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Maamaksu tõusu põhjused >> Loe lk 3

Viimsi Harrastusteatril 
on lavaküpseks saamas uus 
peremuusikal “Hamelini 
Vilepillimees“. Loe lk 6

Lõppkontserdil pakub muusikalist elamust esimesel festivalil III koha saanud ning 2011. aastal kategoorias Simply the Best I koha võitnud NUKU koor 
(dirigent Reeda Toots).

Viimsi JazzPopFestile tuleb 
esinejaid üle Eesti
Kõik muusikasõbrad 
võivad laupäeva, 
4. mai kalendris ära 
märkida, kuna Viimsi 
Koolis toimub IV Viimsi 
JazzPopFest. Sel korral 
saavad kuulajad nau-
tida kolme erinevat 
kontserti, kus esinevad 
koorid ja vokaalan-
samblid Tallinnast, 
Harjumaalt, Viljandist, 
Tartust, Pärnust ja 
Kuressaarest.

Neljas festival on pühenda-
tud Raimond Valgre, Valter 
Ojakääru ja Uno Naissoo 
muusikale. Seetõttu kõlab 
kogu päeva jooksul palju 
tuttavaid laule eesti ker-
gemuusika tippheliloojate 
sulest. Festival algab kell 
12 tasuta koguperekontser-
diga, kus esinevad festivali 
kategooriates Just for Fun 
ja Future is Yours osale-
jad. Laval on Ida-Tallinna 
Keskhaigla segakoor, Piri-
ta kammerkoor, lastekoor 

Mariel ja Meero Muusiku 
mudilaskoor Tallinnast, Ku-
ressaare Gümnaasiumi se-
gakoor Ave Saaremaalt, 
Mart Reiniku kooli neidu-
dekoor Tartust, Tabasalu 
Kammerkoor Harjumaalt 
ning ViiKerKoor ja The 
Musical Robbers Viimsi 
vallast.

Nagu eelmistel aasta-
tel, toimub ka sel korral 
kooride ja vokaalansamb-
lite konkurss. Rahalistele 

preemiatele kandideerivad 
Tallinna Ülikooli Nais-
koor, Viljandi Gümnaasiu-
mi noortekoor kategoorias 
Simply the Best ja vokaa-
lansamblid JazzIn Sisters, 
Meero Muusikali Grupp, 
MiRt ning Mixtet kategoo-
rias Little Less. Vokaal-
muusika konkurss algab 
kell 17 ja kuulama on ooda-
tud kõik, kes naudivad hu-
vitavaid jazz- ja popisea-
deid ning võistluse ilu.

Festival jätkab tradit-
siooni kutsuda lõppkont-
serdile esinema eelmiste 
aastate võitjaid. Sel korral 
pakub muusikalist elamust 
esimesel festivalil III koha 
saanud ning 2011. aastal 
kategoorias Simply the 
Best I koha võitnud NUKU 
koor (dir Reeda Toots). 
NUKU koor on väga oma-
näoline ja eriline kollektiiv, 
kuna nende esinemised on 
alati lavastatud. Kavas on 
nii uut muusikat, jazz-vo-
kaalansamblite seadeid kui 
ka klassikat. Festivali lõpp-
kontsert ja auhinnatsere-
moonia algab kell 19.

Korraldajatel on suur 
rõõm, et eelmistel festi-
validel osalenud tulevad 
taas Viimsisse. Mare Väl-
jataga, kes on olnud ka-
hel korral festivali žüriis, 
osaleb sel aastal hoopis 
dirigendi rollis ja võtab 
kaasa oma koori, mitmed 
kollektiivid võtavad Viim-
si JazzPopFestist osa juba 

kolmandat või neljandat 
korda. Ka eelmisel aastal 
žüriis olnud Anne Erm ja 
Meelis Punder on andnud 
nõusoleku taas osaleda. 
Nendega liitub noor laulja 
Maria Väli, kes on Viimsi 
Kooli laval üles astunud 
vokaalansambli Söörömöö 
ja Estonian Voices’i rida-
des. 

Festival ei saaks toimu-
da ilma koostööpartnerite 
ja toetajateta. Viimsi valla-
valitsus tänab Viimsi Kooli 
ja Georg Otsa nimelist Tal-
linna Muusikakooli ning 
Eesti Kultuurkapitali, sa-
muti ettevõtteid nagu Viim-
si Keevitus, Milstrand, Es-
mar Ehitus ja Weckman, 
tänu kellele neljas festival 
teoks saab.

 Piletid tulevad Pileti-
levisse müüki aprillis. Li-
sainfo: www.viimsivald.ee/ 
jazzpopfest.

 
Kristel Pedak 

festivali projektijuht

Mullune žürii: Anne Erm, Meelis Punder ja Mare Väljataga.

TÄHELEPANU!
ALATES 1. APRILLIST MUUTUVAD VIIMSI  
VALLAVALITSUSE TELEFONINUMBRID.

Vaata uusi vallamaja telefoninumbreid 
lk 8 või valla koduleheküljelt.

Vallavalitsus

27. märts – 
Priiuse põlista-
mise päev
Priiuse põlistamise päeva tähistami-
seks on tehtud hulk häid ettepanekuid. 
Ajaloolane Trivimi Velliste on need 
kokku kogunud ja rühmitanud.

Esimene Eesti aeg – tegelik, de facto iseseis-
vuse aeg – kestis ühtekokku 7890 päeva. See 
moodustus Eesti Vabariigi väljakuulutamise 
päevast 24.02.1918 ning seejärel ajavahemi-
kust 11.11.1918 kuni 16.06.1940 (kaasa arva-
tud).

Teine Eesti aeg ehk praegune iseseisvusaeg 
on kestnud alates 20. augustist 1991 katkema-
tult. Ajavahemik 20.08.1991 kuni 26.03.2013 
(k.a) moodustab samuti 7890 päeva. Seega 27. 
märtsi esimestel hetkedel võime sümboolselt 
öelda: uus vabaduse aeg on osutunud pikemaks 
eelmisest.

Tegemist on ülimalt erilise, ainukordse aja-
tähisega. Loodetavasti ei kordu see kunagi. Sel 
juhul on kõnesolev päev erilisem kui iga-aas-
tane vabariigi aastapäev. (EW 100 on muidugi 
iseasi!)

27. märtsi kui priiuse põlistumise päeva 
väärikaks tähistamiseks on teinud ettepane-
kuid paljud seltsid. Ajaloolane Trivimi Velliste 
on ettepanekud kokku kogunud ja rühmitanud 
järgmiselt: 7890 m pikkune Eesti vabaduse 
jooks, päevakohased üritused koolides (kon-
verentsid, kontserdid, aktused, viktoriinid, 
filmivaatamised), algklassides ja lasteaedades 
joonistusvõistlused, põhikoolides ja gümnaa-
siumides kirjandivõistlus „Minu Eesti“. Sel 
päeval võiksid olla avatud kõik muuseumid ja 
kuna see päev langeb kokku teatripäevaga, siis 
on tähelepanu Pärnu Endla teatril, mille rõdult 
kuulutati iseseisvus välja. Tänujumalateenistu-
sed toimuksid Kaarli ja Tori kirikus ning maa-
konnakirikutes. Teemakohased saated oleksid 
Vikerraadios ja ETVs. Eelkõige on see omava-
litsuste ja organisatsioonide otsustada, kuidas 
seda päeva tähistada. 

Selleks tähtpäevaks on kavandanud märgi 
tuntud Eesti graafik Lembit Lõhmus ning mär-
gid on tootnud OÜ Miniplast. Märki saab tel-
lida firmast.

 VT
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 5. aprillil

VALLAVOLIKOGU VEERG

Viimsi Teataja küsimustele vastab 
legendaarne korvpallur ja treener 
Jaak Salumets, kes pole ka poliiitikas 
ammu enam uustulnuk.  

Olite Viimsi Vallavolikogu liige aastatel 
2002–2007 ning pärast nelja aastat Riigi-
kogus olete tagasi. Kui võrrelda Viimsit 
näiteks aastatel 2003 ja 2013, siis mis on 
teie hinnagul kõige olemuslikumad muu-
tused, peale selle, et rahvast on  tublisti 
rohkem? Kaua olete ise viimsilane? 

Faktiliselt olen viimsilane aastast 1973. 
Koht, kuhu rajasin suvekodu (suvila), muu-
tus nii hingelähedaseks, et mõtted kodu-
loomisest mõlkusid pidevalt alateadvuses. 
Aastast 2000 said minust ja minu perekon-
nast täieõiguslikud  Viimsi valla elanikud. 
See poliitika, mis aeti 2002–2007, oli minu 
jaoks külapoliitika periood. Reformierakond 
oli nendest jõududest kõige organiseeritum. 
Isamaaliit oli siis oma tee alguses. Omaet-
te nähtuseks olid  Viimsi ettevõtjad, kelle 
huvid olid kõige selgemini majandusliku 
orientatsiooniga. Riigikogust  tulles tunne-
tasin Viimsi arengut nii poliitiliselt kui ka 
majanduslikult, sotsiaalselt ja infrastruktuu-
riliselt. Olgugi, et järgmised neli aastat olin 
parlamenditööl, olin ma sel ajal ka Viimsi 
Reformi juhatuse esimees. Minu jaoks oli 
see aeg eriti raske, sest Reformi olid tabanud 
poliitilised tagasilöögid. Meeskonna edasi-
ne motiveerimine muutus raskeks, kui mitte 
võimatuks. Arvan, et tulime toime.

Uued lasteaiad, koolid, ehitised, teed – 
need olid märksõnad muutuste osas. Teisalt 
oli minu jaoks ohu märgiks rahvastiku järsk 
kasv. See on otsene surve kogu poolsaare 
infrastruktuurile! Vee- ja kanalisatsioonisüs-
teemi uuendamine oli hädavajalik. Aja nõue 
oli ka finantsjuhi koha loomine valla rahaas-
jade korras hoidmiseks.

Valitsemiskultuur ja -kvaliteet olid  lii-
kunud positiivsuse suunas. Poliitilised jõud 
olid selgelt formeerunud. Eriti jõuliselt for-
meerus Isamaaliit. Ka ettevõtjad oma vanas 
hiilguses olid tüüri juures. Lisandusid sot-
siaaldemokraadid ja uuesti tuli poliitilisele 
kaardile Keskerakond.

Mida annab Riigikogu kogemus kohalike 
probleemide nägemisel ja lahendamisel? 
Võimukooslused Toompeal ja omavalit-
sustes on ju erinevad paljudes paikades 
ning küllap on see vältimatu ja ka vajalik.

Riigikogu kogemus andis selge nägemu-
se, et võimukooslust Toompeal ja omava-
litsusi ei saa suures pildis ühte patta panna, 
kuid mida aeg edasi, toimub lähenemine, ta-
hame seda või mitte. See tuleneb meie väik-
susest.

Üha rohkem sõltuvad omavalitsused 
keskvõimust. Kui oli masu, siis andis riik 
selge sõnumi – laenupidu on läbi. Sellega 
pidi arvestama ka Viimsi vald.

See on selge näide keskvõimu rolli kas-
vamisest. Ka suur poliitika on üha rohkem 
ja rohkem tungimas  omavalitsuste päeva-
poliitikasse. Eriti on see tunda meie omava-
litsuses. Ma pooldan meilt Riigikogusse va-
litud saadikute praktilist osavõttu volikogu 
tööst. 

Jaak Salumets: Üha 
rohkem sõltuvad 
omavalitsused kesk-
võimust

Oleme püüdnud Viimsi Teatajas vältida 
otsest erakondade promomist, samuti 
parteidevahelist arveteklaarimist, kuigi 
mõni erandlik lugu on ka läbi lipsanud. 
Paraku sellist müstilist olendit nagu täies-
ti sõltumatu vallaleht, mida annab välja 
vallavalitsus, pole olemas. Koalitsiooni 
ja opositsiooni erimeelsused on loomulik 
asi, mida aga peate praeguse volikogu tu-
gevuseks, mida nõrkuseks?

Sooviksin, et  koalitsiooni ja opositsioo-
ni vaheliste vaidluste ja erimeelsuste lahen-
damine toimuks poliitilise kultuuri uuel ta-
semel. Mitte ärapanemisega ega konkurenti 
avalikult mõnitades. Ära tee seda teistele, 
mida sa ise ei soovi endale. See on vana tar-
kus ja kui sa seda õpetust ei täida, tuleb see 
sulle kõik endale topelt tagasi. Hea tava ko-
haselt peaksid opositsiooni saadikud olema 
kaasatud komisjonide töösse. Meil kahjuks 
see tava ei toimi, välja arvatud mõned väi-
kesed erandid.

Meil on lisandunud sotsiaaldemokraadid 
ja Keskerakond. See muudab volikogu töö 
huvitavamaks, kaasates ka teisi maailma-
vaatelisi tahke.

Mullu jaanuaris asusite tööle Spordikooli-
tuse ja Teabe Sihtasutuses, kus Teie ameti-
nimetus on laste ja noorte saavutusspordi 
projektijuht. Kuidas see töö kulgeb?

Tegelikult on minu vastutusalas suured 
pallimängualad ja ka noorte saavutussport. 
Eesti spordis seisavad ees muutused. Üks 
olümpiatsükkel lõppes, teine algas. Meie 
rahvaarv on langusspiraalis ja iga noor, kes 
on pühendunud spordile, on väga hinnatud. 
Samas on meil tegelikult kõige olulisem tu-
levaste põlvkondade tervis ja spordil ning 
liikumisharrastusel on siin väga tähtis roll. 
Tahaks uskuda, et ka meie valla juhid on 
selle probleemi teadvustanud ning suhtuvad 
ka täie tõsidusega laste tervisesse ja aren-
gusse.

Tagasi Viimsisse – paluks mõned olulise-
mad märksõnad, millisena tahate kodu-
valda tulevikus näha?

Rohelise, inimsõbraliku ja lasterikkana.

Veebruaris 2009 ütlesite intervjuus Andrus  
Nilgile järgmise lause: “Ma ei pea olema 
esimene ega karda olla ka viimane. See on 
mu elukreedo.“  Kas see kehtib jätkuvalt?

See elukreedo on mind hoidnud eluteel 
tasakaalus vaatamata raskustele, mis on tul-
nud ületada. 

Küsis 
Jüri Leesment 

Viimsi vald on erinevate 
laenudega seotud  kohus-
tusi kiirendatult tagasi 
makstes jõudnud kolme 
aastaga 160-lt protsendilt 
99 protsendini. Möödu-
nud aastal lubasime, et 
viime valla võlakohus-
tused alla 100 protsendi 
piiri ühe aasta eelarve 
mahust.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli 
Viimsi vallavalitsuse võlako-
hustuste summa 23 miljonit 
eurot. 

2012. aasta vallavalitsuse 
põhitegevuse tulud olid kokku 
20,3 miljonit eurot ja likviid-
sed varad aasta lõpu seisuga 
kokku 2,9 miljonit eurot. 

Võlakohustuste hulka ar-
vestatakse laenukohustused ja 
pikaajalised võlad tarnijatele. 

Kuna aastavahetuse kan-
ded on osaliselt veel paranda-
misel ja korrigeerimisel seoses 
audiitorkontrolliga, siis võib 
see näitaja veidi muutuda, aga 
ehk mitte oluliselt. Üldine sõ-
num on ikkagi see, et vallava-
litsus on oma võlakoormusega 
jõudnud alla 100%.

Lubja suusa-lumelaua 
nõlv
Algamas on esimesed ehitus-
tööd Lubja külla kavandataval 
suusa-lumelaua nõlval. Esime-
sena asendatakse suured elektri 

Valla võlakohustused langesid 
alla 100 protsendi piiri

õhuliinid maa-aluste kaablitega 
ning vabaks jäävasse õhuliini 
koridori planeeritakse ühtlase 
kaldega nõlv Lubja majakast 
põhja suunas. Nõlv kulgeb 
Lubja tee ristmiku piirkonnas 
olevale tasandikule. Samaaeg-
selt maakaabelliini paigaldami-
sega muldkehasse teostatakse 
nõlva kujundustööd. 

Eelnevalt on koostatud pro-
jekt elektri õhuliinide maasse 
viimiseks koos nõlva kujundus-
töödega. Koostatud on keskkon-
namõju hindamise eelhinnang 
ning väljastatud on ehitusluba 
töödeks. 

Vald on aastate taguse 
ideega töötanud aktiivselt vii-
mased pooleteist aastat. Kogu 
projekti arendamise ajal on su-
heldud ning töötatud üheskoos 
maaomanikega, Lubja külaga, 
valla kogukonnaga, projekti 
partnerite ja spetsialistidega. 

Siinkohal soovin tänada kõiki 
panuse ja pühendatud aja eest. 

Eraldi tooksin välja ettevõt-
te Imatra Elekter AS juhtkonna 
pühendumise ja strateegilise osa 
kogu projekti ettevalmistamise 
vältel. Vald on sõlminud Imatra 
Elekter ASiga 2012. aasta april-
lis ühiste kavatsuste protokolli 
eesmärgiga teostada Viimsi val-
las Lubja külas asuva loodus-
liku nõlva kasutusele võtmise 
ühiskondliku tali- ja puhkeob-
jektina. Ettevõte on aidanud 
koostada projekti elektri õhulii-
nide asendamiseks muldkehasse 
paigaldatavate kaabelliinidega 
ning osalenud mahukas admi-
nistratiivtöös erinevate vajalike 
lubade taotlemisel.

Lähiajal on kavas välja 
kuulutada konkurss operaa-
tori leidmiseks suusanõlvale, 
kelle ülesandeks on paigalda-
da nõlva kasutamiseks vajalik 
tõstuk, lumetootmise seadmed 
ja radade hooldamise masinad 
ning käivitada tegevus järgmi-
sel talvel. 

Suusanõlvade ideed on põh-
jalikult kirjeldatud eelmise aasta 
17. augusti Viimsi Teatajas, seda 
saab üle lugeda valla kodulehe-
küljelt. Samuti on nüüd kõigil 
võimalus vaadata tulevase kes-
kuse ideed ka multiplikatsioo-
nina valla koduleheküljelt http://
www.viimsivald.ee/.

 Haldo Oravas
vallavanem

Viimsi Raamatukogus
28. märtsil k 17.30–18.30

Piiblilugu jutustab raamatusõber Ülle,
lisaks mäng, meisterdus ja laul

Oodatud on lapsed vanuses 4–11
Programm:
Ühendus 

Lapsed Eestis 
MTÜ 

Jaak Salumets on taas vallavolikogus.
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Paljusid Viimsi valla 
kinnistu omanikke tabas 
käesoleva aasta veebrua-
ris postkastist leitud maa-
maksuteatega ebameel-
div üllatus – maamaks oli 
tõusnud pea kaks korda.
Kui eelmisel aastal tuli 
näiteks 1000 m2 suuruse 
elamumaa sihtotstarbe-
ga maa eest tasuda 128 
eurot, siis aastal 2013 
tuli sama maatüki eest 
tasuda 1,9 korda suurem 
summa ehk 243 eurot.
Küsimustele vastab abi-
vallavanem Margus Talsi.

Millest on tingitud maamak-
su tõus ühelt protsendilt 1,9 
protsendile?

Põhjuseid on mitmeid. 
2013. aasta tõi kaasa maamak-
suseaduse muudatuse, mille 
alusel vabastati koduomanikud 
maamaksust üldplaneeringu-
järgsel tiheasustusalal kuni 1500 
m2 suuruse kodualuse maa osas 
ja hajaasustuspiirkonnas kuni 
2 hektari kodualuse maa osas. 
Seadusest tulenevalt vabasta-
takse maamaksust kinnistuoma-
nik, kes on 1. jaanuari seisuga 
sisse kirjutatud aadressile, mida 
kinnistuomanik omab. Kui eel-
nevatel aastatel on Viimsi valla 

Miks tõusis Viimsis aastal 
2013 maamaksu määr

eelarvesse laekunud maamaksu 
1,9 miljonit eurot, siis kodualuse 
maamaksu vabastusega tekkis 
rahandusministeeriumi arvutus-
te kohaselt Viimsi valla eelar-
ves 843 tuhande euro suurune 
miinus, mida riik osaliselt, 280 
tuhande euroga  kompenseeris. 
Ülejäänud vahendid tuli vallal 
leida maamaksu protsendi tõst-
mise arvelt. Viimsi vallas ei ole 
maamaksumäära tõstetud alates 
2004. aastast. Maamaksuseadus 
annab kohalikule omavalitsuse-
le võimaluse maamaksumäära 
kehtestada 0,1 protsendist kuni 
2,5 protsendini maa hinnast. 
Viimsi valla naabervallad ja Tal-

linna linn on maksumäära tõst-
nud juba eelnevatel aastatel 2,5 
protsendini. Prognoosi koha-
selt laekub 2013. aastal Viimsi 
vallale maamaksu 2,1 miljonit 
eurot ehk 200 tuhat eurot roh-
kem kui 2012. aastal, selle sum-
ma suunas Viimsi valla voliko-
gu Randvere kooli ehituseks.

Analüüsi hinnangul mõju-
tab maamaksumäära tõus kõi-
ge enam inimesi, kes omavad 
Viimsi vallas suvilaid, kuid ise 
elavad mujal, Viimsi valla ela-
nike, kelle kinnistu suurus on 
suurem kui 1500 m2 või Viim-
si valla elanikke, kes omavad 
rohkem kui ühte kinnisasja. 
Kuidas kommenteerite?

Seadusest tulenevalt saab 
kinnistute omanik kodualuse 
maa maksuvabastuse vaid ühel 
kinnistul: sellel kinnistul, kuhu 
ta on rahvastikuregistris 1. jaa-
nuari seisuga registreeritud.

Koefitsiendi tõstmisel lähtus 
vald sellest, et kuni 3200 ruut-
meetrit  tiheasustusalal maad 
omav koduomanik ei saaks suu-
remat maamaksuteadet kui eel-
nevatel aastatel. 

Kas Viimsi vald pakub üle 
jõu käiva maamaksu maks-
misel mingisuguseid toetusi / 
soodustusi?

Maamaksu toetust võib saa-

da valla vähekindlustatud elanik, 
kes on elanikeregistri andmetel 
Viimsi valla elanik eelmise ka-
lendriaasta 31. detsembri seisuga 
ja kes samal ajal on omanud või 
kasutanud vallas elamumaad vä-
hemalt kümme aastat.

Ühele isikule makstakse 
maamaksu toetust ainult ühe 
vallas asuva maatüki maamak-
su osas.

Toetust makstakse kuni 
50% maamaksu summast, kuid 
mitte rohkem kui kehtiv toetu-
se määr, mis on 2013. aastal 63 
eurot 91 senti.

