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Valla spordiüritus kogu perele >> Loe lk 13

Teadushuviharidusest 
loe lk 7

Lennart Meri – müüdi murdja 
ja müüdi looja

Lennart Meri oli kõigi Balti riikide eestkõneleja, eesmärkide sõnastaja ja selgitaja.  Foto Raigo Paljula 

Reedel, 28. märtsil tähistati 
pidulikult Viimsi valla auko-
daniku, president Lennart 
Meri 85. sünniaastapäeva 
Püha Jaakobi kirikus ja Ran-
narahva Muuseumis. 

Selle tähtpäeva puhuks valmis 
skulptor Aime Kuulbuschil valla 
tellimusel bareljeef Lennart Me-
rist, mida kirikus avamisel õnnistas 
EELK peapiiskop Andres Põder. 
Bareljeefil on kiri: “Eesti riigipea. 
Püha Jaakobi kiriku rajamise eest-
seisja. Tänumeeles Viimsi rahvas ja 
kogudus.” Lennart Meri oli Viimsi 
Püha Jaakobi kiriku patroon ning 
seisis selle eest, et pühakoda valmis 
saaks. “Bareljeef on oluline ja suur 
tänu ning austusavaldus Lennart 
Merile,” ütles Jaakobi koguduse 
vaimulik Mikk Leedjärv. 

“Kui president Lennart Meril 
sobis olla meie kiriku ehituse pat-
rooniks, siis kindlasti sobib meil 
tema mälestus jäädvustada selle 
tagasihoidliku bareljeefiga,” lausus 
Erkki Juhandi, kes on mälestus-
märgi loomise üks eestvedajaid. 

President Lennart Meri 85. sün-
niaastapäeva tähistamisel osalesid 
ka president Toomas Hendrik Ilves 
ja Evelin Ilves. “…Eesti iseseisvu-
se taastamise järel ei olnud selline 
tulevik üldse mitte iseenesest mõis-
tetav. Pigem isegi vastupidi. Ilma 
meie selge soovita, paljude meie 

tublide inimeste sihikindla tööta 
ning ilma usutava ja erudeeritud 
eestkõnelejata ei oleks me suutnud 
ennast kuuldavaks, veel vähem 
mõistetavaks teha,” kõneles Too-
mas Hendrik Ilves. “Selliseks, meie 
ja kõigi Balti riikide eestkõnele-
jaks, meie eesmärkide sõnastajaks 
ning selgitajaks oli just Lennart 
Meri. Ta oli ettepoole vaatavam, 
targem ja nutikam kui paljud tema 
kaasaegsed Läänes ja Idas ning ta 
tundis ennast rahvusvahelises suht-
luses väga koduselt.”

Lennart Meri stipendium
Samas anti esmakordselt üle Viim-
si valla algatatud Lennart Meri 
nimeline stipendium. 2500 euro 
suuruse stipendiumi pälvis viim-
silane Karin Nugis Eesti Kuns-
tiakadeemia kunstiteaduse eriala 
magistritöö eest “Samastumised 
ja vastandumised. Eesti tarbe-
kunsti minapildi kujundamine 
1960–1970ndatel“. 

Karin Nugis, kes tuli Viimsis-
se elama 2000. a algul, veetis oma 
lapsepõlve suved siin vanavane-
mate suvilas. Välismaal ja Tallin-
nas elanud, on ta Viimsis tagasi ja 
kolimas Pringi külast Haabneeme. 
Stipendiumi pälvinud magistritöö 
kaitses ta kahe aasta eest ning jät-
kab nüüd Krista Kodrese juhen-
damisel doktorantuuris kunstitea-
duste erialal, uurides nõukogude 

perioodi disaini, tarbekunsti ja 
kujutava kunsti suhteid 60ndatel 
ja 70ndatel aastatel. “On viima-
ne aeg selle perioodiga tegelda, 
et saada vahetut kontakti tolle aja 
kunstnikega,” rääkis stipendiaat. 
Ta oli meeldivalt üllatunud, et žü-
rii teda välja valis. “Tore, et huma-
nitaarteadusele tähelepanu pööra-
ti,” arvas Karin Nugis.  

Pärast kirikus kõlanud mäles-
tuskontserti ansamblilt “Eesti kee-
led” suundusid kokkutulnud Ran-
narahva Muuseumisse, kus avati 
president Lennart Merile pühenda-
tud näitus “Hõbevalgeim. Rävala 
hiilgeaeg”. See on näitus, mis idee 
autori ja projektijuhi ning muu-
seumi juhataja Riina Aasma sõnul 
räägib Merile südamelähedastest 
teemadest, ent jõuab ka perioodi, 
kuhu kirjanik oma raamatutes alli-
kate nappuse tõttu ei jõudnud. 

Lennartmerilik näitus 
“Meie eesmärk oli püüda teha 
seda näitust võimalikult lennart-
merilikult,” rääkis Aasma. Näitu-
se koostamist võib iseloomustada 
märksõnadega faktide ja fantaasia 
põimimine, vaimustust tekitavad 
kirjeldused ja seosed, soov mõelda 
suurelt, mängulisus, lihtsus ja ehe-
dus. “Meile meeldis mõte oletusest, 
et president Meri oleks Hõbevalge 
seeriat jätkates uue teose pealkir-
jaks võinud panna just “Hõbeval-

geim”,” kõneles Aasma. “Kuna 11. 
sajandi teisest poolest ja 12. sajandi 
algusest on Eestist avastatud kor-
dades rohkem hõbeaardeid kui mis 
tahes teisel maal siin Põhjatähe all, 
sobib “Hõbevalgeim” seda perioo-
di kõige paremini iseloomustama. 
See on meie esivanemate kuulsus-
rikkaim ajajärk, läänemeresoome 
kaubanduslik kõrgaeg – see on aeg, 
kui Eesti kuuluski Euroopa viie rik-
kaima riigi hulka.”

Näituse “Hõbevalgeim” sisu 
autori Mauri Kiudsoo sõnul kajas-
tab näitus kõiki olulisi teemasid, 
mida president Meri käsitles.  

Presidendi poja Mart Meri sõ-
nul oli Lennart Meri müüdi murdja 
ja müüdi looja. ““Hõbevalgega” 
püüdis Lennart murda müüti, et 
Eesti on virilate nägudega inimeste 
kolgas,” sõnas Mart Meri, lootes, 
et näitus süstib kõigisse optimis-
mi. Loovagentuuri Pult, kellelt on 
näituse kujunduskontseptsioon ja 
lahendused, esindaja Jüri Lõun rää-
kis, et see näitus, millega kõvasti 
vaeva nähti, puudutab igaüht, kes 
peab end eestlaseks. “See näitus on 
nagu üks suur ajalootund, mida me 
keskkoolis ei saanud,” sõnas Lõun. 

“Lennart Meri ei lahkunud Hõ-
bevalge radadelt kunagi. Meiegi ei 
kavatse neilt radadelt niipea lah-
kuda,” lisas Riina Aasma. 

VT
Loe ja vt ka lk 4

Majandus-
tegevuse registri 
andmed tuleb 
kinnitada
Lugupeetud ettevõtjad, Viimsi Valla-
valitsus tuletab meelde, et igal aastal 
hiljemalt 15. aprilliks peab Majandus-
tegevuse registris (MTR) esitama kinni-
tuse registreeringu õigsuse kohta.

Andmeid saab firma juhatuse liige või volitatud 
isik kinnitada MTRis elektrooniliselt, sisene-
des http://mtr.mkm.ee või www.eesti.ee kaudu.

Viimsi Vallavalitsus võtab vastu ka paberil 
kinnitusi vallas registreeritud kaubanduse (jae- 
ja hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, 
kaubanduse korraldamine) ja majutusteenuse 
osutamise valdkonnas tegutsejatelt. Taotlu-
se vormi ja info andmete kinnitamiseks leiate 
MTRi veebilehelt http://mtr.mkm.ee.

Asudes kinnitama registreeringu õigsust, 
tuleks eelnevalt kontrollida andmeid MTRis. 
Vajadusel saab andmeid muuta vormikohase 
taotlusega või MTRi veebilehe kaudu, sellisel 
juhul pole täiendav kinnitamine vajalik.

Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei 
kinnitata, peatatakse 1. maist. Ettevõtjal, kelle 
registreering on peatatud, ei ole lubatud vasta-
val tegevusalal tegutseda. Peatatud registree-
ringud kustutatakse registrist 1. novembril.

Küsimuste korral saab infot vallakantselei 
telefonil 602 8803.

Vallavalitsus

Viimsi ettevõtted ja 
eraisikud, pakume 
teie teenuseid valla-
rahvale!
Palun andke endast meile teada, et saak-
sime teie tegevusala ja kontaktid valla 
kodulehele üles panna. 

Oodatud on info kõikvõimalike teenuste 
pakkujatelt, olgu nendeks lapsehoidmine, 
muru niitmine, aedade värvimine, puude 
ja hekkide pügamine, aiakujundus, koerte 
jalutamine, toruabi või muu.

Loome valla kodulehele infobaasi, kust 
Viimsi elanikud leiaks vaevata oma kodu-
lähedase teenusepakkuja.

Ootame teie infot aadressil kaja@viim-
sivv.ee

Kaja Männiko

Äigrumäe 
külakoosolek
Äigrumäe külavanema valimise koosolek 
toimub reedel, 2. mail kell 18 Männimäe 
tee 2, Äigrumäe külas. 

Koosoleku päevakord:
- külavanema valimised
- üleskerkinud küsimused.
Koosoleku viib läbi Viimsi Vallavalitsuse 

nõunik Enno Selirand.
Osavõtjatel palume võtta kaasa isikut 

tõendav dokument, et kontrollida andmeid 
elanikeregistris.

Enno Selirand
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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 602 8833, 
annika@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 19. aprillil

Paneme püsti 
Viimsi häbiposti
Esimene pool aastat on uuele vallavalitsusele olnud mit-
mekülgselt inspireeriv tööperiood. Möödunud kuud on 
toonud vallamajja rohkesti vallaelanikke, kes oma prob-
leemide ja ettepanekutega vallavalitsusele tegutsemisainet 
annavad.

Tänaseks on meil kujune-
nud pilt vallarahvast kõige 
rohkem häirivatest problee-
midest, mille sarvist vallava-
litsus aktiivselt haarama peab. 
Ootuspäraselt teevad muret 
lasteaiakohad ja teeaugud, 
kuid nendesse rahapuudusel 
tekkinud vajakajäämistesse 
suhtutakse mõistvalt. Oma ko-
dukandist hoolivate inimes-
te mõistev suhtumine lõpeb 
seal, kus juttu tuleb valla 
heakorrast. Just nimelt Viimsi

heakorra olukord – niitmata heinamaad, prügimäed ja kuh-
jakesed, räämas krundid, metsaalused ja kraaviperved häi-
rivadki vallaelanikke kõige rohkem. Avaliku ruumi heakord 
või selle puudumine mõjutab oluliselt meie kõigi elukvali-
teeti.

Aegade hämarusest on leidunud neid, kellele ühiselu 
reeglid ja seadused korda ei lähe. Nende reeglite eiramise 
eest on alati ka karistatud. Häbipost ehk kaak oli Vikipeedia 
kohaselt avalikku kohta püstitatud puu- või kivipost, kuhu 
karistatav kinnitati ja kus sageli talle ka ihunuhtlust anti. 
Klassikaline häbipost on tänaseks kirikuplatsilt netti ja pa-
berile kolinud, kuid oma mõjuvõimu pole kaak kaotanud.

Nüüdsest hakkame Viimsis kaasaegset häbiposti ehk 
kaaki kasutama nende omanike korralekutsumiseks, kes 
hoolimata valla poolt tehtud märgukirjadest oma vara kor-
da ei ole teinud. Räämas ja hooldamata kinnistute fotod 
avaldatakse alates järgmisest numbrist Viimsi Teatajas ja 
valla kodulehel koos omaniku nime ja kinnistu aadressiga. 
Loodetavasti pakub sellises avalikus häbipostis seismine 
piisavalt inspiratsiooni ja annab tõuke oma vara korda te-
gemiseks.

Häbiposti eesmärk ei ole avalik mõnitamine. See tee-
nib nende vallaelanike huve, kes iseendast, oma kodust ja 
selle ümbrusest hoolivad ja parema elukeskkonna nimel 
vaeva näevad. Tänane vallavalitsus toetab selliste viimsi-
laste algatust luua häbipost. 

Kutsume elanikke häirivast korralagedusest märku and-
ma ja nii heakorra paranemisele kaasa aitama. Palume saata 
lühike kirjeldus hooldamata või risustatud kinnistust foto ja 
võimalikult täpse asukohaga valla lehe toimetusse aadressil 
vt@viimsivv.ee.  Heakorra rikkujad saavad märgukirja, kus 
palume omanikul vara korda teha. Häbipost ootab neid, kes 
palvele ei reageeri. Toimetus tagab info saatjale anonüüm-
suse. 

Vallaelanikelt saadud heakorra alast infot jagame ka 
külavanematega kevadiste koristustalgute paremaks kor-
raldamiseks.

Rõõmsat kevadet soovides
Alvar Ild

vallavanem

VALLAVANEMA VEERG

Vallavanem Alvar Ild.

Kevade tulles tärkab 
meist paljudes õhin enda 
kodu ja selle ümbrust vei-
di korrastada. Vabaneda 
aegade jooksul kogune-
nud tarbetust kraamist ja 
koos sellega ka kulunud 
talverehvidest, mille 
viimane hooaeg nüüd 
seljataha on jäänud.

Kevadise koristus- ja puhas-
tusprotsessi käigus ladestub 
paraku igal aastal mingi osa 
vanadest rehvidest ja muust 
prügist selleks ette nähtud 
kohtade asemel metsa alla ja 
kraavipervele. Kasutame siin 
võimalust kõigile viimsilastele 
meenutada, et  mittevajalikust 
lahtisaamiseks pakub oma tee-
nuseid Viimsi Jäätmejaam. 

Viimsi Jäätmejaam asub 
Püünsi külas Vanapere põik-
teel ja võtab vastu pea kõike 
peale olmejäätmete, kasutatud 
riiete ja autoosade. Paljud jäät-
meliigid võetakse vastu suisa 
tasuta, nende hulgas näiteks 
sõiduauto rehvid (kuni kaks 
jooksu korraga), klaas, töötle-
mata puit, paberi ja papi jäät-
med, komplektsed elektri- ja 
elektroonikaseadmed ja vana-
metall. Tasuta võetakse vastu 
ka õlide ja rasvade jäätmed, 
värvid, liimid ja vaigud, seda 
tingimusel, et need on hermee-
tiliselt suletavates anumates. 
Vastuvõtt toimub ka laupäeviti 
ja pühapäeviti.

Mida teha vanade rehvide ja 
muu tarbetu kraamiga

Päris kõike majapidamises 
üle jäävat, näiteks mööblit, pä-
ris tasuta ära anda ei saa. Täp-
sema suurjäätmete vastuvõtu 
hinnakirja leiab www.viimsi-
vald.ee/public/jaatmejaama_
hinnakiri.pdf.

VIIMSI JÄÄTMEJAAM 
Püünsis, Vanapere põikteel 
on avatud K–P k 11–19, 
E–T on jäätmejaam suletud.
NB! Viimsi valla jäätme-
jaam võtab jäätmeid vastu 
ainult Viimsi valla elanikelt 
vastavalt elanike registri 
andmetele!

