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Avati Uus-Pärtle lasteaed ja
Haabneeme Kooli juurdeehitus

Harjumaa üks kaunemaid
kodusid on Jekaterina
Kuznetsova kodu Muugal.
Loe lk 9

Aeg on küttekolded üle vaadata
Sügis on lähenemas ning Päästeamet
tuletab meelde, et enne kütteperioodi
on vaja igal aastal küttekolle kontrollida
ja puhastada.
Enne kütteperioodi algust ei pea mitte ainult
korstent pühkima, vaid kogu küttesüsteem tuleb kriitilise pilguga üle vaadata – ega kuskilt
suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ja korstnates ei oleks pragusid.
Samuti tuleb kontrollida, ega korsten pole pigitunud ning kas tahmaluugid on kindlalt kinni.
Puhastamata korstnas tekkivad tahmapõlengud
lõhuvad kütteseadet ja pragudest pääseb tuli ka
ümbrust süütama.
Hooajaliselt, sügisest kevadeni kasutatavaid
seadmeid tuleb puhastada vähemalt kord aastas.
Küttesüsteemi üle vaatama ja korstent pühkima on soovitav tellida kutsetunnistusega
korstnapühkija, kelle töö kvaliteedis saate kindel olla ja muretult talvele vastu minna. Korstnapühkijate kontakte jagab Päästeala infotelefon 1524 ja veebikülg www.korsten.ee.

Päästeamet

Külade üldkoosolekud
n Randvere küla üldkoosolek toimub 23.

Uus-Pärtle lasteaias 2-korruselises hoones on kuus rühmaruumi, eraldi ruumid muusika-, kunsti- ja võimlemistundide läbiviimiseks ning teraapiaruumid.
Lasteaia netopinda on 1551 m2. Fotod Tiit Mõtus

Viimsi vallas avati 4. septembril uus 144-kohaline
Uus-Pärtle lasteaed ja
6. septembril Haabneeme
Kooli juurdeehitus.
1. septembri seisuga elab Viimsi
vallas rahvastikuregistri andmetel
19 526 inimest, see arv suureneb
iga aastaga. “Meie õnneks on suur
osa Viimsi valla elanikest noored
ja lapsed – valla kohus on tagada
neile kõigile kodulähedased lasteaia- ja koolikohad. Kui aasta alguse seisuga oli munitsipaallasteaia
koha ootel umbes 300 last, siis
Uus-Pärtle lasteaia avamisega leeveneb see olukord tuntavalt,” sõnas abivallavanem Jan Trei.
“Haabneeme Kooli uus moodne juurdeehitus loob juurde koolikohti ning pakub õpilastele ka erinevaid huvihariduslikke võimalusi
nii teadmiskeskuse ringide kui ka
kooli enda huviringide näol. Kool
korraldatakse 6-klassilisest koolist
ümber 9-klassiliseks ning nüüd saavad õpilased lõpetada Haabneeme Koolis põhikooli ega pea õppetsükli käigus kooli vahetama.”

Haabneeme Koolist saab tänu uuele 3-korruselisele juurdeehitusele
9-klassiline kool. Kool sai juurde 1000 m2 netopinda.

Uus-Pärtle lasteaed

Lubja tee 23 avati 4. septembril
144-kohaline Uus-Pärtle lasteaed.
Kahekorruselises hoones on kuus
rühmaruumi, ruumid muusika-,
kunsti- ja võimlemistundide läbiviimiseks ning teraapiaks. Kokku on
uues lasteaias netopinda 1551 m2.
“Uus-Pärtle maja on ehitatud,
arvestades kõikide laste vajadusi,”
ütles lasteaia direktor Maie Roos.

“Uus-Pärtle maja eristub kaasaegsete audiovisuaalsete vahendite
poolest, mis mitmekesistavad laste, muu hulgas ka erivajadustega
laste keskkonda ning aitavad tagada parimad arenguvõimalused.”
Lasteaias on kokku 6 rühma: 3
sõimerühma (lapsed vanuses 2–3),
üks liitrühm (lapsed vanuses 2–5),
üks erirühm (6 last), üks sobitusrühm (tavalapsed koos erivajadus-

tega lastega vanuses 3–4). Kokku on
Uus-Pärtle lasteaias hetkel 91 last.
Uus-Pärtle lasteaed on Viimsi
vallas esimene, kus on mõeldud kõikide vajadustega lastele – juba projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud teiste seas ka erivajadustega
lastega. Ruumid on polüfunktsionaalsed, mitmeid vahendeid saab
kasutada õppetöö läbiviimiseks nii
tavalasteaiarühmades kui ka erivajadustega laste rühmas. Kuuest
rühmaruumist üks on mõeldud just
erivajadustega lastele.
Lasteaias on ruumid kunstiteraapia ja füsioteraapia jaoks. Lasteaia üks erilisemaid pärleid on tunnetustuba, mis on varustatud kõige
vajalikuga, et luua lastele häid emotsioone ning et neil oleks seal mõnus olla. Tunnetustoas olevad seadmed aitavad lapsel keskenduda ja
vajadusel rahuneda – mis on oluline näiteks autistlike laste jaoks.
Samas on seal ka uus ja moodne
tehnoloogia, mis aitab lastel õppida muusika, värvidemängu ja
interaktiivsete piltide abil.
jätkub lk 4

septembril kell 11.00 Randvere Koolis.
Päevakord:
1. külavanema tööaruanne;
2. Viimsi valla kommunaalameti esindaja
info töödest Randveres ja küsimuste vastused;
3. jooksvad küsimused.
n Tammneeme küla üldkoosolek toimub
23. septembril kell 13.00 ajaloolisel sadamaalal.
Päevakord:
1. külavanema aruanne tehtud töödest;
2. külaelanike küsimustele vastab abivallavanem Oliver Liidemann (vastab küsimustele, mis on külas probleemsed ja on
laekunud külaelanike poolt);
3. jooksvad küsimused.
n Kelvingi küla koosolek toimub 25. septembril kell 18.30 Kelvingi keskusehoones.
Päevakord:
1. külavanema aruanne tehtud tööst;
2. küla arengukava arutelu (Reinu tee ja
teised objektid);
3. jooksvad küsimused.

Viimsi vallavalitsus
Külavanemad

Miiduranna küla uus
külavanem
5. septembril valiti Miiduranna külale
kolme kandidaadi seast uus külavanem.
Kokku seati üles 3 kandidaati: Sirkka-Liisa Meetua, Meelis Saluneem, Eero Hammer.
43 poolthäälega valiti uueks külavanemaks Eero Hammer. Temaga saab kontakti
telefonil 505 1292 ja e-posti aadressil eero
@fcc.ee.

Viimsi vallavalitsus
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VALLAJUHTIMINE
KOALITSIOONI ESIMEHE VEERG

Viimsi valla valimiskomisjon registreeris
Viimsi vallavolikogu kandidaadid
Viimsi valla valimiskomisjonile esitasid 15. oktoobril toimuvatel Viimsi vallavolikogu valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad 6 erakonda ja 3 valimisliitu.
Kokku esitati 190 kandideerimisavaldust. Viimsi valla valimiskomisjon registreeris 8. septembril
toimunud koosolekul neist 184. Neli kandidaati ei vastanud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lõikes 5 toodud nõuetele. Kaks kandidaati loobus kandideerimast.
Erakondade ja valimisliitude
lõikes registreeriti kandidaate
järgmiselt:
Eesti Reformierakond – 33
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – 30
Eesti Keskerakond – 22
Valimisliit Kogukondade Viimsi
– 22
Valimisliit Rannarahvas – 22
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit – 21
Sotsiaaldemokraatlik Erakond –
17
Tuleviku Viimsi valimisliit – 16
Ühendatud Eesti Vasakpartei – 1
Valla valimiskomisjoni otsustega saab tutvuda www.viimsivald.ee.
Kandidaadid KOV valimistel
Eesti Keskerakond
nr 101 Oliver Liidemann
nr 102 Oksana Šelenjova
nr 103 Kristjan Mark
nr 104 Kea Kruuse
nr 105 Madis Kaasik
nr 106 Alla Taraskina
nr 107 Kaarel-Mati Halla
nr 109 Elina-Lehta Kaasik
nr 110 Artur Kaldma
nr 111 Alvina Maasik
nr 112 Olari Pint
nr 113 Rain Taimre
nr 114 Arvo Kundla
nr 115 Janis Riisalu
nr 116 Harri Lugu
nr 117 Allan Järvine
nr 118 Leho Rehemäe
nr 119 Jaan Üksti
nr 120 Peeter Narusk
nr 121 Erik Antsma
nr 122 Maksim Zolotarjov
nr 123 Eingard Tops
Tuleviku Viimsi valimisliit
nr 124 Viktoria Tuulas
nr 125 Kristina Kams
nr 126 David Pärnamets
nr 127 Kaja-Reete Jung
nr 128 Pert Lomp
nr 129 Viktoria Saat
nr 130 Indrek Jaaksoo
nr 131 Anneli Lahe
nr 132 Illimar Lahe
nr 133 Regina Vain
nr 134 Henrik Põder
nr 135 Kristiina Böttker
nr 136 Raivo Hermlin
nr 137 Mare Lehtla
nr 138 Helen Lasn
nr 139 Kairi Kuuse
Valimisliit Kogukondade
Viimsi
nr 140 Ivo Rull
nr 141 Ants Erm
nr 142 Mati Mätlik
nr 143 Jelena Kesa
nr 144 Andres Jaanus
nr 145 Lauri Kasemaa
nr 146 Aare Pernik
nr 147 Annika Potter
nr 148 Rein Leipalu
nr 149 Svetlana Kuusing
nr 150 Tarmo Maasel

nr 151 Vilja Oravas
nr 152 Kevin Press
nr 153 Ingrid Käo
nr 154 Andres Poolak
nr 155 Erko Veltson
nr 156 Karmo Korn
nr 157 Martin Kadak
nr 158 Andres Loorand
nr 159 Märt Velleste
nr 160 Toomas Drell
nr 161 Maarius Kuuskmäe
Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei
nr 162 Ilona Thagazitova
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 163 Mari-Ann Kelam
nr 164 Toomas Tõniste
nr 165 Jan Trei
nr 166 Priit Robas
nr 167 Meelis Saluneem
nr 168 Rein Madissoon
nr 169 Katrin Markii
nr 170 Kristiina Laura Järve
nr 171 Kairi Uuk
nr 172 Arvi Altmäe
nr 173 Rein Ottoson
nr 174 Raido Oras
nr 175 Lauri Rohtoja
nr 176 Jaanus Lember
nr 177 Ado Viik
nr 178 Arvo Saat
nr 179 Sulev Ennomäe
nr 180 Andres-Jaak Riit
nr 181 Helle Hallika
nr 182 Tanel Lään
nr 183 Antti Ränisoo
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 184 Urve Palo
nr 185 Annika Vaikla
nr 186 Raimo Tann
nr 187 Ain Pinnonen
nr 188 Ene Lill
nr 189 Anu Kaiv
nr 190 Margus Talsi
nr 191 Valter Puuström
nr 192 Pille Petersoo
nr 193 Piret Simmo
nr 194 Meelis Metsma
nr 195 Jaanus Koni
nr 196 Kristiina Sillaste
nr 197 Marika Saul
nr 198 Ivo Illisson
nr 199 Jevgeni Semjonov
nr 200 Aivar Põlda
Valimisliit Rannarahvas
nr 201 Väiko Dorbek
nr 202 Aime Estna
nr 203 Raivo Kaare
nr 204 Peedu Kass
nr 205 Elle Kristlepp
nr 206 Jüri Kruusvee
nr 207 Darvy Kõdar
nr 208 Ants-Hembo Lindemann
nr 209 Arvi Piirsalu
nr 210 Andrus Pihel
nr 211 Heidy Rebane
nr 212 Sulev Roosma
nr 213 Vello Saluste
nr 214 Endel Saarepuu
nr 215 Jaan Tagaväli
nr 216 Ülo Taurin
nr 217 Raivo Tomingas
nr 218 Taivo Tõruke

nr 219 Inna-Kersti-Dagmar Vaga
nr 220 Marge Veik
nr 221 Mati Viikant
nr 222 Hedy Öpik
Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
nr 223 Hannes Võrno
nr 224 Kristel Menning
nr 225 Jaan Sööt
nr 226 Roland Osa
nr 227 Kadri Paas
nr 228 Mihkel Saretok
nr 229 Gerli Asmer
nr 230 Aarne Jõgimaa
nr 231 Karl Songisepp
nr 232 Anne Luur
nr 233 Lauri Viikna
nr 234 Roman Moltšanov
nr 235 Toivo Urva
nr 236 Aare Tamme
nr 237 Haldo Oravas
nr 238 Rain Pärnaste
nr 239 Vallo Palvadre
nr 240 Indrek Tammemägi
nr 241 Erkki Naabel
nr 242 Tiit Rosin
nr 243 Urmas Mererand
nr 244 Alar Valge
nr 245 Marko Tamm
nr 246 Vladimir Šeripov
nr 247 Ergo Daum
nr 248 Lembit Tammsaar
nr 249 Kristian Potsepp
nr 250 Jaan Kolberg
nr 251 Toivo Kanter
nr 252 Madis Saretok
Eesti Reformierakond
nr 253 Siim Kallas
nr 254 Riina Aasma
nr 255 Taavi Kotka
nr 256 Märt Vooglaid
nr 257 Alvar Ild
nr 258 Aivar Sõerd
nr 259 Kristiina Kägu
nr 260 Jaak Salumets
nr 261 Enn Sau
nr 262 Atso Matsalu
nr 263 Aarne Saluveer
nr 264 Valdur Kahro
nr 265 Ivo Saarma
nr 266 Marju Mik
nr 267 Tanel Einaste
nr 268 Peeter Vään
nr 269 Jaak Raie
nr 270 Kaja Männiko
nr 271 Robert Lauri
nr 272 Margus Allikmaa
nr 273 Taivo Luik
nr 274 Sten Sarap
nr 275 Rein Frolov
nr 276 Hans Riismaa
nr 277 Enn Teimann
nr 278 Rita Veskimeister
nr 279 Toivo Kuus
nr 280 Reigo Randmets
nr 281 Valdo Randpere
nr 282 Vladas Radvilavicius
nr 283 Janek Murakas
nr 284 Kristjan Jõekalda
nr 285 Sergei Tšerepannikov