Toetuse taotlusi võetakse 
vastu 1. märtsist 1. juunini.

Kas Viimsi vallal on plaa-
nis ka tuleval aastal maamak-
sumäära tõsta?

Täna plaani järgmisel aas-
tal maamaksu tõsta ei ole, kuid 
antud otsuse tegemine sõltub 
valla 2014. aasta eelarve koos-
tamisel tekkivast olukorrast. 
Kui hoitakse kohalike oma-
valitsuste tulubaas stabiilne 
või taastatakse 2010. aasta 1. 
aprillini kehtinud omavalitsus-
tele eraldatud üksikisiku tulu-
maksu osa 11,9%, siis puudub 
ka vajadus järgmisel aastal 
maamaksu tõsta.

Keskkonnamet

“Täna plaani järgmisel aastal 
maamaksu tõsta ei ole,“ ütleb 
abivallavanem Margus Talsi.

AS Viimsi Vesi 
võitis Aasta Veeteo 
konkursi 
Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) otsustas anda 
auhinna Aasta Veetegu edukalt käivitunud 
radionukliidide ärastustehnoloogia juurutamise 
eest ASile Viimsi Vesi. 

Aasta Veeteo auhinna 
pälvis AS Viimsi Vesi joogi-
veest radionukliidide ärastuse 
tehnoloogia väljatöötamise 
ja eduka töösse rakendamise 
eest Viimsi piirkonnas. “ASis 
Viimsi Vesi eelmisel aastal 
tööle pandud radionukliidide 
ärastustehnoloogia on uus 
tase Eesti keskkonnaprojek-
tide ajaloos,” sõnas EVELi te-
gevdirektor Vahur Tarkmees. 
“Täie kindlusega saab väita, 
et uus tehnoloogia annab

Viimsi elanikele täiesti puhta ja ohutu joogivee.”
“Viimsi elanikele on aastaid lubatud paremat joogivett, 

täna saame lõpuks öelda, et lubadused on täidetud,” ütles 
AS Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu. “Paljuräägitud ra-
dioaktiivsust joogivees ei pea viimsilased enam kartma. 
Lisaks on tähtis märkida, et vesi puhastatakse ilma kemi-
kaalideta ja ka ülitiheda membraanita.” 

Eensalu sõnul võtab AS Viimsi Vesi puhta õhu ja loo-
dusliku põhjavee sügavalt kaitstud maapõuest ning eral-
dab õhu abil veest ainult mittevajaliku. “Keerulised ajad 
tingivad nutikaid lahendusi – seni on õhk veel tasuta saa-
daval,” rääkis Eensalu, kelle sõnul on Viimsi veetöötlus-
jaam suur samm edasi joogivee kvaliteedi parandamisel. 
“Puhta joogivee tähtsust alles hakatakse väärtustama.”

VT/Äripäev

Toivo Eensalu uue veepuhas-
tusjaama avamisel 2012. a 
veebruaris. Foto Aime Estna

29. märtsil on president 
Lennart Meri 84. sünni-
aastapäev. Seda tähtpäe-
va tähistab vallavalitsus 
mälestuskontserdiga 
Viimsi Püha Jaakobi kiri-
kus 27. märtsil.

Lennart Meri mälestuskont-
sert korraldatakse Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus juba neljandat 
korda. 2009. a tähistati Viimsi 
vallas Lennart Meri 80. sünni-
aastapäeva mälestuskontserdi 
ning mälestusnäitusega Ran-
narahva Muuseumis. Kont-
serdil esines tütarlastekoor 
“Ellerhein” dirigent Tiia-Ester 
Loitme juhatamisel. 2011. a 
mälestuskontserdil esinesid 
Celia Roose, Meelika Hainsoo 
ja Tallinna Ülikooli Kammer-
koor ning dirigent Merike Aar-
ma, 2012. a vaimuliku muu-

sika ansambel “Heinavanker“ 
Margo Kõlari juhtimisel. 

Sel aastal toimuval Lennart 
Meri mälestuskontserdil esineb 
Inseneride meeskoor, dirigen-
did on Killu Rikker ja Kuldar 
Schüts. Koori esituses kõlavad 
Mart Saare, Alo Ritsingu, Pärt 
Uusbergi, Konstantin Türnpu, 
Peep Sarapiku, Gustav Erne-
saksa ja Piret Ripsi, F.A Schult-
zi ning G. Gajanuse laulud. 
Solistina astub kontserdil üles 
ja esineb koos kooriga ning 
soololauludega sopran Pirjo 
Püvi. Teda saadab klaveril Piia 

Paemurru. Kontserdil on kaas-
tegevad Siim Rikker ja Juhan 
Uppin lõõtspillidel.

Inseneride Meeskoor oli 
üks neid meeskoore, kes käis 
igal aastal president Lennart 
Meri tervitamas tema sünni-
päeval Kadriorus presidendi 
lossi esisel väljakul. Lennart 
Meri oli ka Eesti Meestelaulu 
Seltsi patroon. 

Inseneride Meeskoor peab 
auasjaks tuletada igal aastal 
meelde president Lennart Meri 
mälestust ning laulda tema 
kalmul. Esimesed aastad pä-
rast presidendi lahkumist tehti 
seda tema surma-aastapäeval, 
14. märtsil. Hiljem, kooskõlas-
tatult presidendi perekonnaga, 
tema sünnipäeval.

Kontsert algab kell 19. Sis-
sepääs on tasuta. 

VT

Lennart Meri mälestuskontsert
14. märtsist 5. juunini 
on Eesti Ajaloomuuseumi 
Suurgildi hoones avatud 
näitus “Veelinnurahvas. 
Lennart Meri filmiränna-
kud 1969–1988”

4. aprillil kell 16 ootame 
noori Kelvingi noortetuppa. 

Viimsi ja Randvere noortekes-
kuse kõrval hakkab tegutsema 
Kelvingi noortetuba. Noortetu-
ba hakkab paiknema Kelvingi 
külas lasteaia ruumides ning 
täitma noortekeskuse ülesan-
deid. Noortetoas on kohapeal 
noorsootöötaja, kes viib läbi 
tegevusi ning jälgib kodukorda. 

Kelvingis avatakse noortetuba

Kelvingi noortetuba hakkab te-
gutsema aprillist igal neljapäe-

val kell 14-20. Avamispidu on 
4. aprillil kell 16. 

Kelvingi noortetoa aren-
damisele saavad kaasa aidata 
ka kõik Viimsi valla elanikud. 
Kuna vahendeid noortetoa tar-
beks veel napib, siis on teretul-
nud, kui mõnel heal inimesel 
on võimalik jagada vahendeid 
taaskasutamise eesmärgil.

Erik Kuldkepp
Viimsi Noortekeskus

OOTAME ANNETUSI 
KELVINGI NOORTETOALE
Oodatud on mängud, 
mööbel, vaibad jne. Lisa-
info Viimsi Noortekeskuse 
juhataja Kristiina Püiga 
kristiina@huvikeskus.ee, 
5561 5413.
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Kaunis pühapäeva 
hommik saabus Muuga 
sadama naaberkülades-
se järjekordse jubeda 
mädamunahaisuga. 
Sadamapoolne ükskõik-
sus ümbritsevate elanike 
suhtes on hämmastav. 
Arvatakse nähtavasti, et 
elanik peab taluma kõike 
ka siis, kui on puhkepäev.

Mis siis sadamas iga-
päevaselt toimub?
Muuga sadamas on ohtlike 
kemikaalidega ettevõtete kont-
sentratsioon suurem kui kuskil 
mujal Eestis. Nimelt moodus-
tavad Muuga sadamas ja selle 
vahetus läheduses paiknevad 
A-ohukategooriaga ettevõtted 
69% Harjumaa sarnastest et-
tevõtetest. Samuti asub antud 
piirkonnas üle 60% B-ohuka-
tegooriaga Harjumaa ettevõ-
tetest. Kusjuures kirjeldatud 
piirkonna pindala moodustab 
Harjumaast vaid tühise osa, 
see-eest on Muuga ümbruses 
rahvaarv suur – vahetus lähe-
duses on üle 16 000 elanikuga 
Maardu linn, samuti tiheda rah-
vastikuga Viimsi vald (17 600), 
Jõelähtme vald (9000) ning 
Tallinna linna Lasnamäe linna-
osa (117 000).

Peamised Muuga sadama 
lääneosa terminalides paikne-
vad ained on erinevad kütused: 
diislikütus, autobensiin, toor-
nafta, masuut, lennukipetrool, 
naftaõli. Lisaks neile tegele-
takse Muuga sadama lääneosa 
territooriumil ka butaani, am-
mooniumnitraadi, isopreeni ja 
gaasikondensaadiga. Seal asub 
viis A-kategooria ja üks B-kate-
gooria suurõnnetusohuga ette-
võtet ja kaks ohtlikku ettevõtet, 
kelle ohutsoonid rohkemal-
vähemal määral kattuvad ning 
kus käideldakse eelpool toodud 
ohtlikke aineid. Õnnetus ühes 
terminalis võib kiiresti kandu-
da edasi ja põhjustada õnnetusi 
ka teistes. Lisaks tule-, plah-
vatus- ja keskkonnaohule on 
paljud neist ainetest mürgised 

Jälle see jube hais

ja eraldavad põledes atmosfääri 
ka mürgiseid gaase. Kusjuures 
laiemasse ohutsooni jäävad li-
saks Muuga külale ja Maardu 
linnale ka Randvere, Metsa-
kasti, Äigrumäe, Pärnamäe, 
Uusküla, Kallavere, Saviranna 
ja Iru küla. Kuigi ohukategoo-
riatest mõeldes mõtleme kohe 
eelpool kirjeldatud suurõnnetu-
se võimalusele, tuleks rohkem 
mõelda ka sadama igapäevatöö 
käigus keskkonda eralduvatele 
ohtlikele ainetele. Nendeks on 
vääveldioksiid, aromaatsed ja 
alifaatsed süsivesinikud, vesi-
niksulfiid jne.

Suur osa Muuga termina-
lides peituvast on naftasaadu-
sed, mille põlemise/plahvatuse 
tagajärjel paiskub atmosfääri 
vääveldioksiid (SO2). Väävel-
dioksiid on ka kurikuulsate 
Londoni sudude mürgiseks 
koostisosaks. Tema mõju 
erineb indiviiditi — mõnele 
inimesele võivad mõjuda väi-
kesed kogused nagu 1 ppm 
(üks miljondikosa), teistele 
ei avalda mõju isegi kaheksa 
korda suuremad gaasikogused. 
Eriti tundlikud on selle suhtes 
astmaatikud, kuid igal juhul 
on nende mõju olemas ja tun-
tav. Kampa ja Castanase 2008. 
aastal ilmunud artikli andme-
tel põhjustavad SO2 ja teised 
naftasaaduste põlemisel vaba-
nevad mürgised gaasid väga 
erinevaid haiguseid. Nendeks 
on kroonilised hingamisteede 

haigused, südamehaigused, 
kopsuvähk. Nii lühi- kui ka 
pikaajalisi kokkupuuteid vää-
veldioksiidiga on seostatud 
enneaegsete surmadega.

Muuga sadamas ladustata-
vat ammooniumnitraati tuntak-
se kui taimede kasvu soodus-
tavat väetist, vähem teatakse 
aga temaga seotud ohtudest. 
Perioodil 2001–2009 toimus 
ammooniumnitraadiga seoses 
maailmas kaheksa suuremat 
õnnetust, neli neist Euroopa 
Liidu riikides. USAs Texases 
2009. aastal toimunud ammoo-
niumnitraadi tehase põlengu 
tagajärjel tuli evakueerida üle 
80 000 inimese, mis tähendab, 
et evakueeriti viis korda rohkem 
inimesi kui elab praegu Maardu 
linnas. 2001. aastal Prantsus-
maal Toulousi tehases toimu-
nud õnnetuse tagajärjel suri 24 
inimest ning vigastada sai üle 
2400 inimese. Need õnnetused 
on juhtunud arenenud riikides 
nagu Eesti, hoolimata sellest, et 
keegi ei ole neid oodanud ega 
ette planeerinud. 

Terviseprobleeme on samuti 
võimelised tekitama aromaatsed 
süsivesinikud, mille kontsent-
ratsioonid on Eesti Keskkon-
nauuringute Keskuse andmetel 
tõusnud Muuga-2 mõõtejaama 
andmetel võrreldes 2008. aas-
ta tasemega 2011. aastaks üle 
kümne korra. Aromaatsed süsi-
vesinikud on kesknärvisüsteemi 
ning vereloomet kahjustavad 

mürgid, mis võivad suurenda-
da ka leukeemia ja teiste vähi-
vormide esinemise tõenäosust. 
Kusjuures on leitud, et nad ki-
puvad suurendama kasvajate 
tõenäosust just selles koes, mille 
kaudu on neid manustatud. See-
ga toiduga manustamisel võivad 
nad suurendada maovähi riski ja 
nende sissehingamisel suureneb 
kopsuvähi risk.

Kas ka hais on ohtlik?
Vesiniksulfiidi, mädamuna lõh-
naga mürgise gaasi kontsent-
ratsioonid on püsinud mõlemas 
mõõtejaamas pikemat aega 
sarnasel tasemel ning enamik 
2011. aastal Keskkonnaametile 
Muuga sadama ümbrusest lae-
kunud kaebustest on olnud seo-
ses halva lõhnaga. Vesiniksulfiid 
suudab ebameeldivat lõhna teki-
tada väga madalate ning lubatud 
piirmääradesse jäävail kontsent-
ratsioonidel ning sellele ainele 
iseloomulikku lõhna võib tunda 
juba 1,5 µg/m3, kuid seaduse-
ga määratud piirmäär on 8 µg/
m3. Seega on mõningal määral 
haisutamine vähemalt selle aine 
puhul lubatud. Siiski ei ole see 
ühend ohutu, pigem peetakse 
teda äärmiselt mürgiseks ning 
0,2% õhu vesiniksulfiidi sisal-
duse korral saabub surm 1–2 
minuti vältel. Samuti põhjustab 
surma pikema aja vältel väikse-
matele vesiniksulfiidi kogustele 
eksponeeritus, kuna see ühend 
on võimeline lõhustama veres 
olevat hemoglobiini. Kuid väik-
semad kogusedki on võimelised 
tõsiselt inimese tervist kahjus-
tama, põhjustades silmade ja 
hingamisaparaadi haistmisnärvi 
halvatust, peavalu, peapööritust 
ning depressiooni, iiveldust, 
teadvuse kaotust, erutatust ja 
hingamispeetust.

Õhusaaste puhul ei saa ära 
unustada ka fakti, et saastatud 
saavad nii (pinna)vesi, seal 
elavad organismid kui ka ava-
maal kasvavad toidutaimed. 
Eestis tehtud uurimuse tulemu-
sena on selgunud, et suure liik-
luskoormusega magistraalide 

ääres kasvanud toidutaimedes 
on kõrgenenud raskemetallide 
sisaldus. Aiasaaduste kasvata-
misel tiheda liiklusega sadama 
ning maismaa transpordiga 
alade läheduses võivad toidu-
taimedes samuti esineda kõr-
gemad saasteainete sisaldu-
sed. Veterinaar- ja Toiduameti 
andmetel võivad aromaatsed 
süsivesinikud jõuda meie toi-
dulauale nii õhu, vee kui ka 
mulla kaudu. Kuigi vastavaid 
uuringuid pole tehtud, ei saa 
keegi väita, et Muugat ümbrit-
sevate aedlinnade saadustes ei 
võiks esineda kõrgemaid saas-
teainete sisaldusi kui sadamast 
kaugemal kasvanud saadustes.

 Õigusaktidega on sätesta-
tud piirnormid, millest rohkem 
saasteaineid õhku paisata ei 
tohi, kuna suurem kontsentrat-
sioon oleks ohtlik inimese ter-
visele. Kuigi Muuga sadama 
välisõhu kvaliteedi seireand-
med näitavad, et välisõhu saas-
tamine jääb üldjuhul seaduse-
ga lubatud piirnormidesse, siis 
õigusaktid ei kajasta ja keegi 
pole uurinud, kuidas mõjutab 
inimese tervist pikaajaliselt 
sellises piirkonnas elamine. 

Igasuguste inimese tervi-
sele ja varale ohtlike riskide 
koondumise ja  inimese tervi-
sele ohtlike ainete välisõhku 

MUUGA SADAMA MõJUSID KÄSITLEV KüSIMUSTIK
2012. aastal viis uuringutega tegelev ettevõte Faktum & 
Ariko läbi Muuga sadama ümbruse elanikkonna hulgas kü-
sitluse. 

Uuringus sooviti käsitleda Muuga sadama ümbruse elanik-
konna teadlikkust sadamast lähtuvate mõjude kohta ja kuivõrd 
need mõjud segavad elanike igapäevast elu. Paraku ei võimal-
danud küsimuste püstitus, vastanute vähesus ja valimi moo-
dustamise viis seatud eesmärke täita. 

Eelneva uurimusega seotud kahtluste tõttu on leitud vajadus 
läbi viia sarnase sisuga uus ja sõltumatu küsitlus. Seetõttu pa-
lume vastata kõigil Muuga sadama ümbritsevate alade elani-
kel sadama mõjusid käsitlevale küsimustikule, mis asub www.
connect.ee/uuring/287557109/. Antud küsimustikule vastami-
ne võtab aega kuni viis minutit ning selle küsimustiku abil on 
võimalik uurida täpsemalt erinevate Muuga sadama lähedusega 
seotud probleemide esinemist ja iseloomu. Küsimustik on vasta-
miseks avatud perioodil 11. märtsist 30. aprillini.

Täname kõiki vastajaid!

Priit Robas, vallavolikogu esimees.

paiskamisega peame olema 
ettevaatlikud. Suurõnnetuse ja 
pideva saasteainete leviku ta-
gajärgede eest ei ole kaitstud 
ükski ohuallika läheduses elav 
inimene, eriti ohustatud on just 
lapsed, vanurid ning lapse-
ootel naised. Paraku me ei tea, 
kes meist võib osutuda min-
gil hetkel piisavalt nõrgaks, 
et mürgine saaste võiks haka-
ta meidki mõjutama. Keegi ei 
planeeri ette lubatust suuremat 
saasteainete keskkonda sattu-
mist ning suurõnnetust, kuid 
siiski ei saa neid võimalusi vä-
listada. Seega ei saa me ringi 
käia roosade silmaklappidega 
ja loota, et meiega nii ei juhtu. 
Peame end võimalike tegurite 
ja ohtudega kurssi viima.

Puhas ja turvaline elukesk-
kond on meie üks põhiõigustest. 
Kutsume kõiki üles aktiivselt 
osalema meie ja meie lähedaste 
õiguste eest seismisel. Osale-
ma aruteludes, mis puudutavad 
tänaseid ja tulevasi elukesk-
konnale esitatavaid nõudeid 
ning uute suurõnnetusohuga ja 
välisõhku ohtlikke aineid pais-
kavate arenduste menetluses.  
Avaldama oma arvamust meie 
elukeskkonna kvaliteedi kohta. 
Üheskoos jõuame sihile.

Priit Robas 
Anna-Helena Purre

1.04.–14.04.2013 tööpäevadel kell 8.30–17 

(esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) 

on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul 

väljapanekul Haabneeme alevik, Veere tee 2, 

Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu 

tee 3 detailplaneering.

Planeeritav ala suurus on ca 14 ha ja asub 

Haabneeme alevikus, Viimsi Kooli ja lasteaia Päi-

keseratas vahelisel maa-alal, piirnedes läänest 

Randvere teega ja idast Haabneeme klindiastan-

gu maastikukaitsealaga.

Detailplaneeringuga on korrastatud Viimsi Kooli 

ja seda ümbritseva maa-ala krundijaotuskava, kui-

võrd kinnistute piirid asuvad olemasolevate ehi-

tiste ja maastike paiknemise suhtes ebaloogiliselt, 

mistõttu on detailplaneeringuga hõlmatav maa-

ala ümber krunditud – iseseisavad katastriüksu-

sed määratakse Viimsi Koolile, teedele-parklatele, 

staadionile, spordihoonele ja klindimaastikule. 

Detailplaneeringuga moodustatakse kokku küm-

me katastriüksust, nendest kaks spordirajatise 

maa sihtotstarbega, üks spordihoone ja -komp-

leksi maa sihtotstarbega, üks teadus-, haridus- ja 

lasteasutuste maa sihtotstarbega, kolm tee ja tä-

nava maa sihtotstarbega, üks soojusenergia toot-

mise ja jaotamise ehitise maa sihtotstarbega ja 

kaks kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega katast-

riüksust. Detailplaneeringu kohane arhitektuurne 

planeerimislahendus võimaldab spordihoone ja 

-kompleksi maa sihtotstarbega krundile ehitada 

ühe kahekorruselise (H=13 meetrit) spordihoone, 

ehitusaluse pindalaga 4100 m² ja spordirajatise 

maa sihtotstarbega krundile ühe kergejõustiku-

staadioni ja harjutusväljaku.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga või-

malik tutvuda ka Viimsi Kooliraamatukogus (Haa-

bneeme alevik, Randvere tee 8 – tööpäevadel 

esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–16.30 ja 

reedeti kell 8.30–16) ning valla veebilehel: www.

viimsivald.ee.

1.04.–14.04.2013 tööpäevadel kell 8.30–17 

(esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) 

on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul 

väljapanekul Randvere küla, Muuga lahe äär-

se ranna-ala detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,1 ha, see asub 

Muuga lahe äärsel alal ning piirneb Kaevu, Kae-

vuaia tee 17, 19 ja 21a kinnistutega. Planeerin-

guga tehakse ettepanek moodustada Kaevuaia 

tee pikendusele tootmismaa sihtotstarbega krunt 

perspektiivsele õhuseirejaamale maksimaalse 

ehitusaluse pindalaga 20 m2. Pääsuks Kaevuaia 

tee 19 (Poe) maaüksusele moodustatakse trans-

pordimaa sihtotstarbega krunt alates Kaevuaia 

teelt piki Kaevuaia tee 17 (Kristeni) ja Poe maa-

üksuste piiri.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga või-

malik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsi-

vald.ee.

11. aprillil 2013 kell 13 toimub Viimsi vallama-

ja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Rohuneeme 

küla, Sääre tee 7a ja Tominga IV detailplanee-

ringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväi-

dete avalik arutelu.

Detailplaneeringud
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Virgumine (talve-)
unest
Kätte on jõudnud kevad – aeg, mil loodus virgub, 
hakkab taas elama. 

Kuigi, jah, sel aastal on juskui teised lood – aastad ei olegi 
ju vennad. Kuid vaatamata külmakraadide ja lume jätku-
vale kohalolekule on päikesesära siiski see, mis meidki 
virguma äratab.