Kraav pole jäätmete koht. Mittevajalikust kraamist saab lahti Viimsi Jäätmejaamas. Foto Kaja Männiko

Jäätmejaam asub Püünsi külas Vanapere põikteel. 

Vastavalt Vallavalitsuse korraldusele määratakse Metsakasti 
külas Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (osali-
ne) detailplaneeringuga tekkivatele liikluspindadele alljärg-
nevad liikluspinna kohanimed:
1. Määrata liikluspinnale, mis algab Katkuniidu teelt ja lõpeb Muu-
ga teega, vastavalt joonisele korralduse lisas 1, nimetuseks Vee-
haldja tee.
2. Määrata liikluspinnale, mis algab Katkuniidu teelt ja lõpeb tupi-
kuga, vastavalt joonisele korralduse lisas 1, nimetuseks Hiie tee.
3. Määrata liikluspinnale, mis algab Katkuniidu teelt ja lõpeb tupi-
kuga, vastavalt joonisele korralduse lisas 1, nimetuseks Lätte tee.
4. Määrata liikluspinnale, mis algab Katkuniidu teelt ja lõpeb tu-
pikuga, vastavalt joonisele korralduse lisas 1, nimetuseks Tuule-
haldja tee.
5. Määrata liikluspinnale, mis algab Veehaldja teelt ja lõpeb Tuu-
lehaldja teega, vastavalt joonisele korralduse lisas 1, nimetuseks 
Kivihaldja tee.
6. Määrata liikluspinnale, mis algab Veehaldja teelt ja lõpeb tupi-
kuga, vastavalt joonisele korralduse lisas 1, nimetuseks Näki tee.
7. Määrata liikluspinnale, mis algab Veehaldja teelt ja lõpeb de-

tailplaneeringu kohaselt positsiooniga nr 42, vastavalt joonisele 
korralduse lisas 1, nimetuseks Koduhaldja tee.
8. Määrata liikluspinnale, mis algab detailplaneeringu kohaselt 
positsiooniga nr 45 ja lõpeb positsiooniga nr 54, vastavalt jooni-
sele korralduse lisas 2, nimetuseks Metshaldja tee.
9. Määrata liikluspinnale, mis algab Muuga teelt ja lõpeb Mets-
haldja teega, vastavalt joonisele korralduse lisas 2, nimetuseks 
Maahaldja tee.
10. Määrata liikluspinnale, mis algab Metshaldja teelt ja lõpeb 
Metshaldja teega, vastavalt joonisele korralduse lisas 2, nimetu-
seks Tulehaldja tee.
11. Muuta Loosivälja tee nimetust, mis saab alguse Muuga teelt ja 
lõpeb Katkuniidu teega, vastavalt korralduse lisas 1, Loovälja teeks.
12. Määrata moodustatavale maaüksusele, mis teenindab Vee-
haldja tee, Hiie tee, Lätte tee ja Tuulehaldja tee liikluspindu, vas-
tavalt joonisele korralduse lisas 3, nimetuseks Veehaldja tee.
Palume kõigil, kel on antud uute kohanimede osas pretensioone 
või ettepanekuid, need hiljemalt 20. aprilliks saata e-mailile in-
fo@viimsivv.ee.
Joonistega saab tutvuda vallavalitsuse kodulehel. 

Metsakasti küla uued kohanimed

Kuupäeva täpsustusega teade
31.03–13.04.2014 tööpäevadel kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 
18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Kibuvitsa tee ja 
Muuga lahe vahelisel alal ning piirneb Kibuvitsa tee 18a, 16, 
14, 12a kinnistutega. 

Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamukrunt ja üks 
üldmaa sihtotstarbega katastriüksus ning määratakse krundi 
ehitusõigus ühe kuni 8,5 meetri kõrguse üksikelamu ja kuni 
viie abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 300 
m² (Viimsi Vallavalitsuse 21.02.2014 korraldus nr 143).

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda 
ka Randvere kooli raamatukogus (Randvere, G.H. Schüdlöffeli tee 
4) E–R k 9–16.30 (lõuna 11.20–12) ning www.viimsivald.ee.

AS Viimsi Vesi avalik kirjalik 
enampakkumine kinnistute 
müügiks
AS Viimsi Vesi kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise 
AS Viimsi Vesi omandis oleva kinnistu Viimsi vald, Haabneeme 
alevik, Kivila tee 8 (katastritunnusega: 89001:010:0015) müü-
giks. Enampakkumise alghinnaks on 50 000 €.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.04.2014 kell 9. Pak-
kumiste esitamise koht: AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi ale-
vik, 74001 Harjumaa.

Lisainfo www.viimsivesi.ee või telefonil 606 6848.
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Elektrooniliste 
kaevelubade 
süsteem
Viimsi valla kommunaalamet võtab esimesena 
Eestis kasutusele elektroonilise kaevelubade 
süsteemi ehk OPIS infosüsteemi.

OPIS on infosüsteem, mis on loodud spetsiaalselt kohali-
kele omavalitsustele. Süsteemil on ametnikele ja kaeve-
tööde teostajatele mõeldud vaade ning kohalikele elanike-
le mõeldud graafiline reaalajas toimiv veebirakendus.

Infosüsteemi OPIS (ope-
ratiivinfosüsteem) on loo-
nud AS Spin TEK. Uue 
süsteemiga saab kaeveloa 
taotlusi ja kaevelube all-
kirjastada, kooskõlastada ja 
läbi vaadata digitaalselt. See 
hoiab kaevelubade taotle-
jate aega kokku ning tagab 
operatiivselt teenuse osu-
tamise. Loa taotlejad saa-
vad lisaks jälgida reaalajas 
oma taotluste menetlust, 
saada tagasisidet menetle-
mise kohta, esitada lisado-
kumente, näha väljastatud 
lube ja ülevaadet teostatud 
järelevalvetegevuste kohta. 
Alates aprillist rakendatak-

se süsteemi demoversioon ning maikuust minnakse üle 
põhiversioonile.

Peale kaevetööde võimaldab veebipõhine infosüsteem 
elektrooniliselt taotleda tee või tänava sulgemise luba. In-
fosüsteemi juurde kuulub interaktiivne sündmuste kaart, 
millega valla elanikud saavad tellida endale e-posti teel 
saadetavaid automaatseid teavitusi oma koduümbruses 
toimuvast (teavitatava ala määrab elanik ise). Selline 
operatiivne teavitus võimaldab anda jooksvalt infot sel-
le kohta, kus on tulemas tee sulgemine, kus on algamas 
kaevetööd ja miks kaevetööd tehakse, kus toimub mingi 
olulise tähtsusega teeremont jms. Lisaks kaevetööde ja tä-
nava ajutisele sulgemisele võimaldab OPIS omavalitsuse 
ametnikel ja kommunikatsioonide haldajatel süsteemis re-
gistreerida ja avalikustada ka elektri-, vee- ja gaasikatkes-
tusi, avariikaevetöid ning muid avalikus ruumis toimuvaid 
töid.

Viimsi Vallavalitsus ja süsteemi arendaja teevad koos-
tööd, mille raames arendatakse ja täiendatakse infosüs-
teemi veelgi, seda katsetatakse ja kohandatakse vastavalt 
saadud tagasisidele ning vajadustele eesmärgiga luua ko-
halike omavalitsuste ja nende elanike vajadusi arvestav 
rakendus.

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide spetsialist

Abiks kevadiste koristustööde 
tegijaile
Alljärgnevalt avaldame mõned kasulikud kontaktid keva-
disteks koristustöödeks.

l KRAUSBERG OÜ – ruumide suurpuhastus, kolimis- või re-
mondijärgne puhastus, erinevate kõvapõrandapindade sü-
vapesu ja vahatamine, pehme mööbli keemiline puhastus, 
vaipkattega põrandapindade kuiv- ja märgpuhastus, kivipar-
keti survepesu,  akende ja fassaadi pesu, muru niitmine ja 
trimmerdamine, katuste puhastus, võsalõikus, kraaviäärte pu-
hastamine, grafiti eemaldus, tõstuki (22 m) renditeenus. Info 
eri@krausberg.ee, tel 512 1722.

l PUIDUHAKE.COM OÜ – kõikvõimalikud raietööd, võsa lõika-
mine, kraavipervede puhastus, ohtlike puude langetamine, 
puidu ja okste käitlemine, kasvava või virnastatud võsa ost. 
Info tel 503 3567, e-post puiduhake@puiduhake.com.

l TELESKOOPLAADUR OÜ – laadib ja viib ära langetatud puud, 
oksad ja võsa. Info tel 503 3567, e-post info@teleskooplaa-
dur.com.

l VIIMSI JÄÄTMEJAAMAS võetakse vastu puulehed ja oksad. 
Info tel 1919, www.viimsivald.ee/public/jaatmejaama_hin-
nakiri.pdf.

Koostöös AS Spin TEK 
töötajaga korraldab 
Viimsi Vallavalitsuse 
kommunaalamet Viimsi 
vallas kaevetöid teosta-
vatele ja teistele asjast 
huvitatud ettevõtetele 
OPIS infosüsteemi tea-
bepäeva. Teabepäev 
toimub Viimsi Vallava-
litsuse I korruse saalis 
23. aprillil algusega kell 
10. Küsimuste tekkimi-
sel pöörduda taavi@
viimsivv.ee (kommu-
naalamet, kommunikat-
sioonide spetsialist). 

Uue kodu valmissaamine 
ja sinna sissekolimine 
tekitab arusaadavalt 
elevust ja entusiasmi, 
see on veidi nagu uue 
elu algus. Kui suures osas 
Euroopast käib uue maja 
valmimisega kaasas hulk 
aega, vaeva ja sageli 
märkimisväärseid kulutu-
si nõudvat bürokraatiat, 
siis Eestis on asjaajamine 
suhteliselt lihtne. Uuele 
elamule tuleb kohalikust 
omavalitsusest hankida 
kasutusluba. 

Kasutusloa termin võib kostu-
da tarbetu paberimäärimisena, 
milleks kulub asjatult aega ja 
raha. Seda, miks on tegelik-
kuses kasutusluba vajalik ja 
kohustuslik, palusin selgitada 
Viimsi Vallavalitsuse ehitus-
järelevalve inspektoril Renee 
Villemsonil.

Alustame algusest ehk 
maja valmimisest. Pere ko-
lis sisse ja naudib uut kodu, 
milleks on vaja kasutusluba?

Kasutusluba on vastavalt 
ehitusseadusele kohustuslik, 
selle puudumisel tehakse ette-
kirjutus ja antakse mõistlik aeg 
selle saamiseks. Ehitusseadus 
kohustab omanikku ehitise val-
mimisel kasutusluba taotlema. 
Kui omanik seda ei tee, võib  
trahvida kuni 1200 euroga. Ka-
sutusluba kinnitab, et hoone on 
ehitatud vastavalt projektile, 
selle küttekolded, gaasisead-
med ja elektrisüsteem vastavad 
seaduse nõuetele ja on seega 

Kellele ja milleks elamu 
kasutusluba?

elanikule ja ümbrusele ohutud.
Mis juhtub siis, kui oma-

nik kasutusluba ei taotle?
Kasutusloa puudumine osu-

tub probleemiks erinevates olu-
kordades. Võtame esiteks kind-
lustuse – enamasti soovib 
omanik uut elamut ikka kind-
lustada. Kindlustus küsib loo-
mulikult kasutusluba, sest sel-
leta on kindlustaja silmis tegu 
ehitusjärgus elamuga ja ka 
kindlustussumma sootuks ma-
dalam kui valmis elamul. Alati 
võib juhtuda, et majale tahe-
takse võtta laenu – ka pangad 
küsivad kohe kasutusluba ja 
kindlustust. 

Möödunud aegadest päri-
neb Viimsi vallas hulgaliselt 
korduvate ümber- ja juurde-
ehitustena valminud elamuid, 
millest paljudele ilmselt ka-
sutusluba taotletud pole. Mis 
kaasneb kasutusloata maja 
ostmisega?

Eks ta ole ostja risk, see on 

põrsa kotis ostmine. Näiteks 
käisin hiljuti ühes elamises, 
mille uued omanikud olid tul-
nud linnast korterelamust. Tuli 
oli kaminas ja toas kahtlane 
nõe hõng, mis endistele linna-
inimestele romantilise kami-
nalõhnana tundus. Õige kiire 
pilk peale näitas, et tulekahjust 
vastostetud majas oli puudu 
väga vähe! Tulekolle ja kors-
ten olid ehitatud kõiki tuleohu-
tuse nõudeid täielikult eirates. 
Õnneks oli uus omanik õigel 
ajal selle peale tulnud, et ka 
vastostetud maja dokumendid 
võiks korras olla ja seega said 
inspektorid ohule tähelepanu 
juhtida. Kasutusloata maja ost-
misel on tuleohutuse, gaasi- ja 
elektrisüsteemide ekspertiisid 
vägagi soovitatavad ka siis, 
kui pole plaanis maja kindlus-
tada ega laenu võtta. Just ka-
sutusloa puudumisega seotud 
riskidest tulenevalt on ka nen-
de majade hinnad madalamad, 

seda on ka kinnisvara müüjatel 
kasulik teada. Eriti keeruline 
on kasutusloata maja müüa 
välismaalastele, kellele lubade 
olemasolu veelgi elementaar-
sem tundub. 

Kuidas peaks käituma 
need, kes on kasutusloata ma-
jade omanikud? 

Need omanikud peaksid 
pöörduma vallavalitsuse poole 
ja tegema kasutusloa taotluse. 
Vallavalitsus saadab kohale 
inspektori, kes annab infot 
vajalike dokumentide kohta. 
Eeldusel, et maja on ehitatud 
vastavalt projektile ja ka kütte-
kolded, gaasi- ja elektrisüstee-
mid vastavad ohutusnõuetele, 
käib kasutusloa saamine kiirelt 
ja valutult – ainus taotlusega 
kaasnev kulu on riigilõiv 31,95 
eurot. Kui Päästeametil või jä-
relevalveinspektoril tekib ohu-
tuse teemal kahtlusi, tellitakse 
vastav ekspertiis või selle ala 
spetsialisti hinnang. Juhul kui 
ekspertiis tuvastab ohutuseala-
seid puudujääke, tuleb need 
enne kasutusloa väljaandmist 
kõrvaldada. Siin peame sageli 
tõrksatele taotlejatele meelde 
tuletama, et tegu ei ole mingil 
juhul mõttetu bürokraatliku 
kiusu, vaid omaniku enda ja 
tema lähedaste ohutuse taga-
misega.

Vallavalitsuse ehitusjärele-
valve võtab kasutusloa taotlusi 
vastu esmaspäeviti kell 14–
17.30 ja neljapäeviti kell 9–12 
ja 14–17.

Küsis 
Kaja Männiko

Ehitusjärelevalve inspektor Renee Villemson. Foto Kaja Männiko

Noa restorani avamine tõi 
Miiduranna elanikele par-
kimismured. Ka lähedal-
asuval Reval cafe’l napib 
parkimiskohti. Lahendus 
saabub siis, kui asfaldite-
has tööle hakkab.   

