse kooli peale 15. maid (hiljemalt 9. 
augustiks), kui vallavalitsuse noorsoo- ja 
haridusamet on koolidele edastanud kooli-
kohustuslike laste nimekirjad. Koolile esita-
tavad dokumendid on järgmised:

1) õpilase vanema või eestkostja isikut 
tõendav dokument;

2) lapse isikut tõendav dokument;
3) olemasolu korral tervisekaart;
4) lapse foto suurusega 3x4 cm õpilaspi-

leti jaoks.
Koolidel on õigus alates 10. augustist 

vabaks jäänud õppekohad komplekteerida 
kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi.

Vastuvõtt 2.–9. klassi ning 
gümnaasiumisse
Õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab 
vanem avalduse soovitavasse kooli ning kui 
koolis on vabu kohti, otsustab kooli õpilaste 
nimekirja määramise kooli direktor. 

Viimsi Kooli gümnaasiumisse astumine 
toimub vastavalt Viimsi Kooli vastuvõtu 
korras kehtestatule.

Juhul, kui teie koolikohustuslik laps on 
Viimsi valla elanik ja te ei soovi panna teda 
Viimsi munitsipaalkooli, võtke palun ühen-
dust noorsoo- ja haridusametiga. 

Lisainformatsiooni saamiseks palume 
võtta ühendust Viimsi Vallavalitsuse noor-
soo- ja haridusametiga: kadi@viimsivv.ee, 
markii@viimsivv.ee, tel 606 6868.

Kadi bruus
Katrin markii

Noorsoo- ja haridusamet

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

Ajalehe järgmine number ilmub 23. veebruaril

Viimsi vald annab kuni 
kaheteistkümnelele 
gümnasistile osalise 
stipendiumi rahvusvahe-
lise international bacca-
laureate (ib) programmi 
läbimiseks eesti rahvus-
vahelises Koolis (ise).

Viimsi vald sõlmis kokkuleppe 
Eesti Rahvusvahelise Kooliga 
(ISE), mille kohaselt on kuni  
kaheteistkümnel Viimsi vallas 
elaval 10. ja 11. klassi õpila-
sel võimalik läbida soodus-
tingimustel rahvusvaheline IB 
(International Baccalaureate) 
Diploma programm Eesti Rah-
vusvahelises Koolis.

IB õppeprogrammi, Eesti 
Rahvusvahelise Kooli ja val-
laga sõlmitud kokkuleppe, 
konkursi ja õppimistingimuste 
kohta on võimalik saada lisa-
informatsiooni 16. veebruaril 
algusega kell 18.00 Viimsi 
Koolis toimuval infopäeval. 
Infopäevale on oodatud Viimsi 
vallas elavate 9. ja 10. klasside 
õpilased ning nende vanemad, 
sõltumata sellest, millises koo-
lis lapsed hetkel õpivad.

Lisaks infopäevale tutvus-
tatakse IB õppeprogrammi ja 
Eesti Rahvusvahelist Kooli 
(ISE) Püünsi Kooli 9. klas-
side õpilastele 10. veebruaril 
kell 8.30 ning Viimsi Kooli 9. 
ja 10. klasside õpilastele 13. 
veebruaril kell 14.10 koolides 

Vald toetab IB 
programmi läbimist

toimuvates infotundides.
Eesti Rahvusvahelise Koo-

li IB õppesse soodustingimus-
tel kandideerimiseks peavad 
õpilane ning tema mõlemad 
vanemad olema rahvastikure-
gistri andmetel Viimsi valla 
elanikud ja seda kogu õppe-
perioodi vältel. Õpilased valib 
testide, essee, intervjuude ja 
eelneva õppeedukuse põhjal 
välja komisjon, kuhu kuuluvad 
Eesti Rahvusvahelise Kooli ja 
vallavalitsuse esindajad. 

1. Avaldus ja õppeedukust 
puudutavad dokumendid tuleb 
esitada hiljemalt 12. märtsiks 
2012 Eesti Rahvusvahelisse 
Kooli (Juhkentali 18, Tallinn 
10132). Lisainformatsioon ISE 
büroojuhilt: Reelika Herkel, of-
fice@ise.edu.ee, tel 666 4380.

Avaldused: http://www.ise.
edu.ee/viimsi_stipiavaldus.pdf.

2. Vastuvõtukatsed toimu-
vad 17. märtsil 2012 algusega 
kell 10.00 Eesti Rahvusvaheli-
ses Koolis (Juhkentali 18, Tal-
linn).

IB õppe 10. ja 11. klassi 
pääseb kokku kuni 12 õpilast 
– mõlemasse klassi kuni 6 õpi-
last. Õppetöö on planeeritud 
Eesti  Rahvusvahelise Kooli 
ruumes (Juhkentali 18) ning 
toimub viiel päeval nädalas.

Programmi ühe õppeaasta 
maksumus Viimsi õpilase jaoks 
Eesti Rahvusvahelises Koo-
lis on 5000 eurot, millest vald 

kompenseerib 4166 eurot. Üle-
jäänud summa (833.40 eurot) 
ühes õppeaastas ja eksamitasud 
kooli lõpetamisel jäävad lapse-
vanema või hooldaja kanda.  

IB Diploma programm on 
mõeldud gümnaasiumiõpilaste-
le ning kestab kaks aastat (10. 
klass on ettevalmistusklass). 
Programmi lõppedes peab õpi-
lane sooritama eksami igas 
valitud aines.   IB õpe lähtub 
üle maailma samadest põhitõ-
dedest – tähtsal kohal on ainete 
sügavam ja sisulisem mõist-
mine, reaal- ja humanitaar-
ainete võrdne väärtustamine 
ning kogu süsteemis kehtivad 
ühesugused pedagoogilised 
põhimõtted. Ka on õppeprog-
rammide sisu kõikides riikides 
täpselt sama, mis tähendab, et 
ühest riigist teise kolides saab 
programmi jätkata just sealt, 
kust see pooleli jäi.

Lisainformatsioon IB õppe 
kohta: www.ibo.org või www.
ise.edu.ee.

Ettevõtmine on aluseks edas-
pidistele koostööplaanidele ISE 
ja Viimsi valla vahel, et jätkata 
koostööpartneritena kavandata-
vas Miiduranna Koolis. 

Lisainformatsioon valla  noor-
soo ja haridusametist: kadi@
viimsivv.ee; markii@viimsivv.
ee, tel 606 6868.

Kadi bruus
Katrin markii

Noorsoo- ja haridusamet

Kõigepealt tänan kõiki 
püünsi küla elanikke, kes 
hoolimata külmast ilmast 
võtsid vaevaks tulla kok-
ku küla üldkoosolekule 
külavanemat valima. 

See iseenesest näitab, et Püün-
si rahvas valutab südant oma 
küla saatuse ja arengu pärast. 
Usun, et üheskoos kõigi kü-
laelanikega saame oma küla 
arengut suunata ja suudame 
hoida oma väärtuslikku elu-
keskkonda. 

Olen elanud Püünsi kü-
las 30 aastat. Algusaastatel, 
kui suvilaühistute taha loodi 
Püünsi elamurajooni, pidasin 
samuti mõnda aega külavane-
ma ametit, nii et päris võõras 
see minu jaoks ei ole. Loomu-
likult on ajad muutunud ja mõ-
nedki ameti juurde kuuluvad 
tegevused erinevad, kuid pea-
mine oli siis ja on ka praegu 
suhtlemine oma küla elanike-
ga, nende muredest hoolimine 
ja nende soovide vahendamine 
kohalikule omavalitsusele.

Hariduselt olen TPI lõpe-
tanud mehaanikainsener, olen 
palju aastaid olnud seotud 
tehniliste lahenduste välja-
töötamise ja rakendamisega. 
Tänasel päeval ei ole minu 
igapäevatöö küll seotud oman-

Püünsi külavanema pöördumine

datud erialaga, igapäevaselt 
olen tegev hulgikaubanduses.

Eestis räägitakse palju 
võimu kaugenemisest oma 
rahvast ja osalusdemokraa-
tia vähesusest. Külavanema 
institutsioon kuulub tugeva 
kodanikuühiskonna juurde ja 
selle kaudu on võimalik rah-
va häält kuuldavaks teha. Ta-
han külavanemana seista selle 
eest, et Püünsi küla rahva hääl 
kostaks kohaliku võimuni ja 
et kohalik omavalitsus seda 
ka kuuleks. Tähtsaimad prio-
riteedid, millega tegelema 
peab hakkama, on siseteede 
vilets seisukord (eriti Koo-
li tee), Püünsi Kooli edasine 

saatus ja Rohuneeme metsa 
terviklikult säilitamine. Kuna 
Püünsis ei ole külavanemat 
ammu olnud, tuleb kõigepealt 
siiski hakata tegelema info 
kogumise ning probleemide ja 
inimeste kontaktandmete kaar-
distamisega. Selleks, et külas 
toimiks kiire ja usaldusväär-
ne infovahetus, palun ma iga 
majapidamise poolt saata küla 
meiliaadressile vähemalt ühe 
inimese nimi, telefoninum-
ber ja meiliaadress. Ootan 
iga meie küla väiksema asu-
mi aktiivseid inimesi minuga 
ühendust võtma. Kavas on 
luua küla aktiiv, kuhu võiks 
kuuluda iga asumi esindajad, 
kooli hoolekogu esindajad, 
samuti teised Püünsis elavad 
külavanemaks kandideerinud 
inimesed. Selle aktiiviga koos 
oleks võimalik operatiivselt 
küla arengut arutada ja neist 
võiks hiljem moodustuda küla 
MTÜ. Oodatud on kõik head 
ideed ja koostööpakkumised!

Minu telefoninumber on 50 
73 935 ja e-posti aadress juri.
kruusvee@gmail.com, Püünsi 
küla e-posti aadress on pyyn-
sikyla@gmail.com. 

Ilusat küünlakuu jätku kogu 
Viimsi rahvale!

jüri Kruusvee
Püünsi külavanem

püünsi külavanem jüri Kruusvee.
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Püünsi külavanema pöördumine

Pärjad Poskale ja Pätsile 
Tartu rahu aastapäeval

Vapralt külma trotsides olid veteranid taas rivis.

Valla poolt tõid jaan poska hauale pärja mari-Ann Kelam ja jan Trei. Vallavanem Haldo Oravas pidas päevakohase kõne.

2. veebruaril, Tartu rahu 
92. aastapäeval viisid 
Viimsi valla ja pirita lin-
naosa esindajad koos va-
badusvõitlejatega pärjad 
jaan poska haule Kesklin-
na kalmistul ja president 
Konstantin pätsi hauale 
metsakalmistul.

Viimsi ja Pirita juhid ning va-
badusvõitlejad, kellest enamus 
on II maailmasõja veteranid, 
tähistavad Tartu rahu aasta-
päeva koos. See juba aastaid 
kestnud traditsioon on püsinud 
olenemata sellest, kes või mil-
line erakond parajasti kusagil 
võimul on. Tartu rahu peaks 
liitma meid kõiki.

Tänavune 2. veebruari hom-
mik oli nagu mitmel eelmisel-
gi aastal pakaseline. Külma 
trotsides pandi kõigepealt pär-
jad Tartu rahu läbirääkimistel 
Eesti delegatsiooni juhtinud 
välisministri Jaan Poska haua-
le Kesklinna (Siselinna) kal-
mistul. 

Kell 11 toimus pärgade pa-
nek president Konstantin Pätsi 
hauale Metsakalmistul. Siin 
juhatas mälestustseremoonia 
sisse Pirita linnaosa vanem 
Tiit Terik. Päevakohase kõne 
pidanud Viimsi vallavanem 
Haldo Oravas heitis pilgu aja-
lukku: “Oli 1920. aasta. Meil 

oli juba kaks aastat olemas ol-
nud see, mida armastada! Meil  
oli oma riik. Ja meil tuli armas-
tada seda, mis meil oli. Hinna-
le vaatamata! 

Me paiknesime erinevate 
mõtteviiside, erinevate kultuu-
ride ja erinevate religioonide 
piiripunktis. Me paiknesime 
erinevate monarhiate piiripunk-
tis. Ja ühtlasi nii mõnegi lõpp-
punktis. Noored vabariigid 

sündisid ja asusid aega viitmata 
maailma ning omavahelisi pii-
re muutma. Neist mõne puhul 
nõudis seda maailmarevolut-
sioon! Teiste puhul vana hea 
Euroopa status quo. 

Eesti Vabariik jäi teele ette! 
Aga meie sundisime Vene-
maad oma iseseisvust  tunnus-
tama. See osutus lihtsamaks, 
kui saavutada rahvusvaheline 
tunnustus. Välisriikidest tun-

nustas Soome esimesena Eesti 
Vabariiki 1920. aasta juunis.  
Me võlgneme neile tänu. Jul-
guse eest!”

Lauldi hümni, mängis 
puhkpilliorkester ning vahvad 
skaudid seisid sinimustvalge 
lipuga auvalves. Pidulik üritus 
jätkus ühise koosistumisega 
Pirita Sotsiaalkeskuses, kuhu 
oli kaetud suupistelaud.

jüri Leesment

Viimsi vald saab 
uue geodeetilise 
põhivõrgu
geodeesiaettevõte As planserk alustas vastavalt 
maa-ametiga sõlmitud lepingule Viims valla 
1. järgu kohaliku geodeetilise põhivõrgu rekonst-
rueerimist ja rajamist.

Valla geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimine ja sel-
le tulemusel rajatud täpsem geodeetiline võrk on vajalik 
maade mõõtmisel ja müügil, planeeringute kehtestamisel, 
hoonete, teede ja muu infrastruktuuri ehitamisel, liikluse 
korraldamisel jne.

“Viimsi vald on viimasel aastakümnel väga kiirelt 
arenenud. Infrastruktuuri-, teede-, elamu- ja tööstusehitus 
nõuab ka geodeetilise võrgu kaasajastamist, et tööde teos-
tajatel oleks lihtsam oma kavandatut ellu viia,” sõnas AS 
Planserki juhataja Rein Lainevool. 

Rein Lainevoolu sõnul jaguneb kohalik geodeetiline 
võrk mõõtmiste täpsuse, märkide kindlustatuse ning võrgu 
hierarhilise ülesehituse kohaselt 1., 2. ja 3. järguks.

“Kohaliku geodeetilise võrgu 1. järgu moodustavad 
kohaliku geodeetilise võrgu lähtepunktid, mille täpsuseks 
on +/–1 cm mõõtmiste epohhil. Kohaliku geodeetilise võr-
gu 1. järgu tihendamiseks rajatakse vajadusel 2. järk.” Nii 
sätestab värske keskkonnaministri määrus “Geodeetiline 
süsteem” võrkude kohta.

Tavapäraselt rajatakse Eesti valdade ja asulate geodee-
tilise põhivõrgu 1. järk riigi tellimusel. Geodeetilise põ-
hivõrgu 2. järgu tellib juba kohalik omavalitsus ise, kui 
vajalikuks peab. 

“Viimsi vallas rajame 1. järgu kohalikku geodeetilist 
põhivõrku. Tööd võib jagada nelja etappi. Kõigepealt 
viiakse läbi olemasolevate geodeetiliste märkide ülevaa-
tus ja määratakse nende vastavus ja sobivus rekonstruee-
ritavasse võrku. Seejärel määratakse uute rajatavate mär-
kide asukohad ja kooskõlastatakse need vallavalitsusega 
ning vajadusel trasside valdajatega. 

Ehitamise käigus remonditakse võrku kaasatud ole-
masolevad ja rajatakse uued kohtkindlad märgid. 

Kolmandas etapis teostatakse geodeetilise võrgu mõõt-
mine GPS-meetodil ja neljandas mõõtmis- ja tasandusar-
vutused ning aruannete koostamine,” lisas Lainevool.

Tööd Viimsi valla 1. järgu kohaliku geodeetilise võrgu 
rajamiseks ja rekonstrueerimiseks peavad olema lõpetatud 
2012. aasta maikuuks, vastavalt Maa-ameti poolt korral-
datud riigihanke tingimustele. 

AS Planserki varasemad tehtud tööd Eesti asulate/val-
dade 1. järgu geodeetilise põhivõrgu rajamiseks: Tsirgulii-
na – 2002; Abja-Paluoja, Aegviidu, Alu, Aseri, Haljala, Ii-
saku, Järva-Jaani, Koeru, Suure-Jaani, Toila, Virtsu, Voka, 
Vändra – 2002–2003; Järvakandi vald, Saku – 2003–2004; 
Nõo – 2005; Karksi-Nuia, Kiili, Orissaare, Rakke, Valja-
la – 2007; Jüri, Lagedi, Vaida – 2008; Aruküla, Kiviõli, 
Kostivere, Püssi, Raasiku – 2009.

As planserk

Alates 01.03.2012 hakkavad kehtima As Viimsi Vesi tee-
ninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnad vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr. 9.1-3/11-
008. 

Seoses veeteenuse hindade muutusega palume kõiki-
del AS Viimsi Vesi klientidel esitada veearvesti näit hiljemalt 
29.02.2012. Veearvesti näidu hilisemal teatamisel rakenda-
takse tarbitud teenusele alates 01.03.2012 kehtimahakkavat 
uut hinda.

Uus veeteenuste hinnakiri:
- tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,25 €/m3;
- tasu võetud vee juriidilistele isikutele 1,47 €/m3;
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele 

isikutele 1,95 €/m3;
- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele 

isikutele 2,20 €/m3.
Alates 01.03.2012 on abonenttasu arvestatud veehinda, 

eraldi abonenttasu ei arvestata.
Põhiteenusega seotud lisateenuste hinnakiri:
- tehniliste tingimuste väljastamine 31,95 €/tk;
- projekti kooskõlastamine 15,98 €/tk;
- vee- ja/või kanalisatsiooniühenduse sulgemine 26,63 €/tk;
- vee- ja/või kanalisatsiooniühenduse avamine 26,63 €/tk.
Hindadele lisandub käibemaks 20%.

20.02–04.03.2012 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 
18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni, välja arvatud 23.02, kui 
vallamaja on avatud kella 12.00-ni) on Viimsi vallamajas 
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul prangli saare, Kelnase 
küla, osaliselt maaüksus Aali detailplaneering. Planeeri-
tava ala suurus on ca 7,6 ha ja asub Soome lahe ääres ning 
piirneb Tomingametsa, Järve-Uuetoa, Järve, Tisleri-Uuetoa 1, 
Tisleri-Uuetoa 2, Pau, Viikholmi, Talli, Suur-Palmi kinnistutega 
ja reformimata maaga. Planeeringu eesmärgiks on Aali maa-
üksust läbiva pinnastee munitsipaliseerimine ja juurdepää-
sude tagamine Pau, Viikholmi ja Tisleri-Uuetoa I kinnistutele 
ning ehitusõiguse määramine kuue suvemaja ja abihoonete 
ehitamiseks. Suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks mää-
ratakse 180 m2 ja maksimaalseks kõrguseks 7 meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda 
ka Prangli raamatukogus ja veebilehel: www.viimsivald.ee.

20.02.2012 algusega kell 10.00 toimub Viimsi valla-
maja (Nelgi tee 1) ii korruse saalis Viimsi aleviku, Aiandi 
tee 6 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukoh-
ti tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek määrata Aiandi tee 6 krundile ehitusõigus korter-
elamu ehitamiseks.

Lisaks on detailplaneeringu eskiis tutvumiseks välja pan-
dud valla veebilehel www.viimsivald.ee.

planserk välitöödel Harjumaal. 
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kommunaaluudised

Muudatused ühistranspordi arendamisel

24. jaanuaril kinnitati 
volikogus uus Viimsi valla 
reklaamimäärus, mis 
hakkas kehtima alates 
1. veebruarist.  

Uue ja senisest laiapõhjalisema 
määruse väljatöötamise tingis 
vajadus kaasajastada kehtivat 
reklaami- ja reklaamimak-
sualast regulatsiooni Viimsi 
vallas. Varasemalt kehtis Viim-
si vallas kaks reklaamivaldkon-
da reguleerivat määrust: Viimsi 
Vallavolikogu 2004. aasta mää-
rus “Reklaamimaksumäärus” 
ja Viimsi Vallavalitsuse 2004. 
aasta määrus “Reklaami pai-
galdamise kord”. Uue määruse 
puhul on nii reklaamimaksu 
puudutav osa kui ka reklaami-
de paigaldamise korda puudu-
tav osa ühte määrusesse kokku 
pandud. Samuti kehtestati uue 
määrusega vormid reklaamiloa 
ja reklaamimaksu soodustuse 
taotlemiseks, reklaamimaksu 
deklareerimiseks ning tagastus-
nõude esitamiseks.

Viimsi vallas kehtib alates 
1.02.2012 üks reklaamimaks. 
Kui seni oli kolmeastmeline 
reklaamimaks ja veel üks eraldi 
maksumäär, siis uue määrusega 
kehtib kogu Viimsi valla ter-
ritooriumil üks reklaamimaks 
– 34 senti/m2 ööpäevas. Kui 
reklaamipind jääb alla 0,5 m2, 
loetakse maksustatavaks pin-
naks 0,5 m2. Reklaamimaks 
tuleb tasuda hiljemalt reklaa-
mi eksponeerimise esimesel 
päeval st reklaamimaksu dek-
laratsioon tuleb esitada valla-

Viimsi valla uus reklaamimäärus toob kaasa mitmeid muudatusi

valitsusele kas enne reklaami 
ülespanekut või samal päeval. 
Reklaamimaks makstakse ühes 
osas deklaratsiooni alusel.