Seisame ka pühade lävel, et jätta taas seljataha paas-
tuaeg ning kogeda rõõmu ülestõusmisest. Kuigi see ka 
kevadpühaks või lihavõtteks nimetatav püha võib asetse-
da aastas märtsist maini, on ta ikka ja jälle meeldetuletus 
ärkamisest. 

Nagu talv ja kevad käivad igal aastal käsikäes, nii on 
ka paastuaeg ja ülestõusmispüha alati käsikäes. Kurbus ja 
rõõm on justkui kokku seotud.

Keegi tark on öelnud: “selleks, et inimene oskaks ko-
geda rõõmu ja ilu, on esmalt vaja kogeda raskusi ja kur-
bust, sest vaid siis mõistame mõlema tegelikku olemust.” 
Ja nii see ka tõesti on. Kui me ei ole kogenud kurbust, ei 
tea me, mis on rõõm, või kui meie teele ei ole sattunud 
raskusi, ei oska me aimatagi, kui ilus meie elu tegelikult 
on. Aga kuna inimene kipub päris palju kogetut ja eelkõi-
ge toimunuga seotud emotsioone unustama, siis kogeme 
ikka taas ja taas ka kurbust ja katsumusi, et tõesti ehedat ja 
puhast rõõmu tunda.

Karude elu ongi selline, kus nad päris suure osa aas-
tast on talveunes. Kui päike juba piisavalt kõrgelt käib, 
siis nad virguvad ja asuvad toimetama. Ja kui talve alguses 
uinus kaunis ja pontsakas karu, siis kevadel ärkab kindlas-
ti palju kõhnem, maailma uue pilguga vaatav loom.

Jälgides meie armsal Eestimaal toimuvat, on rõõm 
näha, kuidas me ka rahvana virgume miskist mõnulemi-
se joovastusest, mida rohke laenuraha on tekitanud, ja 
mõistame, et elamise eesmärk ei ole suured pudrumäed 
ja laiad piimajõed, vaid on miski muu. Eks inimeseti võib 
konkreetne elu mõte olla erinev, kuid üldiselt võiks selle 
kokku võtta siiski ikka enam ja enam sõnadega hoolimine, 
mõistmine, tegutsemine ja armastamine.

Selleks aga, et me kõike seda mõistaksime, ongi meil 
ikka ja jälle vaja ka endasse vaadata ja paremaks saada. 
On paastuajagi mõte ju ikka ja üksnes see, et me inimes-
tena endasse vaadates ja Loojaga kõneldes oma maailma 
korrastaksime.

Nii võimegi paastuaja lõpus avastada, et oleme juskui 
talveunest ärkavad karud, kes virguvad pikast talveunest 
hoopis teiste loomadena kui uinudes. Virgume, sirutame 
end päikese poole ja võtame suurima rõõmuga vastu seda 
väge, mida päikese soojus meile annab. See on uus rõõm, 
uus elu loodusele, see on uus võimalus ka igale inimesele.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik

-

Moeaken 
noortele moe-
huvilistele
Moeaken on viiendat aastat järjest 
noortele moehuvilistele korral-
datud üritus, mis toimub Viimsi 
Koolis. 

Huvi Moeakna vastu on kasvanud iga 
aastaga. Viimsi koolis on ka valikõppe-
aine “Mood ja disain”, kus noored saavad 
juhendamist, kuidas oma kollektsioone 
koostada. Selline üritus annab noortele või-
maluse kohtuda Eesti oma ala parimatega, 
kes samuti saavad aidata kaasa noorte an-
dekate moekarjääris. Noorte moode hindab 
žürii, kuhu kuuluvad moemaailmas tuntud 
inimesed nagu Toomas Volkmann, Aldo 
Järvsoo, Ketlin Bachmann-Põldroos, Mar-
git Jõgger, Marianna Aasma, Evelyn Miko-
mägi, Mariliis Helvik ja Tõnis Truumann.

Moeaken toimub 4. aprillil kell 19 
Viimsi Kooli aulas. Üritusele on regist-
reerinud 15 kollektsiooni. Moeaken on 
ka heategevuslik ettevõtmine, sest saa-
dud raha annetatakse MTÜ-le Viimsi 
Perekodu.
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10. märtsil oli Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus koguduse 
kammerkoori kontsert. 
Sellega algas kirikukont-
sertide sari, millega ko-
gutakse kirikule raha ore-
li ehitamiseks. Koguduse 
organisti Hille Porosoni 
algatusel loodud ettevõt-
mise eesmärk on saada 
kirikusse orel pühakoja 
10. aastapäevaks, mis on 
2017. a jaagupipäeval. 

Oreli ehitamine on pikk prot-
sess. Kaks aastat tagasi kutsus 
Hille Poroson Viimsi Püha 
Jaakobi kirikut vaatama Hans-
Martin Peterseni Lübeckist, kes 
töötab orelieksperdina Põhja-
Saksamaal. “Viibides Viim-
si kirikus ja proovides hoone 
akustikat, tekkiski mõte oreli 
kontseptsioonist,” rääkis Viim-
si Püha Jaakobi koguduse or-
ganist Hille Poroson. Et mitte 
rikkuda kiriku ilusat sisearhi-
tektuuri, peaks oreli paigutama 
parempoolsesse ruumi altari 
kõrval. Seina tehakse avaus, 
kuhu tuleb oreli prospekt, esi-
mene rida vilesid. Oreli muu 
osa paigutatakse nn kappi, mida 
organist saab jalaga avada ja sul-
geda. “Muusikas tähendab see 
crescendosid-diminuendosid. 
Kirikusaali jääb muidugi män-
gupult,” selgitas Poroson.

Kuna orel on pill, mis va-
jab ruumi, ja Viimsi kirikus on 
seda vähe, siis otsustati ehitus-
viisi kasuks, mida Eestis veel 
tehtud ei ole. Seda nimetatakse 
saksa keeles wechselschleife 
süsteemiks. See tähendab, et 
ühte registrit (s.o vilede rida) 

Uudse süsteemiga orel 
kiriku 10. aastapäevaks

saab mängida nii esimesel kui 
teisel manuaalil (orelil nime-
tatakse klahvide rida manuaa-
liks). Jaakobi kirikusse tahe-
takse ehitada kahe manuaali ja 
pedaaliga orel. “Sarnase efek-
tiga on transmissioon, mida 
leidub ka orelitel Eestis, aga 
ehituslikult on need süsteemid 
erinevad. Wechselschleife süs-
teem on väga töökindel. Kui-
das seda mõistet eesti keelde 

tõlkida, peaksime veel eesti 
orelimeistritega kokku leppi-
ma – ehk sobiks vahelduvad 
šleifid,” rääkis organist. See 
tähendab, et väikesele pinnale 
mahutatakse 15 registriga orel, 
kus suhteliselt vähese registri-
te arvu juures on tänu wechsel-
schleife süsteemile tunduvalt 
rohkem kõlalisi võimalusi. 
Orelile lisatakse veel koplid ja 
tremolo. 

Pärast seda, kui oreli kont-
septsioon oli olemas, valiti 
välja kolm firmat, kellel on 
kogemused sellises süsteemis 
orelite ehitamisega ja kes on 
ehitanud mereäärsesse klii-
masse. Kõik firmad võtsid ette 
Püha Jaakobi kirikule pak-
kumise tegemise sellise oreli 
jaoks. Orelifirmad tutvusid 
Viimsi kirikuga ja pakkumi-
sed olid Hille Porosoni sõnul 
väga läbimõeldud ja põhjali-
kud. Järgnesid reisid, et nende 
firmade ehitatud oreleid nii 
Soomes kui Saksamaal vaada-
ta-kuulata.

Põhjaliku analüüsi tulemu-
sel jõuti otsusele, mille Viimsi 
Püha Jaakobi koguduse nõuko-
gu vastu võttis, et orel tellitak-
se firmalt Mühleisen Orgelbau 
Leonbergist Lõuna-Saksamaalt. 
Firma asutas Konrad Mühlei-
sen. (Teine samanimeline oreli-
firma eksisteerib ka Strassbour-
gis, mille asutaja oli Konrad 
Mühleiseni onu.) 

“Mühleiseni firma on suurte 
kogemustega orelifirma, esin-
dab lõuna-saksa oreli kõlakul-
tuuri,” rääkis Hille Poroson. 
“Nad on ehitanud oreleid näi-
teks Stuttgarti evangeelsesse 
peakirikusse, Solitude lossiki-
rikusse, Budapesti uude Filhar-
mooniasse ja palju teisi pille.”

Firma oreliehitamise jär-
jekorrad on päris pikad. Kuna 
aga rahakogumine alles algab, 
pole see Porosoni sõnul prob-
leem. Eesmärk on kiriku 10. 
aastapäevaks 2017. aasta juu-
lis uue oreliga kiriku pidupäe-
va tähistada.

VT

Mühleiseni firma valmistatud 82 registriga orel Stuttgarti 
evangeelses peakirikus. Foto Mühleisen

Kui päike kõrgel, virguvad karud ja asuvad toimetama.
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Hamelini vile-
pillimees meelitab 
teatrisse
Viimsi Harrastusteatril on lavaküpseks saamas 
uus peremuusikal “Hamelini Vilepillimees“. 

Üle maailma tuntud legendil põhineva loo tegevus toimub 
keskaegses Hamelini linnakeses, kus rottide invasioon on 
teinud tohutu hävitustöö. Linnapea on välja pannud suure 
autasu sellele, kes linna närilistest vabastab. Ent kui lin-
napea tütresse armunud noormees oma võluvilepilliga ro-
tikarja linnast välja meelitanud on, taganeb linnapea oma 
lubadusest. Seepeale lubab pettunud noormees vilepilli 
võlujõu laste peale pöörata ja ka nemad rottide kombel lin-
nast igaveseks minema viia. Kuidas lugu edasi läheb, saate 
näha 2.04, 7.04, 9.04, 14.04 ja 21.04 Viimsi Huvikeskuse 
saalis toimuvatel etendustel.

Richard ja Pauline Kelvini muusikalil “The Magical 
Pied Piper” põhineva loo lavastaja Franka Vakkum on 
muusikalises koostöös Kalle Ermiga eelnevatel aastatel 
Viimsi Harrastusteatris lavale toonud menukad muusika-
lavastused “Annie” ja “Tom Sawyeri seiklused”. Mitmed 
neist etendustest tuntud näitlejad teevad vahvad rollid ka 
uues muusikalis ja mitmed selles etenduses mängivad  lap-
sed on laval koos ema või isaga. 

Kaasahaarav ja humoorikas “Hamelini Vilepillimees” 
on tore teatrielamus kogu perele!

Annaliisa Sisask Silla

Rotid vallutavad linna. Foto Franka Vakkum

Viimsis Pringi külas,  Püha 
Jaakobi kiriku kõrval seisab 
uhkelt üks suur ja kena 
punane puithoone. Alates 
2005.  aastast asub selles 
Rannarahva Muuseum, 
kuid palju rohkem aastaid 
on väärikas hoone olnud 
koduks Viimsi koolile. 

Vanemal ajal mere ääres asu-
nud koolimaja jäi esimese Eesti 
Vabariigi aegu koolilaste arvu 
suurenemise tõttu õpilastele 
kitsaks ja vajadus suurema koo-
limaja järele oli suur.  17. mail 
1925 pani esimene koolijuhata-
ja Villem Uustalu  Pringi külas 
uuele koolile nurgakivi ning 
oktoobris 1926 hakkas enamus 
klasse juba uues majas õppima, 
vaatamata asjaolule, et teine 
korrus oli alles välja ehitamata. 
Esimestel aastatel oligi seetõt-
tu maja talvel kohutavalt külm 
– õpetaja korteris langes tem-
peratuur alla nulli, klassiruu-
mides oli kütmisele vaatamata 
vaid mõni kraad sooja. Lapsed 
haigestusid, sagedased olid nii 
sarlaki- kui gripiepideemiad. 

Aastast 1927/28 õppisid 
kõik kuus klassi juba uues koo-
limajas. Koolis olid neli klas-
siruumi ja tööõpetuse klass,  
kantselei, mis oli ühtlasi ka 
õpetajate tuba, kaks võimle-
missaali, kaks tualetti ja kolme 
õpetaja korterid. Samal ajal toi-
musid endiselt ehitustööd, sest 
alumise korruse saalil ja teise 
korruse klassiruumidel polnud 
veel puhtaid lagesid, internaa-
dil puudus köök ja teine maga-
mistuba, maja välisvooderdus 
oli alles panemata. Ehitustöö-
dega jõuti lõpule alles 1938. 
aasta septembriks. 

Koolimajas toimus lisaks 
õppetööle ka seltsitegevus ja 
rahvapeod, mille eest seltsid 
valla kassasse raha maksid.  
Alumise korruse saali ehitas 

Pringi koolimaja 1926–1980

Viimsi Haridusselts ka näite-
lava.  Ühiselt tähistati jõulu-, 
ülestõusmis- ja suvistepühi. 
Lapsevanemad olid huvitatud 
kooliümbruse kaunistamisest. 
Kooli kroonikas on ära mär-
gitud mitmete Viimsi elanike 
nimed, kes annetasid kooliaia 
jaoks puid ja põõsaid. Nende 
seas olid Konstantin Kristjuhan 
Lubja külast, Mihkel Pill Kaa-
siku külast ja Mart Muru Pringi 
küla Kingu talust. 1930. aasta-
tel ümbritsesid hoonet kenad 
lillepeenrad, mida suviti hoid-
sid korras suvitajad.  Kroonika 
nimetab nende hulgas eraldi 
ära konservatooriumi õppejõu 
Aleksander Arderi. 1930. aasta-
tel olid väga populaarsed met-

saistutustalgud, millest võttis 
osa kogu koolipere.

1940. aastatel tulid suured 
muutused. Kooli juhatajaks ni-
metati sama kooli õpetaja Ella 
Allasild, senine juhataja,  1935. 
aastal ametisse määratud Alf-
red Raudsepp küüditati Siberis-
se. Küüditamisest ei pääsenud 
ka paljud ümberkaudsed pered, 
kes just Pringi koolimajast seda 
pikka teekonda pidid alusta-
ma – siia koondasid küüditajad 
inimesed kokku. Saksa ajal oli 
koolijuhatajaks Elfriede Rei, 
sõja viimasel aastal kasutati 
koolimaja saksa sõjaväe ka-
sarmuna. 1944. aasta sügisel 
hakkas kooli juhatama taas 
Ella Allasild, tema järel Sal-

me Ruse (1951–1954), Maimu 
Attemann (1955–1961), Agu 
Tali (1961–1970), seejärel Karl 
Tammet ning viimastena  Ilja 
Tuhk ja Rein Sahk. 

1978. aastal oli õpilasi juba 
üle 300. 1980./81. õppeaasta jäi 
Pringi koolimajale viimaseks, 
1981. a aasta sügisel alustati 
õppetööd juba uues koolimajas. 

Väga paljud põlised viimsi-
lased on oma haridusteed alus-
tanud ja seda ka pikki aastaid 
käinud just selles ajaloolises 
“Pringi punases koolimajas”. 
Täna ei tööta majas enam küll 
kool, kuid koolile kohane mõ-
nus ja inspireeriv atmosfäär on 
jäänud – muuseum kannab seda 
ajalugu edasi. Kuuleme tihti 
külastajatelt põnevaid lugusid 
ja näeme meeleliigutust, kui 
meenutatakse mõnd vana seika 
või seisatatakse toas, kus lapse-
põlves õpiti, mängiti, unistati… 

Kui mõnel lehelugejal on 
toredaid mälestusi või fotosid 
oma kooliajast tolles punases 
hoones, siis oleme tänulikud, 
kui neid muuseumiga jagate ja 
aitate täiendada Viimsi kooliga 
seotud ajalugu. 

Kontakt: teadus@rannarah-
vamuuseum.ee, tel 606 6941.

Rannarahva Muuseum

Praegu on siin Rannarahva muuseum.

Viimsi kool 1960-ndatel aastatel.
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Kevad südames 
Dave Bentoni ja Liis Reisneri kontsert “Kevad 
südames“ Viimsi Koolis.

“Kevad südames” on kontsert, kus esitatakse armastatud 
lugusid eesti, inglise ja hispaania keeles. Südantsoojenda-
va romantilise muusika hulgas esitab Dave Benton Kait 
Tamra repertuaarist laulu “Oma saar”, Jaak Joala tuntuks 
lauldud laulu “Butterfly” ja teisi tuntud meloodiaid. Ben-
ton ja Reisner esitavad romantilisi lugusid naistest, naiste-
le ja kevadest. 

Noor lauljatar Liis Reisner on tuntud finalistina 2012. 
aasta saatest “Eesti otsib superstaari”. Dave Benton rää-
kis Viimsi Teatajale, et mõte teha noore lauljatariga ühi-
ne kontserttuur tekkis spontaanselt mullu detsembris ühel 
heategevusüritusel, kus ta kuulas Liis Reisneri esinemist. 
“Leidsin, et Liis on väga andekas. Mõtlesin, et miks mitte 
anda talle selline võimalus,” rääkis Benton. Tema sõnul 
on Reisneril olemas lavasarm, hea hääl ja oskus publikuga 
kontakti saavutada. 

Ühise kontserdi repertuaar on Bentoni sõnul väga mit-
mekesine ning mõeldud on igas vanuses kuulajaile. Laulja 
rääkis, et ükski kontsert ei ole lõppenud ilma, et publik 
poleks palunud tal lisapalana esitada laulu “Kui jaamast 
lahkub rong”. Isegi kui ta on suvetuuril püüdnud selgita-
da, et tegemist on jõululauluga, soovib rahvas seda ikkagi 
kuulata. “Ei arvanud kunagi, et see saab minu hitiks num-
ber üks. See on mulle suur üllatus,” rääkis Benton. 

Arubal sündinud laulja Dave Benton elab Viimsis juba 
11. aastat ning on oma kodukoha Kelvingiga väga ära har-
junud. “Kelvingi on fantastiline, siin on meri ja mets,” kii-
tis mees, “pole mingit põhjust siit kuhugi mujale kolida”. 

“Kevad südames” kontserttuur on lühike – kontserdid 
toimuvad vaid Võrus, Paides, Viimsis ja Jõhvis. Lühike-
se tuuri põhjus on Bentoni hõivatus teiste kontsertidega. 
Äsja saabus ta Soomest, kus ta saadab väikse orkestriga 
rahvusvahelistel tantsuvõistlustel tantsijaid. Bentoni sõnul 
on neil võistlustel eriline publik ning esinemine on viie-
tunnine töö, kus tuleb laulda võistlustantsijatele saateks nii 
valssi, tangot, rumbat kui muud. Sealjuures ei jäta Benton 
kasutamata võimalust esitada ka eesti laule, näiteks “Saa-
remaa valssi”. 

Viimsi kooli kontserdil saadab Bentonit ja Reisnerit 
akustiliste pillidega Eesti tippmuusikute live-band. Viim-
si Kooli saali hindab Benton Eesti parimaks koolisaaliks, 
mis on väga hea akustikaga ja professionaalselt ehitatud. 

Dave Bentoni ja Liis Reisneri kontsert “Kevad süda-
mes” toimub Viimsi Koolis 30. märtsil kell 19. Piletid saa-
daval Piletilevis ja kohapeal. 

VT

Loodusretked Viimsi vallas 
1.–4. klassi õpilastele

Palmipuudepühal 24. märt-
sil kell 17 esitab kuulus 
ansambel Orthodox 
Singers Valeri Petrovi 
juhatusel Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus iidset ja 
kaasaegset õigeusumuu-
sikat. 

Kontserdi kava näitab õigeusu-
muusikat kogu selle mitme-
külgsuses. Esitatavad teosed on 
erinevatest ajastutest ja stiili-
dest. Kontserdil kõlavad iidsed 
õigeusulaulud, vanavene, vree-
ka, serbia ja bulgaaria viisid, 
XVIII–XIX sajandi heliloojate 
vaimulikud teosed ning samu-
ti kaasaegne õigeusumuusika 
eesti heliloojate sulest. 

Ansambel Orthodox Sin-
gers tegutseb alates 1989. 
aastast ja on viimase 24 aasta 
jooksul leidnud tunnustust kui 
üks Eesti parimaid professio-
naalseid kooriansambleid. 

Orthodox Singers on uuni-
kum Eesti kultuurimaastikul. 
See on ainus Eestis õigeusu 
muusikat esitav kutseline kol-

Iidne ja kaasaegne õigeusumuusika

lektiiv. Kollektiivi tähtsaim 
loominguline suund on varaja-
ne, kontsertesituses harva kõlav 
õigeusu muusika. Repertuaaris 
on ka vene vaimuliku muusika 
tähtteoseid, rahvalaulu seadeid, 
nüüdisaja vaimulikku muusikat 
(Arvo Pärt, John Tavener, Vale-
ri Kalistratov jt). Palju lauldak-
se ka eesti heliloojate muusikat 
– Cyrillus Kreegi, Kuldar Sin-
gi, Erkki-Sven Tüüri, Urmas 
Sisaski, Veljo Tormise ja Gali-

na Grigorjeva loomingut. Tä-
naseks on publiku ette toodud 
kaks muusikalist lavateost – 
muusikaline etendus “Andreas 
Passion” Arvo Pärdi muusika 
põhjal ja muusikaline draama 
koorile “Quo vadis?”, kus kõ-
lab Veljo Tormise ja Arvo Pärdi 
muusika. 

Valeri Petrov (snd 1960 Pe-
terburis), vokaalansambli Ort-
hodox Singers dirigent, kunsti-
line juht ja vaimuliku muusika 

helilooja, on lõpetanud Eesti 
Muusikaakadeemia. 1989. a 
asutas ta kammerkoori, mis 
pühendus õigeusu vaimuliku 
muusika esitamisele, 2003. a sai 
koor nime “Orthodox Singers”. 

Petrov on varase slaavi ki-
rikulaulu ja keskaja muusika 
väga hea tundja, tuntud vaimu-
liku õigeusumuusika tutvustaja 
ja edendajana Eestis ja Põhja-
Euroopa riikides.  Petrovi meis-
terlikkus avaldub virtuoosses 
dirigenditehnikas, mis põhineb 
heliteose vaimse põhiolemuse 
ja helilooja loomingulise püüd-
luse täiuslikul mõistmisel. Ta 
suudab mõista kõikide stiilide 
põhijooni  ja neid ansamblile 
edasi anda. Tema dirigendi-
maneeri iseloomustavad käte-
töö säästlikkus, emotsionaalne 
vaoshoitus, suurepärane vor-
mitunnetus ja sellega kaasnev 
vaimne keskendumine.

