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Peagi valmib Leppneeme
muul. Loe lk 3

Muutub
marsruuttakso
sõiduplaan
Alates 2. veebruarist muutuvad marsruuttakso nr 260 sõidugraafikud.
Indrek Hargla vist selgitab Aarne Saluveerile ja Andres
Kaarmannile, miks ta äsja Eesti Kirjanike Liidust välja astus.

Riina Aasma, Maido Saar, Külli Talmar, Lauri Lagle ja Jana Skripnikov. Fotod Aime Estna

Muudatuste tegemise põhjuseks oli osadel
kellaaegadel väljuvate reiside vähene täituvus
ning liinile tulnud maakonnaliini nr 114 graafikute kattumine meie väljumisaegadega. Kõikidest muudatustest ja uutest väljumisaegadest
saab infot veebiaadressilt www.viimars.ee või
bussijuhtide käest.
Alates 6. veebruarist saate kuukaarte osta
bussijuhtide käest või tellida e-posti aadressilt info@viimars.ee. Kontakttelefon on 5301
8855. Püüame liini ikkagi käigus hoida.
Jõudkem kõik kiiresti ja õigeaegselt tööle,
kooli ja koju!

Olev Vahur

Viimars OÜ juhatuse liige

Üürime elamispinna
vabatahtlikele
Mikk Langeproon oli Helsingist Viimsis kontserti andmas.

Noorte päralt on maailm: Natali Ponetajev, Eveliis
Samberk, Annika Orgus ja Mattis Johan Mere.

Juhan Kangilaski ja Maria Freimani “Taaskohtumine“ on
Viimsi kõige hingepuudutavam skulptuur.

Aarne Saluveer: “Viimsi võiks
olla vaimult suur ja julge!”
Viimsi vallavolikogu kultuurija spordikomisjoni esimees
Aarne Saluveer soovis sedasi
23. jaanuaril, andes andekatele loojatele mulluste suurte
tegude eest kätte valla kultuuripreemiad.

Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon määras oma ettepanekuga
kultuuripreemiate saajad mullu
22. detsembril. See valla preemia
on aga esmakordne ja alles nii uus
asi, et sel pole veel oma täpset
statuuti. Kultuuri- ja spordiameti
juhataja Ott Kase sõnul tunnustati
preemiaga neid, kelle silmapaistev looming puudutab kogukonda,
ulatub üle Eesti ja küünib maailma.
See polegi liialdus. Viimsi on
tõesti nii eriline paik, et siin jätkub andekaid loojaid igale alale.
Parimaks kinnituseks nende haarde ulatusest on ehk aasta muusiku
preemia saaja Tõnu Kaljuste (mulluseks erisaavutuseks Grammy
Arvo Pärdi teosega “Aadama Itk”
heliplaadi eest) – tema oli kodumaalt ära kontsertreisil ega saanud
seekord ainsana mälestustaldrikut
ja rahalist preemiat vastu võtma
tulla.
Loojaid tunnustades tsiteeris
abivallavanem Andres Kaarmann
A. H. Tammsaare “Tõe ja õigu-

se” V osast rahvaste ja kultuuride
tõusmise ja langemise kohta ning
meenutas, et suurteose osad on pühendatud võitlusele maa, jumala,
ühiskonna ja iseendaga. Lõpuks
tuleb alistumine. Ta kutsus loojaid
selgusele jõudma, millises staadiumis nad oma võitlemistes on,
ja lootis, et kui selgus käes, siis on
varsti jälle põhjust kätt suruda ja
ehk saab siis ka priskema ümbriku
ulatada.
Aarne Saluveer mõtiskles liikumise ja kultuuri teemadel ning
jõudis sealtki rahani. Eks ole nii,
et rahapuudusest räägime kõige sagedamini, kultuuri sisust ja
väärtusest ongi raskem kõnelda.
Kuid oma arved tuleb maksta igal
loojal – tunnustajad ei tohi seda
ära unustada. Kultuuripreemia anti
välja 11 kategoorias ja iga preemia
suurus oli 300 eurot.
Aasta kunstniku preemia said
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid Juhan Kangilaski ja
Maria Freimann – mullu 12. veebruaril Viimsi pargis avatud Juhan
ja Maria Laidoneri mälestusmärgi
“Taaskohtumine” autorid. Aasta
tantsuedendaja preemia pälvis XIX
tantsupeo üldjuht Maido Saar oma
panuse eest laste, noorte ja täiskasvanute tantsuõpetusse. Aasta teatritegija preemia sai Eesti Draamateatri näitleja Lauri Lagle – osa-

täitmine Vello Õunpuu filmis “Free
Range/Ballaaad maailma heakskiitmisest” tõi talle parima näitleja preemia Vilniuse filmifestivalil
Baltic Gaze 2014.
Lavastajapreemia pälvis Viimsi Kooli huvijuht Külli Talmar
Laidoneride pere saatusele pühendatud näidendi “Ma vaatan maailma igaviku aknast” lavastamise
eest Viimsi Kooliteatriga 2009. ja
2014. aastal. Indrek Hargla tunnistati aasta kirjanikuks. Aasta korraldaja preemia sai Jana Skripnikov Viimsi Invaühingut toetava
heategevusballi järjepideva korraldamise eest. Aasta kultuuriteo
preemia pälvis aga Rannarahva
muuseumi juhataja Riina Aasma
Lennart Meri 85. sünniaastapäevale pühendatud näituse “Hõbevalgem. Rävala hiilgeaeg” ja sellega
seotud jätkutegevuste eest.
Kolm innustavat preemiat anti
noortele. Parima aasta muusikust
neiuna tunnustati Viimsi Muusikakoolis akordioni õppivat Natali
Ponetajevit, kes saavutas üle-eestilisel konkursil “Parim noor instrumentalist 2014“ teises vanuserühmas esikoha. Parima aasta muusikust noormehe preemia sai Mattis Johan Mere – Viimsi Muusikakooli trompeti eriala õpilane
saavutas Loode-Eesti piirkonna
puhkpillikonkursil esimeses vanu-

serühmas esikoha ja konkursil
“Trompetitähed Tallinn 2014” kolmanda koha. Aasta noorteteoks sai
aga Viimsi Noortekeskuse töötajate Erik Kuldkepi ja Annika Orguse
eestvedamisel läbiviidud suvine
ürituste sari Vabaõhu noortekeskus.
Tänuürituse lõpetas väike kontsert, kus akordioni võimalusi tutvustas väga andekas Viimsi poiss
Mikk Langeproon. Ta lõpetas mullu kuldmedaliga Kadrioru Saksa
Gümnaasiumi. Sel kevadel tahab
ta lõpetada Georg Otsa nimelise
muusikakooli, kuid lisaks sellele
on Mikk ka oma unistuste kooli
– Helsingi Sibeliuse Akadeemia
– klassikalise akordioni interpretatsiooni tudeng. Mikk ütles, et
tal läheb hästi ja oma valikuga on
ta väga rahul, maailma parimatelt õppides ei saakski teisiti olla.
“Tööd tuleb palju teha. Aga ma
kohanesin ruttu ja kõik on väga
sõbralikud. Ka Eestis on mulle
vastu tuldud, Otsa-koolis olen individuaalõppel.” Eestis sai Mikk
Langeproon nüüd natuke pikemalt
viibida, 30. ja 31. jaanuaril on tal
koos teise noore akordionisti Henri Ziboga kontsert Juuru ja Iisaku
rahvamajas. Viimsis tahaks Mikk
tulevikus kontserdi anda koos ühe
prantsuse viiuldajaga.

Meeli Müüripeal

Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet soovib üürida elamispinda selle aasta 13. veebruarist kuni 23. maini
kahele Hispaania vabatahtlikule noorele,
kes hakkavad töötama Viimsi noorsoo- ja
haridusasutustes.
Lisainfo: Kadi Bruus, kadi@viimsivv.ee
või tel 6028 862.

Noorsoo- ja haridusamet

Viimsi suusanõlv ei
ole kasutatav objekt!
Viimsi suusanõlv ei ole veel valmis! Senikaua, kui protsess pole lõpuni viidud, pole objekt kasutatav ning vallavalitsus ei
soovita seda külastada, kuna pole tagatud mäe kasutajate turvalisus. Hetkel on
puudu parkla, piirded ja valgustus, mis on
nõutavad suusanõlva turvaliseks kasutamiseks.

VT

Püünsi küla
üldkoosolek
19. veebruaril kell 18 toimub Püünsi
Koolis küla üldkoosolek.
Koosoleku päevakorras on:
1. külavanema aastaaruanne;
2. Püünsi küla rannaala detailplaneeringu
avalik arutelu;
3. küla arengukava muudatuste arutelu ja
vastuvõtmine;
4. Püünsi lõunaosas paikneva tootmisalaga seonduvad probleemid;
5. jooksvad küsimused.
Koosolekule tulles võtke palun kaasa
pildiga dokument – ID-kaart või autojuhiluba.

Jüri Kruusvee
külavanem
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Vallavolikogus otsustati

Head viimsilased!
Viimsi on Eesti kultuuri kasvulava. Möödunud
aasta viimased päevad tõid hea uudise, et viimsilane Maido Saar pälvis Harju Maavalitsuse
kõrge Kultuuripärli tunnustuse. Eelmisel nädalal tunnustasime oma valla kultuurirahvast
samuti preemiatega. Surusime omalt poolt
valla kultuuripreemiaid üle andes kätt Maidol
kui meie “kultuuripärlil”, kui Eesti XIX tantsupeo üldjuhil ja tantsupedagoogil – panuse eest
Eesti ja Viimsi laste, noorte ja täiskasvanute
tantsuõpetusse. Valla kultuuripreemiaid jagus
kokku 11 erinevasse valdkonda. Tunnustuse
pälvisid paljud meie tuntud ja vähemtuntud,
vallaelu olulisel määral rikastanud ja kõigi
poolt armastatud inimesed: Tõnu Kaljuste,
Riina Aasma, Indrek Hargla, Jana Skripnikov,
Külli Talmar ja paljud teised. Tänan siinkohal
kõiki valla kultuuritegelasi, kes nominentide
hulka seekord ei mahtunud, kuid kelle tegevus
on sellegipoolest hindamatu väärtusega!
Eelmisse nädalasse jääb ka Tallinna Halduskohtu otsus Viimsi vallavolikogu eelmise
aasta maikuus tehtud otsuse toonase vallavõimule umbusalduse avaldamise kohta. Edastame vallaelanikele advokaadibüroo kommentaarid (vt lk 4) kohtuotsusele. Soovin omalt
poolt selgelt väljendada, et vaatamata õigustehnilisele vaidlusele on tänane vallavalitsus
igati seaduslik, meie otsuseid ei seata juriidilises mõttes kahtluse alla. Tänane vallavalitsus
on ametisse kinnitatud 2. septembri volikogu
otsusega, mis ei puutu üldse toonase vallavõimu umbusaldamise kohtuvaidlusesse. Kindlasti kaebame halduskohtu otsuse edasi, kuna
halduskohtu otsuse järeldused on meie hinnangul meelevaldsed ja jaburad. Õigusriigis
ei saa jääda selline väärjurisprudents kehtima. Opositsioon esitas halduskohtusse kokku
neli nõuet ning menetluse kestel ja kaebusega
seotud asjaolude ning tõendite kontrollimisel
loobusid nad kolmest nõudest. Kaebajate ainsaks väiteks menetluse lõppedes oli väidetav
ärakuulamisõiguse rikkumine enne umbusalduse avaldamist. Samas on ilmne, et kaebajad
ise loobusid oma ärakuulamisõiguse kasutamisest ja lahkusid teadlikult volikogu istungilt, et vältida neile umbusalduse avaldamist.
Sellise loogika kohaselt võib igavesti jäädagi
umbusalduse eest “lahkuma”. Selline kohtujäreldus seaks suure kahtluse alla ka umbusaldusmenetluse võimalikkuse. Umbusaldusmenetlus on aga demokraatliku õigusriigi üks
alustalasid läbi mille muutusi omavalitsustes
ellu kutsuda. Ja kui kohtuloogikat järgida, siis
on võimalik olla mitte umbusaldatav, kui lihtsalt volikogu saalist lahkuda.
Meie keskendume rahulikult vallas vajalikele töödele ja tegemistele. Vajadusel kinnitame tänase 11-liikmelise koalitsiooni poolt
vallavolikogus tänase vallavalitsuse uuesti,
kui see peaks kellegi jaoks vajalikuks osutuma. Demokraatia on enamuse tahe. Tänasel
koalitsioonil on volikogus 11 kohta ehk enamus volikogu häältest.
Hea uudis on see, et Viimsi vallavolikogu
kinnitas 2015. a tasakaalus vallaeelarve. Eel-

Vallavanem Jan Trei. Foto Kätri Beljajeva

arve olulisemateks iseloomustajateks on valla
likviidsete varade kasvamine. Valla eelarve
maht on 25,5 miljonit eurot, kui riigieelarve
eraldised saavad ametliku kinnituse, lisandub
veel u 3,5 miljonit eurot. Seega on Viimsi
valla eelarve maht jõudnud 30 miljoni euro
ligidale. Valla eelarve kasvu peamine mootor
on laekumised üksikisiku tulumaksust.
Eelarve investeerimistegevused lähtuvad
meie arengukavast: ehitame uue Lubja lasteaia 144 lapsele, samuti uued kergliiklusteed,
suurim nendest Tammneemest Randvereni.
Plaanis on tõsta õpetajate palkasid ja taastada autosõidu juhilubade kompensatsioon
Viimsi Kooli õpilastele. Ehitame ka kergejõustikustaadioni Viimsi Kooli juurde, millest saab väga kaasaegne kunstmurukattega
jalgpallistaadion. Juba lähipäevil kuulutame
välja projekteerimis- ja ehitushanke.
Valla nimi sai aasta lõpul mõningal määral kannatada seoses äkitselt tõstatatud korrigeerimismenetluse teemaga. Kõrgendatud
tähelepanu oli tingitud sellest, et valla konsolideerimisgrupi netovõlakoormus oli 2013.
aasta lõpu seisuga u 110%. Seadusega lubatud piir 60% oli ületatud, kusjuures Viimsi
kui Eesti ühe suurima valla puhul loetakse
kesiseks näitajaks siiski 100%-list piiri. Esialgsed analoogsed arvutused 2014. aasta lõpu
kohta näitavad, et see oluline näitaja on langenud 90%-le. 2015. aasta lõpuks on valla
eelarves arvestatud langemisega kuni 75%-le.
Seega on jutud valla raskest finantsolukorrast
alusetud, rääkimata korrigeermis- või saneerimiskavast, mida meie suhtes pole algatatudki.
Rõõmsate nootide juurde tagasi tulles –
reedel tähistab Viimsi Päevakeskus oma 15.
sünnipäeva. Palju õnne! Usun, et õnnesoovidega ühinevad kõik vallaelanikud. Meie eesmärk on, et kõigil viimsilastel oleks Viimsis
hea elada, tööl käia või vaba aega veeta. Ka
väärikalt ja aktiivselt vananeda.
Õige pea, 2. veebruaril tähistame koos Pirita linnaosavalitsusega Tartu rahu aastapäeva
pärgade asetamisega Metsakalmistule Konstantin Pätsi hauale. Ja varsti järgnevad vallas
Eesti Vabariigi sünnipäevapidustused.
Soovin kõigile mõnusat talverõõmude
nautimist!

Jan Trei

Viimsi vallavanem

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: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 13. veebruaril 2015

Viimsi Vallavolikogus 27.01.2015 vastuvõetud otsused:
1. Viimsi valla 2014. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja valla 2015. aasta alguse vaba jäägi kinnitamine.
2. Ühistranspordiseadusega omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele ja volituste andmine halduslepingu
sõlmimiseks.
3. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide
moodustamine.
4. Tallina linnapiirkonna jätkusuutliku arengu
strateegia heakskiitmine.
5. Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 9a, osaliselt Hämariku tee, Aiandi tee 11, Mõisa tee 3,
Mõisa tee 4, Mõisa tee 5, Mõisa tee 7, Mõisa tee
9 ja reformimata riigimaa ning osaliselt kinnistute Mõisa tee 1 ja Viimsi mõisa park detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
6. Rohuneeme külas, Rohuneeme tee 148 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine.
7. Viimsi Vallavalitsuse 26.04.2013. a korraldusega nr 494 kehtestatud Viimsi valla Haabneeme aleviku Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee
6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksuste
detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
8. Viimsi vallas Haabneeme alevikus kinnistute
Bastioni ja osaliselt Linnaku-VII detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine.
9. Viimsi vallas Metsakasti külas Muuga tee,
Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneeringu (osaline) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
10. Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine.
Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsusega
nr 5 algatati detailplaneering Viimsi alevikus
kinnistutel Aiandi tee 9a, osaliselt Hämariku
tee, Aiandi tee 11, Mõisa tee 3, Mõisa tee 4,
Mõisa tee 5, Mõisa tee 7, Mõisa tee 9 ja reformimata riigimaal ning osaliselt kinnistutel
Mõisa tee 1 ja Viimsi mõisa park, Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks üldkasutatavate hoonete maast väikeelamute maaks
ja ärimaaks, maa-ala kruntideks jaotamiseks ja
krundi ehitusõiguse määramiseks üldkasutatavate hoonete, ärihoone ja väikeelamute ehitamiseks, samuti teedevõrgu ja liikluskorralduse
lahendamiseks ning kruntide tehnovõrkudega
varustamise põhimõtete määramiseks.

Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsusega
nr 6 võeti vastu ja esitati avalikule väljapanekule Viimsi valla Rohuneeme küla Rohuneeme
tee 148 detailplaneering, millega tehakse ettepanek kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
muutmiseks tootmismaast elamumaaks ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1 osaliseks muutmiseks planeeritava ala ulatuses, kuivõrd viidatud peatüki kohaselt peavad kõik elamud Viimsi
vallas asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, ning jagatakse kinnistu kaheks üksikelamu maa krundiks (1536 m2 ja 1639 m2),
üheks sideehitise maa krundiks (276 m2) ja
üheks tee ja tänava maa krundiks (414 m2)
ning reformimata riigimaale moodustatakse lisaks üks tee ja tänava maa krunt (428 m2). Ühtlasi määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks,
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2
ja põhihoone kõrgusega 8,5 meetrit, abihoonete kõrgus on kuni 4,0 meetrit. Põhihoonetele on
lubatud ka üks maa-alune korrus.
Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsusega
nr 8 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Viimsi vallas Metsakasti külas,
Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala
(osaline) detailplaneeringule, lähtudes otsuse
lisas toodud eelhinnangust.
Viimsi Vallavolikogu 27.01.2015 otsusega
nr 9 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Viimsi vallas Haabneeme alevikus asuvate kinnistute Bastioni ja osaliselt
Linnaku VII detailplaneeringule, lähtudes otsuse lisas toodud eelhinnangust.
Viimsi Vallavolikogus 27.01.2015 vastuvõetud määrused:
27.01.2015 määrus nr 1 Viimsi valla teede ajutise sulgemise eeskiri;
27.01.2015 määrus nr 2 Viimsi valla teede ja
tänavate sulgemise maks;
27.01.2015 määrus nr 3 Viimsi valla 2015. aasta eelarve;
27.01.2015 määrus nr 4 Viimsi valla kaevetööde eeskiri;
27.01.2015 määrus nr 5 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
NB! Otsuste ja määruste terviktekstidega on
võimalik tutvuda Viimsi vallamajas, valla veebilehel www.viimsivald.ee või Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.
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Teekond Leppneeme muuli ja sadamani
Leppneeme sadamas hakkab muuli ehitus lõppema, kuid sadama alguslugu ulatub 1940ndatesse
aastatesse, mil nõukogude piirivalve koondas
küla paadid Veskineeme tippu, aediku taha.
Hiljem tekkiski Jaani talu
lautri alale küla ühissadam. 1949. aastal asutati
Leppneeme külas kalurikolhoos Murdlaine ja ka
sadam kuulus kolhoosile.
Hiljem ühinesid piirkonna kolhoosid Kirovi nim kalurikolhoosiks ja Leppneeme jäi kolhoosi
osakond. 1958–1960 ehitati
sadamasse klubihoone-kalurite
maja. Valminud hoones hakati
ka kino näitama. 1960. aastal
asutati Leppneeme suitsutsehh.
1960ndate alguses avati kalurite
hoones külapood, hiljem paiknes see suitsutsehhi ruumides.
Leppneeme sadam kuulub
vallale ja kalandusühistule Räim.
Viimsi vald alustas 2007. aastal
Prangli saare reisijateveo paremaks korraldamiseks Leppneeme sadama ühe kai ja akvatooriumi rekonstrueerimist ning kolme uue kai ehitust. Perspektiivis on reisiterminali ehitus, selleks on algatatud detailplaneering. Sadamaosa valmis 2008.
aastal.

Muul jaanuaris 2015. Fotod Liina Rüütel ja Alar Mik

tatud arve tasumist koos tekkinud viivistega. Säästan lugejat
ega hakka vaidlust ehitajaga
detailselt kirjeldama. See vaidlus lõppes kompromissi sõlmimisega ning ehitaja jätkas
septembris tööd. Objekt läks
vallale aga 140 000 eurot kallimaks, millest 40 000 oli seisaku tõttu hävinenud muuli taastamine ning ülejäänud otseselt
objekti tegevuse seiskamisega
tekitatud kahju (sõlmitud tarne- ja alltöövõtulepingute ülesütlemine, viivised jne).

Sadama korrastamine
ja muuli ehitus

Vald näeb Leppneeme sadamat
korrastatud väikesadamana, kus
rannakaluritel on kindel ja turvaline lossimisvõimalus ja kasutada kaasaegne taristu. Samas peab korraliku teeninduse
saama liinilaev ja pakkuda tuleb ka teenuseid, mis kuuluvad
huvisadamate juurde.
2012. aasta juunis esitas
vald taotluse kalanduspiirkondade säästva arengu fondi Leppneeme kalasadama kai ja kaitsemuuli renoveerimiseks. Sadama
ajaloos algas teine suurem ehitusetapp. Selle käigus renoveeriti amortiseerunud kalasadama
kai ja kaitsemuul ning pikendati kaitsemuuli 148 meetrini.
Ehitaja leidmiseks kuulutas
vald 20. mail 2013 välja hanke, selle tulemusena sõlmiti
30.07.2013 leping OÜ-ga Raua
Ehitus. Oktoobris 2013 alustati
muulikeha ehitamisega. Ehitusprojekti kohaselt pidi kaitsemuul tulema lubjakivitäidisega ning graniitkivi kaitsega,
muuliotsak oli projekteeritud betoonist L-elemendist. Lisaks
amortiseerunud muuli betoneerimistööd. Oktoobris 2013 esitas
töövõtja taotluse asendada lubjakivitäidis purustatud raudbetoon- ja silikaaditükkidega ning,
nagu hiljem selgus, sai just sellest kaitsemuuli suurim tüliõun.
Pärast kohalikke valimisi
moodustas Viimsis vallavalitsuse Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna koalitsioon. Jõuliselt asuti
positsioonile, et eelmine, IRL-i
juhitud vallavalitsus ei käitunud

Ekspertiis tehtud tööle

Juunis tellis vald kohtuvälistelt
ekspertidelt hinnangu ehitaja
seniste tööde vastavuse kohta
ehitusprojektile ja kehtivatele
nõuetele ning ekspertiisi lähteandmete saamiseks täiendavalt
ka ehitusgeoloogilised uuringud läänemuuli projekteeritud
asukohas ning senise lääne-

Muuli ehitus novembris 2013.

Muuli ehitus oktoobris 2014.

ehitust alustades korrektselt.
Valla ning ehitaja vahel tekkisid
2013. aasta lõpus erimeelsused lepingu täitmise osas. Valla
esindajatel oli tekkinud kahtlus,
et muuli südamikku on paigaldatud lepingule ning projektile

mittevastav täitematerjal ning et
seetõttu väheneb oluliselt muuli
eluiga. Seetõttu seiskus muuli
ehitus 2014. aasta alguses.
Ehitaja esitas 2014. aasta
aprillis valla vastu hagi Harju
Maakohtusse ning nõudis esi-

muuli ehitustegevuse tulemi
mõõdistuse.
Ekspertiisis heidetakse projektile ette seletuskirja puudulikkust, tuginemist kehtetule
standardile (SNIP) ning vigu
muuli betoonist otsaku projekteerimisel. Soovitatakse näha
ette lahendus muuli täite ja
aluse vajumite kompenseerimiseks ning muuta muuli otsaku
tehnilist lahendust. Osundatakse samuti asjaolule, et projekt
on koostatud ilma ehitusgeoloogiliste uuringuteta. Täiendavalt mainiti, et ehitaja on muulil
kasutanud olulisel määral peenema kooslusega täidet, kuid
see ei kujuta endast ohtu, kui
muulikehand on tekstiilkangaga korralikult kaetud.
Ekspertiis sisaldab soovitust
täiendada ehitusprojekti selliselt, et suurendada võimalike
vajumite kompenseerimiseks
muuli südamiku ja sellega ka
kogu muuli kõrgust 0,5 m võrra. Oluline on siinjuures mainida, et projektimuudatusega ei
kaasnenud muuli nn eluea vähenemist. Ekspertide hinnangul
on silikaat ning purustatud betoon samaväärsete omadustega
kui paekivitäidis. Vald tellis
vastava ehitusprojekti muudatuse ning asus muuli ehitust uue
projekti järgi juhtima.

Kaitsemuul valmimas

Nüüd, kui seda lehte loete, on
kaitsemuul peaaegu valmis.
Teha on jäänud veel jupp kaitsemuuli ja liitekoht vanakalasadama kaiga ning kai betoneerimistööd. Kogu betoonitöö
tehakse ära aprillis-mais ning
hiljemalt 31. mail peab objekt
olema tellijale üle antud.
Kuid sellega töö Leppneeme
sadamas ei lõpe. Käesoleval
aastal planeerime sadamaala katta minimaalselt freesasfaldiga
ning ümber korraldada parkimise, et sadamat teenindav transport ja liinibuss saaksid seal
vabalt liigelda. Kuidas kõik see
välja nägema hakkab, seda saab
igaüks juba suvel näha.

Mati Mätlik

abivallavanem

Heakord ehitusobjektidel
Kiiresti arenevas Viimsis on korraga töö käimas mitmetel ehitusobjektidel. Valmivad elamud,
ärihooned ja muu taristu. Valla areng on positiivne nähtus, kuid ehitustööd toovad kaasa ka
probleeme.
Ehitusobjekte teenindavad veokid tekitavad kohalikes elanikes pahameelt, kuna toovad muidu
vaiksesse piirkonda müra ja tihedama liikluse. Ehitusobjektilt kannavad autorattad pori teedele.
Ehitada on vaja, seda mõistame kõik. Kahjuks ei ole ehitajad ja arendajad tihtipeale kursis kehtivate nõudmiste ja kohustustega seoses ehitustegevusega. Massipiiranguga teedel liiklemiseks on
kohustuslik taotleda veoluba.
Veoluba annab õiguse liigelda ainult konkreetsel marsruudil, kindlal ajavahemikul, kindel arv
veokordi. Veoluba peab olema autojuhil kaasas, mitte kontoris ülemuse käes. Veolubade olemasolu
kontrollivad nii politsei kui ka valla esindajad.
Ehitaja kohustus on hoolitseda selle eest, et ehitusobjektilt väljapoole ei kanduks pori. Selleks
rajatakse objektilt väljasõidule puhtast killustikust alus, kui see poriga liialt määrdub, siis tuleb seda
uuendada. Juhul, kui killustikust alusest jääb ümbruskonna puhtana hoidmisel väheks, tuleb enne
objektilt väljasõitu veoki rattaid pesta. Miinustemperatuuridel on see muidugi raskendatud, siis tuleb kasutada kolmandat lahendust – objektilt välja kantud pori peab ära koristama kohe pärast veo
lõppu.
Kui heakorraeeskirjast ja teeseadusest ei peeta kinni ja avalik ruum (sõiduteed, kõnniteed, peatused) kipuvad poriga määrduma, siis võetakse kasutusele alternatiivsed meetmed motiveerimaks
ehitajat. Trahvimine pole esmane samm, aga kui meie elukeskkond on rikutud ja must, ei meeldi
see kellelegi. Seega hoiame puhtust ja korda ning oleme ehitustööde korraldamisel teiste vastu lugupidavamad.

Kommunaalamet
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Advokaadibüroo Aivar Pilv seletus
Tallinna Halduskohtu otsuse kohta

ennast (ei vastanud korduvalt
telefonile ega olnud volikogu
liikmete muul viisil kättesaadav), kuid vahetult pärast volikogu istungit tuli endine vallavanem vallavalitsusse ning
avaldas koheselt soovi taastada enda volikogu liikme õigused. See näitab, et isik omas
väga head ülevaadet volikogu
istungi algusest ja lõpust ning
soovi korral oleks saanud kasutada oma ärakuulamisõigust.
Nagu eespool märgitud, lahkus
Märt Vooglaid vallamajast koheselt pärast sisutühja protesti
esitamist ja vastuvõtmist. On
tähelepanuväärne, et kaebaja
Oliver Liidemann viibis ka hilisemalt istungi jätkumisel istungisaalis ja kuulas päevakorra arutelu, kuid ei avaldanud
selle ajal mitte kordagi soovi
kasutada ärakuulamisõigust.
Kaebajad Margus Kruusmägi
ja Jaak Raie ei esitanud volikogule ega ka halduskohtule ühtegi põhjendust, miks nad oma
ärakuulamisõigust ei teostanud või kuidas see nende jaoks
oli takistatud. Arvestades nende isikute käitumist, on halduskohtu järeldus küsitavusi
tekitav ja vastuoluline.
Olenemata
halduskohtu
lõppjäreldusest saab positiivsena tuua esile seda, et halduskohus nõustus Riigikohtuga ja
leidis, et 13. mai 2014. a volikogu istung oli seaduspärane

13. mai 2014. a volikogu
istungil avaldas Viimsi
vallavolikogu koosseisu
enamus (ehk 11 volikogu
liiget) umbusaldust tolleaegsele volikogu esimehele Märt Vooglaiule,
vallavanemale Alvar
Ildile, abivallavanematele
Oliver Liidemannile ja
Margus Kruusmägile ning
revisjonikomisjoni aseesimehele Jaak Raiele.

Kõnesoleva volikogu istungi,
sellega kaasnenud arengute ja
sündmuste osas on avaldatud
vastandlikke seisukohti ja arvamusi ning õiguslikke hinnanguid, mistõttu on objektiivsete
asjaolude alusel vajalik selgitada 13. mai 2014. a volikogu
istungile eelnenud sündmuste
käiku ja volikogu istungil toimunut.
Umbusalduse avaldus esitati volikogule juba 15. aprillil 2014 ning selle arutamine
määrati vastavalt õigusaktidele järgmise (st 13. mail 2014)
toimuva volikogu istungi päevakorda. 8. mail saadeti volikogu liikmetele teade 13. mail
volikogu istungi toimumisest
ja selle päevakorrast, milles
kajastus sõnaselgelt ka eespool
nimetatud isikutele umbusalduse avaldamine.
Selleks, et vältida umbusalduse arutamist ja hääletamist
antud istungil, oli Märt Vooglaid eelnevalt ette valmistanud
protesti, mis põhines eeldusel,
et volikogu töös osaleb ja hääletab Ardi Paul. Protestiga taotles Märt Vooglaid Kairi Uuki
nimetamist volikogu asendusliikmeks.
Kuid kõnesoleva protesti
esitamise ajaks olid asjaolud
muutunud ning Ardi Pauli
asemel oligi valla valimiskomisjoni poolt volikogu asendusliikmeks määratud Kairi
Uuk. Etteruttavalt olgu märgitud, et kuigi asjast huvitatud
isikud asusid pärast volikogu
istungit läbi Eesti Vabariigi
valimiskomisjoni ja Riigikohtu põhiseadusliku järelevalve
kolleegiumi vaidlustama Kairi
Uuki asendusliikmeks määramist, kinnitasid kõik vaidluses tehtud otsused Kairi Uuki
asendusliikmeks määramise ja
tema volituste seaduslikkust.
Seega olid volikogu istungil
kõnesoleva protesti esitamise
alused ära langenud. Sellest
pidid aru saama ja saidki ka
protesti esitamisega seotud
isikud eesotsas Märt Vooglaiuga. Arvestades eeltoodut on
ka selge, miks Märt Voogalid
protesti esitajana vältis selle
sisulist arutamist volikogus
vastavalt valla põhimäärusele
ja rahuldas ainuisikuliselt iseenda poolt esitatud protesti, luges sellega istungi lõppenuks
ning lahkus koheselt volikogu
istungilt. Tema eeskuju järgis

teatud osa volikogu liikmeid.
Kuna valla põhimääruse kohaselt pole sellisel viisil protesti lahendamine ja istungi
lõpetamine võimalik, siis jätkasid ülejäänud volikogu liikmed istungit. Istung viidi läbi
järgides valla põhimääruses
sätestatud korda ning volikogu koosseisu enamus avaldas
umbusaldust tolleaegsele volikogu esimehele Märt Vooglaiule, vallavanemale Alvar
Ildile, abivallavanematele Oliver Liidemannile ja Margus
Kruusmägile ning revisjonikomisjoni aseesimehele Jaak
Raiele.