Valla piirile Miiduranna külas-
se on rajatud uus restoran Noa. 
Restoran asub Tallinna linna 
haldusterritooriumil, kuid auto-
de parkimise probleem lasub 
Viimsi vallal.

Kui restoran oma uksed 
avas, juhtus see, mida oli ooda-
ta – esimestel päevadel täitusid 
parkivate autodega kõikvõi-
malikud kohad restorani ümb-
ruses. Miiduranna teel pargiti 
autosid kahele poole tee äärde. 
Eriti keeruliseks muutus parki-
mine õhtusel ajal, kui restorani 
külastajad parkisid oma autod 
nii, et Miiduranna tee ääres 

Parkimisest Noa ja Reval Cafe juures
elavad elanikud ei pääsenud 
isegi koju. Kohalikud elanikud 
pidid ennast autode vahelt kui-
dagi läbi pressima, lapsekäru 
tuli kokku pakkida ja üle auto-
de tõsta ning koju jõudes tuli 
auto parkida teab kuhu, sest 
oma hoovi sissesõit oli kinni 
pargitud. 

Restorani Noa omanikud 
ja maaomanik kohtusid Viim-
si Vallavalitsuses valla esin-
dajatega parkimisprobleemile 
lahenduse leidmiseks. Lahen-
dusena otsustati, et Restoran 
Noa rajab oma kuludega lisa-
parkla Viimsi valla teemaale ja 
asfalteerib selle. Kui kohtadest 
jääb puudu, siis saab Miidu-
ranna tee äärde rajada lisapar-
kimiskohti. Restoran teeb igati 
koostööd, et parkimisproblee-
mi lahendada.

Parkimise probleem on sa-
muti kohvikul Reval Cafe, kus 
külastajad pargivad tihtilugu 
kõnniteele, takistades sellega 
jalakäijate liikumist ja jalg-
rattaga liiklejaid. Reval Cafe 
omanikud kohtusid vallava-
litsusega ja kohviku omanik 
pakkus välja omapoolsed la-
hendused. Viimsi kommunaal-

amet tegi mõned muudatused, 
edaspidi piiratakse parkimis-
alad ja takistatakse autodel lii-
kumist ja parkimist kõnniteel 
lilleamplitega.

Nii Noa Restorani kui Re-
val Cafe kohviku parkimise 

Oliver 
Liidemann

abivallavanem

probleem saab lahenduse pä-
rast seda, kui asfalditehased on 
oma tööd alustanud. See juh-
tub siis, kui ööpäevane tempe-
ratuur on püsivalt +10 kraadi, 
eeldatavasti aprilli teises poo-
les või mai alguses.

Uus parkimiskord Noa restorani juures.
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Laupäeval, 29. märtsil, 
president Lennart Meri 
85. sünniaastapäeval, 
mälestati teda ta haual 
Metsakalmistul. 

Traditsioonilisel mälestustee-
nistusel osalesid presidendi 
pereliikmed ning laulis Inse-
neride Meeskoor. 

Teaduste Akadeemia pre-
sident aastatel 1994–2004 Jüri 
Engelbrecht tsiteeris Lennart 
Merit: ““Mida kiiremini läheb 
aeg, seda olulisemaks muutub 
ajalugu.” – Lennart tajus seda 
ülihästi,” lisas Engelbrecht. 
Akadeemiku sõnul on oluline 
rahvuslik identiteet ning see 
jäi kõlama kõikides Lennart 
Meri kõnedes. Ta oli ka tradit-
sioonide looja, näiteks on Tea-
duste Akadeemia presidendi 
kett loodud tema algatusel.  

Tarmo Kõuts meenutas 
aastat 2000, kui Euroopas levis 
arusaam, et aitab Eesti riigile 
Euroopa Liidust küll. “Ühel 
septembriõhtul sain ootamatu 
kõne presidendilt, kes kutsus 
läbi astuma,” kõneles Kõuts. 
Piirivalve ülemale Kõutsile tä-
hendas kutse käsku. Kohtumi-
sel ütles president: “Ma pakun 
sulle mitte tööd, vaid missioo-
ni.” Kõutsi sõnul sai sellest 
kohtumisest alguse neli aastat 
kestnud ränkraske töö, tõesta-
maks maailmale, et me oleme 
väärilised panustama maailma 
julgeolekusse. “Lennart juh-
tis seda tööd neli aastat, nagu 
kapten juhib laeva tormisel 
merel, hoides laeva peakursil. 
Kui Lennart poleks seda ve-
danud, kahtlen, kas oleksime 
NATOs,” sõnas Kõuts. 

Lennart Meri poeg Mart 
Meri meenutas isa tihti öeldud 
mõtet: “Meil ei ole aega. Eestil 
ei ole aega.”

“Ajaloolasena oli tal väga 
hea võime tajuda ajaloo kul-
gu,” rääkis Mart Meri. “On 
olemas väljend: võimaluste 
aken. Lennart tajus, millal see 
oli avatud, praokil või sulgu-
mas. Ta tüüris sihikindlalt rii-
gilaeva läbi võimaluste akna. 
Nüüd näeme tagantjärele, et 
see võimaluste aken oli ole-
mas. Kümme aastat tagasi, kui 
Eesti ühines NATOga, heiskas 
Lennart oma kodus NATO 
lipu. Lennart ütles siis: “Eesti 
ei ole enam kunagi üksi.” Me 
ei tohi muutuda laisaks, lode-
vaks ja mittenõudlikuks. Eesti 
ei ole kunagi üksi, aga meil ei 
ole aega olla laisk.” 

Lennart Meri hauda õnnis-
tas katoliku piiskop Philippe 
Jourdan, vaimulik Erkki Ju-
handi luges palve. 

President Lennart Meri 
hauale asetati lilli ja pärg presi-
dent Toomas Hendrik Ilveselt 
ning süüdati küünlad. Viimsi 
valla esindus, vallavanem Al-
var Ild, kultuuri- ja spordiame-
ti juhataja Ott Kask ja nõunik 
Enno Selirand asetasid hauale 
valla poolt kimbu ning süüta-
sid samuti küünla. 

VT 

Lennart Meri: Meil ei ole aega olla laisk!

1) President Lennart Meri haual 
kõneleb poeg Mart Meri. 

2) Viimsi valla kultuuri- ja 
spordiameti juht Ott Kask, 
vallavanem Alvar Ild ja nõunik 
Enno Selirand viivad presidendi 
hauale valla poolt kimbu.

3) Mart Meri oli 
“Hõbevalgeima“ näituse 
konsultant ja toimetaja. 

4) Loovagentuuri Pult esindaja 
Erika Saks. 

5) Peapiiskop Andres Põder 
õnnistab  mälestusbareljeefi.  

6) Laulab Inseneride Meeskoor.

7) Kõneleb president Toomas 
Hendrik Ilves. 

8) Lennart Meri stipendiumi 
saab Karin Nugis. 

9) Erkki Juhandi tänab barel-
jeefi autorit skulptor Aime 
Kuulbuschi. 

10) Jaak Johanson ja Riho Sibul 
ansamblist “Eesti keeled“. 

11) Rannarahvalik peolaud 
muuseumis.

12) Kirik rahvast täis. Esiplaanil 
Lennart Meri lähedased. 

13) Presidendi poeg Kristjan ja 
ema Regina Meri. 

Fotod Raigo Pajula
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Eestil täitub 1. mail 
kümme aasta ühinemi-
sest Euroopa Liiduga. Sel 
puhul korraldab Euroopa  
Komisjon Eestis kohtumisi 
arvamusliidritega. Viimsis 
toimus arvamusliidrite 
lõuna 26. märtsil peokes-
kuses.  

Euroopa Komisjoni Eesti esin-
duse juht Hannes Rumm sel-
gitas sissejuhatuseks, et sellise 
ettevõtmise eesmärk on sõita 
ringi ja tutvustada Euroopa 
Liitu.  Tutvustamist või meelde 
tuletamist väärib see, kui palju 
on Eesti ühendusest võitnud ja 
kasu saanud. “Euroopa Liidu 
toetus on meie rahva seas pü-
sinud kõrge ja usaldus Euroopa 
Liidu vastu on olnud püsiv,” sõ-
nas Rumm. 

Eurotoetustega on kõik 
kursis, kuid vähem tajutakse 
majanduskeskkonda, kus tähe-
lepanu väärib Eesti eksport. 65 
% meie riigi ekspordist on vii-
mastel aastatel läinud Euroopa 
Liitu. Igaüht puudutab hinna-
tõus, mis oli eriti tuntav eurole 
üleminekul. Hoolimata masust 
on keskmine palk kümne aasta 
jooksul kasvanud. Tõusnud on 
ka elatustase ning suurenenud 
Eesti tuntus. “Eesti maine ja sõ-

naõigus maailmas ja Euroopa 
Liidus on tugevam kui kunagi 
varem,” sõnas Rumm. Häs-
ti on teada eurotoetused, sest 
need on tuntavad ja nähtavad. 
Rumm meenutas arve: aastail 
2007–2013 sai Eesti Euroopa 
Liidust 5,2 miljardit eurot toe-
tust ning aastateks 2014–2020 
on meile planeeritud toetusi 5,9 
miljardit eurot. Selle raha kasu-
tamise näiteks tõi ta Põhja-Ees-
ti regionaalhaigla ja Tartu Üli-
kooli Kliinikumi uued hooned, 
uued elektrirongid ja Ülemiste 
liiklussõlme, mille maksumus 
oli 73 miljonit, toetussumma 
moodustas sellest 55 miljonit 
eurot. Üks suuremaid valdkon-

10 aastat Euroopa Liidus

di, kuhu toetust on jagatud, on 
veemajandus. Korraliku joogi-
vee on saanud seeläbi üle 100 
000 elaniku. Pidevalt kasvab 
noorte õpi- ja praktikaränne, 
mida toetab Euroopa Liidu 
programm Erasmus.  

Rahva jaoks on oluline lii-
kumisvabadus. Rumm esitas 
võrdluse: alates 2000. aastast 
on Eesti rahvastik vähenenud 
5,5%, Lätis 13% ja Leedus 
14%. “Lääne poolt on liikunud 
raha ida poole, rahvad liikunud 
idast läände,” lausus Rumm. 
Erandlikud on selle trendi juures 
Tšehhi ja Ungari, kust inimesed 
pole kodumaalt lahkunud.

Mõjuvaks on osutunud Eu-

roopa Liidu toetused põlluma-
janduses. Rumm tõi näite kesk-
misest piimatoodangust lehma 
kohta: kui aastal 2000 oli see 
4960 kg aastas, siis 2013. a on 
sama näit 8059 kg. 

Rahvuse jaoks on ülitähtis 
keele säilimine. Selle kadumi-
ne või sulandumine Euroopa 
Liidus oli üks liitumiseelseid 
hirmusid, mida liitumise vasta-
sed oma kampaaniates rõhuta-
sid. Tegelikkus on vastupidine: 
eesti keel on Euroopa Liidu üks 
ametlikke keeli. Kõik Euroopa 
Liidu seadusandlikud õigusak-
tid tõlgitakse liidu ametlikesse 
keeltesse, s.h ka eesti keelde. 
See tähendab, et pidevalt tööta-
takse välja eestikeelset erialast 
sõnavara. “Seega on eesti keel 
25 enim arenenud keele hulgas 
maailmas,” tõdes Rumm.  

Küsimuste-vastuste ringis 
selgitas Rumm Euroopa Liidu 
keerukat ning veidi kohmakat 
juhtimissüsteemi, mis takistab 
kiirete otsuste tegemist. Kõ-
neldi ka päevateemadel ning 
Ukraina sündmustest. Eesti 
on üks väheseid riike, kus ELi 
toetus pole kahanenud. Uk-
rainas toimuva mõjul toetus 
pigem kasvab, arvas Rumm, 
lisades, et küsitlus on alles ees.  

VT 

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm selgitas 
Euroopa Liidu toimimist ja juhtimist. Foto Siim Männik

Sadam on alati olnud saa-
re süda ja saarerahval on 
soov muuta oma sadam 
südasuviste kultuurisünd-
muste toimumispaigaks. 

Ajahambast puretud sada-
makuur, kus viiekümnendate 
alguses tünnide kaupa kalu 
soolati, on kavas fotonäituse 
ja näitemängu tarvis kauniks 
teha. Mullu sügisel sai kuur 
talgute korras uue katuse ja 
suuremast sodist puhtaks kraa-
mitud. Saarevanema Valter 
Puuströmi sõnul oli neid, kes 
õlga alla paneks või materjali-
dega toetaks, kerge leida. Saa-
re käekäik läheb kõigile üllata-
valt korda. MTÜ Prangliranna 
koondas piirkonna merehuvili-
sed Eesti merekultuuri edenda-
ma, et suure potentsiaali ja hea 
ligipääsuga sadamale koos uus 
hingamine anda. 

Noor kaardivägi
Saare uus suvine kultuuripesa 
ristiti nimega Noor Kaardivä-
gi. Ristiisa Valter Puuström 
mäletab veel sama nime kand-
nud siinse kolhoosi hiilgeaegu, 
kui sadamakuuris kalu töödel-
di. Saarevanem Puuström rõõ-
mustas, et pärast pikka jõude-
aega on uue põlvkonna noor 
kaardivägi saare sadamale hin-
ge sisse puhumas.

“Kuuri oli ehitatud viis 
basseini, igaüks mahutas üle 
kümne tonni silku,” meenutab 
saarevanem. Soolatud kala vee-
ti tünnides kord päevas laevaga 
pealinna. Hoonesse ehitati ka 

Talgud Kelnase sadamas

jäähoidla, et jääd saaks kasu-
tada värske kala transportimi-
seks. “Kalakombinaadis töötas 
pidevalt 4-5 meest ja siis veel 
Piirissaare Ilme, kes kalad ära 
kaalus ja linna läkitas,” mee-
nutab saarevanem aegu, mil 
saarerahval oli tööd piisavalt. 
“Noored mehed läksid merele 
või kalakombinaati, kus teenis-
tus oli nii hea, et juba suvega 
õnnestus ihaldatud mootorratas 
välja teenida. Tüdrukud tööta-
sid suitsutsehhis kahes vahe-
tuses. Me kutsusime neid suit-
sunaisteks,” muigab Puuström. 
“Toona sai merel käidud ja kala 
välja võetud aasta ringi ning 
sellega oli ka soodne ja tervis-
lik toidulaud kõigile kindlusta-
tud.” Kala oli koguni nii palju, 

et keskmiselt kaks tonni saadeti 
iga päev mandrile.

Kolhoosi ajal elas saarel 
üle 250 inimese ja kultuurielu 
oli mitmekülgne. “Vastehita-
tud Prangli rahvamajas toimu-
sid näitemängud, proove tegid 
rahvatantsurühm ja kohalik 
bänd. Peod olid saare tempe-
ramendile kohaselt tormilised 
ja hommikuni välja.” Nüüd on 
kaluritel püügilimiidid ja tee-
nistus pisem. Merepüük noori 
seetõttu ei tõmba. Mandril on 
hõlpsam leib lauale tuua.”