Piletid on müügil enne kont-
serdi algust kohapeal. Lisainfo:  
www.orthodoxsingers.com

Maria Petrov

Orthodox Singers esitab õigeusu muusikat. 

Eri põlvkondade lähen-
damiseks on käimas pro-
jekt, kus lapsed õpivad 
valla seenioridelt oma 
kodupaika tundma. 

2012. aasta Euroopa üks oluli-
si teemasid on “Aktiivne vana-
nemine ja põlvkondadevaheli-
ne koostöö”. Sellest lähtuvalt 
on Viimsi Kooli ja Viimsi 
Päevakeskuse vahel toimunud 
mitmeid projekte. Sügisel oli 
ühine arutelu gümnasistide 
ja pensionäride vahel teemal 
“Mis on õnn”. Detsembrist 
alates on kuuel korral igakui-
selt toimunud põnevad loodus-
retked Viimsi vallas 1.–4. klas-
si õpilastele. Juhendajateks 
meie valla toredad “vanaisad” 
– kaks meest, kes teavad väga 
palju koduvalla ajaloost, loo-
dusest ja lugudest. Seeniorist 
eestvedaja on Volli Kallion. 
Kooli poolt aitab korraldada 
Lemme Randma.

Projekti eesmärk on lähen-
dada eri põlvkondi. Seeniorid 
on õpilastele justkui tugiisi-
kud. Oma teadmisi ja kogemu-
si annavad nad nii valla aren-
gutest, meie asukohast mere 
ääres, loodusest kui loomarii-
gist. Räägitakse rahvakalendri 
tähtpäevadest, heaolust – kok-
kuvõttes toetatakse koduloo-
list ja isamaalist kasvatust.

Retk kestab 2–2,5 tundi. 
Matka sihtpunktis on vestlus-
paus, grillitakse vorste ja juuak-
se taimeteed. Minnakse ja tul-
lakse bussiga.

Detsembris käidi vaata-
mas mägraurgusid ja nende 
elukombeid. Jaanuaris tutvuti 
militaarehitistega Viimsi val-

las. Veebruaris tähistati koos 
metsasõpradega sõbrapäeva. 
Loeti nende jälgi, viidi süüa, 
söödi koos vastlakukleid.

Mis edasi? Märtsis on tule-

mas maarjapäeva tähistamine 
ja räägitakse elust Nõukogude 
Liidu ajal, militaartsoonist ja 
vaadatakse tulepaake. Aprillis, 
jüripäeval, tehakse linnuvaat-

lusi. Mais minnakse urbani-
päeval vaatama valla pisiime-
tajaid ja nende valmistumist 
perekasvuks. Räägitakse ka 
putukatest. 

Nende retkede vastu tun-
takse järjest suuremat huvi. 
Kui alguses oli kümmekond 
last, siis praeguseks on grupp 
saanud maksimaalse võima-
liku suuruse – 16, ja tung on 
suur. Kohad saavad üldjuhul 
täis juba esimestel päevadel 
pärast registreerimise algust.

Sellised käigud on kind-
lasti meie noortele olulised, 
et tekiks lähedasem seos oma 
kodukohaga ja et Viimsi saaks 
terviklikuma tähenduse nende 
jaoks. See aitab kaasa sellele, 
et nad õpivad Viimsit hoidma.

Lemme Randmaa

Matkal grillitakse vorsti ja juuakse taimeteed. 

Loodusretke vastu on laste huvi aina kasvanud.
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Amet Nimi Uus nr
Infosekretär 6 028 800

Faks 6 028 801
Viimsi Vallavolikogu
Volikogu kantselei  juhataja Birgit  Mägi 6 028 802
Viimsi Vallavalitsus
Vallavanem Haldo Oravas 6 028 803
Abivallavanem Jan Trei 6 028 803
Abivallavanem Endel Lepik 6 028 803
Abivallavanem Margus Talsi 6 028 803
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht Mailis Alt 6 028 840
Arendusnõunik Enno Selirand 6 028 849
Vallakantselei         
Vallasekretär Kristi Tomingas 6 028 803
Spetsialist (registritoimingud) Katrin Jalast 6 028 806
Ülemise korruse infolaud Terje Sander 6 028 803
Õigusnõunik Gunnar Kender 6 028 803
Jurist Merit Saar 6 028 870
Juristiabi Heli Kannes 6 028 872
Arhivaar Maiu Kuul 6 028 854
Haldusspetsialist Ants Vitsut 6 028 828
Järelvalveinspektor Märt Neppo 6 028 829
Rahandusamet 
Rahandusameti juhataja valla-
valitsuse liige

Randar Lohu 6 028 813

Raamatupidamine 6 028 860

Pearaamatupidaja Tiina Põder 6 028 809
Raamatupidaja (lasteaed-koolid) Anneli Putkemaa 6 028 865
Peaökonomist Liina Koppel 6 028 852
Maa- ja planeerimisamet
Spetsialist (maatoimingud) Marianne Leppmets 6 028 817
Maakorraldaja Silvi Rinne 6 028 816
 Planeeringute koordinaator Anne Siitan 6 028 822
Planeerimisspetsialist Velly Sild 6 028 871
Ehitusamet
Ehitusameti juhataja Juhan Kuller 6 028 821
Arhitekt Rein Annuk 6 028 820
Ehitusjärelevalve inspektor Renee Villemson 6 028 850
Ehitusameti kantselei 6 028 856
Spetsialist Mart Kraut 6 028 830
Kommunaalamet                      
Kommunaalameti juhataja Alar Mik 6 028 827
Teedeinsener Harri Lugu 6 028 861
Kommunaalameti kantselei Lilia Tolmusk 6 028 818
Spetsialist (Viimsi saared) Igor Ligema 6 028 834
Heakorraspetsialist Anne Talvari 6 028 853
Keskkonnaamet
Keskkonnaameti juhataja Eleri Kautlenbach 6 028 851
Keskkonnaspetsialist Aet Põld 6 028 859
Sotsiaal-ja tervishoiuamet
Sotsiaal- ja tervishoiuameti 
juhataja

Reet Aljas 6 028 824

Lastekaitsespetsialist Helen Jõks 6 028 823
Sotsiaaltööspetsialist Eldi Pärdi 6 028 825
Sotsiaaltööspetsialist Kairi Uuk 6 028 857
Lastekaitsespetsialist Margit Stern 6 028 867
Lastekaitsespetsialist Helen Alton 6 028 875
Noorsoo- ja haridusamet
Noorsoo- ja haridusameti juhataja Katrin Markii 6 028 868
Noorsoo- ja haridustöö koordi-
naator

Kadi Bruus 6 028 862

Haridustöö spetsialist Riin Suut 6 028 868
Kultuuri- ja spordiamet
Kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask 6 028 874
Kultuuritöö koordinaator Marje Plaan 6 028 866
OÜ Viimsi Arenduskeskus 6 028 863
Viimsi Teataja 6 028 833
Viimsi Konstaablipunkt Tel/fax 6 028 855
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Direktor Ita-Riina Pedanik 6 028 839
Direktori asetäitja Kalle Erm 6 028 838
Turundus- ja müügijuht Heidi Kirsimäe 6 028 838
Viimsi Noortekeskus 6 028 826
OÜ Viimsi Haldus

Faks 6 028 837
Juhatuse liige Heiki Virronen 6 028 836
Projektijuht August Kiisk 6 028 836
Haldusjuht Andres Villemson 6 028 873

TEADAANNE
Alates 1. aprillist muutuvad Viimsi Vallavalitsuse, Oü Viimsi Haldus, MTü Viimsi Huvikeskus ja Viimsi politseipunkti numbrid.

Rimi avas Viimsis 
mini-Rimi
Eesti suurim jaekett avas Viimsis Rimi kaupluse.

Rimi Eesti tegevjuhi Anders 
Lorentzsoni sõnul on Viim-
sis avatud kauplus esimene 
selle piirkonna Rimi. “Viimsi 
on suure elanikkonnaga piir-
kond, mis vajab laia valikuga 
kauplust. Oleme ka tarbija-
telt saanud päringuid, millal 
Viimsis mõni Rimi avatakse. 
Uus mini-Rimi pakub tarbi-
jatele peamisi igapäevaseid 
toidu- ja tarbekaupu,” rääkis 
Lorentzson. Senini Säästu-
marketi nime all tegutsenud 
kaupluse 600 m2 müügipin-

nal on varasemast pea kaks korda suurem valik tooteid, 
esindatud on ligikaudu 4500 tootenimetust. 

Viimsi mini-Rimis on lai valik värskeid puu- ja köö-
givilju, kuumtoidulett ja suur sortiment pagaritooteid. 
Lisaks pakuvad Rimi pitsameistrid kohapeal valmistatud 
poepitsasid. 

Viimsi mini-Rimis asus tööle 22 inimest. Lisaks seni 
Säästumarketis töötanud inimestele värvati juurde 10 töö-
tajat. Vastavatud mini-Rimi asub aadressil Randvere 1B, 
Viimsi. 

VT

Mini-Rimi avar kaubasaal. 

Mitmekesine puuviljavalik. 

Suur hulk eestimaalasi 
peab kaardimakse võima-
lust täna legaalse ette-
võtluse võrdkujuks ning 
on sügavalt häiritud, kui 
seda põhiõigusena tun-
duvat makseviisi mõnes 
asutuses ei pakuta. Teine 
osa aga kasutab panga-
kaarti peamiselt sularaha 
väljavõtmiseks panga-
automaadist, mistõttu 
jäävad neil kasutamata 
mitmed pangakaardi 
eeliseid. 

Ühelt poolt kätkeb sularaha 
kaasaskandmine, eriti suure-
mate summade puhul, endas 
kahtlemata tõsist turvariski. 
Kui teil varastatakse rahakott 
koos pangakaardiga, jääb teie 
pangakontol olev raha teile 
alles. Paberraha puhul peate 
aga alati arvestama ohuga, et 
jääte kodus või tänaval varga 
käe läbi ilma just nii suurest 
hulgast rahast, kui palju saht-
li põhja või rahakoti vahele 
varusite. Kindlasti tuleks püü-
da loobuda harjumusest oma 
töötasu, pension või mistahes 
muu sissetulek kohe pärast 
laekumist sularahas välja võt-
ta.

Kuid on ka mitmeid teisi 
põhjuseid, miks on mõttekam 
sooritada oma oste panga-
kaardiga. Mida enam panga-
kaarti maksmisel kasutate, 
seda lihtsam on teil oma ku-
ludel silm peal hoida interne-
tipangas loodud rahaplanee-
rija abil. 

Turvaline rahakasutus 
pangakaardiga

Isiklik või pere-eelarve
Nimelt on pangad loonud in-
ternetipangas eelarve planee-
rimise lahendused, millega on 
võimalik hinnata ja reguleeri-
da oma kulutusharjumusi. Ta-
suta e-teenusena loodud pla-
neerija liigitab tehtud tulud ja 
kulud eraldi gruppidesse nagu 
kommunaal- ja sideteenused, 
sularaha väljavõtt, toit, riided, 
meelelahutus jne. 

Süsteem on sedavõrd nuti-
kas, et teab ise makseterminali 
järgi enamike kulude gruppi, 
samas on kasutajal võimalik 
käsitsi ka igale tehingule ise 
grupp määrata. Näiteks paneb 
kulude ja tulude planeerija 
Selveris tehtud kulutuse auto-
maatselt toidu gruppi, kui aga 
ostetav ese oli hoopis mõni 
aiatööriist, võid tehingu käsitsi 
hoopis kodukulude või hobide 
alla tõsta. Kasutaja võib mää-
rata igale grupile eelarvelimii-
di ning jälgida graafikutelt kuu 
jooksul eelarve täitumist. 

Samuti pakuvad need kesk-
konnad pere-eelarve koostami-
se ja haldamise võimalust, mis 
tähendab, et kumbki perekon-
na leivateenija saab vastasti-
kuse soovi korral lisaks oma 
kulutustele hoida internetipan-
gas silma peal ka teise osapoo-
le kulutustel ühiste eelarvete 
raames. Mõistagi eeldab sellise 
jagatud planeerija kasutamine 
täielikku osapoolte vahelist usal-
dust.

Rohkem võimalusi 
internetipangas
Lisaks eelarve planeerimise 
võimalustele on pangakaarti-
del ka muid kasulikke funkt-
sioone. Neile, kes pole veel 
interneti- või mobiilipangaga 
parimaks sõbraks saanud, pa-
kub pangakaart võimalust tut-
vuda sularahaautomaadist oma 
kontojäägi ja viimaste tehin-
gutega ning tasuda ka igakui-
sed telefoni-, elektri- ja muid 
arveid. Mugavaim viis selleks 

on siiski internetipank, kus 
on võimalik lisaks igapäevas-
te kulutuste jälgimisele ning 
maksete teostamisele taotleda 
ka laenu või järelmaksu, ava-
da kogumiskonto, jälgida oma 
pensionikonto seisu ja palju 
muud. 

Internetipank on tänapäeval 
ka lihtsam viis siseneda erineva-
tesse riigi poolt pakutavatesse e-
teeninduskeskkondadesse. Ko-
guni üle miljoni korra kasutati 
2012. aasta tuludeklareerimise 
perioodil võimalust Swedbanki 
internetipangast e-maksuame-
tisse siseneda. Samuti on inter-
netipank üks väravatest riigipor-
taali www.eesti.ee, mille kaudu 
on võimalik suhelda riigiga ning 
kasutada sadu riigi e-teenuseid 
alates elukoha registreerimisest 
lõpetades enda digiretseptide 
vaatamisega.

Kaitse koode võõraste 
eest!
Pangakaardi ja internetipanga 
kasutamisega kaasnev turvali-
sus on tagatud aga ainult juhul, 
kui kannate hoolt selle eest, et 
teie PIN-kood ja internetipan-
ga paroolid oleksid võõraste 
eest kaitstud. Kindlasti ei tohi 
koode rahakoti vahel koos 
kaardiga hoida. Kindlam viis 
koode kaitsta on need pähe õp-
pida või leida neile oma isik-
likes asjades koht, mis oleks 
vaid teile teada ja seeläbi kuri-
kaelte eest kaitstud.

Ulla Ilisson
Swedbanki jaepanganduse 

divisjoni direktor

Pangakaardil on palju kasutusvõimalusi. 
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VIIMSI  VALLAVOLIKOGU 12.03.2013 ISTUNGI ÕIGUSAKTID 

12.03.2013 ISTUNGI OTSUSED
  
Nr 15 Karulaugu 3 kinnistu arvel moodustatava kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks 
nõusoleku andmine ning hoonestusõiguse seadmise kirjaliku enampakkumise tingimuste kin-
nitamine

Nr 16 Nõusoleku andmine OÜ-le Viimsi Haldus laenu andmiseks Viimsi valla 2013. aasta eel-
arvest

Nr 17 Nõusoleku andmine AS-ile Viimsi Vesi raha eraldamise kohta Viimsi valla 2014. ja 2015. 
aasta eelarvest

Nr 18 Viimsi Vallavolikogu 12.09.2000.a otsuse nr 176 ja sellega kehtestatud Oiusöödi maaük-
suse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

12. märts 2013 nr 18
Viimsi Vallavolikogu 12.09.2000.a otsuse nr 176 ja sellega kehtestatud Oiusöödi maaüksuse 
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Viimsi Vallavolikogu 12.09.2000.a otsusega nr 176 kehtestati Oiusöödi maaüksuse detailplanee-
ring, millega jagati hajaasustuses paiknev planeeritav kinnistu kaheks elamukrundiks (üks neist koos 
maatulundusmaa ja liiklusmaa sihtotstarbega). Kuivõrd kinnisasja omanik Tatjana Holdobajeva on 
püstitanud üksnes ühe elamu ega soovi realiseerida detailplaneeringuga ettenähtud ehitusõigust kahe 
elamu ehitamiseks, tegi ta 6.09.2012.a vallavalitsusele avalduse (registreeritud dokumendiregistris 
numbriga 10-10/4117) kinnistule kehtestatud detailplaneeringu tühistamiseks. Detailplaneeringus 
on kinnistu kagupiirile määratud muuhulgas ka juurdepääsutee servituudi ala, tagamaks juurdepääsu 
võimaluse elamukruntidele Ellerheina tee 29 ja Aiaotsa tee 15, kuivõrd viimastel puudub juurdepääs 
avalikult teelt.

Kuivõrd kinnistule Oiusöödi on Harju Maakohtu 20.12.2007. a kohtumäärusest (tsiviilasi nr 
2-05-18236, parandatud Harju Maakohtu 05.02.2008. a määrusega) tulenevalt seatud reaalservituut 
kinnitute nr 1681402 (Ellerheina tee 29) ja nr 702702 (Aiaotsa tee 15) igakordse omaniku kasuks, ei 
tohi Oiusöödi maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise korral kinnistu Oiusöödi omanik 
teha takistusi kruntidele Ellerheina tee 29 ja Aiaotsa tee 15 juurdepääsuks.

Eeltoodu alusel ja lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punktist 1, § 6 lõi-
kest 1, § 22 lõike 1 punktist 33, “Haldusmenetluse seaduse” § 64-70 ja “Planeerimisseaduse” § 27 
lõikest 1, Viimsi Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.09.2000.a otsus nr 176 ja sellega kehtestatud 

Oiusöödi maaüksuse detailplaneering (OÜ Maaplaneeringud töö nr 59-00).
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 

Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas

Vallavolikogu esimees

12.03.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED

Nr 6 Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut
Nr 7 Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord
Nr 8 Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve

12. märts 2013 nr 6
Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev määrus kehtestab Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi ja 

preemia statuudi.
(2) Stipendium või preemia antakse üldjuhul välja igal aastal. Stipendiumikonkurss kuulutatakse 

välja Viimsi Vallavalitsuse korraldusega. Konkursiteave avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
Viimsi valla veebilehel.

§ 2. Stipendiumi eesmärgid 
(1) Jäädvustada Eesti riigipea, kirjaniku ning Viimsi valla aukodaniku Lennart Meri (1929-2006)  

mälestust.  
(2) Innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes on või on olnud seotud Viimsi vallaga ning õpib 

mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise.  
(3) Premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on või on olnud seotud Viim-

si vallaga ja on koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas.      
§ 3. Stipendiumi rahastamine
(1) Viimsi vald eraldab valla eelarvest president Lennart Meri stipendiumiks üldjuhul igal aastal 

kuni 3200 eurot. 
(2) President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid ra-

halisi toetusi füüsilised ja juriidilised isikud. 
§ 4. Stipendiumi määramine
(1) Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav ba-

kalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. 
(2) Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi 

omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. 
(3) Stipendiumi taotleja või preemiale kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt 

olema Viimsi valla elanik, kuid ta peab omama eluloolist või hariduslikku seost Viimsi vallaga.
(4) Stipendiumi taotleja esitab hiljemalt 1. detsembriks Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile 

info@viimsivv.ee järgmised eestikeelsed digitaalselt allkirjastatud dokumendid:  
1) avaldus;

2) eluloo- ja haridustee kirjeldus (sh seos Viimsi vallaga);
3) uurimustöö teema, lühike sisukirjeldus ja koostamise ajakava;
4) soovituskiri uurimustöö juhendajalt.
(5) Preemia taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. detsembriks Viimsi Vallavalitsuse e-posti aadressile 

info@viimsivv.ee esitada järgmised eestikeelsed digitaalselt allkirjastatud dokumendid:
1) preemiale kandideerija avaldus või kolmanda osapoole esildis (kokkuleppel kandidaadiga) 

koos põhjendusega preemia määramiseks;
2) kandidaadi omakäeline eluloo- ja haridustee kirjeldus (sh seos Viimsi vallaga);
3) kandidaadi koostatud uurimustöö humanitaarteaduste valdkonnas. Uurimustöö võib olla 

koostatud  Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes.
(6) Viimsi Vallavalitsus kinnitab oma  korraldusega iga-aastaselt stipendiumikomisjoni koossei-

su ja katab vajadusel kokkuleppel komisjoni liikmetega komisjoni tööga seotud kulud. Stipendiumi-
komisjoni kuuluvad vähemalt järgmised liikmed:

1) president Lennart Meri perekonna esindaja(d);
2) Viimsi vallavanem komisjoni esimehena;
3) humanitaarvaldkonna tunnustatud esindaja(d). 
(7) Stipendiumikomisjoni ülesandeks on:
1) konkursitingimuste kooskõlastamine Viimsi Vallavalitsusega, sh vajadusel uurimustöö tee-

mavaldkonna täpsustamine;
2) laekunud taotluste ja esildiste tunnistamine nõuetele vastavaks;
3) nõuetekohaste uurimustööde läbivaatamine;
4) parima uurimustöö väljaselgitamine ja põhjendatud ettepaneku tegemine Viimsi Vallavalitsu-

sele stipendiumi või preemia määramiseks.  
(8) Stipendiumikomisjonil on õigus konkursi väljakuulutamise teates täpsustada humanitaartea-

duste valdkonda, mida esitatavad uurimustööd peavad käsitlema. 
(9) Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium või preemia välja andmata sobivate kandi-

daatide või uurimustööde puudumisel. 
(10) Stipendium või preemia määratakse ühele kandidaadile ning makstakse välja ühes osas. 
(11) Stipendiumikomisjon esitab oma ettepaneku Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks. 
(12) Stipendiumi või preemia määrab Viimsi Vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt 15. märt-

siks.
(13) Stipendium või preemia antakse üle koos tunnistusega president Lennart Meri perekonna 

liikme ja Viimsi vallavanema või tema volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva 
tähistaval üritusel Viimsis.

(14) Stipendiumi ja preemia kandidaatide ja saajate üle peab arvestust Viimsi Vallavalitsuse 
kultuuri- ja spordiamet.

§ 5. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.03.2012 määrus nr 8.
(2) Käesolev määrus jõustub 01.04.2013.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

12. märts 2013 nr 7
Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 19 ning § 
49 lõike 42 alusel (RT I, 28.12.2012,6).

§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmetele ja vallavane-

male makstava töötasu, lisatasu ja hüvitiste suurus ja maksmise kord.
§ 2. Töötasu, hüvitise või lisatasu määramine ja maksmine
(1) Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale töötasu, hüvitise või lisatasu määramise otsutab 

Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu). 
(2) Töötasu, hüvitise või lisatasu makstakse üks kord kuus järgneva kuu viiendaks kuupäevaks 

ülekandega pangakontole.
§ 3. Tasustamise üldpõhimõtted
(1) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil palga-

lised vallavalitsuse liikmed ja vallavanem täitsid neile pandud ülesandeid.
(2) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.
§ 4. Töötasu määrad 
(1) Vallavanema töötasu määr on 3260 eurot kuus.
(2) Vallavalitsuse palgalise liikme (abivallavanema) töötasu määr on 2231 eurot kuus.
§ 5. Lisatasu määr ja maksmine
(1) Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline vallavalitsuse liige, makstakse vallavalitsuse liik-

mete täiendavate tööülesannete eest hüvitist 320 eurot kuus.
§ 6. Preemia ja tulemuspalga maksmine
(1) Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse tulemuspalka ilma valla-

volikogu täiendava sellekohase otsuseta, kui teenistujatele tulemuspalga maksmise aluseks on valla 
ametiasutuse kollektiivsed tulemused ja teenistujatele makstakse tulemuspalka võrdsetel alustel.