Uus määrus täpsustab mak-
sustamisele kuuluva reklaami 
mõistet, mis on ka seadusega 
ühtlustatud. Välireklaamiks loe-
takse igasugust reklaami, mis 
asub avalikus kohas või on ava-
likust kohast jälgitav, sh eramaal 
olev reklaam. Nii on edaspidi 
maksustatav ka hoone vaate-
aknal olev reklaam, hoonest 
avalikkusele suunatud reklaam 
(nt klaasuste taga olev post või 
tahvel), ühissõiduki või takso 
välisküljel või sees olev reklaam 

ning mobiilse konstruktsiooni 
abil (treiler, haagis, sõiduk) eks-
poneeritav reklaam.

Reklaamina ei käsitleta:
- ettevõtte tegevuskohas an-

tavat teavet kauba, teenuse või 
selle müügitingimuste kohta; sa-
muti tegevuskoha tähistust selle 
nime, liigi, kauba müügi või tee-
nuse osutamise aja, isiku nime, 
kaubamärgi ja domeeninimega 
ehitisel või tänavakaubanduse 
kioskil, kus majandus- või kut-
setegevuse koht asub; 

- väljaspool ehitist asuva 
tegevuskoha tähistust eelpool 
toodud infoga, mis asub tege-
vuskoha ehitise juurde kuulu-
val kinnistul; 

- majandus või kutsetegevu-
seks kasutatava sõiduki tähistust 
selle isiku nime, kontaktandme-
te, kaubamärgi, domeeninime ja 
tegevusalaga; 

- müügipakendil olevat infot; 
- sponsorteadet; 
- sissekäigu juures olevat 

roogade ja jookide hinnakirja.
Kui ettevõtte kaubamärk 

ja aadress asuvad väljaspool 
tegevuskoha kinnistut, kuu-
lub see tähistus reklaamina 

maksustamisele. Tegevuskoha 
liik, mida ei loeta reklaamiks, 
on näiteks “puidupood” või 
“lihapood”. Kui aga ettevõte 
paneb välja info “müügil puit” 
või “soodsa liha pood”, on te-
gemist reklaamiga, mis kuulub 
maksustamisele. Ettevõttele 
kuuluva kaubamärgi kasuta-
mist ei loeta reklaamiks, küll 
aga teiste kaubamärkide väl-
japanek on reklaam. Näiteks 
kui mõni pubi paneb välja õl-
letootja Saku kaubamärgi või 
kui aiapood reklaamib muru-
niidukitootja Husqvarna kau-
bamärki, on tegu reklaamiga. 

Igasugune info, mis viitab 
müügile, teenuste pakkumisele, 
kutsub tarbima või on suunatud 
käibe suurendamisele, on rek-
laam.

Viimsi Vallavalitsus kaar-
distas ära pea kõik Viimsi val-
las olevad reklaamid veebrua-
rikuu alguse seisuga. Kõigil, 
kellel on reklaam väljas, soo-
vitame tutvuda valla reklaami-
määrusega, mis on kättesaa-
dav valla kodulehelt rubriigist 
Kommunaalmajandus > Õi-
gusaktid > reklaam. Kõikidel, 
kellel 10. veebruari seisuga on 
reklaam väljas, palume täita 
reklaami paigaldamise taot-
lus ning reklaamimaksu dek-
laratsioon. Vastavad vormid 
ja juhised on kättesaadavad 
valla kodulehelt rubriigist As-
jaajamisjuhised > Blanketid > 
reklaam. 

Reklaami paigaldamise 
avaldus esitatakse kommunaal-
ametile. Avaldusele kantakse 

peale kõiksugu andmed, vaa-
ted, skeemid jm info. Reklaami 
vaateid või asukohakaarte eraldi 
failidena enam esitada ei saa. 
Vajadusel saab avaldusele lisa-
da eraldi dokumendina Maan-
teeameti poolse reklaami pai-
galdamise loa. Avalduse alusel 
väljastab vallavalitsus reklaami 
paigaldamise loa, mis on alu-
seks reklaami eksponeerimisele. 
Reklaami väljapanemisel ehk 
deklareeritava perioodi esimesel 
päeval tasutakse ära reklaami-
maks. Kui reklaam oli kavanda-
tud üleval hoida kaks kuud, mil-
le eest ka maksu maksti, ja tekib 
vajadus reklaam varem maha 
võtta (nt maja müüdi planeeri-
tust kiiremini maha), esitatakse 
reklaamimaksu tagastusnõue, 
mille alusel makstakse enam-
makstud reklaamimaks tagasi.

Vallavalitsus teostab järe-
levalvet reklaamide üle. Iga-
suguseid loata reklaame või 
katkiseid, määrdunud, ümber-
kukkunud ning kahjustatud 
reklaame ei ole lubatud ekspo-
neerida. Reklaamimääruse rik-
kujatega tegeleb igapäevaselt 
järelevalve. 

Kommunaalamet palub kõi-
kidel tutvuda uue reklaamimää-
rusega ning hetkel väljasolevad 
reklaamid määrusega koos-
kõlla viia ja reklaamimaks ära 
deklareerida. Kui tekib küsi-
musi reklaamimaksu, vormide 
täitmise või paigaldamise osas, 
palume pöörduda kommunaal-
ameti poole tel 606 6818.

Alar mik
kommunaalameti juhataja

Veebruari alguses leidis 
aset järjekordne Harju 
Ühistranspordikeskuse, 
liinivedajate ja vallava-
litsuse kokkusaamine. 
seekord keskenduti Kel-
vingi küla bussiühenduse 
parendamisele, arutluse-
le tulid ka mitmesugused 
väljumisaegade muutmi-
sega seotud küsimused.

Kelvingi küla mure oli põhi-
liselt seotud lõunaste aegade-
ga, mil lastel lõpevad tunnid. 
Alates 13. veebruarist kuni 1. 
juunini hakkab Viimsi Haigla 
peatusest kell 13.25 väljuma 
V1k lisabuss. Paljud Kelvingi 
külaelanikud on seda uudist 
pikisilmi oodanud. Jaanua-
rikuus sai Karulaugu õppe-
hoones viidud läbi täiendav 
küsitlus (kuna seal oli mure 
suurim), mis näitas, et peale 
ühte soovib V1k bussiga sõita 
päevas maksimaalselt 13 last, 
lisaks Viimsi Koolis käivad 
lapsed. Nüüd on pärast viien-
dat tundi lõpetavatel Kelvingi 
ja ümberkaudsete külade lastel 

võimalik mugavalt koju sõita. 
Teine mure seoses Kelvingi 

küla ühistranspordiprobleemi-
dega oli seotud 14.13 väljuva 
bussiga. Nimelt ei jõua Ka-
rulaugu õppehoonest lapsed 
Viimsi Haigla peatusesse, kui 
neil lõpevad tunnid kell 14.05. 
See mure saab lahendatud, kui 
buss hakkab “sõitma lastele 
vastu”. Nimelt hakkavad alates 
13. veebruarist kõik V1k bus-
sid väljuval suunal sõitma uut 
marsruuti pidi: Viimsi Haigla – 

Randvere tee – Kaluri tee (pea-
tus Kaluri tee alguses) ja edasi 
toimub marsruut nagu ennemgi. 
Naasval suunal sõidavad bussid 
vana marsruuti pidi. Seega, kell 
14.13 väljuv buss peatub alates 
13. veebruarist Kaluri tee algu-
ses uues peatuses ning lapsed, 
kes tulevad Karulaugu õppe-
hoonest ja soovivad sõita V1k 
piirkonda (jaanuarikuu loendu-
se järgi on neid maksimaalselt 
23 last päevas), peaksid kenasti 
jõudma bussile.

Alates 9. jaanuarist kuni 10. 
veebruarini sõitis tööpäeva õh-
tuti liinil V3 lisabuss väljumise-
ga peatusest Viimsi Haigla kell 
21.15 ja Soosepast kell 21.28. 
Tegemist oli nn katsebussiga 
– kuu aja jooksul käigus olnud 
bussis loendati reisijaid ning 
uuriti liini käigushoidmise va-
jadust. Jaanuarikuu jooksul oli 
reisijaid suunal Viimsi Haigla 
– Soosepa kokku 19 ja vastupi-
disel suunal 8 reisijat. Sel aja-
vahemikul oli reisijateta päevi 
kokku 8. Katsebuss näitas, et 
õhtusel V3 liinil on vähe reisi-
jaid, parimal juhul keskeltläbi 
1,1 inimest päeva kohta. Veeb-
ruarikuul ei ole sõitjate arv 
tõusnud ning nii lõpetab 21.15 
väljunud V3 katsebuss alates 
13. veebruarist oma töö. 

ettepanekud V2 ja V3 
hilisõhtuste aegade 
muutmiseks
Vedaja on teinud ettepanekud 
muuta liini V2 ja V3 õhtuseid 
aegasid, kuid enne ettepanekute 
rakendamist soovitakse uurida 
reisijate arvu ja arvamust ning 

teostatakse sõitjateloendused.  
Järgnevalt on toodud esitatud 
ettepanekud. Esimene ettepa-
nek oleks muuta V2 väljumis-
aega kella 21.22-lt kella 21.12 
peale, nii saaks ka kell 21.09 
saabunud 1A reisijad otse V2 
peale edasi minna. Sellisel ju-
hul jõuaks V2 Hansunõmmele 
21.34 (võimalus ümber istuda 
21.37 Muuga poole väljuvale 
liinile 38) ja väljuks Hansu-
nõmmelt 21.50, nagu praegune 
plaan ette näeb. Teine ettepa-
nek oleks tõsta 22.05 väljunud 
V3 kella 22.23 peale – nii saaks 
peale võtta 22.22 bussilt 1A 
saabunud reisijad. Buss jõuaks 
sel juhul Soosepa peatusesse 
22.35 ja tagasi Viimsi Haigla 
juurde 22.47, mil väljub järg-
mine 1A Tallinna poole. Kol-
mas ettepanek oleks jätta ära 
liini V2 kella 22.37 väljumine 
ning lisada V3 liinile uus välju-
misaeg – kell 22.50 (1A saabub 
22.46), tagasi saabuks V3 kell 
23.10. Kell 23.30 väljuv V3 liin 
jääks sel juhul ära. Neljas ette-
panek oleks panna V2 liin väl-
juma kell 23.10 Viimsi Haigla 

peatusest ning kell 23.32 ta-
gasisõit Hansunõmmelt – nii 
saaksid reisijad 23.56 viimasele 
1A bussile. Viienda ettepaneku-
na on lõpetada liinil V2 Viimsi 
Haigla juurest kell 00.00 välju-
mine.

Palume hilisõhtustel bussi-
liinide kasutajatel saata tagasi-
sidet antud ettepanekute kohta 
e-postile alar@viimsivv.ee!

sõidupiletid on nüüd 
müügil ka kiirtoidu-
kioskis eldurburger 
13. jaanuaril sõlmis Harjumaa 
Ühistranspordikeskus pileti-
te müümise kokkuleppe Ravi 
teel, peatuse Viimsi Haigla 
vastas asuva kiirtoidukioskiga 
Eldurburger. Müügil on kõik 
neli piletitoodet, lisaks linna-
liini piletid. Eldurburger on 
avatud E–N ja P k 12–22, R ja 
L k 12–23.

Viimsis on bussipiletid 
nüüd müügil kolmes kohas: 
Violia kaupluses, Eesti Posti 
kontoris ja kiirtoidukioskis El-
durburger. Kuukaardid on müü-
gil ainult Eesti Posti kontoris.

bussiliini V1k marsruut väljuval suunal – peatusest Viimsi haigla 
sõidetakse randvere teele, seejärel Kaluri teele.

Ka hoonest seest avalikkusele 
suunatud reklaam kuulub mak-
sustamisele.

Näiteid erinevatest reklaamidest – asub reklaam postil või metsas, 
on ta suur või väike, maksustamisele kuuluvad kõik reklaamid.

reklaam või plakatid, mis 
asuvad aknal või vaateakna 
taga, kuuluvad reklaamimääru-
sega maksustamisele
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eesti sõjamuuseumis 
toimub 22. veebruaril 
kell 16.00 traditsiooniks 
saanud eesti Vabariigi 
aastapäevale pühendatud 
üritus, mille raames on 
võimalik tutvuda leitnant 
ernst sellingu unikaalsete 
Vabadussõja-aegsete joo-
nistustega ning vaadata 
1927. aastal valminud 
Theodor Lutsu legendaar-
set tummfilmi “Noored 
kotkad”. 

Eesti filmiajaloo esimene sõ-
jafilm “Noored kotkad” on 
tähelepanuväärne ilmekate 
lahingustseenide ja tempoka 
sündmustiku poolest. Theodor 
Luts oli Eesti Vabadussõja 
läbi teinud mees, väljaõppinud 
suurtükiväelane, kes Kuperja-
novi pataljoni koosseisus tegi 
kaasa nii Paju kui ka Võnnu 
lahingu. “Noored kotkad” on 
huvitav ka seetõttu, et Eesti 
filmiajaloo uhkeimad lahingu-
stseenid filmiti reaalselt 1927. 
aasta suvel Värska ja Petseri 
lähedal toimunud suvistel kait-
seõppustel ca nelja tuhande 
Eesti kaitseväelase ja kaitse-
liitlaste osavõtul.

Film võeti toona publiku 
poolt hästi vastu, kriitikutelt 
küll kostus mõningat nurinat, 
aga põhimõtteliselt jäid vii-
masedki rahule. Karl August 
Hindrey kirjutab Päevalehes 
9. detsembril 1927. aastal il-
munud arvustuses järgmist: 
“Film “Noored kotkad” on 

Eesti Vabariigi sünnipäev 
sõjamuuseumis

osalt üllatavalt hea. Ta käsi-
tab meie vabadusvõitlust ning 
ületab oma lahingupiltidega 
kõiki suuri rahvusvaheliselt 
tuttavaid löökfilme sel alal. Ei 
mäleta kuski nii haaravat la-
hingutegevust nii kaunil maas-
tikul näinud olevat.”; “Sellest 
küljest oleks see film esimese 
järgu eksportfilmiks.”; “…sest 
õige kinoinstinkt on siin pilte 
valmistanud täis hoogu ja tem-
peramenti, liikuvust ja efekti.”

Muusikaliselt saadab filmi 
Eesti Kaitseväe Orkestri vähen-
datud koosseis dirigent Peeter 
Saani juhatusel. Filmi juhatab 
sisse sõjaajaloolane Mati Õun. 

Sarnaselt filmi “Noored kot-
kad” autorile on Eesti Vabadus-
sõjas võidelnud ka Ernst Selling 
– staabiohvitser, kelle joonistus-
test koostatud näitust tutvustab 
Julius Kuperjanovi Seltsi esi-
mees Olev Teder, kes leidis ai-

nulaadsed tööd Tartu Ajalooar-
hiivist. Filmiesitus kuulub Eesti 
Film 100 programmi.

Filmi- ja sõjakunstile sekun-
deerib hõrgul moel kokakunst. 
Selleks oleme külla palunud 
Nami-Nami kokandusportaali 
eestvedaja Pille Petersoo, kes 
tutvustab populaarsust koguva 
ja tänavu juba neljandat korda 
toimuva retseptivõistluse “Tort 
isamaale 2012“ ideed ning toob 
näiteid varasematel aastatel 
valminud töödest. Maitsta saab 
tordivõistlusel osalenud toidub-
logi pidaja Ragne Värgi poolt 
spetsiaalselt selleks ürituseks 
valmistatud rahvuslike kujun-
ditega kaunistatud kolmnurkset 
küpsisekooki, mille tegemisel 
sai autor inspiratsiooni rahva-
riidevöö mustrist. Sünnipäe-
va puhul on kaetud pidulaud. 
Sissepääs üritusele on tasuta! 
Osalemiseks palume registree-
rida hiljemalt 17. veebruariks 
e-posti aadressil info@esm.ee 
või telefonil 621 7410.

Kristina madisson
Eesti Sõjamuuseumi muuseumi-

pedagoog-loovjuht

Kolmnurkne küpsisekook. 
Foto ragne Värk

Kaader filmist “Noored kotkad”. Foto internet

eesti Kaitseväe Orkestri 
peadirigent major peeter saan. 
Foto eesti Kaitsevägi

Kui käimasolev rahva-
loendus tahab saada 
vastust sellele, kui palju 
meid on, siis augustis 
alanud uuring “TeAN ja 
OsKAN“ püüab teada saa-
da, kui targad me oleme.  

Uuring selgitab, kui head on 
meie oskused, kas need vas-
tavad ühiskonna vajadustele 
– kas tuleme toime ülemaailm-
ses konkurentsis, kus lihtsa-
mad töökohad liiguvad sinna, 
kus palgad madalamad? Kas 
meie oskusi väärtustatakse – 
kas palk ja töölesaamise või-
malused sõltuvad enam oskus-
test, omandatud haridusest või 
millestki muust? Millised on 
parimad viisid hoida ja tõsta 
oskusi ka vanemas eas? Jne. 

Küsimusi on palju, samu-
ti vastajaid – kutse uuringus 
osalemiseks saavad kokku 13 
000 inimest, sh 172 inimest 
Viimsi vallast. Nii suure vali-
miga uuringut pole Eestis va-
rem tehtud. Ka küsitlejaid on 
tööl üle saja, Viimsi vallas on 
küsitlejad Marika Sauga, Ago 
Selgmäe ja Inessa Gorodskaja.

Augustis alanud andmeko-
gumise kogemus näitab, et uu-

ringus osalejad peavad igapäe-
vaeluga seonduvate ülesannete 
lahendamist põnevaks. Samas 
on vastamisprotsent Viimsi 
vallas oluliselt madalam Eesti 
keskmisest, vaid 32%. Keeru-
line on inimesi üles leida, kuna 
paljud ei ela oma rahvastiku-
registris toodud aadressil, kor-
termajade uksed on lukus ja 
raske on tabada aega, kui ini-
mene on kodus. Seega on meil 
kõigile, kes on saanud kutse 
uuringus osalemiseks, palve 
oma küsitlejale kirjas toodud 
telefoninumbril helistada. 

Teine keeruline koht küsit-
lejate töös on selgitada inimes-

tele, miks just nemad peavad 
vastama. Ikka näib meile, et 
mis siis ikka juhtub, kui üks 
inimene jätab vastamata. Nii 
see ongi. Kui aga erinevatel 
põhjustel jätab vastamata iga 
kolmas, siis on saadud vastu-
sed ilmselgelt kallutatud. 

Praeguseks oleme vastuse 
saanud vähem kui igalt teiselt, 
kes kutse on saanud. Mureko-
haks on ka see, et Eesti vastu-
sed võidakse sellise vastamis-
protsendiga rahvusvahelisest 
võrdlusest üldse kõrvale jätta. 

Iga valimisse sattunu esin-
dab ca 70 endasarnast inimest 
ning kui tema ei osale, siis 

jäävad ka nende arvamused ar-
vestamata. Ühtki valimisse sat-
tunud inimest asendada ei saa. 
Siit suur palve: teie arvamus ja 
kogemus maksab, palun leidke 
veidi aega ja osalege uuringus. 
Meie omalt poolt anname teile 
vastutasuks kingituse – või-
maluse valida endale ajakirja-
tellimus 2–18 kuuks. Samuti 
saame kinnitada, et uuringu tu-
lemusi arvestatakse tulevikus 
haridusteemaliste otsuste tege-
misel, mis on olulised nii teile 
kui ka teie lastele. Ja muidugi, 
teie osalus on tähtis selgita-
maks, kui targad me oleme nii 
võrreldes oma naabritega Ve-
nemaal, Soomes ja Rootsis kui 
ka inimestega Jaapanis, Aust-
raalias ja Ameerikas. Uuring 
toimub majandusliku koos-
töö ja arengu organisatsiooni 
OECD eestvõtmisel, Eestis 
viivad uuringut läbi haridus- ja 
teadusministeerium koostöös 
Statistikaametiga, seda ra-
hastab Euroopa Sotsiaalfond. 
Muudame koos meie kõigi elu 
targemaks!

Vt ka www.hm.ee/piaac ja 
Youtube’st TEAN ja OSKAN 

Aune Valk
haridus- ja teadusministeerium

Uuring selgitab, kui targad me oleme

Küsitlejad inessa gorodskaja… ...ja Ago selgmäe.

eestis langes 2011. aastal kuritegevus võrreldes 
varasema aastaga 12%. Ka Viimsi vallas vähenes 
registreeritud kuritegevus tuntavalt. 

Viimsi vallas registreeriti 2011. aastal 298 kuritegu, võr-
reldes varasema aasta 462 kuriteoga on registreeritud ku-
ritegevuse languseks 35%.

Kõige suurem osa registreeritud kuritegevusest oli va-
ravastased kuriteod (201 juhtumit), mis moodustasid kaks 
kolmandikku kõigist kuritegudest. Varavastastest kurite-
gudest omakorda valdava osa (182 juhtumit) moodustasid 
vargused. Esemeid, mida varastatakse, on mitmeid. Levi-
numad varguse objektid on esemed sõidukitelt (peeglid, 
veljed, keredetailid jm), hoovides paiknev vanametall ning 
suvisel ajal jalgrattad. Suurt avalikku tähelepanu omavaid 
ning oluliselt inimeste turvatunnet riivavaid vargusi era-
mutest registreeriti 22. 

Isikuvastaseid kuritegusid registreeriti 45 juhtumit, mil-
lest suurema moodustasid kehalised väärkohtlemised 32 
juhtumiga. Kehaliste väärkohtlemiste puhul on valdavalt te-
gemist olme- ja peretülidega. Kehalised väärkohtlemised oli 
üks väheseid kuritegevuse liike, mille registreeritud juhtumi-
te arv kasvas, mis võib olla tingitud politsei kõrgendatud tä-
helepanust perevägivallaga seotud sündmustele. Isikuvastas-
test kuritegudest vaid 12 pandi toime avalikus kohas. Toime 
pandi ka üks röövimine, kuid kurjategija tabati politsei poolt 
koheselt röövi toimumise koha vahetus läheduses.