Viimsi valla
valimiskomisjon

On kokkuvõtete tegemise aeg
Valimiste eel on ikka tavaks möödunud neljale aastale tagasi vaadata
ja rääkida kordaminekutest. Võtame
siis neli aastat kokku. Analüüsime,
mis on tehtud ja millega tuleb veel
järgmisel korral jätkata.
Ausalt öeldes, kui neli aastat tagasi Viimsi
volikokku tulin, ei arvestanud ma sellega, et
siinne poliitiline elu on nii tormiline. Nelja
aasta jooksul oleme meeskonnaga olnud nii
võimul kui ka opositsioonis.
Kahel korral on antud mulle mandaat koalitsiooni juhtida. Olen mõlemal korral hoidnud kindlakäeliselt põhimõtet, et volikogu
tegeleb strateegiliste pikaajaliste arengute kujundamistega ning vallavalitsus korraldab
igapäevast valla juhtimist. Kompetentsed, pikaajalise majandusalase juhtimiskogemusega inimesed on olnud meie kindel eelistus
vallavalitsuse liikmete valikul, mis on ennast igati õigustanud.
Kui valla juhtimisega alustasime, oli Viimsi
investeerimisvõimekus olematu. Laenu vald
võtta ei tohtinud, vallale kuuluvad ettevõtted olid räsitud korruptsiooniskandaalidest.
Tänu vallavanem Alvar Ildi professionaalsele juhtimisele ja tugevale finantskompetentsile oli meil võimalik eelarve uuesti tasakaalu viia, laenukoormust vähendada ja investeeringud kolmekordistada. Selle aasta
alguseks oli valla finantsvõimekus viidud tasemeni, kus saime investeeringuid teha juba
11 miljoni euro ulatuses. Sama saab öelda ka
valla tütarettevõtete osas. Tänaseks on vallale kuuluvate ettevõtete majandustegevus
efektiivne ja läbipaistev ning majandustulemused tõusvas trendis.
Edukalt oleme toonud valda ka n-ö lisaraha – riigigümnaasium, Uus-Pärtle lasteaed, mitmed kergliiklusteed, spordihoone
ja suusamägi. Need on vaid markantsemad
näited – kokku üle 30 miljoni euro.
Üks oluline lubadus, mis meil sel korral
jäi suures mahus täitmata, on kindlasti parema klienditeeninduse tagamine. Kahetsusväärselt kuuleb endiselt siiski palju nurinat
just selles valdkonnas ning uuel perioodil
peame fookuse sättima vallavalitsuse ja elanike vahelise suhtluskultuuri parandamisele.
Liiga palju on endiselt vallavalitsuse ja
ametnike tasandil poliitikat. Ei ole harvad
need juhtumid, kus ametnik, kes on korduvalt tõestanud sobimatust oma ametikohale,
jääb siiski “puutumatuks”. Tema vallandamine takerdub poliitmängude taha. See on
üks näide mitmest, mis tõendab just seda, et
vallavalitsuse liikmed peavad oma igapäevatöös lähtuma siiski organisatsioonile edu
toovatest professionaalsetest otsustest. Voli-

Märt Vooglaid. Foto erakogu

koguliikmete kohustus on siinkohal kontrollida valla tegevjuhtkonna tööd.
Kui vaadata meie naabreid soomlasi, siis
nendel toimib omavalitsustes just taoline juhtimismudel. Poliitikat tehakse volikogudes
ja igapäevane juhtimine on terveks valimisperioodiks antud apoliitilisele tegevjuhtkonnale, kelle töölepingud on tähtajalised ning
võimuvahetus nende tegevusi ei häiri. Selline lahendus on Soomes andnud paljudele
tippjuhtidele kindluse ja ka soovi oma karjääri vahepeal avalikus sektoris teha ning läbi oma ülemaailmsete kogemuste kohalikule
arengule kaasa aidata.
Uutele valimistele vastu minnes loodan
uuelt volikogu koosseisult leida laia toetust
just sellisele lähenemisele.
Mulle meeldis eriti seekordne laulupeo
sõnum – “Mina jään”. Mis riigi ja inimeste
ühtsustunde loomisel on väga sügav sõnum.
Sama põhimõte ja sisu laieneb ka väiksemastele kogukondadele, sh Viimsile. Tuleb
luua olustik, miks meie inimesed tahavad
Viimsis elada, kasvatada siin lapsi, tööl käia
ja veeta vanaduspõlve. Näen, et selleks tuleb oluliselt tuua valda investeeringuid nii
sotsiaalsesse infrastruktuuri arendamiseks
riigi poolt ja veenda erainvestoreid looma
töökohti Viimsisse.
Valimised on ukse ees. Ärge suhtuge oma
hääle andmisesse ükskõikselt, vaid andke
see inimesele, kes on võimekas ja tõepoolest
soovib oma aega, energiat ja teadmisi rakendada meie koduvalla arengusse.
Tugeva Viimsi nimel

Märt Vooglaid

E-hääletamine kohalikel valimistel toimub
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: 602 8840, e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 29. septembril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Vabariigi valimiskomisjon kuulas 6. septembri koosolekul eksperte ning otsustas, et oktoobris aset leidvatel kohalikel valimistel toimub e-hääletamine seadusepäraselt ja plaanikohaselt.
“Peamine argument e-hääletamisega seaduse järgi edasi minna on fakt, et ühtegi reaalset turvaauku leitud ei ole, kogu ID-kaardi kiipi puudutav on hüpoteetiline,” sõnas vabariigi
valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik. “Teiseks
meie otsuse aluseks on RIA kinnitus, et ID-kaart
on Eesti riigis turvaline ja kasutatav kõikides eteenustes. Me ei saa ülejäänud riigist irduda.”
Riigi infosüsteemide amet (RIA) andis 5. septembril avalikkusele teada ID-kaardi võimalikust turvariskist, mis puudutab alates 2014. aasta
oktoobrist välja antud kaarte. Vabariigi valimis-

komisjon pidi seetõttu seadusest tulenevalt otsustama, kas e-hääletamise läbiviimine on turvaline.
Koosolekul osalesid ja andsid seisust ülevaate RIA peadirektor Taimar Peterkop, peaanalüütik Liisa Past ning arendus- ja uurimistegevuse
osakonna juhataja Kaur Virunurm.
“Samas tahan rõhutada, et midagi ei ole kivisse raiutud: kui lähinädalatel tuleb lisainfot
või reaalse ohu kohta uut teadmist, saab vabariigi valimiskomisjon koguneda ja uue otsuse
teha,” lisas Eerik.

BNS
Loe ID-kaardi kiibis avastatud turvariskist
lähemalt lk 5.
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Uus reklaamimäärus
Viimsi vallavolikogu võttis 29. augustil vastu uue
reklaamimääruse, millega jõustub hulk muudatusi – tõuseb reklaami
maksumäär, muutub menetluskord ning reklaami
eksponeerimisele seatakse täiendavad nõudmised. Määrus jõustub
1. jaanuaril 2018.

Reklaamimäärusesse on sisse
kirjutatud praktikast koorunud
põhimõtted. Näiteks ei pea korduvatel tüüpjuhtudel eraldi kommunaalameti komisjoni kokku
kutsuma, et individuaalset otsust teha, ning taotlejale peaks
olema reklaamimäärusega tutvudes selge, missugusel põhimõttel reklaami paigaldamist
ei kooskõlastata.
Probleemiks kooskõlastuse
saamisel pole enamasti mitte
niivõrd sisu ja vorm, vaid pigem
asukoht. Eelkõige juhtudel, kus
tegemist on vallale kuuluva kinnistu, transpordimaa või teekaitsevööndiga.
Ringristmiku ja liikluskorraldusvahendi lähedusesse paigaldatava reklaami korral tuleb
nüüd arvestada määruses sätestatud nõuetega. Näiteks peab välireklaam asuma lähimast liikluskorraldusvahendist vähemalt
10 meetri kaugusel. Siiani on seda hinnanud kommunaalamet
kooskõlastuse andmisel, nüüd
on see ka määrusesse sisse kirjutatud. Eesmärk on tagada Viim-

sis ohutum liiklus, kus reklaamid ei varjuta ega hajuta tähelepanu liiklusmärkidelt. Pigem
oodatud tulemus on ka see, kui
nõudlikumate meetmete läbi väheneb reklaamide hulk valla
üldpildis või muutuvad ettevõtjad leidlikumaks, vahendades
reklaami selliselt, et säiliks Viimsi vallale omane loodusläheduse tunnetus.
Samal ajal on levimas interaktiivsed välireklaamid ja
LED-ekraanidel reklaami eksponeerimine, mis sõltumata asukohast häirivad just eredate valgusefektide ja mõõtmetega. Ka
seda on uues reklaamimääruses arvestatud ja erinõuded sätestatud, mis ei tohiks heatahtlikus ja tarbijast hoolivas reklaamivahendajas tekitada vastupanu.
Alates 01.01.2018 tõuseb
reklaamimaksumäär 0,46 eurole kalendripäevas ühe ruutmeetri kohta (hetkel 0,38 eurot). Võrdluseks – Tallinnas on
reklaami vahendamisel maksumääraks 0,55 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta. Uues määruses
eristatakse interaktiivset reklaami (LED-ekraanid jm) tavalisest reklaamist ning sellele
kohaldatakse kahekordset maksumäära.
Siinkohal meenutame, et
suur osa reklaamimaksutulust
läheb heakorda ja haljastusse.
Käesoleva aasta kohta on reklaamimaksu laekunud ligikau-

du 38 000 eurot. Arvuliselt on
kõige rohkem reklaamitaotlusi
kinnisvara (ca 51%), kaubanduse (ca 25%) ja teenuste (eelkõige toitlustuskohad) kohta (ca
13%). Ülejäänud osa moodustavad sotsiaalreklaamid, muuseumide ja ürituste reklaamid
(valimisreklaame ei ole esitatud osakaalus arvestatud).
Menetluskorra muutus annab
loa väljastamise õiguse kommunaalametile, mis kiirendab
lubade väljastamist. Kehtiva korra kohaselt kontrollib kommunaalamet eelnevalt taotlust ja
edastab otsustamiseks Viimsi
vallavalitsuse istungile. See protsess võtab keskmiselt 2 nädalat. Uute sätete kohaselt on kommunaalametil otsustamiseks 10
tööpäeva, kuid eeldatavasti jääb
see praktikas sõltuvalt töökoormusest 2–3 tööpäeva piiresse.
Oluline on ka see, et alates

KOMMUNAALUUDISED

01.01.2018, mil määrus jõustub, võetakse kasutusele uus
reklaami paigaldamise taotluse vorm. Taotlust on täpsustatud, sellesse tuleb märkida
kõik küsitud andmed. Küll aga
juhtudel, mil taotlejal on tulenevalt eksponeeritava reklaami
sisust õigus saada reklaamimaksu soodustust, ei tule enam
esitada kahte eraldi taotlust
(taotlust reklaami paigaldamiseks ja taotlust soodustuse saamiseks), mis suuremas osas kordavad teineteist.
Kui tekib küsimusi reklaamimaksu, vormide täitmise või
paigaldamise osas, palume pöörduda kommunaalameti poole
tel 602 8818 või e-posti aadressil maarja@viimsivv.ee.

Maarja Kudrjavtseva
Kommunaalameti referent

TASUB TEADA
Põhilised muudatused, mis kaasnevad uue reklaamimääruse jõustumisega alates 01.01.2018.
n Reklaamimaksu määr tõuseb 0,46 eurole ning interaktiivsetel
ekraanidel reklaamidele rakendatakse kahekordset maksumäära, s.o 0,92 eurot.
n Reklaamiloa väljastab kommunaalamet Viimsi vallavalitsuse
nimel.
n Võetakse kasutusele uus reklaami paigaldamise taotluse vorm.
n Seoses interaktiivsetel ekraanidel reklaamide levimisega Viimsi
valda on uues määruses ette nähtud tingimused, et vähendada
sellise reklaami valgustusest tulenevat häirivat mõju.
n Erinõuded ringristmiku ja liikluskorraldusvahendi lähedusesse
paigaldatava reklaami puhul.
n Väiksem tähtaeg välireklaamikandja eemaldamiseks.

Kohus jättis Reidi tee ehitusloa jõusse
Tallinna Halduskohus ei
rahuldanud 6. septembri
otsusega MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebust,
millega taotleti Reidi tee
teisele etapile Tallinna
Linnaplaneerimise Ameti
poolt 21.04.2017 väljastatud ehitusloa tühistamist.
Reidi tee teine etapp kujutab
endast 1,7 km pikkuse sõidutee ehitamist, mis algab Ahtri
ja Jõe tänava ristmikult ning lõpeb Russalka monumendi juures Pirita tee ja Narva mnt ristmikul.
Kohus märkis otsuses, et ehitusloale esitatud kaebusega ei
saa enam nõuda kehtivates üldplaneeringutes määratud tee asukoha muutmist. Kohus ei nõustunud kaebajate peamise väite-

ga, et Tallinna linn oleks pidanud läbi viima uue keskkonnamõjude hindamise. Tegevusloa
andjal oli 2007. aastal läbi viidud keskkonnamõjude hindamise ja mitmete hilisemate ekspertarvamuste põhjal piisavalt
teavet otsustamaks, kas Reidi
tee ehitamine on arvestades kaasnevaid keskkonnamõjusid eelkõige inimestele, merekeskkonnale ja kaitstavatele kultuuriväärtustele lubatav. Kohus tugines sealjuures ka asjaolule,
et Keskkonnaamet kui tee-ehitusest puudutatud kaitstavate
parkide valitseja andis ehitusloale oma kooskõlastuse.
Reidi tee esimest etappi,
ehitust Ahtri ja Jõe tänava ristmikust kuni Pikksilma tänavani, keegi kohtus ei vaidlustanud.
Otsusele võib menetlusosa-

line esitada apellatsiooni hiljemalt 6. oktoobril 2017. Kohtu
poolt kaebajale antud esialgne
õiguskaitse, mis peatas ehitusloa kehtivuse, lõppes kohtuot-

suse tegemisega. Uue taotluse
saab vajadusel esitada ringkonnakohtule.

Anneli Vilu

Tallinna Halduskohus

Reidi tee ehitus on planeeritud lõpetada 2019. aASTA
Tallinna Kommunaalamet kuulutas 29.08.2017 välja riigihanke
Reidi tee ehitamiseks pakkumuste esitamise tähtajaga 20.10.
2017. Hankes on Reidi tee ehituse mõlemad etapid koos ja tööde periood on 460 päeva, alates lepingu allkirjastamisest.
Reidi tee esimene etapp, mis kulgeb Jõe tänavast Pikksilma
tänavani, sai heakskiidu eelmise aasta lõpul. Reidi tee teine
etapp, mis kulgeb Pikksilma tänavast Russalka ristmikuni, sai linnaplaneerimise ametilt ehitusloa käesoleva aasta mais.
1,7-kilomeetrine Reidi tee hakkab kulgema Jõe ja Ahtri tänava ristmikult läbi sadamaala ja mööda rannaäärt Russalka
ristmikuni. Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kohaselt on Reidi tee ehituse abikõlbulikuks kogumaksumuseks 28,5 miljonit eurot, millest 85
protsenti kaetakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

RMK planeerimiskoosolek
9. septembril korraldas RMK Võru, Põlva ja Harju maakondades ürituse “Mis on puude taga?“, kus tutvustati riigimetsa
planeerimise ja majandamise põhimõtteid kõrgendatud avaliku huviga aladel. Harjumaal oli kogunemiskohaks Tädu terviserada Viimsi vallas.
Sissejuhatuseks anti ülevaade metsa eluringist, kõrgendatud
avaliku huviga (KAH) alade määratlemisest, metsa majandamise
erisustest KAH aladel ja huvigruppide kaasamise põhimõtetest.
Seejärel tutvustati kaardil Tädu terviseraja lähistele jäävate
majandamist vajavate metsade olemit: kus oleks vaja viia läbi
harvendusraie ja millised metsaeraldised vajaksid uuendamist.
Edasi toimus ringkäik metsas, kus vaadati konkreetseid metsa-

alasid, seal juba tehtud metsamajanduslikke töid ja selle tulemusi
ning arutleti edaspidiste majandamismeetodite rakendamise üle.
Samuti uuriti, mida erinevates metsaosades ette võtta ja milliseid
töövõtteid võiks kasutada, kui suured võiksid olla raielangid, kuidas majandada terviseraja äärde jäävaid alasid, kuhu jätta alles
elurikkuse ehk säilikpuud, kuhu ja kuidas kujundada n-ö puhveralad.
Arutleti ka selle üle, kuidas kogukond saaks metsatöödes kaasa lüüa ja kuidas metsateema viia rohkemate inimesteni, et kasvaks teadlikkus metsast ja selle majandamisest.