(2) Kui teenistujatele makstakse võrdsetele alustel preemiat ametiasutuse heade töötulemuste 
eest, makstakse preemiat ka vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele ilma vallavoliko-
gu täiendava sellekohase otsuseta.

(3) Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimeta-
mata preemia määramise ning selle suuruse otsutab vallavolikogu. Preemia maksmise vastav voli-
kogu otsus peab olema põhjendatud.

§ 7. Hüvitise määramine
(1) Kinnitada vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele mobiiltelefoni ametialaseks 

kasutamiseks limiit ühes kuus kuni 100 eurot. Üle kehtestatud limiidi tehtud kulutused kuuluvad 
tagasimaksmisele vastavalt rahandusameti poolt esitatud esildise alusel.

(2) Vallavanemale  makstakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitist 511 eurot 
kuus.

(3) Palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutami-
se hüvitist 384 eurot kuus.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud hüvitist makstakse proportsionaalselt tööl 
oldud aja eest. Arvestuse hulka ei lähe puhkusepäevad, töövõimetuslehel olemise aeg ja lähetusel 
viibitud aeg (v.a juhul kui lähetuse ajal kasutatakse isiklikku sõiduautot).

§ 8. Asendustasu maksmine 
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PÕHITEGEVUSE SEES, SH:
ANTUD TOETUSED Eelarve Suurenda-

mine
Vähenda-
mine

Uus eelarve

4 Eraldised 2 172 191,84 304 006,46 -56 249,52 2 419 948,78
41 Sotsiaaltoetused 549 803,66 270 211,00 0,00 820 014,66
413 Sotsiaaltoetused 549 803,66 270 211,00 0,00 820 014,66
4130 Peretoetused 146 620,00 19 218,00  165 838,00
4131 Toimetulekutoetus 6 989,44 29 064,00  36 053,44
4133 Toetused puuetega inimestele 

ja nende hooldajatele
34 724,85 1 318,05  36 042,90

4134 Toitlustustoetused 23 000,00 220 176,00  243 176,00
4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav 

sotsiaalmaks
12 565,87 434,95  13 000,82

450 Sihtotstarbelised eraldised 1 493 400,18 33 795,46 -56 249,52 1 470 946,12
4500 Sihtotstarbelised eraldised 

jooksvateks kuludeks
1 493 400,18 8 000,00 -45 762,06 1 455 638,12

4502 Sihtotstarbelised eraldised 
põhivara soetamiseks

0,00 25 795,46 -10 487,46 15 308,00

 MUUD TEGEVUSKULUD Eelarve Suurenda-
mine

Vähenda-
mine

Uus eelarve

5 Tegevuskulud 10 794 411,45 2 491 
528,39,39

-25 052,00 13 260 887,84

50 Personalikulud 4 194 057,33 2 070 414,39 0,00 6 264 471,72
500 Töötasud 3 070 086,62 1 545 085,36 0,00 4 615 171,98
5001 Avaliku teenistuse ametnike 

töötasu
833 241,00 6 999,25  840 240,25

5002 Töötajate töötasu 2 084 741,62 1 538 086,11  3 622 827,73
506 Personalikuludega kaasnevad 

maksud
1 084 133,35 525 329,03  1 609 462,38

55 Majandamiskulud 6 600 354,12 421 114,00 -25 052,00 6 996 416,12
 MUUD KULUD Eelarve Suurenda-

mine
Vähenda-
mine

Uus eelarve

6 Muud kulud 185 688,39 100,00 0,00 185 788,39
60 Muud kulud (va. Intressid ja 

kohustistasud)
185 688,39 100,00 0,00 185 788,39

601 Maksu, riigilõivu ja trahvi-
kulud

10 270,00 100,00  10 370,00

 TEGEVUSKULUD 
KOKKU 

13 152 291,68 2 795 634,85 -81 301,52 15 866 625,01

INVESTEERIMISTEGEVUS 
INVESTEERIMIS-
TEGEVUS

Eelarve Suurenda-
mine

Vähenda-
mine

Uus eelarve

15 Materiaalsete ja immate-
riaalsete varade soetamine ja 
renoveerimine

-1 448 200,00 -77 132,06 0,00 -1 525 332,06

155 Materiaalne põhivara -1 448 200,00 -77 132,06 0,00 -1 525 332,06
1551 Majandus -1 244 200,00 -35 824,06  -1 280 024,06
1551 Haridus ja noorsootöö -35 000,00 -41 308,00  -76 308,00
 Finantsvarade suurenemine -939 034,55 -535 000,00  -1 474 034,55
10321 Antavad laenud -5 300 000,00  555 000,00 -4 745 000,00
 INVESTEERIMIS-

TEGEVUS  KOKKU
-8 190 101,67 -612 132,06 555 000,00 -8 247 233,73
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19.02.2013 ISTUNGI OTSUSED
  
Nr 11 Seisukoha võtmine välistaadioni rajamise osas ja volituste andmine välistaadioni raja-
mise korraldamiseks
Nr 12 Viimsi valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Nr 13 Perearsti Helen Lasn’i nimistu toetamine 2013. aastal
Nr 14 Viimsi vald Lubja küla Randvere tee 28 maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine

19.02.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED

Nr 4 Viimsi valla ametiasutuste palgajuhend
Nr 5 Viimsi valla mandriosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine aasta-
teks 2013-2014

19. veebruar 2013 nr 4
Viimsi valla ametiasutuste palgajuhend

Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse seaduse” (RT I, 06.07.2012, 1) § 63 lõike 2, “Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 36 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Viimsi valla ametiasutuste palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Viimsi 

valla ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.
(2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele. 
§ 2. Mõisted 
Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) teenistuja – Viimsi valla ametiasutuste teenistukohtade koosseisus ettenähtud teenistukohale 

nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;

(1) Palgalisele vallavalitsuse liikmele makstakse asendustasu vallavanema asendamise eest 25% 
vallavanema töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga.

(2) Palgalise vallavalitsuse liikme asendamise eest makstakse asendustasu 25% palgalise valla-
valitsuse liikme töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga.

§ 9. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. aprillil 2013.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

12. märts 2013 nr 8
Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 1  ja 
“Viimsi valla põhimääruse” § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.
§ 2. Määrus jõustub 19. märtsil 2013.a. 

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

Lisa 1
Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013.a määrusele nr 8

VIIMSI VALLA 2013. AASTA LISAEELARVE

PÕHIEGEVUSE TULUD

Osa Tulu kood Eelarve Suurenda-
mine

Vähenda-
mine

Uus eelarve

35 Saadud toetused 0,00 2 771 465,39 0,00 2 771 465,39
3500 Sihtotstarbelised toetused 

jooksvateks kuludeks
0,00 218 194,39 218 194,39

352.00.17 Mittesihtotstarbelised toetused 0,00 2 553 271,00 2 553 271,00
 PÕHITEGEVUSE TULUD 

KOKKU
18 770 952,00 2 771 465,39 0,00 21 542 417,39

PÕHITEGEVUSE KULUD
TEGEVUSKULUD

Osa Tulu kood Eelarve Suurenda-
mine

Vähenda-
mine

Uus eelarve

01 Üldised valitsussektori 
teenused

2 099 454,06 27 765,46 -44 941,52 2 082 278,00

011121 Vallavalitsus 1 610 983,87 13 278,00  1 624 261,87
013202 Valla arengukava 140 454,06 14 487,46 -44 941,52 110 000,00
04 Majandus 720 400,00 255 073,00 -10 000,00 965 473,00
0451012 Teede ehitus – riiklik 0,00 210 573,00  210 573,00
049001 Muu majandus Viimsi saared 0,00 34 500,00  34 500,00
045103 Liikluskorraldus 0,00 10 000,00 10 000,00
04511 Liikluskorraldus 10 000,00 -10 000,00 0,00
06 Elamu- ja kommunaalma-

jandus
463 746,00 15 052,00 -15 052,00 463 746,00

06601 Elamu-
majandus

6 400,00 -6 400,00 0,00

06602 Kalmistud 8 652,00 -8 652,00 0,00
066056 Elamumajandus 0,00 6 400,00 6 400,00
066057 Kalmistud 0,00 8 652,00 8 652,00
08 Vabaaeg, kultuur ja reli-

gioon
1 524 987,25 14 308,00 -11 308,00 1 527 987,25

08108 Huvikeskus 161 584,00 5 000,00 -5 000,00 161 584,00
08208 Kultuuriüritused 61 138,00 3 000,00  64 138,00
08400 Usuasutused 12 700,00 6 308,00 -6 308,00 12 700,00
09 Haridus 6 967 467,72 2 430 154,39 0,00 9 397 622,11
091101 MLA Viimsi Lasteaiad 2 794 158,84 6 193,65  2 800 352,49
092102 Püünsi kool 257 900,22 267 414,00 0,00 525 314,22
0921021 Püünsi kool - vald 257 900,22 464,00  258 364,22
0921022 Püünsi kool - riiklik 0,00 266 950,00  266 950,00
092122 Prangli Põhikool 29 564,00 57 785,00 0,00 87 349,00
0921222 Prangli Põhikool - riiklik 5 000,00 57 785,00  62 785,00
092201 Viimsi Keskkool 1 600 676,16 1 878 585,74 0,00 3 479 261,90
0922011 Viimsi Keskkool - vald 1 600 676,16 23 913,74  1 624 589,90
0922012 Viimsi Keskkool - riiklik 0,00 1 854 672,00  1 854 672,00
09601 Koolitoit 196 018,50 220 176,00 0,00 416 194,50
0922012 Koolitoit - riiklik 0,00 220 176,00 220 176,00
10 Sotsiaalne kaitse 639 429,90 53 282,00 0,00 692 711,90
10 121 2 Erivajadustega inimeste hool-

dajate toetus
32 086,53 5 000,00  37 086,53

10 402 7 Vajaduspõhised peretoetused 
- riik

0,00 19 218,00  19 218,00

10 701 Riiklik toimetulekutoetus 6 989,44 29 064,00  36 053,44
 PÕHITEGEVUSE KULUD  

KOKKU
13 152 291,68 2 795 634,85 -81 301,52 15 866 625,01



AMETLIKUD TEADAANDED AMETLIKUD TEADAANDED MÄRTS 2013

2) ametnik – isik, kes on Viimsi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on 
nimetatud ametikohale, millel teostatakse avaliku võimu;

3) töötaja – isik, kes on võetud töökohale, millel ei teostata avaliku võimu, vaid tehakse avaliku 
võimu teostamist toetavat tööd;

4) palk – ametniku põhipalk koos muutuvpalga ja lisatasudega;
5) põhipalk – teenistujale määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha gru-

pile vastav palgamäär;
§ 3. Tasustamise üldpõhimõtted
(1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse 

avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.
(2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.
(3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku 

eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.
(4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. 
§ 4. Palga ja töötasu komponendid 
Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
1) põhipalgast;
2) muutuvpalgast;
3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest;
4) asendustasust.
§ 5. Põhipalk 
(1) Põhipalk on ametniku palga ja töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuko-

ha teenistusülesannete (k.a juhi asendamise kohustus) ja vastutuse ning teenistujate teenistusalaste 
teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal. 

(2) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas kalendriaasta lõpus arvestades arenguvestluse 
tulemusi, välja arvatud põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu. 

(3) Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
1) I palgagrupp – nooremspetsialistid, teenindavad teenistuskohad (toetavad protsesse, täidavad 

rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
2) II palgagrupp – keskastme spetsialistide teenistukohad (täidavad keerukamaid, vähem regu-

leeritud ülesandeid;
3) III palgagrupp – tippspetsialistide teenistuskohad;
4) IV palgagrupp – juhid.
(4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mille alusel määrab põhipalga vallavanem oma 

käskkirjaga või lepib töötasus kokku töölepingus. Teenistukohtade liigitamise vastavatesse palga-
ruppidesse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Põhipalga vahemikud on järgmised:

1) I palgagrupp – 500–800 eurot;
2) II palgagrupp – 800–1200 eurot;
3) III palgagrupp – 1000–1600 eurot;
4) IV palgagrupp – 1400–2300 eurot.
§ 6. Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord
(1) Muutuvpalk on ametniku palga ja töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tule-

muspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest või preemiana.
(2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistujale maksta kuni 20% teenistuja aastasest 

põhipalgast.
(3) Tulemuspalka võib maksta kaks korda aastas, teenistuja töötulemuste perioodilise hindamise 

tulemusel, tingimusel, et eelmiseks perioodiks püstitatud eesmärgid on saavutatud. Kui teenistuja 
lahkub töölt enne hindamisperioodi lõppu, otsustatakse tulemuspalga määramine individuaalsete 
töötulemuste põhjal hiljemalt nädal enne vabastamise kuupäeva. 

(4) Tulemuspalga maksmisel ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepane-
kuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö täht-
aegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms). 
Tulemustasu määraja põhjendab teenistujale tulemustasu suurust.

(5) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on asutuse või struktuuriüksuse kollektiivsed tulemu-
sed, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel. 

(6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja 
iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseeri-
mata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu. 

(7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. 
Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja pe-
riood, mille eest lisatasu makstakse ja lisatasu suurus. Ühes kalendrikuus võib lisatasu maksta mitte 
rohekem kui 50% teenistuja põhipalgast. 

(8) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Teenistujatele 
võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste  hea täitmise eest. 

(9) Ametiasutuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele tee-
nistujatele võrdsetel alustel. 

(10) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.
(11) Samade ülesannete täitmisega seoses teenistujale lisatasu ja preemiat samaaegselt ei maksta.
§ 7. Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu
(1) Eritingimustes  töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
1) lisatasu ületunnitöö eest;
2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja 

seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
3) lisatasu riigipühal töötamise eest;
4) lisatasu valveaja eest.
(2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu ametnikele vastavalt avaliku teenistuse sea-

duse alusel ja töötajatele vastavalt töölepingu seaduse alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole 
teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

(3) Eritingimustes töötamise eest  listasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.
§ 8. Asendustasu maksmine 
(1) Lisatasu äraoleva teenistuja asendamise eest võib maksta vaid teenistujale, kelle ametijuhen-

dijärgne kohustus ei ole asendada puuduvat teenistujat või kui asendamine tingib võrreldes ametiju-
hendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

(2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse või puhkuse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest, 
eeldatakse, et asendaja töökoormus võrreldes ametijuhendis ettenähtuga oluliselt suureneb ning asendajale 
makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast proportsionaalselt asendamise ajaga.

(3) Kui asendatava teenistuja põhipalk on kõrgem asendava teenistuja põhipalgast ja asendav 
teenistuja on kas osaliselt või täielikult vabastatud oma teenistusülesannete täitmisest, siis makstak-
se asendavale teenistujale asendatava põhipalka proportsionaalselt asendamise ajaga.

(4) Puuduva teenistuja asendamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.
§ 9. Palga ja töötasu määramise ja maksmise põhimõtted 
(1) Ametniku põhipalk määratakse vallavanema käskirjaga, arvestades käesoleva palgajuhendi 

§ 5 toodud sätetega.
(2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema või vallavanema poolt volitatud isiku 

poolt sõlmitavas töölepingus, arvestades käesoleva palgajuhendi § 5 toodud sätetega. 
(3) Ettepaneku ametniku põhipalga määramiseks või töötaja töötasu osas teeb vastava valdkonna 

abivallavanem, arvestades struktuuriüksuse juhi ettepanekuga (v.a vallasekretäri põhipalk).
(4) Teenistujatele määratud muutuvpalk, eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu ja asen-

dustasu makstakse vallavanema käskkirja alusel arvestades palgajuhendis § 7 lõike 1 punktis 2 too-
dud erisusega. 

(5) Teenistujatele makstakse põhipalka üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks 
(palgapäev). Ametniku palk ja töötaja töötasu kantakse teenistuja määratud pangakontole või vasta-
va kirjaliku avalduse alusel makstakse sularahas. 

(6) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu 
välja sellele eelneval tööpäeval.

§ 10. Puhkusetasu maksmine
(1) Puhkusetasu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrus nr 91 “Keskmise 

töötasu maksmise tingimused ja kord”.
(2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse 

algust või teenistuja kirjaliku avalduse alusel järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus 
poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenis-
tujale on puhkusetasu makstud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse 
kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust. Kirjaliku avalduse alusel makstakse 
puhkusetasu sularahas. 

§ 11. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 24.01.2012 määrus nr 3 ja 07.08.2012 määrus nr 15.
(2) Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ning valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub 1. aprillil 2013.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

19. veebruar 2013 nr 5
Viimsi valla mandriosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine aastateks 
2013-2024

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 
punkti 37, “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 4 lõike 1 alusel.

§ 1. Kinnitada “Viimsi valla mandriosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 
2013-2024” koos lisadega.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Priit Robas

Vallavolikogu esimees

NB! Nimetatud arengukavaga ja selle lisadega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
(www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

15. veebruar 2013 nr 6
Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, „Põhikooli- ja güm-
naasiumiseaduse“ § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 § 1 ja Viimsi Val-
lavalitsuse 27.01.2012.a määruse nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused 
ja kord“ alusel.

§ 1. Üldosa
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Viimsi Keskkooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tin-

gimused ja kord 1.–3. kooliastmel, gümnaasiumiastmel ning hariduslike erivajadustega õpilaste klassi.
(2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule 

isikule, kellele Viimsi Keskkool on elukohajärgne kool.
§ 2. Vastuvõtt 1. klassi
(1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkostja, hooldaja).
(2) Avaldusi avatavasse 1. klassi õppima asumiseks võetakse vastu alates 1. märtsist vastavalt 

Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale. 
(3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendava dokumendi või selle 

ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) või 

selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
2) lapse tervisekaardi selle olemasolul või selle ametlikult kinnitatud 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 kirjaliku avalduse koo-

lile koos järgmiste dokumentidega:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud 

ärakiri;
2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
3) lapse tervisekaardi selle olemasolul; 
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpin-

guraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või 

õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse 
koolist välja õppeveerandi kestel;

7) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
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(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse 
vastavat haridustaset tõendav dokument 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 sisseas-
tuja seadusliku esindajaga, missuguses klassiastmes õpilane õpinguid jätkab.

(4) Avaldusi õppimaasumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt.
§ 4. Vastuvõtt gümnaasiumiastmele
(1) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vas-

tava haridustaseme omandanud õpilane.
(2) Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane:
1) kirjaliku avalduse;
2) põhiharidust tõendava dokumendi;
3) hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu 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 doku-

mentidele läbima vastuvõtukatsed, kui kool seda nõuab.
(4) Gümnaasiumisse vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor hiljemalt 1. veeb-

ruariks gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ja määrab komisjoni esimehe.
(5) Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.
§ 5. Teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel
(1) Kool võib korraldada vastuvõtukatseid (edaspidi katsed).
(2) Viimsi Keskkool komplekteerib 10. klassid põhikooli lõputunnistuse, katsete tulemuste ja 

vestluse alusel.
(3) Katsetele registreerimine toimub elektrooniliselt kooli kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne 

katsete toimumist.
(4) Katsed koosnevad maksimaalselt kolmest osast:
1) 8. ja 9. klassi tunnistus (edaspidi tunnistusevoor);
2) kirjalik sisseastumistest (edaspidi testivoor), mis sisaldab õppesuunda kujundavate õppeainete 

ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses;
3) individuaalne vestlus (edaspidi vestlusvoor).
(5) Testivooruta kutsutakse vestlusvooru õpilaskandidaadid, kelle 8. klassi aastahinded ning 9. 

klassi kolme esimese veerandi hinded on neljad ja viied.
(6) Testivooruta võib vestlusvooru kutsuda õpilaskandidaate, kes on osalenud üleriigiliste olüm-

piaadide lõppvoorus. Otsuse vestlusvooru kutsumise kohta teeb vastuvõtukomisjon. 
(7) Õpilaskandidaadid esitavad vestlusvoorus motivatsioonikirja, milles: 
1) analüüsivad ennast õppijana;
2) selgitavad isiklikke eesmärke;
3) põhjendavad õppesuuna valikut.
(8) Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise ja vastuvõtu korraldamise kohta on kooli 

kodulehel hiljemalt 1. märtsil.
(9) 10. klassi astumise kirjalikke avaldusi koos põhiharidust tõendava dokumendiga võetakse 

vastu kooli kantseleis kuni 22. juunini. 
(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 koo-

li kodulehelt alates vastuvõtukomisjoni otsuse tegemisele järgnevast tööpäevast.
(12) 11. ja 12. klassi õpilaskandidaat kutsutakse vaba koha olemasolu korral vestlusele ja ta soo-

ritab sõltuvalt õppesuunast suulise või kirjaliku testi.
§ 6. Vastuvõtt hariduslike erivajadustega õpilaste klassi 
(1) Haridusliku erivajadusega (edaspidi HEV) laps võetakse HEV õpilaste klassidesse (1- 9. 

klass) põhikooli riikliku õppekava lihtsustatud (edaspidi LÕK) ja toimetuleku õppekava alusel 
(edaspidi TÕK) õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) taotlusel kooli õpilaseks vastuvõtmisel. Koo-
lis õppiv õpilane viiakse erivajadustega õpilaste klassi üle vastava HEV ilmnemisel vanema nõus-
olekul.

(2) Kool võtab vastu õpilasi järgmistesse HEV klassidesse:
1) klassid põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel (LÕK) olevatele õpilastele, kellel on 

kerge intellektipuue;
2) klassid põhiharidust omandavatele toimetulekuõppel (TÕK) olevatele õpilastele, kellel on 

mõõdukas intellektipuue;
3) klassid põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel (LÕK) ja toimetulekuõppel (TÕK) ole-

vatele õpilastele, kellel on autismi spektri häired, kelle erivajadus toob kaasa vajaduse õppida väi-
keklassis;

4) ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse erandjuhtudel raske psüühikahäirega 
või muu raske haigusega õpilasele, kellele väikeklassis õpe ei andnud tulemusi, kuid kes ei vaja 
terviseseisundist tulenevat koduõpet.