2011. aastal tehti politsei poolt kuriteo toimepani-
ja kindlaks 150 kuriteo puhul. Väärtegusid registreeriti 
Viimsi vallas 2011. aastal 579. Väärtegudest suurema osa 
moodustasid liiklusväärteod 322 juhtumiga. Suure osa 
moodustasid 126 juhtumiga lubatud sõidukiiruse ületajad 
ja 68 juhtumiga turvavarustuse kasutamise nõuete rikku-
mised. Juhtimisõiguseta sõidukijuhte tabati 19 korral. Ta-
bati 31 joobes mootorsõidukijuhti, nendest 19 juhi joove 
oli nii suur, et tuli alustada kriminaalmenetlust (joobe suu-
rus rohkem kui 1,5 promilli). Tabatud juhtimisõiguseta ja 
eelkõige joobes sõidukijuhtide arv on Viimsi valla kohta 
mõtlemapanevalt suur. Siinkohal tänusõnad ka tähelepa-
nelikele kaasliiklejatele, kes ei ole pidanud paljuks politsei 
juhtimiskeskust telefoninumbril 110 võimalikust joobes 
sõidukijuhist teavitada.

Olulise osa väärtegudest moodustasid karistusseadus-
tikus sätestatud väärteod (159 juhtumit), millest suurema 
osa 126 juhtumiga moodustasid varavastased väärteod 
(pisivargus, asja rikkumine või hävitamine). Registreeriti 
ka 30 avaliku korra rikkumist, mis peamiselt olid öörahu 
rikkumised elamus. 

Alaealised panid toime 89 väärtegu – 32 juhul oli te-
gemist alaealiste poolt alkoholi tarvitamisega ning 17 
juhul tubakatoodete tarvitamisega. Lisaks panid alaeali-
sed toime 18 varavastast väärtegu ning 19 liiklusnõuete 
rikkumist. Palun lapsevanematel olla rohkem kursis oma 
järeltulijate tegemistega, et ennetada võimalikke ebameel-
divaid olukordi.

Teised väärteorikkumised moodustasid koguhulgast 
marginaalse osa. Politsei poolt on jätkuvalt suurem tähe-
lepanu alaealiste ning liiklusalaste õigusrikkumise enneta-
misel ja tõkestamisel.

Kokkuvõtteks võib väita, et Viimsi vallas on turvaline 
elada, kuid alati saab paremini. Turvalisuse tagamiseks ei 
saa loota ainult politseile. Turvalisema elukeskkonna loo-
miseks on tervitatav kõigi elanike ja koostööpartnerite abi.

Aivar sepp
piirkonnapolitseinik

Õiguskorrast 
Viimsis 2011. aastal

Viimsi vallas vähenes kuritegevus 2011. aastal 35%.
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rannarahva muuseum 
kutsub kõiki oma sõpru 
ning pärimusmuusika 
austajaid naistepäeva õh-
tul nautima eksklusiivset 
kontserti-salongiõhtut, 
kus tuleb esitlusele ees-
ti-rootsi päritolu rahva-
muusiku sofia joonsi uus 
heliplaat strand…rand ii.

Kontserdiõhtul satuvad kuu-
lajad muuseumisse tulles hu-
basesse salongi, kus on tunda 
head kohvi- ja koogilõhna, 
siin saab nautida küünlavalgel 
head muusikat, näha ajaloolisi 
kaadreid naissaarlaste elust-
olust ning loomulikult oma 
kõige kallimale head naiste-
päeva soovida.

Kontserdil esitlevad heli-
plaati muusikud koosseisus: 
Sofia Joons (laul, hiiukannel, 

Sofia Joons randub plaadiesitlus-
kontserdiga Rannarahva Muuseumis

ESINEVAD:
Sofia Joons: laul, hiiukannel, 
viiul, poogen-gusli
Meelika Hainsoo: laul, viiul
Robert Jürjendal: kitarr
Mall Ney: harmoonium

Pileti hind: 7 eurot 
Kohtade arv on piiratud!
Laudade broneerimine ja 
piletite müük telefonil 606 6941 
või e-posti aadressil 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee

Avatud hõrgutiste kohvik!

Plaadi STRAND...RAND II 
esitluskontsert-salongiõhtu  

8. märtsil kell 19 Rannarahva Muuseumis

viiul, poogen-gusli), Meelika 
Hainsoo (laul, viiul), Robert 
Jürjendal (kitarr) ja Mall Ney 
(harmoonium). 

Strand...Rand II kutsub 
kuulajaid endaga kaasa Eesti-
Rootsi saartelt ja aladelt pärit 
rahvakoraalide, -laulude ja pil-
lilugude maailma.

“Oleme piilunud minevik-
ku ja leidnud sealt ootamatult 
ilusaid, rõõmsaid ja ka hirm-
said lugusid. Oleme neid uuele 
elule äratanud. Need on ühe-
aegselt nii ilmalikud kui ka vai-
mulikud, nii pühalikud kui ka 
inimlikud ning nagu maailma 
vägevatele muusikatraditsioo-
nidele kohane, suudavad need 
meie igapäevaelu igavikuga 
kokku sulatada. Ikka ja jälle,“ 
räägib rahvamuusikakeelt val-
dav Sofia.
sA rannarahva muuseum

Väljas on talve kõige 
ilusam, kuid ka kõige 
külmem aeg. 

Miinuskraadid teevad kurja 
torustikes, aga õues paistab 
juba päike ning lumi sätendab 
vikerkaarevärvides, kui päike-
sekiir seda oma puudutusega 
paitab. Kõige selle talvise ilu 
kõrval võib läbi hüpata Ranna-
rahva Muuseumist, sest meie 
maja külmal ja kargel pöönin-
gul on sellest nädalast alates 
avatud samavõrd jahe näitus. 

Alari Kivisaar on oma rei-

Jää ja lumi, aga mitte kohalikud. 
Alari Kivisaare näitus “Islandi lummuses”

sidel Islandile jäädvustanud 
palju kauneid ja lummavaid 
hetki. Nendest hetkedest sün-
dinud fotod formuleeris ta 
imeliseks fotonäituseks, mis 

pärast esitlust Tallinnas ja 
koguni retke Keri saarele on 
jõudnud nüüd otsapidi Ranna-
rahva Muuseumisse. Fotodel 
näeme lummavaid stseene jää-
tunud maastikest, hetkes tar-
dunud võimsaid vetevooge, 
kauguses ähvardavalt kõrgu-
vaid mägesid, aga ka lumma-
vaid rohelisi välju keset kogu 
seda sinist külmust.

Näitus jääb avatuks kuni 
suveni, kuid kes võtavad vae-
vaks nina külmal ajal ukse 
vahelt välja pista, siis veebrua-
rikuus näitust külastavad ini-

mesed saavad kosutuseks tassi-
kese kuuma teed. Rohkem infot 
www.rannarahvamuuseum.ee.

maivi Kärginen
SA Rannarahva Muuseum

Alari Kivisaar omapildistatud 
islandi vaadetega.

Volli – kõige 
targem paat
mängukaaslane, meisterdaja ja sünnipäevapeo 
seltsiline muuseumis.

Rannarahva Muuseumi näitusesaalides on vaatamiseks, 
ainult vaatamiseks (!) üsna mitu erinevat elusuuruses ja 
elu näinud paati. Üks muuseumi paatidest on aga teistest 
erinev, värske värvi ja puidulõhnaline ning kannab nime 
Volli. Volli sai muuseumisse ehitatud laste rõõmuks, et 
igal pisipõnnil oleks võimalus päästevest selga tõmmata, 
paadi pardal ohutult kõõluda ja rooliratast keerata, tunda 
ennast vapra kapteni või metsiku mereröövlina või hoopis 
kauniks merineitsiks kehastuda. 

Värvilõhnaline Volli on tark paat. Lisaks mõnusatele 
mängudele ja meisterdamistele jagab ta meelsasti oma 
teadmisi muuseumisse tulnud lastega – ta teab jutustada 
värvikaid lugusid paatide ehitamisest, ehituseks kasuta-
tud tööriistadest, paaditüüpidest ja erinevate paatide saa-
tustest. Volli on ka väga mõnus sünnipäevapeo seltsiline 
– koos toredate kostüümide ja vahvate peojuhtidega saab 
iga lapse Maailma Kõige Toredam Päev veel kordades to-
redamaks.

* Mereteemalised sünnipäevad muuseumi mängutoas:
E–R kell 12.00–14.30, kell 15.00–17.30, kell 18.00–20.30
L–P kell 10.00–12.30, kell 13.00–15.30, kell 16.00–18.30
Lisainfo ja broneerimine: anu@rannarahvamuuseum.ee.

* Kutsu oma sünnipäevale 
külla vahva külaline vastavalt 
soovile – toredaid meretee-
malisi mänge ja meisterdami-
si sünnipäevapeol aitab läbi 
viia muuseumi peremees onu 
Raivo. Küsi lisainfot: tel 606 
6941, e-post anu@rannarah-
vamuuseum.ee.

* Muusikalised sünni-
päevapeod laulu, tantsu ja 
pillmänguga. Küsi lisainfot: 
Hille Kurm-Sillaots – tel 52 
52 611, e-post hille.kurm@
urbanmanagement.ee.

* 1,5–4-aastastele lastele mõeldud sünnipäevaprog-
ramm Kunstiköök. Pidulised valmistavad koos toredaid 
kunstiteoseid, mis jäävad sellest päevast pidulistele mä-
lestuseks. Sünnipäeva jooksul valmib kaks erinevat tööd 
– ka emmede-isside osavõtt on teretulnud. Kunsti ja meis-
terdusteemad on erinevad vastavalt aastaajale, tähtpäevale 
jne. Lisaks sekka mõni tore mäng! Lastele on abiks Katrin 
ja Lotte Leiutajatekülast. Küsi lisainfot: Katrin Mustonen 
– tel 56 679 022, e-post katrin.mustonen@gmail.com.

* Tempokad ja lõbusad sünnipäevapeod koos Pipi, me-
reröövli või merineitsiga. Küsi lisainfot: Piret Kõõra, tel 
55 634 784, e-post heatujustuudio@gmail.com.

* Muinasjutusünnipäev. Viimsi kooli noored näitle-
jad võtavad pidulised endaga kaasa muinasjuttude sisse. 
Lisaks lõbusad laulud ja mängud. Küsi lisainfot: Maar-
ja Toomsalu , tel 53 060 036, e-post maarjatoomsalu@
gmail.com.

Oma vahvast mereteemalisest sünnipäevapeost on 
stiilne sõpradele märku anda temaatilise kutsekaardiga. 
Violia Kondiitrid on valmis sünnipäevalapsele küpseta-
ma imemaitsva piraadi-või merineitsipildiga tordi, soovi 
korral võid tellida lausa laeva- või kassikujulise maiuse. 
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee.

sA rannarahva muuseum

piraadid peavad salaplaani.

muuseumi peremees onu 
raivo tarkusi jagamas.

Talispordivõimalused Viimsi 
vallas
Karulaugu suusarajal on valgustatud klassika- ja vabastiilirada 
pikkusega 700 m ja see asub  Viimsi Kooli Karulaugu õppehoone 
taga klindiastangul. Parkida saab läheduses asuvas Päikeseratta 
lasteaia parklas. Rajale pääseb ka Viimsi Kooli spordikompleksi 
parklast sõidutee ääres asuva suusaraja kaudu.   

Rohuneeme puhkealal on klassika ja vabastiili suusarajad, 
pikkusega 1–5 km. Rajad on  valgustamata. Raja alguse leiate, 
sõites Rohuneeme kalmistu parklast mööda Kalmistu teed kuni 
tõkkepuuni. Samuti pääseb suusarajale Püünsi Kooli juurest möö-
da Metsvindi teed ja metsasihti (ida suunas). Puhkealal asub uue 
profiili saanud kelgumägi.

Laidoneri pargis saab mõisa tagusel mäel kelgutada. Pargis on 
üldvalgustus.   

Uisutada saab Viimsi Kooli juures asuval spordiplatsil ja Kelvin-
gi küla uisuplatsil. Mõlemal platsil on valgustus. 

Suur palve kõigile viimsilastele – hoidke suusaradu!
Kultuuri- ja spordiametKelgumäed on ootel.
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edukate osalemistega 
Harjumaa harrastusteat-
rite festivalil, Ülevaba-
riigilisel Laste ja Noorte 
muusikateatrite Festivalil 
ning Xii harrastusteatrite 
riigifestivalil lõppes Viimsi 
Harrastusteatri muusikali-
projekt “Annie –  homme 
on parem“. 

Lugu orbudekodus kasvanud 
särtsakast tütarlapsest, kelle 
heasüdamlik miljardärihärra 
lõpuks lapsendab ning seelä-
bi oma elule mõtte leiab, läks 
hinge paljudele. Nii vaatajaile 
kui ka tegijaile. Eesriide sul-
gudes mõtlesime tänuga kõi-
gile neile, kes selle muusikali 
lavalejõudmisega seotud olid.

Muusikali “Annie – hom-
me on parem” projektijuht 
Kalle Erm on “mees nagu 
orkester” ja seda sõna otse-
ses mõttes. Viimsi Harrastus-
teatris ühtekokku juba kümne 
muusikalavastuse juures tegev 
olnud mees on loonud neile 
muusikaseaded ja vastutanud 
etenduste muusikalis-tehnilise 
poole eest. Nii oli see ka “An-
nie” puhul, mida ta ise peab se-
nistest kõige eripalgelisemaks 
ja tehniliselt keerukaimaks 
muusikaliprojektiks. Esineja-
tel on hea meel, et Kalle Erm 
kutsus lavastajaks Franka 
Vakkumi, kes meisse proovist 
proovi kindla käe ja toetava 
olekuga näitlejameisterlikkust 
süstis. Saaremaalt pärit Franka 
soov ka oma kodukandi rahva-
le seda muusikal näidata ja os-
kus unistusi teoks teha päädis 
“Annie” väljasõiduetendusega 
Kuressaare Linnateatris. Nii 
kaugele pole Viimsi Harrastus-

Muusikal “Annie – homme 
on parem” lõpetas

teatri trupp varasematel aega-
del oma etendustega veel jõud-
nudki. Käsikäes lavastajaga 
treenisid esinejate häälepaelu 
lauluõpetajad Maire Pedak ja 
Age Toomsalu, tantsusammud 
tegi selgeks koreograaf Kati 
Aid, kes näitetrupi professio-
naalsete tantsijate kõrval piltli-

kult öeldes ka karud tantsima 
pani. Suur aitäh teile kõigile! 

Kiitust väärib ka etenduste 
tehniline meeskond – Ivar Lee-
met, Raido Nigumann, Madis 
Erm ja Ants Vakkum, kunstnik 
Anni Vakkumi leidlik lavaku-
jundus, kostüümeerija Moo-
nika Lausvee poolt valitud 

muusikali “Annie – Homme on parem“ esinejad ja juhendajad pärast esietendust. Kokku oli muusikali 
lavaletoomisega seotud 57 inimest. Foto priit estna

“ANNie – HOmme ON pArem“ preemiAd
Harjumaa harrastusteatrite festival: 
l Peapreemia Grand Prix
Ülevabariigiline 10. Laste ja Noorte muusikateatrite Festival:
l Värvikaim karakterroll: Eddy Kont – mrs Hannigan
l Parim naiskõrvalosatäitja: Kristel Pedak – Lily St. Sokos
l Parim naislaulja: Hille Savi – Grace
l Parim tütarlaps-peaosatäitja: Karolin Saar – Annie
l Leidlik lavakujundus
l Kõige terviklikum lavastus
Xii harrastusteatrite riigifestival:
l Eripreemia: Parim muusikalavastus
l Eripreemia: Parim lapspeaosa – Karolin Saar

kostüümid ja kunstnik Anni 
Vakkumi leidlik lavakujundus. 
Kogu etenduse vältel olid la-
val samad mööbliesemed, mis 
kenasti erinevasse miljöösse 
sobitusid, nii et teenijate rollis 
olnud näitlejad said mõne lii-
gutusega muuta orbudekodu 
magamistoa miljardäri suursu-
guseks elutoaks. 

Esinejad on tänulikud 
Viimsi Huvikeskuse pakutud 
võimaluste eest, aga samuti ka 
kõikidele teistele, kes etendust 
toetasid!

Olgu tervitatud ka fännklu-
bi, kes ei pidanud paljuks ise-
gi Saaremaa etendusele kaasa 
sõita, ja suurepärane publik, 
kes nii mõnegi etenduse lõpus 
meile püsti seistes ja pisarsil-
mil aplodeeris!

Annie näitetrupi nimel
Annaliisa sisask-silla

22. jaanuaril Türil vaba-
riiklikul harrastusteatrite 
festivalil tegi “Annie 
– homme on parem“ pub-
liku ovatsioonide saatel 
viimase lõpukummarduse 
ning kaks päeva hiljem 
kogunes Tom sawyeri 
seltskond esimesse proovi.

Suure hulga laste kaasamine 
muusikali lavastamisse oli es-
makordne kogemus. Tulemus 
üllatas ilmselt kõiki, eelkõige 
“Annie” juhendajaid ja osale-
jaid. Igatahes oli selge, et pea-
me lastega jätkama. 

Lastelavastuse materjaliot-
singud lõppesid üsna üksmeel-
selt lastekirjanduse klassikaga 
– “Tom Sawyeri seiklused” 
tundus põnev materjal. 

Uute laste kaasamiseks 
kuulutas Viimsi Huvikeskus 
välja konkursi, kus osales 40 
tüdrukut-poissi, kellest esialgu 
jäi sõelale 33 last. Konkursist 
jõuludeni kogunesid lapsed 
igal nädalal stuudiotundides-

se, et üksteisega tutvuda ning 
end juhendajatele igast kül-
jest näidata. Lapsed tahavad 
tavaliselt igas põnevas ette-
võtmises osaleda, aga sageli 
tüdinevad varsti. Sel põhjusel 
sai esimeses sõelas ka välja 
valitud tegelikult rohkem lap-
si, kui lavastuses vaja. Olin üp-
ris kindel, et stuudiotöö käigus 
langevad mõned lapsed välja, 
kuid stuudiotöö lõpuni oli vaid 

üks loobuja ning nii avastasin 
end olukorras, kus pidin tege-
ma raske otsuse – millised lap-
sed välja jätta.  

Lõplikult kinnitasime la-
vastuse näiteseltskonda 25 last 
ja 8 täiskasvanut.

Libreto otsingud viisid 
meid nii Broadway materjalide 
juurde kui ka Teatri- ja Muu-
sikamuuseumisse, kus saime 
koopia Rudolf Allaberti koos-

tatud stsenaariumist ning la-
vastusele Arne Oidi poolt kir-
jutatud laulude noodid. Meie 
lavastuse libreto aluseks on 
peamiselt Mark Twaini “Tom 
Sawyeri seiklused”. Kuivõrd 
lavastuses on enamus osatäit-
jatest lapsed ja noored ning 
lavastus on planeeritud ühe-
vaatuselisena kestusega mitte 
üle 80 minuti, siis on lavalugu 
väga seikluslik ning koondab 
kokku Tom Sawyeri kõige põ-
nevamad hetked, mis on kokku 
põimitud Arne Oidi poolt loo-
dud muusikaga.

Põnev ja keerulise harmoo-
niaga muusika on lastele ja 
lauluõpetaja Maire Pedakult 
tõsine väljakutse. Tantse ja la-
valist liikumist juhendab Anu 
Vask. Muusikafonode eest 
hoolitseb nagu tavaliselt Viim-
si muusikalide väsimatu hing 
Kalle Erm.

Esietendus on planeeritud 
mai algusesse.

Franka Vakkum
lavastaja

Annie annab teatepulga Tomile üle

Lavastaja Franka Vakkum tunneb siirast rõõmu oma näitetrupist. 
Foto Aime estna

Preemia tõi 
tahtmine erineda
Noorte moeloojate konkursil Hõbetraageldus 
2012 eripreemia pälvinud Viimsi Kooli abiturient 
Kaur Virkebau tutvustab oma kollektsiooni ja 
selle valmimist. Loe ka lk 1.

Palun kirjelda oma eri-
preemia saanud kostüümi.

Kogu kollektsiooni val-
mistamiseks oli vaja rullide 
viisi valget paberit ja liitrite 
viisi liimi. Ning kannatlik-
kust ja närvi, kuna paber ei 
käitu samamoodi nagu riie. 
Eripreemia tuli kogu kol-
lektsiooni eest, mis nagu 
öeldud, oli valmistatud val-
gest paberist.

Ja kust tui idee – et just 
selline teema ja materjal?

Keeruline öelda, kust selline idee tuli. Arvatavasti 
laest, mida enne magamaminekut tavaliselt ikka jõllitan. 
Arvatavasti tekkis mul “suurushullustus“ ja tahtmine tu-
gevalt erineda ehk tuli leida mingi alternatiivne tee, näi-
teks paber, mis pani kõik muu juba iseenesest paika – pa-
ber kui väga lihtne ja algeline materjal, mis tähendab, et 
ka kogu šõu peab olema lihtne ja selge, alustades meigist 
ja valgustusest ning lõpetades muusika ja liikumisega. 
Kollektsiooni nimigi tulenes sellest, et šõu muusika jäl-
jendas põhiliselt vaid kella tiksumist ja modellid olid laval 
paljajalu ning olles riietatud paberisse, võinuksid nad olla 
justkui joonistatud.

Kui palju võttis aega kostüümide meisterdamine?
Kui kogu tööaeg kokku liita, ei ületaks see võib-olla 

paari nädalatki, kuid tegelikkuses kukkus ikka välja nii 
nagu alati – kuude viisi vaikset nokitsemist, kui oli tuju ja 
aega, ning viimastel päevadel tihe öötöö.