Kevadel elavneb elu saarel 
märgatavalt. Suvesaarlased on 
juba kohal ja huvi kultuurisünd-
muste ning ürituste vastu tun-
netatav. Välisturistid huvituvad 
eelkõige loodusretkedest, sise-

turist aga enamasti legendidest 
ja rahvapärimusest, mida sada-
makuuris hakatakse esitama. 
Sel suvel mängitakse kuuel kor-
ral teatritrupp K.O.K.K. kaas-
abil etendust “Prangli lood ehk 
kõik on trois”. Prangli lugudes 
on stsenaariumi autor Annika 
Prangli osavalt põiminud Põh-
ja-Eesti ainukese põliselanike-
ga saare legendid, traditsioonid 
ning tänapäeva elu. Rannarahva 
muuseum paneb suveks sada-
makuuri üles näituse endisest 
Kirovi-aegsest Pranglist.

Kõik huvilised on talgute-
le oodatud 19. aprillil. Suppi 
pakutakse ja saare sauna saab 
ka. Loe lähemalt www.prang-
lisaar.ee.

Margit Kirsipuu

Sadamakuur kraamiti sügisel sodist puhtaks. Foto Margit Kirsipuu

Eakad kohtusid 
vallajuhtidega
Viimsi Pensionäride Ühendus korraldas 19. märtsil  
Haabneeme päevakeskuses järjekordse teabe-
päeva. Traditsiooniliseks kujunenud üritusel on 
tavaks saanud kohtuda vallavalitsuse liikmetega. 
Seekordsel üritusel osales ka Harju maavanem 
Ülle Rajasalu. 

Teabepäeva kava puudutas, nagu ikka, valla elu ja arengut. 
Maavanem rääkis, mis toimub Harjumaal ja milline pais-
tab Viimsi vald maavalitsusest vaadates.

Sellest, kuidas on käivitunud uue vallavalitsuse töö ja 
millised on prioriteedid, andis lühiülevaate vallavanem 
Alvar Ild.

Põhjalikumalt rääkis vallavalitsuse tegemistest ja valla 
arenguplaanidest abivallavanem Margus Kruusmägi. Ehi-
tus, keskkond, maaküsimused, teedeehitus  ja korrashoid 
on valdkonnad, mis puudutavad kõiki inimesi. Abivallava-
nemale sekundeeris kommunaalameti juhataja Alar Mik. 
Kogu lai valdkond sai üsna üksipulgi lahti räägitud ja kõik 
küsijad said vastused oma küsimustele.

Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Reet Aljas tut-
vustas muudatusi sotsiaalvaldkonnas. Sotsiaalkindlustuse 
ja tervishoiu küsimused on eakate inimeste igapäevaelus 
üsna tähtsal kohal. Ka siin saadi vastused paljudele küsi-
mustele.

Ilusat kevadet kõigile!
Enn Teimann

Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatuse liige

Viimsi Õpilas-
malev 2014
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet 
ning  kommunaalamet  koostöös Viimsi Noorte-
keskustega, Viimsi Lasteaedadega ning Ranna-
rahva Muuseumiga korraldavad 2014. a Viimsi 
Õpilasmaleva kahes vahetuses. Sel aastal võtab 
Viimsi Õpilasmalev tööle kuni 70 Viimsi valla 
noort vanuses 13–18 a.

Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub  9. juunist 
20. juunini, teine vahetus 30. juunist 11. juulini. Noortel 
on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid.

Malevasse registreerimiseks tuleb lapsevanemal täita di-
gitaalselt allkirjastatud avaldus. Malevas osalemise avaldu-
se saab esitada elektrooniliselt veebikeskkonnas (saadaval 
valla kodulehel alates 14. aprillist). Avalduse võib tuua ka 
paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse infolauda. Link elekt-
roonilisele avaldusele ning taotluse blankett on saadaval 
Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates (alates 14. 
aprillist).

Malevalastel on kohustuslik osaleda 7. mail kell 16 
toimuval tööõiguse ja tööohutuse alasel koolitusel, mis 
toimub MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuses, Nelgi 
tee 1. Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud maikuu 
jooksul pärast koolitusel osalemist. 

Lisainformatsioon: 
Kadi Bruus

noorsoo- ja haridustöö koordinaator
602 8862, 602 8868, haridus@viimsivv.ee

Kõneleb maavanem Ülle Rajasalu. Enn Teimanni foto 
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Lennart Meri, armastatud 
riigipea 1992–2001, oli 
ka kirjanik ja filmilooja. 
Tema missioon oli jutus-
tada eesti ja ta hõimurah-
vaste iidset lugu, otsides 
vastust eeskätt just 
väikerahvaste igaveste-
le küsimustele – kes me 
oleme, kust tuleme, kuhu 
läheme. 

Näitus “Veelinnu-
rahvas“ Rannarahva 
Muuseumis

Rohkem kui 30 aasta vältel rän-
das Lennart Meri pea igal aastal 
üksi või suuremate ekspeditsioo-
nidega tollase Nõukogude Liidu 
kõige raskemini ligipääsetavates 
piirkondades. Eriliselt paelusid 
teda väikerahvaste kogemused 
hoida elus oma kultuuri võõr-
keelse koloniseerija kiuste.

MTÜ Fenno-Ugria Asu-
tuse, Lennart Meri Euroopa 

Sihtasutuse ja Eesti Instituu-
di koostöös sündinud näitus 
“Veelinnurahvas. Lennart Meri 
filmirännakud 1969–1988” võ-
tab omamoodi ekspeditsiooni-
päevikuna kokku filmiretkedel 
nähtu ja kogetu.

Näitust “Veelinnurahvas”
saab vaadata 31. maini Viimsis 
Rannarahva Muuseumis.

Anu Valing 

Näituse avamisel oli uudistajaid iga stendi juures. Foto Raigo Pajula

Rannarahva Muuseumis 
14.–17. aprillil  lihavõtteprogramm
LIHA MAHA, KALA SELGA
Räägime ülestõusmispühadest. Millised kombed olid rannarahval sellel ajal? Milliseid mänge 
mängiti? Miks mune värvitakse? Värvime ja veeretame koos mune ning otsime lihavõttejäne-
seid. Programm kestab ca 1 h. Tegevused toimuvad Viimsi Vabaõhumuuseumis. Sobib lasteaia 
lastele ja I ning II kooliastmele.

Info ja registreerimine: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee, tel 5622 5061.
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Viimsi Kooli juurde 
loodud teadmiskeskus 
Collegium Eruditionis on 
võtnud oma südameas-
jaks teadushuvihariduse 
edendamise. Tänavuse 
aasta tegemistele paneb 
teadmiskeskus piduliku 
punkti 16. mail kell 17.

Rahvusvahelised TIMSS ja 
PISA uuringud on näidanud 
Eesti 15aastaste koolinoorte 
häid oskusi matemaatikas ja 
loodusteadustes. Keskmiste tu-
lemuste järgi kuulume maailma 
ja Euroopa riikide paremik-
ku, kuid muretsemiseks annab 
põhjust keeruliste ülesannetega 
toimetulevate noorte väike osa. 

Kuidas tekitada huvi?
Kuidas tekitada noortes huvi 
loodus-, täppis- ja tehnoloogia 
valdkonna vastu? Üheks või-
maluseks on luua tingimused 
teadushuvihariduses (loodus-, 
täppis- ja tehnoloogivaldkon-
na ehk LTT) huvialaringides 
osalemiseks. Kooliväline te-
gevus on väga mitmekihiline. 
Enamikus koolides ja valdade 
huvikeskustes on loodud tin-
gimused osalemiseks kunsti-, 
tantsu-,  muusika-, spordi- või 
näiteringides. 2013. aasta ke-
vade seisuga on kõigist Eestis 
tegutsevatest huvialaringidest 
loodus- ja tehnikavaldkonna 
teemalisi vaid 7,16%. LTT 
valdkonna osakaal kõigist hu-
viringidest võiks olla vähemalt 
25% ja mitte teiste valdkon-
dade vähendamise, vaid selle 
valdkonna arendamise kaudu. 

Teadushuviharidus Viimsis

Ei ole ilmselt üht põhjust, 
miks on enamikus koolides 
teadushuvihariduses osalemi-
se võimalused pea olematud. 
Võib välja tuua mitmed tegu-
rid nagu nt rahapuudus, juhen-
dajate ja vahendite, traditsioo-
nide väljundite, õppekavade 
ja materjalide puudus, riikliku 
toe ja strateegia puudumine 
jne. Teadushuvihariduses osa-
lemine ei saa olla privileeg, 
vaid see peab saama igale lap-
sele üheks võimalikuks vali-
kuks.

Viimsi Kooli teadmis-
keskus
Viimsi Kooli juurde loodud 
teadmiskeskus Collegium Eru-
ditionis on võtnud oma süda-
measjaks teadushuvihariduse 
edendamise. Kogu tegevus sai 
alguse mõttest pakkuda alg-
kooliõpilastele võimalust teha 
lihtsamaid keemia ja füüsika 

katseid teadusringis Taibu. 
Lastel on kustumatu uudishi-
mu ja läbi praktiliste tegevuste 
kinnistuvad uued teadmised ja 
oskused palju kiiremini.  

Praegu tegutseb Collegiu-
mi egiidi all 15 teadushuviha-
riduse ringi robootikast arhi-
tektuurini ning tegevusse on 
haaratud ligi 400 õpilast Viim-
si valla koolidest. Teadmis-
keskuse tegevus on laienenud 
juba vallast väljapoolegi. 

Sellises mahus teadushuvi-
hariduse pakkumine on saanud 
teoks tänu lapsevanematele, 
entusiastlikele juhendajatele, 
kellest suurem osa on ülikooli-
de magistrandid või doktoran-
did, SA Eesti Teadusagentuuri 
ja Viimsi valla toetusele. Col-
legiumi tegevus teaduse po-
pulariseerimisel on pälvinud 
riikliku tunnustuse. Sidumaks 
koolitarkust argieluga, ole-
me alustanud koostööd Viru 

Keemia Grupi, TTÜ innovat-
siooni- ja ettevõtluskeskuse 
Mektory ja Energia avastus-
keskusega. 

Siiralt hea meel on selle 
üle, et Viimsi uus vallavõim on 
teadvustamas teadushuvihari-
duse vajalikkust lapse arengu 
toetamisel ning loodetavasti 
leiab see valdkond süsteem-
se ja järjepideva toetuse valla 
eelarvest.  

Aastalõpuüritus
Selleks, et LTT valdkonna hu-
vitegevus lapsi köidaks, on 
vaja otsida uusi töövorme, 
luua suhtlusvõimalusi ringide 
vahel, suurendada saavutatu 
nähtavust ühiskonnas. Selleks 
peavad kaasa aitama nii riik, 
kohalikud omavalitsused, ette-
võtjad kui akadeemilised eks-
perdid. 

Tänavuse aasta tegemistele 
paneb teadmiskeskus piduliku 
punkti 16. mail kell 17. Meie 
aastalõpuüritusele on külla 
tulemas Mart Noorma, kelle 
Postimees valis 2013. aasta 
inimeseks Eestis, kes pälvis 
presidendi hariduspreemia ja 
rahvusringhäälingult tiitli Aas-
ta tegu 2013.

Mart Noorma on tuntud 
Eesti tudengisatelliidiprogram-
mi ESTCube-1 algataja ning 
teadust populariseeriva tele-
saate Rakett 69 kohtunikuna. 
Ta on Tartu Ülikooli loodus- ja 
tehnoloogiateaduskonna õppe-
prodekaan ning Estronautide 
ringi juhendaja. 

Peeter Sipelgas
teadmiskeskuse juht

Ootame Teid üürima Viimsi üht 
soodsamat seminariruumi
Viimsi Raamatukogu Haabneemes asuvas kogus (Kesk 
tee 1) on võimalik üürida seminariruumi.

Seminariruumi suurus on 
50 m2. Kasutada saab 7 lauda 
ja 18 tooli; vajadusel saab lisa-
da veel 3 lauda ja 7 tooli (kok-
ku 25 kohta).

Tunni ja päeva üürihind on 
vastavalt 8,95 € ja 35,79 €. 
Hind sisaldab fuajee, laudade, 

toolide, internetiühenduse ja tualettruumi kasutamist ning 1 
tunni tasuta ettevalmistusaega. Etteteatamisel on võimalik 
kasutada ka dataprojektorit. Päevahind kehtib kuni 8tunnise 
ruumikasutuse korral. Raamatukogu kinnioleku ajal lisandub 
hinnale 25%. Viimsi valla asutustele ja organisatsioonidele on 
raamatukogul õigus teha kehtivast üürihinnast 50% hinnasoo-
dustust. Samuti on Viimsi Vallavalitsusel õigus oma korraldu-
sega teha soodustusi kehtivast hinnakirjast.

Täpsemat infot saab Viimsi Raamatukogust telefonil 606 
6934 või e-posti aadressil jane@viimsivald.ee.

Juba kolmandat aastat on 
Viimsi õpilastel võimalus 
osaleda harivas õppe-
laagris, mida korraldab 
programm Noored Kooli. 

Programm valib igal aastal 
välja Eesti tegusaimad noored 
ja saadab nad kaheks aastaks 
mõnda Eestimaa kooli õpeta-
jaks. Lastele suvekooli kor-
raldamine on üks osa noorte 
õpetajate väljaõppest. Ka sel 
aastal on võimalik oma lapsi 
suvekooli registreerida. 

Küsimustele vastab Noo-
red Kooli vilistlane ning su-
vekooli projektijuht Helene 
Urva.

Mis on Viimsi suvekool ja 
kes saavad osaleda?

Viimsi suvekool on laste 
seisukohast põnev õppelaa-
ger, kus saab täiendada hu-
vipäraseid või koolitundides 
keeruliseks osutunud teema-
sid, luua uusi sõprussidemeid 
ja anda suvevaheajale hariv 
avapauk. Osaleda saavad kõik 
1.-8. klassi õpilased. Suve-
kool on õpilastele tasuta. Lap-
sed jaotatakse rühmadesse 
taseme järgi, rühmade suurus 
jääb valdavalt 15 õpilase pii-
resse. Suvekooli tegevused 
leiavad aset Viimsi Kooli suu-

Viimsi Kooli robootikaringi õpilased. Foto Peeter Sipelgas

re maja algklasside korpuses. 
Sel aastal toimub suvekool 

9-18. juunini tööpäevadel, re-
gistreerimise tähtaeg on 15. 
aprill. Suvekooli registreeri-
da saab lapsevanem internetis 
aadressil: http://bit.ly/1fBxcTf. 
Küsimuste korral võib pöördu-
da ka otse minu poole: helene.
urva@nooredkooli.ee. Väga olu-
line on see, et laps, kes on end 
kirja pannud, osaleks kõigil su-
vekooli päevadel, sest suve-
kool moodustab terviku, mille 
käigus töötab iga grupp kindla 
ülesande kallal.

Kes lastega tegelevad ja 
milline väljaõpe neil on?

Lastega tegelevad Noo-
red Kooli programmi valitud 
8. lennu osalejad, kellele on 
suvekoolis õpetamine osa 
koolitusprogrammist. Noored 
Kooli osalejaks saada pole su-
gugi lihtne, selleks peab läbi-
ma mitmeosalise valikusõela, 
programmi pääseb keskmiselt 
üks soovija kümnest. Enne 
suvekooli on kõik alustavad 
õpetajad läbinud ca 70 aka-
deemilist tundi pedagoogilist 
koolitust ning suvekooli ajal 
toetavad neid kogenud tegev-
õpetajad Eesti koolidest. Su-
vekooli sisu on üles ehitanud 
tegevõpetajad nii, et see toetab 

Tuleb põnev suvekool
kõige uuemate õppemeetodite 
kasutamist. Alustavaid õpeta-
jaid suunatakse arvestama iga 
õpilase individuaalsusega ja 
looma põnevaid ning kestvaid 
õpikogemusi.