Andrus Kevvai

RMK Ida-Harjumaa metskonna metsaülem

Arendame jätkusuutlikud sademeveesüsteemid
Viimsi vallavalitsus esitas eelmisel nädalal
Euroopa Komisjoni LIFE programmi projektitaotluse “Jätkusuutlike ja kliimale vastupidavate
linnaliste sademeveesüsteemide arendamine“
(lühend LIFE UrbanStorm).
LIFE UrbanStormi eesmärk on suurendada Viimsi valla
ja Tallinna linna võimekust leevendada paduvihmadest
tingitud üleujutusi. Projekti tegevused toimuvad aastatel
2018-2023.
Miks see vajalik on? Eesti jaoks koostatud kliimastsenaariumi kohaselt ootavad meid kliimamuutuste tõttu
2100. aastaks ees olulised muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis. Eestis kasvab keskmine aastane
sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel
(24%) ja talvel (22%). Ühtlasi prognoositakse ööpäevas
30 mm ületavate sademete esinemise sagedust (perioodil
2021–2030 esinemise kasv 99%, 2031–2050 juba 231%
ning perioodil 2051–2100 koguni 435%) ning suviste paduvihmade sagenemist ning intensiivistumist. Juba täna ei
suuda olemasolevad vihmaveesüsteemid paduvihmadega
alati toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused.
Viimsi vald, Tallinna linn, Balti Keskkonnafoorum
ja Eesti Maaülikool panid seljad kokku ning koostasid
LIFE UrbanStormi projektitaotluse. Kavandatud on
mitmeid uuenduslikke tegevusi:
1. Arendatakse välja Viimsi valla sademeveesüsteemi
automatiseeritud juhtimissüsteem;
2. Viimsi vallas rajatakse 4 näidisala looduspõhiste lahenduste katsetamiseks;
3. koostatakse Tallinna näidisala ehitusprojekt, mille
alusel on pärast projekti lõppu võimalik Tallinnas sarnaseid lahendusi rajada;
4. teavitatakse nii Viimsi kui ka Tallinna ettevõtjaid,
asutusi ja linnaelanikke kliimamuutustega kohanemise vajalikkusest ja lahendustest;
5. Koostatakse nii Viimsile kui ka Tallinnale kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava.
Ühtlasi viiakse projekti LIFE UrbanStorm raames ellu
ka suuremaid üle-eestilisi tegevusi:
- koolitatakse ca 80 Eesti veemajanduse spetsialisti,
inseneri ja projekteerijat looduspõhiste jätkusuutlike linnaliste sademeveejuhtimise lahenduste kasutamiseks;
- analüüsitakse olemasolevaid riikliku ja kohaliku tasandi õigusakte ja standardeid sh koostades ettepaneku
sademeveesüsteemi kasutamise maksustamiseks;
- jagatakse projekti tulemusi ka teistele Eesti omavalitsustele.
Plaanis on tutvuda toimivate lahendustega teistes EL
riikides, näiteks Poolas, Rootsis, Taanis ja Ühendkuningriigis.
Projekti LIFE UrbanStorm juhtpartneriks on Viimsi
vallavalitsus, projekti kogueelarve on 1 957 843 eurot, sealhulgas LIFE programmi toetus 1 011 654, millele lisanduvad partnerite omafinantseeringud.
Projektitaotluse koostas Viimsi vallavalitsuse tellimusel Gravitas Consult OÜ. EL LIFE taotlusvooru tulemused
selguvad mais 2018. Hoiame pöialt, et Viimsi vallavalitsuse ja tema projektipartnerite esitatud taotlus oleks konkursil edukas!

Gravitas Consult OÜ

Naissaare talgud
8. septembril toimusid Naissaarel taas talgud –
seekord võttis vallavalitsus ette kalmistu korrastamise.
Pügasime võsa, korjasime prügi, niitsime ja puhastasime
hauaplatse. Pärast tööd sõime ühiselt talgusuppi.
Naissaare regatt jäi seekord halbade ilmaolude tõttu
ära ning seetõttu osales talgutel märgatavalt vähem inimesi kui eelmisel aastal. Täname kõiki tublisid talgulisi!

Kommunaalamet
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Teemaürituste seeria
Taru Viimsis “Viimsi
võimalused”
7. septembril toimus Viimsi Äritares tegutsevas
Viimsi esimeses co-working tüüpi avatud bürooteenuseid pakkuvas Taru Viimsis esimene tasuta
üritus teemaürituste seerias “Viimsi võimalused“.
Külaliseks oli Raivo Vare, kes esines põneval teemal “Tallinna magalast uutmoodi elu- ja majanduskeskuseks“. Osalema oli tulnud üle
25 huvilise. Esineja alustas kokkuvõtlikust ülevaatest meie senisest teekonnast Viimsis läbi aegade. Hõlmatud said nii enne Eesti esimest iseseisvust kui ka kuulsad Kirovi kolhoosi ajad. Eesmärgiga jõuda tänapäeva läbi julge ja haarava pilgu tulevikku.
Õhtu peafookusesse asetusidki mõtted ja ideed Viimsi tulevikust. Viimsi võimaluseks võib saada smart city,
kõiki kaasaegseid infotehnoloogilisi saavutusi edukalt kasutav ja meie senise kogemuse pagasil üles ehitatud tuleviku nutilinn. Raivo Vare sõnade kohaselt võiks selline tulevikulinn saada Viimsi uueks võimaluseks. Kuid selleks
on meil vaja seada paika võimalus mõelda üle poliitilise
horisondi. Viimsi arengu planeerimise põhisuunad peavad
olema paigas vähemalt 20 aastaks. Selleks tuleb meil saavutada Viimsi arengu põhisuundades konsensuslikud poliitikaülesed kokkulepped.

Tõnu Tuulas

Harjumaa tublimad
täiskasvanud õppijad
on selgunud
2017. aastal pälvivad täiskasvanud õppija
nädala (TÕN) raames tunnustuse 8 Harjumaa
tublimat tegijat järgmistes kategooriates: aasta
õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik
organisatsioon, aasta raamatukogu ja aasta
õpitegu.
Harjumaa TÕN-i komisjonile laekus tänavu kokku 24
tunnustamisesildist.
Aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbraliku
organisatsiooni, aasta raamatukogu ja aasta õpiteo tiitli
saajad valis Harjumaal esitatud nominentide seast välja Harju maavanema poolt
moodustatud vastav komisjon.
Tunnustust jagatakse 17.
oktoobril TÕN-i nädalal toiTunnustused antakse üle
muval pidulikul vastuvõtul
17. oktoobril. Foto Fotolia
Tallinna Raekojas, kus tänatakse lisaks Harjumaa tublimatele ka Tallinna edukamaid
täiskasvanud õppijaid.
2017. aastal pälvivad Harjumaal TÕN-iga seonduvalt tiitli ning vabariiklikule konkursile esitamise:
Harjumaa aasta õppija – Laura Telling, Saku Huvikeskuse ringijuht; Harjumaa aasta koolitaja – Maret Lepiksaar,
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜ-de konsultant;
Harjumaa aasta koolitussõbralik organisatsioon – Viimsi
Vallavalitsus; Harjumaa aasta raamatukogu – Saue Linna
Raamatukogu; Harjumaa aasta õpitegu – Mairoos Kala
eestvedamisel tegutsev Keila Väärikate Ülikool.
Harjumaa TÕN-i komisjoni maakonnas tiitli saavad: Harjumaa aasta õppija – Liis Mäeots, Põhja-Eesti
Rajaleidja keskuse karjääriteenuste üksuse juhataja; Harjumaa aasta õppija – Katrin Kõrvas, Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja/eripedagoog/tugiteenuste
koordinaator;
Harjumaa aasta koolitussõbralik organisatsioon – Saku
lasteaed Terake.
Hääleta rahva lemmiku poolt SA Andras kodulehel
andras.ee.

Anne Martin
Harjumaa TÕN-i koordinaator

Avamisel esinesid Haabneeme Kooli tantsulapsed. Fotod Tiit Mõtus

Uus-Pärtle lasteaia ja
Haabneeme kooli avamised
Algus lk 1
Hoone projekteerimisel on arvestatud ka energiatõhususega.
Lasteaed on vormilt ümar, et välisseina pinda oleks võimalikult vähe. Siksakiline v-kujulistel kanduritel varikatus annab hoonele iseloomu nii arhitektuurselt kui ka konstruktiivselt. Rühmaruumidel on aknapinnad päikesekaitseklaasidega.
Uus-Pärtle lasteaia hoone
on projekteerinud Arhitektuurinurk OÜ. Projekteerimisel on
aluseks võetud 2012. aastal
Haabneeme alevikus Veiko Teini
kavandi järgi valminud 144kohaline Laanelinnu lasteaed,
mis on kompaktsuselt ühtviisi
nii funktsionaalne, energiasäästlik kui ka hubane ja lapsesõbralik. Ehitas riigihanke võitnud
Nordlin Ehitus OÜ, ehitusmaksumus oli 1 712 904 eurot. Tegemist on Tallinna lähipiirkonna arengustrateegia meetmest
tuleneva EL-i rahastusega.

Ehitaja andis sümboolse lasteaia võtme Viimsi vallavalitsuse ja
volikogu ning Harju maavalitsuse esindajate kätte.

Haabneeme Kool

Haabneeme Kooli juures avati
3-korruseline juurdeehitus, millega saab kool juurde 1000 m2
pinda. Haabneeme Kool kujundatakse juurdeehituse valmides
ümber 6-klassilisest koolist 9klassiliseks põhikooliks.
“Loodan, et seda maja täidab alati rahulolu ühiselt plaanitu kordaminekust, uudishimu
ja teadmiste kogumise kirg
ning rõõm kõigi meeskonnaliikmete õnnestumiste üle. Soovin, et teie “keti” nõrgim lüli
oleks tugev nagu eestlase DNA,
mis ei lase meie rahva edenemise ja õppimise vaimustusel
vaibuda,” ütles maavanem Ülle
Rajasalu.

Uus-Pärtle lasteaias on uus ja moodne tehnoloogia, mis aitab lastel
õppida muusika, värvidemängu ja interaktiivsete piltide abil.

“Viimsi on kasvav vald ning
igal aastal on õpilaste arv meie
valla koolides järjepidevalt suurenenud. Tänavu alustas esimesel septembril õppetööd kõikides valla koolides kokku juba 2575 õpilast,” ütles Viimsi
vallavanem Rein Loik. “Haabneeme Kooli juurdeehitus on

Viimsi selle aasta üks olulisemaid investeeringuid. Alles maikuus panime me sellele majale
nurgakivi ning täna saame juba
avada. Suur tänu ehitajale, kes
on teinud väga head tööd, et
lapsed saaksid alustada õppetööd kooliaasta alguses juba
uutes ruumides.”

“Kaheksa aasta jooksul, mil
siin õuealal kool on juba tegutsenud, on meil toimunud palju
muudatusi: mina seisan siin täna oma kolmandal avaaktusel,”
ütles Haabneeme Kooli direktor Sirje Toomla. “Kui 2009.
aastal alustasime Viimsi Kooli
õppehoonena, olid meil vaid 2.
ja 3. klassid. Viie aasta järel
muutus kool 6-klassiliseks Haabneeme Kooliks ning täna avame 9-klassilise kooli juurdeehituse. On olnud väga põnev
ja tore aeg. Nüüd saame rahulikult toimetada – lapsi õpetada ja arendada.”
Haabneeme Kooli õppehoone valmis 2009. aastal arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ
projekti järgi. Juurdeehitus on
kavandatud toimiva koolihoone arhitektuurilise jätkuna, järgides selle kõrgusi, rütme ning
viimistluspõhimõtteid. Kasutatud on raudbetoon seinapaneele analoogselt olemasolevale õppehoonele. Hoone harmoneerub olemasoleva kooli- ja lasteaiahoonega. Samuti sobib uus
hoone looduskeskkonnaga kooli vahetus läheduses, on sisustuselt ergonoomiline ning materjalivalikult ja ruumipaigutuselt kaasaegne.
Juurdeehituses paiknevad
ruumid, millest kool on seni
puudust tundnud: tööõpetus- ja
tehnoloogiaklass, kodundus- ja
käsitööklass, loodusklassid, muusika- ja kunstiklass, keemialabor ning kaks rühmatööruumi,
samuti puhke- ja sanitaarruumid.
Haabneeme Kooli juurdeehituse ehitas AS Eviko ja see
läks maksma 1,32 miljonit eurot.

Viimsi vallavalitsus
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ID-kaardi kiibis
avastati turvarisk
30. augustil informeeris
tunnustatud ülikoolidest
pärit rahvusvaheline
krüptograafiateadlaste
grupp Riigi Infosüsteemi
Ametit (RIA), et nad
avastasid turvariski, mis
mõjutab Eestis alates
2014. aasta oktoobrist
välja antud ID-kaarte.
“Eesti ekspertide praeguse hinnangu kohaselt on turvarisk olemas ja me jätkame teadlaste
väidete kontrollimist,” ütles
RIA peadirektor Taimar Peterkop. “Oleme juba välja töötanud esmased lahendused riskide maandamiseks ning teeme
kõik selleks, et ID-kaardi turvalisus oleks jätkuvalt tagatud.”
“Praeguse info kohaselt ei
ole antud turvarisk realiseerunud ning mitte kellegi digitaalset identiteeti ei ole selle abil
kuritarvitatud,” ütles Peterkop.