Millised olid teised tugevad võistlustööd, kellega 
tuli konkureerida?

Ega ma ühegi teise osavõtja etteastet ei näinud, kuigi 
tagaruumides sai ikka tähelepanekuid tehtud selle kohta, 
mida keegi on loonud. Aga kui päris aus olla, siis tervik-
likku kollektsiooni, mis oleks minu maitse järgi olnud või 
kuidagi eriliselt silma hakanud, ma ei näinud. Detaile lei-
dus. Ma ei osanud eristada ühtki eriliselt tugevat ja meel-
dejäävat konkurenti, kui välja arvata üks – see oli Kelly 
kollektsioon, mis jättis algusest peale väga hea mulje. Ma 
nägin selle kollektsiooni kavandeid ja valmimist ning olin 
kindel, et sellest tuleb midagi pilkupüüdvat. Ja ma ei ek-
sinud.

VT

Üks kostüüm Kaur Virkebau eripreemia kollektsioonist. 

Kaur Virkebau. 
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berliin on linn, mis on 
täis elu, noorust, ajalugu 
ja kunsti. Kirjutan teile, 
miks ma tulin berliini ja 
mida see linn noortele 
pakub. 

Eelmisel aastal otsustasin tulla 
pooleks aastaks Berliini elama 
ja õppima, nimelt tekkis võima-
lus tulla siia ühte kuulsamasse 
ülikooli Humboldti sügisse-
mestriks vahetusüliõpilaseks. 
Ajasin korda paberimajanduse, 
pakkisin kohvri ja kolisin Ber-
liini. Kahetsema ei ole seda ot-
sust pidanud veel kordagi!

Kui alustasin magistri-
õpinguid Tartu Ülikoolis, siis 
olin kindel, et lähen vähemalt 
üheks semestriks mõnda Eu-
roopa riigi ülikooli õppima. 
Kuna üks võimalusi Eestist 
vahetusüliõpilaseks minna 
on Erasmuse programm, siis 
hakkasin uurima enda teadus-
konna partnerülikoole ja väl-
ja selgitama enda võimalusi. 
Leidsin valikutest Humboldti 
Berliini ülikooli ning hakkasin 
nende õppeprogrammi uurima. 

Berlin – Du bist so wunderbar

Kõigile, kes plaanivad välis-
maale  õppima minna, soo-
vitan enne põhjalikult uurida 
välisülikooli poolt pakutavaid 
võimalusi. Kuna Humboldti 
ülikooli poolt pakutavad või-
malused rahuldasid mind, siis 
otsustasin valida nende prog-
rammi. Seal on kõrge akadee-
miline tase, vahetusüliõpilas-
tele pakutakse tugisüsteemi ja 
nõustamist.

õppimine berliinis
Õppimine Humboldti ülikoo-
lis erineb paljuski Tartu Üli-
koolist. Ülikooli loengud on 
valdavalt seminaride vormis, 
mis tähendab, et peame ise 
aktiivselt loengus kaasa rää-
kima, ettekandeid tegema ja 
igaks loenguks põhjalikult ette 
valmistama. Õppimine toimub 
moodulite kaupa, kuhu kuu-
lub korraga kaks ainet, see 

tähendab, et kolm nädalat jär-
jest toimuvad ainult kahe aine 
loengud. Seejärel on iseseisva 
töö nädal, mil on vaja kirjutada 
uurimustöö, mis on ka moodu-
li lõpueksamiks.

Saksamaale õppima tulles 
arvasin, et mind ei saa siinne 
bürokraatia üllatada, kuid au-
salt öeldes ületas paberimajan-
dus igasuguse loogilisuse piiri. 
Näiteks ülikooli immatrikulee-
rimiseks vajaminevate paberi-
te vormistamiseks kulus kaks 
päeva. Kui kõrvale jätta kogu 
paberimajandus, siis jäin üli-
kooli õppeprogrammiga väga 
rahule. 

berlin – du bist so wun-
derbar ehk berliin, sa 
oled imeline
Loomulikult mõjutas minu va-
likut ka võimalus elada Euroo-
pa ühe suurima riigi Saksamaa 
pealinnas Berliinis. Berliin on 
väga mitmekesine linn ning 
avastamist jätkub siin kauaks. 
Mitukümmend aastat kestnud 
eraldatus ja Berliini müür on 
süüvinud inimeste mäludesse 

ning siiani võib kohata noori, 
kes on üles kasvanud Lääne-
Berliinis ja kes põhimõtte pä-
rast ei lähe Ida-Berliini. Samas 
on just Ida-Berliinis linnaosad, 
nagu Neukölln ja Kreuzberg, 
kus noored inimesed väljas 
käivad. Berliin on kindlasti 
ka koht, kuhu tulla šoppama 
ja kus käia erinevates muu-
seumites. Berliin täis kunsti ja 
kultuuri, seda näeb nii tänaval 
jalutades kui ka erinevaid näi-
tusi külastades. 

Berliinis elab palju noori 
ja kuna linn on kogumas üha 
enam populaarsust, on sinna 
kolides keeruline leida korterit 
vm elamispinda. Kõige tüüpi-
lisem on Berliinis üürida enda-
le üks tuba suuremast korterist. 

Pühapäeviti on parim koht, 
mida külastada, Mauerpark, 
kus on alati avatud turg ning 
soojade ilmadega toimub ka 
karaoke, mille fännid sakslased 
on. Berliinis olles peab kindlas-
ti sööma currywursti ning Dö-
neri kebabi ja jooma Berliini-
pärast limonaadi Club Matet. 
Enne Berliini minemist peaks 

kindlasti ära tegema eeltöö, sest 
linn on tõepoolest suur. 

Berliini linn ei jäta kindlas-
ti kohe kedagi külmaks – see 
kas meeldib ja sobib sulle või 
mitte. Tegelikult ei ole Berliin 
traditsioonilises mõttes ilus 
linn, kus on vanalinn ja palju 
kenasid maju. Linn sai II maa-
ilmasõjas palju kannatada ning 
paljud hooned on taastatud, 
samas on ka palju juurde ehita-
tud. Pool linna on täis joonista-
tud grafiteid ning ühistranspor-
disüsteem on suhteliselt vana, 
kuid väga hästi toimiv – Ber-
liinis saab öö läbi liikuda bus-
side, u-bahnide, s-bahnide või 
trammidega. Seetõttu on siin 
linnas hea elada ning see on ka 
turistidele väga sobilik. 

Soovitan kõigil ülikooli-
õpingute ajal minna välismaa-
le õppima. Minul saab Berlii-
nis elatud poolaasta kohe läbi 
ning olen selle ajaga siin palju 
juurde õppinud, kohanud uusi 
inimesi ja, mis kõige ägedam – 
elanud Berliinis!

Liis Kuusk
Vahetusüliõpilane Berliinis

Loo autor saksamaa parlamendihoone reichstag in bundestag 
katusel. Foto erakogu

jaanuarikuu viimane nä-
dal oli Viimsi valla noor-
tekeskustes kuulutatud 
karjäärinädalaks. selle 
raames said noortekes-
kuste külastajad ülevaate 
erinevatest õppimisvõi-
malustest, sobiva eriala 
valikust, töölekandideeri-
misest, ettevõtlusest, 
noorteorganisatsiooni-
dest ja õpilasfirmadest.

Kuna töö hõlmab suure osa 
täiskasvanud inimese elust, siis 
on väga oluline, et noored juba 
varakult teadvustaksid oma ee-
listusi, unistusi ning oma tuge-
vusi ja nõrkusi. 

Karjäärinädala jooksul said-
ki Viimsi ja Randvere noored 
juba varakult oma mõttesalve 
talletada teadmised karjääripla-
neerimisest, endale eesmärkide 
seadmisest ja sellest, kuidas ära 
tunda enda tugevaid külgi. 

Noored õppisid Ida-Kar-
jäärikohviku töötoas, kuidas 
teha unistuste harjutust, mille 
eesmärk on igal õhtul enne ui-
numist mõelda oma elu peale, 
kui ollakse juba näiteks 25-aas-
tane. Ette peaks kujutama, kus 
elatakse, mis ametit peetakse, 
kuidas oma vaba aega sisus-
tatakse jne. Ühe noore arvates 
elab ta tulevikus Kanadas, tal 
on koduloomaks elevant ning 
ta töötab insenerina. Ei tea, kas 
elevanti on just väga kerge ko-
duloomana pidada, kuid unis-

Noortekeskuste noored piilusid 
oma tulevikuellu

tada tasub alati suurelt. 
Ivika Born CV-online’ist 

andis näpunäiteid, kuidas koos-
tada tööandjale silmapaistvat 
CV-d, mis peaks kirjas olema 
motivatsioonikirjas ning kui-
das töövestlusel endast hea 
mulje jätta. Samuti oli noortel 
väga kasulik juba praegu teada 
saada, kui kaua nemad nädalas 
töötada võivad ning ka teisi sea-
dusepunkte, mis otseselt nen-
de vanusegruppi puudutavad. 
Kõlama jäi idee teha mõnda 
endale meelepärast vabataht-
likku tööd, mis annaks noorele 
esimese töökogemuse, õpetaks 
tööharjumusi ja jääks ka tule-
vasele tööandjale positiivsena 
silma kandideerija CV-st.

Viimsis käisid külas tuden-
gid Tallinna Ülikoolist (sot-
siaaltöö eriala), Eesti Mere-
akadeemiast (tüürimees), Eesti 
Lennuakadeemiast (lennun-
dusettevõtte juhtimine) ja Ees-
ti Kunstiakadeemiast (graafi-
ka). Üliõpilastelt uuriti, mida 
pidid nad tegema ülikooli sis-
sesaamiseks, milliseid põne-
vaid õppeaineid nad nüüdseks 
läbinud on, missuguseid üritu-
si korraldavad tudengid vabal 
ajal ja palju muud huvitavat. 
Üliõpilased julgustasid Viimsi 
noori kindlasti oma haridus-
teed jätkama ja mitte kartma 
kõrgkoolide sisseastumiseksa-
meid. 

Ülejäänud nädalal räägi-
ti vabas vormis ettevõtlusest, 

õpilasfirmadest ja noorteorga-
nisatsioonides kaasalöömisest. 
Nende teemade kaudu oli hea 
näidata, et karjääri planeerimi-
ne ei tule üleöö, vaid igapäeva-
ses elus aktiivne olemine annab 
juba väga suure panuse tulevik-
ku. Iga kogemus ja teadmine, 
mis erinevate tegevustega tege-
ledes saadakse, on kuldaväärt. 
Nende kaudu õpitakse iseen-
nast kõige paremini tundma 
ning on tulevikus lihtsam eluli-
selt olulisi otsuseid teha. 

Antud nädalast sündis ka 
idee kutsuda noortekeskuses-
se oma tööst rääkima erineva-
te elukutsete esindajad. Eriti 
pakkusid huvi sellised ametid 
nagu IT-mees, insener ja arhi-
tekt. 

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et nädal läks korda, sest ka 
noortekeskuse siseselt hakka-
sime mõtlema, kuidas panna 
kokku üks edukas noortefir-
ma juba praegu, ning tekkisid 
mõtted ka jätkuüritusteks. 

Karjäärinädala toimumisele 
aitasid kaasa Ida-Harju Karjää-
rikohvik, CV-online, Tegusad 
Eesti Noored, Euroopa Noored 
Eesti Büroo ning üliõpilased 
erinevatest kõrgkoolidest.

Noorte tulevaseks karjää-
riks valmistumist toetas Viimsi 
vald.

Kadi Vahtra
Carmen Kõrvek
Randvere ja Viimsi 

noortekeskus
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Tere Källi poolt, tervitan 
teid lumisest põhja-itaa-
liast Astist. Nimelt lõi eel-
mise aasta kevadel mulle 
pähe hull idee minna 
vabatahtlikuks, teha 
midagi täiesti arusaama-
tult erinevat ja õppida 
ära üks uus keel. idee ise-
enesest oli juba ka varem 
peas tiksunud, aga tol 
hetkel tundsin, et nüüd 
lihtsalt peab ära käima. 

Kui muidu öeldakse saatva-
te organisatsioonide poolt, et 
kandideerimisprotsessiks ja 
kogu vabatahtliku aasta ette-
valmistamiseks peaks kuluma 
vähemalt pool kuni poolteist 
aastat, siis mul oli vist nii tuli 
takus, et kiirendasin kogu prot-
sessi poole võrra. Seega kõik 
on võimalik, kui väga tahta ja 
ju siis mina nii väga tahtsin, 
sest siin ma nüüd eksisteerin, 
musitseerin ja improviseerin. 
Bienvenuto!

Organisatsioon, kuhu vaba-
tahtlikuks kandideerisin, kan-
nab nime Vedogiovane Asti. 
Tegu on  ühe  toreda organisat-
siooniga, kuhu kuulub keskelt-
läbi 20 isikut (haridustöötajad, 
suhtluseksperdid, psühholoo-
gid, tegevusspetsialistid jne), 
kelle eesmärk on edendada 
sotisaalkultuurilisi tegevusi 
lähisümbruses ja kaugemalgi. 
Paljud töötavad ka koostöös 
teiste organisatsioonidega, kes 
pakuvad lastele ja noortele eri-
nevaid tegevusprogramme ja 
kultuuriprojekte. Vedogiovane 
tegeleb ka rahvusvaheliste va-
hetusprogrammidega noortele 
(sealhulgas siis ka Euroopa 
Vabatahtlik Teenistus, mille 
kaudu mina siia sattusin) ja 
selle läbi omab palju sidemeid 
ka muude Euroopa linnade  
noorteprogrammidega. Näi-
teks järgmisel nädalal võtan 
osa projektist, mida viiakse 
läbi koostöös noortega Root-
sist.

mida ma siis täpsemalt 
teen (peale pitsasöö-
mise...)
Lisaks sellele, et kuulun Ve-
dogiovane tiimi, löön kaasa ka 
mitmes teises kohalikus orga-
nisatsioonis. Näiteks kuulun 
Asti kohalike noorte vabataht-
like organisatsiooni Sherwood, 
kes korraldab linnakeskselt 
erinevaid häppeninge ja kul-
tuuriüritusi. Olen disaininud 
neile flaiereid ja plakateid eri-
nevateks üritusteks, dekoreeri-
nud raamatukogu nii seest kui 
ka väljast ning aidanud neid 
nädalavahetustel nende väike-
ses ökobaaris. Igatahes töö on 
mul siin väga varieeruv.

Teine väga vahva projekt 
on “V.I.P – L´arte del Sorriso”, 
mis meiekeeli tähendab „kuns-
ti naeratada“ –  tegu on klou-

Miks ja kuidas Käll Itaaliasse sattus

niteraapiaga lastehaiglates ja 
eriüritustel. Kui projekti algu-
ses meile kõiki neid erinevaid 
organisatsioone lähemalt tut-
vustati, tundus klouniparaad 
teisipäeva õhtuti parajalt nal-
jakas ja sürrealistlik. Algselt 
proovisin seletada, et ma pole 
vist päris see õige inimene 
klouni mängima, ent millegi 
tõttu ma naasesin ja nüüdseks 
on nendest inimestest saanud 
minu kallis klounipere! 

Proovige  ette kujutada 
vähemalt 20 inimest, kes kõik 
kohale saabudes kiljuvad ja 
plaksutavad ja kallistavad ja 
kes pole ainult mitte kodupe-
renaised või kohalikud ama-
töörnäitlejad, vaid ka suured 
ja tursked mehed või siis teis-
melised noored ninarõngaste 
ja tätoveeringutega. Minu isik-
lik lemmik on üks 60-aastane 
mees, kes jääb tihti oma toolil 
tukkuma, olles vast väsinud 
pikast tööpäevast, aga kui ta 
korrakski üles suigatab, suu-

dab ta alati öelda midagi nii 
ebareaalset, et sa naerad pisa-
rateni, või teha grimassi, mis ei 
kao sul nii pea silme eest! See 
ongi komöödia, naeruteraa-

pia ja sellest ei saa ju ometigi 
ilma jääda! Mõiste taga kloun 
on siin aga tegelikkuses pei-
dus midagi palju sügavamat ja 
võimsat. Klounide tegevused, 

nagu mustkunst, trikid ja eten-
dused, sisaldavad endas lugu-
sid minevikust, lapsepõlvest ja 
olevikust ning kuskil ju ome-
tigi peab ka olema paik, kus 
kõik saavad end jälle lastena 
tunda ja välja elada.

Alates märtsist alustan ka 
tööd lastehaiglas ja järgnevast 
nädalast asun koos IT-klou-
nidega organisatsioonile uut 
kodulehekülge looma. Samas 
ei saa ka mainimata jätta, et 
anname koos teiste vabatahtli-
kega koostöös välja ka ajalehte 
– kirjutame artikleid ja minust 
on saanud sealjuures ka nende 
personaalne illustraator. Ma 
pole kunagi oma elus nii palju 
kloune joonistanud!

Kloun klouniks, kuid minu 
isiklikuks projektiks kujunes 
välja ja ikka veel kujuneb idee 
avada Astis uus noortekeskus. 
Praegune maja, kus elumärke 
võib märgata vaid bändiruu-
mis, mis on väga populaarne, 
on muidu tühi ja nukker. Meie 
(mina ja Maureen Prantsus-
maalt) projekt on küll uhke 
ja eesmärgid püstitatud, kuid 
nüüd ootavad meid ees pikad 
tööpäevad ja kuud täis erine-
vaid kohustusi, alustades sein-
te värvimisest ning lõpetades 
uue infosüsteemi ülesehitami-
sega ja programmi loomisega 
noortele. 

Väga meelitav on siinko-
hal fakt, et meid usaldatakse 
ja võetakse täisväärtuslike kol-
leegidena. Meil on võimalus 
tegutseda 100% enda äranäge-
mise järgi, rajada oma töögraa-
fik ja -ülesanded, küll mõistuse 
piirides, aga kogemuse mõttes 
on see suurepärane. 

Vahel juhtub nii, et itaal-
laste pikad õhtused koosole-
kud tunduvad reaalajas küll 
paljutõotavad, arutatakse käed 
kahte lehte laiali, ent kui koos-
olek läbi, siirduvad kõik koju 
pastat sööma ja võib juhtuda, 
et hiljem ei kuule kellestki ei 
kippu ega kõppu. Seda enam 
tunneme endil suurt vastutust, 

et ikka kevadeks uksed avatud 
ja programm täies hoos oleks!

Rääkides oma n-ö koos-
tööpartneritest, kaasvabataht-
likest, siis see on jälle omaet-
te fiasko. Jagada korterit ühe 
prantslase, sakslase ja itaalla-
sega on paras anekdoot. Multi-
kultuurse šoki võib saada näi-
teks n-ö Skype’i momentidel, 
kui ühest nurgast kostub saksa 
keel ja teisest prantsuse, itaa-
lia poiss harjutab kontrabassi 
ja ega siis mulgi muud üle ei 
jää, kui hakata viiulit harjuta-
ma. Igal juhul oma tolereeri-
missoolika saab igatepidi välja 
venitada. 

Asti linn ise on armas ja 
väike, meenutab Tallinna va-
nalinna, mentaliteedilt Tartut.

Kaugeim punkt, kuhu oma 
töönädalal satun, on keeltekool, 
mis asub vabatahtlike korterist 
15-minutilise jalutuskäigu kau-
gusel. Ja kahjuks või õnneks 
jääb sinna trajektoori umbes 25 
vaimustavat šokolaadikohvikut 
ja pitsarestorani...

Kindlasti jätkuks mul neid 
heietusi veel nii mõnekski roh-
kemaks leheküljeks ning mõel-
da vaid, et üheksa kuud seisab 
mul veel siin ees. Näiteks ma 
ei jõuaks rääkida, kui fortefor-
tissimos mu esimene itaalia 
keele õpetaja suutis rääkida, 
nii et kõrvad pärast huugasid, 
või kui palju ma olen selle 
kolme kuu jooksul pastat või 
pitsat ära söönud, oma uuest 
bändist, kellega üheskoos sai 
Berliinis esinemas käidud, või 
kuidas ma siin kogemata ühte 
filmi mängima sattusin. 

Igatahes tervitused kõigile 
sinna fredissimosse Eestisse 
ning kes on noor ja tunneb, 
et sooviks aastaks Eestist mi-
nema, sellel soovitan kohe 
Google’i otsingusse kirjutada 
Euroopa Vabatahtlik Teenistus 
ja leida endale sobiv projekt. 
Tuult tiibadesse!

Käll Haarde
Vabatahtlik Astis

Hetk klounina. Ühel järjekordsel klouni-treeningul, kus tol päeval 
toimus pildistamine uue kalendri tarvis.

Ühel veidi vabamal hetkel disainisin raamatukogule uue laua. Laual 
on kirjas erinevate maailmariikide nimed nende oma keeles.