Mis eristab Viimsi suve-
kooli lastelaagrist ja koolist?

Viimsi suvekooli päevad 
algavad igal hommikul kell 9 
ühiskogunemisega Viimsi koo-
limaja aatriumis ning kestavad 
keskpäevani. Iga päev on kolm 
õppetundi, mille järel on hu-
vilistel võimalik lõunat süüa. 
Pärast lõunasööki on lapsed 
vabad, et tegeleda kõigi nende 
asjadega, millega ikka vaheajal 
tegeletakse. Erinevalt lastelaag-
rist lähevad osalejad pärast lõu-
nat koju, ööhäireid suvekoolis 
ei kohta. 

Suvekooli lõpus aga esita-
vad kõik 8–15-liikmelised gru-
pid koos oma õpetajaga seda, 
mille kallal nad suvekoolis 
on nokitsenud – olgu see näi-
dend, makett, matkarada või 
raamat. Sellist õppimise vormi 
nimetatakse projektõppeks. 
Hindeid suvekoolis ei panda, 
küll aga saadakse kamaluga 
innustust ja motivatsiooni, et 
keerulistest teemadest üle olla. 
Suvekooli viimasele päevale 
(18.06) on oodatud ka kõik 

lapsevanemad, et laste õppi-
misrõõmust osa saada. 

Kuidas eelmistel aastatel 
suvekooliga rahule on jää-
dud?

Suvekool on seni saanud 
valdavalt positiivset tagasisi-
det, seda näitab ka asjaolu, et 
aastast aastasse on väga palju 
lapsi, kes tahavad uuesti su-
vekoolis osaleda. Kõrgelt hin-
natakse noorte õpetajate entu-
siasmi ja põnevat lähenemist 
õppimisele, samuti uusi tut-
vusi ja huvitavat ajaveetmise 
võimalust.

Mis saab noortest õpeta-
jatest edasi?

Noored Kooli õpetajate-
le on suvekool kõigest algus, 
2014. sügisest töötavad nad 
programmi raames kaks aastat 
mõnes Eesti koolis, kus õpe-
tajatest kõige suurem puudus 
on, ja viivad ka sinna oma en-
tusiasmi ja värskeid kogemusi. 
Koolitus kestab aga edasi kogu 
programmi vältel, nii et kahe 
aasta möödudes on kaante va-
hele pistetud pool õpetaja ma-
gistrikraadi. Seda kõike ikka 
selle nimel, et iga laps Eestis 
saaks väga hea hariduse.

Küsis 
Margus Ots

W. S. Maughami 
sünniaastapäev
Hiljuti täitus 140 aastat armastatud kirjamehe 
William Somerset Maughami sünnist. Sel puhul 
toimub 24. aprillil kell 17.30 Viimsi Raamatuko-
gus kohtumine Tõnu Lemberiga, kes on kirjastu-
se Canopus juhataja ning tulihingeline Maugha-
mi loomingu vahendaja eesti keelde. 

Alates 2001. aastast on kirjastus Canopus välja andnud W. 
S. Maughami teoseid. Maughami looming on pälvinud väga 
sooja vastuvõtu ka Viimsi Raamatukogu lugejate hulgas.

W. S. Maugham sündis 25. jaanuaril 1874. aastal. Tu-
levase kirjaniku lapsepõlv möödus Prantsusmaal, 10aas-
tasena, pärast vanemate surma, asus William elama Ing-
lismaale oma isapoolse onu juurde. Hilisem koolitee viis 
kirjaniku Saksamaale Heidelbergi ülikooli, kus ta õppis 
kirjandust, filosoofiat ja saksa keelt. Tagasipöördumisel 
Inglismaale soovitas kohalik arst Maughamil minna me-
ditsiini õppima, mida ta Londonis õppiski. Oma esimese 
romaani “Liza Lambethist” (1897) idee sai ta töötamisest 
sünnitusabi arstina Londoni St. Thomase haiglas. 

Maugham suri 16. detsembril 1965, elades 91aasta-
seks. Oma pika elu jooksul kirjutas ta arvukalt romaane, 
näidendeid, reisikirju, esseistikat ja mälestusi, mitmed 
tema teosed on ekraniseeritud. Tema tuntumad romaanid 
on “Inimorjusest”, “Kuu ja kuuepenniline” ning “Maag”.

Viimsi Raamatukogu
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Sihtasutus KredEx alustab 
alates 7. aprillist laste-
rikaste perede kodutoe-
tuse taotluste vastuvõttu. 
Taotluste esitamise täht-
aeg on 19. mai.

Riiklik tagastamatu toetus elu-
asemetingimuste parandamiseks 
ja kaasajastamiseks on mõel-
dud lasterikastele peredele, kus 
kasvab vähemalt neli kuni 19aas-
tast last ning kelle sissetulek 
ühe leibkonna liikme kohta ka-
he viimase aasta tuludeklarat-
siooni alusel ei ole suurem kui 
355 eurot kuus.

Maksimaalne toetussumma 
on 7000 eurot. Kui taotleja leib-
konnas on kaheksa või enam 
last, on maksimaalne toetus-
summa 14 000 eurot. Taotleja, 
kes on eelnevalt meetme raa-
mes toetust saanud, võib taotle-
da toetust kuni 5000 eurot.

Varasematel aastatel toetust 
saanud leibkonnad, kes vasta-
vad toetuse taotlemise tingi-
mustele ja kellel on olemas jät-
kuv vajadus toetuse järele, pea-
vad korduva toetuse taotlemise 
hetkeks olema kasutanud eel-
mist toetust sihtotstarbeliselt, 
projekti tähtaegselt lõpetanud 
ja KredExile esitanud toetuse 
kasutamise aruande.

Toetuskõlblikud 
tegevused:

• eluaseme püstitamine, re-
konstrueerimine või laiendami-

Kodutoetus lasterikastele peredele

VIIMSI 
PENSIONÄRIDE 

ÜHENDUSE 
ARUANDE-
KOOSOLEK
12. aprill kell 12

Haabneeme Päeva-
keskuse ruumides

KAVAS:
Aastaaruande esitamine, 
majandustegevuse üle-

vaade, revisjonikomisjoni 
aruanne.

2013. a tegevuse kinnita-
mine.

Ülevaade ringide tööst ja 
saavutustest.

Kontsert ja ühislaulmine.
Kohtumised vanade 

sõprade seltsis.
Ühenduse liikmete osa-

võtt väga vajalik!

ne, samuti eluaseme tehnosüs-
teemide või -võrkude rajami-
ne, muutmine või asendamine

• eluaseme renoveerimine
• ehitusprojekti koostami-

sega, omanikujärelevalvega ja 
ehitusloa või ehitamiseks ko-
haliku omavalitsuse kirjaliku 
nõusoleku taotlemisega seotud 
kulude katmine

• eluaseme soetamine leib-
konnale

• eluasemelaenu põhiosa 
tagasimakse toetamine.

Nõuded taotlejale:
• Taotleja(d) on seaduslik-

(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), 
kasuvanem(ad), eestkostja(d) või 
võõrasvanem(ad), kelle leib-
konda kuuluvad vähemalt neli 
kuni 19aastast last. Leibkonda 
kuuluvad vanemad esitavad 
taotluse ühiselt

• Taotleja on koos laste ja 
täiendavate ülalpeetavatega re-
gistreeritud rahvastikuregistris 
toetuse aluseks olevasse elu-
ruumi

• Eluaseme soetamise, ehi-
tise püstitamise või elamis-
kõlbmatu elamispinna rekonst-
rueerimise korral on taotleja 
koos lastega registreeritud rah-
vastikuregistris samale aadres-
sile

• Taotleja või tema kuni 
19aastane laps on toetuse alu-
seks oleva eluruumi omanik, 
kaasomanik või saab selle 
omanikuks või kaasomani-
kuks enne toetuse väljamaks-
mist

• Taotleja omandis ei ole 
rohkem kui üks eluruumina 
kvalifitseeruv kinnisomand, v.a 
kõrvuti või üksteise peal paik-
nevad korteriomandid või ma-

jaosad, mis on omavahel ühen-
datud

• Taotleja leibkonna kahe 
viimase aasta keskmine mak-
sustatav tulu leibkonna ühe 
liikme kohta ei ole suurem kui 
355 eurot kuus, v.a eelnevalt 
eraldatud toetus

• Taotlejaks ei või olla isik, 
kelle suhtes on jõustunud koh-
tuotsus füüsilise isiku pankro-
timenetluse algatamiseks ja/
või pankroti väljakuulutami-
seks või kelle vastu on alga-
tatud täitemenetlusi võlgade 
katteks ja/või kelle kinnisvara 
on arestitud.

Nõutavad dokumendid:
• taotlus 
• taotleja(te) isikut tõenda-

va dokumendi koopia
• ülalpeetavate puhul tõend, 

mis kinnitab ülalpeetava vasta-
vust juhendi punktis 1.3.5 too-
dud nõuetele

• koopia lapsendaja, kasu-
vanema, eestkostja võõrasva-
nemaks määramise otsusest

• taotleja kõigi täisealis-
te leibkonnaliikmete 2012. ja 
2013. aasta tuludeklaratsiooni 
koopia (pdf formaat interneti-
pangast), täisealiste leibkonna-
liikmete töötamisel välisriigis 
tuludeklaratsioonide koopiad 
kohase välisriigi maksuametist

• juhul, kui tuludeklarat-
sioone ei ole esitatud ja/või tulu 
saadud, siis maksu- ja tolliame-
ti tõend 2012. ja 2013. aastal 

Märtsi viimasel neljapäe-
val oli Viimsi Huvikeskuse 
õmblusringil teise hoo-
aja viimane tund. Uuesti 
tullakse kokku sügisel 
oktoobris.

Õmblusring alustas Häli Ves-
karu juhendamisel tegevust 
2013. a kevadel. Ringis osale-
sid noored emad, mõned koo-
liõpilased, koduperenaised ja 
üks virk vanaema.

Alustati üheskoos etteval-
mistatud töödega. Nendeks 
olid: pesukott, poekott, lukuga 
hügieenitarvete kott, pajakin-
nas, sussid, kaisukaru, nukk jne. 
Kui asjad hakkasid juba enam-
vähem välja tulema, siis hakati 
endale õmblema.  “Kõigepealt 
ikka lihtsamad asjad,” selgitas 
juhendaja Häli Veskaru. “Lap-
sele pihikseelik, kummiga see-
lik, pluus, rannakleit, voodriga 
seelik jne. Sel kevadel valmis 
isegi üks mantel.”

Õmblushuviliste seltskond 
käib huvikeskuses koos kord 
nädalas neljapäeva õhtuti. Õm-
meldakse kohapeal, õmblus-
masinad tuuakse kaasa. Tunnis  
jagab Veskaru juhtnööre, kui-
das kodus jätkata. “Oma masin 
on hea seepärast kaasa võtta, et 
väga paljud on saanud kingitu-
seks või päranduseks õmblus-
masina ja ei oska sellega kodus 
midagi peale hakata,” rääkis 
Veskaru. “Tunnis vaatame koos,

kuidas masin töötab, mida 
sellega teha saab, kuidas pu-
hastada, õlitada, millist niiti 
kasutada ja õpime ka õiget 
niidistamist. Tihti on väga väi-
kesest asjast abi, et masin taas 
tööle saada.“

Omatehtud asjal on 
väärtus
Kas isetegemine, s.h õmblemi-
ne läheb üha rohkem moodi, 
seda ei oska elupõline õmble-
ja ümber lükata ega kinnitada, 
kuid ta on veendunud, et oma-
tehtud asjal on teine väärtus ja 
teistsugune hing kui valmis-
tootel. “Kui oled ise midagi oma 
kätega valmis meisterdanud, siis 
hindad rohkem ka teiste tehtud 
käsitööd,” lisas ta.

Naine rääkis, et tema ema 
jutu põhjal oli “nööp” esime-
ne sõna, mille ta selgeks sai. 
“Mäletan lapsepõlvest vana-
ema suurt nööbikohvrit, kus 
oli tohutult palju eri suurusega 
eri värvi nööpe. Ei puudunud 
kohvrist ka sukatripid, kinga-
kontsad ja muud huvitavad 
asjakesed.”  Kohver on Hälil 

siiani alles. Koolis õppis ta 
veidi õmblemist nagu kõik tei-
sedki, kuid ta ei mäleta, et see 
tegevus oleks siis suurt huvi 
pakkunud. Vastupidi, raske ja 
keeruline tundus ning ema aitas 
asju valmis teha. Kuigi, tõsi, 
esimene tööõpetuse vihik on tal 
tänini alles. “Kuidas ma kooli 
valisin, täpselt ei mäleta,” ju-
tustas Häli. “Kodust kaugele ei 
tahtnud õppima minna. Nii ma 
siis rätsepa eriala omandama 
hakkasingi Klementi-nimelises 
32. kutsekeskoolis meister Ella 
Õuna (Kruusi) käe all.” Esime-
sel aastal, kui tehti igasuguseid 
proovilappe, ei tundunud, et 
kõik väga hästi sujuks. Hiljem 
hakati endale ja teistele õmble-
ma. “Kui tulemus oli näha, siis 
hakkas väga hästi minema,” 
rääkis naine, kelle õmblustööd 
on olnud isegi näitustel. Hiljem 
õppis ta veel kergetööstustehni-
kumis konstrueerimist.

Häli Veskaru on töötanud 
kuulsas Lembitus poolfabrikaadi 
õmblejana, Raekoja platsi LUX 
salongis rätsepana ja Baltikas 
konstruktorina. Viimased aastad 
on ta töötanud oma koduatel-
jees, õmblemist on ta aga õpe-
tanud kogu aeg. Häli sõnul on 
heategevuslaatadel tore lastega 
koos õmmelda, sest lastel on ala-
ti väga palju ideid. Meie vallas 
on ta õmblustunde andnud kaks 
hooaega. Lisaks õmblemisele 
meeldib Hälile olla pere ja sõpra-

dega, ja puhata peab ka oskama, 
arvab ta.

Õppida võib igal ajal
Millises vanuses on õige aeg 
õppida õmblemist? Sellele kü-
simusele vastas Häli Veskaru 
nii: “Terve elu ongi üks suur 
õppimine ja õppida pole kuna-
gi hilja. Õppides uusi oskusi, 
võid avastada endas uue ande. 
Sellega saad ennast ja teisi ül-
latada. Väikestes asjades pei-
tub suur rõõm.”

Tema arvates tuleb vähe-
masti nööbi õmblemise oskus 
meestelegi kasuks. “Ja muide, 
vanasti olidki rätsepad mehed,” 
lisas ta. Häli Veskarul on kaks 
poega. “Kui hästi nad õmmelda 
oskavad, seda ei oska mina öel-
da, aga mida selga panna, tea-
vad nad väga täpselt. Joonista-
vad moejoonise, selle järgi teen 
neile riided. Viimati tegi vanem 

poeg endale lukuga pinali, mil-
lel ei puudunud seest isegi voo-
der. Kõige tähtsam on tahe, siis 
idee ja lõpuks teostus.”