Otsused ja kaebused
halduskohtus ja
valimiskomisjonis

Umbusaldatud isikud ei nõustunud umbusaldusavaldusega
ning vaidlustasid 13. mail 2014. a
volikogu erinevad otsused (nii
neile umbusalduse avaldamise
kui ka uute vallavalitsuse liikmete ametisse kinnitamise ja
vallavanema valimise) halduskohtus.
Lisaks halduskohtu menetlusele esitasid Märt Vooglaid
ja Urmas Arumäe kaebuse ka
maakonna valimiskomisjonile
seoses volikogu pädevusega.
13. mail 2014. a. maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebuses väitsid kaebajad erinevalt
protestis esitatule hoopiski, et
Kairi Uukil ei olnud ega saanud

olla volitusi volikogu istungil
hääletamiseks. Kuigi maakonna valimiskomisjon tegi algselt
otsuse kaebajate kasuks, tõlgendades õigusakte ilmselgelt
ebaõigesti ning nii Vabariigi
Valimiskomisjon kui ka Riigikohus leidsid hiljem, et Märt
Vooglaiul puudub kaebeõigus
ja Urmas Arumäe kaebus jäeti
rahuldamata.
Siinjuures on oluline, et
Riigikohus asus ühemõtteliselt
seisukohale, mille kohaselt volikogu asendusliikme Kairi
Uuki volitused olid kehtivad
alates 13. mai 2014. a volikogu istungist ja tal olid olemas
kõik volitused volikogu liikmena. Seega ei saa olla kahtlust selles, et kaebajatele avaldas umbusaldust 11 volikogu
liiget ehk selleks vajalik häälteenamus.
Samaaegselt viidatud kaebustega jätkus ka halduskohtu menetlus kaebuses 13. mai
2014. a volikogu otsuste tühistamise nõudes. Menetluse
käigus, 31. oktoobril, loobusid
kaebajad nende poolt esitatud
kolmest nõudest, mõistes, et
otstarbekas ei ole vaidlustada
vallavanema ja -valitsuse liikmete ametisse nimetamist. Tallinna Halduskohus tegi antud
asjas 16. jaanuaril 2015. a otsuse, millega rahuldas kaebuse ja
tühistas volikogu otsuse põhjusel, et umbusaldatud isikutele (kes ise teadlikult lahkusid

istungilt või vältisid teadlikult
sellest osavõttu) ei olnud tagatud nende ärakuulamisõigust
enne umbusalduse avaldamist.
Muid rikkumisi volikogu töös
kohus ei tuvastanud.

ning kõigil volikogu liikmetel
oli õigus sellel osaleda ja hääletada.

Mis saab edasi?

Juhul, kui halduskohtu otsus
peaks jääma jõusse edasises
kohtuvaidluses, siis ei muuda
see tänase vallavalitsuse volitusi automaatselt tühiseks ega
vallavõimu ebaseaduslikuks nagu ajakirjanduses ekslikult on
kajastatud. Kaebajad ega keegi
teine pole vaidlustanud ka 13.
mail 2014. a toimunud vallavanema valimist ja vallavalitsuse
liikmete ametisse kinnitamist.
Käesoleval ajal valda juhtiv vallavanem on ametisse valitud 2. septembri 2014. a volikogu istungil. Sellel istungil
hääletas vallavanema poolt 12
liiget ehk volikogu koosseisu
enamus. Kuigi ka seda otsust
oleks huvitatud isikud saanud
vaidlustada halduskohtus, siis
ei ole seda 30 päeva jooksul
alates otsuse vastuvõtmisest
tehtud.
Kokkuvõtvalt saab öelda,
et valla juhtide ametisse valimise ja kinnitamise osas on
saabunud õigusrahu ja -kindlus ning haldusasja menetluse
lõpptulemus ei muuda praegust vallavalitsust ebaseaduslikuks.

Viimsi Teataja

Püünsis vahetub koolidirektor
Viimsi vallavalitsus annab teada, et 16. jaanuaril oli viimane tööpäev Püünsi Kooli direktoril.

Mida tähendab
halduskohtu otsus?

Esiteks tuleb rõhutada, et 16.
jaanuari 2015. a halduskohtu
otsus ei ole käesolevaks ajaks
jõustunud ning kummalgi poolel on õigus otsus ringkonnakohtusse edasi kaevata. Seega
on veel vara asuda hindama,
kas otsuses sisalduvad järeldused ärakuulamisõiguse rikkumise kohta teadaolevate asjaolude alusel (umbusaldatud
isikute enda teadlik käitumine
ärakuulamisõiguse kasutamise
vältimiseks) jäävad jõusse või
mitte. Vallavalitsus on otsustanud halduskohtu otsuse kindlasti edasi kaevata ringkonnakohtusse, kuna kohtu järeldused eiravad Riigikohtu pikaajalist praktikat seoses ärakuulamisõiguse teostamisega ning
isikute enda käitumist.
Umbusaldatud isikud olid
alates 15. aprillist 2014. a teadlikud, et neile avaldatakse järgmisel volikogu istungil umbusaldust ning loobusid oma
käitumisega ühemõtteliselt ärakuulamisõiguse teostamisest.
Siinkohal tuleb selgitada, et
kohe istungi alguses oli selge,
et vallavanem Alvar Ild varjab

Püünsi koolihoone. Foto Liina Rüütel

Püünsi Kooliga seotud küsimusi sai omavahel korduvalt ja
põhjalikult arutatud ning tõdetud, et pooltel on siiski erinevad
arusaamad kooli juhtimisest ja arengust. Kujunenud olukorras pidasid pooled mõistlikuks koostöö lõpetamist. Tööleping
koolijuhiga lõppes teineteisemõistmises ja vastastikusel kokkuleppel.
Kool-lasteaed ei jää kindlasti ilma juhita ning kuni uue
direktori leidmiseni täidab koolijuhi ülesandeid Püünsi Kooli administratiivjuht Jekaterina Tšerepannikova. Konkurss uue
koolijuhi leidmiseks kuulutatakse välja esimesel võimalusel.
Püünsi Koolil on ühtne, kokkuhoidev ja töökas kollektiiv,
kes teeb oma tööd professionaalselt ning südamega ka keerulistel perioodidel. Vallavalitsus ja hoolekogu on kindlasti jätkuvalt toetamas kool-lasteaia kollektiivi.
Palume ka lapsevanematelt mõistvat suhtumist.

Andres Kaarmann
Abivallavanem

Andu Tali
Hoolekogu esimees
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Vallavalitsus suhtub lasteaialaste toitlustamisse tõsiselt
Andres
Kaarmann
Abivallavanem

Vallavalitsus on olnud
igati teadlik allkirjade
kogumisest petitsioonide
veebikeskkonnas. Teame,
et ka lasteaedades on
kogutud allkirju. See on
ka üks põhjus, miks me
ei ole kiirustanud hanke
väljakuulutamisega.
Pakkusime veelkord kõikide
lasteaiamajade esindajatele võimalust, et tuleme vanematega
kohtuma, selgitame oma seisukohti ning vastame küsimustele.
Nendes lasteaedades, kus kohtumised toimusid, olid arutelud
väga mõistlikud ja konstruktiivsed. Lisaks küsimustele tuli
mitmeid asjalikke ettepanekuid,
mida saime hankedokumentide
ettevalmistamisel arvestada.
Paljud koolid ja lasteaiad
üle Eesti on läinud üle toitlustusteenuse sisseostmisele
ning huvi selle vastu kasvab.
Ka Viimsis ei ole teema uus,
sest kõigi Viimsi koolide peale
töötab üks keskusköök. Kõigi
valla õpilaste koolilõuna valmib Viimsi Kooli köögis ning
jõuab sealt kiiresti Haabneeme, Randvere ja Püünsi koolimajadesse. Oma keskuskööke
pole juba täna näiteks Püünsi
lasteaias ning MLA Amarül-

luse, Päikeseratta ja Astri majades. Kõigis majades on aga
jaotusköögid ja oma kokatädid, kes kolm korda päevas
värske toidu lauale toimetavad
ning vajadusel lastega tegelevad. Ka enamikus eralasteaedades ei ole oma kööke.
Ma ei saa kuidagi nõustuda
etteheitega, et toimub hästi töötava süsteemi lõhkumine. Logistika ja kontroll erinevatesse
köökidesse toiduainete tellimise
ja sinna jõudmise osas on aega
ja vaeva nõudev töö. Rahandusministeerium on meid korduvalt
teavitanud, et erandid lubatud ei
ole ja kõigi kaheksa toidugrupi
osas tuleb edaspidi korraldada
hankeid. Kõikides töötavates
köökides tuleb tagada kvalifitseeritud personal ka puhkuste
ajal ning juhul, kui keegi lahkub
või jääb haigeks. Lisaks oleme
tellinud eksperthinnangu töötavatele köökidele: suur osa köögiseadmeid vajab pidevat remonti või koguni väljavahetamist. Toimivast süsteemist on
asi ikka väga kaugel.
Tõsi on see, et hankega soovime vähendada lasteaia kollektiivi koormust, kuid kindlasti ei tehta seda laste tervise
arvelt. Lasteaia kollektiiv saab
edaspidi rohkem keskenduda
õppe- ja kasvatustööle ning ei
pea tegelema toitlusteenuse korraldamisega. Lasteaiatoidule on
seadustega pandud väga kõrged nõuded. Värske toit tuuakse lasteaeda kolm korda päevas
ja toidu kvaliteeti kontrollivad
regulaarselt erinevad riigiasu-

tused. Lisaks sellele oleme ise
hanketingimustes seadnud toitlustusteenuse pakkujale kõrged
nõuded, et tagada toidu kvaliteet kogu lepinguperioodi vältel.
Senised kogemused Viimsi
koolide toitlustamisel on olnud
väga positiivsed. Olen igati optimistlik, et ka uus hange õnnestub. Üheks hanketingimuseks on see, et kogu toit peab

edaspidi valmima Viimsis kohapeal ning koolide ja lasteaedade köökide ristkasutus muudab tänase süsteemi kindlasti
oluliselt paremaks. Ma ei taha
eraldi rääkida hinnast, sest toidu kvaliteedi arvelt me kindlasti järeleandmisi ei tee. Siiski näitavad viimased sarnased
hanked, et võrreldes tänasega
peaks toidupäeva maksumuse
hind isegi veidi langema.

KOMMENTAAR
Hankekomisjoni liige Tagli Pitsi Tervise Arengu Instituudist:
Toitlustamisele lasteasutustes on sotsiaalministri määrusega ”Tervisekaitsenõudmised toitlustamisele koolieelses lasteasutuses
ja koolis“ kehtestatud ranged nõudmised. Määrusega on reguleeritud nii nõuded toitlustamisele, pakutava toidu energia- ja
toitainesisaldusele kui ka lasteasutuses laste toitlustamiseks ettenähtud ruumidele ja sisseseadele. Reguleeritud on ka see, millal lastele süüa pakkuda, kaua tohib toit seista soojas ning mis
temperatuuril peab seda lastele serveerima. Määrusega tagatakse lastele nõuetekohane, mitmekesine ja tervislik toitumine lasteasutuses. Määruse täitmist kontrollib Terviseamet.
Mõistan täiesti lapsevanemate muret, kuna tänase toitlustamisega ollakse lasteaias praegu rahul ning ei teata, mida toob
endaga kaasa toitlustaja vahetus ja üleminek termostoidule.
Ühe Tallinna lasteaia näitel võime kinnitada, et toidu kvaliteet
ei muutunud, kuna toit valmistatakse vahetult enne söögiaega ja transporditakse kohale lähedalasuvast lasteaiast. Kindlasti
sõltub palju toitlustajast, kes pakkumise võidab. Sõna termostoit võib kõlada hirmutavalt, kuid tegelikult on tegemist kõikidele nõuetele vastava toiduga, mis valmistatakse vahetult
enne söömist, tuuakse kohale kuumusthoidvate suurte nõudega ning jagatakse rühmadele laiali alles lasteaias. Toitlustamine
ei ole lasteaia põhiülesanne ja kui seda teenust on võimalik tellida professionaalsetelt ettevõtetelt, siis tasuks seda kaaluda.
Termostoit ei tähenda midagi hirmsat. Termoses ei hoita toite
tunde, vaid toit asetatakse termosnõusse vahetult pärast valmistamist ja enne transportimist, et see jõuaks lasteni võimalikult kvaliteetselt ja õigel temperatuuril.
Olen TAI esindaja hankekomisjonis ja teen ettepanekuid, et
kõik vajalikud nõuded saaksid hankes ära toodud ning võidaks
parim pakkuja.

Viimsi sai 2015. aasta eelarve
Viimsi sai 27. jaanuaril tasakaalus valla eelarve mahuga 25,5 miljonit eurot.
Kui riigi eelarve eraldised
saavad ametliku kinnituse, lisandub eelarvele
veel ca 3,5 miljonit eurot.
Tänaseks on aasta-aastalt
kasvanud Viimsi valla
eelarve maht jõudmas
30 miljoni euro ligi.

Valla eelarve kasvu peamine
mootor on laekumised üksikisiku tulumaksust. Kasv on
olnud pidev ja vahepealsed
kriisijärgsed aastad kasvu oluliselt ei pidurdanud. Kui 2008.
aastale järgnes kaks aastat väikest langust, siis 2012. aastal
ületas tulumaksu laekumine
2008. aasta taseme. 2014.
aastal laekus tulumaksu vallale 17,0 miljonit eurot ja 2015
prognoos (aastaplaan) on +5%
2014 tegelikule laekumisele.
Summaliselt on konservatiivselt koostatud prognoos 17,8
miljonit eurot.
Viimsi vallavanema Jan Trei
sõnul lähtuvad 2015. aasta eelarve investeerimistegevused
vallale koostatud arengukavast.

Valla eelarvet kasvatab üksikisiku tulumaks. Foto Fotolia

“Ehitame uue Lubja lasteaia
144 lapsele, samuti uued kergliiklusteed, suurim nendest
Tammneemest Randvereni. Plaanis on tõsta õpetajate palkasid
ja taastada autosõidu juhilubade kompensatsioon Viimsi Kooli õpilastele.
Ehitame kergejõustikustaadioni Viimsi Kooli juurde, millest saab väga kaasaegne kunstmurukattega jalgpallistaadion.
Juba lähipäevil kuulutame välja
projekteerimis- ja ehitushanke.
Veel on ettenähtud väiksemamahulised investeeringud valla

teede parandamiseks, valla asutustele, sadamatele jne.
Vastavalt koalitsioonileppele jätkame koolides tasuta toiduraha katmist valla eelarvest.
Seda kõikidel klassitasanditel,
vaatamata sellele, et riigi eelarvest eraldatav koolitoiduraha ei
kata kogu toiduraha maksumust
koolides,“ selgitas Jan Trei.
Vallavanema sõnul sai Viimsi valla nimi aasta lõpul mõningal määral kannatada seoses
avalikkuses tõusetunud debatiga Tallinna lähivaldade eelarvete korrigeerimismenetluse alga-

tamise vajadusest. “Jutud valla raskest finantsolukorrast on
alusetud, rääkimata korrigeerimiskavast, mida Viimsi suhtes
pole kunagi algatatudki. Kõrgendatud tähelepanu oli tingitud sellest, et valla konsolideerimisgrupi netovõlakoormus oli
2013. aasta lõpu seisuga u 110%.
Seadusega lubatud piir 60% oli
siis ületatud, kusjuures Viimsi
kui Eesti ühe suurima valla puhul loetakse halvaks näitajaks
siiski 100%-list piiri. Esialgsed
analoogsed arvutused koostöös
rahandusministeeriumiga 2014.
aasta lõpu kohta näitavad, et
see oluline näitaja on langenud
90%-le. 2015. aasta lõpuks on
valla eelarves arvestatud langemine veelgi kuni 75%-le,” selgitas Jan Trei.
Viimsi valla eelarve prognooside aluseks on rahandusministeeriumi ja Eesti Panga
ning teiste finantsinstitutsioonide majandusprognoosid. Eelarve projekt on koostatud konservatiivselt, riskivabalt eelkõige
tulude laekumise poole pealt,
mis tagab katte kuludele.