Teel tööle tuli idee koos  uue redeliga lipu all pilti teha. Alustasime tol päeval koos prantsuse 
tüdrukuga restaureerimistöödega...
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Viimsi VALLAVOLiKOgu 24.01.2012 
isTuNgi õigusAKTid 

24.01.2012 ISTUNGI OTSUSED
nr 1 Viimsi valla 2011. aasta eelarve assigneeringute sulgemi-
ne ja 2012. aasta alguse vaba jäägi kinnitamine
nr 2 Nõusoleku andmine õppeteenuse lepingu sõlmimiseks In-
ternational Teaching Services OÜ-ga
nr 3 Nõusoleku andmine AS-ile Viimsi Vesi raha eraldamise 
kohta Viimsi valla 2013. aasta eelarvest
nr 4 Viimsi Vallavolikogu ja Vallavalitsuse esindaja asenda-
ja tagasikutsumine ja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu volikogusse (üldkoosolekule) 
nr 5 Viimsi Vallavolikogu esindaja tagasikutsumine ja nime-
tamine Viimsi valla munitsipaalharidusasutuse hoolekogusse
nr 6 Viimsi valla kohalike teede nimekiri 
nr 7 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine 

24.01.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED
nr 1 Viimsi valla reklaamimäärus
nr 2 Viimsi valla 2012. aasta eelarve
nr 3 Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koos-
seis ja töö tasustamise kord
nr 4 Viimsi valla lemmikloomade registri pidamise kord
nr 5 Viimsi Vallavolikogu 12. oktoobri 2010. a määruse nr 23 
“Viimsi valla korraldatud jäätmeveo kord” muutmine
nr 6 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

24. jaanuar 2012 nr 2
Viimsi valla 2012. aasta eelarve 
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se” § 22 lõike 1 punkti 1, “Kohaliku omavalitsuse üksuse finants-
juhtimise seaduse” § 23 lõike 2 ning “Viimsi valla põhimääruse” 
§ 112 lõike 3 alusel.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2012. aasta eelarve alljärgnevalt:
PÕHITEGEVUSE TULUD
OSA TULU KOOD SUMMA
30 Maksud 16 031 634,60
3000 Füüsilise isiku tulumaks 14 121 632,50
3030 Maamaks 1 900 000,00
3044 Reklaamimaks 10 002,10
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 0,00
32 Kaupade ja teenuste müük 943 000,00
320 Riigilõivud 26 000,00
3220 Laekumised haridusasutuste majandus-

tegevusest
760 000,00

3221 Laekumised kultuuriasutuste majandus-
tegevusest

57 000,00

3225 Laekumised elamu- ja kommunaalma-
jandustegevusest

0,00

3233 Üüri ja renditulud 100 000,00
3237 Laekumised õiguste müügist 0,00
35 Saadud toetused 0,00
3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks 

kuludeks
0,00

352.00.17 Mittesihtotstarbelised toetused 0,00
38 Muud tulud 90 000,00
382540 Laekumised vee erikasutusest 30 000,00
3880 Trahvid 15 000,00
3882 Saastetasud 25 000,00
3888 Eespool nimetamata muud tulud 20 000,00
 PÕHITEGEVUSE TULUD 17 064 634,60

PÕHITEGEVUSE KULUD 
TEGEVUSKULUD

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI
OSA TEGEVUSALA  KOOD SUMMA
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI 

TEENUSED
1 976 477,00

011111 Valla volikogu 100 000,00
011121 Vallavalitsus 1 500 477,00
013202 Valla arengukava 165 000,00
01114 Reservfond 171 000,00
016001 Omavalitsusliitude liikmemaks 40 000,00
02 Avalik kord ja julgeolek 55 840,00
031001 Politsei 15 040,00
031002 Valveteenistus 18 800,00
03200 Päästeteenistus 22 000,00
04 Majandus 676 012,58

04210 Maakorraldus 19 400,00
045102 Teede hooldusremont 5 000,00
04511 Liikluskorraldus 9 587,00
04512 Transpordikorraldus 400 000,00
045201 Viimsi - saared veetransport 179 000,00
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 31 162,45
047401 Territoriaalne planeerimine 26 162,45
047402 Ekspertiisteenused 5 000,00
049001 Muu majandus Viimsi saared 7 039,13
049003 Muu majandus 24 824,00
05 Keskkonnakaitse 712 747,55
051001 Teede korrashoid - suvine 115 000,00
051002 Prügivedu - jäätmekäitlus 50 000,00
051003 Teede korrashoid - talvine 220 000,00
052002 Heitveekäitlus - sadevesi 250 000,00
05400 Maastikukaitse 30 259,38
05600 Muu keskkonnakaitse 47 488,17
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 526 545,31
06400 Tänavavalgustus 317 000,00
06601 Elamumajandus 6 400,00
06602 Kalmistud 17 645,31
066051 Heakord 85 000,00
066052 Ranna korrashoid 5 500,00
066053 Muu heakord 70 000,00
066054 Konkurss “Kaunis kodu” 2 000,00
066055 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 23 000,00
07 Tervishoid 37 380,00
07210 Perearsti toetus 7 000,00
07240 Kiirabipunkt 4 815,00
07310 Haiglateenus 25 565,00
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 524 277,00
081021 Sporditegevus 278 250,00
081022 Spordiväljakud 76 792,00
081051 Muusikakool 218 635,00
081052 Kunstikool 119 839,00
08107 Noortekeskus 59 438,00
08108 Huvikeskus 156 584,00
081092 Piirkondlikud spordiüritused 12 000,00
08201 Viimsi raamatukogu 161 751,00
082031 SA Rannarahva Muuseum 148 628,00
08208 Kultuuriüritused 61 000,00
082091 Viimsi õpilasmalev 12 000,00
082092 Viimsi Pensionäride Ühendus 6 360,00
082093 Külaseltside toetus 18 500,00
08300 Viimsi Teataja 145 000,00
08400 Usuasutused 16 700,00
08550 Välissuhtlus 10 000,00
08600 Muu vabaaeg, kultuur 22 800,00
09 Haridus 6 597 249,59
091101 MLA Viimsi Lasteaiad 2 550 584,86
091102 Eralasteaiad 1 220 000,00
091103 Eraldised teistele omavalitsustele - 

munitsipaallasteaiad
320 000,00

092102 Püünsi kool 387 200,04
0921021 Püünsi kool - vald 387 200,04
0921022 Püünsi kool - riiklik 0,00
092206 Rahvusvaheline kool 50 000,00
092122 Prangli Põhikool 23 971,00
0921221 Prangli Põhikool - vald 23 971,00
0921222 Prangli Põhikool - riiklik 0,00
092123 Eraldised teistele omavalitsustele 45 000,00
092201 Viimsi Keskkool 1 540 745,00
0922011 Viimsi Keskkool - vald 1 510 956,00
0922012 Viimsi Keskkool - riiklik 29 789,00
092203 Eraldised teistele omavalitsustele 410 000,00
09601 Hariduse tugiteenused 19 000,00
096011 Stipendiumid õpilastele 3 000,00
096012 Juhilubade kompenseerimine 16 000,00
09800 Hariduse ja noorsootöö haldamine 30 748,70
10 Sotsiaalne kaitse 689 159,99
10 110 Haigete sotsiaalne kaitse 1 300,00

10 120 Erikooliteenused puuetega inimestele 30 500,00
10 121 1 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega 

inimestele
21 500,00

10 121 2 Erivajadustega inimeste hooldajate 
toetus

29 056,25

10 121 3 Puuetega laste sotsiaalne kaitse 12 267,99
10 200 1 Päevakeskus 83 140,00
10 200 2 Üldhooldekodu 110 000,00
10 201 1 Püsiva iseloomuga toetused 6 800,00
10 201 2 Maamaksu soodustused eakatele 3 000,00
10 201 3 Ühekordsed toetused 12 800,00
10 201 4 Koduteenused, avahooldus 11 700,00
10 201 5 Ühekordsed toetused eakatele 78 000,00
10 300 Matusetoetus 4 500,00
10 402 1 Vastsündinute toetus 62 000,00
10 402 2 Koolitoetus 26 000,00
10 402 3 Ühekordsed  toetused 70 000,00
10 402 5 Esimese klassi õpilaste toetus 12 500,00
10 402 8 Maamaksu soodustus peredele 1 500,00
10 402 9 Lastehoiu toetus 55 000,00
10 500 Töötute sotsiaalne kaitse 11 843,74
10 600 Eluasemetoetused sots. riskirühmadele 3 000,00
10 701 Riiklik toimetulekutoetus 4 352,01
10 702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 6 400,00
10 900 Muu sotsiaalne kaitse 32 000,00
 PÕHITEGEVUSE KULUD  KOKKU 12 795 689,02

PÕHITEGEVUSE SEES SH.
ANTUD  TOETUSED SUMMA

4 Eraldised 2 047 189,45
41 Sotsiaaltoetused 486 203,45
413 Sotsiaaltoetused 486 203,45
4130 Peretoetused 127 608,00
4131 Toimetulekutoetus 4 352,01
4132 Töötutele toetused 0,00
4133 Toetused puuetega inimestele ja nende 

hooldajatele
32 467,99

4134 Õppetoetused 61 000,00
4134 Toitlustustoetused 109 150,33
4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaal-

maks
10 915,12

4138 Ravitoetused 1 300,00
4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised 

füüsilistele isikutele
136 600,00

4139 Preemiad 2 810,00
450 Sihtotstarbelised eraldised 1 216 456,00
4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 

kuludeks
1 216 456,00

452 Mittesihtotstarbelised eraldised 344 530,00
4528 Muudele residentidele 243 543,00
45201 S.h. Eraldised kohalikule omavalitsusele 100 987,00

MUUD TEGEVUSKULUD SUMMA
5 Tegevuskulud 10 540 749,60
50 Personalikulud 3 854 200,88
500 Töötasud 2 810 078,16
5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate 

ametnike töötasu
66 291,46

5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 738 744,53
5002 Töötajate töötasu 1 883 136,48
5005 Töövõtulepingu alusel töötajatele 

makstav tasu
88 905,70

5008 Muud tasud 33 000,00
505 Erisoodustused 40 931,98
506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 003 190,74
55 Majandamiskulud 6 686 548,72

MUUD KULUD SUMMA
6 Muud kulud 207 749,97
60 Muud kulud (va. Intressid ja kohustis-

tasud)
207 749,97

601 Maksu, riigilõivu ja trahvikulud 700,00
608 Muud tegevuskulud 207 049,97
608099 Reservfond 207 049,97
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Tegevuskulud kokku 12 795 689,02

PÕHITEGEVUSE TULEM 4 268 945,58
 

INVESTEERIMISTEGEVUS SUMMA
381 Materiaalsete ja immateriaalsete 

varade müük
500 000,00

3810 Maa müük 500 000,00
15 Materiaalsete ja immateriaalsete 

varade soetamine ja renoveerimine
-866 243,65

155 Materiaalne põhivara -866 243,65
1551 Majandus -508 000,00
1551 Elamu- ja kommunaalmajandus -11 690,00
1551 Kultuut, sport, vaba aeg -10 458,65
1554 Kultuut, sport, vaba aeg -3 095,00
1551 Haridus ja noorsootöö -333 000,00
156 Immateriaalse põhivara soetamine 0,00
158 Varude soetamine 0,00
 Finantsvarade suurenemine -717 034,55
 Finantsvarade vähenemine 95 867,00
 Tulud sihtotstarbelistest toetustest 

põhivara soetamiseks
0,00

 Sihtotstarbelised eraldised põhivara 
soetamiseks

0,00

3821 Finantstulu 30 000,00
3821 Intressi ja viivisetulu hoiustelt 30 000,00
65 Intressikulu -1 294 189,10
65018 Laenude intressid -724 000,00
6502 Kapitaliliisingu intressid -570 189,10
 INVESTEERIMISTEGEVUS

KOKKU
-2 251 600,30

EELARVE TULEM +/- 2 017 345,28
FINANTSEERIMISTEGEVUS SUMMA

 Kohustuste suurenemine 0,00
 Kohustuste vähenemine -4 750 538,52
20.6 Laenude tagasimaksed -1 802 346,24
20.6 Kapitaliliisingu tagasimaksed -2 948 192,28
 FINANTSEERIMISTEGEVUS 

KOKKU
-4 750 538,52

§ 2. Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel. 
§ 3. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2012.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi 
Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

NB! Määruse seletuskirjaga on võimalik tutvuda Viimsi valla 
veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantse-
leis, Nelgi tee 1

27. jaanuar 2012 nr 1
Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused 
ja kord
Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 10 
lõike 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi – elukohajärgne 
kool) on käesolevas määruses kehtestatud tingimustel statsio-
naarset õpet võimaldav kool, mille kaudu Viimsi vald tagab Viim-
si vallas elavale koolikohustuslikule isikule (edaspidi – õpilane) 
võimaluse omandada põhiharidust. 
(2) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti Rahvastikuregistri 
(edaspidi – rahvastikuregister) järgi on Viimsi vallas, tagatakse 
õppimisvõimalus elukohajärgses koolis, sõltumata õpilase hari-
duslikust erivajadusest või terviseseisundist.
(3) Õpilase elukohaandmed fikseeritakse kooliminekule eelneva 
õppeaasta 1. veebruari rahvastikuregistri andmete seisuga.
§ 2. Viimsi valla elukohajärgsed koolid
Elukohajärgsed koolid Viimsi vallas on Viimsi Keskkool, Püünsi 
Kool ja Prangli Põhikool.
§ 3. Esimesse klassi taotluse esitamine ning elukohajärgse kooli 
määramine
(1) Õpilase vanem või eestkostja (edaspidi – seaduslik esindaja) 
esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist 31. märtsini 
taotluse, vastavalt määruse lisas toodud vormile, elektrooniliselt 
ühtses veebikeskkonnas või kirjalikult (sh elektrooniliselt allkir-

jastatuna) Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametile (edas-
pidi – amet).
(2) Koolikohustuslikust east noorema õpilase seaduslik esindaja 
esitab lisaks taotlusele ka nõustamiskomisjoni hinnangu õpilase 
koolivalmiduse kohta.
(3) Viimsi Vallavalitsus moodustab käesolevas määruses käsitle-
tud taotluste läbivaatamiseks ning elukohajärgse kooli määrami-
seks komisjoni.
(4) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi, võttes aluseks põhi-
kooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse piir-
normi ning õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukohta ning 
määrab elukohajärgse kooli lähtudes järgmistest asjaoludest järg-
nevas järjekorras:
1) õpilase elukoha lähedus koolile;
2) õpilase elukoha lähedus koolile ning sama pere teiste laste õp-
pimine samas koolis;
3) õpilase seadusliku esindaja soov.
(5) Amet teavitab seaduslikku esindajat õpilase elukohajärgse 
kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
isiku rahvastikuregistri järgsele aadressile või elektrooniliselt hil-
jemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 30. aprilliks.
(6) Amet esitab komisjoni poolt kinnitatud elukohajärgsete koo-
lide õpilaste nimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega 
elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva 
õppeaasta 15. maiks. Õpilase kooli nimekirja arvamise otsuse 
teeb elukohajärgse kooli direktor lähtuvalt põhikooli- ja gümnaa-
siumiseadusest, käesolevast määrusest ning komisjoni kinnitatud 
õpilaste nimekirjast.
(7) Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. au-
gustiks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vas-
tuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist või-
maldavas vormis. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on 
õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vabu õppekohti.
(8) Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida 
kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 10. augustist.
§ 4. Esimesse klassi taotluse esitamine õpilase elukoha muutu-
misel
Õpilase puhul, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud 
Viimsi vald alates 1. veebruarist või kelle elukoht muutub Viimsi 
vallas alates 1. veebruarist, esitab õpilase seaduslik esindaja kirja-
liku taotluse ametisse elukohajärgse kooli määramiseks või valib 
alates 10. augustist kooli, kus on vaba õppekoht, esitades taotluse 
valitud kooli.
§ 5. Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise 
(1) Koolikohustusliku õpilase üleminekul ühest koolist teise esi-
tab õpilase seaduslik esindaja taotluse soovitud kooli direktorile. 
(2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu 
õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise vastavalt 
põhikooli- ja gümnaasiumi seadusele, käesolevale määrusele 
ning kooli vastuvõtu korrale.
(3) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taot-
luse ametile, kes tagab õpilasele põhihariduse omandamise jätka-
mise võimaluse.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi vallavalitsuse 22.03.2011 mää-
rus nr 13.
(2) Määrus avaldatakse valla veebilehel. 
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
valitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

31. jaanuar 2012 nr 2
Viimsi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se” § 6 lõike 2, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 27 lõike 
5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 § 1 ja Viimsi 
Vallavalitsuse 27.01.2012.a määruse nr 1 “Elukohajärgse munit-
sipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord” alusel.
§ 1. Üldosa
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Viimsi Keskkooli 
(edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord 1.–3. kooliast-
mel ning gümnaasiumiastmel.
(2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõi-
malused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Viimsi Kesk-
kool on elukohajärgne kool.
§ 2. Vastuvõtt 1. klassi
(1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkost-
ja, hooldaja).
(2) Avaldusi järgmisel õppeaastal avatavasse 1. klassi õppima 
asumiseks võetakse vastu alates eelmise õppeaasta 1. märtsist 
vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale. 

(3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem alates eel-
mise õppeaasta 15. maist koolile oma isikut tõendava dokumendi 
või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku 
avalduse, millele lisab:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitun-
nistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
2) olemasolu korral lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinni-
tatud väljavõtte;
3) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
§ 3. Vastuvõtt 2.–9. klassi
(1) Õpilaste 2.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase seaduslik 
esindaja kooli vastuvõtmise kohta kirjaliku avalduse koos järg-
miste dokumentidega:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitun-
nistuse ametlikult kinnitatud ärakiri;
2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametli-
kult kinnitatud ärakiri;
3) tervisekaart (selle olemasolul); 
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinni-
tatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, 
kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseri-
ga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht 
jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatak-
se koolist välja õppeveerandi kestel;
7) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele 
lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav doku-
ment või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. 
(3) Kooli direktoril on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või 
mõne muu Eestis mitte kehtiva õppekava alusel õppinud õpilaste 
teadmisi ja oskusi kontrollida ning otsustada kokkuleppel sisse-
astuja seadusliku esindajaga, missuguses klassiastmes õpilane 
õpinguid jätkab.
(4) Avaldusi õppimaasumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aasta-
ringselt.
§ 4. Vastuvõtt gümnaasiumiastmele
(1) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhiharidu-
se või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud 
õpilane.
(2) Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane:
1) kirjaliku avalduse;
2) põhiharidust tõendava dokumendi;
3) hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraama-
tu koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja 
valikkursuste nimetused, nende mahud ja hinded (11. ja 12. klassi 
astujad ning õppeperioodi ajal 10. klassi astujad);
4) väljavõtte õpilasraamatust (11. ja 12. klassi astujad);
5) tervisekaardi. 
(3) Gümnaasiumisse astumiseks peab õpilane lisaks käesoleva 
paragrahvi lõikes 2 toodud dokumentidele läbima vastuvõtukat-
sed, kui kool seda nõuab.
(4) Gümnaasiumisse vastuvõtmise korraldamiseks moodustab 
kooli direktor hiljemalt 1. veebruariks gümnaasiumi vastuvõtu-
komisjoni ja määrab komisjoni esimehe.
(5) Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastu-
võtukomisjoni ettepanekul.
§ 5. Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastu-
võtmisel
(1) Kool võib korraldada vastuvõtukatseid (edaspidi katsed).
(2) Viimsi Keskkool komplekteerib 10. klassid põhikooli lõpeta-
mise tulemuste, katsete ja vestluse tulemuste alusel.
(3) Katsetele registreerimine toimub elektrooniliselt kooli kodu-
lehel hiljemalt 2 nädalat enne katsete toimumist.
(4) Katsed koosnevad maksimaalselt kolmest osast:
1) 8. ja 9. klassi tunnistus (edaspidi tunnistusevoor);
2) kirjalik sissastumistest (edaspidi testivoor), mis sisaldab ma-
temaatika, eesti keele ning õppesuunda kujundavate õppeainete 
(matemaatika ja loodusainete õppesuunas täiendava matemaati-
ka, füüsika, bioloogia ja keemia; majanduse ja sotsiaalainete õp-
pesuunas ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ning keelesuunas täiendava 
inglise keele ja ühiskonnaõpetuse) ülesandeid põhikooli õppeka-
va ulatuses;
3) individuaalne vestlus (edaspidi vestlusvoor).
(5) Õpilaskandidaadid, kelle 8. klassi aastahinded ning 9. klas-
si kolme esimese veerandi hinded on neljad ja viied, kutsutakse 
vestlusvooru.
(6) Väljaspool konkurssi, testivooruta, võib kooli vastu võtta va-
bariiklikele aineolümpiaadidele kutsutud õpilasi ja õpilaskandi-
daadid, kelle 8. klassi aastahinded ning 9. klassi kolme esimese 
veerandi hinded on viied. Otsuse testivooruta vastuvõtu kohta 
teeb vastuvõtukomisjon. 
(7) Õpilaskandidaadid esitavad vestlusvoorus motivatsioonikirja, 
milles: 
1) analüüsivad ennast õppijana;
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2) selgitavad isiklikke eesmärke;
3) põhjendavad õppesuuna valikut.
(8) Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise ja vastuvõtu 
korraldamise kohta on kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsiks.
(9) 10. klassi astumise kirjalikke avaldusi koos põhiharidust tõen-
dava dokumendiga võetakse vastu kooli kantseleis kuni 22. juu-
nini. 
(10) Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb komisjon 
hiljemalt 30. juunil katsete ja põhiharidust tõendava dokumendi 
põhjal.
(11) Infot gümnaasiumusse vastuvõtmise või mittevastuvõtmise 
kohta saab õpilaskandidaat kooli kodulehelt alates vastuvõtuko-
misjoni otsuse tegemisele järgnevast tööpäevast.
(12) 11. ja 12. klassi õpilaskandidaat kutsutakse vaba koha ole-
masolu korral vestlusele ja sõltuvalt õppesuunast sooritab suulise 
või kirjaliku testi.
§ 6. Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine
(1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on või-
malik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada 
hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.
(2) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist kuni 
30. augustini. 
§ 7. Rakendussätted
(1) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, 
täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtes-
tatud korras.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2011. a 
määrus nr 8 ja 23.12.2011. a määrus nr 26. 
(3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, valla veebilehel 
ja kooli veebilehel. 
(4) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
valitsuse kantseleis.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

31. jaanuar 2012 nr 3
Püünsi Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se” § 6 lõike 2, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 27 lõike 
5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 § 1 ja Viimsi 
Vallavalitsuse 27.01.2012.a määruse nr 1 “Elukohajärgse munit-
sipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord” alusel.
§ 1. Üldosa
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Püünsi Kooli 

(edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.
(2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõi-
malused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Püünsi Kool on 
elukohajärgne kool.
(3) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt 
käesolevale korrale.
(4) Erandjuhtudel otsustab õpilase vastuvõtmise kooli õppenõu-
kogu.
(5) Avalduse vormi leiab vanem kooli kodulehelt või saab kooli 
kantseleist.
§ 2. Vastuvõtt 1. klassi 
(1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkost-
ja, hooldaja).
(2) Avaldusi järgmisel õppeaastal avatavasse 1. klassi õppima 
asumiseks võetakse vastu alates eelmise õppeaasta 1. märtsist 
vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale. 
(3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem alates eel-
mise õppeaasta 15. maist koolile oma isikut tõendava dokumendi 
või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku 
avalduse, millele lisab:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitun-
nistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
2) olemasolu korral lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinni-
tatud väljavõtte;
3) lapse ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
§ 3. Vastuvõtt 2.–9. klassi
(1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkost-
ja, hooldaja).
(2) Avaldusi õppimaasumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aasta-
ringselt.
(3) Õpilase 2.–9. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isi-
kut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja 
või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
1) olemasolul lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud 
väljavõtte;
2) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitun-
nistuse või vastava tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse 
või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koo-
list välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse 
või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi kohta, 
kui õpilane on koolist välja arvatud õppeveerand kestel;
6) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
(4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele 

lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav doku-
ment või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
§ 4. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine
(1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on või-
malik teha õppeaasta jooksul. Vastavad ettepanekud tuleb esitada 
hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.
(2) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist kuni 
30. augustini. 
§ 5. Rakendussätted
(1) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, 
täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtes-
tatud korras.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 21.11.2008. a 
määrus nr 56.
(3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla ja kooli 
veebilehel.
(4) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
valitsuse kantseleis.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

27. jaanuar 2012 nr 40
Tee nimetuse määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõi-
ke 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 19.10.2011. a 
koosolekuprotokolli:
1. Määrata Viimsi alevikus asuvale teele, mis algab Vehema teelt 
ja lõpeb tupikuga, vastavalt joonisele korralduse lisas, nimetu-
seks Nartsissi tee.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pär-
nu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva 
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

Korralduse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viim-
sivald.ee.
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esmaabikoolitus 
kõigile, kelle jaoks 

on laps ja tema 
tervis kalleim vara.
Lastevanemate teadmi-
sed lastehaigustest aga 

samuti last ähvardavatest 
ohtudest on esmatähtsad. 
Koolitusel saate te infor-
matsiooni sagedamini 

esinevatest lastehaigus-
test ning traumadest ja 

nõuandeid, kuidas olukor-
raga toime tulla.
Koolitus toimub 

24. märtsil kell 10-16
Viimsi Huvikeskuse 

treeningsaalis
Koolituse hind on 20 € 
Koolitaja: margit pärn

www.rkelu.ee
Registreerimine e-mailil: 

viimsi@huvikeskus.ee 
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Merikotkas
Ootamatult saabunud külm pakkus aurava mere 
ja loojuva päikese koostöös hunnituid vaateid. 
Külm koondas merelinnud parvedesse kalda 
lähedusse. selline rikkalik toidulaud meelitas 
kohale merikotkad.