Võimalik turvarisk puudutab alates 16. oktoober 2014 välja antud
ID-kaarte. Foto Liina Rüütel

“Kõik ID-kaardiga tehtud toimingud kehtivad ja astume rea
samme, et seda turvariski ei
oleks võimalik Eesti ID-kaardi
ründamiseks kasutada ka tulevikus. Sulgesime ID-kaardi ava-

“

ID-kaardi abitelefon on 1777.
like võtmete andmebaasi, kuna
ilma avalikku võtit teadmata ei
ole võimalik antud turvariski

Viimsi turvalisuse päev ja kooli
infolaat tulevad taas
kaardi ründamiseks kasutada.”
Võimalik turvarisk puudutab alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte (sealhulgas e-residentidele väljastatud kaarte) ehk kokku ligi
750 000 kaarti. Enne 2014.
aasta 16. oktoobrit väljastatud
ID-kaartidel oli kasutusel teine
kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud
turvarisk mobiil-ID-d.
“Eesti digitaalne ühiskond
kasutab maailmas uuenduslikke tehnoloogiaid. Uute tehnoloogiatega kaasnevad mugavused, kuid paraku alati ka riskid.
Oluline on, kuidas võimalikke
ohte avastatakse ja välditakse.
Antud juhtum on hea näide sellest, kuidas teadlased annavad
avastustest meile teada ning
Eesti riik saab asuda probleeme lahendama,” ütles RIA juht
Taimar Peterkop.

Riigi Infosüsteemi Amet

Politsei- ja Piirivalveamet vastab ID-kaardist leitud turvariskiga seotud küsimustele
on praegu 1 euro kuus. Mobiil-ID osas saab nõu mobiilioperaatorilt.
ID-kaardi kasutamine on turvaline?
Kõiki teenuseid saab edasi kasutada täpselt nii nagu varem. ID-kaart
n Mida turvarisk tegelikult tähendab?
kehtib jätkuvalt isikut tõendava dokumendi ja reisidokumendina
Teoreetiliselt on võimalik kasutada ID-kaarti isikutuvastuseks ja dikuni kaardile märgitud kehtivusaja lõpuni. Enne 2014. aasta 16.
giallkirja andmiseks ilma kaarti omamata ja PIN koode teadmata.
oktoobrit välja antud kaarte turvarisk ei puuduta.
Ainult sertifikaadi avaliku võtme teadmisest kaardi lahtimurdmiPraeguse hinnangu põhjal on ID-kaardi kasutamine jätkuvalt turseks siiski ei piisa – vaja on ka suurt arvutusvõimekust salajase
valine ka internetis autentimiseks ja digiallkirjastamiseks. RIA ja PPA
võtme väljaarvutamiseks ja spetsiaalset tarkvara, millega allkirja
monitoorivad pidevalt olukorda ja reageerivad kohe, kui risk kasvab.
anda. ID-kaardi tarkvara selleks ei sobi, sest eeldab ID-kaardi paikKuni sertifikaate ei ole peatatud ega tühistatud, ei muutu kaarnemist kaardilugejas.
diomaniku jaoks midagi. Kui sertifikaadid turvariski tõttu suletakse,
Paljud teenused (nt pangad) nõuavad teenusesse sisselogimiantakse sellest kaardiomanikule teada e-posti teel ja teavitatakse
seks lisaks kasutajatunnust või salasõna või mõlemat korraga – ka
avalikult.
neid tuleb teada.
n Kas ID-kaardile on alternatiive?
n Mis juhtus 2014. aasta oktoobris, et selline viga tekkis?
ID-kaardi asemel võib kasutada mobiil-ID-d. Paljudesse teistesse
2014. aasta oktoobris võeti ID-kaartidel kasutusele uus kiip, mis
teenustesse, nt pangateenustesse sisse logimiseks saab kasutada
oli kiirem, põhines uuemal tehnoloogial ja oli seega eelduslikult
ka Smart-ID-d, PIN-kalkulaatorit. Koodikaarte kasutada ei soovita,
turvalisem. Kiibile antud Prantsusmaa ja Saksamaa turvasertifikaanende turvariskid on suuremad kui ID-kaardil.
did kinnitavad selle vastavust kõigile turvanõuetele. Sama kiip on
Mobiil-ID saab tellida, pöördudes oma mobiilioperaatori poole,
kasutusel mitme teise riigi isikutunnistusel, ka maksekaartidel ja
kes väljastab selleks sobiva SIM-kaardi. Seejärel tuleb mobiil-ID
töötõenditel.
aktiveerida politsei.ee veebilehel. Mobiil-ID-d saab hakata kasuLisainfo ppa.ee.
tama kohe pärast aktiveerimist. Pärast seda võib ID-kaardi sertifikaadid sulgeda, et kuritarvituse riski vältida. Operaatori teenustasu
Politsei- ja Piirivalveamet
n Kas

Viimsi turvalisuse päev ja kooli infolaat toimuvad laupäeval, 16. septembril Viimsi Koolis ja selle õuealal.
Viimsi turvalisuse päev toimub juba 11. korda. Turvalisus algab pisidetailidest, märkamisest ning endast ja kogukonnast
hoolimisest.
Turvalisuse päeval on politseinikud, päästjad ja kiirabitöötajad rahva keskel, räägivad oma tööst ja annavad praktilist nõu:
kuidas käituda liiklusõnnetuses; mida teha, kui nähakse pealt
vargust või röövimist; kuidas osutada vajaduse korral esmaabi;
mida silmas pidada hoone kütmisel; miks peab olema kodumajapidamises pulberkustuti, kuidas seda kasutada jne.
Viimsi turvalisuse päeva külastanud vallakodanik peaks olema
teadlikum, oskama vältida ohte ning käituma ohuolukordades
adekvaatselt. Tean ka inimesi, kes on saanud just turvalisuse
päevalt ideid oma naabrivalvesektori loomiseks vallas. See on
klassikaline näide, kuidas oma küla või asum saab panustada
turvalisse elukeskkonda. Mida turvateadlikum kogukond, seda
turvalisem omavalitsus!
Turvalisuse päev toimub septembris, mil algab ka kool, et
nii lapsed kui ka vanemad pööraksid rohkem tähelepanu ohutusele ja turvalisusele kooliteel ning kodudes. Viimsi turvalisuse
päev on alati olnud meeldiv pereüritus. Aastast aastasse on turvalisuse päevaga liitunud uusi koostööpartnereid nii avalikust
kui ka erasektorist.
Viimsi koolilaadal osaleb üle 33 huvihariduse korraldaja, kes
pakuvad võimalusi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.
Esindatud on muusika-, kunsti-, tantsu-, teatri-, liikumise-, spordi- ja loodus- ning täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huvitegevused.
Päästeameti esindajad demonstreerivad tulekustutamist, osalevad ka Viimsi Vabatahtlik Merepäästeühing, Prangli Merepääste, kiirabi ekipaaž. Politsei- ja Piirivalveametit esindab seekord identiteedi ja staatuse büroo, mis tegeleb isikuandmete turvalisuse ja kaitsega, mis tänapäeval aina olulisemaks muutub.
Taas tuleb “pöörlev auto“ turvavöötooli, peatoestendiga ja
kokkupõrkelauaga. Kohal on MTÜ Eesti Naabrivalve, turvafirmade AS G4S Eesti ja Securitas Eesti AS esindused. Esindatud on ka
Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkond ning Naiskodukaitse Viimsi jaoskond. Kaitseliit korraldab turvalisuspäeva raames
näidislahingu Haabneemes Tammepõllu tee ääres.
Kohal on ka Ohvriabi esindus, Viimsi kirikukogudused, Eesti
NATO Ühing, Rannarahva muuseum. Tallinna Sadam korraldab
sel päeval huvilistele bussireise ja tasuta ekskursioone Muuga
sadamasse. Tegutseb Tallinna Sadama maskott hüljes Ülo. Lisaks pakub Naisjuristide Liidu esindus kohapeal tasuta konsultatsiooni võimalust.
Viimsi noortekeskus korraldab tänavakunsti töötoa, mida juhendab Indrek Haas alias Von Bomb, kelle kavandi järgi valmis
2015. aastal Tallinnas Ülemiste Citys Baltimaade suurim seinamaaling “Ülemiste tüdruk“. Töötoa eesmärk on kaunistada ägedate tänavakunstiteostega Viimsi skatepargi kaks seina.
Mõnusat ilma ning head koolilaadast ja turvalisuse päevast
osasaamist kõigile huvilistele!

Jan Trei
Abivallavanem
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Tere tulemast!
Svea ja Raul Raudsepal sündis 21. juunil tütar Brita-Lisl.
Juta Sõueaukil ja Mildon Aderil sündis 13. juulil poeg
Karl Alfred.
n Siret ja Margus Remmakil sündis 13. juulil poeg Trevor
Markus.
n Helen Lilleorul ja Karol Lindverel sündis 20. juulil poeg
Gregor.
n Sandrina Bockil ja Ergo Haabil sündis 20. juulil tütar Adriana.
n Gretel Alveril ja Martin Härmsalul sündis 22. juulil tütar
Adeele.
n Margit Noritil ja Juhan Jürlaul sündis 26. juulil tütar Laura.
n Liis Marii Tiitsol ja Yaseen Abuhussaienil sündis 26. juulil
poeg Eliyas.
n Anu Lüsil ja Peeter Paksil sündis 28. juulil tütar Luna Lee.
n Santa ja Imre Austal sündis 28. juulil tütar Luna Maria.
n Pille-Triin ja Jalmar Linkil sündis 30. juulil tütar Mia Lisett.
n Karin Victoria Kuuskemaal ja Sven Ivanovil sündis 1. augustil poeg Hugo.
n Annika Vaiklal ja Reimo Piirsool sündis 3. augustil poeg
Tristan Thor.
n Tiina ja Reimo Väärtmaal sündis 10. augustil poeg Richard
Tobias.
n Valeria Matsova-Garozzol ja Mario Jan Battista Garozzol
sündis 10. augustil poeg Leonardo.
n Kadri ja Günther Rootsil sündis 11. augustil poeg Noah.
n Katrin Ottisel ja Ardo Kritsil sündis 12. augustil tütar
Kristine.
n Ruth ja Tarmo Juhansonil sündis 15. augustil poeg Lucas.
n Marit Mändil ja Oliver Sillaotsal sündis 15. augustil tütar
Marisel.
n Heily Harendil ja Indrek Liival sündis 22. augustil poeg
Frederik.
n Ruth Suursillal ja Janek Kiudorvil sündis 2. septembril poeg
Jakob.
n
n

VIIMSI VALLA EAKAD sünnipäevalapsed

Palju õnne!
Eksimuse tõttu jäid 01.09.2017 Viimsi Teatajast välja järgmised väärikad juubilarid:
n Sirje Tammaru .................................................................... 70
n Luule

Oruste ....................................................................... 70
n Enno Järvis .......................................................................... 70
n Viktor Vunš ......................................................................... 70
n Mihkel Roots ...................................................................... 70
n Lembit Laas ........................................................................ 70
n Niina Allingu ...................................................................... 70
n Enna Roiz ............................................................................ 70
n Malle Ojari .......................................................................... 70
n Elje Laanep ......................................................................... 70
n Olev Kasak .......................................................................... 70
n Kalvi Saul ............................................................................ 70

Peipsiääre sibulad
jõudsid taas Viimsi valda
Kasepää külas on majade
ees väljas punutud sibulavanikud – Peipsiääre uhkus
ja sümbol.

MTÜ Peipsi Sibulakasvatajad
eestvedaja Mihhail Krassohhini maja ees seisab aga suur
DPD kirjaga furgoon. Hoov on
täis kümnekilostesse võrkkottidesse pakitud sibulaid – kokku 3300 kilo ringis, mis lähevad Viimsi valla elanikele.
11. september on üks selle
suvelõpu ilusamaid päevi, temperatuur küünib 20 kraadini ja
päike paistab. Ei saja tilkagi,
mis on peaaegu et haruldane.
Sügislilled ehivad Mihhaili aias
peenraid ning õunapuu alla potsatavad küpsed õunad. Kollane
kass tuleb, saba püsti, külalisi
uudistama. Idülli segab ainult
naabri muruniiduki kärin, aga
küllap tal saab muru varsti ka
niidetud.
“Tänavune jahe suvi polnud
sibulakasvatamiseks just parim,
sibul tahab sooja. Saak on umbes kolmandiku võrra väiksem
kui eelmisel aastal,” ütleb Mihhail. “Sibulad said ka hiljem
valmis ning kuivatamiseks sobilikke ilmasid on samuti olnud
vähevõitu. Aga sibulaid ikkagi
jätkub ning nad on sama maitsvad kui mullugi.”

Lapik ja maitsev

Hulk sibulaid kuivab veel õue
peal asuvas kuuris, kogu Mihhaili saak on tänavu umbes 4600
kilo, täpselt pole ta seda veel ära
kaalunud. Viimsi mehed kannavad sibulavõrgud autosse.
Suur kogus korraga ära müüa
on kasvatajal muidugi parem
kui väikeste kogustega turu vahet käia. Mihhailile jääb veel
üle 1000 kilo sibulaid kätte, aga
ta ei muretse. Nädala lõpul toimuv Sibulatee puhvetite päev
toob palju rahvast kohale ning
kindlasti ostavad nad ka hulga
sibulaid. Hea kraam kätte ei jää.
Ehtsa Pepsiääre sibula tunneb ära lapiku kuju ja mahlase
ning tugeva maitse poolest. Poola või Läti sibul, mida turul vahel Pepsi sibula pähe pakutakse, ei ole võrreldavgi! Viimsi-

Sibulad peavad kuivamiseks saama soojust ja õhk peab liikuma.
Fotod Annika Koppel

Sibulakasvataja Mihhail Krassohhin oma sibulate ja kassiga.

Sibulakoorem kerkib.

Peipsiääre sibul rändab viimsilaste köökidesse.

kad saavad sibulat 1.50-eurose
kilohinnaga, mis tundub hetkel
üsna õiglane.
Mihhaili suguvõsa on siin
Peipsiäärel sibulaid kasvatanud
põlvkondade kaupa. Naine on
tal aastaid tagasi surnud, tütred
õpivad ja poeg on sibulakasvatamisel abiks. Sibulatega on
palju tööd. Kõige raskem on
kevadel, siis, kui vaja peenraid
kaevata ja sibulad maha panna.
Väärt Peipsi sibula seeme on
Mihhailil endal olemas, seda
ostma ei pea, aga kaevajatele
tuleb maksta küll. Sügisesel sibulakoristamisel löövad kaasa
peamiselt naised. Peipsi ääres
kasvatatakse sibulaid vanade traditsioonide järgi, mingit keemiat ei kasutata ning kõik tehakse käsitsi. Tuleb osta Peipsiääre sibulat, et see äärmiselt
omanäoline kultuur seal ikka
säiliks ning lisaks on see väga
tervislik ja hea.