Viimsi Teatja

Oleme Viimsi
lasteaedade
köökide sulgemise
vastu!
MLA Viimsi Lasteaiad lastevanemate pöördumine
vallavalitsuse poole.
Käesolevaga pöördume meie,
MLA Viimsi Lasteaiad lasteAadressil petitsioon.ee
koguti vahemikus
aedade lapsevanemad, teie
17.12.2014–16.01.2015
poole seoses 1. detsembril
282 allkirja.
2014 toimunud üldhoolekogu koosolekul selgunud valla otsusega koondada kokad ning kuulutada välja riigihange MLA Viimsi Lasteaiad toitlustusteenuse pakkuja
leidmiseks. Konsulteerides spetsialistiga (teise valla suure
lasteaia peakokk) leiame, et vallapoolsed seisukohad ei
ole põhjendatud.
Valla põhjendus, et lasteaia halduskoormus väheneb,
ei ole aktsepteeritav, sest laste tervise arvelt lasteaia
halduskoormuse vähendamine on vastuvõetamatu ja
põhjendamatu! Vald unustab ära, kelle jaoks lasteaiad on,
kui eelistab lasteaia halduskoormuse vähendamist laste
tervisele.
Meie, allakirjutanud, ei ole nõus valla otsusega teenuse sisseostmiseks ning nõuame, et jätkuks toitude valmistamine lasteaedade köökides ning leitakse lahendus
töökohtade säilitamiseks lasteaia köökides.
Lastevanemate ettepanek on:
1. Mitte muuta hästi toimivat Viimsi lasteaedade toitlustamise süsteemi. Hanketulemus on pooltele siduv ja
raskendatud on erilepped, kui situatsioon muutub.
2. Muudatuste vajadus eelnevalt kooskõlastada hoolekogudega, mis on lastevanemate esindus, mitte post factum teavitada lapsevanemaid.
Viimsi lapsevanemate nimel,

Erki Aamer, Merike Kärdi,
Maia Randver-Anupõld, Kätlin Viik,
Antoon van Rens
Allikas: www.petitsioon.ee

Kingi endale kindlustunne
26.–31. jaanuarini tähistavad Eesti Vähiliit ja Eesti Haigekassa emakakaelavähi ennetamise nädalat, et juhtida tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase
avastamise tähtsusele.
Sel aastal saadab haigekassa nimelised kutsed emakakaelavähi sõeluuringule 1960., 1965., 1970., 1975., 1980. ja 1985.
aastal sündinud ravikindlustatud naistele. Uuring on neile tasuta.
Uuringul osalemiseks ei pea kutse saamist ära ootama,
sest uuringule võib registreeruda juba täna. Selleks tuleb helistada teile sobivasse tervishoiuasutusse, registreerida aeg ja
võtta kaasa isikut tõendav dokument.
Igal aastal saab Eestis ligikaudu 160–195 naist emakakaelavähi diagnoosi. Haigestumuse kõrgpunkt langeb 40.–50. eluaastatesse, kuid haigus tabab üha nooremaid naisi.
Emakakaelvähki haigestumise ja suremuse näitajad on Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega kõrged. Emakakaelavähi
eelne seisund võib kesta 10–15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Haigestumist on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja vaktsineerimisega.
Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti ravitav. Emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetakse papilloomiviirust
(HPV), mis levib sugulisel teel. Emakakaelavähk on algul tunnusteta, seepärast tuleks teha PAP-testi 2–3-aastase vahega.
Perearstid saavad 2015. aasta veebruaris info, kes nende nimistu naistest sel aastal uuringule kutsutakse. Perearst
saab naisi täiendavalt teavitada uuringu vajalikkusest, samuti
vaadata, millisele aadressile on kutse saadetud. Kui naine on
kutsutavate nimekirjas, ent ei ole aadressimuutuse tõttu või
muul põhjusel kutset kätte saanud, saab ta helistada ja ennast
uuringule registreerida sõeluuringuid teostavas raviasutuses.
Kingi endale kindlustunne – emakakaelavähk on ennetatav!
Sõeluuringute kohta saate infot oma perearstilt või kodulehelt www.haigekassa.ee/ennetus. Teavet annab ka haigekassa infotelefon 16 363 ja veebileht www.cancer.ee.

Eesti Vähiliit
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Vali mind!
Kõikide valimiste eel, kui valime kodanikena rahvaesindajaid kas riigikokku,
kohalikku omavalitsusse või europarlamenti, kõlab selline hüüd või loosung.
Tegelikult tuleb valida iga päev, ka kõige hallimal argipäeval.
Kavalamad valituks pürgijad on küll kasutusele võtnud muud, ehk enam hinge minevad laused ja üleskutsed, kuid eks eesmärk jääb ju ikka samaks.
Valikute tegemine elus on üks keerukamaid asju. Ja eriti hulluks läheb asi siis, kui valikuvõimalusi on palju, kuid mitte ükski neist ei tundu sobilik. Nii on ka Ülo Vooglaid kord öelnud,
et inimese loomuses on vaid ebasobivate variantide puhul võime luua uus ja sobilik võimalus.
Nii võiks öelda, et kogu see valimiseelne kemplemine meenutab kõnekäändu “pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad”. Kuid selle kemplemise käigus unustavad pada ja katel
sootuks, mis on nende tegelik ülesanne. Ja nii ehk võibki avastada, et vett ei soojenda keegi
enam paja või katlaga, sest enamasti teeb selle töö ära boiler. Aga kas see ei ole mitte märk
ebakindlusest ja suurest võimuihalusest?
Pean ausalt tunnistama, et ega minulgi veel selge pole, kelle poolt anda hääl, sest kogu
see kemplemine suuresti näibki suure ihalusena vaid võimule pääseda selleks, et teistele ära
teha. Kuhu on kadunud aga põhimõted ja väärtused?
Vastupidiselt peaminister Taavi Rõivasele, kellega kuulun juhtumisi samasse aastakäiku,
julgen arvata, et meie rahval on oma riigi edendamiseks hädasti vaja suurt narratiivi. Kuid
kahjuks ei paista mitte ühestki kampaaniast välja see, et keegi tõepoolest hooliks.
Miks on meie maal niipalju katkiseid inimesi? Miks on nii palju kõrkust ja enesekesksust? Eks ikka seepärast, et me ei oska märgata ja hoolida. Arvame, et esmalt tuleb enda
taskud pungile täis toppida ja kui siis midagi teistele ka pudeneb, siis pudeneb. Kui suvel
laulupeol kõlas palve: “Puuduta mind!”, siis mis puudutusest saame kõnelda, kui inimesed
pelgavad teineteisele silma vaadata ja avameelselt oma unistustest rääkida.
Mullune Postimehe aasta inimene Hirvo Surva ütles möödnud nädalal ühel seminaril,
et tema tunneb suurt puudust meie maal järjepidevusest, sest see projektipõhine elu on liiga
heitlik. Jagan tema seisukohta – me vajame jätkuvat headust ja hoolimist, mitte vaid projektipõhiseid naeratusi ja viisakusi.
Ja kui mõelda veel lõpuks sellele valimisteemale, siis mina olen tegelikult oma valiku
teinud ja valinud kõikidest kandidaatidest kõige esimese – Jeesuse Kristuse, sest Temal on
meelevald kõige üle. Usun, et siis, kui kuulata oma südamehäält ka peagi saabuvatel valmistel valikut tehes, siis saavad meie maad ja rahvast juhtima asuda just need inimesed, kes praeguses hetkes on kõige sobilikumad seda tegema, kellel on järjepidevus ja nägemus millestki
enamast kui ainult majanduslikust heaolust ja kasvavast majandusest.
Häid ja tarku valikuid meie kõikide päevadesse!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Poolast saadetud sünnipäevakingitus. Foto Siim Õismaa

Tulge sõjamuuseumisse
tanki vaatama!
Eesti Sõjamuuseum sai
oma 96. sünnipäevaks
Poola sõjamuuseumilt
(Muzeum Wojska Polskiego) kingituseks tanki
T-34, mis on üks suuremaid eksponaate meie
kevadel avatavas rasketehnika hallis.
T-34 on Poolas litsentsi alusel
ehitatud sõjaaegne nõukogude
tank, mida mõned ajaloolased
on nimetanud ka Teise maailmasõja parimaks tankiks. Tank

T-34/85 on relvastatud 85 mm
suurtükiga, mis sai omale võrreldes varasemate modifikatsioonidega uue torni. Tanki mahub viieliikmeline meeskond.
Selline tank oli Nõukogude Liidus tootmises aastatel 1944–
1947. Sõjamuuseumile kingitud tank on valmistatud 1950.
aastate alguses Poolas.
Eesti sõjamuuseumil on külastajatele varuks veel üks üllatus: peagi avame rasketehnika
halli, kuhu paneme ka Poolast
pärit sõjamasina. “Meie raske-

tehnika hall, kus praegu käivad
uuendustööd, asub mõnisada
meetrit mõishäärberist eemal.
Kevadel on see ka külastajatele avatud,” selgitas Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.
Enne sõjamuuseumi rasketehnika halli avamist saate tanki uudistada muuseumi ees.
Eesti Sõjamuuseum tänab
Poola sõjamuuseumi ja Eesti
Kaitseväge, kes korraldas tanki transpordi Varssavist Viimsisse.

Eesti Sõjamuuseum

7

30. jaanuar 2015

Pilk möödunud 2014. aasta
patrullipäevikusse
Tuletame G4Si patrullipäeviku vahendusel
meelde, kui turvaline oli
Viimsis eelmine aasta.

G4S Eesti hoiab Viimsi valla
turvalisusel silma peal juba
kolmeteistkümnendat aastat.
Aja jooksul on mõned lepingutingimused ehk muutunud,
kuid koostöö eesmärk on ikka
sama: tagada vallaelanike turvalisus ning jälgida avaliku
korra ja heakorra eeskirjadest
kinnipidamist.
Viimsis patrullib kokkuleppe järgi ööpäev läbi üks G4Si
logodega patrullauto, millel on
kindlaks määratud patrulliringide arv ja marsruudid. Patrull hoiab tähelepanu all kõiki
olulisemaid kohaliku elu keskpunkte koolidest, lasteaedadest ja mänguväljakutest kuni
Tädu loodusõpperaja ja avaliku rannani. Samuti reageerib
patrull elanike väljakutsetele
ning edastab operatiivselt infot
kohalikule omavalitsusele ja
politseile. Tänu sellele on ära
hoitud mitmeid korrarikkumisi
või need aegsasti tuvastatud.

Selgitustöö on tähtis

Eelmisel aastal sageli just
Viimsis patrullinud turvatöötaja Raul Kukk räägib, et tema
töös on kõige olulisem kohalolek ning valla elanikega suhtlemine ja selgitustöö. “Hästi
peab seadust tundma ning samuti peab olema kannatlikkust, et selgitada inimesele,
milles asi. Kogu aeg tuleb jälgida, mis ümberringi sünnib,
mitte lihtsat patrulliringi läbi
sõita,” annab ta aimu patrulli
igapäevatööst.
Kõige järjepidevamat selgitust on nõudnud parkimine,
Rauli sõnul hakkas jutt aasta
lõpuks ka tulemusi andma.
Suvel tuli sageli ette, et rannaääred olid täis ning kiputi
parkima ka neisse kohtadesse,
kus keelumärgid selgelt üleval.
Tegemist pole üksnes näpuga
seaduses järje ajamisega, sageli on ühe inimese mugavus
tähendanud teise jaoks raskendatud liiklemist. Reeglid kehtivad kõigile ühtmoodi.

Rannailmadega oli palju parkimisprobleeme. Fotod AS G4S Eesti

Prügi on valesse kohta sokutatud.

Patrull Viimsi Statoilis.

Võrreldes mõne teise piirkonnaga on Viimsis oluliselt
rahulikum, kuid see-eest tuleb
olla tähelepanelikum. “Rauli aruanded on alati olnud sisutihedad. Tubli mees! Ta on toonud
veest välja lapsi ja aidanud
eakaid,” kommenteerib G4S
Eesti patrullteenistuse juht Janec Mururand.
Raul arvab, et kõige olulisem on ära tabada need n-ö
kuumad kohad, kus kipuvad
tekkima kogunemised.

Märtsis ründas keskmist
kasvu koer kepikõndi tegevat
vanaprouat ning turvatöötajal
tuli lõpuks koera tõrjumiseks
kasutada pipragaasi.
Septembris aga oli turvatöötaja juures, kui meesterahvas oli bussipeatuses maha kukkunud ja ootas tänu tähelepanelikele vallakodanikele kiirabi.
Avaliku korra rikkumiste
hulgas oli olukordi, kus turvatöötajal tuli peatada kaklust, saata laiali alkoholi tarvitanud seltskondi, manitseda
prügi maha loopinud noori,
hoida ära tuleohtlikke olukordi kulu põletamisel või lõkke
tegemisel, peatada omavolilist
reklaamide kleepimist, juhtida suukorvi ja rihmata koerte
omanike tähelepanu lemmiklooma eeskirjale ning luua
korda keelualal parkijate seas.
Avaliku korra rikkumiseks
peeti ka sügisel tähelepanu tõmmanud narkoseeneliste tegevust.
Kahel korral õnnestus uimastavate seente korjajad tabada
ja politseile üle anda.
Teiste seas hakkab silma
juhtum, kus noorukid võtsid lastelt ära mobiiltelefoni ja väidetavalt ähvardasid neid ka plastikust õhupüssidega. Rahumeelselt asja lahendama asunud tur-

Abistamisest seenelisteni

Millest aga kõnelevad möödunud aastal patrullipäevikust
silma hakkavad juhtumid? Näiteks kõndis aasta tagasi jaanuaris üks noormees uljalt keset sõiduteed, üritades autosid
peatada. Ta oli kergete joobetunnustega ning püüdis auto
peale saada. Turvatöötajaga vesteldes mõistis ta oma teo ohtlikkust ning jätkas teed jalakäijatele ettenähtud alal.
Veebruaris palus üks meesterahvas abi rannas veepiiril
rannaliiva sisse vajunud ja kinni jäänud koolipoisi väljaaitamisel. Paljajalu olnud poiss
toimetati patrullautosse sooja,
viidi koju ja anti emale üle.

vatöötaja pidas noorukid kinni
ja andis üle politseile, üheskoos õnnestus üles leida mobiiltelefongi.
Heameel on tõdeda, et raskemaid rikkumisi on Viimsis
siiski vähe. Seevastu vajab terast silma heakord ja valla vara
lõhkumine või eeskirjade rikkumine. Kõige kummalisemad
lõhkumised-rikkumised on olnud näiteks välikäimlate ümberlükkamine rannahooajal.
Palju leiab patrullipäevikust kirjeid ka liiklust reguleerivate ja teiste tähiste rikkumise kohta: mõni piire on maha
sõidetud, tänavasilt on puudu
või loetamatu, liiklusmärk on
pikali, tänavavalgustus ei põle
jmt. Sellistest juhtumitest võiks
ka iga valla elanik teada anda:
kodukant on sedasi turvalisem!

2014. aasta numbrites

2014. aastal kandis G4S Eesti
Viimsi vallale ette 1155 tähelepanekust või sündmusest. Neist
111 korral oli tegu erakorralise
sündmusega või avaliku korra
rikkumisega. Tänavavalgustust
ja liiklusohutust puudutavaid
tähelepanekuid tehti 46 korral,
lõhkumisi ja vara kahjustamisi
märgiti ära 439 korral, heakorda ja prügi puudutavat teavet
edastati 228 korda.
Neid numbreid annab paremini mõista asjaolu, et muist
tähelepanekutest korduvad, kuni probleem leiab lahenduse.
Nii on patrullipäevikust kujunenud vallale omamoodi abimees, mis aitab kiirelt tegutseda probleemkohtades, olgu
selleks siis kuhjunud prügi või
lõhutud liiklusmärk. Valesti parkimisi fikseeriti 194 ning muid
sündmusi – puuduvad tänavanimetussildid, libedad teed, narkoseenelised, kiiret sekkumist
vajavad olukorrad – kajastati
137 korral.
Õigusrikkumistest vallas või
ohtudest valla varale võib teada anda G4S Eesti juhtimiskeskuse numbril 1911 või politsei lühinumbril 110.