Sel talvel olen Viimsis kohanud jahil vähemalt kahte eri-
nevat merikotkast. Ühel jäisel talveõhtul istus kotkapaar 
Pandju laiul ning jälgis ümbrust. Varsti märkas kaldalt lin-
du pildistavat fotograafi üks kahest kotkast ja lendas mine-
ma. Veidi aja pärast järgnes talle teine. 

Kotkapilk on tõesti täpne ütlus, mida julgen oma ko-
gemusest kinnitada. Eelmisel talvel ukerdas rüsijääl väike 
valge hülgepoeg. Natuke eemal jälgis tema toimetamist 
merikotkas. Inimsilma jaoks oli tegu imepisikese musta 
täpiga jäätunud merel. Asusin kotkast teleobjektiivi abil 
jälgima ja jäädvustama. Kaugvaatlustehnika abil selgus, et 
lind pööras koheselt tähelepanu kilomeeter või paar eemal 
tegutsevale piltnikule.

Merikotkaid elab Eestis hinnanguliselt ligi 150. Talviti 
on linde meil arvukamalt, kuna lisanduvad saabuvad talvi-
tujad. Pesa ehitamisega alustatakse uue aasta alguses. Ta-
valiselt on pesa kõrge ja vana puu ladvas. Igal aastal pesa 
korrastatakse ja ehitatakse ümber. Pesaehitusega koos toi-
muvad pulmalennud. Emalind muneb aprillis 2–3 muna, 
noorlinnud kooruvad mais. Järgneb neli kuud poegade 
toitmist. Uus põlvkond väljub pesast juuli lõpus.

Merikotkas jääb kogult alla ainult Eesti suurimale lin-
nule kühmnokk-luigele. Kuigi suuruselt sarnased, on käi-
tumiselt need linnud täiesti erinevad. Kas või inimesi kar-
davad merikotkad nagu tuld. Merikotkad luiki väga tihti 
ei puutu, kuid talvisel ajal julgen oma vaatluste kohaselt 
väita, et toidunappuses võtab kotkas ka luike rünnata. 

Tavapärasemaks toiduseks on siiski lisaks kaladele 
väiksemad veelinnud: kajakad, sõtkad, sinikael-pardid, 
aulid ja hahad. Mõnikord osutub toiduhankimine merikot-
kale keerukaks ettevõtmiseks. Üle-eelmisel kevadel tabas 
meie kohalik merikotkas ühe “tundmatuks jääda sooviva” 
veelinnu. Viimane aga otsustas just sellel hetkel sukel-
duda, kui kotka küünised ta selga klammerdusid. Tekkis 
omapärane võimuvaakum, kus kotkas ei suutnud saaki 
veest välja tõmmata, lamades abitult tiivad laiali meres. 
Röövlind samas keeldus saaki lahti laskmast. Pärast mõ-
neminutilist kemplemist hakkas vaatlejal tekkima hirm, 
et kotkas kaob koos saagiga meresügavusse. Lõpuks pidi 
mere valitseja saagist lahti laskma ning vaevaliselt lenna-
tes ennast lähedal asuvale saarele korrastama lendama.

Merikotkas kuulub looduskaitse alla. Seaduse kohaselt 
ümbritseb iga merikotka pesapuud kaitseala 200 meetri 
raadiuses. Inimesel on keelatud viibimine merikotka pü-
sielupaigas 15. veebruarist 31. juulini. Pesapuu avastanu 
peab sellest teavitama Keskkonnaametit kolme ööpäeva 
jooksul avastamisest. 

Kilvar Kessler

AAsTAriNg LiNNuriigis

merikotka toidulaua ehe – isane sõtkas. 

merikotkas.  Fotod Kilvar Kessler

Veebruaris tähistab Har-
moonikum oma 5. sünni-
päeva. Viis aastat tagasi 
sai Harmoonikum loodud 
üsna lihtsal põhjusel. 
mõlema asutaja, ene Lille 
ja riina Quaki lapsed olid 
väikesed ning naistel oli 
kange tahtmine oma las-
test terved ja õnnelikud 
kodanikud kasvatada. 

Eelkõige oli tarvis hoolega 
jälgida, missugust toidukraa-
mi lapsele pakkuda. Ehmatas 
aga olukord tolleaegses toi-
dukaupade pakkumises – pal-
judele toiduainetele olid toot-
jad lisanud tervisele ohtlikke 
kemikaale, ka selliseid, mis 
tänaseks päevaks juba tõesta-
tud tervisekahjulikkuse pärast 
keelatud, nagu asovärvid, mõ-
ningad säilitusained jne. 

Meie otsustasime, et ei lase 
oma laste peal inimkatseid 
teha, ja hakkasime Harmoo-
nikumis ise küpsetama koo-
ke, pirukaid, küpsiseid – ikka 
munadest, taluvõist ja täistera-
jahust. Just see kraam tundus 
tootjatel olevat otsa saanud 
– munade asemel kasutasid 
nad munapulbrit, või asemel 
hüdrogeenitud taimerasva jne.

Kuna sama trööstitu olu-
kord valitses ka kosmeetika-
maailmas, hakkasime ise sega-
ma õlisid, kreeme, palsameid, 
koorijaid, et nendega sulnis 
miljöös ilu ja harmooniat loo-
vaid hoolitsusi teha. 

Meie allergiast, hüperist ja 
superist vabad lapsed on nüüd 
juba kooliealised nagu ka Har-

Viis aastat Harmoonikumi

moonikum. Meie tegemised 
on olnud nii valgustuslikud, 
inspireerivad kui ka õpetavad 
paljudele teistelegi adekvaat-
set maailmapilti omavatele 
naistele. Oleme teinud aastate 
jooksul palju „õpitud abituse 
likvideerimise“ koolitusi. Ole-
me teavitanud tervislikest va-
likutest, oleme õpetanud asju, 

Harmoonikumi ökospaa on üle eesti tuntud.

mida ise oskame, oleme kutsu-
nud appi koolitajaid ka mujalt. 
Eriti oleme pidanud vajalikuks 
õpetada praeguseid ja tulevasi 
emasid, kuidas tervist, loo-
dust ja ka rahakotti säästvalt 
toimetada, kuid samas elust 
täielikult rõõmu tunda. Alates 
eelmisest aastast on Harmoo-
nikumi Tarkade Naiste Kool 

ka ametlik koolitusettevõte.
Meie ökospaa on tun-

tud üle Eesti. Meie juures on 
kosmeetikud käinud õppimas 
seda, kuidas teha ise värskeid 
ja eksklusiivseid kosmeetiku-
me. Oleme pühendanud pal-
jusid naisi kosmeetikamaail-
ma saladustesse orienteeruma 
valmistoodetes ja valmistama 
kõike ka ise. Harmoonikumi 
ökospaa poolt välja töötatud 
hellitusi ja õlisid-maske-mik-
stuure pakub ka Vihula Mõisa 
luksuslik spaa.

Meie teetuba on aastatega 
sirgunud sassis patsidega pli-
katirtsust veetlevaks graatsiaks. 
Nii suuremad kui ka väiksemad 
seltskonnad on saanud nautida 
Mõisaproua Söögitoa mõnusid 
– kohvilaudu, ärilõunaid, õh-
tusööke jm üritusi. Meie pidu-
söögid on valmistatud vanade 
heade traditsioonide kohaselt 
– rõõmsas tujus, peenemate ko-
kanippide abil ja parimast või-
malikust toorainest.

Oleme ikka olemas siinsa-
mas Viimsi mõisa karjakastellis, 
Pargi tee 8, ja ikka lahkesti jaga-
mas kaasteelistele oskusi, mee-
lerahulist miljööd ning head-pa-
remat keha ja hinge hellituseks.

Teie 
Harmoonikum

Hedvig Hanson esineb vii-
masel ajal harva, sest on 
pühendunud oma kahe 
lapse kasvatamisele. Lau-
päeval, 18. veebruaril 
kell 19 toimub Viimsi Har-
moonikumis Hedvig Han-
soni kontsert “järelmäng 
peale Valentini.“. et õhtu-
poolik kujuneks eriti hur-
mavaks, serveerib Har-
moonikum enne kontserti 
kell 18 soovijatele mõisa-
proua õhtusööki.

Kontserdi eel vastas laulja VT 
küsimustele. 

Mida esitate sellel kont-
serdil? Usutavasti omaenda 
loomingut, aga mida veel?

Õnneks pole tegemist klas-
sikakontserdiga, kus kavad tu-
leb aasta ette saata, nii et tih-
tipeale valime lugusid pärast 
seda, kui oleme publikut näi-
nud. Aga üldiselt esitame kind-
lasti minu laule, eesti heliloo-
jate laule 1970–1980-ndatest 
ja ehk ka mõned välismaised 
lood, mis sellesse õhtusse so-
bivad.

Hedvig Hansoni kontsert 
Harmoonikumis

Kas tulete koos mõne muu-
sikuga, Andre Maakeriga või 
kes teid saadab? 

Andre Maaker kitarril ja 
Marti Tärn kontrabassil. Sellise 
koosseisuga esineme esimest 

korda. Marti on küll meiega 
basskitarri mänginud, kuid kont-
rabassi võtab ta enda sõnul üle 
pika aja ette. 

On see kontsert osa mõ-
nest tuurist või täiesti omaet-
te esinemine? 

Täiesti omaette kontsert. Spet-
siaalne! Vallatu pealkirja kont-
serdile mõtles välja Harmooni-
kumi perenaine Ülle Smolina.

Kuidas sai Harmooni-

kum esinemispaigaks? See 
on omapärane koht ja idee 
poolest peaks hästi sobima 
Teie looduslähedase mõtte-
laadi ja elufilosoofiaga.

Tõtt öelda pole ma ise Har-
moonikumi jõudnud, küll aga 
sobib nende looduslähedus minu 
mõtlemisega. Meid kutsuti ja 
meile sobis. 

Ma ei esine praegusel ko-
dusel eluperioodil palju, aga 
see-eest on need kvaliteetsed 
kontserdid. Toredad kohad ja 
sümpaatne publik. Arvan, et see 
on meie muusikast tingitud.

Milline on teie pere elu sel 
külmal talvel Tuhalaanes? 

Talv oli siiani täitsa pehme 
ja mõnus. 30 miinuskraadiga 
muidugi palju kodust välja ei 
saa, peab maja soojas hoid-
ma ja lapsed ka. Elame ilusas 
külas – kohe maja kõrval on 
kirikupark ja liulaskmiseks so-
biv mägi, all järved, kus saab 
suusatada, uisutada, kalastada. 
Tõsi, talviseid kalamehi meist 
veel pole saanud.

Küsis
Annika poldre

Piletite/õhtusöökide bronee-
rimine Harmoonikumis, 
Pargi tee 8, tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee.

Hedvig Hanson.

õdus interjöör. 
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Helide ja värvide 
hommik Pargi 
majas
pargi maja lapsed ja õpetajad kogunesid ühel 
külmal talvehommikul saali, et koos õppida sel-
geks mäng helide ja värvidega, õppida mõistma, 
kirjeldama ja tajuma paljude helide ja värvide 
mõju meeltele, tunnetele ja tegutsemisele.

Mängus oli vaja kasutada oma kahte kõrva, kahte silma, 
kahte kätt ja ühte suud – tuli õppida mängus proportsio-
naalselt poole võrra vähem rääkima kui kuulama, vaatama 
ja ühiselt tegutsedes meisterdama. 

Mängu läbiviimiseks olulised inimesed ja vajalikud 
vahendid olid üks hästi vana (aastast 1936) ning väga 
hea ilusate värviliste piltidega looduse lasteraamat “Juss 
ja Maarja” ning täiesti tavaline inimhääl seda raamatut 
ette lugemas; kaks kena noort tütarlast tšello ja viiuliga; 
vanad ajalehed ja ajakirjad; vikerkaarevärvilised paberid 
ning erineva suuruse ja värviga geomeetrilised kujundid. 
Meeleolu loomiseks hubane küünlavalgus klaveril ning 
põrandal koduselt armsad ja värviküllased kaltsuvaibad. 

Lapsed sisenesid saali tšello- ja viiulimuusika saatel 
ning istusid ringikujuliselt asetatud mattidele. Nad kirjelda-
sid, milliseid tundeid ja emotsioone muusika neis tekitas. 

Siiri Pappel tšellol ja Merlin Porkma viiulil tutvustasid 
lastele neid keelpille ja musitseerisid nendel. Lapsed said 
võrrelda pillide suurust, kuju ning kirjeldada tšello ja viiu-
li helide erinevusi ja sarnasusi. Said teada, et tal on väga 
varjundirikas kõla ja suured mängutehnilised võimalused. 
Tšello on aga viiuli perekonda kuuluv madala laulva kõla-
ga poogenkeelpill ja teda on nimetatud inimhäälele kõige 
lähedasema kõlaga pilliks.

Lasteraamatust jutu ettelugemise kuulamisest õpiti, et 
erinevatest hirmudest aitab üle saada kas lapsevanema, 
sõbra või õpetaja toetav käsi – mõisteti, kui oluline on iga-
päevane rahu, stabiilsus ja turvatunne.

Mida said lapsed aga paberiga kogeda? Nad valisid pa-
bereid vastavalt värvile. Kuulasid, mis heli tekib selle rebi-
misel ja kortsutamisel, proovisid paberit lõigata ja voltida. 
Tekitasid selle tegevusega erinevaid helisid ja kujundeid 
ning võrdlesid paberi heli pillide ja inimhääle heliga. Uu-
risid, mismoodi näeb välja ring, kolmnurk, ruut ja ristkülik.

Lapsed katsetasid, mismoodi käib kleepimine ja erine-
vatest kujunditest ühise pildi loomine. Pildi meisterdami-
ne toimus rahuliku ja kauni keelpillimuusika saatel. Laste 
arvates valmis vahva pilt nimega “Talvine Pärnu rand”. 

Loodetavasti see emotsioon aitab mõista, et kodu on eriti 
armas siis, kui oled vahepeal käinud ära kusagil kaugemal.

iie Liivandi
Pargi maja Sinilille rühma õpetaja  

siiri pappel ja merlin porkma tutvustasid keelpille.  

1. veebruaril tervitas valla-
valitsus Viimsi Huvikes-
kuses 25 peret, kuhu 
novembris-detsembris oli 
sündinud uus ilmakodanik.  

Külma ilma tõttu jäid paljud 
kohale tulemata, kuid neid, kes 
tulid, tervitasid abivallavanem 
Jan Trei ja volikogu liige Ma-
ri-Ann Kelam südamlike sõna-
dega. Nagu tavaks, loeti ette ti-
tade õiguste deklaratsioon, mis 
ka lapsevanematele kaasa anti, 
ning vallavalitsuselt sai iga laps 
kingiks lusika valla logoga. 

“Kas me sellist Eestit taht-
sime?” küsis Mari-Ann Kelam 
ja vastas: “See on selline Eesti, 
mille me ise ehitame.” Ta soo-
vis, et värsked lapsevanemad 

Õnnitleti 25 peret

annaksid oma lastele oskusi 
selleks, et aidata kaasa riigi 
arendamisele, et meie riik muu-
tuks tugevaks. “Hea on elada 
Eestis, kui mõelda kas või Süü-
riale või Valgevenele,” sõnas 
Kelam, rõhutades töö, kainuse 
ja vennaarmu tähtsust, viimast 
laiemas tähenduses, juhtides 
tähelepanu sellele, kui raske on 
meil, eestlastel, kedagi kiita. 

Nelja lapse vanaema Mari-

Ann Kelam rääkis, et teab, kui 
raske on laste kasvatamine. Ta 
soovitas mitte unustada rasku-
si tasuvaid helgeid momente ja 
neid meeles hoida. “Nautige 
aega, mis on antud, võtke aega 
lastele,” soovitas Kelam.

Nelja ja poole aastase lapse 
isa, abivallavanem Jan Trei tun-
dis rõõmu, et vallas elab palju 
noori peresid ja umbes 4400 
last. “Lapsed on Viimsi rikkus 
ja oleme selle üle erakordselt 
uhked. Lapsed teevad noore-
maks mitte ainult vanemaid, 
vaid ka valda. Viimsi vald on 
Eesti noorim vald ja seda just 
tänu teile,” rääkis Trei. 

“Täna on teie seas kindlasti 
lapsevanemaid, kelle jaoks on 
lapsevanemaks olemine esma-

kordne kogemus. Teid õnnitlen 
eriti, sest see on harukordne 
elamus, mida on peaaegu või-
matu sõnadesse panna,” jätkas 
abivallavanem. “See on teie 
jaoks elu suurim ning olulisim 
muudatus ning sellega harju-
mine võib võtta aega. Heaks 
lapsevanemaks ei saa keegi 
üleöö – see nõuab harjumist 
ning palju kannatust.” 

Trei palus lapsevanemaid 
hoolitseda selle eest, et lastel 
oleks turvaline ja toetav kodu. 
“Kogege koos lapsega uuesti 
lapseks olemise rõõmu ning 
võtke elu mänguliselt – lapse-
meelsus on voorus ka vanema-
te puhul, kes oskavad hinnata 
elu põhiväärtusi,” sõnas Trei.

VT

3. veebruari õhtul oli 
Viimsi Kooli saal maast 
laeni tants täis. Koolitants 
2012 Harjumaa eelvoorus 
osales 26 Harjumaa trup-
pi 42 tantsuga. Tantsijaid 
oli kokku 416. 

Näha sai tantse kõigist vanu-
se- (mudilastest keskkoolini) 
ja tantsukategooriatest (laste-, 
vaba-, eestiteemalised, estraa-
di-, šõu- ja tänavatantsud).

18. koolitantsu teema läh-
tub kaudselt Eesti filmi 100. 
juubelile pühendatud ametli-
kust Eesti filmi aastast, mida 
tänavu tähistatakse. Koolitants 
2012 tunnuslause on eelnevast 
lähtudes “Tants fookuses”. 
Truppide endi otsustada jäi, 
kas nad soovivad tunnuslausest 
inspireerituna kiigata tantsude 
loomisel maagilisse filmikuns-
timaailma või asetavad tantsu 
enda puhtal kujul fookusesse.

Maakondlikud tantsupäe-
vad leiavad aset vahemikus 
26. jaanuar kuni 19. veebruar. 
Seejärel toimuvad neljas lin-
nas (Tallinnas, Tartus, Pärnus 
ja Jõhvis) piirkondlikud va-
hevoorud, kust edasipääsejad 
lähevad edasi finaalkontserdi-
le 21. aprillil Tallinnas Nokia 
Kontserdimajas. 