(3) HEV klassi vastuvõtmiseks või üleviimiseks moodustab direktor komisjoni (edaspidi HEV 
vastuvõtu komisjon), kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV õpilaste klassis.

(4) HEV õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise otsustab kooli direktor võttes aluseks HEV 
vastuvõtu komisjoni otsuse ning arvestades nõustamiskomisjoni soovitust ja vajadusel vanema poolt 
esitatud eriarsti tõendit või teatist õpilase tervisliku seisundi kohta.

(5) Kool võtab vastu Riiklikul õppekaval (edaspidi RÕK) olevaid õpilasi, kelle hariduslik eriva-
jadus  nõuab korralduslikult teist formaati (õpiraskustega õpilaste klassid, väikeklassid spetsiifilise 
erivajadusega õpilastele ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe):

1) õpiraskustega õpilaste klassi võetakse vastu õpilasi, kelle erivajadus on tingitud segatüüpi 
spetsiifilistest arenguhäiretest;

2) väikeklassi võetakse vastu õpilane, kelle erivajadus on tingitud aktiivsus- ja tähelepanuhäirest 
või autismi spektri häirest või muust psüühilisest seisundist tulenevast vajadusest, mis takistavad 
õppimist suurema arvuga õpilaste klassis.

(6) HEV lapse vastuvõtmisel 1. klassi esitab lapsevanem (eeskostja, hooldaja) direktorile taot-
luse, millele lisab:

1) nõustamiskomisjoni otsuse; 
2) lapse isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
3) vanema (eestkostja, hooldaja) isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;

4) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse jälgimise kaardi;
5) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.
(7) Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem 

(eeskostja, hooldaja) direktorile taotluse, millele lisab:
1) nõustamiskomisjoni otsuse; 
2) lapse isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
3) vanema (eestkostja, hooldaja) isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
4) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;
5) eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse 

ärakirja;
6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;
7) õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis esitab välisriigi õppeasutuses omandatud 

haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
(8) HEV vastuvõtu komisjon vaatab läbi laekunud avaldused, tutvub esitatud dokumentidega ja 

vestleb vanemaga (eeskostja, hooldajaga) ning õpilasega.
(9) Õpilase vastuvõtust teavitatakse vanemat (eeskostjat, hooldajat) kirjalikult (e-posti olemas-

olul elektroonilise kirja kaudu) hiljemalt 30. juunil.
§ 7. Kooli vastuvõtu tingimuste muutmine
Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vasta-

vad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.
§ 8. Rakendussätted
(1) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse 

kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2012. a määrus nr 2. 
(3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, valla veebilehel ja kooli veebilehel. 
(4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristi Tomingas, vallasekretär

15. veebruar 2013 nr 7
Prangli Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 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 munitsipaalpõhikooli määramise tingimu-
sed ja kord” alusel.

§ 1. Üldosa
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Prangli Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise 

tingimused ja kord.
(2) Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule 

isikule, kellele Prangli Põhikool on elukohajärgne kool.
(3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kellele Prangli Põhikool ei ole 

elukohajärgne kool.
(4) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.
(5) Avalduse vormi leiab vanem kooli kodulehelt või saab kooli kantseleist.
§ 2. Vastuvõtt 1. klassi 
(1) Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem (eestkostja, 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 eelmise 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 sünnitunnistuse või vastava tõendi) või 
selle ametlikult kinnitatud ärakirja;

2) olemasolu korral lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud 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 (eestkostja, hooldaja).
(2) Avaldusi õppimaasumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt.
(3) Õpilase 2.–9. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut 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 sünnitunnistuse või vastava tõendi) või 

selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õp-

peaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnete-

lehe 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 dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
(5) Ühest koolist teise üleminekul vestlevad kooli direktor ja kooli sotsiaalpedagoog enne otsuse 

tegemist õpilase ja tema vanemaga (eestkostja, hooldajaga) ning kooskõlastavad õpilase kooli arva-
mise kirjalikult Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametiga.

§ 4. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine
Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Vasta-

vad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks kooli direktorile.
§ 5. Rakendussätted
(1) Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse 

kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla ja kooli veebilehel.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristi Tomingas, vallasekretär
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Humana eestvedamisel 
on alanud kampaania 
“Kapid korda!“

Humana loodi Eestis 2000. 
aastal. Tänaseks kuulub Hu-
mana alla 22 poodi, neist 15 
HUMANA ja 7 HUMANA 2 
poed. Samuti tegutseb alates 
2001. aastast Humana sorteeri-
miskeskus, mille tootmismaht 
tänaseks on 215 tonni nädalas 
ja ligi 10 000 tonni aastas.

Kõigist riietest, mis Eestis 
läbi sorteeritakse, jõuab ligi-
kaudu veerand Eesti ja Läti 
Humana kauplustesse, viiendi-
ku toodangust annetame oma 
partnerorganisatsioonidele An-
golas, Malawis, Mosambiigis 
ja Guinea-Bissaus. Aafrika rii-
kides ei jagata riideid aga tasu-
ta, vaid pannakse müüki koha-
like Humana organisatsioonide 
kauplustes või müüakse hulgi 
väikeettevõtjatele. Riidemüü-
gist saadud tuluga viiakse ellu 
projekte, mis panustavad aren-
guriikide elanike heaolusse. 

Need läbisorteeritud rõivad, 
mis enam selga panna ei kõlba, 
kuid sobivad ümbertöötluseks, 
eksporditakse. Kokku ekspor-
diti ümbertöödeldavaid kate-
gooriaid ligi 5000 tonni. Kokku 
sorteeriti 2012. aastal ligi 10 
000 tonni esemeid – teisisõnu 
jõudis tänu Humana tegevuse-
le prügimägedele 10 000 tonni 
vähem prügi.

Humana rahvusvahelisse 

Teeme kapid korda

föderatsiooni kuuluvad organi-
satsioonid tegutsevad 43 riigis 
ning viivad ellu üle 440 pro-
jekti, mis tegelevad hariduse, 
keskkonna, kliimamuutuste, 
tervishoiu ja paljude teiste olu-
liste sotsiaalsete küsimustega. 
Kõige selle eesmärk on tagada 
inimväärne elu ka kõige vaese-
mate riikide elanikele.

Eestis toetavad riidean-
netustega hoolekandekeskusi 
ja teisi sotsiaalseid organisat-
sioone Humana kauplused. 
2012. aastal annetasime Eestis 
abivajajatele üle 500 tonni rii-
deid. Samal ajal pakume Eesti 
elanikkonnale võimalust oma 
seismajäänud riided taaska-
sutusse suunata. Kõik Huma-
na kauplused võtavad vastu 
riideid, jalatseid, mänguasju, 
aksessuaare ning kodutekstiili 
– neid korduv- ja taaskasuta-

des saame vähendada nõudlust 
uute rõivaste järele ning sääs-
tame loodusvarasid.

11. märtsil algas Humana 
kauplustes riidekogumiskam-
paania “Kapid korda”, mille 
eesmärk on taas kord rõhutada 
rõivaste taaskasutuse keskkon-
nasõbralikkust. Sel aastal teeb 
Humana kampaania raames 
koostööd Tallinna Keskkon-
naametiga, kes avab linlastele 
kaks kogumispunkti aadressi-
del Harju 13 ning Tulika 33b 
(mõlemad kogumispunktid on 
avatud E–R 9–17). Kampaa-
nia raames ootab iga annetajat 
väike kingitus või tasuta Hu-
mana kliendikaart. Tee sinagi 
kevadeks oma kapid korda ja 
too üleliigsed asjad Humanasse 
– nii võib sinu vanast seelikust 
või särgist saada kellegi uus.

Humana

Esimeste kevadsoojade 
ilmadega kohtab täna-
vatel senisest rohkem 
hulkuvaid koeri-kasse, 
samuti on käes kevadiste 
kassipoegade sünni aeg. 
ühtaegu on see ideaalne 
aeg perre uue lemmik-
looma võtmiseks. Miks 
mitte võtta kass sellisest 
toredast kohast, nagu on 
kasside turvakodu!

Kasside Turvakodu on väi-
ke heategevuslik ühing, mis 
koosneb vaid vabatahtlikest 
ning aitab hüljatud ja koduta 
jäänud kassidele leida uue ja 
hooliva kodu.

Turvakodus on kassid ar-
mastatud ja hästi toidetud, 
kuid siiski ootab igaüks päris 
oma kodu. Kui keegi leiab, et 
oleks tore omada kodus sellist 
vahvat sõpra, või kui keegi 
teab mõnda inimest, kes võiks 
kassi vajada, siis turvakodu 
kaudu on kindlasti võimalik 
sobiv kiisu leida. Kasside tur-
vakodu vabatahtlikud usuvad, 
et igale hüljatud kassile tuleb 
anda võimalus paremale elule, 
sest igale kassile on kusagil 
õige kodu isegi siis, kui seda 
kodu tuleb vahel natukene 
kauem oodata. 

Kõik kassid viibivad tur-
vakodus kuni kodu leidmiseni, 
Kasside Turvakodu ei hukka 

Turvakodu kassid ootavad

ühtegi  looma! Näiteks läks 
turvakodust eelmisel aastal 
koju kuus ja pool aastat kodu 
oodanud Villu ning sel aastal 
viis ja pool aastat kodu ooda-
nud Victor. Seitsme tegutse-
misaasta jooksul on turvakodu 
abil uue armastava kodu leid-
nud kokku ligi 5000 kassi.

Uue kassi või kassipoja 
võtmine on väga põnev, kuid 
vahel võib see olla ka kõhedust 
tekitav. Turvakodu aitab värs-
ket kassiomanikku vajadusel 
nõuannete ja soovitustega, 
kõik loomad vaktsineeritakse, 
kiibistatakse ning steriliseeri-

takse või kastreeritakse. Üks-
kõik kui toredasse peresse kass 
antakse, peavad need kolm 
nõuet täidetud olema ilma 
ühegi erandita. Kui kassipoeg 
on operatsiooniks liiga väike, 
peavad uued omanikud luba-
ma, et hiljemalt aasta pärast 
tehakse vajalikud toimingud. 
Üheks turvakodust võetud 
kassi eeliseks on ka turvakodu 
vabatahtlike või hoiukodu info 
looma iseloomu ja kommete 
kohta. 

Kiisu viibib hoiukodus 
reeglina vähemalt kuu, mis 
on piisavalt pikk aeg, et kassi 
iseloomust hea ülevaade saa-
da. Nii saab Turvakodu aidata 
leida igale inimesele ja perele 
kõige sobivama nurrumootori, 
sest nii nagu inimesed, nii on 
ka kassid erinevad – kes on 
seltskondlikum, kes on suur 
lastesõber, kes rohkem omapäi 
toimetaja.

Turvakodu vabatahtlike 
sõnul on nende kõige olulisem 
missioon peatada hulkuvate 
loomade paljunemine. «Meil 
on reegel, et turvakodust võe-
tud kass ei tohi kunagi järglasi 
saada.» See lause on kirjas ka 
lepingus, millele iga uus oma-
nik alla peab kirjutama.

Praegu ootavad turvakodus 
uut hella omanikku teiste mõ-
nusate karvakerade seas näi-
teks Lilian ja Muri. 

Lilian – pehme ja 
armas kaunitar
Mõnda kassi on võimatu sõna-
dega kirjeldada, Lilian on üks 
nendest: hell, armastav, udu-
pehme ja siidine... vaikne, ta-
gasihoidlik, kaunis... sõnadest 
jääb puudu. 

Lilian on helehalli karva-
ga ja imekaunite ilmekate sil-
madega noor kiisutüdruk, kes 
ootab kasside turvakodus oma 
päriskodu ja inimest, kellega 
jagada oma sügavat ja tingi-
musteta armastust.

Muri
Tegelikult ei ole Muri mit-
te lihtsalt kass, vaid alfakass 
ehk nn alfaisane – karja juht 
ja vaimne mentor, kõikide 
maailma kasside jumal ja üle-
mus. Alfamuri on veendunud, 
et nii need lood on ja selles 
on tal täiesti õigus. Muri peab 
korda – suunab teisi kasse 
sööma, käsi või saba pesema, 
magama ja veel kuskile. Muri 
suunab kõiki just sinna, kuhu 
ta neid hetkel suunata tahab 
ning ta teeb seda edukalt ja 
efektiivselt. Alfamurist saaks 
hea linnapea või peaminister, 
sest ta on esindusliku välimu-
sega, esindusliku hoiakuga ja 
väga karismaatiline kass, kes 
teab, mida ta teeb ja miks. Ja 
kes teeb asjad ära! Muri on 
saanud turvakodus veedetud 

Muri on esinduslik ja tark alfaisane.

Lilian on vaikne ja hell.

Milleks nii palju riideid, mida sa ei kanna?

mõne nädalaga kõikide vaba-
tahtlike suureks lemmikuks ja 
kuigi meil oleks väga kurb, kui 
Muri läheks ära oma päris koju 
ja meile enam nii palju rõõmu 
ja meelelahutust ei pakuks, 
otsime talle siiski head kodu. 
Kodu, kuhu on oodatud päris 
oma ja armas väike peaminist-
rikandidaat. Kodu, kes otsib 
lahket, naljakat ja nurruhimu-
list sülekiisut – väikest karvast 
Alfamuri.

Muri on vaktsineeritud, 
kastreeritud ja saanud para-
siiditõrje. Lisaks on tal isiklik 
kiip ja pass.

Kodukasside pidajail soo-
vitab Turvakodu kindlasti oma 
lemmik kiipida. Ka isepäiselt 
uitavad kodukassid võivad 
hõlpsasti varjupaika sattuda, 
kiibi olemasolu kontrollitakse 
seal kõigil neljajalgsetel. 

Kassidega saab turvako-
dusse tutvuma tulla iga päev, 
kuid eelnevalt tuleb aeg kok-
ku leppida, sest vabatahtlikud 
on kasside eest hoolt kandmas 
graafiku alusel, mitte kogu 
tööpäeva vältel. Turvakodust 
kassi võttes teete heateo nii 
kassile kui ka ühiskonnale.

E-mail: info@kassideturva-
kodu.ee. Telefon: 5805 8585. 
www.kassideturvakodu.ee või 
liitu Facebookis MTÜ Kasside 
Turvakodu leheküljega.

Kaia-Leena Pino



14 22. märts 2013

Vabariigi sünni-
päev Prangli saarel
Prangli saarel, Prangli rahvamajas tähistati 
24. veebruaril EV 95. juubeli sünnipäeva koos 
lõunase kohvilaua ja isetehtud maitsva šokolaa-
dikoogiga.

Tavapäraselt avati ürituse pidulik osa lipulauluga, mida 
kõik kohalviibijad koos laulsid.

Peale laulmist tunnustati juba kolmandat aastat järjest 
Prangli aasta Sädeinimest.

Häälteenamusega vali-
ti seekordseks 2013. aasta 
Prangli saare sädeinimeseks 
Endel Klaamas, kes on sündi-
nud Prangli saarel, kuid kelle 
elutee on aastate vältel vii-
nud mandrile ning taas kord 
toonud ka jälle saarele tagasi. 
Võib öelda, et Endel Klaamas 
on mees, kes alati on väga abi-
valmis ning osavõtlik Prang-
li saare ühiskondlikus elus. 
Võib lausa öelda, et kuldsete 
käte ja südamega inimene. 

Palju õnne, Endel!
Mõni aeg pärast Sädeinimese tunnustamist, kell 13, 

jäädvustati Prangli rahvamajas ka Prangli saare Eesti Mi-
nut, mil tehti koos üritusel viibinud Prangli saare inimeste 
ühine foto ajaloolise arhiivi jaoks, antud foto säilitatakse 
ka järeltulevate põlvede tarvis Prangli saarte muuseumis.

 Prangli rahvamaja

Eelmise aasta Sädeinimene 
Helje Viliberg annab Prangli 
puukoja poolt valmistatud 
Sädeinimese aumärgi 
uuele Sädeinimesele Endel 
Klaamasele.

Eesti minut. 24. veebruar kell 13, Prangli saar, Prangli 
rahvamaja.

Viimsi Kooliteater tänab 
kõiki oma vaatajaid ja 
toetajaid. 

Mis see teater ikka muud on 
kui lugude jutustamine. Neid 
lugusid on Viimsi Kooliteater 
20 aasta jooksul jutustanud pä-
ris palju. Enamus neist kuulub 
maailma toredamate ja ilusama-
te muusikalide hulka, nagu “He-
lisev muusika”,  “Mary Pop-
pins”, “Oklahoma”, “West Side 
Story”, “Džässis ainult tüdru-
kud”, “Grease” “Fame” jne. Li-
saks lasteetendused “Lumival-
geke ja seitse pöialpoissi” ning 
“Lumekuninganna”, mida käidi 
vaatamas lasteaedade kaupa ja 
kus vaatajate pisikesed jalake-
sed vaevu põrandani ulatusid. 

Vanemad inimesed mäleta-
vad ehk meie etendusi Viimsi 
mõisas, mis jutustasid Maria ja 
Johan Laidoneri perekonna ja 
Eesti riigi loomise loost. Ran-
narahva lugudest ja lauludest 
kõnelesid aga Viimsi Kooli 
õpetajad ning see andis pisi-
kese pildi Kingu talus ja selle 
ümbruskonnas elanud rahvast 
XX sajandi alguses. 

Viimsi Kooliteatris on 20 
aasta jooksul kindlasti osale-
nud rohkem kui 1000 näitlejat, 
lauljat, muusikut ja tantsijat, 
sest kokku tuleb erinevaid 
lavastusi üle 30 ja erinevaid 
etendusi on kokku mängitud 
üle 200 korra. Me oleme tõesti 
rikkad ja õnnelikud ning seda 
tänu teile, meie toetajad ja vaa-
tajad, kes te kindlalt lööte re-
kordi meie ilusate ümmarguste 
arvude reas. 

Pika arvutamise ja mee-
nutamise tulemusena julgeme 
väita, et meie etendusi on vaa-
tamas käinud umbes 50 000 
vaatajat. Seda nii Viimsi Kooli 
aulas, Viimsi Huvikeskuse saa-
lis, Viimsi Rannarahva muu-
seumis, Viimsi mõisas, Viimsi 
Spordihallis, Rohuneeme kal-
mistu kõrval oleval platsil ja 
Viimsi mõisa taga mäel, kus 
oleme koos noorte tantsijatega 
teinud toredaid suveetendusi.

Kus tegijaid, seal nägijaid

Viimsi Kooliteatri tööst ja 
tegemisest arvab meie kooli 
tugikeskuse juhataja Lemme 
Randma nii:

“Olen meie kooliteatri pro-
jektidele kaasa elanud publiku 
seas juba algusaegadest saa-
dik, viimasel ajal osades ka 
kaasa löönud ja viimases ka 
väikeses näitlejaosas. Väike-
ses küll, aga mõtlema pani see 
mind hoopis teisel ja laiemal 
tasandil.

Jah, kooliteater on tore ja 
energiarikas ja fantastiline ja 
…. kõike veel ja veel. Ja kooli-
teatril on tegelikult suur roll ka 
väärtuskasvatuse seisukohalt. 

Nendes projektides saavad 
osaleda KÕIK, kes soovivad 
kaasa lüüa – kõik, kellel on 
julgust, tahtmist, valmisole-
kut. Ja seda olenemata vanu-
sest. On võrratu olla õpetajana 
koos noortega prooviruumis ja 
laval – põlvkondade sidusus – 
piirid kaovad. Võrdne tasand, 
kus kõikidel on ühine eesmärk.

Pean oluliseks väärtuseks, 
et selles saavad kõik olla loo-
jad! Lugu on olemas, aga see, 
kuidas lugu sünnib kõikide 
ühistest mõtetest ja tegutsemi-
sest – vaieldes ja täiendades, 
rõõmu ja ärevusega, on tohutu 
sünergiaga. Ja kõikidel osalis-
tel on sõnaõigus ja -vabadus. 

Ja kõige olulisem – kõik 
etendused on kandnud endas 
sõnumeid, mida erinevad põlv-
konnad koos on saanud lahti 
harutada. Rollides mängitakse 
läbi tohutult erinevaid inimlik-
ke olukordi ja tundeid. Suhes-
tutakse nii nagu tänasel päeval 
seda aina vähem ja vähem te-
hakse. Tuuakse avalikuks tee-
mad, mis on aktuaalsed ja vahel 
ka probleemsed, ning otsitakse 
lahendusteid – vastatakse küsi-
mustele, mis paljudel on võib-
olla hinges, kuid millele ei ole 
olnud vastuseid.  

Näitena ehk viimasest 
etendusest see, kuidas tekivad 
valestimõistmised, usaldama-

tus, tõlgendused. Kuidas noor-
tel on raske täna valikuid teha 
– neid on palju, sageli ei lähe 
noore ja vanema soovid kok-
ku, puudub julgus võtta vastu 
riske. Mis toob lahenduse? Jul-
gus, sõbrad, kirg, sihikindlus, 
armastus – kõik väga olulised 
väärtused! Oluline on see, et 
inimesed on koos ja seeläbi ka 
õnnelikud. 

Need noored, kes osalesid, 
said kõigest sellest veel mitu 
korda rohkem puudutatud ning 
usun, et nende tunnetemaailm 
ja kogemused on selle läbi 
palju rikkamad. Lõpuks said 
nad jagada ka andmisrõõmu 
– rõõmustades väga paljusid 
vaatajaid ja kaasaelajaid oma 
eheda ja tundeküllase hoogsa 
etendusega.” 

Siinkohal tahan tänada ka 
kõiki tegijaid, sest ainult seal, 
kus tegijaid, on ka nägijaid .

Külli Talmar
Viimsi Kooliteatri lavastaja

Viimsi Kooliteatri etenduse “Fame“ trupp pärast esietendust. Foto Lauri Viikna

Noortekeskuste projektikonkurss
Harju Maavalitsus kuulutas välja projektikonkursi avatud noorte-
keskustes (ANK)  läbiviidavate tegevuste toetamiseks Harju maa-
konnas. 

Projekte võivad esitada kõik juriidilised isikud, kes oma tegevuses 
ja eesmärkide täitmisel kasutavad avatud noorsootöö meetodit ning 
vastavad teistele esitatavatele tingimustele. Projektide konkursile esi-
tamise tähtaeg on 4. aprill 2013. Ühte projekti toetatakse maksimaal-
selt kuni 3000 euroga.

2013. aastal on ANK projektikonkursi prioriteetsed teemad Har-
jumaal kodanikuühiskonna edendamine ja kodaniku kasvatamine, 
noorte omaalgatuse toetamine ja ettevõtlikkuse tõstmine, noorte 
väärtuskasvatuse toetamine, noorte sotsiaalsete oskuste arendamine,  
koostööoskuste ja -tahte edendamine: erinevate kogukonna liikmete-
ga, naabruses tegutsevate organisatsioonide ja / või teiste kolmandas 
sektoris tegutsejatega, teiste ANKidega. 