Häli Veskaru julgustab kõi-
ki: “Tulge õmblusringi proovi-
ma! Hindeid me ei pane, aga 
aitame üheskoos ideedel ellu 
ärgata”. Ja kellel pole õmb-
lusmasinat kaasa võtta või on 
see liiga raske, et tundi tuua, 
siis kohapeal on õmblusmasin, 
mida saab kasutada. “Et üles 
leida sinus peidus olev väike 
nobenäpp. Ära hoia oma andeid 
vaka all!” kutsus Häli Veskaru 
sügisel kõiki proovima.
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saadud maksustatava tulu või 
selle puudumise kohta

Laste sünnitunnistusi, abi-
elutunnistusi või abielutõen-
deid ei pea esitama v.a. juhul 
kui dokumentidele puudub li-
gipääs rahvastikuregistris.

Vastavalt sihtotstarbele esi-
tatakse lisaks järgmised doku-
mendid:

Ehitise püstitamine, rekonst-
rueerimine, laiendamine, reno-
veerimine, tehnosüsteemide või- 
võrkude rajamine, muutmine, 
asendamine:

• ehitustööde eelarve
• hinnapakkumised vähe-

malt kahelt tööde teostajalt, 
kui projektis sisalduvate tööde 
teostamiseks kasutatakse teiste 
isikute teenuseid

• hinnapakkumine vähe-
malt ühelt ehitusmaterjalide 
müüjalt, kui projektis sisaldu-
vad tööd tehakse ise.

Eluaseme soetamine:
• soovitava eluaseme kir-

jeldus, kuhu märgitakse kin-
nisasja tüüp, asukoht, suurus, 
seisukord, sissekolimisvalmi-
dus, remondivajadus ja selle 
hinnanguline maksumus, kir-
jeldusele lisatakse fotod või 
internetiaadress fotode leidmi-
seks internetist.

Eluasemelaenu põhi-
osa tagasimakse taot-
lemine:

• krediidiasutuse tõend elu-

asemelaenu kohta, milles on 
näidatud laenulepingu number, 
laenulepingu sõlmimise kuu-
päev, laenu saaja(d), laenu siht-
otstarve, laenu summa, laenu-
objekti aadress, laenu põhiosa 
jäägi summa, igakuise tagasi-
makse kuupäev ja võimalike 
laenuvõlgnevuste olemasolu.

Taotlus koos lisadokumen-
tidega tuleb esitada KredExi-
le digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressil toetused@
kredex.ee või paberkandjal AS 
Eesti Posti kaudu tähitud kir-
jana aadressil SA KredEx, Ho-
bujaama 4, Tallinn, 10151. 

Toetuse täpsed tingimused 
on sätestatud majandus- ja kom-
munikatsiooniministri poolt kin-
nitatud juhendiga “Kodutoetus 
lasterikastele peredele”. Nii ju-
hend kui taotlusvorm koos li-
sadega on kättesaadavad Kre-
dExi kodulehel. 

Pärast taotlusvooru lõppe-
mist ja laekunud taotluste me-
netlemist küsib KredEx tin-
gimustele vastavate taotlejate 
elukohajärgselt kohalikult oma-
valitsuselt hinnangu taotlejale 
toetuse eraldamise vajaduse, 
sihtotstarbelise ja jätkusuutli-
ku kasutamisvõimekuse ning 
leibkonna liikmelisuse kohta.

Lisaküsimuste korral palu-
me ühendust võtta järgmistel 
telefoninumbritel: 667 4110, 
667 4109, 667 4108.

Kersti Saar
KredExi toetuste haldur

Omaloomingust on rõõmu endale ja teistelegi 
Airi Voitk, õmblusringis 
osalenu: Minu soov oli õp-
pida selgeks mänguasjade 
õmblemine. See oskus on 
tulnud ja kõik mu sõbrad-
tuttavad on saanud hulga-
nisti mitmesuguseid loo-
makesi. Olen ka teinud ja 
teen praegugi mitmeid 
tellimustöid. Häli on vahva 
ja lahe tegelane, soovitan 
kõigil huvilistel tema töö-
toaga ühineda.

Juhendaja Häli Veskaru. 

Õmblusringis valminud vahvad loomad. Fotod Häli Veskaru

Toetussumma on kuni 14 000 €, kui peres on 8 või rohkem last, siis 
kuni 14 000 €. Foto Fotolia 
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Südamenädala tervisepäev 
eakatele “Liigu terviseks” 
Viimsi päevakeskuses  
17. aprillil toimuva tervisepäeval on kavas:
9.00–9.45 eakate aeroobikatund (treener Elina–Lehta Kaasik)
10.00–10.45 tervisevõimlemine (treener Elina–Lehta Kaasik)
10.00–10.45 kepikõnd I grupp (treener Tiia Tamm)
11.00–11.30 kepikõnd/jalutuskäik II grupp (treener Tiia Tamm)
11.00–11.45 tervisevõimlemine meestele (treener Elina-Leh-
ta Kaasik)
12.00–12.45 kerge kehakinnitus, tervislik teelaud 
Vaimne tervis – loengud
13.00–13.45 Normaalne liikumine (Kaarel Zilmer, TLÜ lektor)                         
13.45–14.30 Liikumine ja südametegevuse harmoonia
14.30 Seeniortantsuringi etteaste.
16.30 Lauatenniseturniir südamenädala tähistamiseks

Ootame kõiki Viimsi valla eakaid aktiivselt osalema!

Head jalgsi- ja kepikõndijad!
Järjekordne matk “Tutvume koduvallaga“ toimub 27. ap-
rillil.

Buss V2 väljub Viimsi Haigla eest kell 10.33. Jõuame Tamm-
neeme bussipeatusesse kell 10.50. Matka pikkus on umbes 7 
km. Käime Tammneeme tuletorni juures ja maitseme külma 
tervistavat allikavett. Grillime vorstikesi ja joome pohlavarre-
teed Randvere tee äärsel Rooste Antsu lõkkeplatsil.

Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Info tel 601 
2354.

Qigong pärineb Hiinast 
ning on erinevate tervist 
ja sisemist arengut eden-
davate praktikate üldni-
metus. See hõlmab väga 
laia valikut füüsilise keha, 
hingamise ja meele regu-
leerimise tehnikaid. Val-
davalt aga harrastatakse 
seda tervise hoidmise ees-
märgil ning seetõttu tun-
takse seda ka hiina tervi-
sevõimlemise nime all.

Hiinas on hingamise ja leebe 
liikumisega enesekorrastamise 
meetodeid harrastatud aasta-
tuhandeid. Vanimaid teadaole-
vaid tõendeid qigongi harras-
tamise kohta on leitud u 5000 

aasta vanustelt arheoloogilistelt 
keraamikaleidudelt. Ühel neist 
kujutatakse näiteks nn kilpkon-
nahingamise harjutust tegevat 
inimest. Loomade imiteerimine 
on olnud mitmete väga vanade 
harjutuste aluseks.

Qigongi liikumistele on 
omane rahulikkus, pehmus ja 
voolavus. Liikumised on kül-
laltki lihtsad ja kergesti oman-
datavad, sobivad nii vanemale 
kui noorele harrastajale. Neid 
on võimalik kohandada vas-
tavalt oma füüsilisele vormile 
– teha kas füüsiliselt nõudliku-
malt või leebemalt. Samas ei 
nõua need erilisi vahendeid ega 
tingimusi, neid on lihtne teha 
igal pool. Tähtis on vaid  soov.

Pikemaajalisel harrastamisel 
hakatakse oma keha uut moodi 
tajuma. Paraneb teadlikkus keha 
vajadustest ning oskus keha 
märke lugeda. Ühest küljest on 
qigongi liikumine suurepärane 
paljude haiguste puhul (liigeste 
probleemid, verevarustushäi-
red, külmad käed-jalad), kuid 
see  annab väga palju ka tervele 
inimesele. Kui märgata kehas 
tekkinud ebamugavustunnet või 
pinget ning selle lahendamisega 
tegeleda, on võimalik vältida 
haiguse väljakujunemist, säili-
tada tervis. Ja tervis mitte ainult 
kui haiguse puudumine, vaid kui 
hea enesetunne ja energiatase.

Tõeline qigongi kasu tuleb 
sellest, et see töötab inimese kui 

tervikuga. Qigongi harjutuste 
kõige olulisem eesmärk on lõd-
vestuda ja sügavalt rahuneda nii 
füüsilisel kui vaimsel tasandil, 
võimatu on üht teisest lahuta-
da. Harjutustes keskendutakse 
hingamisele ja liikumisele ning 
selle abil tühjendatakse meel, 
õpitakse olema ekslevate mõ-
teteta. Leitakse tasakaal, kuidas 
olla keskendunud. Qigong aitab 
märgata muutusi oma kehas ja 
meeles ning lasta lahti mitteva-
jalikest emotsioonidest ja mõte-
test, mis meid pinges hoiavad ja 
haigusi tekitavad. 

Qigongi harrastatakse juba 
kõikjal maailmas. Eestis tehti 

sellega tutvust  80ndate keskel 
/90ndate alguses. 

Riin Rohtla jõudis qigongi 
juurde umbes viis aastat tagasi, 
kui otsis midagi uut, mis tege-
leks nii meele kui kehaga. Ju-
huslikult kuulis ta tuttavalt Mart 
Parmasest, kes on pühendunud 
tervise qigongi tutvustamisele 
Eestis ning veab Eesti Tervi-
se Qigongi Ühingut, juhendab 
trenne, vahendab meistreid Hii-
nast ja Jaapanist ning korraldab 
õppereise Hiina.

Riin on läbinud Jaapani 
meistri Takashi Tsumura kahe-
aastase qigongi õpetajate koo-
lituse ning täiendanud ennast 
mujal. “Qigongist sai minu 
jaoks kiiresti ja sundimata iga-
päevane harrastus, aeg endale,“ 
rääkis Riin. “See on palju pa-

randanud füüsilise keha tunne-
tust, oskust lõdvestuda, ka plas-
tilisust ja vastupidavust. Kuid 
suurim kasu on tekkinud sise-
misest rahust – oskuses oma 
meelt koondada. See annab sta-
biilse keskme ja emotsionaalse 
tasakaalu, teatud kõigutamatu-
se väliste situatsioonide suhtes 
ning samal ajal tähelepanelik-
kuse, et märgata olulist.”
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Iidne hiina tervisevõimlemine Viimsi Huvikeskuses 

Viimsi Huvikeskuses alga-
vad qigongi tunnid Riin 
Rohtla juhendamisel püha-
päeval, 5. aprillil kell 13.30 
huvikeskuse treeningsaalis. 

Selg valutab aeg-ajalt 
peaaegu igaühel. Seljava-
lu on peavalu järel teisel 
kohal inimest kimbutava-
te valude seas. Kaheksa 
inimest kümnest on min-
gil eluperioodil tundnud 
seljavalu, kaks kannatab 
aga kroonilise seljavalu 
all. 

Enamasti on seljavalu põh-
justeks lihaste väsimus- ja 
pingevalud, mis tekivad eba-
õigest kehahoiakust istumisel 
või seismisel. Kirjutamiselt ar-
vutiklaviatuuril klõbistamisele 
üleminek on muutnud kontori-
töötaja töö- ja istumisasendeid, 
võimaldades tööd teha ka lode-
valt istudes. Ajapikku kujune-
vad rühihäired, mida inimesed 
endale ei teadvusta. Seetõttu 
pole imestada, et istuva tööga 
seonduv seljavalu on üha sage-
nev probleem.

Seljavalu tähendab 
muutusi kehas
Inimkehas on kõik lihased oma-
vahel talitluslikult seotud. Olu-
line on teada, et seljavalu ei ole 
ühe lihase lokaalne probleem, 
vaid terve kompleks muutusi 
kehas. Seljavalu ravi ei õnnestu, 
kui pööratakse tähelepanu ainult 
lihastele ülevalpool vöökohta, 
nagu selja sirgestajalihas ja kõhu 
sirglihas. Enamik lihaseid, mis 
osalevad selja funktsioonis ja 
mille häirete korral tekib selja-
valu, asuvad vöökohast allpool 
nagu tuharalihased, reie taga-
küljelihased, niude-nimmelihas 
ja reie nelipealihas. 

Seljavalu saab võita siis, 
kui kõik selga otseselt või 
kaudselt mõjutavad lihased on 
valuvaba liikuvusulatusega.

Enamiku inimeste jaoks 
valmistab raskusi hinnata oma 
lihaste seisundit ning rühti.  
Professionaalse hinnangu saab 
anda tervishoiu- või spordiasu-
tuses tegutsev füsioterapeut, 
kes aitab leida seljavalu tekke 
põhjuse ning ravida rühihäiret  

Füsioterapeut vabastab selja-
valust rühi parandamisega

SELJARAVI PAKETT 
Soodushind 99 €. Soodus-
hind kehtib kuni 31.05.14 
(tavahind 110 €).
Seljaravi pakett sisaldab 
Eestis kõrgelt tunnustatud 
taastusarsti Dr Annelii Niki-
tina konsultatsiooni ning 
personaalset raviprog-
rammi, mis koosneb 12st 
taastusravi protseduurist.

Info ja broneerimine 
Tallinn Viimsi SPA Tervi-
sekeskuses: tel 606 1160, 
spa@spatallinn.ee.

sundasendite teadvustamise, 
treeningharjutuste ja manuaal-
teraapia võtetega.

Rühihäirest põhjustatud ala-

selja valu korral on võimalik 
teha ka endal rühianalüüsi täis-
pikkuses peegli ees, kuid kaht-

luse korral tasub siiski pöördu-
da nõustamisele perearsti või 
füsioterapeudi poole. Õigete har-
jutuste tegemine vaevuste põh-
juseks olevatele struktuuridele 
füsioterapeudi juhendamisel 
aitab hoida kokku raviaega, 
jooksvalt hinnata tekkivaid 
muutuseid ja teha vajadusel 
harjutuskavas muudatusi. 

Abiks raviharjutused 
ja teip 
Ravitoimeliste harjutuste kõr-
val kasutab füsioterapeut ka 
mitmeid erilisi tehnikaid, mis 
valmistavad ette või soodusta-
vad harjutuste sooritamist. Li-
hastöö toetamiseks, liigese asen-
di korrektsiooniks, turse ära-
juhtmiseks probleemsest piir-
konnast, aga ka valu leevenda-
miseks kasutatakse spetsiaalset 
kinesioteipi. Jäiga liigese või 
lihase ettevalmistamisel füüsi-
liseks pingutuseks võidakse te-
ha sooja- või külmaravi. Liigu-
tuste mustri taastamiseks on 
mõnikord aga vaja lihased n-ö 
üles äratada, tehes massaaži 
või pehmekoeteraapiat. Füsio-
teraapia on kompleksne ja sa-
mas väga personaalne ravi tu-
gielundite haiguste või vigas-
tuste järgsel perioodil.