Koolitants 2012 maakondlik tantsupäev

Info maakondlikest vooru-
dest edasipääsejate kohta aval-
datakse 27. veebruaril Kooli-
tantsu kodulehel.

Tantse hindas 5-liikmeline 

žürii, kellest põhikoosseisu 
kuulusid Einar Lints, Villiko 
Kruuse ja Joel Kotsjuba ning 
lisakoosseisu kohaliku maa-
konna esindajatena Veronika 

Vallimäe ja Piret Kõõra.
Žürii hindas nähtud tantse, 

andis välja kolm eripreemiat 
ning andis juhendajatele nähtu 
kohta tagasisidet.

Eripreemiad jagunesid järg-
nevalt:

Kalevi eripreemia – trupile 
Dreek stuudio tantsuga “otto’d 
oodates” (10.–12. klasside va-
batantsude kategoorias);

Chupa-Chupsi eripreemia 
– trupile Keeris tantsuga “Rei-
sipalavik” (4.–6. klasside šõu-
tantsude kategoorias);

Mentose eripreemia – tru-
pile Keeris tantsuga “Meie 
asi!” (10.–12. klasside tänava-
tantsude kategoorias).

Õhtujuht oli Koolitantsu 
ajaloos esimest korda naine – 
noor näitleja Kati Ong.

Kõiki maakondlikke kont-
serte võtab üles TV3, kes kor-
raldab ka Koolitants 2012 rah-
va lemmiku valimise.

Kohapeal tegi truppidest 
pilti KUMA FOTO, kes kingib 
igale pildistamas käinud tant-
sutrupile oma pildiga Kooli-
tants 2012 kalendri.

Lisainfot ja toimunud kont-
sertide fotosid vaata: www.
koolitants.ee.

Laura Kvelstein
festivali Koolitants projektijuht

 Viimsi VALLA VeebruAriKuu eAKAd
 sÜNNipÄeVALApsed

Viimsi VALLAs regisTreeriTud sÜNNid
seisugA 06.02.2012

Tere tulemast!
l Evelin Põllul ja Peeter Pajuril sündis 20. detsembril poeg 
jass glein.
l Rita ja Erkki-Kalle Esopil sündis 4. jaanuaril tütar Helin 
Nora.
l Ele Saarelehel ja Meiko Leiburil sündis 4. jaanuaril poeg 
devon.
l Pirjo Madibergil ja Egon Remblal sündis 10. jaanuaril poeg 
Tristan.
l Jelena ja Ardi Sillaril sündisid 10. jaanuaril kaksikud tütred 
Olivia Niina ja emili maria.
l Pille ja Tanel Paavol sündis 10. jaanuaril tütar danii 
Henrietta.
l Katrin ja Rain Kohal sündis 16. jaanuaril poeg Kristjan.
l Triin Pajupuul ja Raul Ukaredal sündis 16. jaanuaril tütar 
johanna maria.
l Kärt ja Tarmo Lumistel sündis 24. jaanuaril tütar Liisa 
margaret.
l Ly ja Roland Kiilil sündis 24. jaanuaril poeg roger.
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palju õnne!

uus vallakodanik.

Trupp Vikerkaar saue 4.–6. klasside estraaditantsuga “Vihma ootel” 
(juhendaja elo marika Kongo). Foto egon Tintse

Tegevus paberiga andis uusi kogemusi. 
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10. veebruar – 4. märts

Viimsi valla kultuurikalender
Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Uus näitus! 22. veebruar – 
30. märts: “Eesti Vabadussõja 
kaevikukunst“ 
22. veebruar k 16 Eesti Vaba-
riigi sünnipäev Sõjamuuseumis
Theodor Lutsu legendaarne 
tummfilm “Noored kotkad“ 
(1927) – muusikaliselt saadab 
filmi Eesti Kaitseväe Orkestri 
vähendatud koosseis dirigent 
Peeter Saani juhatamisel
Filmi juhatab sisse sõjaajaloo-
lane Mati Õun 
Sissepääs üritusele on tasuta! 
Kohtade arv piiratud!
Lisainfo: www.esm.ee
Avatud K–L k 11–18 
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva eluolust muinasajast 
tänapäevani, näitused kala-
püügivahenditest, hülge-
küttimisest, Kirovi kalurikol-
hoosist jpm
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste eluolu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Fotokursuse IV lennu 
lõpetajate näitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumis

Kuni 17. veebruar
Eevald Piirisilla maalinäitus 
“Eestimaa linnused“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

27. veebruar – 13. aprill 
Erika Veermäe maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

27. veebruar – 13. aprill
Eino Voitki fotonäitus “Jäälilled“
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
lõputööde näitus
Viimsi lasteaialaste joonistus-
võistlus “Viimsi – minu kodu“
Viimsi Vallamajas

Kuni 12. veebruar
Holger Oidjärve kalligraafia, 
ikoonid ja…
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 15. veebruar
Raamatunäitus “2011. aastal 
ilmunud 25 kauneimat Eesti 
raamatut ja 5 kauneimat Eesti 
lasteraamatut“
Lastele: kuni 20. veebruar 
“XI Nukitsa konkurss“ – ootame 
lapsi valima 2010. ja 2011. 
aastal ilmunud raamatute 
hulgast oma lemmikkirjanikku 
ja -raamatukunstnikku!
Viimsi Raamatukogus

Kuni 29. veebruar
Raamatunäitus “Jaanuarikuu 
uued raamatud“
Prangli Raamatukogus

11. veebruar k 10–15
Kelgukoerte sõidud
Viimsi Vabaõhumuuseumis

11. veebruar k 11–15
Kribu-krabu turg
Viimsi Huvikeskuses

12. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

12. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
Pärast jumalateenistust täis-
kogu koosolek
EELK Randvere Peetri kirikus

13. veebruar k 18
Targa Toitumise Kool
Loeng “Madala glükeemilise 
koormusega toit”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

13. veebruar k 19
Nutikate Naiste Klubi
Laastu- ja puidumaali töötuba
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

14. veebruar k 18
Alari Kivisaare fotonäituse 
“Islandi lummuses“ avamine
Pakume sooja teed ja pann-
kooke
Sissepääs muuseumipiletiga
Rannarahva Muuseumis

15. veebruar k 19
Misjonigrupp
Viimsi Vabakoguduse kirikus

15. veebruar – 20. märts
Tunne Kelami fotonäitus 
“33 vaadet – Euroopa Parla-
ment seest ja väljast“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

15.–29. veebruar
Raamatunäitus “Eduard 
Bornhöhe 150“
Prangli Raamatukogus

16. veebruar – 4. märts
Raamatunäitus “Kui rahast ei 
ole viisakas rääkida, siis lugeda 
võib“
Lastele: 21. veebruar – 31. märts 
raamatunäitus “Viguritega 
raamatud“
Viimsi Raamatukogus

16. veebruar k 12–15 
Eakate päev 
Loeng “Luude ja liigeste tervis-
hoid vanemas eas“ (dr Ivo 
Valter Pärna Kliinikust), kohtu-
mine vallavanemaga, sotsiaal-
valdkonna probleemid – abi-
vallavanem Jan Trei ja uus 
valla sotsiaalosakonna juhataja 
kt Helen Jõks, kultuuriline 
vahepala ja individuaalsed 
vestlused kohvilauas
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Viimsi Päevakeskuses

16. veebruar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Aruküla/HC Tallas 
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordisaalis

18. veebruar k 10–15
Kelgukoerte sõidud
Viimsi Vabaõhumuuseumis

18. veebruar k 12–17
Vastlapäeva kogupereüritus 
“Vastlatrall 2012“ 
Toimub liulaskmine, erinevad 
võistlused kogu perele (pari-
matele auhinnad), pakutakse 
vastlasuppi ja kukleid
Päeva juhib Leino Einer
Viimsi Mõisa mäel ja restorani 
Coccodrillo terrassil

18. veebruar k 17
Noortekapelli 20. juubel
Viimsi Huvikeskuses

18. veebruar k 19
Kontsert-salongiõhtu 
“Järelmäng. Peale Valentini“
Hedvig Hanson ja Andre 
Maaker
Lisainfo ja piletid: tel 601 1707, 
info@harmoonikum.ee
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

19. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

19. veebruar k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

20. veebruar k 18
Targa Toitumise Kool
Õpituba “Tervislikud vahepalad”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

20. veebruar k 19
Nutikate Naiste Klubi
Karbi valmistamise ja disaini-
mise töötuba
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

20.–23. veebruar k 12–18
Vastlanädal 
Traditsioonilised vastlamängud 
ja liulaskmine, vastlakombed
Viimsi Vabaõhumuuseumis

21. veebruar
Vastlapäeva tähistamine 
Pranglis
Potka kelgu võistlus ja 
vastlakuklite söömine
Osavõtt tasuta!
Prangli Rahvamajas

21. veebruar k 9
Vastlapäeva liulaskmine
Püünsi Koolist bussiühendus
Lubja küla mäel

21. veebruar k 10–18
Vastlapäev 
Laseme liugu ja sööme vastla-
sööke, traditsioonilised vastla-
mängud, õlgedest nuku e 
metsiku valmistamine 
Vastlakuklid ja soe tee
Kelgukoerte sõidud k 10–16
Viimsi Vabaõhumuuseumis 

21. veebruar k 11–15
Vastlapäeva võistuliug
Erinevad võistlused liulask-
mises, vastlasõit mootorsaaniga
Vastlakuklid ja kuum tee
Esinevad Black & White tantsu-
lapsed
Parimatele auhinnad!
Viimsi mõisa mäel

21. veebruar k 19
Vastlapäev
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. veebruar k 19 
Eesti meeste meistriliiga 
käsipallis:                      
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Põlva 
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit       
Viimsi Kooli spordisaalis

22. veebruar k 16 
Eesti Vabariigi sünnipäev 
Sõjamuuseumis
Theodor Lutsu legendaarne 
tummfilm “Noored kotkad“ 
(1927)
Muusikaliselt saadab filmi 
Eesti Kaitseväe Orkestri vähen-
datud koosseis 
dirigent Peeter Saani juhata-
misel
Filmi juhatab sisse sõjaajaloo-
lane Mati Õun 
Sissepääs üritusele on tasuta! 
Kohtade arv on piiratud!
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

22. veebruar k 17
Eesti Vabariigi 94. aastapäeva 
tähistamine
Kontsert segakoorilt Meriko
Viimsi Päevakeskuses

22. veebruar k 18
Tarkade Naiste Kooli tutvustus-
üritus 
Sissepääs vaba!
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

23. veebruar k 14
Eesti Vabariigi 94. aastapäev
Viimsi Vallavolikogu esimehe 
pidulik vastuvõtt ja koosviibi-
mine
Esineb Gourmet Duo koossei-
sus Yvetta Uustalu ja Tõnis Tüür
Pääse kutsetega
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

23. veebruar k 19
Filmiõhtu
Filmi “Crash“ vaatamine ja 
arutelu
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

24. veebruar k 11
Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine
Prangli aasta sädeinimese 
tunnustamine
Kohvilaud
Osavõtt kõigile tasuta!
Prangli Rahvamajas
  
24. veebruar k 12–18
Vastlahõnguline perepäev 
Pringi külas
Sissepääs muuseumipiletiga
Viimsi Vabaõhumuuseumis

25. veebruar k 18
Esietendus “Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas

26. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

26. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

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

26. veebruar k 18
Etendus “Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas

27. veebruar k 18
Targa Toitumise Kool
Loeng “Head ja halvad rasvad”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

27. veebruar k 19
Nutikate Naiste Klubi
Pärlite ja ketiga käekella 
valmistamine
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikese-
pesa ruumis

28. veebruar k 18
Tarkade Naiste Kool
Loeng “Feminism ja naise roll”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

29. veebruar k 18
Etendus “Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas

1. märts  k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine: tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

1., 2. ja 3. märts k 18
Etendus “Grease“
Viimsi Kooliteatri esituses
Viimsi Kooli aulas
 
4. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

4. märts k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
  
4. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
marje plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
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Kes on hiljaaegu sattunud 
Viimsi Vabaõhumuuseu-
misse teab, et sinna on 
siginenud hulk põhjamai-
se välimusega koeri – 
tegemist on kelgukoer-
tega, täpsemini siberi 
husky tõugu kutsudega. 

Need armsad loomad ei ole seal 
ainult ilu pärast, vaid need kül-
matrotsijad pakuvad soovijate-
le kordumatut kelgusõidu ela-
must. Särasilmseid lapsi, nende 
õnnelikke vanemaid ja innus-
tunud vanavanemaid on pärast 
lõbusat sõitu kelgult maha astu-
nud juba mitmeid sületäisi. 

Siberi husky on algselt pä-
rit Siberist ja arenes sealsete 
rändhõimude käe all just selli-
seks, nagu me teda ka tänapäe-
val tunneme – vastupidavaks, 
seltsivaks ja vähenõudlikuks 
kelgukoeraks. Siberi igikeltsa 
ja tundraoludes oli pea ainsaks 
kiireks liikumisviisiks koera-
aurul liikuv sõiduvahend. 
Kuna puit oli vähekättesaadav, 
meisterdasid Siberi korilus-
hõimud esialgsed koerakelgud 
vaalaluudest ja hülgenahka-
dest. Hülge ja loomanahad 
olid ka esialgsete koerarakme-
te materjaliks. Tänapäevaseks 
tõuks sai Siberi Husky aga 
hoopis Ameerika Ühendriiki-
des, täpsemini  Alaskal, kuhu 
need toredad koerad eelmise 
sajandi alguses kullapalavikku 
haigestunud kaupmeeste poolt 
sisse toodi. Esialgu kutsuti 
neid oma suhtelise väiksuse 
tõttu, võrreldes senimaani ka-
sutatud koertega, kohalike kul-
lakaevurite poolt naljatlevalt 
“Siberi rottideks”. Alles pärast 
seda, kui meie vahvad kange-
lased ennast sitke kelguveo-
tõuna tõestasid ja rekordajaga 
kollapalaviku seerumi abivaja-
jateni toimetasid, hakati nen-
desse lugupidavalt suhtuma. 

Ärgem laskem ennast hir-
mutada nende esmapilgul kar-
mist välimusest ja võõristavast 
silmavärvist. Tegelikkuses on 
nad väga sõbralikud koerad, 
kohati lausa liiga sõbralikud, 
kui pahaaimamatud lapsed 
tungeldes nende sabadele as-
tuvad või täiskasvanud neile 
kohe esimese hooga käe otse 
pealaele lajatavad. Selle peale 
vaatavad kutsud pisarkalkvel 
silmadega neile alandlikult 
otsa, otsekui küsides: “Kas 
sulle siis polegi kunagi koer-
tega suhtlemist õpetatud!?“ 
Koerale on nimelt äärmiselt 
alandav just pealaele asetatud 
käsi, olgu see siis niisama või 
pai tegemiseks, tunnetavad 
koerad ja loomad üleüldiselt 
ennast sellest alandatuna. 

Aga see saba, jah...  saba 
on koera uhkus ja kellele meist 
meeldib, kui meie uhkust jalge 
alla tallatakse. Liiatigi on kel-
gukoera uhkel karvasel sabal 
oma eriline funktsioon täita. 
Olles pärit väga külmast klii-

Viimsi Vabaõhumuusuemis võib kuulda 
põhjamaist klähvimist

mast, on Siberi husky enda 
jaoks leidnud kõige energiat-
säästvama mooduse maga-
miseks. Nad keeravad ennast 
rõngasse, muutudes väikes-
teks karvakeradeks ja kaitseks 
külma eest asetavad nad nina 
peale oma kohevad ning soo-
japidavad sabad. Kasukas on 
üleüldiselt selle tõu uhkus. See 
meenutabki oma kohevuselt ja 
tekstuurilt rohkem karusnahka. 
Soojapidavuse näitajaid aitab 
kõrgel hoida kahekihiline karv-
kate, mille alumise kihi moo-
dustavad sooja hoidvad, hästi 
tihedad ja peenikesed karvad, 
nagu udusuled, ning nende peal 
pikad karvad, mis kaitsevad 
tuule, niiskuse ja lume eest. 
Nendel koertel on külmas hak-
kamasaamiseks ka muid kohas-
tumusi. Näiteks oskus endale 
lume sisse urg kraapida, selle 
suudmel lasta tuulise ilmaga 
rahulikult kinni tuisata ning sel 
moel oma lumekoopas kenasti 
öö mööda saata. Seetõttu võib 
esmakordselt polaarsele eks-
peditsioonile sattunu esimesel 
hommikul ehmatusega mõelda, 
et kõik koerad on putku läinud. 
Ega see ka päris võimatu ei ole, 
sest Siberi husky on üks seikle-
jaloomuga ja väga iseseisev te-
gelane, kes aeg-ajalt võimaluse 
saabudes omapäi uidata armas-
tab. Selleks on neil aga kõik 
eeldused olemas, sest nad on 
targad nagu inimesed, kavalad 
kui rebased ja sitked kui hun-
did. Nimetatud olenditega on 
neil ka muid sarnasusi. Näiteks 
on sellel tõul üsna levinud hele-
sinine silmavärv, mis teeb nen-
de pilgud inimesega sarnaseks 

ja annab neile inimlikud joo-
ned. Kuigi selles tõus on luba-
tud mitmed silmavärvid, alusta-
des täiesti tavalistest pruunidest 
silmadest kuni lõpetades eri-
värvi silmadega, kus üks silm 
on näiteks rosinpruun ja teine 
taevakarva sinine. Esineb ka 
kollakaid, merevaigukarva sil-
mi ja lausa juhuseid, kus ühes 
silmas on omavahel põimunud 
helesinised ja pruunid toonid. 

Rebastele teeb neid koeri 
sarnaseks üks omapärane jahi-
pidamise viis, mida kasutades 
enamasti talvisel ajal närilistele 
jahti peetakse, aga mitte ainult 
talvisel ajal, see tehnika töötab 
ka pika rohu sees. Näeb see väl-
ja aga päris eriskummaline, sest 
esmapilgul tundub see peaga 
vastu seina jooksmise moodi... 
Tegelikkuses kasutab Siberi 
husky oma ülihead haistmist ja 
erka kõrvakuulmist, mida soo-
dustab suure manööverdamis-
võimega kolmnurksete teravate 
tippudega kõrvapartii, et kind-
laks teha lume all mõne närili-
se asukoht. Olles mõnda aega 
vaikselt ühel kohal luuranud 
ja valvsuse kaotanud närilise 
liikumise heli tabanud, hüppab 
meie rebaseks kehastunud kel-
gukoer kõrgele õhku ja sukel-
dub koon ees lumme, teenides 
vettehüpete skaalal kümne palli 
jagu stiilipunkte. See manööver 
ajastatakse nõnda täpselt närili-
se liikumise kiirusega, et kirgli-
ku küti koon satub just õigesse 
kohta ja saakloom napsatakse 
hambusse. Mõnikord, kui lund 
katab tugev koorik, hüppab ja-
hipidaja sama hoogsalt hoopis 
käppadega närilise arvatava 

asupaiga kohale, tekitades sel-
lega lööklaine, mis saaklooma 
hetkeks uimastab ning seejärel 
on võimalik kiiret kraapimise 
tehnikat kasutades näriline veel 
liikumatult tabada. 

Ka huntidega on neil koer-
tel sarnasus olemas, lausa mit-
meid sarnasusi. Üks Siberi hus-
kyde eripäraks on see, et nad 
pigem uluvad huntide kombel, 
kui hauguvad. See aga ei tähen-
da sugugi seda, et nad haukuda 
üldse ei oskaks, vägagi hästi 
oskavad, nad on ju eelkõige 
ikkagi koerad. Hoolimata oma 
eelkõige koeralikust päritolust, 
eelistavad nad teha vinguvaid, 
kädistavaid, laulvaid ja ulgu-
vaid helisid. Arvatakse, et see 
ei tulene lähedasest sugulu-
sest huntidega, vaid hauku-
mise vältimine aitas neil oma 
päritolukandis Siberis jääda 
tähelepandamatuks põlisvaen-
laste võsavillemite jaoks, kes 
meelsasti koertele jahti pidasid. 
Äärmiselt sarnased huntidele 

on Siberi husky tõugu koerte 
karjasuhted. Need ei ole küll 
nii täpselt paigas kui hallivati-
meestel, aga kindel karjasisene 
kodukord kehtib ka neil. Üks 
on aga kindel, karjal peab ole-
ma juht ja kelgukoertel on see 
inimene. Just inimene on see, 
kes peab ennast kogu karjale 
kehtestama ja kelle äraolekul 
kujuneb karjahierarhias välja 
üks koer, kes võib olla nii isane 
kui ka emane ning kelle üles-
anne on olla inimese asemik 
maapeal. Üldreegel on see, et 
nooremad alluvad vanematele, 
aga tugevama natuuriga koe-
rad hakkavad hierarhiaredelil 
üksteiselt mõõtu võttes üles-
poole trügima. Seetõttu muidu 
inimestesse nii rahumeelselt 
suhtuvad koerad võivad üks-
teisega siiski aeg-ajalt nagis-
tada. Kelgurakendis on aga 
omavaheline suhete klaarimine 
taunitav tegevus ja väärib teis-
te karjaliikmete üldist hukka-
mõistu. Rakendis on ka muidu 

omavahel paika pandud suhted, 
hoopis inimese poolt kontrol-
lida ja igale koerale antakse 
võimetekohane positsioon. 
Kõige suuremat väärtust omab 
juhtkoera positsioon või õige-
mini juhtkoerapaari positsioon, 
sest koerad paiknevad tradit-
siooniliselt rakendis üksteise 
järel paari kaupa. Seega, kaks 
esimest koera on soodsaimal 
kohal, kuna nemad saavad dik-
teerida tempot ning eesjooks-
jate käppade alt pritsiv lumi ja 
pori neid ei häiri. Samas peavad 
nad selle juhtpositsiooni välja 
teenima oskusega kuuletuda 
häälkäsklustele, millega kel-
gukoerarakendit inimese poolt 
juhitakse. Teine väga oluline ja 
vahest lausa olulisim juhtkoera 
omadus on paraja tempo hoid-
mine. Väga oluline positsioon 
rakendis on viimastel koertel, 
kes peavad omama piisavat 
oidu, et mäest alla libiseva kel-
gu eest ära kalpsata. 