Sibul terviseks

Viis aastat tagasi algatas Rae
vald sibulaaktsiooni, et aidata
Peipsi sibulakasvatajatel oma
rohke saak otse klientideni
tuua. Viimsi vald liitus ettevõtmisega eelmisel aastal.
“Kogu aktsioon sai kunagi
alguse sellest, et Peipsiääre inimesed olid hädas oma suurte sibulasaakidega, aga igaüks Peipsi äärde heade sibulate järele
ju sõitma ei hakka. Lihtsam
oligi kõik inimeste tellimused
kokku koguda ja sibulad korraga ära tuua ning samas teha
sellega ka piiriäärsetele piirkondadele head. Ka viimsilastele meeldib puhas kodumaine
Peipsiääre sibul,” ütleb sibulatoomise initsiaator abivallavanem Jan Trei.
Samuti sibulaaktsioonil kaasa löönud abivallanem Oliver
Liidemann lisab: “Viimsi inimesed soovivad head sibulat. Eel-

misel aastal tõime ja juba tänavu juunis hakati küsima, et kas
sel aastal ka tuleb. Tahtsime juba varem tuua, aga sel aastal
valmis saak hiljem.”
Eelmisel aastal jõudis sibulaid Viimsisse 4650 kilogrammi, sel aastal toodi ära 3300 kilogrammi. Sibulakasvataja keskmine saak on 2000–3000 kilo
vahel.
Kui sibulaauto laadungiga
õhtuks Viimsi kooli kõrvale parkimisplatsile jõudis, tulid sibulaid tellinud kaubale järele.
Rõõmsate nägudega inimesed
tassisid sibulakotid koju. Neid
saab nüüd mõned kuud võtta
ja saab teha sibulasuppi, sibulapirukat, sibulaklopsi, sibulamoosi, sibulasalatit, marinaadi… Sibul täiendab meeldivalt
pea kõiki soolaseid toite. Kõige tervislikum on aga toores
sibul.

Annika Koppel

Randvere lasteaed sai 1. septembril 10-aastaseks

Pidupäeva matka juhtis Pipi koos sõprade Karlsoni, nõia ja
jänesega. Foto Randvere lasteaed

1. septembril oli Randvere lasteaias rohkem siginat-saginat
kui tavalistel päevadel, sest lisaks teadmiste päevale tähistati Randvere lasteaia 10. sünnipäeva.

Hommikul lasteaeda tulles leidsid lapsed eest lipukeste ja õhupallidega ehitud terrassid. Ühtäkki saabus Pipi, kes kutsus lapsi
lõbusale matkale, rühmaõpetajaid asendasid Karlsson, murueide
tütred, väike nõid, lumememm, müstiline jänes, lammas jt huvitavad tegelased.
Matkaseltskonda saatsid päike, vihm ja vikerkaar. Poolel teel
hakkas Pipi tembutama ja lastele ülesandeid jagama. Lapsed lahendasid ülesanded suure lusti ja rõõmuga. Kui lasteaeda tagasi jõuti, oli kingitus kohal – seekord jagati lastele laiali suur hulk
jäätist.
Pärast lõunauinakut ja õhtuoodet ootasid lapsi saalis Särts ja
Plärts – lõbusad klounitüdrukud oma kaasakiskuva sünnipäevaetendusega, mis lõppes suure üllatustordiga. Suud said magusaks
ka emmed ja issid, kes olid juba peale tööpäeva lasteaeda jõudnud. Pidu meeldis lastele väga.

Tiiu Muide
Marge Silm
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Hambaravihüvitis
täiskasvanutele
1. juulist kehtib ravikindlustusega täiskasvanule
aastas vähemalt 30eurone hambaravihüvitis.
Kuna summa ei kandu
üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune
hüvitis enne aasta lõppu
ära kasutada.

30-eurost hambaravihüvitist saab
kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni 50% arve eest tasumiseks ning teise (vähemalt)
poole summast tasub patsient
ise.
Rasedad, alla aastase lapse
emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased eakad ning suurenenud
hambaravivajadusega inimesed
saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot aastas
ning nemad tasuvad raviarvest
alati vähemalt 15% ise.
Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures makstes ning
hiljem ei pea inimene esitama
ühtegi dokumenti või avaldust.
Hüvitist saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, kes on haigekassa partnerid. Seda, kas arst on sõlminud
vastava lepingu, tasub alati aega kinni pannes kliinikult küsida või vaadata haigekassa kodulehelt haigekassa.ee/hambaravi.
Kui arst osutab nii nimekirja kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid teenuseid, siis arvestatakse

30-eurost hüvitist saab kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni
50% arve eest tasumisel ning hüvitis arvestatakse kohe arve tasumisel. Foto Fotolia

hüvitise summa maha ainult
nende teenuste eest, mis on kirjas esmavajalike teenuste nimekirjas. Ülejäänud teenuste eest
tasub patsient täishinda vastavalt hambaarsti hinnakirjale.
Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele teenustele, mis on kirjas
haigekassa tervishoiuteenuste
loetelus: hambaarsti vastuvõtt,
diagnostika (sh röntgenülesvõtted), ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva

täidise paigaldamine, hamba
eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi,
igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine ning tuimestus.
Hambaarst võib patsiendilt
küsida ka visiiditasu 5 eurot
(va lapseootel naistelt).

Proteesihüvitis

1. juulist kehtib uus täiskasvanu
hambaproteesihüvitise määrus.
Proteesihüvitist on võimalik ka-

Kohaliku omaalgatuse
programm ootab taotlusi
sutada kolme aasta peale summas 260 eurot.
Proteesihüvitisele on õigus
ravikindlustusega töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, üle 63-aastastel ning
osalise või puuduva töövõimega inimestel.
Proteesihüvitise taotlemiseks on kaks võimalust: 1) esitada haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus ja proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument või 2) esitada proteesitegijale avaldus, kus taotlete kulude kandmist hüvitise
ulatuses otse proteesitegijale.
Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused
leiate haigekassa kodulehelt või
klienditeenindusest.
Alates 1. jaanuarist 2018 ei
pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama – kogu arveldus toimub
otse hambaarsti ja haigekassa
vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.
Rohkem infot hüvitiste ja
hambaravipartnerite kohta saab
lugeda haigekassa ja riigiportaali eesti.ee kodulehelt, küsida klienditelefonilt 669 6630
(E–R kell 8.30–16.30) ning
klienditeenindustest või saates
allkirjastatud avalduse info@
haigekassa.ee

Kaidi Kasenõmm

Haigekassa terviseedenduse
ja kommunikatsioonitalituse
spetsialist

Üle 1200 maja Viimsis soovivad saada
DigiMaa valguskaabliühendust
Aprillis käivitus kohalike
omavalitsuste algatusena
üleharjumaaline koostööprojekt DigiMaa, mille
eesmärk on võimaldada
elanikele kiiret ja kvaliteetset interneti püsiühendust valguskaabli
kaudu.
Augustis lõppes küsitlus, millega selgitati välja need majad,
kuhu soovitakse saada DigiMaa
ühendust. Kokku laekus harjumaalastelt tähtajaks ligi 18 000
sooviavaldust, neist 1248 Viimsi valla elanikelt.
Kuigi DigiMaa esimese etapi teavituskampaania sai läbi,
võetakse sooviavaldusi vastu
veel mõnda aega. Arvestatakse
nende soovidega, mis esitatakse enne võrkude rajamise algust.
Praegu on DigiMaal käsil
võrkude planeerimine. Planeerimise tulemusena saab selgeks, mis mahus ja millist tüüpi valguskaablivõrku on vaja
rajada. Samuti saab selle info
põhjal teha esmased arvutused
võrgu rajamise maksumuse kohta. Esmane võrguplaneering valmib oktoobris.

Selle aasta sügisel tehakse
DigiMaal veel mitmeid ettevalmistusi, mis on vajalikud projekti realiseerimiseks. Harjumaa omavalitsustel on plaanis
asutada võrguettevõte, mis hakkab valguskaablivõrku rajama
ning seda tulevikus majandama
ja haldama. Samuti on plaanis
organiseerida võrgurajamise rahastamine ja teha ettevalmistusi ehitushangete läbiviimiseks.
Võrkude projekteerimise ja ehitamisega tehakse algust järgmise aasta alguses, kui on saabunud riigipoolsed projekti rahastamise otsused.

DigiMaa valguskaablivõrkude ehitus kestab
mitu aastat

Valguskaabel tuleb vedada arvestuslikult 20 000 majja, seega tuleb võrku rajada tuhandeid kilomeetreid. Nii suure
projekti elluviimine kestab vähemalt 2 aastat. Õnneks ei pea
kõik elanikud nii kaua ootama. Võrku hakatakse ehitama
väiksemate projektide kaupa ja
esimesed kodud saavad DigiMaa kiiret ja stabiilset interneti püsiühendust kasutada juba

järgmisel aastal.
Ehituse järjekord ja prioriteedid lepitakse kokku omavalitsusjuhtidega, kuid üldine
põhimõte on alustada sealt, kus
asub rohkem soovijaid. Seega
saab lisanduvate sooviavaldustega praegu veel mõjutada ehituse järjekorda. Kui soovid DigiMaa ühendust esmajärjekorras
oma kodupaika, siis hoolitse selle eest, et ka kõik sinu tänava- või külanaabrid oma sooviavaldused DigiMaa veebilehel esitaksid (www.digimaa.ee).

Liitumislepingud sõlmitakse vahetult enne
võrguehituse algust

Võrgu projekteerimise käigus
võetakse kõikide soovijatega
veelkord ühendust: otsustame,
kuidas valguskaablit kinnistul
vedada, ja täpsustame, kuidas
see majja tuua. Seejärel saab

sõlmida lepingu DigiMaa võrguühenduse saamiseks.
Ka edaspidi, pärast võrkude väljaehitamist, on võimalik
DigiMaaga liituda, kuid seda
enam mitte soodustingimustel.
Hilisematel liitujatel tuleb liitumisega seotud kulud täiel määral kinni maksta. Kui enne võrkude rajamist jääb liitumistasu
tänu riigi toetusele ja lisarahastusele alla 300 euro, siis hiljem
liitujatel võib see ulatuda tuhandetesse eurodesse. Seepärast soovitame kõigil praegu
planeeritud soodsat liitumist ära
kasutada.
Anname DigiMaa projekti
käigust Viimsi Teataja kaudu
teada ka edaspidi ning kindlasti tasub silm peal hoida DigiMaa veebilehel ja sotsiaalmeedialehtedel.

Olav Harjo

DigiMaa projektijuht

2. oktoobrini saab esitada taotlusi kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP), mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike
elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Programmist saab taotleda toetust kahe erineva meetme
kaudu:
- Meede 1 “Kogukonna areng“;
- Meede 2 “Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.
Lisaks on 2017. aastal võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate
tegevuste läbiviimiseks.
Ühele projektile taotletava toetuse piirsumma on 2000 eurot.
Harjumaa taotlejatel tuleb taotlused esitada Harju maavalitsusele hiljemalt 2. oktoobriks 2017.
Toetuse taotlemise kord, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhend on kättesaadavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital veebilehel kysk.ee.
Taotlusi saavad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetatakse piirkondlikult küla, aleviku, alevi, valla või linna kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke
ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev katusorganisatsioon või sihtgrupi liikmeid ühendav organisatsioon.
Täiendav info: Maret Välja, telefon 611 8773 või 507 7450,
maret.valja@harju.maavalitsus.ee.

Harju maavalitsus

Detailplaneeringud
25.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja
I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla,
kinnistu Kesk-Kaare tee 81 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
26.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja
I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, kinnistu Tülli tee 22 detailplaneeringu eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav 1709 m2 suurune krunt asub Randvere külas,
riigimaantee 11250 Viimsi – Randvere ääres, piirnedes põhjast äri- ja elamumaa krundiga Tülli tee 24, lõunast kaksikelamukrundiga Tülli tee 20 ja läänest Tülli teega.
Planeeritavale krundile on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0–10°, max
elamu harja kõrgus on 8,5 m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 300 m2 (täisehitusprotsent on
17,5). Täisehitusprotsent on võrreldes lähteülesandes lubatuga suurendatud 2,5% võrra. See tagab mõlemale elamuühikule 150 m2 ehitusaluse pinna ning võimaldab planeerida
varikatuse autole ja abiruumid hoone mahus.
Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei
planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda
valla veebilehel www.viimsivald.ee.
Viimsi vallavalitsus on 05.09.2017 vastu võtnud korralduse nr 627 “Metsakasti külas, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneeringu algatamine
ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 9064 m2 ja see paikneb Metsakasti külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistud Hansu tee 2 (89001:010:3563),
Jäätma tee 17 (89001:010:3183) ja Jäätma tee 15 (89001:010:
3181). Planeeringuala piirneb ühelt poolt üksikelamukruntidega, teiselt poolt metsaga. Planeeringualasse hõlmatud Hansu
tee 2 kinnistu on hoonestamata, teised kaks kinnistut on hoonestatud elamute ja abihoonetega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Hansu teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine Hansu tee 2 krundi suurendamiseks ja elamukruntidele
ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja kahe üksikelamu
kavandamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad
naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad,
liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtted.
Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

8

15. september 2017 VIIMSI TEATAJA

KÜLAELU

Rävala malevkond tähistas
Haabneemes oma 100. aastapäeva
26. augustil toimus Haabneeme alevikus Kaitseliidu Harju maleva Rävala
malevkonna 100. aastapäeva pidulik tähistamine.
Pidupäev algas Rävala malevkonna pealiku major Avo Aljase kõne ja pärja asetamisega
Eesti suurima väejuhi kindral
Johan Laidoneri mälestusmärgile Viimsi mõisapargis.
Järgnes üksuste jalutuskäik,
mis algas Viimsi Kooli juurest
ja lõppes piduliku rivistusega
Eesti Sõjamuuseumi õuel, kus
lauldi Eesti Vabariigi hümni,
malevkonna pealik pidas kõne
ning tublimatele Kaitseliidu liikmetele anti üle maleva ja malevkonna aumärgid ja tänukirjad.
Jalutuskäigust ja pidulikust
rivistusest võtsid osa malevkonna liputoimkond, kaks rühma, Noorte Kotkaste, Kodutütarde ja Naiskodukaitse esin-

Rävala malevkonna esindus marssis läbi Haabneeme aleviku. Foto: Rävala malevkond

dused ning pasunakoor, ühtekokku üle 120 Kaitseliidu liikme. Omapoolse panuse ja tun-

nustuse meie tegevusele andsid külalistena osalenud liitlasvägede esindajad.