Raimo Vahtrik 
Tallinn Viimsi Spa füsioterapeut

Füsioterapeudi juures saab seljavalule abi. Fotod Tallinn Viimsi Spa 

Seljavalu leevendab  kinesioteip. 
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Arvatavasti on suurem 
osa inimestest kas nii 
või naa unistanud ma-
janduslikult muretust ja 
külluslikust elust. Paraku 
on seda antud vähestele 
ja enamik unistajatest 
jääbki unistama

Ometi pole unistaminegi paha 
– teatud piirini on see tagant 
tõukav ja tegutsema innustav 
jõud. Kuigi on ka neid, kes ei 
hooli rahaküllusest ega mõnu-
samast elust, vähemalt sõna-
des mitte. Tekib küsimus – kas 
ka tegelikult? Mida me üldse 
rahaga teeme ja mis raha meie-
ga teeb...

Selliseid ja muidki sama-
laadseid küsimusi esitab noor 
prantsuse näitleja ja komödio-
graaf Sébastien Thiéry oma 
komöödias “Comme s`ill en 
pleuvait”, mille Vana Baskini 
Teater on võtnud oma reper-
tuaari pealkirjaga “Meie esi-
mene miljon”. Tüki lavastas 
Ivo Eensalu, kes esietendusega 
14. märtsil tähistas oma 65. 
sünnipäeva. Mängivad Pirjo 
Levandi, Tõnu Kilgas, Merilin 
Kirbits ja Madis Milling.

Sébastien Thiéry sündis 
Pariisis 1970. a. Ta omandas 
näitlejahariduse teatri- ja fil-
mikoolis Cours Florent ning 
konservatooriumis. 30aastaselt 
hakkas ta kirjutama teatrile. 
Tema esimene näidend “Sans 

ascenseur” (“Ilma liftita”) jõu-
dis lavale 2005. a Théâtre du 
Rond Point’is. Nii selles kui 
enamikus oma järgmistest näi-
denditest on laval olnud ka au-
tor ise. Paralleelselt teatritööga 
tegi Sébastien Thiéry rohkelt 
kaastööd televisioonile. Aas-
tatel 2004–2005 kirjutas ta üle 
kolmesaja osa Canal+’s näi-
datud seriaalile Chez Maman 
(“Ema juures”), milles ta ka ise 

näitlejana osales. Tema näidend 
Cochons d’Inde (sõnamäng: 
otsetõlkes “Sead Indiast”, kuid 
sama sõnaühend tähendab ka 
merisiga), mis lavastati 2009. 
a Théâtre Hébertot’s, teenis 
kaks Prantsuse teatri tähtsaimat 
aastaauhinda ehk Molière’i: 
parima meesnäitleja ja pari-
ma komöödia auhinna. Tema 
näidendite teravmeelsetes dia-
loogides ja absurdilähedastes 
situatsioonides võib aga leida 
sarnast ka Ionescoga. 2012. 
a tôi Bernard Murat Théâtre 
Edourad VII’s lavale S.Thiéry 
näidendi “Comme s’il en pleu-
vait” (“Nagu küllusesarvest”, 
Vana Baskini Teatris “Meie esi-
mene miljon”), mida saatis suur 
menu. 

Vana Baskini teater

Meie esimene miljon

l Lavastaja: Ivo Eensalu. 
l Kunstnik: Jaak Vaus. 
l Osades: Pirjo Levandi, 
Tõnu Kilgas, Merilin Kirbits 
ja Madis Milling. 
l Autor: Sébastien Thiéry 
(Prantsusmaa), tõlkinud 
Inge Eller.

Madis Milling, Pirjo Levandi ja Tõnu Kilgas lavastuses. Foto Vana 
Baskini teater 

Viimsi Noortekeskuses oli 
13. märtsil avatud heate-
gevuslik kohvik, mille ko-
gu tulu läks noortekeskuse 
noorte vaba aja veetmise 
toetuseks. 

Noored meisterdasid õn-
neloosi jaoks ise asju ning 
valmistasid kohviku tarbeks 
maitsvaid küpsetisi.  

Osa saadud rahast kasu-
tatakse selleks, et üheksoos 
minna vaatama Jürgen Vebe-
ri illusioonietendust. 

foto
Eveliis Samberk 

Viimsi Noortekeskuses oli heategevuskohvik 
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Dokumendinäitus “Kaks algust”. 
Eesti Rahvusarhiivi näitus
Fotonäitus 1. jalaväepolgu 
lahinguteest Vabadussõjas
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 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
UUS Näitus “Hõbevalgeim“ 
UUS Näitus “Veelinnurahvas“
Näitus “Kirovist Kuulini“ 
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17 
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 
käsitööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada 
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud nõudmisel, 
tel 5694 4238, info@prangli.ee
Pranglisaarte Muuseumis –
Vanani talu näitustemajas

Piiskop Arseni ikooninäitus 
“Inglite tulek“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas

Viimsi fotoklubi näitus
Komos & Viimsi harrastusteater 
mustvalgelt
Kuni 15. aprill
MTÜ Looja “Muinasjutukastide” 
näitus
Alates 7. aprillist
Fotonäitus “Viimsi Kaunis Kodu 
läbi aastate“

Viimsi Päevakeskuses 
E–N k 12–16

Kuni 13. aprill
Raamatuväljapanek “Kumma-
lised raamatupealkirjad“
Kuni 30. aprill
Lastele raamatuväljapanek 
“Mina ei mängi, kui nalja ei saa“
Jutu- ja joonistusvõistlus 
“Üks hea asi Viimsis“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. aprill
Juku of Estonia alias Juhan 
Rodrik
Maalinäitus “Hinge tee“
Elina Kenki õlimaalide näitus
Fotokursuse lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 30. aprill
Raamatuväljapanekud:
täiskasvanutele “Seiklust ja 
põnevust raamatuist”
lastele “H. C. Anderseni laste-
kirjanduspreemia laureaate”
lastele “Pilkupüüdev pildi-
raamat”
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 30. aprill
Raamatuväljapanek “Anekdoo-
did ja naljad igaks päevaks“
Prangli Raamatukogus

5. aprill k 12
Viimsi Laululaps 2014
Viimsi Huvikeskuses

5. aprill k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Lauri Lehtsaar klaveril
Cafe’s Lavendel

6. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

6. aprill k 11 
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlustab Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

6. aprill k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

6. aprill k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

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

9. aprill k 19
Käsitööseebi ja huulepalsami 
valmistamise töötuba
Osalustasu 13 €
Reg: loovustuba@gmail.com, 
tel 510 4400
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa toas

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

10. aprill k 19
Komöödiateater: “Kvartett“
Helgi Sallo, Katrin Karisma, 

Tõnu Aav, Hans Miilberg
Piletid 13/11 €, 
bron: tel 602 8838, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

10, 11. ja 12. aprill k 18
Viimsi kooliteatri lisaetendused 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, 
tel 602 8943, 
margit@viimsi.edu.ee
Etendus on vaheajaga, 
kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

11.–13. aprill
Gümnaasiumiastme riigi-
festival “Kooliteater 2014“
Viimsi Koolis

12. aprill k 11
Muinasjutuhommik lastele: 
Lõbusate hiirte seiklused
Viimsi Raamatukogus

12. aprill k 12
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
aruandekoosolek
Kavas: aastaaruande esitamine, 
majandustegevuse ülevaade,
revisjonikomisjoni aruanne
2013. aasta tegevuse kinnita-
mine
Kontsert ja ühislaulmine.
Ühenduse liikmete osavõtt on 
väga vajalik
Viimsi Päevakeskuses

12.–13. aprill
Rahvusvaheline kassinäitus
Viimsi Huvikeskuses

12. aprill k 19
Salongiõhtu elava muusikaga:
Mariti Mahemuusika – 
vanaaegsed tantsud
Cafe’s Lavendel

13. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. aprill k 11 
Palmipuudepüha jumala-
teenistus 
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

13. aprill k 14.30
Palmipuudepüha jumala-
teenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

14.–30. aprill
Raamatuväljapanek 
“Raamatuga aeda rajama“
Viimsi Raamatukogus

17. aprill k 18
Suure Neljapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

17. aprill k 19
Jutuõhtu: Reis ümber Kap 
Hoorni
Jutustab kapten Herkki Haldre
Õhtu on TASUTA
Lisainfo ja eelregistreerimine 

anu@rannarahvamuuseum.ee 
Söögi- ja joogipoolise eest 
hoolitseb muuseumi kohvik
Rannarahva Muuseumis

17. aprill k 20 
Suure Neljapäeva liturgiline 
jumalateenistus leivamurdmi-
sega
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. aprill k 11
Suure Reede liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. aprill k 11 
Suure Reede jumalateenistus 
Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. aprill k 14.30
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

18. aprill k 20 
Suure Reede Tenebrae jumala-
teenistus 
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. aprill k 6
Ülestõusmispüha Viimsi 
koguduste ühine päikesetõusu 
jumalateenistus
Jutlustab Mikk Leedjärv
Juhatab Raido Oras
Vabakoguduse kiriku vastas 
mere ääres

20. aprill k 11
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga, laulab 
koguduse kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

20. aprill k 11 
Ülestõusmispüha jumalatee-
nistus 
Jutlustab Karin Raja
Pühapäevakool lastele
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. aprill k 13
Ülestõusmispüha jumalateenis-
tus armulauaga
Rohuneeme kabelis

20. aprill k 14.30
I Ülestõusmispüha jumala-
teenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

20. aprill k 18
Koguperemuusikal “Halley 
komeedi tagasitulek“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 4/6 €, müügil Piletilevis 
ja enne etenduse algust 
kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

22. aprill k 19
Kella valmistamise töötuba
Osalustasu 10 €
Reg: loovustuba@gmail.com, 
tel 510 4400
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa toas

23. aprill k 19
Käsitööseebi ja huulepalsami 

valmistamise töötuba
Osalustasu 13 €
Reg: loovustuba@gmail.com, 
tel 510 4400
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa toas

24. aprill k 17.30
W.S. Maugham 140: 
külla tuleb kirjastuse Canopus 
juhataja Tõnu Lember
Viimsi Raamatukogus

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

26. aprill k 12
Viimsi Muusikakooli kevad-
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. aprill k 15
Kiriku ümbruse koristustalgud
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

27. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga

4.–27. aprill

Viimsi valla kultuurikalender
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

27. aprill k 11 
Jumalateenistus 
Jutlustab prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus

27. aprill k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

27. aprill k 18
Koguperemuusikal “Halley 
komeedi tagasitulek“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 6/4 €, müügil Piletilevis 
ja enne etenduse algust 
kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

Tel 602 8866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

l Triin ja Lauri Hussaril sündis 3. veebruaril poeg Herman
l Mari-Liis Ja Andrus Kuusil sündisid 11. veebruaril kaksikud 
Laura ja Andreas
l Viktoria ja Valentin Zaitsevil sündis 19. veebruaril tütar 
Milena
l Riina ja Peeter Hokkonenil sündis 25. veebruaril tütar 
Emma
l Pille Bornil ja Hannes Kivilool sündis 26. veebruaril poeg 
Henrik
l Kadi Küttil ja Urmas Pailil sündis 26. veebruaril poeg 
Robert Johannes
l Helis Elleril ja Asko Mahlapuul sündis 26. veebruaril poeg 
Ronald
l Maris Piirisaarel ja Ronald Rotenbergil sündis 28. veeb-
ruaril tütar Gerttu
l Olga Okorokoval ja Andrei Plešanovil sündis 2. märtsil 
poeg Daniil
l Kristel ja Siim Villumsonil sündis 4. märtsil tütar Nora
l Lyn Laidsaar-Kõllol ja Ivar Kõllol sündis 4. märtsil poeg 
Laur
l Kätlin Pärnal ja Ülar Jegersonil sündis 5. märtsil tütar Elise
l Õrne Suurel ja Kaido Nahkuril sündis 5. märtsil poeg Kris-
tofer
l Erbe ja Martin Reimil sündis 7. märtsil tütar Lisely
l Aminat Mahmudoval ja Magomed Akhmedovil sündis 
8. märtsil poeg Bilal
l Külli ja Lauri Mõtsnikul sündis 9. märtsil tütar Sandra
l Liisa ja Siim Vardjal sündis 10. märtsil poeg Robert
l Mai ja Kaarel Greppil sündis 10. märtsil poeg Tim Mathias
l Algi ja Antoon Hubert Van Rensil sündis 17. märtsil tütar 
Anna Marii
l Helen Saulil ja Virko Püssil sündis 18. märtsil poeg Mathias

l Jaak Veisserik ............ 75
l Lembit Laal ................ 75
l Aado Vahtra .............. 75 
l Endel Pool .................. 75
l Gennadi Vingradov ... 75
l Rosalinda Brik ............75
l Reet Orasmäe ............ 75
l Anne Põld .................. 75
l Lidia Popova ............. 75 
l Aimi Suurtee ............. 75
l Piia-Mai Pais ............. 75 
l Evi Jänes ..................... 70
l Liis Haavik .................. 70
l Hille Sepp ................... 70

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄVALAPSED

Palju õnne!

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
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Laupäeval, 5. aprillil kell 12.00 
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

VIIMSI 
LAULULAPS 

2014
  * Publikul võimalus valida oma lemmik igas vanuserühmas – 

loosikupong 1 euro
 

* Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama lauluvõistlusele
“Harjumaa Laululaps 2014”  

 
Tule sõbrale pöialt hoidma!

 

www.huvikeskus.ee
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XXVIII Viimsi Jooks toimub 
laupäeval, 10. mail Viimsi 
vallas Haabneeme ja 
Viimsi aleviku ning Lubja 
küla territooriumil. Osa 
võtma on oodatud kõik 
suured ja väikesed jook-
su- ja kepikõnnisõbrad.

Võistluse keskus asub Viimsi 
kooli õuealal (Randvere tee 8, 
Haabneeme alevik).  

Programm:
• k 10 – avamine, lastejooksu-
dele registreerimine, stardima-
terjali väljastamine
• k 11 – tillujooks (eelkooliea-
lised poisid ja tüdrukud), dis-
tantsi pikkus 0,23 km
• k 11.20 – 7–9aastased poisid/
tüdrukud, distantsi pikkus 0,62 
km (üks ring ümber koolimaja)
• k 11.35 – 10–13aastased poi-
sid/tüdrukud, distantsi pikkus 
1,24 km (kaks ringi ümber 
koolimaja)
• k 11.50 – 14–16aastased poi-
sid/tüdrukud, distantsi pikkus 
1,86 km (kolm ringi ümber 
koolimaja)
• k 12.30 – 10 km distantsi 
start, terviseraja avamine
• k 14 – 10 km distantsi auta-
sustamine. 

 
Rada. Start. Finiš
Väikelaste, laste ja noorte jook-
sutrass paikneb ainult kooli ter-
ritooriumil. Põhidistantsi raja 

pikkus on 10 km ja kulgeb eri-
neval maasikul: metsarajal, kil-
lustik- ja asfaltkattega teedel. 
Rada on tähistatud. Osavõtjad 
peavad ohutuse huvides jär-
gima liikluskorraldajate mär-
guandeid. Rajal on üks joogi-
punkt. Start ja finiš on Viimsi 
Kooli õuealal. Väikelaste, las-
te ja noorte stardid toimuvad 
vastavalt väljakuulutatud aja-
kavale. 10 km jooksjate ja ke-
pikõndijate start algab kell 
12.30, järjestus vastavalt star-
digrupile: jooksjad ning kepi-
kõndijad.