Tulumaksusoodustusega
ühendused
Tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja
tasub kuuluda, sest sinna arvatud ühingud saavad deklareerida vastuvõetavad annetused ning
üksikisikutel arvestatakse need tuludeklaratsioonis tulumaksuvaba miinimumi hulka.
Avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsevatele tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kuuluvatele
ühingutele laieneb teisigi tulumaksuseadusest tulenevaid
soodustusi.

HEAK pakub ettevalmistust

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) korraldab
4. veebruaril väikese tasu eest koolituse neile, kes taotlevad tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja võtmist.
Alari Rammo juhtimisel vaatavad huvilised siis üle sellisele ühendusele esitatavad nõuded, kohustused ja soodustused, ta toob näiteid ka kohtulahenditest.
Uuendatud korra kohaselt on tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja võtu taotlemise tähtaeg 1. märts.
Taotluste alusel tehakse otsused 1. maiks ning nimekirja
kantakse ühing 1. juulist. Taotluse esitamise ajaks peab
ühing olema tegutsenud vähemalt kuus kuud ning olema
registrile esitanud selle perioodi kohta ka majandusaasta
aruande. Sellised tingimused kehtestab tulumaksuseaduse
§ 11. Esmane eeldus on ühingu tegutsemine avalikes huvides ja heategevuslikult, mis seaduse mõistes tähendab
kauba, teenuse või muu hüve pakkumist peamiselt tasuta
või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil.
Järgmine nimekirja taotlemise aeg on 1. september,
otsus tehakse siis 1. novembriks ning ühing kantakse nimekirja 1. jaanuarist. Seega on ühendustel, kes tegutsevad
nimekirja kuuluvate nõuetega kooskõlas, parajalt aega
oma dokumendid (eelkõige põhikiri) üle vaadata. Selleks
saate tasuta kasutada ka MTÜde nõustaja abi maakondlikus arenduskeskuses.

Aeg esitada deklaratsioonid

Juba praegu nimekirja kuuluvatel ühingutel tuleb 2014.
aastal saadud kingitused ja annetused deklareerida vormil
INF4 hiljemalt 1. veebruaril. Vormil INF9 tuleb kingituste
ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon
esitada Maksu- ja Tolliametile 1. juuliks. Viimast vormi
on mugav täita majandusaasta aruande põhjal, kuna see
sisaldab palju infot ühingu majandustegevuse kohta, kõiki
tulusid ja kulusid. Arvestage, et esitatud INF9 deklaratsioonid on veebis tasuta kättesaadavad kõikidele soovijatele. INF9 deklaratsioon tuleb esitada ka neil ühendustel,
mis kanti tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja käesoleva aasta 1. jaanuarist. Juba nimekirjas olevad
ühendused peavad vastama samadele nõuetele, mis kehtivad nimekirja kandmisel. Olgu selleks siis halduskulude
vastavus tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele või korduvate hilinemiste keeld maksusummade
tasumisel.
Deklaratsioonid ning täpsustava info tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kohta leiate maksu- ja tolliameti veebilehelt www.emta.ee.

Lianne Teder

Esme Kassak

MTÜde konsultant

G4S Eesti
kommunikatsioonispetsialist

Viimsi Keskus toob Viimsisse ligi 300 uut töökohta
Sügisel Haabneemes avatav Viimsi Keskus elavdab
valla tööjõuturgu, luues
ligi 300 uut töökohta.
Suurim tööandja Selver
annab tööd 70 inimesele.
Viimsi vallavanema Jan Trei
sõnul on vald väga huvitatud
ettevõtluse arengust ja ühes
sellega uute kodulähedaste töökohtade tekkimisest viimsilastele.
“Uute kaubanduskeskuste
tekkimine Viimsisse on igati

Viimsi Keskus kerkib aadressile
Sõpruse tee 15.

tervitatav. Kaubandus- ja vabaajateenuste koondumine valla keskusesse tekitab viimsilastele palju uusi põnevaid valikuvõimalusi. See, et juurde
tuleb uusi söögi- ja meelelahu-

tuskohti ning sportimisvõimalusi, on märk sellest, et Viimsist on kujunemas terviklik
elukeskkond. Usun, et tulevikus saab Viimsist tõmbekeskus ka Pirita ja Tallinna elanike jaoks – lähitulevikus saab
hakata bowlingut mängima ja
kaubanduskeskusi külastama
Viimsis,” ütles Jan Trei.
Selveri keti juhi Kristi
Lombi sõnul on rajatava kaubanduskeskuse asukoht Randvere teel erakordselt hea.
“Lisaks atraktiivsele kauban-

duskeskusele saavad Viimsi
elanikud sealse suurima ja parima valikuga toidupoe, mida
saab võrrelda müügipinna ja
sortimendi poolest näiteks meie
tänase Pirita kauplusega,” lisas
ta.
Viimsi Selveris saab tööd
70 inimest ja hüpermarket võtab enda alla üle 3500 ruutmeetri. “Kaubavalikut kokku
pannes arvestame kindlasti kohalike elanike soove ja eelistusi,” rääkis Lomp. “Eelkõige
tahame olla väga hea ja rikka-

liku valikuga toidupood, kus ei
puudu meie oma köögi hõrgutised, värsked kulinaariatooted
ning gurmeeosakond. Samuti
suurendame avatavas kaupluses tööstuskaupade sortimenti,
pakkudes senisest laiemat valikut enesehoolduse- ja esmatarbekaupu, aga ka voodipesu,
tekke-patju, köögitehnikat ja
palju muud vajalikku. Kiireks
ostlemiseks saavad kliendid kasutada ka SelveEkspressi iseteeninduse võimalusi.”
Viimsi Keskus rajatakse Tal-

linna Kaubamaja Kinnisvarale kuuluvale 2,3-hektarilisele
kinnistule, mis asub Randvere
tee ja Rohuneeme tee ristumiskoha kõrval. Keskuse suurimateks üürnikeks on Selver ning
My Fitness spordiklubi, lisaks
tulevad sinna erinevad söögija meelelahutuskohad, kauplused ja teenuspakkujad. Vaata
ka www.viimsikeskus.ee.

Peeter Kütt
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara
AS juhataja
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Sügisel I klassi!

Rõõm vahvatest tegevustest

Tuletame meelde olulise info lapsevanematele,
kelle lapsed lähevad esimesse klassi 1. septembril 2015.
Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri
järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on elukohajärgseteks
munitsipaalkoolideks Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool,
Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool. Avalduste
vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse käib vastavalt Viimsi
Vallavalitsuse määruslele nr 1 (27.01.2012) “Elukohajärgse
munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“.
Millal algab koolikohustus?
2015/2016 õppeaastal võetakse I klassi lapsed, kes saavad 2015. aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks (nad on seega
sündinud 1. oktoobril 2007 kuni 30. septembril 2008) või
on saanud 2014. aastal koolipikenduse. Koolikohustuslikust
east noorema lapse vanem peab esitama lisaks taotlusele
nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.
Kuidas saab laps õppekoha I klassi?
Elukohajärgse kooli määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni. Elukohajärgsesse kooli määramisel arvestab see komisjon:
• esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile;
• sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
• võimaluse korral vanemate soove.
Millal ja kuidas taotlus esitada?
Taotluse lapse I. klassi astumiseks saab esitada 1.–31.
märtsini elektrooniliselt veebikeskkonnas (see on valla
kodulehel üleval 1. märtsist).
Juhul, kui koolikohustusliku õpilase sissekirjutus Viimsi valda on hilisem kui käesoleva aasta 1. veebruar, saate
digitaalselt allkirjastatud taotluse esitada e-posti aadressile
haridus@viimsivv.ee või tuua paberkandjal vallavalitsuse
infolauda (E–N k 8.30–19.00, R k 8.30–17.00).
Link elektroonilisele avaldusele ning taotluse blankett
on saadaval Viimsi valla kodulehel hariduse menüüvaates
(alates 1. märtsist).
Millal ja kuidas saate teada, milline kool lapsele
määrati?
Õpilasele määrab elukohajärgse kooli vallavalitsuse
moodustatud komisjon. Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet teavitab lapsevanemat komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt 30. aprilliks.
Mida tuleb teha, kui elukohajärgne kool on lapsele
määratud?
Alates 15. maist tuleb vanemal lapsele elukohajärgseks
kooliks määratud kooliga ühendust võtta, selleks on aega
10. augustini. Lapsevanem saab esitada I klassi astumiseks vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli pärast
15. maid. Dokumentide loetelu, mis tuleb koolile esitada,
leiate iga kooli koduleheküljelt.
Kas lapse saab panna mõnda teise kooli?
Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel
juhul tuleb tal endal leida kool, kus on vabu kohti. Viimsi
valla koolidel on õigus alates 10. augustist vabaks jäänud
õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja
korra järgi. Tallinna koolid komplekteerivad vabad kohad
Tallinna koolides alates 15. juunist.
Mida teha, kui laps on 7-aastane ja elab rahvastikuregistri andmetel Viimsis, kuid ei lähe Viimsi valla
munitsipaalkooli esimesse klassi?
Sellisel juhul tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada
Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametit. Teavitage
meid kindlasti ka lastest, kes alustavad või on juba alustanud õpinguid mõnes välisriigis.
Kuhu pöörduda info saamiseks?
Teie küsimustele vastavad Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti ametnikud: haridustöö spetsialist
Riin Suut (tel 6028 868 või riin@viimsivv.ee) ning noorsoo- ja haridusameti juhataja Katrin Markii (tel 6028 868,
markii@viimsivv.ee).

Noorsoo- ja haridusamet

Rannapere Pansionaat võtab tööle

täistööajaga hooldusõe
Lisainfo:
ullesims@rannapere.ee
Tel 5101 697
www.rannapere.ee

Mina meisterdajad…

MLA Viimsi Lasteaiad õppeaasta 2014/2015 teema on lapsest lähtuvalt
“Mina ja minu väärtuste
maailm!“. See lubab õppida mängu, heade Eesti
vanasõnade, täiskasvanute eeskuju ning vahvate
raamatutegelaste jäljendamise kaudu väärtustama julgust ja viisakust,
ausust ja armastust,
lahkust ja abivalmidust,
kannatlikkust, sõbralikkust, koostööoskust ja
töökust, enesevalitsust
ning tänulikkust.
Laanelinnu maja Pääsukeste
rühma 3-aastaste lastega oleme jõudnud näiteks katsetada,
kuidas olla julge ja viisakas.
Mis on ausus ja armastus? Jõulukuul avastasime ühiselt, et
abivalmiduses peitub imeline
võlu ja lahkus võib muutuda
meeldivaimaks andeks...
Oli tõeliselt tore aasta, täis
rõõme ja vahvaid tegemisi.
Aasta üheks iseloomustavaimaks väärtuseks kujunes hea
koostöö nii laste, lastevanemate kui ka kolleegidega.
Kevad pakkus palju toredaid emotsioone. Suur rõõm
oli osaleda kahe lasteaiarühma
kooli saatmisel.

Meisterdame oma
mina

…ja nende loodud mina.

Eva jänes.

Armsad kaisuloomad

Sügisel lõpetasime Sinilille
rühma lastega neli aastat tagasi alustatud kaisulooma meisterdamise projekti. Lapsed valisid paljude kasside, koerte,
jäneste, lammaste ja hobuste
šabloonide hulgast oma lemmiku ning ka sobiva kanga,
lõikasid loomakese šablooni
järgi välja, õmblesid kokku,
täitsid mahulise vatiiniga ja
lõpuks kaunistasid ära. Aitäh
kõikidele lastele, kes leidsid
aega ja saatsid pildi enda meisterdatud kaisuloomast! Aitäh
lapsevanematele, kes aitasid
oma lastel neid toredaid loomakesi meisterdada! Eva lisas

Laanelinnu maja toolidele
andis uue näo Julia Glessen.

oma loomakese pildi juurde ka
kommentaari: “Oli hästi vahva! Meie vanaemal seisis tükk
aega uus õmblusmasin, mida
ta ei osanud ise käima panna – asi oli pigem viitsimises.
Meil oli nüüd hea põhjus mitte
ainult jänku jaoks mõned õmblused teha, vaid üle käia pool
garderoobi ja teha ka parandustöid. Väärt tegu!”
Laanelinnu maja Pääsukeste rühmast kooli läinud Kaia
Helena koos emaga kinkis jõuludeks uutele väikestele pääsulastele Salasõna koostatud
põnevate rännakute laserplaadi
“Lapse rõõmuks”. Detsembris
kuulasid mudilased sealt seiklust tarkade kivi otsingul, kus
lahkus, abivalmidus ja hoolimine saavad rikkalikult tasutud, ning tantsisid ühte ägedat vihatantsu, et liikumisega
vabaneda lapse sees peidus
olevatest pingetest. Aasta lõpus said plaadist osa ka teiste
rühmade lapsed. Nad kuulasid
meelerännakut “Olen tugev
puu“ rahu ja kindlustunde kogumiseks ning muinasjuttu sellest, kuidas hiireke võluriga
kohtus, see on abiks üksinduse, kurbuse ja hirmu puhul.
Enne magamajäämist kuulatud
jutud tõidki lastele hea une. Oli
liigutav kuulda, kuidas koolieelik, Kuldnokkade rühma Andri Joosep, pärast ärkamist seda
plaati tunnustas: “Aitäh, õpetaja, et neid toredaid lugusid
meil kuulata lubasid!”

Sügisel armastasid väikesed
pääsulapsed õues ikka ja jälle
meisterdada ennast ehk oma
mina. Suure õhinaga otsiti sobivaid lehti, oksakesi ja kive,
et siis koos sõpradega õuepingil väike inimene valmis
nokitseda. See vahva tegevus
pakkus lastele tõelist rõõmu.
Ehedat õhinat jätkus lausa mitmeks nädalaks ja igal päeval
valmisid uued toredad ja omanäolised minad. Pildile on jäänud Nora, Marteni, Meta Lea,
Sofia Marie ja Anette poolt
ühest kolletunud puulehest ja
kivikestest kujundatud mina.
Erilist rõõmu on Laanelinnu maja perele pakkunud Pääsukeste rühma Vanessa Viktoria
ema Julia Glessen. Oma algatusel ja isiklike töövahenditega
ta on suutnud kolmekümnest
vanast Piilupesa aegsest toolist
kujundada uued kaunid erksavärvilised erinevate piltide ja
lugudega toolid. Ja varsti algaval kevadel on Julia lubanud
koos õpetajatega anda uue hingamise ka ülejäänud vanadele
toolidele. Aitäh Juliale toreda
kingituse eest!
Vahva ettevõtmine on ka laste osalemine sotsiaalsete oskuste arendamise programmis
“Samm-sammult”, mille abil
laps õpib käpiknukust teo ja
koera toel, lugude, laulude, mängude, erinevate situatsioonide
ja tegevuste kaudu elus vajalikke oskusi. Juhendaja on MLA
Viimsi Lasteaiad sotsiaalpedagoog Mari-Liis Mugra ja läbiviijateks rühmaõpetajad. Lapsevanemad saavad aga igal nädalal kirja nädala jooksul õpitud oskuste ja mängude kohta,
sedasi teavad nad lasteaias õpitut ka kodus kinnistada.
Aitäh lastele, lastevanematele ja kolleegidele toreda aasta
ja rõõmupakkuva koostöö eest!

Iie Liivandi

Laanelinnu maja Pääsukeste
rühma vanemõpetaja
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Tõotasime Perti Juutilaisele: “Jazz Lives!”
25. jaanuari kontserdil
astus Viimsi Muusikakooli
Jazzband üles dirigendi,
helilooja ja trombonist
Petri Juutilaise (Soome)
juhtimisel. Viimsi Muusikakoolis ja Haabneeme
koolis toimus 23.–25. jaanuaril 3-päevane töötuba, mille kestel valmiski
terve kontserdi programm.
Viimsi Muusikakooli jaoks
oli see väga suur väljakutse,
et sellise tasemega muusik ja
juhendaja oli nõus töötama
ning oma innustavat kogemust
ja oivalist muusikutalenti edasi andma Viimsi Muusikakooli
Jazzbändi noortele. Kooli jazzbänd teeb ju alles oma esimesi
ja arglikke samme. Petri Juutilainen andis nii õpilastele kui
ka õpetajatele hindamatu ja
isutõstva tõuke armastada ja
harrastada seda põnevat muusikat, mille nimi on jazz. Selle
oluline osa ja öeldakse veel, et
lausa jazzi kuningas, on bigbänd.
Petri Juutilainen töötab
oma muusikakoolis kahe erineva õpilaste bigbändi koosseisuga, üks neist on samaealine Viimsi Muusikakooli
noortega. Viimsi Muusikakooli saksofoniõpetaja ja bändi
liige Maret Melesk mängib
aktiivselt ka Tartu Bigbändis.
Viimane andis mõni aeg tagasi
kontserdi Petri Juutilaise juhtimisel. Maret võttiski siis ette
ja kutsus Petri Viimsisse meie
noori juhendama.
Tartu Bigbändis mängib
veel vähemalt kaks Viimsist
sirgunud noort, kes nüüd Tartu
Ülikooli üliõpilased: Kristjan
Järvan (tromboon) ja Taavi
Palo (trompet). Nad mõlemad
on õppinud Viimsi Muusikakoolis ning alustanud tollases

Viimsi Muusikakooli Jazzband koos dirigendi, helilooja ja trombonist Petri Juutilaise ja juhendajatega. Foto Aime Estna

muusikakooli jazzbändis ja orkestrites. Jazzbänd on koolis tegutsenud üle 10 aasta, käesolev
koosseis on senistest kindlalt
kõige noorem. Selle aja jooksul on see vähemalt neljas ansamblikoosseis.