Konkursil osalemise tingimused ja kord ning projekti esitamiseks 
vajalike dokumentide vormid on leitavad Harju maavalitsuse kodule-
helt: www.harju.maavalitsus.ee (Teenused ja toimingud – Noorsootöö)

Projektikonkurssi viiakse edukalt läbi juba enam kui 10 aastat ja 
esitatud projekte hindab ning rahastamise otsustab Harju maavanema 
moodustatud projektikonkursi komisjon. 

Harju maavalitsus
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Fotonäitus “Iseseisvuspäeva 
paraadid“. Väljapanek on 
koostatud Eesti Filmiarhiivi, 
Kaitseväe Peastaabi ja Eesti 
Sõjamuuseumi fotokogude 
baasil ning tutvustab vabariigi 
aastapäeva paraade
Kuni 31. mai
Eesti Piirivalve 90. aastapäe-
vaks valminud näitus “Piiri-
valve lugu – inimese lugu” 
Avatud K–L k 11–18. 
Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elu-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
Näitus “Naissaare Naised“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
Külastamiseks avatud K–R 
k 12–17; L–P 10–17; E, T suletud
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
nfo@rannarahvamuuseum.ee, 
telefonidel 606 6941
Jälgi www.rannarahvamuu-
seum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teata: 
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel.

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22

Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis

Kuni 30. aprill
Kairit Orgusaare maalinäitus 
“Jalutuskäik aastaaegadega“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Kuni 22. märts
Raamatunäitus “Seemnest 
suureks“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 24. märts
Raamatunäitus “Erik Tohvri 80“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. märts 
Raamatunäitus “Kogu maailm 
on lava“
Lastele “Miljon miksi“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. märts
Raamatunäitus “Erik Tohvri 80“
Prangli Raamatukogus

22. märts k 19
Tantsuõhtu Viimsis
Muusikat teeb Peeter Randmaa
Linetantsu õpetab Helve Kruu-
sement
Osavõtutasu 10 €
Reg: raimo@paenurme.ee, 
tel 517 2941
Viimsi Kooli saalis

23.–31. märts
Raamatunäitus “Ülestõusmine 
või lihavõtted“
Viimsi Raamatukogus

25. märts – 2. aprill
Raamatunäitus “2013. a 
juubelit tähistavad laste-
raamatud“ (tõlkekirjandus)
Viimsi Raamatukogus

23. märts k 10–17
24. märts k 10–16
Suur rahvusvaheline kassinäitus
Piletid müügil kohapeal 
1,50/2/5 €
Viimsi Huvikeskuses

24. märts k 11 
Palmipuudepüha jumala-
teenistus armulauaga
Laulab naiskoor Ex Tempore
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. märts k 11
Palmipuudepüha jumala-
teenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus

27. märts kell 14.00
Külas on Igor Mang
Viimsi Päevakeskuses

24. märts k 14.30
Palmipuudepüha jumala-
teenistus. 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

24. märts k 17
Kontsert: Orthodox Singers
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. märts k 18
Laidoneri proua pidusöögi 
õpituba
Harmoonikumis

27. märts k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus

27. märts k 19
Lennart Meri mälestuskontsert
Esineb Inseneride Meeskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. märts k 17.30–18.30
Mida tähendab Ülestõusmis-
püha?
Oodatud on lapsed vanuses 
4–11
Lastelugu jutustab raamatusõ-
ber Ülle
Korraldaja: MTÜ Ühendus 
Lapsed Eestis
Viimsi Raamatukogus

28. märts k 18
Suure Neljapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. märts k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga mäng
HC Viimsi Tööriistamarket – 
Aruküla SK
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

28. märts k 20 
Suure Neljapäeva liturgiline ju-
malateenistus leivamurd-
misega
Jutlus Ingmar Kurg
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. märts k 11
Suure Reede liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. märts k 11 
Suure Reede jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
k 20 Suure Reede Tenebrae 
jumalateenistus
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. märts k 14.30
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

29. märts k 18
Kontsert: Joel Remmeli trio
Avatud on Veinitrio vinoteek 
Sissepääs muuseumi 
piletiga 3 €
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee 
Rannarahva Muuseumis

30. märts k 19
Kontsert “Kevad südames“ – 
Dave Benton ja Liis Reisner
Piletid 10–14 € Piletilevis
Viimsi Koolis

31. märts k 7 
Ülestõusmispüha Viimsi 
koguduste ühine päikesetõusu 
jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
vastas mere ääres

31. märts k 11
Ülestõusmispüha jumalateenis-
tus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. märts k 11
Ülestõusmispüha perejumala-
teenistus
Jutlus Karin Raja
Viimsi Vabakoguduse kirikus

31. märts k 13
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

31. märts k 14.30
Kristuse ülestõusmispüha 
jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

1.–30. aprill
Raamatunäitus “Maitsev aed“
Lastele “Miki, Donald jt koo-
miksid“
Viimsi Raamatukogus

1.–14. aprill
Raamatunäitus “Naljaga poo-
leks ehk kas karikatuur ja šarž 
= nali?“
Viimsi Raamatukogus

1.–30. aprill
Raamatunäitus “Kevad 
looduses“
Prangli Raamatukogus

2. aprill k 18
Muusikaline legend “Hamelini 
vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne eten-
dust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

3.–10. aprill
Raamatunäitus “Teet Kallas 70“
Viimsi Raamatukogus

3. aprill k 18 
Noorteõhtu

Viimsi Vabakoguduse kiriku 
noortetoas
k 19 Piiblitund
Viimsi Vabakoguduse kohvikus

3. aprill k 19
Teatri Vanemuine tragi-
komöödia “Kaos“
Osades: Liina Tennosaar, 
Eva Püssa, Merle Palmiste
Piletid hinnaga 15/12 € Pileti-
levis, Piletimaailmas ja Viimsi 
Huvikeskuses
Bron: tel 606 6838 või 
iimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

4 aprill k 13.00
Kevadkontsert
Esinevad Viimsi kooli lapsed
Viimsi Päevakeskuses

4. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi krikus

4. aprill k 18
Moeaken 2013
noortele 8.–12. klass
Pilet eelmüügist 3 €, koha-
peal 4 €
Viimsi Koolis

5. aprill 
Filmi- ja diskoöö 
Erinevad töötoad õpilastele
Filmide vaatamine, spordi-
võistlused, disko
Püünsi Koolis

6. aprill k 11
Jutuhommik lastele “Kevad 
metsas“
Viimsi Raamatukogus

6. aprill k 11
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

6. aprill k 12
Viimsi Pensionäride Ühendus 20
Pidulik kontsertaktus
Kohvilaud ja tantsuks elav 
muusika
Ootame Ühenduse liikmeid 
osalema!
Viimsi Huvikeskuses

7. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. aprill k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

7. aprillil k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus

7. aprill k 17
Muusikaline legend “Hamelini 

KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

l LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
l BOBCATI RENT
l TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
l ASFALTEERIMINE
l ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
l HALJASTUSE RAJAMINE

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne eten-
dust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

7. aprill k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. aprill k 19
Muusikaline legend “Hamelini 
vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne eten-
dust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

10. aprill k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kohvikus

11. aprill – 1. mai
Raamatunäitus “2013. a eesti 
lastekirjanduse raamatu-
juubelid 50–125“
Viimsi Raamatukogus 

11. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. aprill k 19
Eesti meistrivõistlused käspallis
Meeste meistriliiga mäng
HC Viimsi Tööriistamarket – 
Põlva Serviti
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

13. aprillil k 12
Lauluvõistlus “Viimsi Laululaps 
2013“
Viimsi Huvikeskuses

14. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. aprillil k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

14. aprill k 17
Muusikaline legend “Hamelini 
vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne eten-
dust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

14. aprill k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

Marje Plaan 
Viimsi valla 

kultuuritöö koordinaator
Tel 606 6866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Tähetarga eelkool 
ootab lapsi
Eelkoolide valikuvõimalust pakub vallas tegutsev 
Tähetarga eraeelkool.

Eelkoolitemaatika on tuttav vanematele, kelle lapsed peat-
selt esimesse klassi õppima asuvad. Vanemate arvamused 
eelkoolist ja selle vajalikkusest on erinevad. Viimsi vallas 
tegutsevad klassiõpetajate käe all eelkoolitunnid nii Püün-
si kui ka Viimsi Koolis. Valikuvõimalust eraeelkoolina ri-
kastab veel omakorda Viimsis tegutsev Tähetarga eelkool. 
Valdavalt on nõudlus tundidesse suur, sest eelkoolid anna-
vad lapsele hea ettevalmistuse nii sotsiaalseks valmisole-
kuks kui ka koolitundideks esimesse klassi astudes.

Eelkooli ülesanne on muuta sild kooli ja lasteaia vahel 
nii lapsele, õpetajale kui ka lapsevanemale sujuvamaks. 
Olulisem on tutvumine kooli ja õpetajatega, suhtlemis-
oskuste lihvimine nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega, 
kohusetunde arendamine ning positiivse hoiaku kujunda-
mine kooli ja õppimise suhtes. 

Pelgalt täheõppe ja arvutamisoskusega eelkoolitundide 
õpe ei piirdu. Olulisel kohal on arendada lapses kuulamis-, 
eneseväljendus- ja suhtlemisoskust ning tähelepanu. Lap-
se käehoidu ja rühti jälgivad klassiõpetajad läbi eelkoo-
litundide, vaadeldes last kui peatset kooliastujat. Õpetaja 
ülesanne on märgata ja toetada lapse individuaalsust ning 
tekitada olukordi, mis pakuvad lapsele rõõmu, entusias-
mi ja arenguväljakutseid. Õpetajatel on pidevalt võimalus 
kaasajastada ja täiustada eelkoolitunde uute näit- ja õppe-
vahenditega. Laps saab võimaluse tutvuda raamatute ja 
õppevahenditega, mis teda koolitöös ees ootavad. Eelkooli 
ruumid võimaldavad läbi viia õppetööga seotud katseid.

Eelkoolitunnid annavad lapsele aimu klassimudelist, 
tunnikorraldusest, klassireeglitest ning lasteaia ja kooli 
erinevustest. Laps, kes on tuttav koolimaja, klassiruumide 
ja sealsete inimestega, teab, mida kujutavad endast tunni 
kord ja õppetöö, ega tunne kooli ees hirmu.

Eelkooli soovitatakse ka lastele, kes pole käinud lasteaias 
ja lastele, kes vajavad lasteaiaõpetaja hinnangul tuge kooliks 
ettevalmistumisel, või muukeelsete perede lastel, kes astuvad 
eestikeelsesse kooli esimesse klassi. Eelkooli eesmärk on 
teha lapsele üleminek mängult õppetööle sujuvamaks.

Lapsele eekooli valides võiks lapsevanem lähtuda 
koolist, kus laps õppima hakkab. Lapsele, kes vajab ette-
valmistust pigem tundideks, võiks kaaluda õppetööd väik-
semas kollektiivis. Suurem rühm võiks aidata kaasa aga 
lapse sotsiaalse suhtlemise edenemisele ning sobib lastele, 
kes püsivad hõlpsasti tunnitempos. 

Viimsi vallas ootavad lapsi eelkooli Viimsi ja Püünsi 
Kool ning Tähetarga Eelkool. Viimsi koolidest ootab Viim-
si Kool eelkooli lapsi registreerimisele alates septembrist 
2013 (6aastased lapsed), Püünsi Koolis on registreerumine 
juba alanud (5-6aastased lapsed) ja Tähetarga eelkoolis on 
septembris algavatele tundidele eelregistreerimine samuti 
alanud (5-6aastased lapsed). Lisainfo kodulehtedel www.
viimsi.edu.ee, www.pyynsi.edu.ee ja www.tahetark.com.

Leelo Uibo

Kohtumine kirjanik 
Indrek Harglaga

Kellel homöopaatiaga 
kokkupuuteid olnud, see 
teab, millistel juhtudel 
võiks enda või laste prob-
leemidega homöopaadi 
poole pöörduda. Kuid ilm-
selt on ka inimesi, kelle 
jaoks homöopaatia ole-
mus on hämaraks jäänud. 
Viimaste jaoks toome 
välja mõned märksõnad. 

Tegemist on holistilise alterna-
tiivteraapiaga, mis kasutab ini-
mese tasakaalustamiseks homö-
opaatilisse preparaati salvestatud 
infojälge. Infojälg on algselt kas 
loomse, taimse või mineraalse 
päritoluga. 

Homöopaatiaga on võima-
lik korrigeerida nii füüsilisi 
kui psüühilisi probleeme alates 
seedehäiretest, kõrvapõletikust, 
dermatiidist, bronhiidist jms 
kuni endogeense depressiooni 
või käitumishäireteni. Pikaaja-
lise kuuri korral saadakse väga 
häid tulemusi isegi epilepsia, 
autistlike laste, vaktsineerimis-
kahjustuste jms neuroloogiliste 
probleemide puhul.  

Homöopaatiline kuur 
Kliendi jaoks sarnaneb homö-
opaatilise preparaadi kuur pi-
sut tavameditsiini tabletikuu-
riga: mõlemal juhul manustab 
inimene preparaate. Kuid need 
kaks meetodit on siiski väga 
erinevad. Olulisemad erine-
vused on järgmised: farmaat-
siatööstuse toodang sisaldab 
tugevaid toimeaineid (ja ka 
lisaaineid), mis inimese keha 
keemiliselt mõjutavad. Peaae-
gu igal ravimil on lisaks soo-
vitud toimele ka kõrvalmõjud. 
Vastavalt sellele, kui pikk on 
olnud medikamendikuur, on 
inimese organism saanud kas 
väiksema või suurema koguse 

võõrast ainet, mille jäägid ja 
kõrvaltoimed ei pruugi orga-
nismist sugugi kuuri lõppedes 
kaduda. 

Homöopaatilise preparaa-
di manustamisega ei kaasne 
organismi koormamist kemi-
kaalidega. Füüsilises plaanis 
ei sisene homöopaatilise kuuri 
ajal organismi mitte mingeid 
aineid, mis organismis keemi-
lisi reaktsioone põhjustaks. 

Homöopaatilist preparaa-
ti ei määrata kliendile mitte 
diagnoosipõhiselt, vaid vasta-
valt konkreetse inimese indivi-
duaalsetele sümptomitele. Seal-
juures on määrava tähtsusega 
just need kaebused/aistingud, 
mis ei ole diagnoosiga parata-
matult kaasas käivad. Lahtise-
letatult tähendab see, et angii-
niga kliendi puhul ei ole kõige 
olulisem kaebus mitte kurguva-
lu ega mandlite paistetus, vaid 
mitmesugused selle seisundiga 
kaasnevad nüansid, nt kaebuste 
esinemise kehapool, intensii-
vistumise kellaaeg, reageerimi-
ne erinevatele mõjuteguritele 
(tahke toit, jook, külm või soe, 
välisõhk, õhuniiskus, magami-
ne/lebamine/käimine jne). 

Psüühiline aspekt
Kui tavameditsiinis määratak-
se patsiendile ravimit, siis ei 
ole mingit vahet, kas patsient 
on oma füüsilise haigussei-
sundi juures tegus ja reibas, 
väsinud ja loid või murelik või 
vaevleb hoopis hirmude küü-

sis. Angiiniga patsient saab 
arstilt antibiootikumi, mille 
toimespekter haarab mandleid. 
Homöopaadi jaoks on aga ini-
mese subjektiivsed aistingud 
väga suure tähtsusega, eriti ju-
hul, kui tegemist on kroonilise 
seisundiga. 

Tagasiside
Väga suur erinevus on ka 
selles, kuidas inimene kuuri 
läbi teeb. Farmaatsiatööstuse 
ravimite manustamiseks on 
väga kindlad reeglid: tableti 
suurus, päevane manustamise 
arv ja kuuri pikkus sõltuvad 
peamiselt patsiendi vanusest ja 
haigusseisundi intensiivsusest, 
kuid vahemikud on väga täpselt 
reglementeeritud. 

Homöopaatilise kuuri pik-
kus ja aine (või lahuse) manus-
tamise sagedus varieeruvad aga 
klienditi päris suurel määral. 
Lisaks sellele tuleb homöopaa-
dil kliendile antud juhiseid kuu-
ri jooksul sageli muuta. Vasta-
valt sellele, kuidas inimene 
valitud ainele reageerib, tuleb 
mõnikord muuta aine manusta-
mise sagedust, mõnikord kuuri 
pikkust, mõnikord lahuse kont-
sentratsiooni, mõnikord toime-
aine intensiivust.

Kuid sageli tuleb kuuri jook-
sul esmalt valitud aine välja va-
hetada. See osutub vajalikuks, 
kuna haiguspilt võib ajas muu-
tuda, ja nendele muutustele on 
vaja kohe ka reageerida. 

Näiteks võib kliendi kaebus 
vahetada kuuri jooksul poolt; 
klient võib hakata ihaldama 
soojade tekkide ja sokkide ase-
mel värsket, jahedat õhku; valu 
iseloom võib muutuda (nt kir-
jeldab klient kogu pead pressi-
va tinamütsi asemel järgmisel 
päeval hoopis vaikselt meele-
kohtades toksivaid päkapikke); 

muutuda võivad eritiste värvus, 
konsistents ja lõhn jne. 

Niisiis – et kõike arvesse 
võtta ja kuuri vastavalt korri-
geerida, on vaja saada kliendilt 
tagasisidet. Krooniliste hädade 
puhul piisab sellest, kui taga-
sisidet antakse kord nädalas 
või isegi kord kuus. Akuutsete 
probleemide korral on tagasi-
sidet vaja iga päeva kohta. 

Kliendi vastutus
Kui arst määrab patsiendile ra-
vimid, siis üldjuhul eeldatak-
se patsiendilt suhteliselt vähe 
jõupingutusi. Kui ei ole just te-
gemist taastusraviga, mis näeb 
ette võimlemist vms, siis ei pea 
patsient andma endast muud 
kui tabletikuuri kenasti lõpuni 
tegema. 

Homöopaat eeldab aga klien-
dilt juba algusest peale rohkem 
koostöövalmidust, rohkem osa-
lemist ja suuremat panust. 

Paljud homöopaadid soo-
vivad, et enne vastuvõttu oleks 
kliendil täidetud küsimustik, 
mis ei sarnane kodanikuand-
mete ankeedile, vaid pigem 
isiklikku elu puudutavale es-
seele. Juba sellisele küsimusti-
kule vastamine nõuab kliendilt 
pühendumist ja aega. 

Kuuri ajal on kliendil vaja 
ennast tähelepanelikult jälgida, 
et anda homöopaadile adekvaat-
set ja informatiivset tagasisidet. 

Homöopaatia parimaks toi-
mimiseks tuleb kliendil kuuri 
ajal loobuda mõningatest toi-
duainetest. Lisaks tuleb mõnel 
kliendil teha oma toidusedelis-
se püsivaid muudatusi. 

Alates 2013. aasta märtsist 
toimub Viimsi SPAs ka homö-
opaadi vastuvõtt. 

Anu Hermlin 
holistiline psühhoterapeut, 

homöopaat, refleksoloog

Homöopaatia annab abi

Individuaalsed preparaadid. 

Emakeelepäeval, 14. märt-
sil käis Viimsi Raamatu-
kogus lugejatega koh-
tumas kirjanik Indrek 
Hargla. 

Õhtu alguses jutustas Viim-
sis elav ulme-ja krimikirjanik 
Indrek Hargla põgusalt endast 
ja põhjalikumalt oma uuest 
peagi (tõenäoliselt mais) ilmu-
vast apteeker Melchiori sarja 
kuuluvast kriminaalromaanist 
“Apteeker Melchior ja Piri-
ta kägistaja”. Juttu oli Piri-
ta kloostrist ja selle ajaloost 
ning kloostri elu kajastamisest 
vanades ürikutes. Et lugejail 
oleks huvitav uut raamatut lu-
geda, jäid kõik sündmused, te-
gelased ja taust siiski avamata. 

Jutt läks üle juba ilmunud 
kriminaalromaanidele, mille 
peategelaseks on apteeker Mel-
chior. Kirjanik rääkis, kuidas 
ta uurib materjali keskaegse-

test sündmustest ja kogub ro-
maanide jaoks taustainfot ning 
rõhutas, et apteeker Melchiori 
lood on siiski ilukirjandusteo-
sed, mitte ajaloo tõepärased 
kirjeldused. Samuti selgitas ta 
kriminaalromaani kirjutamise 
põhitõdesid.

Tekkis elav keskustelu lu-

gejate ja kirjaniku vahel. Rää-
giti ajaloost, kuidas erinevad 
kroonikud on kajastanud üht 
ja sama ajaloosündmust endale 
sobivast vaatevinklist. Lugejail 
oli tekkinud palju küsimusi põ-
hiliselt apteeker Melchioriga 
seoses. Samuti uuriti, kuidas ja 
mis kellaajal kirjutamine toi-

mub, kas hommikuti või õhtu-
ti, kas mõnikord tuleb hea idee 
kirjanikule ka unes, kui palju 
parandusi ja muudatusi kirjuta-
mise käigus teha tuleb jms.

Apteeker Melchiori lood 
on võitnud Kultuurkapitali 
kirjanduspreemia ning “Aptee-
ker Melchior ja timuka tütar” 
Eduard Vilde nimelise kirjan-
dusauhinna. Lisaks on Indrek 
Hargla alates 2000. aastast 17 
korda võitnud Eesti ulmeauhin-
na “Stalker” nii parima algupä-
rase romaani, lühiromaani või 
jutu, lühijutu ja ka kogumiku 
kategoorias. Samuti on ta tele-
sarjade “Alpimaja” ja “Süva-
havva” stsenaariumi autor.

Õhtu lõppes koogisöömi-
se ja kohvijoomisega, mille 
käigus jätkus elav arutelu. Oli 
sisukas ja huvitav kirjandusõh-
tu. Täname kirjanikku ja kõiki 
osalejaid!

Jane Palu

Kirjanik Indrek Hargla kohtumisel koduvalla lugejatega.
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Steven Pärnasalu, noorim 
meister sulgpallis
2.–3. märtsil toimusid Tallinnas Eesti noorte meistrivõistlused SULGPALLIS.

Vanuseklassis U11 võitis üksikmängus meist-
ritiitli Viimsi Sulgpalliklubi treenerite Aigar 
Tõnuse ja Jüri Tarto kasvandik Steven Pärna-
salu. Steven koos Klaus Erik Kruusiga võit-
lesid U13 meespaarismängus välja ka pronks-
medali, neljas koht tuli koos Arina Krõlovaga 
U13 segapaarismängus. Mängida tuli endast 
tublisti vanematega, sest U11 vanuseklassis 
kahjuks paarismängu meistreid ei selgitatud. 
Väärib märkimist, et Steven on alles 8aasta-
ne ja nii noorelt ei ole varem sulgpallis Eestis 
meistriks tuldud.