Siinkohal on sobiv koht ära 
klaarida üks valearusaam, ni-
melt ei ole iga kikk-kõrvadega 
koer kohe laika! Ka laikad on 
pärit Siberist, aga nende otstar-
ve on olnud ja on tänini jahi-
pidamisel saaklooma jahimehe 
tulekuni kinni pidada ja sellest 
haukumisega märku anda. Tei-
ne tõug, kellega Siberi husky-
sid tihti segi aetakse, on Alaska 
malamuut, kes on küll samuti 
kelgukoeratõug, kuid nende 
otstarve on olnud raskemate 
veoste lühema maa taha toime-
tamine, samal ajal, kui Siberi 
husky on mõeldud kergemate 
veoste toimetamiseks pikema 
maa taha. Välimusest lähtuvalt 
on Siberi husky kõige paremi-
ni äratuntav selle järgi, et vaid 
nendel esineb siniseid silmi ja 
saba ei ole neil ka kunagi sel-
japeal päris rõngas.

Kelgukoerte sõidud Viim-
si Vabaõhumuuseumis: L, 
11.02 k 10–15; L, 18.02 k 
10–15 ja loomulikult ka vast-
lapäeval (21.02). Kui koos 
sõidule minna ei õnnestu, 
meeldib koertele väga teiega 
“juttu rääkida”. Loomuli-
kult meeldib koertele pikk 
pehme pai. Lisainfo: www.
rannarahvamuuseum.ee.

Viljar Krohv
Kelgukoerarakendi juht 

www.occhilupo.ee

Koerad pakuvad soovijatele kordumatut kelgusõidu elamust.

Koeraaurul liikuv sõiduvahend.

uluvad huntide moodi.
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Koju toodi medaleid ja 
meistritiitleid.

Viimsi suusabussi Kõrvamaale 
jõudes näitas kohalik termo-
meeter 14 miinuskraadi. Selle 
peale polnud aga kaua aega 
mõelda, sest meie kõige noore-
matele suusasportlastele – klu-
bi CFC Jaak Mae Suusakooli 
õpilastele – tiksus kell stardi-
ajale kiirelt lähemale.Treener 
Avelt õpetussõnad kaasas saa-
di numbrisärgid selga ja suun-
dutigi 1,5 km võistlusrajale.

Tüdrukute N 12 (sündinud 
2000. aastal ja hiljem) vanu-
segrupis läbis selle distantsi 
võidukalt Aegviidu tüdruk 
Merilin Jürisaar ajaga 4.42. 
Tublilt sõitis ka Eva-Maria 
Pajuri (CFC Jaak Mae Suusa-
kool) Viimsist, kes läbis ringi 
ajaga 5.27 ja sai selle eest au-
tasuks pronksmedali. 

Sama vanuseklassi poistest 
kutsuti autasustamisel pronks-
medali järele Viimsi Kooli 
poiss Bo Aaron Kooser, kes 
läbis 1,5 km ajaga 5.18. Võit-
jaks tuli Mart Padar Kuusalu 
vallast ajaga 4.56. 

3 km distantsil saavutasid 
viimsilased N 45 vanuseklas-
sis kaksikvõidu: Riin Õng lä-
bis distantsi ajaga 12.17 ning 
tuli Harjumaa meistriks, Viivi 
Toomla läbis võistlusraja ajaga 
14.13 ning teenis hõbemeda-
li. Sellel distantsil toodi veel 

Harjumaa meistrivõistlused 
suusatamises

kaks meistritiitlit Viimsisse: M 
14 poistest tuli võitjaks Kaspar 
Alumaa CFC Jaak Mae Suusa-
koolist ajaga 9.57 ning M 16 
vanuseklassis Arthur Kooser 
Viimsi Koolist ajaga 7.35. Tub-

spordiüritustest tulemas
14. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused 
VÕRKPALLIS, poisid 7.–9. klass / Kiili / Korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit
15. veebruar 10 OLÜMPIASTARTI Harjumaa finaalvõistluste 1. 
võistlus Lasnamäe SH / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
16. veebruar k 19.00 Eesti meeste meistriliiga KÄSIPALLIS: 
HC Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla/HC Tallas / Viimsi Kooli 
spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit  
21. veebruar k 11.00–15.00 VASTLAPÄEVA VÕISTULIUG  Par-
gimäel / Viimsi / Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus/Viimsi Hu-
vikeskus
21.veebruar k 19.00 Eesti meeste meistriliiga KÄSIPALLIS: HC 
Viimsi/Tööriistamarket – Põlva / Viimsi Kooli spordihoone / 
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit                  
22. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused 
VÕRKPALLIS, tüdrukud 7.–9. klass / Kiili / Korraldaja: Harju-
maa Spordiliit
3.–4. märts XX EESTI VALDADE TALIMÄNGUD, finaalvõistlused 
/ Kuremaa / Korraldaja: Eestimaa Spordiliit Jõud

Suusafänni 
60. maraton
estoloppeti sarjas läbisid oma 60. maratoni 
kaheksa meest, nende seas ka Arvo raja Viimsist.

Laupäeval, 28. jaanuaril pee-
ti Mõedakul 28. Viru mara-
ton. See avas 15. Estoloppeti 
rahvaspordiürituste hooaja. 
Alates sarja loomisest, aas-
tast 1998 oli sõidetud 59 
suusamaratoni, ning kõik 
senitoimunud maratonid on-
läbinud kaheksa suusatajat

Oma 60. maratonile startis ka suusafänn Viimsist, 
Leppneemest pärit Arvo Raja, kelle kontole kogunes mul-
lu hea lumega aastal lausa 1176 km suusaradasid. Kuna 
lumi tuli sel aastal veidi hiljem, siis alates käesoleva aasta 
jaanuarist on ettevalmistus olnud pisut tagasihoidlikum, 
sõidetud vaid 150 km.

Viru maratoni rada on üks huvitavamaid eelkõige tänu 
mägisele lõpuosale, kus pigistatakse suusatajatest väl-
ja viimased jõuvarud. Aga olgu mis on, finiš tuleb ikka! 
Mõedakul sõita oli mõnus vaatamata 17-kraadisele kül-
male stardihetkel. Et mitte ennast külmetada, tuleb selli-
se külma puhul ikka mitmekihiliselt riietuda – olenevalt 
suusataja ettevalmistusest 3–4 kihti ja vähemalt üks kiht 
peaks olema kindlasti tuultpidav. Finišisse jõudes oli pisut 
soojem –14 külmapügalat, sama ilm, mis eelmisel aastal 
Tartu maratonil. Päike paisits mõnusalt ja loodus oli fan-
tastiline, puud lumemütsidega kaetud.

Raja põhi oli kõva, sõit kiire, sai ka klassikajälje sees 
paaristõuketehnikas sõidetud. Suusk libises väga hästi! 
Seekord sõideti vastupidiselt tavalisele suunale, päripäe-
va! Seegi omamoodi vaheldus nende aastate jooksul.

Sõita tuli algul rahulikult, sest ei tea, kas ja kuidas 
jaksab?! Aga endalegi üllatus, et väiksema treeninguma-
hu juures võib tulemusega väga rahul olla. Lõpus, mäge-
desse tõustes, viimasel viiel kilomeetril sain osa kaasla-
si, kes minust siledal maal mööda läksid, veel kätte! Aeg 
2:36.19,7 andis oma vanuseklassis 10. koha!

Sarnaselt rahvusvahelise pikamaasuusatajate sarjaga 
Worldloppet on ka Estoloppetil oma pass, kuhu saab ko-
guda templid läbitud maratonide kohta. Passiomanikud, 
kes on läbinud sarja pikad maratonid 12 korral ja iga ma-
ratoni vähemalt kaks korda, pärjatakse Estoloppeti meistri 
nimetuse ning sellega kaasneva medali ja tunnistusega. 
Kokku on meistritunnistused ette näidata lausa 313 suu-
sasportlasel. 

Arvo Raja kontol on 2700 km Estoloppeti sarja radu 
ning neli meistritunnistust. Kaks maratoni tuleb veel sõita, 
need on Alutaguse ja Tartu maratonid, siis saab tänavu ka 
viienda meistritunnistuse kätte!

Estoloppeti suusamaratonidele on võimalik registree-
ruda ja lisainfot saada veebilehel www.sportinfo.ee. 

lid spordivennad Bo Aaron ja 
Arthur Kooser on hingekirjas 
Rein Ottosoni Purjespordikoo-
lis ja SPA Viimsi ujumisklubis. 

Meie naistest parima aja 3 
km rajal suusatas N 35 vanuse-
klassis Lilian Raspel (10.12), 
kes pani end proovile ka 5 
km rajal (aeg 17.10). Kahjuks 
andsid mõlemad tulemused 4. 
koha, kullad viidi Saku valda. 
Esimesena jäid esikolmikust 
välja ka Hannes Pool M 35 5 
km distantsil sõiduajaga 14.14 
(võitjaks Peep Koidu Raasiku 

vallast ajaga 12.00) ning vana-
meistrite M 65 vanuseklassis 
Jaan Viirmaa ajaga 18.00. Kõi-
ge auväärsematest võttis võidu 
Tõnu Odamus Saue suusaklu-
bist ajaga 15.25. 

Võistluspäeva viimase ala-
na kavas olnud 10 km distantsil 
oli 10 mehe konkurentsis parim 
Mart Kooser Viimsist, läbides 
kaks 5 km ringi ajaga 26.15.

Palju tänu osalejatele ja õn-
nitlused võitjatele!

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Autasustamistseremoonia.

Võidukad osavõtjad tõid koju medaleid ja tiitleid.

suusafänn Arvo raja. 

isemoodi isetegijate loovustuba kutsub:

Koolivaheaeg lastega
Kõik nutikad ja meisterdamist armastavad lapsed on oo-
datud Viimsi Huvikeskusesse!

19. märts kell 11.00–14.00 
Kaartide meisterdamine. Õpime uusi kavalaid nippe, kuidas 
valmistada kauneid kaarte. Valmib palju põnevaid kaarte eri-
nevateks tähtpäevadeks.

20. märts kell 11.00–14.00 
Paelte punumine. Õpetame punuma sõbrapaela ja näpunöö-
ri, näitame sõlmimistehnikaid. Tee endale ja sõbrale käepael, 
saapapael, patsipael või järjehoidja. Valmib palju vahvaid 
paelu ja lapsed omandavad uue oskuse, sest igasugune käeli-
ne tegevus on lapse arenguks ja käekirja harjutamiseks väga 
kasulik.

21. märts kell 11.00–14.00 
Voltimine. Õpime, kuidas voltida karpe, korve, kujundeid ja 
ümbrikuid. Valmivad toredad paberist ja papist esemed.

22. märts kell 11.00–14.00
Taaskasutus. Näitame, mida imelist on võimalik prügist teha. 
Valmib palju põnevaid asju.

23. märts kell 11.00–14.00
Söögipäev. Õpime tegema trühvleid. Valmivad trühvlid.

Tegemist on päevalaagriga ilma toitlustamiseta. Ühe laagri-
päeva osalemistasu on 8 eurot. Tasudes korraga mitme päeva 
eest, on osalemistasu järgmine: 5 päeva 25 eurot, 4 päeva 23 
eurot, 3 päeva 18 eurot, 2 päeva 16 eurot.

 Rohkem infot tel 51 27 131 ja 51 04 400 www.isemoodi-
loovustuba.blogspot.com

www.facebook.com/isemoodiloovustuba 
www.huvikeskus.ee
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AvAtud 
õmblussAlong

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Nelgi tee 1 Ilusalongis 
ootab teid

KOSMEETIK
Ultraheli sügavpuhastus
LED footonteraapiaga,
maniküür, pediküür,
depilatsioon.
518 0840, 601 1728
Nelgi tee 1, Viimsi
www.aailuteenused.eu

Poes 
“Riietering” 

viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

malen Ehituse oÜ 
l Traktori teenustööd 
l Lumekoristustööd

l Autotranspordi teenused 
multiliftautoga

l San-tehnilised sise- ja 
välistööd

l Lammutus- ja koris-
tustööd

 Asume Viimsis Halli teel, 
tel. 50 74 178.

11. veebruaril  kell 11.00–15.00
VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

TALVINE 
KRIBU-KRABU 
KIRBUTURG

SINUL VAJA – MINUL ON 
TULE OSTMA, MÜÜMA JA VAHETAMA

KASUTATUD KRAAMI!!! 
Lapsi oodatakse loovustuppa 

meisterdama! 
Registreeri ennast müüma 56 676 335  

või viimsi@huvikeskus.ee
Kohatasu 3 EUR

selteret oÜ viimsi 
Aiakeskus võtab tööle

ostuJuHI
Peamine tööülesanne: 

Taimse materjali ja aiandus-
kaupade ostuprognooside ja 

-tellimuste koostamine.
Nõudmised: aianduslik 

kõrgharidus ning väga hea 
taimede tundmine.

www.viimsiaiakeskus.ee
Info tel 52 68 455 või 

meeli@selteret.ee

Haabneeme 
Autokool ootab 

uusi õpilasi 
veebruaris alga-

vatele
b-kat. autojuhi 

kursustele
Info: Sven Arop 

tel.56681120 või 
svenarop@hot.ee

Eakate päev
16. veebruar kl 12.00–16.00
Viimsi pÄeVAKesKuse ruumides 
Kesk tee 1

• Loeng: luu- ja liigesehaigused ja nende 
ravi: dr. Ivo Valter 
• Viimsi valla uudised: sotsiaaltoetuste 
taotlemise kord, sotsiaal- ja tervishoiu 
arengukava projekt (vastused küsimus-
tele) – Helen Jõks, valla sotsiaalameti 
esindaja
• KONTSERT – Slaavi Liidu isetegevus-
lastelt
• Kohvilaud ja isiklikud vestlused

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus

Tule kolmepäevasele 
sõidule Vilniusse
Reisi kõrghetked: Vilniuse vanalinn, kus toi-
mub Kazimierase laat, Vichy-nimeline vee-
park, AKRAPOLISE kaubanduskeskus,TRAKAI 
kindlusloss ja karaiimide restoran, Vilniuse 
turg ja söögipausid Läti LIDO-s.

sõit toimub 2.–4. märtsini 2012 

Investeering reisi on  111 EUR. See sisaldab:
l Sõitu kõigi mugavustega bussis 
l Väljasõitu Trakaisse ja bussiga nii veekes-
kusse kui kaubanduskeskuse juurde sõitu
l 2 ööd Vilniuse vanalinna 
l Vanalinna ekskursiooni grupijuhi saatel 
Võta ühendust tel 50 29 006 (Marianne Ro-
senfeld) või kirjuta e-posti aadressil: vanad-
janoored@gmail.com
Registreerimine reisile kuni 20.02.2012 või 
kuni kohti jätkub. 

õiend
27. jaanuari Viimsi Teatajas ilmunud artik-
li “Kodutohter annab nõu“ sisul ja ajakirjal 
Kodutohter ning samanimelisel kaubamär-
gil puudub mistahes seos. Ei artikli autor 
ega ka tegelane pole üritanud viidata ei ni-
metatud ajakirjale ega kaubamärgile. 

VT

Püünsi Kool otsib oma tegusasse 
kollektiivi 

psühhOLOOgI (0,75 ak) 
ajutiselt äraoleva töötaja 

asendamise ajaks.

Avaldus ja CV saata hiljemalt 
20.veebruariks aadressile Püünsi Kool, 

Kooli tee 33, Püünsi küla,Viimsi vald 74013 või 
e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee

Tutvun koduvallaga
järjekordne jalgsi- ja kepikõndijate matk 
“Tutvun koduvallaga” toimub 26.02.12. 
Valla buss V1K väljub haigla eest 10.51.

Matka alustame Kelvingi külakeskuse 
eest kl 11.15 (matka pikkus ca 5 km), lõpe-
tame samas kiluvõileibade, vastlakuklite ja 
kuuma teega. Matka korraldab VPÜ Matka-
klubi. Info tel 601 2354.

l Plaatimistööd, pesuruumide remont ja saunade 
ehitus. Tel 50 17 963.
l Lastega pere soovib üürida 2–3-toalise korteri 
Viimsis pikemaks ajaks. Üür kuni 350 €. Tel 55 987 
623.
l Autode tehnoülevaatuse punkt Viimsis pakub 
tööd tehnoülevaatajale. Esitatavad nõuded: peab 
omama juhiluba, omama auto või traktori erialal 
kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust, töökogemus 
vähemalt 3 aastat. Helistada tel 623 7052. 
l Viimsi SPA pakub tööd majaperenaisele. Põhilised 
ülesanded: hotelli ja spaa puhastus- ja koristus-
tööde organiseerimine, koristajate ja toateenijate 
juhendamine. Tööaeg vahetustega, töötamine ka 
laupäeviti ning pühapäeviti. Vajalik eesti ja vene 
keele oskus. CV koos sooviavaldusega saata:
Jelena Lirisman, jelena@viimsispa.ee, info tel 606 
1019, 53 464 557.
 l Otsime Viimsi vallavalitsuse piirkonnas 3,5-aas-
tasele lapsele hoidjatädi, kes saaks olla temaga 
kodus haiguse ajal 4–5 tundi päevas. Kui laps on 
terve, käib ta lasteaias. Oodatud on vaba aega 
omav tädike, kes saaks vastavalt vajadusele meile 
appi tulla veebruarist 2012. Tasu kokkuleppel.
Tel 55 980 494, Helen. 
l Soovime leida klaveriõpetajat 3. klassi tüdruku-
le. Helistada tel 55 30 244.
l Müüa kuivad küttepuud: lepp 40 L võrkkotis 
(2.2  €), sanglepp 40 L võrkkotis (2.5 €). Alates 50 
kotist on transport Viimsi valda tasuta. Tel 51 989 
070, www.unitedexpo.ee, info@unitedexpo.ee. 
l Müüa pruunid labradori retriiveri kutsikad. Põn-
nid hetkel 3-kuused. Vaktsineeritud, kiibitud, tõu-
tunnistusega. Rohkem infot tel 50 29 384, www.
royalbrown.ee.
l Auditeerimiskogemusega raamatupidaja pakub 
raamatupidamisteenust. Hind vastavalt töö mahule. 
Telefon 51 000 55, e-mail kadriniinemaa@gmail.
com.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakku-
mist: www.ennustus.ee. 
l Kogemustega noormees teostab vannitubade 
kapitaalremonti ja plaatimistöid. Teen ka üldehi-
tustöid. Tel 51 11 238, Mait Gruuse. 

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee, 58 072 581.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus Vehema tee 
1, katastri nr 89001:010:0223, netopind 19 m2, 
kinnistu 37 m2. Ehitatud 1992, heas korras, uus 
katus, Püsikulusid pole. Oma elektriliitumine. 
Tel 51 31 384, tiiujaan@hot.ee.
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-
miga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenused, 
geodeetilised mõõtmised ja mahamärked, doku-
menteeritud elektri- ja santehnilised isetööd. 
Tel 58 504 300, 660 4455.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jms, mis on veel kasutuskõlbulik, kuid teie kodus 
enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasääst-
likku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnne-
likele omanikele. Tel 53 226 290.
l Helen Star Cave pakub Viimsis: reikiteraapia, 
tšakrate tasakaalustamine & vaimne nõustamine 
2 h = 30 € ~ 15 aastat Usui Reiki Meister. Tai Chi 
Yang stiilis eratunnid 1 h = 15 €. Kui teil on vaja 
lapsehoidjat üle 5-aastastele lastele, siis palun 
võtke ühendust! Pakun ka arvutiabi ja vigade 
parandamist. Kirjutage probleemist! Hind kokku-
leppel. Kontakt: hsc140@live.co.uk. 
 l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid. Too-
tearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine. 
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise 
keeles).
l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt 
igale raskusastmele. Samas annab inglise keele 
järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk 
põik 2. Tel 52 40 260, Tiiu. Personaalne lähenemi-
ne igale õppijale!
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy 
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €. 
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.
l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (hele), ki-
visüsi, lepp/kask 40 L kotis. Vana-Narva mnt 9, tel 
56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust, puude 
langetamist ja lumekoristust. Tel 55 637 666.
l Jääpurikate eemaldamine. Lumetõrje. Veerenni-
de puhastus. Ohtlike puude/okste lõikus. Ühistu-
tele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 
994, Uve.
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Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia, 
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
täiendav info: www.fertilitas.ee

As Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, viimsi

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Veebruari kuus paljud 
kaubad VÄGA SOODSAD.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine 
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus 
tasuta!

Vinnal Production OÜ 
valmistab tellimustööna vääris-

puidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja 
mööblit. 

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee

Mob. 545 01 377

Express Post AS on alates 1997. aastast 
tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise 

ja kojukandega tegelev ettevõte.
Otsime Viimsi valla piirkondadesse  

jalgsi ja autoga lehekandjaid,
kelle ülesandeks on väljaannete vara-

hommikune (4.30-6.45) kanne.
Töötasu on 3,20 EUR tund + reklaami-

kande tasud.
Autopiirkonna teenindamisel  kompen-
seerime isikliku auto kasutamise kulud.

Oma soovist palume teada anda: 
telefonil 617 7700 või täita CV aadressil 

www.expresspost.ee
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KELLASSEPP
Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis.

Kellarihmad, metallketid, kellad, 
suur valik patareisid. 

Kellassepatööd ja -teenused.
Tel 56 688 427.