Täname kõiki toetajaid ja osalejaid

Julgen öelda, et kõik, kes
on selle bändi töös osalenud,
on seda teinud rõõmuga. Heameel oli näha ja tunda ka pühapäevasel kontserdil saalitäit
heatahtlikku publikut kaasa
elamas ja noori muusikuid innustamas. Suur tänu kõigile

vanematele ja õpetajatele, kes
te igapäevaselt noori nende
muusikategevuses toetate, ja
Viimsi Muusikakooli direktorile Urvi Haasmale, kes korraldas projekti sujuva töö ja
kaasas toetajad.
Pühapäeval esines Viimsi
Muusikakooli jazzbänd sellises koosseisus: Helery Kõrvemaa, Annabel Kreem (altsaksofonid); Aasa-Marta Kaasik,
Marcella Polverino (tenorsaksofonid); Maret Melesk (baritonsaksofon); Andreas Kalvet,
Matis Johan Mere (trompetid);
Siim Mansberg, Randel Rosin, Ott Kask (tromboonid);

Petri Juutilainen õppis tromboonimängu, komponeerimist ja orkestreerimist Helsingis Sibeliuse Akadeemias aastatel 1972–1981. Ta alustas mängimist UMO Big Bandis (Soome ainus professionaalne
jazzorkester) 1975. aastal. 1983. aastast on ta vabakutseline ning salvestab ja arranžeerib muusikat
paljude artistide ja orkestritega Soomes. Ta on ennast täiendanud New Yorgis trombonistide Sam
Burtise, Jimmy Knepperi ja Carmine Caruso käe all, arranžeerimise alal aga Manny Albami juures.
1992. aastast juhatab ta Helsingi Politseiorkestrit ja 2002. aastast töötab Tampere Pirkanmaa Muusikainstituudi Pop/Jazz osakonna juhi ja õpetajana. Külalisdirigendina on ta seisnud pea kõigi Soome professionaalsete sümfooniaorkestrite ees, samuti on õpetanud pop/jazz põhialuseid paljudele
Soome amatöörbigbändidele ja puhkpilliorkestritele. Petri Juutilainen on ka varem Eestis käinud ning
siin ansamblite ja orkestritega koostööd teinud.

Jekaterina Fjodorova (klaver);
Andres Estna (kitarr); Henry Särekanno, Loora Kumar
(basskitarrid); Berit Sootak
(trummid) ja Petri Juutilainen
(dirigent, soolotromboon).

Toetuse eest täname Eesti
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgruppi, Haabneeme kooli ja
muidugi eriti Petrit, kes oli meile kõigile suureks innustajaks!
“Jazz lives!” – selle van-

dega jätsime pühapäeval Petri
Juutilaineniga hüvasti ja loodame väga kohtuda edaspidi!

Ott Kask

Viimsi Muusikakooli
jazzbändi juhendaja
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Kala poseerib
nõudekapis
Rannarahva muuseumis on valmimas üks õige
eriline näitus: maja vallutavad erineva suuruse
ja välimusega uhked lauanõud ning kogu seda
ilu kaunistavad pildid kaladest ja vähilistest.
Sääraseid peeneid esemeid ei saa aga kindlasti niisama näidata. Nõude väärikaks eksponeerimiseks tekib muuseumi salongilik õhustik, kus erinevad kalad portselanist ja fajansist
lõuendil külastajatele kelmikalt nõudekappides poseerivad.
Näitus ei piirdu seekord ainult välise iluga, vaid toimuma
hakkavad ka huvitavad kalateemalised õpitoad, uhked õhtusöögid, vestlusõhtud kokkadega ning palju muud põnevat.
Kuid kust see kala sinna keraamikale poseerima ning
rannarahva nõudekappi tuli?
Portselanimaalijate meelismotiivid on aja jooksul palju muutunud. Millal täpsemalt hakati kala vaagnatele maalima pole võimalik tänapäeval enam kindlaks teha, kuid
keraamilistele alustele on kala maalitud arvatavasti juba
vanas Hiinas ja Jaapanis. Euroopas kaunistati mereloomadega 15.–16. sajandil majoolikat ning fajanssi. Peenemale
portselanile jõudis kalakujutis 18. sajandil.
Näitusel olevad nõud pärinevad Toomas Armuliku kollektsioonist. Kalapiltidega keraamika pakub vaatajale ülevaate maalingutega lauanõudest ning vähisöömisvaagnatest 20. sajandi esimesesel poolel. Muu hulgas saab näha
ka meie kunagise keraamikatööstuse au ja uhkust ehk eestlaste seas väga armastatud Langebrauni portselani.
Seega ootame teid kõiki külla juba 10. veebruaril, kui
kalad nõudekapis poseerima asuvad – siis pakume külastajatele ka elamusterohket avamisõhtut.
Kui tahad teada, mis on vähisöömispidu, kuidas Euroopas portselani tootma hakati ning millised lauanõud on
olnud eestlaste seas kõige populaarsemad lauanõud või
kui soovite lihtsalt mõnusat meelelahutust ja imetleda midagi ilusat, siis on see näitus just teile.
Vt www.rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen

Rannarahva muusum

Rannarahva muuseumi
hariduskeskuse uudised

tin välja võiks näha? Mõtleme
välja, mida võiks randlane valentinipäeval meisterdada, ning
loome ka iseäraliku kalade salakeele, millega sõpradele salasõnumeid edastada. Anname
randlastele koos omanäolise valentinipäeva!
Üritus kestab 60 minutit,
osalemine maksab 4 €. Aega
saate broneerida: hariduskeskus
@rannarahvamuuseum.ee.

Heidame ettevaatava
pilgu Rannarahva muuseumi hariduskeskuse
tegemistele.

Vastlatrall vabaõhumuuseumis

16.–20. veebruarini saavad suured ja väikesed Viimsi vabaõhumuuseumis osa elamuslikust vastlatrallist. Muuseum
ootab kõik laulma ja mängima,
nii nagu vanasti kombeks oli.
Koos ajame vastlad kotti
ja “sigu” põllule. Sööme hernesuppi ja julgemad mekivad
seajalga. Uurime, mida teha, et
sead suvel värava taga ei viriseks. Meisterdame sääreluudest
ja nööpidest vurre ning peame
maha ühe vurritamise võistluse.
Ennustame ja uurime ilmamärke, et teada saada, kas ees ootab
soe kevad.
Kui ilmataat annab lund, ei
puudu ka vastlaliug. Lustakal
karussellil saavad kelgud eriti
vinge hoo sisse. Kui on lund,
saame ehitada ka lumelinna
ning maha pidada vägeva lumesõja! Kes pole kohal, sel linad äparduvad!
Vastlatrall kestab 60 minutit (pärast seda võib muuseumis edasi trallitada). Hind: 4 €.
Aega saab broneerida: hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee.

Muuseum ja Viimsi
kino ühendasid jõud!

Vastlatrallil lööb muidugi kaasa ka meie Vigri. Foto Rannarahva
muuseum

Rannarahva Valentin

2.–14.veebruarini tähistame sõbrapäeva. Veebruarikuus on sõbrapäev, mille tähistamise oleme
üsna hiljuti soomlastelt üle võtnud ja mis on kujunemas üha
populaarsemaks tähtpäevaks. Sellel traditsioonil on nii Eestis
kui ka mujal maailmas mitmeid
eri ilmeid. Meie peame eriliselt
meeles oma sõpru ja teeme nei-

le väikeseid kingitusi. Mujal
maailmas on levinud pigem valentinipäeva nimetus, mille raames oma kõige kallimaid üllatatakse. Randlastel on aga olnud kombeks asju veelgi omamoodi teha. Randlaste kodus
Rannarahva muuseumis uurime, kuidas uued traditsioonid
ja tähtpäevad üldse kujunevad.
Milline see randlaste Valen-

Kombopakett “Kooliga kinno
ja muuseumisse!” ühendab meelelahutuse harivaga ning võimaldab veeta mõnusa aktiivõppepäeva. Pakett sisaldab 2D,
3D või 5D filmiseanssi Viimsi
kinos ja põnevat haridusprogrammi Rannarahva muuseumis või Viimsi vabaõhumuuseumis. Haridusprogrammid
kestavad 1–1,5 tundi. Oma
paketi saab iga grupp ise koostada. Selleks tuleb kinokavast
välja valida huvipakkuv film ja
leida sobiv haridusprogramm
Rannarahva muuseumi hariduse aastaringist. Küsige lisa:
hariduskeskus@rannarahvamuuseum.ee.

Rannarahva muuseumi
hariduskeskus
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Tammneeme – rannaküla metsa varjus
Tammneeme külavanema
Raivo Kaare sõnul püsib
uute ja põliste viimsilaste
üksteisemõistmine hea
siis, kui kõigile jätkub
ruumi ning on huvi kodukandis olnu ja tehtu vastu.

Huvist sünnib omakorda lugupidamine ja soov kõike head
hoida. Tammneeme küla hoidmist väärt rikkused on eelkõige rahu ja loodus. Kui need
on hoitud ja alles, siis püsivad
asjad tasakaalus.
Kui Tammneeme küla tähistas 2011. aastal suvel oma
kirjaliku esmamainimise 520.
aastapäeva, siis ilmus 3. juuni
Viimsi Teataja vahel Tammneeme külaleht. Uusasukal tasub see valla kodulehelt ajalehe elektroonilisest arhiivist
nüüdki üles otsida, sest sealt
saab külarahva kirjutatud lugudest ja mälestustest Tammneeme ajaloo ja olemuse kohta
palju teada. Lehe sünnile aitas kaasa see, et Tammneeme
mees on Viimsi aja- ja koduloouurija Jaan Tagaväli.
Raivo Kaare kiidab veel ligi
viis aastat tagasi tegutsenud kodulooringi: see äratas paljudes
huvi kodukandi ajaloo vastu,
koos käidi põnevamad kohad
läbi ja arutati, kuidas ja miks
asjad juhtuda võisid. Teised
külad võiksid aga eeskuju võtta Tammneeme lehest ja mõne
tähtpäeva puhul enda kohta
samasuguse koostada. Vanad
olijad saavad niimoodi Viimsi
uustulnukaid sisseelamisel aidata. Kui järgmine kord valla
kaarti tehakse, siis sinna tuleks
külalistele mõeldes ära märkida, kus saab auto korraks parkida, kui tahad natuke jalutada
või ilusat merevaadet nautida.
Külateed on kitsad ja kui liinibuss juhtub vastu tulema, pole
alati kuhugi keerata.

Külal pole kasvuruumi

Raivo Kaare on külavanem
2005. aastast. Oma isapoolse suguvõsa Teigarite liini esindajana
on ta Tammneemes juba 12.
põlvkond. Eesti viimase sajandi
sündmustele mõeldes on selline
järjepidevus üliharuldane.
“Talud olid Tammneemes
üldiselt väikesed, põldu vähe ja
muld vilets. Suuremaid talusid
oli mõni üksik: Otsa ja Jaagu.
Ainut kalapüügiga ei jõutud
kõiki peresid toita. Maa saamise pärast rändasid ka mõned
Teigarid siit 1910. aastal vabatahtlikult Siberisse. 1950ndatel
tuldi tagasi. Teistest suguvõsadest on siia samuti tagasi tulnud
nii piiri taha kui ka teistesse
Eesti paikadesse sattunud inimesi,” arutleb Kaare.
Umbes paari kilomeetri pikkuselt Viimsi poolsaare idarannikul mere ja metsa vahel
paiknev Tammneeme küla on
suureks kasvanud külavanema
silma all. 1968. aastal, kui Kirovi kalurikolhoos Tammneeme osakonnas kalapüügi ära
lõpetas, oli külas 148 elanikku.

Et kõrgele tõusnud meri tormiga kallast ei lõhuks, tuleb selle
kindlustamist jätkata.

Harrastuskalurid käivad ka talvel merel. Fotod Kaarel Zilmer

“Kindlusrannik”.

Uue sadama projekt on valmis.

Küla saab kokku kalda all.

tänab OÜ Pumori omanikku
Uno Lüüsi ja tema peret. Selles
firmas valmis kena trepp, mida
mööda rahvas nüüd kaldast alla
vanale sadamaalale ja jaanitule
kohta pääseb.
Harrastuskalurid
käivad
Tammneemest siiani merel,
kuigi kala on väheks jäänud.
Rannaküla tuleviku tegevusalaks sobib külavanema hinnangul kõige loomulikumalt
mereturism, mida tuleks vallas
igati soosida ja toetada. Suurtele
purjekatele on siinne laht madal,
kaatritele aga sobib. Tammneeme sadama taastamise asja
ajab Tammneeme Sadama Selts
(Tammneeme külaselts on seal
osanik), projekt on olemas.
Hea on ka tänavune plaan
alustada valgustatud kergliiklustee ehitust Randverre. Randverega on Tammneeme suhtlus
ikka tihe olnud, koos sai ju kolhoosigi peetud.
Tammneemes on nüüd kolm
laste mänguväljakut ja pallimänguplats, neist paistab jätkuvat. Oma külamaja pole,
kuid kui see ehitada, siis peab
ka välja mõtlema, kuidas seda

pidudeks vm välja rentides ülal
pidada.
Uurin külavanemalt ka seda,
mida küla kindlasti ei taha.
Raivo Kaare: “Kindlasti ei
tohi puutuda ega täis ehitada
metsa Tammneeme ja Randvere vahel. Meie küla omapära
ongi rahulik elu metsa varjus.
Me ei taha ka seda, et mõni
detailplaneering sünniks nii
vaikselt, et külarahvas sellest
midagi ei tea. Häid lahendusi
ei saa leida asja külaga arutamata. Näiteks see tuulegeneraator, mis kerkis vaikselt tiheasuala rohekoridori, häirib
siiani Männikäbi tee elanikke.
Elu Tammneemes sobib
inimesele , kes peab lugu meile
kingitud imelisest loodusest ja
oskab loodust, rahu ja vaikust
hinnata. Olen uhke selle üle,
et meie küla rahvas peab lugu
puhtusest. Kui teeme koristustalgud, siis väga palju rämpsu
ei leia. Looduslikult kaunis
asukoht paneb oma kodu eest
hästi hoolitsema. Selle eest,
et te oma külast hoolite, tänan
kõiki Tammneeme elanikke!”