Pärast pidulikku rivistust söödi sõdurisuppi ja tutvuti muuseumi väljapanekutega, sealhul-

gas Naiskodukaitse juubelinäitusega. Tänavu tähistab Naiskodukaitse oma 90. aastapäeva ja

arvud kasvavad. Käesoleva aasta suvel käisime taas mõtlikult
raamatukogu ruumides ringi ja
otsisime ruumiprobleemile lahendust. Tänaseks on mõtted
teostunud ja vähemalt aastaks
kasvuruum leitud. Aga kuidas
edasi?
Tulemus on siis selline: internetituba on lugejate jaoks su-

letud ning sinna on ehitatud
riiulid, kus hoitakse raamatute dubletteksemplare ning vähemlaenutatud kirjandust.
Hea uudis on see, et nüüdsest on lugejatele avatud teabetuba, kus lugejate kasutada on
3 arvutikohta ja kohallugemiseks 7 lugemiskohta. Teabetoas on lugejate jaoks avariiulitel teatmekirjandus, sõnaraamatud, kunsti-, teatri- ja turismialane kirjandus. Need lugejad, kes teabetoa avastanud, on
selle kiiduga omaks võtnud. Veidi avaram ja mõnusam olemine senise mõne lugemiskohaga
riiulitevahedes on seegi vähene, mis lugejate jaoks Viimsi
raamatukogus on olnud või-

sel puhul on üle Eesti avatud
teemakohased fotonäitused.
Kaitseliitlasi näeb ka 16. septembril toimuval Viimsi turvalisuspäeval. Üheskoos Naiskodukaitse esindusega eksponeeritakse Kaitseliidus kasutusel
olevaid tulirelvi koos tehniliste
andmetega, jagatakse infot organisatsiooni olemusest ja huvilised saavad infot Kaitseliidu
liikmeks astumiseks. Kaitseliidu poolt eksponeeritavad tulirelvad on analoogsetel üritustel olnud üheks populaarsemaks
väljapaneku osaks, mis paelub
nii suurte kui ka väikeste külastajate tähelepanu.
Rävala malevkond on Kaitseliidu Harju maleva üksus, mis
koondab endas aktiivseid vabatahtlike riigikaitsjaid Ida-Harjumaalt. Vaata ka: harju.kaitseliit.ee/et/ravala-malevkond ja
Facebooki Kaitseliidu Rävala
malevkonna lehekülge.

Rävala malv

Uudiseid Viimsi raamatukogust
Viimsi raamatukogu
töötajad on pidanud läbi
aegade lahendama keerukat ülesannet, kuidas
ahtale pinnale ära mahutada aina kasvavat raamatute ja lugejate hulka.
See on olnud keeruline ülesanne, kui raamatukogu kasulik pind on viimased 12 aastat
olnud vaid 406,5 m², aga kogu
on täienenud igal aastal keskmiselt 4000 eksemplari võrra ja
lugejate arv on kasvanud enam
kui 5 korda.
Paljud teiste raamatukogude kolleegid on imestanud, kuidas me ometi nendesse ruumidesse ära mahume, kui kõik näit-

Viimsi raamatukogu areng

Viimsi raamatukogus on avatud teabetuba, kus lugejate kasutada 3
arvuti- ja 7 lugemiskohta. Foto: Viimsi raamatukogu

2005. a

2017. a
(31.08
seis)

Kogud

37 857

55 101

Lugejad

1 556

8 163

malik luua. Peamine on kindlasti aga see, et seni “peidus olnud” teatmekirjandust võib ise
riiulilt võtta ja vajadusel kasutada.
Muusikatoas on nüüdsest
kaks kiiktooli, kus võib mõnusalt raamatut lugeda või muusikat kuulata, mida on viimasel ajal üsna märkimisväärselt
juurde hangitud.
Sügisel algavad raamatukogus taas ka kohtumisõhtud huvitavate inimestega, kelle raamatud on meid rikastanud heade mõtete ja kasulike teadmistega.
Head lugejad, olete oodatud Viimsi raamatukogusse!

Tiiu Valm
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Kaunis kodu Muugal
Perekond Kuznetsovi
kodu Muuga külas on üks
tänavustest Harjumaa
kaunitest kodudest. Selle
kauni kodu süda on aed,
kus toimetab perenaine
Jekaterina, kes võib taimedest lõputult rääkida.
Kahe tuhande ruutmeetri suurusele krundile rajatud aias leidub koht rohkem kui 1000 erinevale taimele. Jekaterina on
oma aia loonud põhimõttel, et
seal kogu aeg leiduks õitsejaid
või siis lihtsalt värvilisi taimi,
mis pakuks kirevate laikudena
silmailu ka halli sügis- ja talveilmaga.
Praegu õitsevad aias floksid, erksaid toone lisavad kontja kikkapuud ning igihaljad põõsad.
Iluaia sees paikneb väike
köögiviljaaed, mis aga sedavõrd orgaaniliselt tervikuga liidetud, et vahet pole märgatagi. Jekaterina sõnul on osad
köögiviljad – näiteks peet ja
värvilised kapsad – nii kaunid
ja dekoratiivsed, et vabalt võib
meeldiva kasulikuga ühendada
ja neid ka lillepeenras kasvatada.
Aias leidub ka haruldusi,
mille üle Jekaterina on eriti
õnnelik. Näiteks üks magnoolia hübriid, mis kevadeti kaunistab aed suurte lopsakate lõhnavate õitega. Jaapani kirss.
Erinevad sõnajalad, mille eripäradesse süvenemiseks peaks
olema spetsialist. Ja palju muud
põnevat, millest perenaine võib
rääkida lõputult.
Veel leidub aias vitraaže –
näiteks suur liblikas. Vitraažid
on Jekaterina teine hobi, millega on ta tegelenud kaks aastat.

Jekaterina Kuznetsova tutvustab oma aeda. Fotod Annika Koppel

Rooside õitetulv.

Insener ja aednik

“Ühel ilusal päeval aga juhtub, et inimene istutab omaenda käega ühe lillekese. (…)
seejuures tungib inimese ihusse mõne kriimustuse kaudu või
mingil muul viisil terake mulda aja tekitab mürgituse või
nakkuse; lühidalt – inimesest
saab parandamatu aednik.”
Karel Čapek, “Aedniku aasta”.
Inseneriharidusega Jekaterina on taimede vastu huvi tundnud juba mitukümmend aastat – sellest ajast, kui kunagi
töötas Dvigatelis ja elas Lasnamäel. Muugale tuli perekond
2007. aastal, kui valmis maja,
krunt aga oli juba varem. Perenaine meenutab, et alguses olid
siin kitsed, kes ta aiakatsetused
heameelega nahka pistsid. Kevadeks oli kõik ära söödud. Siis
ehitasid nad aia krundile ümber. Üldse on pere palju ise
ehitanud ja teinud, näiteks maja tagumisel küljel asuva avara terrassi kivipõranda. Suvel
käibki elu põhiliselt seal. Jekaterina abikaasa tegutseb ehitusettevõttes, teadmised ja oskused
on peres olemas.
Väike veesilm peab ka aias
olema, siin tuleb vesi tiiki katuselt vihmaveest ning kuna on

Peenraservad on kaetud väiksemate kividega ning seal kõrval mullariba. Jekaterina sõnul on neid nii
lihtne hooldada ja muru niita.

Viigimarjad kasvavad
toas

Külluslikud floksid.

ka äravool, ei jää vesi seisma.
Aianduses peab Jekaterina
oma õpetajaks dendroloog Aino
Aaspõllut, kelle loenguid ta käis
kuulamas, lisaks ammutas teadmisi rohketelt aiareisidelt. Õppis disaini ja kompositsiooni.
“Tahtsin, et mul oleks mitte
ainult suur kollektsioon, vaid

ka ilus ja harmooniline aed,”
ütleb Jekaterina. Hinnatud
kohtumispaik on tema jaoks
augustis toimuvad aianduspäevad Nurga puukoolis, kust
leiab uusi taimi ja jagatakse
aiatarkusi. Muljet on avaldanud ka Tõnis Tenso puukool
Karla külas.

Jekaterina on kauni kodu tunnustuse üle väga rõõmus. “See
kauni kodu liikumine Eestis on
lihtsalt suurepärane,” leiab ta.
“See innustab inimesi oma kodusid kaunistama. Kaunis kodu on väärtus, millest peetakse
lugu.”
Nüüdseks tullakse Kuznetsovide aeda vaatama lähedalt
ja kaugemalt, näiteks bussidega kaugemalt Eestist ja ka Lätist. Aiasõbrad on tore ja kirglik seltskond, kes tuleb külla,
toob midagi, taimi vahetatakse
omavahel. Jekaterina aias küll
veel veidi ruumi jagub, aga ta
suhtumine on aastatega muutunud. Kui ta varem kurvastas,
kui mõni taim talve üle ei elanud, siis nüüd mõtleb, et saab
vaba ruumi, kuhu midagi jälle
istutada.
Majast avaneb aia poole

Vitraažiliblikas on perenaise
kätetöö.

suurte akendega lehtla, mis on
toataimi täis. Jekaterina ulatab
ühe põõsa küljest viigimarja,
mis tõesti väga magus maitseb. Viigipuu läks tal sedavõrd
hästi kasvama ja kandis vilja,
et istutas teise ka. Toas on nõnda palju ja lopsakaid taimi, et
üleminek maja ja aia vahel on
üsna sujuv, mis sest, et klaas
vahel. Suur lõvi moodi pügatud valge kass vaatab diivanilt
oma erivärviliste silmadega
– üks kollane ja teine sinine.
Tuleb ja teeb lähemalt tutvust,
laseb end veidi sügada ning läheb siis ja tukub edasi.
Aknaid kaunistavad Jekaterina värvilised vitraažid. Ka
kööginurgas paikneb üks suuremat sorti taies. “Mulle meeldivad värvid,” ütleb Jekaterina. “Neid lihtsalt peab olema.
Minu aias on alati värve. Ka
talvel ja varakevadel. Esimestena tulevad lumikellukesed,
krookused ja siis juba rohkem
lilli. Aastaring aias pakub kogu
aeg midagi.”
Talvel saab ta vitraaže teha
ja aknast oma värvilist aeda
imetleda. Aga muul ajal on
aias kogu aeg tööd, aedniku
elu on kord juba selline. Selle
üle tunneb Jekaterina rõõmu.
Karel Čapeki “Aedniku aasta”
on ka tema laual ja loeb seda
ikka ja jälle, suure ja muheda
äratundmisrõõmuga nagu enamik aednikke.
“Jah, eitada ei saa – sügis
on käes. Seda võib järeldada
astrite ja hiliste krüsanteemide
õitsemisest. Need sügisesed lilled õitsevad haruldase hoo ja
energiaga, õitsevad ilma erilise kärata, õied nagu ikka õied,
aga see eest – mäherdune hulk!
Ma kinnitan teile, et see küpse
ea õitsemine on palju tugevam
ja kirglikum kui noore kevade
rahutu ja kergemeelne tembutamine. (…) Mis tähendab mõni langev leht sügisese õitekülluse kõrval? Kas te ei näe, et
pole mingit väsimust?” Karel
Čapek, “Aedniku aasta”.

Annika Koppel

Maavanem tunnustas Harjumaa kaunimate kodude
omanikke
Maavanem Ülle Rajasalu tunnustas maakondliku konkursi
“Eesti kaunis kodu 2017“ parimaid Harjumaal.
Tänavusele maakondlikule konkursile “Eesti kaunis kodu 2017“
esitati Harjumaal kümne omavalitsuse poolt kokku 14 objekti.
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu tunnistas neist eramute kategoorias võitjateks perekond Suvi kodu Keila valla Tuulna külas, Jekaterina Kuznetsova kodu Viimsi valla Muuga külas
ning perekond Meeritsa kodu Keila linnas.
Harju maavanem otsustas anda oma eritunnustuse, lisaks eelnimetatutele, ka Triinu Kaldojale ja Tarmo Kaingule Anija vallas
Ülejõe külas rajatud kauni maakodu eest ning Keila linnas Jõe
58 asuvale korteriühistule omanäolise korterelamu haldamise
eest.
Maakondliku konkursi “Eesti kaunis kodu 2017“ parimaid Harjumaal tunnustas maavanem Ülle Rajasalu 8. septembril tänuüritusel Keila kultuurikeskuses.
Vabariigi President korraldas üleriigilise “Eesti kaunis kodu
2017“ auhinnatseremoonia 27. augustil Valgas, kus Harjumaalt
said tunnustuse osaliseks kõik kolm maakonnas eramute kategoorias esile tõstetud kodu.

Anne Martin
Harju maavalitsus
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Muusikapäev Viimsis

HINGENURK

Kuhu edasi?
Küllap see küsimus vaevab meid igaüht aegajalt, olgu siis üksikisikuna või kogukonnana, ja
loomulikult ka ühiskonnana. Samas ühe probleemina võiks vast seejuures esile tõsta hoopiski
selle, et me tõttame edasi küll, kuid teadmata
tegelikult kuhu. Sest kui silmis on vaid väikesed
eesmärgid, on kaugemad sihid puudulikud ning
nii võib tulevik päris tume paista.

Palju olulisem eesmärgile jõudmisest on teekond selle sihi
suunas. Foto Mikk Leedjärv

Elu üheks suureks paradoksiks on tegelikult see, et meie ei
tea, kuhu me tegelikult läheme, sest inimese, kogukonna
ja ka ühiskonna võimekus midagi korda saata on tegelikult
vägagi piiratud. Mitte seepärast, et materiaalseid vahendeid oleks vähe või ideid napiks, vaid hoopiski sellepärast,
et inimene loodu hoidjana on tegelikult tegutsemas vaid
selle meelevallaga, mida Looja temale usaldanud on.
Aga inimene ju ikka püüdleb kiiremini, kõrgemale ja
kaugemale, seejuures tihtilugu endale aru andmata, kas
sellel ka mõtet on. Ja nii enda meelest suure eesmärgini
jõudnuna võimegi avastada, et ees ootab põhjatu tühimik.
Isekate olevustena arvame seejuures, et meil on jõud ja
vägi tühimiku serval seistes lahendus leida – kuhu edasi?
Kuid kas alati üldse peabki kuhugi edasi rühkima?
Sest mis mõtet on eesmärgi saavutamisel, kui sinna jõudes
kohe leida uus siht ja edasi pürgida?
Eks sellepärast ka väga paljud religioonid maailmas,
mis, tõsi küll, on tihtilugu seotud ka mingisuguse eesmärgini jõudmisega, suunavad inimest mõtlema ja endas läbi
tunnetama teekonna ilu ja selle rõõme. Sest palju olulisem
eesmärgile jõudmisest on ju teekond selle sihi suunas. Ja
kui inimene oskab selle ilust rõõmu tunda, võib arusaamine eesmärgi olulisusest sootuks muutuda.
Loosungeid praegusel ajal kõlab meie ümber igasuguseid. Üks ütleb, et tema teeb, teine ütleb, et tema lubab,
kolmas pöörab kuhugi jne, kuid lõppkokkuvõttes on kõik
need loosungid suur tühimik, sest tegelikkuses ei tea meie,
mida tehakse, mida lubatakse või kuhu pööratakse. Aga
eks nende loosungite eesmärk ju tegelikult ei olegi mitte
miski muu, kui lihtsalt see, et pildil olla ja jõuda valitsema
seda väikest maanurka, kus me kõik elame.
Usun, et me kõik oleme aru saanud, et oma Nokiat meil
Eestis pole. Ja tegelikult see, mis aitab meil inimestena,
kogukonna ja rahvana püsida ning kasvada, peitub hoopiski milleski muus, kui suurele pildile pürgimises ja maailmakuulsaks saamises.
Tegelikult oleme me väga rikkad, sest see pärand, mille oleme saanud oma esivanematelt, on rikkalik ja ilus
selleks, et meie võiksime kasvada ka ikka enam ja enam
suunas, mida ka kuulsaim viimsilane, president Lennart
Meri on öelnud: me peame saama vaimult suureks! Kui
me teame, kust me tuleme, kes on käinud meie eel, siis
on meil kindlasti väga palju enam oskust oma teekonnast
rõõmu tunda, sest võime näha, et nii hästi ei ole meie maal
veel kunagi elatud!
Nii võime avastadagi, et eesmärki meil küll ei ole ja
kuhugi me ei püüdle, kuid rahu on me südames ja meeled rõõmsad sellest sõltumata, sest elu on lihtsalt ilus, üks
imeline and, mille osaliseks oleme saanud. Ja kui rahu ja
rõõm on meiega, siis polegi vast tähtsust, kuhu edasi. Ja
tegelikult just siis, kui tormamisest loobume, eneseupitusest hoidume ja alandlikud oleme, võime me tõelist rahu
ja rõõmu tunda.