Osavõtjad ja stardiajad
Viimsi jooks on kogu pere ter-
visespordi üritus, kuhu on ooda-
tud oma valla inimesed ja kau-
gemalt osalejad. 10 km dis-
tantsil võivad osaleda kõik, 

kes on sündinud 2002 ja varem 
ning on antud distantsiks piisa-
valt treeninud. Osavõtt toimub 
omal vastutusel. Iga osaleja on 
täielikult vastutav oma tervis-
liku seisundi ning võime eest 
võistlusrada läbida.

10kilomeetrisel põhidistant-
sil algusega kell 12.30 on nais-
tel ja meestel ning gümnaasiu-
mi noortel eraldi ajavõtu arves-
tus,  rohkem vanusegrupilist eris-
tust ei ole.

Lastejooksude vanuseklas-
sid ja stardiajad jagunevad järg-
nevalt:
• kell 11 –  tillujooks (eelkooli-
ealised poisid ja tüdrukud), dis-
tantsi pikkus 0,23 km
• k 11.20 – 7–9aastased poisid/
tüdrukud, distantsi pikkus 0,62 
km (üks ring ümber koolimaja)
• k 11.35 – 10–13aastased poi-

sid/tüdrukud, distantsi pikkus 
1,24 km (kaks ringi ümber 
koolimaja)
• k 11.50 – 14–16aastased poi-
sid/tüdrukud, distantsi pikkus 
1,86 km (kolm ringi ümber 
koolimaja)

Noorema vanuseklassi jooks-
ja võib soovi korral joosta ka 
pikemat distantsi vanema va-
nuseklassi jooksus.

Registreerimine
Osavõtjate registreerimine 10 km 
põhidistantsile toimub www.
sportinfo.ee internetikeskkon-
nas kuni 8. maini kella 24ni, 
ürituse päeval lõpeb registree-
rimine pool tundi enne põhi-
distantsi starti.

Lastejooksudele registree-
rimine toimub ürituse päeval 
kohapeal alates kella 10st ja 
lõpeb 5 minutit enne tillujook-
su starti.

Stardimaterjalid väljasta-
takse ürituse päeval kohapeal.

Osavõtutasu
Osavõtutasu  on eelregistreeri-
misel läbi internetikeskkonna 
5 eurot, kohapeal 8 eurot. Ko-
hapeal jooksu eest tasumine 
ainult sularahas! Lastejooksud 
on tasuta.

Kontakt
Remo Merimaa, tel 602 8860, 
Remo.Merimaa@viimsivv.ee.

Remo Merimaa

Kogu pere tervisespordiüritus Meistrid selgunud
Märtsikuu alguses toimusid Viimsi Spordikomp-
leksis valla meistrivõistlused saalijalgpallis (futsal).

Võistlustele eelregistreerus seitse võistkonda. Turniiri päe-
val oli kohal neli meeskonda. Mängiti turniiri süsteemis ja 
tulemused olid järgmised: 1. koht ning Viimsi valla meister 
– Viimsi Ehitus, 2. koht – Rohuneeme, 3. koht – Tusasus.

Esikoha võitnud meeskonda kuulusid: Mait Maasik, 
Kristo Lillemäe, Kalle Mardim, Sander Piik, Denis Jer-
matsenkov, Boriss Shipunov, Dmitri Smirnov, Boriss Pod-
dubni, Vjatseslav Kulakov, Carl Kane, O. Patrick.

Turniiri parimate mängijate eriauhinnad said Boriss 
Poddubni (Viimsi Ehitus), Tanel Torim (Rohuneeme) ja 
Karl Sõerde (Tusasus).

Toetaja Viimsi Ehitus pani välja eriauhinna – rändkari-
ka, mis jääb ootama järgmise aasta võitjat. Võistlusi toeta-
sid ka Viimsi Vallavalitsus ja Viimsi VMP.

Aleksik Taurafeld

Jooksurajal näeme. Foto Fotolia

Spordiüritustest tulekul
3. Mai k 10 Perespordisari „Koos teeme kõike!“ rattaralli / 
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad 
10. Mai k 10 28. Viimsi Jooks / Viimsi Keskkooli õuel / Korral-
daja: Viimsi Vallavalitsus ja ÕF EventSells

Viimsi valla meister saalijalgpallis Viimsi Ehitus.
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Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses 

tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
12.03.2014  saabub uut kaupa

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVAtUd 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Tiimari otsib Viimsi kauplusesse 

kliendiTeenindajaT 
Pakume paindlikku töögraafikut,  
arenemisvõimalust ja meeldivat 

töökollektiivi. 
kontakt 5551 3354 eve

Tule tutvu! 
Anesi Ultraheli näo-
hooldus Led footon-
teraapiaga
Viimsi Ilutoas!
Kaluri tee 3, tel 607 0119.
Juuksur, kosmeetik, ma-
niküür, pediküür, depilat-
sioon, jumestus.

AS Eesti Keskkonnatee-
nused lõpetasid alates 
märtsist 2014 Viimsis 
pakendikoti teenuse 
osutamise. Edaspidi on 
Teil võimalik pakendi-
koti teenuse saamiseks 
pöörduda Tootjavastu-
tusorganisatsioon OÜ 
poole, kes jätkab AS-i 
Eesti Keskkonnatee-
nused poolt lõpetatud 
teenust soovijatele ta-
suta. Selleks peavad 
soovijad täitma ankeedi 
“pakendikoti tellimus” 
kodulehel www.tvo.ee. 
Lisainfo telefonil 681 
1481.

Samuti on pa-
kendi võimalik viia  
avalikesse pakendikon-
teineritesse, mis asuvad  
Viimsi vallas järgmistel 
aadressidel:

Kelvingi, Meresihi tee lõpus segapakend

Kelvingi, Meresihi tee lõpus klaaspakend

Haugi tee 20/Kõivu tee segapakend

Haugi tee 20/Kõivu tee klaaspakend

Haugi tee algus segapakend

Haugi tee algus klaaspakend

Leppneeme,  Sadama tee segapakend

Leppneeme,  Sadama tee klaaspakend

Randvere aedlinna bussipeatus segapakend

Randvere aedlinna bussipeatus klaaspakend

Randvere tee 1B (Viimsi Rimi taarapunkti juures) segapakend

Randvere tee 1B (Viimsi Rimi taarapunkti juures) klaaspakend

Randvere tee 1/Statoil paber papp

Rohuneeme Kalmistu tee 8, bussi lõpp-peatuse plats segapakend

Rohuneeme Kalmistu tee 8, bussi lõpp-peatuse plats klaaspakend

Haabneeme, Mereranna tee 4 segapakend

Haabneeme, Mereranna tee 4 klaaspakend

Randvere tee 6 (Viimsi Kaubakeskus) segapakend

Randvere tee 6 (Viimsi Kaubakeskus) klaaspakend

Haabneeme, Sõpruse tee segapakend

Haabneeme, Mereranna tee 2 segapakend

Viimsi alevik, Nelgi tee 1 segapakend

Pargi teel on liikluskoormus viimasel ajal 
oluliselt kasvanud. Juhindudes liiklusseadu-
sest peab vallavalitsus teehoiu korraldajana 
tagama oma teel tingimused ohutuks liikle-
miseks. Kuna Pargi teel puudub jalg- ja jalg-
rattatee, on vallavalitsus otsustanud muuta 
Pargi tee osaliselt ühesuunaliseks.

Ühesuunaline liiklus kehtestatakse lõigul Al-
pikanni tee kuni Pargi tee 12 mahasõit/ spor-
diväljakute parklasse sissesõit (Pargi tee 7). 
Ohutust silmas pidades on sõidusuund Randve-
re teelt Aiandi tee suunas ehk ülesmäge, mis 
tagab nähtavuse Pargi tee tõusul.

Pargi tee liikluskorraldus muutub ühesuuna-
liseks alates 14.04.2014. 

Pargi tee liikluskorraldus muutub

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide spetsialist

Pakendikoti teenuse jätkumine

ERAKUULUTUSED

l Kolimiseelne müük igal pühapäeval (mööbel, 
kodutarbed, riided) Kesk-Kaare teel Viimsis. 
Tel 521 1005, Annely. 
l Müüa maakivid. Sobivad kalda kindlustamiseks. 
Hind kokkuleppel. Tel 5669 9563.
l Müüa loomasõnnikut 7 t 150 €, 15 t 220 €, 
mulda (ka kompostmulda), killustikku ja liiva. 
Tel 5697 1079, 670 1290, e-mail taluaed@hot.ee.
l Müüa welshi springerspanjeli isased kutsikad. 
Info: http://welshspringerspanielpuppies.blogs-
pot.com/, tel 5680 5313.
l Soovid unistuste aeda või väikest värskendust 
olemasolevas haljastuses? Aitame kujundada, 
rajada ja hooldada sinu aeda vastavalt vajadusele. 
Helista ja leiame koos lahenduse. Tel 518 3525, 
Gardinum OÜ, info@gardinum.eu.
l Müün: muld, kruus, killustik, liiv. Koos transpor-
diga. Hind soodne! Tel 5608 1801.
l Soovin üürida suveperioodiks garaažiboksi või 
parkimiskoha kinnises majaaluses parklas Haab-
neeme piirkonnas. Tel 5559 8322, e-post heinma-
dis@gmail.com.
l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal Eestis. 
Soovi korral okste äravedu. Tel. 5556 3639, aian-
dusagronoom Jaak Tomson, www.jaaguranna.ee.
l Viljapuude lõikus. Hooldame, noorendame ja  
kujundame teie viljapuuaia. Tel 508 9294.
l Tänavakivide müük ja paigaldus. Võrkaiad, hal-
jastus. Freesasfaldist teed ja platsid, maakivide 
müük ja paigaldus. Väiksemahulised asfalteerimis-
tööd. 11 aastat kogemust. henno.piirme@gmail.
com www.kivivennad.ee, tel 551 9855, 558 8842.
l Müüa puhast hobusesõnnikut kottides nüüd 
soodsamate hindadega: 3 €/40 l või lahtiselt kä-
rutäis 55 € (koguselt u 21 kotti). Alates 10 kotist 
transport tasuta. Tel 507 1497.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 
2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2, sihtots-
tarve elamumaa. Hind 5000 eurot. Tel 505 8794, 
e-post martin@baltreal.ee.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage tel 5625 1195 (kell 9–19), Tiiu.
l Teostame väikesemahulisi transporditeenuseid 
erinevate järelhaagistega (kuni 3 t). Liiva, killusti-
ku ja mulla müük – objektilt äravedu. Tel 525 1989, 
info@haagisterent.ee, www.haagisterent.ee.
l Pakun raamatupidamisteenust väikefirmade-
le ja korteriühistutele (Viimsis). Koostan 2013. a 
aastaaruandeid. Maire, tel 552 2428, maire.poge-
maa@hotmail.com.
l Keskealine 3-liikmeline pere otsib soodsat üüri-
pinda Viimsis või Pirital (2–3 tuba). Tel 521 1005, 
Annely.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936.
l Vastavalt projektile paigaldame teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitumise ühist-
rassiga. Kaevetööd. Haljastus. Aia- ja tänavateede 
kivitamine, äärekivide paigaldus. Majasisesed san-
teh tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine. Kee-
vitustööd. Kontakt: Enno, tel 5656 7690, e-mail 
worldwidebuilding@gmail.com.
l Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
l Müüa otse omanikult krunt Leppneemes 1570 
m2. Hind kokkuleppel. Tel 5342 3633.
l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine 
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. 
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapak-
kumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.
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 Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, oht-
like puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 
põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhas-
tused-kpe.com, tel 5638 8994.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist 
www.ennustus.ee.

l Klassikaline massaaž, kupu- ja tselluliidimassaaž 

koos reiki energiaga teie kodus. Pärast treenin-
gut või pikka pingutust aitab spordimassaaž liha-
seid lõdvestada ja kehal kiiremini taastuda. Pärast 
massaaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate 
massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Mas-
söör tuleb teie koju teile sobival ajal koos massaa-
žilauaga. Tund aega 20 €. Massööri tellimine tel 
509 2550 või reedu48@hotmail.com.
l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-
puru kotis, koos toomisega, tel 501 8594, www.
kaminapuud.com.
l Müüa küttepuitu. Toores kask 42–44 €/rm, too-
res lepp 35–37 €/rm, toores sanglepp 37–39 €/ 
rm. Halgude pikkus vastavalt soovile. Kuiv kask 
40 l võrkkottides 2,60 €/ kott. Info ja tellimine tel 
512 0593.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimi-
ne. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321.
l Geelküünte hooldus ja paigaldus Haabneemes. 
Küsi lisa tel 513 2915, Janika.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075.
l 29aastane töötav noormees üürib omanikult 
1-2toalise korteri Haabneemes. Hind kuni 250 €. 
Pakkumisi ootan tel 5839 1613 või ar24@neti.ee.
l Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, 
kasvumuld, kivisüsi koos transpordiga hea manöö-
verdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 6 tonni 
Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 2632, mullavedu@
hot.ee.
l Välisvoodrilaud 19x106/121/146 mm h: al 
4,5-7,5 €/m2; sisevoodrilaud 12x96/120 mm h: 
al 4-6,4 €/m2; põrandalaud 28x120/145 mm ja 
33x145/195 mm h: al. 7–13,5 €/m2; tuulekasti-
laud 18x95/120/145 mm h: al. 4–6,5 €/m2; roov 
50x50 mm h: 190 €/tm; voodrilaudade tööstus-
lik värvimine h: 1,4 €/m2 krunt & 1,8 €/m2 värv. 
Transpordivõimalus. Kontakt: 5455 1700, info@
voikapuit.ee.
l Ostan ENSV ja EWaegseid rinnamärke, vanaraha, 
postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trüki-
seid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim. 
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja 
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakt tel 507 4178.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots 
5–25 cm 1,9 eur, lepp 30 cm 2,3 eur, sanglepp 30 
cm 2,5 eur, kask 30 cm 2,8 eur, saar 30 cm 2,9 
eur. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi 
valda tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@unitede-
xpo.ee, www.unitedexpo.ee.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.
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Viimsi Maxima X
Pargi tee 22

kauplus pakub tööd järgmistele 
ametikohtadele

- VAHETUSE VANEM
- OSTUJUHT

- KASSAPIDAJA-MÜÜJA
- SAALITÖÖTAJA

- LETITEENINDAJA
Ettevõte garanteerib:                                    

- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid

- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE või 
 saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE

 Info telefonil: 623 0690
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole. 

OÜ Visus Pluss avab 
silmakabineti Viimsis
Alates 29.04.14 alustab tööd AS Fertilitase 
erakliinikus (Kaluri tee 5a, Haabneeme)
silmaarst Ene Malva.

l Ambulatoorsed vastuvõtud lastele ja 
täiskasvanutele.
l Silmahaiguste, nägemishäirete esmane 
diagnoosimine ja ravi.

Info ja registreerimine silmaarsti 
vastuvõtule alates aprillist 2014
tel 605 9600, 605 9601.

www.fertilitas.ee



16 4. aprill 2014

Seoses BLACK ROSE PUBI 
avamisega 

otsib Tallinn Viimsi SPA 
oma meeskonda:

kOkka
Töö kirjeldus:

*toitude valmistamine ja igapäevane 
köögitöö

*töö toimub graafiku alusel
* kasuks tuleb eelnev erialane 

töökogemus

kandideerimiseks palun saatke 
CV koos palgasooviga 

e-maile: sirli@spatallinn.ee