Siis hakati arendama suvilakooperatiive (nt Hallikivi asum).
Enamik suvilaid on nüüdseks
ümber ehitatud majadeks, kus
saab aastaringselt elada. Omandireformiga tagasi saadud talumaadele kerkisid ruttu uhked
eramud ja 2011. aastal oli Tammneemes juba 453 püsielanikku,
koos suvitajatega u 600. Ehitusbuumi tippajal prognoositi,
et elanikke tuleb teist sama palju veel juurde.
Soov tagastatud maa kruntideks jagada ja maha müüa on
küll mõistetav, kuid Tammneeme rahvas rõõmustab, et kõigist detailplaneeringuist pole
asja saanud ja siia pole õnneks
ehitatud kõrgeid kortermaju
ega ridaelamuid. Põliste tammedega Tammneeme on praegu veel ilus, kuid niigi üsna
tihe ja mõjub tükati nagu ridaküla Peipsi ääres. Vanasti oli
avarust ka küla keskel.
Juba kiidetud külalehe kinnitusel (2011. a seisuga) ei ole
siin enam ühtegi peret, kes
saaks oma elatise kalapüügist;
ligi pooled asukad on külaga
seotud olnud alla kümne aasta.
Ainult iga viies elanik oli ehk
n-ö põline, Tammneemes elanud juba enne 1968. aastat.
Kui rahvaarv kasvab kähku
neli korda, siis ei saagi loota,
et areng ainult õiges suunas
läheb või terve küla üksteist
tunneks. See toob kaasa omad
probleemid – küla pole enam

Külavanem Raivo Kaare.

nii turvaline kui võiks. Paljud
on päeval külast ära tööl. Siin
on näiteks vargil käidud nii, et
naabrid seda ei märka või kui
märkavad, siis küllap arvavad,
et keegi parajasti kolib. Külaleht tundis ka muret: kunagine
isemajandav küla sõltub nüüd
täielikult kaugemal tehtust.
Uutes aedades võiks endale ise
midagi kasvatada, mitte ainult
muru “triikida”.
Tundub, et see soov võib
täituda – aiandus on paljude
hobi ning mullu tuli üks valla
Kauni kodu konkursi preemia
just Tammneeme külla. Selle
sai perekond Lauren Pearna
teelt. Nende aias kohtuvad eesti
ja moldaavia omapära, peremees kasvatab innukalt maasikaid jt aiavilju.

Rannakülla sobiks
mereturism

Tammneeme küla omapäraks
on 4–8 meetri kõrgune kallas,
mida meri lõhkuma kipub. Kaldaalust on vald pikalt kividega
kindlustanud, umbes 50 meetril
on seda tööd Mereäärse tee kohal aga veel hädasti tarvis teha.
“Ilma kindlustuseta viiks meri
maa minema. Kannataksid just
põlised elanikud. Vanasti oli
siin nii, et kodud ehitati kehvemale maale mere äärde, põllud
jäid sisemaa poole. Oma kodu
juures sai kallast kindlustatud
juba 1980ndatel. Kui meri ei
ole jääs ja tuul puhub pikalt lää-

nest, tõuseb meri kõrgele. Tormiga hakkabki meri siis kallast
lõhkuma. Viimastel pehmetel
talvedel on loodus jälle näidanud, et ilma kaldakaitseta ei
saa,” selgitab Raivo Kaare.
Tammneemes pole ettevõtteid või asutusi, mis inimestele
tööd pakuks. Ka lasteaeda pole,
kuigi küla keskel on selle jaoks
olemas sobiv krunt. Külavanem
tegeleb transpordiga, teistelgi
peredel on väikeettevõtteid,
mis ilusas kohas elada lasevad.
Raivo Kaare kasutab juhust ja

Meeli Müüripeal

l 1898. aastal leiti Tammneeme küla Kalda talus rabapõldu kündes kivikirves, mille inimene võis sinna jätta u 3000 aastat tagasi.
l 1491. aastal mainiti Maardu mõisa müügipabereis teiste mõisale
kuuluvate külade seas Randverest põhja pool kõrgemal maanukal
asuvat Iversbacki küla või talu. Rootsi keeles tähendab see Ivari mäge või küngast. See võis asuda praeguse Tammneeme alal. Seal elanud rannarootslased maksid mõisale naturaalrenti. 16. sajandi algul
hakkas siia sisemaalt eestlasi tulema, rootslased jäid vähemusse.
l Küla nimekuju Tammonimi on esimest korda kirjalikult pruugitud 1682. aastal. 1693. aastal koostatud Maardu mõisa kaardil on Tammneemes 6 talu, sh Luttika ja Pello.
l 1725.–1726. aasta adrarevisjoni järgi elas küla taludes 29 inimest.
l 1782–1858 korraldatud hingeloenduste ajal on küla põlistaludena märgitud Mihkli, Lutika, Pällu ja
Päärna, mis on praeguseni kasutusel.
l Kui 1834. ja 1835. aastal Põhja-Eestis talurahvale perekonnanimesid pandi, sai Taamneeme rahvas
sellised nimed: Hansom, Haug, Kallas, Keskküla, Neem, Tamm, Teigar, Tursk ja Vaher. (Nimede eestistamise ajal said näiteks Teigaritest Kaared, Kivisillad ja Taimurid, Piilbergidest Piirmaad.)
l 19. sajandi keskel elas külas u 70 inimest.
l Viimsi valla koosseisu tuli Tammneeme 1919. aastal.
l Kolhoosiaja algul moodustasid Tammneeme ja Randvere külad kalurikolhoosi Randlane.
l Kalurite kohta öeldi siin merimehed.
l Mati Õun on meenutanud toredat lugu 1940ndate kodusest leivaküpsetusest. Tema vanaema Hallikivi Miili uskus kaljukindlalt, et koerale ei tohi värsket leiba anda, siis kaotab koer lõhnatundmise
võime. Kui ütlesid loomale, et leib nii värske ei olegi, ei pidanud seda juhtuma.
Allikas: Tammneeme külaleht, 3. juuni 2011.
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Viimsi valla kultuurikalender
30. jaanuar – 13. veebruar
Kuni 27. veebruar
Mikk Leedjärve pildinäitus
“Tee Ilu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Kuni 27. veebruar
Anne Veelmaa-Vaasa
maalide näitus
“Unistused jäid elama mu
sisse…”
E–N k 11–16
Viimsi Päevakeskuses
30. jaanuar k 13
Päevkeskuse 15. sünnipäev
Viimsi Päevakeskuses
30. jaanuar k 15.30
Filmiõhtu
Randvere Noortekeskuses
30. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Taavi Peterson & Peacemaker
DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis
31. jaanuar k 20
Salongiõhtu elava muusikaga:
esinevad Hellase solistid
Sissepääs tasuta!
Kohvikus Lavendel Café
31. jaanuar k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Singapur & DJ Sass Nixon
Black Rose Pubis
1. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
1. veebruar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
1. veebruar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
2. veebruar k 11
Tartu Rahu 95. aastapäeva
tähistamine Metsakalmistul
K. Pätsi haua juures
K 10.30 buss Metsakalmistule
väljub Viimsi Vallavalitsuse
juurest
K 12 pidulik koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses
2. veebruar k 17
Remondipäev: köögilaua
taastamine ja värvimine
Viimsi noortekeskuses
2.–28. veebruar
Raamatunäitused “Minu Eesti“
ja “Sõber on rõõm“
Viimsi raamatukogus
2.–27. veebruar
Raamatunäitused “Elagu
Eesti kirjanikud!“ ja “Sõbraks
raamatuga!“
Randvere raamatukogus
2.–28. veebruar
Raamatunäitus “Talverõõmud”
Prangli raamatukogus
2. veebruar – 15. märts
Meelis Kodrese näitus
“Fine Art“
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
I ja II korrusel
3. veebruar k 17
Vildist pinali/prillitoosi
meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
4. veebruar
Sõbrapäeva kaartide
meisterdamine, ruumi
kaunistamine sõbrapäevaks ja

Eesti Vabariigi aastapäevaks
Randvere noortekeskuses
4. veebruar kell 17
Külalised Keskerakonnast
Viimsi Päevakeskuses
4. veebruar k 18.30
Eesti toidu kursus Supikeedu
saladused
Registreerumine: tel 5308 1188
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis
5. veebruar k 17
Susanna töötuba: vildist
kaunistused
Viimsi Noortekeskuses
5. veebruar k 19
Reisijuttude õhtu: jalgrattamatk, mis lõppes vangistusega
Liibanonis
Sõpradega ette võetud matkast
räägib August Tillo
Eelregistreerimine:
anu@rannarahvamuuseum.ee
Pilet 3 eurot
Piletiostuga toetad muuseumi!
Rannarahva muuseumis
6. veebruar
Sõbrapäevaeelne fotosessioon
Randvere Noortekeskuses
6. veebruar k 19
Kuressaare Linnateater &
Ugala Teater “Vana õngitseja“
Osades Luule Komissarov,
Peeter Jürgens ja Arvo Raimo
Pileti hind 30. jaanuarini
9 eurot, alates 31. jaanuarist
12 eurot
Piletite broneerimine:
tel 6028 838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
6. veebruar k 19
Kohvikuõhtu elava muusikaga:
esineb Edward Krimm
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés

6. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Vennaskond & DJ Einar Kapp
Black Rose Pubis
7. veebruar k 10–13
Viimsi Lasteaedade suusapäev
(kui jätkub lund!)
Start suletakse k 12
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad koos hoolekoguga
Karulaugu lasteaia õuealal ja
Haabneeme terviserajal
7. veebruar k 20
Salongiõhtu elava muusikaga:
esineb Jaanus Pärnpuu
Sissepääs tasuta!
Lavendel Cafés
7. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Ivetta Trio & DJ Allan Peramets
Black Rose Pubis
8. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Kai Lappalainen
Pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. veebruar k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
9. veebruar k 17
Helkurite meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
10. veebruar
Kalateemalise lauanõudenäituse “Kala poseerib riidekapis”
avamine
Näitusega kaasnevad
toidukultuurisündmused
Ole kursis!
Rannarahva muuseumis

10. veebruar k 12
Vestlusklubi külaline on
Andres Kaarmann
Viimsi Päevakeskuses
10. veebruar k 15
Halli Galli võistlus
Randvere Noortekeskuses
10. veebruar k 17
Tubane discgolfi päev
Viimsi Noortekeskuses
10. veebruar k 18
Looduse ja loovuse ring
täiskasvanutele ja noortele
Looduslikest materjalidest
küünlaaluste meisterdamine
Osalustasu 9 €
Registreerimine:
viimsi.looduskeskus@rmk.ee
Korraldaja: RMK Viimsi
looduskeskus
RMK Viimsi looduskeskuses
11. veebruar k 17
Sõbrapäeva kaartide
meisterdamine
Viimsi Noortekeskuses
11. veebruar k 18
Kesknädala Klubi
Chemleon Pearls – õhtu Jana
Taluga
Iga tõelise naise unistus – ehtsad
pärlid! Räägime lugusid, vaatame pilte ja imetleme pärleid
Kaunite pärliehete müük
Lavendel Cafés
11. veebruar k 19
Viimsi mälumäng
Osalema on oodatud 4-liikmelised võistkonnad
Eelregistreerimine: marje@
viimsivv.ee kuni 08.02.15
Kokku 30 küsimust
Küsimused koostab
Andres Kaarmann
Rannarahva muuseumis
12. veebruar k 15
Südamlik Eesti viktoriin
Randvere Noortekeskuses

13. veebruar
Pidulik kalaõhtusöök näituse
“Kala poseerib riidekapis” raames
4-käiguline õhtusöök vahepaladega toidust, kultuurist
ja armastusest
Hind 60 €
Broneerimine:
riina@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
13. veebruar k 12
Sõbrapäev
Külas on Vladas Radvilavicius
Viimsi Päevakeskuses
13. veebruar k 14
Vabadusristi, Eesti esimese
sõjalise teenetemärgi sünniloost
räägib ajaloolane Leho Lõhmus
NB! Kohtade arv on piiratud!
Eelregistreerimine kuni
10. veebruarini telefonil
6217 410 või e-posti aadressil
info@esm.ee
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis
13. veebruar k 17
Sõbrapäeva karaoke
Viimsi Noortekeskuses
K 15 Sõbrapäevapidu
Randvere Noortekeskuses
13. veebruar k 19
Ott Sepa stand-up komöödia
“Ott Sepp tõuseb üles“
Piletid 16/14 € müügil Piletilevis ja kohapeal
Viimsi Kooli aulas
13. veebruar k 21
Nädalavahetuse meelelahutusprogramm
Elav muusika ja videodisko
suurel ekraanil:
Guido & Tarvas. DJ Andrus Kuzmin
Black Rose Pubis

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Eesti Meistrivõistlused judos
24.–25.jaanuaril selgusid
Viimsi Kooli spordihoones
44. korda Eesti parimad
judokad.

Eesti meistrivõistlused avas
Viimsi vallavanem Jan Trei, kes
andis Viimsi tublidele sportlastele üle mälestustahvlid hea
esinemise eest 2014. aastal. Mälestustahvli said Caris Helena
Kaup, Marten Vingisaar, Martin-Erki Kähr ja Ralf Adamson.
Esimesel päeval olid võistlustules kadetid ehk alla 17
aasta vanused noored poiste
ja tüdrukute vanuseklassides.
Pühapäeval osalesid täiskasvanud judokad, kellele pakkusid
konkurentsi ka nooremad.
Eesti meistrid judos 2015.
aastal A-klassis on: tüdrukutest Annika Karilaid (Aitado),
Angelina Sussi (Buffen-Do),
Ines Kütt (Zen), Caris Helena
Kaup (Ookami), Merlyn Tähe
(Zen), Debora Lehtsalu (Audentes), Britt Maiste (Aitado).
Poistest: Tarmo-Eric Torbek
(Zen), Jevgeni Tkatsenko (Budolinn), Boriss Stupkin (Afina),
Mark Potapov (Põhjakotkas),
Aslanbeg Puhm (Dodze), Kalev Villem (Aitado), Ralf Stiven
Viru (Aitado), Tarvo Jõgeva
(Võru Judoklubi Rei).
Eesti meistrid judos 2015.

Spordiklubi Ookami medaliomanikud. Ülemine rida: Merle Reimer,
Katrin Mägedi, Christine Sallo, alumine rida: Ants Oscar Pertelson,
Caris Helena Kaup, Miko Silde. Fotod: Alari Kivisaar

Hetk võistlustelt.

aastal täiskasvanute klassis
on: naistest Karina Kudrjasova
(Põhjakotkas), Ines Kütt (Zen),

Caris Helena Kaup (Ookami),
Agnes Sillaste (Ookami), Katrin Mägedi (Ookami), LauraMaria Lehiste (Võru Judoklubi
Rei), Viktoria Mironova (Afina).
Meestest: Juhan Mettis
(Do), Taavi Bekker (Aitado),
Mark Tsirkin (Mikado), Nikita
Lopouhhov (Yawara), Andre
Seppa (Do), Georgi Ladõgin
(Yawara), Aleksandr Marmeljuk (Yawara).
Spordiklubi Ookami kinnitas ürituse korraldajana, et
võistlus õnnestus täielikult –
saal oli hästi ülesehitatud ning
turniir kulges sujuvalt. Kiitust
jagasid ka Eesti Judoliidu pre-

sident Aavo Põhjala ning paljud vaatajad ja treenerid.
Turniiri läbiviija tänab klubi suurtoetajaid, kes aitasid
oma nõu ja jõuga võistluse kordaminekule kaasa. Suur tänu:
Klinkberg, CF&S, Hansapakend, Meemees, Aspre kaubandus, Alari Kivisaar ning
muidugi meie enda klubi lapsed ja lapsevanemad.
Järgmine rahvusvaheline
suurvõistlus Tallinn Judo Cup
on 7. veebruaril ning üle-eestiline laste sumo- ja judoturniir
8. veebruaril Kalevi spordihallis.
Järgmised Eesti meistrivõistlused toimuvad B-klassile
ja juunioritele Keilas 28.–29.
märtsil. Ootame kõiki meie judokatele kaasa elama!

Rain Arukaev

Ookami spordiklubi
Džuudo ehk judo on heidetele ja kinnihoidmistele keskenduv Jaapani päritolu võitluskunst ning võitlusspordiala. Judoga tegelevaid sportlasi nimetatakse judokateks. Judos on oluline kiirus, osavus ning dünaamiline reageerimine vastase liikumisele. Judo on välja kasvanud mitmest erinevast Jaapani jūjutsu koolist.