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Ehkki tõelise muusikasõbra jaoks on iga päev
muusikapäev, siis oktoobri
esimesel päeval jõuab
muusika kõikjale, sest
just siis tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva.

Muusikaarmastust võib ju kuulutada, kuid nagu ikka maksab
tegu rohkem kui sõna. Nõnda
toobki muusikapäeva kontserdiprogramm kõikide huvilisteni
enam kui 750 muusiku jõul rohkem kui 100 tasuta kontserti üle
Eesti. Igas maakonnas, sealhulgas ka saartel kingitakse kuulajatele professionaalseid etteasteid tippinterpreetidelt ja heliloojatelt.
Helide ja kõladega täidetakse avalik ruum, alates kontserdisaalidest ja kultuurimajadest
kuni lennujaama, kaubakeskuste, turu ja trammideni välja.
Pole tähtis, kus viibite – muusikalise üllatuse osaliseks on
lootust saada siiski. Mitme kontserdiga rõõmustatakse ka Viimsi elanikke.

Pühapäevane
orelipooltund

Sel aastal on muusikapäev sattunud pühapäevale. Päevale, mille staatus muheda mõnulemispäeva, perega puhkamise päe-

va ja paljudele ka kirikuskäimise päevana sirutub märksa
sügavamale kui sel aastal järjekorras viies kontserdiprogramm. Muusikapäev on aga oludega kohanenud. Seega puhuvad kirikutes üle Eesti orelitele
elu sisse muusikapäeva orelipooltunnid. Üles astuvad nii kohalikud kogukonna orelimängijad kui ka spetsiaalselt selle
päeva puhul ringi sõitvad organistid.
Randvere Peetri kirikus mängib 1. oktoobril pillide kuningal
algusega kell 15.30 organist
Aivar Sõerd. Kuigi tema nimi
võib seostuda eelkõige poliitikamaailmaga, on Sõerd tõestanud end laia haardega pillimängijana. Tema repertuaari kuulub orelimuusika paremik Buxtehudest Bachini. Sõerd on andnud mitmeid kontserte, näiteks
Niguliste kirikus, ning osalenud mitu aastat Nõmme Lunastaja kiriku teenistustel. Möödunud aastal ilmus Sõerdi debüütalbum.

Viljandimaal Hüpassaares Mart
Saare kodukohas tähistatakse tema 135. sünniaastapäeva. Viimsi Rannarahva muuseumis aga
esitab Veljo Tormise koorilauludele pühendatud kava kammerkoor Collegium Musicale
dirigent Endrik Üksvärava
juhtimisel. Kontsert algab kell
16 ja koori sõidutab õigeks ajaks
sündmuspaigale SEBE vinge
uunikumbuss, mis on vaatamisväärsus omaette.
Collegium Musicale kutsus
Üksvärav ellu seitse aastat tagasi ning neist on saanud väga
hinnatud kollektiiv. Koori eesmärk on rikastada ja edendada
Eesti muusikaelu repertuaariga
renessansist kaasajani. Olulisel
kohal on vanamuusika ja Eesti
heliloojate teosed. Koor on teinud koostööd erinevate tippdirigentidega ning esinenud pea
kõikjal maailmas Prantsusmaast
Jaapanini. 2015. aastal tunnustas Eesti Kooriühing Collegium
Musicalet teistkordselt aasta
koori tiitliga.

Kummardused
heliloojatele

Anna ise kontsert!

Tänavune muusikapäeva programm pöörab palju tähelepanu
armastatud heliloojatele. Näiteks Põltsamaal seisab ees kontsert-kohtumine Olav Ehalaga,

kapital premeerivad aasta jooksul enim silma paistnud muusikategelasi. Galale on võimalik kaasa elada otseülekandes
ETV ekraanilt algusega kell 19.
Kelles aga kripeldab soov
muusikapäevast isiklikumaltki
osa saada, võib näiteks mobiliseerida oma musikaalsemad
semud ning ise kontserdi püsti
panna. Nimelt kutsub “Kõlame
kaasa” programm üles endast
märku andma kõiki, kes ise sel
päeval tasuta avaliku kontserdi
korraldavad. Selleks tuleb hiljemalt 18. septembriks saata eposti aadressile kaasa@muusikapaev.ee kontserdi toimumise
koht, aeg ja esinejad ning info
kajastub 21. septembriks muusikapäeva kodulehel.
Jagagem muusikaarmastust!
Lõppeks kõnelevad ju teod valjemalt kui sõnad. Vaata lisaks:
muusikapaev.ee.

Nele Volbrück

Muusikapäeva
korraldusmeeskond

Traditsiooniliselt tõmbab muusikapäevale joone alla pidulik
muusikapreemiate tseremoonia
Estonia kontserdisaalis, kus Eesti Muusikanõukogu ning Eesti
Kultuurkapitali helikunsti siht-

Ubinapäeval teeme taluturul mahla ja kooki
Septembrikuu viimasel laupäeval tomub
Viimsis õunateemaline turupäev.
Traditsiooniliselt on ubinapäeva keskmeks suured mahlatalgud. Kõigi soovijate
õunad pressib kohapeal tervislikuks mahlaks Hiiumaalt kohale vurav suur mahlapress. Teil jääb üle ainult õunad kotiga
kohale tuua ja kaasa võtta ka mõni suuremat sorti nõu, millega mahl koju transportida.
Mahlapressimisega alustatakse laupäeval kell üheksa ja press töötab kindlasti
õhtutundideni välja. Vajadusel jätkatakse

pühapäevalgi. Mahlategemiseks on vajalik
eelregistreerimine e-posti aadressil helen.
kruusvee@gmail.com või telefonil 5620 1417.
Mahlapressimise tasu on 30 senti liiter.
Ubinapäeva raames toimub ka suur õunakoogivõistlus. Koostöös Nami-Nami toiduportaaliga selgitame välja parima õunakoogi “Viimsi õunakook 2017”. Võistluse täpsem info ja reeglid: rannarahvamuuseum.ee.
Kohtumiseni Viimsi taluturul!
Mahlategemiseks on vajalik eelregistreerimine. Foto erakogu

Jekaterina Alipova
SA Rannarahva Muuseum
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Viimsi huvikeskus sisustab sügisõhtud
Liis Makuse juhendamisel annavad hea võimaluse argirutiinist väljumiseks. Õpitoa käigus kujundab igaüks oma fantaasia järgi isikupärased klaasist ehted – ripatsi, prossi või
kõrvarõngad. Valminud tööd lähevad klaasahju sulatamisele ja
sünnib unikaalne sulatatud klaasist ehe.
Tüdrukud vanuses 10–14 on
oodatud disainitöötuppa. Töötoas räägitakse, kuidas saada inspiratsiooni, ja stilist näitab, kuidas ta disainis seeliku, mis läks
moelavadele kõndima. Kõik osalejad saavad enda disainitud Tsärgiga koju kõndida.
Sügisvaheajal kutsume lapsi
ka laagrisse. Tulemas on loovuslaager ja tüdrukute laager.

Viimsi huvikeskus
alustab sügishooaega
uute huviringide, harivate loengute ja põnevate etendustega.

Laste ja noorte huviringide valikusse on sel sügisel lisandunud
tantsuline iluvõimlemine tüdrukutele ning väikelapse ja vanema jooga. Lapsed, noored ja täiskasvanud, kes on huvitatud pilliõppest, saavad kätt proovida
SilverDrumi löökpilliringis. Sel
aastal on lisandunud teise kitarriõpetajana tuntud kitarrist
Toomas Laur, kuna eelnevatel
aastatel jätkus kohti vaid kiirematele registreerujatele.
Noored ja täiskasvanud
moehuvilised, kes sooviksid ennast rohkem kurssi viia moeteemadega ning läbi praktiliste
katsetuste kaupluses proovida
endale selga uusi stiile, saavad
osaleda moe ja stilistika huviringis. Uue huviringina pakume ka moejooniste tegemist.
Mõlemat huviringi juhendab stilist Kadri Veisner.
Täiskasvanutele on lisandunud mitu huvitavat tantsuringi:
Ladina-Ameerika tantsud naistele ja Viimsi tantsuklubi. Viimsi tantsuklubi kohtub korra kuus
ja koos kaaslasega õpitakse vanu seltskonnatantse ning lihtsamaid rahvatantse. Kaaslaseks
võib olla sõbranna või ka laps,
kes on üle 10 aasta vana. Lisaks tantsuringidele on täiskasvanutele nüüd pakkuda ka õhtune Vinyasa jooga tund – hingamisest juhitud liikuv meditatsioon.

Loengud toitumisest
ja ilust

Sel sügisel pöörame rohkem tähelepanu toitumisele. Tulemas
on loengud taimetoiduhuvilistele. Räägime toitumise mõjust enesetundele, meeleolule,
kehakaalule ja tervisele. Kuidas

Argo Aadli täissaalidele mängitud lavastus “Hullumeelse päevik“
jõuab Viimsi publiku ette novembris. Foto R.A.A.A.M

toitumine mõjutab naha, küünte, juuste ja ripsmete seisukorda? Kuidas toituda, et püsida
noorena ja hoida liigeseid tervena? Tunnustatud juhendajaid
Kadi Toompere ja Evelin Märtson annavad oma loengutel neile küsimustele vastused. Kadi
on kirglik taimetoitude valmistaja, kelle sulest on ilmunud
kaks elustiili- ja retseptiraamatut “Jooga köögis I. Retsepte
ja soovitusi tervemaks eluks”
ning “Jooga köögis II. Rõõm
ja tervis kooskokkamisest”. Ta
on teinud taimetoidukoolitusi
ning viib juba kolmandat aastat läbi igakuiseid kooskokkamisõhtuid. Evelin on lõpetanud
Tallinna Ülikooli kehakultuuriosakonna rekreatsioonikorralduse eriala ning omandanud teadmisi maailma vanimas joogakoolis Santa Cruz Yoga Institute. Lisaks on ta läbinud palju
erinevaid treeneri- ja toitumiskoolitusi. Evelini põhitöö ongi
treeningute läbiviimine ning
inimeste nõustamine.

Sügisesel ajal on omal kohal ka ilukoolitused. Vastuse saavad küsimused, milline on sobiv näohooldus ja missugused
on parimad jumestusnipid. Tulemas on ka eraldi koolitus samal teemal noortele iluhuvilistele. Koolituse viib läbi 19-aastase töökogemusega ravikosmeetik, meigi- ja jumestuskunstnik Karine Terzjan.
Beebide ja väikelaste vanematele pakume ökobeebi loenguid, teemadeks beebide- ja väikelaste uni, ohutus ja esmaabi
ning väikelaste toitumine. Lektor Reet Post on lõpetanud Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna
proviisorina ja õppinud juurde
refleksioloogiat, imetamisnõustamist ja eelkooli pedagoogikat. Ta on pidanud lektorina terviseteemalisi loenguid ja loonud MTÜ Ökobeebi. Reet on
nõutud beebide ja väikelaste
ujumistreener ning võimlemisõpetaja.
Klaasist ehete meisterdamise töötoad klaasikunstnik Mari-

Teatrid tulevad
Viimsisse

Mis oleks sügis ilma teatrita?
Septembris tuleb meile külla
Rakvere Teater. Etenduses “See
kõik on tema” võtab üksikvanemast ema ette eksperimendi,
et läbi sotsiaalvõrgustiku jõuda lähemale oma võõraks jäänud pojale. Mängu ja elu piirid
hägustuvad. Iga käik viib lähemale suuremale kaosele ja iga
viga maksab end sajakordselt
kätte. Kaalul on usaldus ja elu.
Osades Tiina Mälberg ja Imre
Õunapuu.
Septembris saab näha ka
“Kolme põrsa lugu”. Kuressaare Linnateatri vahva lastelavastus on kõigile teada-tuntud
lugu kolmest põrsakesest ja
kurjast hundist. Ja muidugi on
hunt see, kes iga hinna eest tahab põrsaid ära süüa.... stopp!
Nii lihtsalt see aga ei käi, sest
põrsad on kavalamad kui kunagi varem ja hunt suurem kui
arvata võiks. Kes sööb keda?
Öige pörsas on vöitja! Laval
on kolm näitlejat, kes proovivad nukkude abil kogu loo selgeks jutustada.

Oktoobris külastab meid Komöödiateater etendusega “Hollywoodi filmitähed”. Selle loo
peategelasteks on kunagised filmikunsti superstaarid Bette Davis ja Joan Crawford, kes on
mõlemad ka Oscari pälvinud.
Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas
filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik vahendid lubatud.
Mõlemad kiristavad hambaid,
aga peidavad selle teeseldud
naeratuse taha. Rafineeritud solvangud ja vaimukused lendavad mõlemas suunas ja kumbki ei kavatse alla anda.
Paratamatult tekib küsimus,
kas meie primadonnad Helgi
Sallo ja Katrin Karisma on ka
midagi taolist läbi elanud? Olid
ju nemadki Estonia teatris nii
kolleegid kui ka konkurendid.
Sellele küsimusele oskavad
vastata ainult nemad ise, meie
võime ainult oletada, vastavalt
oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõlema kirglikult esitatud
rolle ning otsustada, kumb siis
ikkagi seekord peale jäi.