Napilt jäid U13 naispaarismängus pronks-
medalist ilma õed Helen ja Kristin Käsik, sa-
muti Viimsi Sulgpalliklubist.

Informatsioon vahendatud Viimsi Sulgpalliklubi kodulehelt www.sulgpallitrenn.ee
Õnnitlused tublidele sulgpalluritele ja nende treeneritele!

Tiia Tamm

Märtsikuus selgusid kahel 
spordialal Viimsi valla 
meistrid. Suusatamises 
peeti kohalikud tiitlivõist-
lused 2. märtsil Rohu-
neemes. 

2003 ja hiljem sündinud tüd-
rukud ja poisid sõitsid 1 km 
ringi. Ettearvatult olid parimad 
Jaak Mae Suusakooli Viim-
si lapsed: tütarlastest võitis 
Eliisabet Kool ajaga 4.16 ja 
poistest Erko Elbrecht ajaga 
3.38. Sünniaastaga 2000–2002 
ehk kuni 13aastastest, kellel 
oli distantsi pikkuseks 2 km, 
olid võidukad Marie Cathleen 
Kilp ajaga 6.41 ning Karl Erik 
Saareots ajaga 7.08. Naiste ar-
vestuses läbis Kristiina Konno 
(CFC J. Mae Suko) konku-
rentsitult 3 km ajaga 10.42. 
Sama distantsi võitsid nais-
te-seenioride I vanuseklassis 
Marge Nõmm ajaga 10.48 ja 
naiste-seenioride II vanuse-
klassis Milvi Vaiksaar ajaga 
19.11. Kõige pikema distantsi 
ehk põhiklassi meeste 9 km 
läbis võitja Lauri Jaanus aja-
ga 29.30. Meeste-seenioride I 
vanuseklassi 6 km võitjaks tuli 
Alo Maidla ajaga 18.55 ning 

Viimsi valla meistri-
võistlused ujumises ja 
suusatamises

samal distantsil meeste-see-
nioride II klassi parimaks osu-
tus Andres Jaanus ajaga 20.30.

Radade ettevalmistamise 
eest tänusõnad Kaido Mets-
male ja meistrivõistluste läbi-
viimise eest CFC Jaak Mae 
suusakooli rahvale!

Ujumises selgusid Viimsi 
valla 2013. aasta meistrid 14. 
märtsil Viimsi Kooli ujulas.

Parimad tulemused, alates 
noorematest: 25 m VABALT 
– Rahel Jaanson (22,77); Arvo 
Vainjärv (18,34). 50 m: Oli-
via Hermlin (38,79); Rihard 
Viherpuu (37,49); Merilin 
Radvilavicius (32,88); Bo Aa-
ron Kooser (30,38). 100 m: 
Susannah Kaul (1.14,76); Ri-
nel Pius (1.00,50); Kaja Ma-
sing (1.08,96); Milvi Vaiksaar 
(1.50,29); Sander Parts (58,18). 
25 m RINNULI Gloria Duarte 
(28,28); Arvo Vainjärv (25,33). 
50 m: Elina Mägi (53,99); Ri-
hard Viherpuu (52,77); Meri-
lin Radvilavicius (43,40); Bo 
Aaron Kooser (39,45). 100  
m: Rinel Pius (1.20,63); Kaja 
Masing (1.32,92); Milvi Vaik-
saar (2.23,49); Filipp Provor-
kov (1.03,90); Aksel Luige 
(1.32,19). 25 m LIBLIKAT – 

Izabeli Maibaum (30,51); Arvo 
Vainjärv (23,76). 50 m: Olivia 
Hermlin (48,51); Rihard Viher-
puu (44,40); Merilin Radvila-
vicius (41,18); Rene Ron Vest 
(35,63); Susannah Kaul (37,75); 
Arthur Kooser (30,87); Kristiina 
Arusoo (34,57); Sander Parts 
(30,76). 25 m SELILI – Rahel 
Jaanson (22,60); Jorven Bruno 
Nopponen (23,09). 50 m: Olivia 
Hermlin (46,46); Rihard Viher-
puu (45,31); Merilin Radvila-
vicius (41,88); Rene Ron Vest 
(36,97). 100 m: Susannah Kaul 
(1.22,23); Rinel Pius (1.17,41); 
Kaja Masing (1.19,42); Kai-
ri Viherpuu (2.36,45); Sander 
Parts (1.20,94); Rein Salumaa 
(1.57,04). 100 m KOMPLEKSI: 
Merilin Radvilavicius (1.28,43); 
Rene Ron Vest (1.18,67); Su-
sannah Kaul (1.27,58); Rinel 
Pius (1.12,97); Filipp Provor-
kov (1.03,60); Aksel Luige 
(1.40,40).

Ladusa läbiviimise eest kan-
dis hoolt Viimsi Veeklubi eesot-
sas treener Bruno Nopponeniga, 
ajavõtul olid abiks ka SPA Viim-
si Tervis ujumisklubi ja treener 
Enn Lepik. Suur tänu teile!

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas
23. märts Harjumaa meistrivõistlused korvpallis, mehed / Kuusalu / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
26. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis, poisid 10.–12. kl / Kiili / Korral-
daja: Harjumaa Spordiliit
28. märts k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste meistriliiga mäng HC Viimsi Tööriistamar-
ket – Aruküla SK / Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
6.–7. aprill Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis / Kiili / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
10. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis, tüdrukud 10-12 kl / Kiili / Kor-
raldaja: Harjumaa Spordiliit
11. aprill k 19 Eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste meistriliiga mäng HC Viimsi/Tööriistamar-
ket – Põlva Serviti / Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
13. aprill Harjumaa meistrivõistlused ja vanuseklasside meistrivõistlused ujumises – veteranid 
(M40, N35), juuniorid (M1995–1996,N1997–1998) ning noored (poisid 1997 ning tüdrukud 1999 ja 
hiljem snd) / Keila / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Tänavused suurepärased 
lumeolud on toonud Eesti-
maal tavakohasest enam 
rahvast suusarajale. 

Seda ei kinnita mitte ainult 
maratonide kasvanud osalus-
arvud, vaid oma  liikumisvõi-
maluse on leidnud niimoodi  
ka päris tavasuusataja. Eks 
oma osa mängib siinkohal ka 
üha kasvav Eesti Terviserada-
de (ETR) võrgustik, mis pakub 
sel talvel suusatamisvõimalu-
si enam kui 90 keskuses ning 
on võtnud nüüd üheks priori-
teediks ka Viimsi liikumis- ja 
suusaradade arendamise. Ta-
hetakse aidata nii oskusteabe 
jagamisel kui reaalsete projek-
tide rahastamisel.

Sel talvel sai vallas tõesti 
väga erinevais paigus suusa-
tada ja seda ehk kõigi aegade 
hooldatumatel radadel. Valla 
poolt eelmisel aastal hangitud 
3 m laiune rajahooldusseade 
on osutunud ülimalt õigeks in-
vesteeringuks, mis on lubanud 
paremas korras hoida Karulau-
gu valgustatud raja, tõmmata 
suusajäljed Laidoneri parki, 
isegi koolimaja ümbrusse, 
Püünsi koolimaja juurest Ro-

huneeme radadele, sealtkaudu 
otsaga ka Kelvingisse. Enam 
kui kuu aega on rada olnud 
sees ka pikal metsasihil, mis on 
võimaldanud suusatada Hundi 
teelt tulijatel Rohuneeme ra-
dadele. Rajameistri töid tegev 

Kaido Metsma on saanud ka-
hel korral aluspõhja alla sõita 
ka Tammneeme ja Randvere 
piirile jäävatele mereäärsetele 
radadele. Viimane on ehk kõi-
ge vähem tuntud, aga mitmeid 
aastaid tehtud rajahooldused 

ja mullu suvel Märt Vooglaiu 
poolt ette võetud raja katmine 
hakkepuiduga on loonud sinna-
kanti jäävate inimeste tarbeks 
hea põhjaga liikumisraja, kus 
sel talvel on olnud suusajälg 
sees enam kui kolm kuud.

Mis aga siiski muret teeb, 
on erinevate piirkondade va-
heliste korrastatud ühenduslõi-
kude puudumine, millel talviti 
saaks  rajatehnikaga liikuda ja 
niimoodi kõik valla suusarajad 
ühtsesse süsteemi viia, et neid 
siis masinhooldusega ka korras 
hoida. Selleks tuleb eeloleval 
suvel konkreetsed lõigud koos 
RMKga (Eesti Terviseradade 
koostööpartneriga) üle vaadata, 
need lume tulekuks puhastada, 
viitadega märgistada. See pole 
just eriti suuremahuline töö, 
sest tervikuna on meie metsa-
aladel hea sihivõrgustik, mis 
tuleks aga nii korda saada, et 
neid saaks kasutada aastaringse 
liikumise tarbeks.

Muidugi „eksib“ ikka veel 
meie suusaradadele küll maas-
tureid ja ATVsid, kes võivad 
raja ühe sõiduga segi pöörata, 
kuid nagu kinnitas Kaido Mets-
ma, on sel talvel need juhtumid 
üsna väheseks jäänud. 

Seega, kogu selletalvist 
suusatamisvõimalust kokku 
võttes võib öelda, et liigume 
õiges suunas, mis tähendab, 
et ehk saavad juba järgmisel 
talvel üsna paljud meist päris 
kodu juurest suusad alla panna 
ning oma sõidu teha. Siinko-
hal ei tahaks üles võtta ehk üht 
kaugema perspektiivi teemat – 
mõningate (kas või näiteks Ro-
huneeme) radade valgustamise 
küsimust, mis annaks meie 
agaramatele harrastajatele just 
algutalvel ikkagi kodukandis 
harrastamisvõimaluse. Kui aga 
mingid valgustamise võimalu-
sed ka tekivad, nagu nüüd Ka-
rulaugu klindialusel, siis on sel-
le eelduseks ikkagi korrastatud 
rajalõik, kuhu valguse ehitami-
ne on juba tunduvalt lihtsam. 
Eesti Terviserajad on lubanud 
Karulaugu tööde lõpetamise 
järel aktiivselt toetada valda ka 
Rohuneeme radade osas.

Tore, et oleme teinud Viim-
si suusaharrastuses taas sammu 
edasi, aga nagu eelpool selgita-
tud,  jätkub selles valdkonnas 
tegemisi piisavalt. Samas, kui 
meenutada vaid imelist laste-
aedade I suusamaratoni, aga 
kuulda ka pisut positiivsemaid 

Kõige noorem Eesti  meister sulgpalli 
üksikmängus Steven Pärnasalu pjedestaali 
kõrgeimal astmel. Foto Margit Raudsepp

Viimsi suusatamisvõimalused on paranemas

Valla suusaradadel saab teha tervisesporti ja võistelda. 

noote kooli suusatundide osas, 
siis ei saa me seda arenevat 
suusahuvi märkamata jätta 
ning peaksime kõik võimalused 
veelgi paremini ära kasutama. 
Eriti tahavad oma välistundide 
osas abi saada koolid ning kui 
Haabneemes ja Püünsis on suu-
savõimalus tekkinud, siis uus 
kool Randveres peaks samuti 
saama lisaks õppeplatsile ja 
-nõlvakule kooli juures korda 
ka mõned kooli lähedusse jää-
vad metsarajad.

Vald plaanib järgmiseks tal-
veks avada ka suusanõlva Lub-
ja klindiastangul, mis kindlasti 
mitmekesistab ja soodustab 
meie talvespordi harrastamise 
võimalusi.

Loodan, et lisaks kirjelda-
tule on veel palju n.ö oma ra-
dasid, mida ise pideva sõitmi-
sega sees hoitakse või näiteks 
praegu mitmel pool kaldaäär-
sele merejääle aetakse. Kohti 
meil selleks leidub ja hakkajal 
inimesel pole meie vallas küll 
juba praegu vaja kurta, et pole 
kuskil võimalust, et talve ja 
suusatamist nautida.

Kaarel Zilmer
kultuuri- ja spordikomisjoni liige

TLÜ suusaõppejõud
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IIRI TANTSU 
TRENN

koolinoortele!
Viimsi Huvikeskuses 

reedeti 17.45-18.45 alates 
22. märtsist!

Lisainfo ja registreerimine
telefonil 53 63 25 11.

Beebivõimlemine Viimsi 
Huvikeskuses 

Pereklubi Kollane Pardike kutsub beebisid teisipäeviti 
võimlema!

 november 2012 – detsember2012 sündinud beebid – 
kell 10.00 

jaanuar 2013 – veebruar 2013 sündinud beebid – 
kell 12.00 

beebid vanuses  8–12 kuud  –  kell 13.00 
Beebivõimlemise tundides osalemiseks on vajalik eelnev 

registreerimine.  Selleks saada e-mail aadressile: 
evelin@pardike.ee järgmiste andmetega – lapse nimi, 

lapse sünniaeg, lapsevanema telefoninumber 

Rohkem infot beebivõimlemise kohta leiate :
www.pardike.ee

RANNAPERE 
PANSIONAAT
Kesk tee 1, Haabneeme, Viimsi vald

- eakate ööpäevane 
jälgimine ja hooldamine.

- majutamine ühe- ja 
kahekohalistes tubades.

Info telefonil 606 4081

www.rannapere.ee

Päike, rõõm, energia – see on

Tule, pidutseme koos mõnusa 
muusika saatel laupäeviti kell 9.45 ja 

pühapäevati kell 20.15.

Trennid toimuvad alates 
30. märtsist 2013 Viimsi Huvikeskuse 

treeningsaalis.

Treener: Kirsti

Täpsem info: kirsti.sinivee@gmail.com

www.huvikeskus.ee

7. aprillil k 12.30–14.30 Viimsi Huvikeskuses.
Leebe bio-energeetiline liblikmassaaž on 

õrnadest puudutustest koosnev  kogukehamas-
saaž, mille tulemuseks on inimese eluenergia 
aktiveerumine ja energiasüsteemi tasakaalus-
tumine. Liblikmassaaži tehakse läbi riiete ja see 
sobib igas vanuses inimestele alates vastsün-
dinust kuni vanurini.  Seanss kestab 8–15 min. 

Milleks on liblikmassaaž hea:
• aktiveerib kehaenergia loomuliku voolu 
• aitab kiiremini taastuda haigustest ja trau-

madest
• aitab leevendada valusid,  pingeid ja stressi  
• rahustab ja taastab energia peale rasket 

töö – või koolipäeva 
• rahustab hüperaktiivseid lapsi, eriti enne 

uinumist
• aitab lahustada emotsionaalseid üleelamisi

• aitab parandada tähelepanu – ja kesken-
dumisvõimet 

• aitab luua tugevamat sidet vanema ja lap-
se vahel 

• tulevasel emal aitab lõõgastuda sünnitusel 
ja taastada energia pärast sünnitust, vastsündi-
nul leevendada sünnikogemust

• on heaks teraapiaks öise voodimärgamise 
puhul 

• hea erinevate neurodegeneratiivsete hai-
guste puhul 

Liblikmassaaži on lihtne õppida ja kodus oma 
laste ning  lähedaste toetamiseks kasutada. 

Koolituse viib läbi laste massöör-terapeut ja 
tervisenõustaja Marina Vahi 

Osalustasu:  20 €. Osalejate arv on piiratud. 
Lisainfo ja registreerumine: tel. 516 9790 

või terviklik.tervis@gmail.com

Leebe bio-energeetilise liblikmassaaži koolitus 
lapsevanematele

l Pakume juuksurile töökohta 2 päeva nädalas. 
Ilusalong Venus, Kaluri tee 3, Viimsi, tel 600 0444.

l Kogemustega naine pakub oma teenuseid teie 
maja koristamisel. Tel 524 1570, Maria.

l Pakume tööd koristajale Viimsisse, Aiandi põik. 
Helistada tel 646 3360.

l Meesterahvas soovib leida elamispinna pikmaks 
ajaks. Aitan majapidamis- ja aiatöödel. Soovitav 
Miidurannas. Tel 5593 5863.

l Soovin osta 3-4toalist korterit otse omanikult 
Viimsi vallas Haabneeme või Viimsi alevikus. Hind 
maksimaalselt 68 000 eurot. Kontaktnumber 5333 
8170, Kaja.

l Otsime hoidjat kahele tüdrukule (4,5 a ja 2 a) 
keskmiselt kord nädalas 2–3 tunniks korraga. Kokku-
leppel võib hoidmine toimuda nii meie kui hoidja 
juures kodus. Asume Randveres. Tel 508 9219.
 
l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis. 
Soovi korral okste äravedu. Aiandusagronoom Jaak 
Tomson. Tel 5556 3639 www.jaaguranna.ee.

l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja ära-
vedu Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki 
metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid 
olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suurema-
te koguste eest võimalik tasu kokkuleppel! 
Tel 5833 3586.

l Vajatakse õhtust koristajat Karulaugu koolimajja. 
Töö graafiku alusel 2 tööl, 2 vaba kl 22-01. Töö-
tasu bruto 250 €. Vajadusel autokompensatsioon. 
Helistada tel 5665 9566 või e-mail ounamaa566@
gmail.com 

l Otsid koduõpetajat, lapsehoidjat või koduabilist? 
Meie lehelt leiad enam kui 1000+ abilist üle Eesti. 
Mugav otsing, suur valik! http://look4care.com

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Viljapuude lõikamine, haljastustööd, kivisillutised. 
Tel 5343 3881, e-mail aasnurme@hotmail.com 

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada 
ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava 
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal 
koos massaažilauaga. Tund aega 18 €. Massööri 
tellimine tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com. 
Reet

l Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasutus-
loa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@
arhipilk.com, e-mail: info@arhipilk.com. tel 5660 
0290.

l Viimsi tootmisettevõte ZIRCON otsib sööklasse 
kokka. CV koos sooviavaldusega palume saata: 
personal@zircon.ee, lisainfo tel 620 5900.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 

seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee, 
www.arbormen.ee

l Müüa lõhutud, kuivad küttepuud (lahtiselt ja 
kottides) koos kohaletoomisega. Tel 5648 4838, 
e-post lehtpuukyte@gmail.com 

l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-
miga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla trans-
port, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõt-
mised ja mahamärkimised ning santehnilised sise-
tööd. Tel 5850 4300.

l Arvutite hooldus ja remont. Arvutipank OÜ, 
Kaluri tee 5 I k, tel 609 6166, 507 4222, 
info@arvutipank.ee
 
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 
30 cm 2.2 €, kask 30 cm 2.6 €. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Raeja  Viimsi valda tasuta. Tellimine 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, 
www.unitedexpo.ee

l Lumetõrje katustelt ja jääpurikate eemaldamine. 
Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 5638 
8994. Vt ka: puhastused – kpe.ee

l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.   

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 
lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.

l Harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid. 
Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska män-
gida, siis õpetan. Võta ühendust: virbel@virbel.eu
Igasse kodusse kannel!

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-
konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud en-
nustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24 
h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist 
www.ennustus.ee

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-
kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-
haljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. Tel 
5563 7666, www.ifhaljastus.ee



UUS TEENUS! 
KRISTALLVALGUTERAAPIA 
Tule tasakaalusta vaimu, keha ja meelt.
Pühapäeviti ja esmaspäeviti tel 507 7358.
Aprillis: l juuste värvimisega kingituseks 
Cutrini šampoon 300 ml l maniküür 10 € 
(tavahind 14 €)
Olete oodatud!
Kaluri tee 3, Viimsi, tel 600 0444.

22. märts 2013  19

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž 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 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

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER  
Asume Ravi tee 1 

(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi 
Haigla kõrval)

  
  
 

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid 
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

 www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
15.03 saabus uut kaupa.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Ainult meilt laias valikus 

ja soodsa hinnaga 
madratseid ja voodipesu. 

Veel hea hinnaga UUED 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused

AVATUD 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub oma liikmeid 

ühenduse 20. aastapäeva 
pidulikule tähistamisele

6. aprill kell 12.00–16.00
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

KAVAS: 
Aruandekoosolek: 2012.aasta lõpetamine:

Tegevusaruande kinnitamine
Majandusaasta aruande kinnitamine

Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

Pidulik kontsert-aktus:
l Meenutame Pensionäride Ühenduse 20. aastast tegevust

l Külaliste tervitused, etteasted Randvere ja Haabneeme  Päeva-
keskuste isetegevuslastelt

Esineb Randvere Pasunakoor: dirigent Kristjan Jurss 
    

Karastusjoogid ja suupisted

Tantsuks mängivad ja laulavad:
Boriss Lehtlaan ja Henn Rebane

Ootame rohket osavõttu!

Tulitaku taadi

KÜLMSUITSULÕHE

Värske külmsuitsulõhe otse Tulitaku talust Keila-Joalt.
Nüüd müügil Pirita Kauperis neljapäeval ja reedel k 15–20.

Oma originaalsel külmsuitsu meetodil ja mittetööstuslikult valmis-
tatud, lepapuudega suitsutatud, õrna soola ja suitsuga.
Viimsi rahvas, teil on võimalik osta Tulitaku taadi külmsuitsulõhet!
Tulge ostma, maitske ja otsustage!

tulitakutaat@gmail.com

Viimsi Pensionäride ühenduse korraldusel 
toimub järjekordne matk 24.03 algusega k 
11 Randvere aedlinna bussipeatusest.

Buss V-2väljub haigla eest k 10.33. Matka 
pikkus u 6 km. Teekond: Randvere tee–päe-
vakeskus–Randvere kirik–Ranvere uue kooli 
ehitus–Tädu matkarada–RMK lõkkeplats, kus 
grillime vorstikesi ja joome pohlavarre teed.

NB! Ärge unustage kõnnikeppe!
Info tel 601 2354.

Suur korteri-
ühistu 

Haabneeme 
keskuses 

otsib 
väliskoristajat. 

Helistada 
tel 501 8134.



20 22. märts 2013

Tallinn Viimsi SPA Hotelli Ilu- ja Tervisekeskus otsib 

ADMINISTRAATORIT
NÕUDMISED KANDIDAADILE: 
l klienditeeninduse töökogemus

l hea eesti, inglise ja vene keele oskus 
l hea suhtlemisoskus

Kandideerimise eelduseks on CV-le lisatud kaaskiri, foto ja palgasoov. 
Oodatud on ainult täistööajast huvitatud kandidaadid.

LISAINFO kodulehel www.spatallinn.ee
CV palume saata: kai@spatallinn.ee