Viimsi McDonalds Cup sai võitjaid juurde
10. ja 11. jaanuaril jätkus
eelmise aasta novembrikuus alguse saanud MR
Jalgpallikooli korraldatud
laste jalgpalliturniir.
Nüüd oli Viimsi Kooli võimlas
võistlustules üle 30 võistkonna 4 erinevas vanuserühmas.
Võistkondadest osalesid 2006,
2007 ja 2008 sünniaastaga poisid ning 2004 ja hiljem sündinud tüdrukud.
Viimsi oma jalgpallikool oli
esindatud igas vanuserühmas
kahe võistkonnaga, et võimalikult paljud siin treenivad lapsed
saaksid võistlustel osaleda.
Varahommikust hilisõhtuni
toimunud mängud andsid palju
rõõmu lastele ning selgitasid

ka parimad võistkonnad ning
mängijad.
2006 sündinud poiste turniiri kolm paremat olid FC Infonet Tallinnast, Loo FC Tiigrid ning Tallinna Kalev. Siin
võitis finaali suurelt FC Infonet, kes alistas 3:0 FC Tiigrid.
2007 sündinud poiste turniiril suutis meie kooli võistkond
võita finaalis JK Spartat alles
penaltitega 3:2, sest mäng lõppes viigiliselt 0:0. Kolmandaks
tulid FC Infoneti noored. Selle
vanuserühma parimaks mängijaks tunnistati Viimsi MRJK
oma poiss Oscar De Pizzol.
2008 sünniaastaga poiste
finaal oli vene poistest koosnevate võistkondade vaheline
duell. Parimaks osutus siin FC

Infonet, kes alistas 6:1 FC Ararati. Kolmas koht õnnestus jätta Viimsisse. Ka selles vanuserühmas said auhinna MRJK
kasvandikud: Rocco Vaks
– parim kaitsja ning Kristofer
Maasik – parim väravavaht.
Väga põnevaid mänge pakkus ka tüdrukute turniir. Meie
kooli tüdrukud, kes olid vastastest üle aasta nooremad, pakkusid ilusaid mänge ning olid
kuni viimase mänguni Nõmme
Kaljuga ka kinni turniiri võidus. See viimane mäng osutuski nagu finaaliks, sest mõlemad
võistkonnad olid oma eelmised
mängud võitnud. Meie tüdrukud pidid selle mängu võitma,
et tulla esikohale, sest väravate
vahe oli nõmmekatel parem.

Kahjuks seda ei suudetud ning
mäng lõppes 0:0 viigiga. Paremusjärjestus: Nõmme Kalju
FC, Viimsi MRJK ja FC Levadia. Parim kaitsja oli Kaisa
Arike ning parim väravavaht
Liisa Liimets, mõlemad Viimsi
MRJK-st.
Selleks talveks on Viimsi
McDonalds Cup lõppenud. Neljal päeval peeti kokku 140 mängu, osales 50 võistkonda ligi
600 lapsega ning selgitati kuues
vanusegrupis parimad. Viimsi
MRJK sai turniiridelt kaks esikohta, ühe hõbeda ning kaks
pronksi. Suured tänud Viimsi
Koolile ning Viimsi MRJK
esindusvõistkonna mängijatele,
kes käisid turniiridel abiks.

MRJK

Viimsi kossupoisid võitjate hulgas
Eesti koondise U 16 meeskond võitis Baltic Sea
Basketball Cupi, selles
kooseisus mängisid ka
kaks Viimsi poissi.
2015. aasta esimesel nädalavahetusel toimus Tallinnas Audentese spordihallis traditsiooniline
nelja riigi noortekoondiste turniir. Üheteistkümnendat korda
peetud mõõduvõtul osalesid
U16 ja U18 noormeeste ning
neidude koondised Rootsist,
Soomest, Lätist ja Eestist.
Korvpalliklubi Viimsi oli
turniiril esindatud kolme poisiga: Eesti U18 koondises osales

Eesti Korvpalliliidu president
Jüri Ratas võitjameeskonda autasustamas. Nr 10 on Henri-Sten
Vainola ja nr 13 Sander Raieste.
Foto MTÜ Korvpalliklubi Viimsi

Karl Joosep Lüüs, U16 koondises Henri-Sten Vainola ja Sander Raieste.
Eesti U16 meeskond (treenerid Vaido Rego ja Raido Rebane) saavutas turniirivõidu,

kogudes kaks võitu ja ühe kaotuse. Mängude tulemused olid
vastavalt: Eesti – Rootsi 76:71;
Soome – Eesti 68:61; Eesti –
Läti 75:73.
Nii Raieste kui ka Vainola tegid kaasa kõigis kolmes
kohtumises, saades mänguaega
vastavalt 22 ja 28 minutit. Selle
ajaga kogusid nad 11,3 ja 8,7
punkti, võrdselt 4,5 lauapalli ja
1 resultatiivse söödu, 1,0 ja 2,7
vaheltlõiget.
Eesti U18 meeskonnal (treenerid Rait Käbin ja Olari Narits)
tuli kõigis kolmes mängus vastu
võtta kaotus. Mängude tulemused olid: Eesti – Rootsi 57:83,

Soome – Eesti 81:66, Eesti
– Läti 72:79. Lüüs tegi kaasa
kahes kohtumises, saades keskmiselt 13,5 minutit mänguaega,
kogus 5,5 punkti ja 1 lauapalli.
Nii Karl Joosep Lüüsi, Henri-Sten Vainola kui ka Sander
Raieste esimeseks treeneriks
oli Sulev Särekanno. Täna harjutavad ja mängivad poisid meie
klubis treener Valdo Lipsu käe
all. Lisaks jätkavad Sander
Raieste ja Karl Joosep Lüüs
õpinguid ja treeninguid Audentese Spordigümnaasiumis.
Lisateave: www.kkviimsi.ee,
www.facebook.com/kkviimsi.

Korvpalliklubi Viimsi

Talvine rattasõiduvõimalus
2014. aasta sügisel avas Hawaii Expressi Viimsi
Rattakool Viimsi vanas koolis rattasõidu sisesaali.
Haabneemes aadressil Männi tee 2 ehk siis Viimsi Rattakoolis saab tegeleda nii BMX-krossi sõiduga kui ka trial ratta
treeningutega. Sisesaalis on talvel hea ohutult rattaga sõita
ning tutvuda Eestis veel uute rattasõidudistsipliinidega.
Viimsi vald pani õla alla ja eraldas vahendeid, et viia
BMX-rada kiiremini sõidukonditsiooni. Kui sulle meeldib
kiirus ja adrenaliin, siis on BMX-kross just sinu jaoks.
Trial rattasõit arendab aga vastupidavust ja koordinatsiooni, tasakaalu ning füüsilist jõudu.
Kuna Eestis on vaid kaks rattasõidu sisesaali (teine asub
Tartus), siis on Viimsi lastel harukordne võimalus talvist rattasõitu sisetingimustes harrastada. Laupäeviti k 14 on Viimsi
Rattakoolis vaba saal, kuhu kõik lapsed on oodatud tutvuma
BMX- või trial rattasõiduga. Võib tulla oma rattaga, kuid ka
saalist on võimalik proovitreeningu ajaks ratast saada. Infot
Viimsi Rattakooli tegemiste kohta vaadake meie FBst.
Kevadel jätkab Viimsi Rattakool ka trial ratta välipargi ehitust, see paistab Tammepõllu tee poolt tulles. Enamik
raja elemente on juba valmis, selle aasta suvel tahame siin
korraldada esimese rahvusvahelise trial ratta võistluse.

Kalev Nõmm
Viimsi Rattakool

Li Lirisman
Eesti meistriks
17. jaanuaril toimusid Rakveres Eesti individuaalsed ja võistkondlikud meistrivõistlused karates.
Viimsilanna Li Lirisman sai
eesti meistriks kumites (juunioride vanuseklass FU18,
kaalus kuni 53 kg) ja katas,
kus ta sai Eesti meistriks nii
juunioride kui ka naiste kategoorias.
Eesti Karate Föderatsioon tunnistas Li Lirismani vanuseklassis FU 18 2014. aasta parimaks sportlaseks.

VT

Spordis tulekul
Käsipalli meistrivõistlused Viimsi Kooli võimlas:
29. jaanuaril kell 19.00 Viimsi/Tööriistamarket – Audentes SK
5. veebruaril kell 19.00 Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla SK
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l Otsime

hoidjat 10-kuusele tüdrukule ja 5-aastasele poisile mõneks õhtuks kuus, 3–4 tunniks korraga. Elame Viimsis, Pärnamäe külas. Kellaaegade
ja nädalapäevade osas oleme paindlikud. Tasu
kokkuleppel. Huvilistel palun saata info enda kohta e-posti aadressil hoidja.lastele@gmail.com.

l Firma

teostab ehitus- ja remonttöid, siseviimistlust, plaatimistöid. Hinnad väga mõistlikud! Lisainfo tel 5903 7395 või info@byggfokus.eu.

l Müüa

pit-bullterjeri kutsikad, sündinud 15. detsembril 2014. Loovutamine veebruari lõpul. Lisainfo tel 5385 8673.

l Värskenda

oma elamist! Ükski töö pole liiga
väike. Värvimis-, pahteldamis-, tapeedi- ja muud
siseremonditööd 15-aastase töökogemusega
meistrimehelt. Hinnad on mõistlikud ja vastavalt
kokkuleppele. Vajadusel küsi ka soovitajaid! Tel
5858 7227, Marko, või binbizniz@gmail.com.

l Müüa

lõhutud küttepuud: kask 40.-, kuusk 35.ja lepp 35.-. Tel 5015 820, Tarmo.

l Ohtlike

puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!

l Anda

üürile või müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, garaažioboks ca 19 m2, sihtotstarve elamumaa. Tel
5058 794, e-post martin@baltreal.ee.
l Kogenud

meister teeb kõiki ehitus- ja remonditöid, sh plaatimine ja krohvimine, kuuride, aedade ja terrasside ehitamine, sillutise panemine jne.
Talveperioodil sisetööd ja peenem viimistlus. Töö
kiire ja korralik. Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakkumise. Tel 5348 7147, mauropeduzzi@gmail.com.

l Pakume

vaipade ja pehme mööbli keemilist
puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687 9448, info@
smart-furniture.eu.

l Korstnapühkija teenus 50 euro eest! Tel 5697 1041.
l Korstnapühkija

l Müüa

soodsalt printer DCP-7055. Teave visuspluss@hot.ee.
koduste tööde juures, kus vaja meistrimehe kätt või kui omal tööriistu napib. Monteerin
kokku mööblit, paigaldan köögimööblit koos tehnikaga, kinnitan kardinapuud ja riiulid jne. Pikaajaline kogemus IKEA mööbli kokkumonteerimisel.
Hinnad projektipõhised. Helistage ja lepime kokku.
Tel 5918 2228, Priit.

ja pottsepa litsentseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Helistage tel
5690 0686.

l Aitan

l Müüa

mett Haabneemes otse mesinikult. Mesi
(700 g) on pooleliitristes klaaspurkides. Kohaletoimetamine Viimsi piirkonnas tasuta. Tel 506 8326,
toivo@kratt.ee.

viljapuude ja hekkide lõikusi, info
telefonidel 5230 607, 5216 037.

ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
mulla, killustiku ja multiliftauto veoteenused, veeja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd.
Kontakttelefon 5074 178.

l Viimsis

l Ostan

l Teostame

elavale perele otsitakse autojuhti. Kandidaat peab olema valmis töötama paindliku
graafikuga. Ootame hoolitsetud välimusega, viisakate käitumismaneeridega, hea stressitaluvusega
meeldivat suhtlejat. Vajalikud B- ja C-kategooria
juhiload. Huvilistel palume saata fotoga CV e-posti
aadressil pereautojuht@hotmail.com.

l Tasuta

äravedu: vanaraud, malmvannid, kodumasinad (pesumasinad, pliidid, ahjud, tööriistad,
boilerid, torud, kraanid, plekk, aiavõrk jne). Ise
tassime, demonteerime, lõikame. Teave tel 5550
5017.

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Tühjendusmüük: palju kaupa
hinnaga 1.00 EUR

Teostame autoremondi-, hooldus-, diagnostika- ja rehvitöid.
Leiame lahenduse ka keerulisele probleemile.
Varuosad, uued ja kasutatud rehvid.
Asume: Miiduranna tee 46, Miiduranna küla
Tel: 6070 091 või 5334 1346
info@artman-racing.ee, www.artman-racing.ee

l Lammutus-

EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu
dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja 5011 628, Tim.

l Müüa

kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine:
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

Korterite ja eramajade koristus, akende pesu.
Tel 5809 8230.

üldehitus- ja remonttööd. Helista julgelt ja leiame koos lahenduse. Töö kiire ja korralik.
Garantii! Tel 5346 8228, snellson.madis@gmail.com.

l Restaureerin

l Kollektsionäär

Ehitusfirma
Olev Ehitus OÜ
teostab ehitus-ja
viimistlustöid.
Tel: 5153 753

Õmblus-, tikkimisja parandustööd.
Reklaamriided.
Heki tee 6-61,
Haabneeme
Tel: 609 1490,
529 8020
info@indigodesign.ee

antiikmööblit, Tallinnas. Tel 5568

3629.
l Teostame

ehitus- ja remonditöid. Siseviimistlus:
plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad. Üldehitus: katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste
järgi. Helistage, pakume parima lahenduse! Teave
tel 5897 6656 või meelisehitus@gmail.com.
liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 5029 075.

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Lõikemööbel,

l Maniküür,

pediküür, püsilakkimine Glamlaciga.
Rohuneeme tee 2, tel 5641 179.

l Maailmakuulsa

energeetilise tervendaja/selgeltnägija VEET MANO kursused “Muutuste aeg”. 6.02.
k 17–22 energeetiline seminar Tallinnas, Pargi tn
35. Kursused Tartus 7.02, J. Tõnissoni k 13–18 energeetiline seminar ja k 19–22 Selja- ja kaelavaludest
vabaks. Haapsalu Kultuurikeskuses 8.02. k 17–21
Selja- ja kaelavaludest vabaks + väljaõpe. Energeetiline seminar Rakvere AQVA Spa saalis 9.02.
k 17–22. Sooduspiletid kuni 1.02. Lisasoodustus
gruppidele. Info: www.veetmano.eu, tel 5689 6670.

l Teostame

ehitus- ja remonditöid: siseviimistlus
– plaatimine, värvimine, kips, seinad, laed, põrandad; üldehitus – katused, räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste
järgi. Helistage ja pakume Teile parima lahenduse!
Tel 5897 6656, meelisehitus@gmail.com.

l Veoteenus

kaubiku ja kastiautoga. Kaubaruumi pikkus 2,5 m, laius 1,7 m, kõrgus 1,4 m. Kasti
mõõt 2 x 3,9 m. Tel 5092 936.

l Elukutseline

õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.

l Tasuta

äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel
5322 6290.

l Katused,

l Viimsi

l Santehnilised

fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd.
Teave tel 5352 9476.

l Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi
hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad
hinnad. Tel 5626 3857.

õpetaja koos perega võtab üürile 3-toalise
korteri, ridaelamuboksi või maja. Otse omanikult.
Oodatud on kõik pakkumised. Kontakt: Krete 5624
3455 või krete@viimsi.edu.ee.

Ära anda täitepinnast. Transport kokkuleppel.
Kontakttelefon 5647 2316.

l

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

14–18-aastastele algajatele kunstihuvilistele mõeldud tasuta õpetusega kunstikursusel on veel vabu
kohti. Juhendab kunstiõpetaja ja kunstiteraapia magistrant Liina Ponetajev. Teave ja registreerimine:
liinaponetajev@gmail.com või tel 5564 2851.

ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Viljapuude,

vt@viimsivv.ee

Joonistamiskursus Viimsis

l Väiksemad
l

Reklaami
end siin!

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

Viimsi Huvikeskus
kutsub trenni!
Esmaspäev			
08.30–09.45 Pilates		
17.45–19.15 Kundalini jooga		
19.30–20.30 Contemporary jazz tantsutreening
20.40–21.40 Meridiaanivõimlemine
Teisipäev
		
11.30–13.00 Naiste ballett		
18.10–19.25 Pilates		
19.30–20.30 Shindo		
20.30–21.30 Lihastreening		
Kolmapäev			
09.00–10.15 Pilates		
10.30–11.30 Emmede pilates. Võta laps kaasa!
12.00–13.00 Pilates		
19.30–20.30 Contemporary jazz		
Neljapäev			
11.30–13.00 Naiste ballett		
18.15–19.30 Pilates		
19.45–21.15 Kundalini jooga		
Reede 		
09.00–10.15 Pilates		
12.00–13.00 Pilates		
19.00–20.30 Naiste ballett		
Laupäev 		
10.30–12.00 Sivananda jooga 		
12.15–13.30 Rasedate jooga		
Pühapäev			
12.15–13.15 Lihastreening		

Lisainfo treeningute kohta: www.huvikeskus.ee
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Lavendel Spa
sauna- ja
lõõgastuskeskuses

esmaspäevast
kolmapäevani
9.00–16.00
SEENIORIDE
SPAATUNNID
SOODUSHINNAGA

5.50 €*/2 tundi
* pileti soodushind kehtiva pensionitunnistuse
ettenäitamisel

spa@spahotellavendel.ee / tel 5880 1398
Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald

MÄHE
LASTEHOID
Pojengi tee 39
ootab lapsi alates
1,5 eluaastast.

www.lastehoid.planet.ee
tel 5646 7667
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