Linnateater
esmakordselt külas

Esmakordselt jõuab Viimsisse
Tallinna Linnateater. Lavastuse “Köster” autor ja lavastaja on
Andrus Kivirähk. Selles selgub,
kes oli see Oskar Lutsu kirjutatud Paunvere köster ehk JulkJüri? Kes siis teda ei teaks? Laval on Peeter Tammearu.
Särtsu sügisesse lisab aga
kabaree! Varietee-etendus toob
lavale kabareediiva Kaire Vilgatsi ja Showstoppersi imelised tantsijad. Kõlavad laulud
muusikalidest “Chicago”, “Cabaret” ja “Burlesque”, kaasaegsed ja klassikalised popphitid eesti ja inglise keeles ning
loomulikult ka kuulus kankaan! Etenduses on kasutusel
üle 100 glamuurse ja suurejoo-

nelise kostüümi!
Lastele pakub aga lusti tsirkuseetendus “Kuidas saada klouniks”.
Novembris külastab meid
Argo Aadli etendusega “Hullumeelse päevik”. Gogoli “Hullumeelse päevik” on äärmiselt
tänapäevaste kokkupuutepunktidega. Maailmas, kus hakkab
hajuma piir normaalsuse ja ebanormaalsuseks vahel, terve ja
pataloogilise vahel, kus tihti kõverpeeglina vale saab tõeks ja
olematu olevaks. Ehmatavalt
näitab meie praegune aeg, et
nihestatud mõttemaailma ja ettearvamatu käitumisega ning labiilse psüühikaga inimesed võivad saada suurriikide juhtideks.
Kuidas käivitub ja areneb selline “hulluse” protsess, seda näitab väga ilmekalt ja ülimalt värvikalt Gogoli novelli peategelane.
Detsembris toob Viimsi Muusikaliteater lavale muusikalise
koguperelavastuse
“Charlie
Browni jõulud”. Meeliköitvalt
südamlik ja humoorikas jõuluetendus sobib vaatamiseks kõikidele.
Jõulukuul on veel tulemas
Noorkuu ja Laura jõulukontsert.
Hoia silma peal Viimsi huvikeskuse kodulehel ja Facebooki lehel, et olla kursis kõigi
sündmuste ja uute huviringidega. Kui liitud meie uudiskirjaga, siis potsatavad uudised ise
sinu e-postkasti. Ära jäta ennast välja Viimsi kõige huvitavamast inforingist! Võta sõber kaasa ja tule meile külla!
Sisustame sinu pimedad sügisõhtud.
Kohtumiseni huviringides,
loengutes, töötubades ja etendustel! Ilusat ja huvitavat sügist kõigile!

Heidi Kirsimäe

Viimsi huvikeskuse
kommunikatsioonijuht
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Viimsi valla kultuurikalender
19.–29. september
JUMALATEENISTUS
17. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus
kell 17
Kontsert-jumalateenistus
Oma laule esitab Mati Murumaa
Viimsi Vabakirikus
21. september kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. september kell 13
Kontsert-jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis
24. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
28. september kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
NÄITUS
Näitused Rannarahva
muuseumis
Kuni 30. september
Fotonäitus “Osmussaar – kivine
maakild Soome lahe suudmes”
Haapsalu Fotoklubi ja Tartu
fotorühmitus Hetkepüüdja
Näitused Eesti Sõjamuuseumis
Uus püsinäitus “Eesti vormi
lugu 1917–1940“
Külma sõja näitus, relvanäitus jm
Fotonäitus “Naiskodukaitse 90“
Eesti Sõjamuuseumis
Sõjatehnika püsiekspositsioon
Külastus tasuta!
Sõjatehnika angaaris

September
Näitus “Elupusle“
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus
September – november
“Tuules, päikeses, vihmas“
Elise Dobrjanski maalide näitus
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis
ÕPI- JA JUTUTOAD
17. september kell 12
Tatraleiva õpituba
Koolitaja Liisa Kaasik
Eelregistreerimine: info@harmoonikum.ee, tel 5308 1188
Harmoonikumi tervisekeskuses
kell 12–14
Loeng koos praktilise tegevusega
“Taimetoit on põnev“
Koolitaja Kadi Toompere
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse kohvitoas,
II korrusel
27. september kell 18–20.30
Näohoolduse- ja meigikoolitus
noortele
Koolitaja Karine Terzjan
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis,
II korrusel
28. septembril kell 18
Kohtumine Leo Kunnasega
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
29. september kell 18.30
Loeng “Kuidas toitumine
mõjutab enesetunnet, meeleolu, kehakaalu ja tervist“
Koolitaja Evelin Märtson-Nava
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis,
II korrusel
KONTSERT, TEATRIETENDUS
20. september kell 10.30
Kontsert Hõimurahvaste
nüüdisklassika

Kristi Mühling (kannel), Aare
Tammesalu (tšello), Diana Liiv
(klaver), Anna Mišina (mari
rahvalaulik), Kai Kallastu (sopran)
Sissepääs tasuta!
Viimsi mõisas

30. september kell 11–13
Lasteaedade kolmikürituse
“Sportides tugevaks!“ jooksuvõistlus
Päikeseratta ja Karulaugu
lasteaia õuealal

23. september kell 12–23
24. september kell 12–23
Tasuta sissepääsuga festival:
Vanade bändide kokkutulek
Igal täistunnil uus esineja
Korraldaja: Lauri Viikna
Pargi tee 12 õuealal, Viimsi
Peokeskuse ees

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
15. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Karl Madis duett / DJ Andrus
Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis

27. september kell 19
Rakvere Teatri etendus
“See kõik on tema”
Autor: Andrei Ivanov
Lavastaja: Helen Rekkor
Osades: Tiina Mälberg ja Imre
Õunapuu
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis

16. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Parvepoisid
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas

29. september kell 9.30,
kell 10.45, kell 12
Kuressaare Linnateateri lasteetendus “Kolme põrsa lugu”
Piletid 5 €, Piletilevis ja huvikeskuse kontoris
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis
SPORT
19. september kell 13
Haabneeme terviseraja
IV etapi avamine
Haabneeme terviserajal
23. september kell 12
Kalevi Jalgrattakooli noorte
mägirattasarja Viimsi etapp
Korraldaja: MTÜ Kalevi Jalgrattakool
Rohuneemes
28. september kell 15
XVIII kindral Johan Laidoneri
olümpiateatejooks
Korraldaja: Eesti Spordiselts
Kalev
Eesti Sõjamuuseumi ees ja
Haabneeme terviserajal

22. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Anna Curly / VJ Allan Peramets
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
23. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Ly Kättmann
Tasuta!
Jussi Õlletoas
29. september kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Debüüt / VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
LASTELE JA NOORTELE
Kuni 29. september
Haridusprogramm I–II kooli-

astme gruppidele:
“Randlase kiirkursus“
Hind: 4 €
Kuni 15. oktoober
Haridusprogramm algklassidele:
“Tore taluelu“
Hind: 4 €
Aastaringselt
Keskkonnaprogramm lasteaia,
I–II kooliastme gruppidele
“Olen mere sõber“
Hind: 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

28. september kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud!“
Eelregistreerimine: jane@
huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
kell 16
Meediaklubi (alates 12. a)
Randvere noortekeskuses
29. september kell 16
Fotokaos tahvelarvutitega!
Randvere noortekeskuses

15. september kell 16
Fotokaos!
Viimsi noortekeskuses

EAKATELE
20. september kell 20
Tutvumisõhtu
Ragnar ja Co
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

18. september kell 16
“Teeme ise!“
Teeme aknapilte
Viimsi noortekeskuses

23. september kell 15
Randvere päevakeskuse
10 tegevusaastat
Randvere lasteaia saalis

21. september kell 16
“Ise tehtud, hästi tehtud“
Eelregistreerimine:
jane@huvikeskus.ee
Teeme klimbisuppi
Viimsi noortekeskuses
kell 16
Meediaklubi (alates 12. a)
Randvere noortekeskuses

27. september kell 20
Tutvumisõhtu
Mati Karm
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

25. september kell 16
“Teeme ise!“
Teeme tuulekella
Viimsi noortekeskuses
26. september kell 11
Lastele: kohtumine lastekirjanik Kadri Hinrikusega
Algklasside õpilastele
Eelregistreerimine: elise@
viimsivald.ee
Tasuta!
Viimsi raamatukogus
kell 16
Väljasõit Katariini Gildi
Eelregistreerimine ja info:
viivika@huvikeskus.ee
Väljasõit algab Viimsi noortekeskusest

27. september kell 16
Hooaja avamine ja huviringidesse registreerimine
Viimsi päevakeskuses
VARIA
16. september kell 11–14
Turvalisuse päev ja kooli infolaat
Viimsi Koolis ja õuealal
17. september kell 10–14
Viimsi taaskasutusturg
Külastajatele sissepääs TASUTA!
Viimsi Kooli fuajees
20. september kell 19
Viimsi mälumängu IV etapp
Rannarahva muuseumis
26. september kell 13
Sõdurimaali avamine
Naissaare endises klubihoones
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Enneolematud lahingud

Rullituuri Tallinna
etapil näitas taset
Euroopa meister

Augusti lõpus Black Box
Studios toimunud Viimsi
esimesel võitlusspordivõistlusel Tigers Fight 1
võidutsesid koduväljakul
Viimsi “tiigrid“.

Black Box Studio oli üheks õhtuks üles ehitatud tõeliseks võitlusklubiks, kus ei puudunud ilusad naised ja sportlikud mehed.
Ringi- ja tantsutüdrukud riietas
BonBon Lingerie ja muusikat
mängis Weekendi diskor Christian Saburo. Võistluse alguses ja
pauside ajal esinesid muusikud
Grete Paia, Viimsi oma Sissy
Nylia ja Viljandist pärit bänd
Vaje.
Viimsi Tigers Gymi võitlejatele astusid vastu poksijad
Tartust, Narvast, Keilast, Maardust ja Tallinnast. Õhtul kell
kaheksa alanud võitluslike matše ja meelelahutuslikku sõud
oli vaatama tulnud üle viiesaja inimese, kellest enamik elas
häälekalt kaasa nii “tiigritele”
kui ka külalistele kaugemalt.
Matšid kujunesid äärmiselt võitluslikuks – seitsmest matšist
kuus lõppesid nokaudiga. Juba
esimesest matšist alates, kui “tiiger” Ilari Nuutinen võitis tugeva lahingu tehnilise nokaudiga
Keila Team Moisari võitleja Alari Tammsalu vastu, oli
selge, et tulemas on lahingud,
mida pole siinmail varem nähtud.
Õhtu teises matšis läksid
vastamisi “tiiger” Karl Puudersell ja Wiru Treeningu võitleja
Andre Kaljurand. Kaljurand suutis tabada tugeva vasaku haagiga Puuderselli lõuga ja võit
läks nokaudiga Kaljurannale.
Kolmandas matšis võidutsesid
taas Viimsi “tiigrid”, kui Mairo Astur võitis tehnilise nokaudiga Narva Konkiro võitlejat
Artjom Spiridonovit, kes alustas küll väga jõuliselt, kuid ei
suutnud Asturi tugevaid lööke
blokkida ja kohtunik otsustas

3. septembri toimus Viimsis Rullituuri selle
hooaja neljas etapp – Tallinna Rulluisumaraton.
Ilmataat soosis uisusõitu ja sõidule kogunesid
mõõtu võtma lisaks kodumaistele tegijatele ka
rullisõbrad naaberriikidest ning Taanist ja Venetsueelast.

Black Box Studio oli üheks õhtuks ehitatud tõeliseks võitlusklubiks. Fotod Petra Maria Poola

“Tiiger“ Sten Saksonile tõid Maardu Poksiklubi Olümp poksija Boriss
Ljubovski vastu edu tugevad rünnakud.

matši lõpetada teises raundis.
Neljandas matšis alustas Sten
Sakson, Viimsi Tigers Gymi
võitleja, kohe tugevaid rünnakuid Maardu Poksiklubi Olümp
poksija Boriss Ljubovski vastu. Tugevad löögid ja hea poksitehnika tõid soovitud edu ning
kolmandas raundis läks võit Saksonile tehnilise nokaudiga. Viies
matš oli üks õhtu tehnilisemaid, kui Lasnamäe klubi Leader Muay Thai kogenud võitleja Valeri Golubev läks vastamisi Raul Eskoga. Matš kujunes tõeliseks sõjaks, kuna mehed võitlesid kõik kolm raun-

di, otsustavaks said aga Esko
täpsed tabamused ja pidev aktiivne ründamine. Võit läks kohtunike otsusega Raul Eskole.
Kuuendas matšis kohtusid Viimsi Tigers Gymi võitleja Maikel Astur ja spordiklubi Garant
esindaja Artur Rutskin. Jõuliste käelöökidega alustanud Rutskin suutis Asturi ka korra põrandale lüüa, kuid Astur taastus kiirelt, ründas tugevalt vastu ning teravad jalalöögid tõid
ka soovitud võidu. Õhtu viimane, seitsmes matš kujunes poksilahinguks, mida pole Eestis
ka suurimatel profivõistlustel

näha olnud. Tartu taipoksi klubi tippvõitleja Ott Remmer versus Andi Uustalu Viimsi Tigers
Gymist – lahing, mida kõik
olid oodanud. Uustalu tugevate löökide eest hästi põiklev vasakukäeline Remmer liikus kergelt ja kiirelt, lüües teravaid vasturünnakuid Uustalu kaitsesse.
Mõlemad mehed tahtsid võitu
ja võitlesid lõpusekunditeni.
Kolm raundi head poksilahingut lõppes Andi Uustalu võiduga.
Pärast poksimatše toimus
BonBon Lingerie pesusõu.
“Viimsi esimene võitlusspordi üritus Tigers Fight 1 kujunes väga edukaks – olid head
võitluslikud matšid ja hea sõu,
mis ei jätnud kedagi külmaks.
Kõik võitlejad olid tasemel ja
usun, et publik jäi rahule ning
tuleb vaatama ka järgmist võitlust. Tänan kõiki meie toetajaid ja suurepärast tiimi, kes
abistasid võistluste korraldamisel nõu ja jõuga! See õnnestunud võistlus on meie väiksele Viimsi Tigers Gymi klubile
ja kõikidele meie “tiigritele”
suur võit,” sõnas peakorraldaja
ja Viimsi Tigers Gymi eestvedaja Ivo Pukk.

Viimsi Tigers Gym

Eelmistel päevadel Rullituuri hirmutanud vihmane ilmateade siiski paika ei pidanud ja etapp möödus päikesepaistes. Vaatamata tugevale tuulele oli erinevate distantside
stardis sadu rulluisutajaid, kes veel suve ja hooaja lõpust
viimast võtsid.
Rulluisumaratoni arvestuses tuli meeste konkurentsis
võitjaks taanlasest Euroopa meister Stefan Due Schmidt
ajaga 01:03:52.507. Eestlastest parima tulemuse sõitis välja Marten Liiv ajaga 01:07:36.517.
Naistest oli kiireim Eesti naiste kiir- ja rulluisutamise
tipp Saskia Alusalu, kes saavutas ajaga 01:15:19.043 ka
maratonidistantsi üldarvestuses auväärse 32. koha.

Kadri Kütt
Uus Maa Rullituur

Rulluisumaratoni võitja Stefan Due Schmidt.
Foto Uus Maa Rullituur
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Jakob Haud. Foto Riina Ramst (puri.ee)

Palju õnne, Jakob!
Pärnu Sügisregatt lõpetas tänavuse purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja noorte paadiklassidele Optimist, Zoom8
ja Laser 4.7. Zoom8 klassis teenis sel hooajal Eesti meistri
tiitli viimsilane Jakob Haud.
Zoom8 klassis võistlesid finaalis Jakob Haud (Rein Ottosoni
Purjespordikool), Hendrik Holtsmann (Pärnu Jahtklubi), Hugo
Vaino (ROPK) ja poolfinaali võitjana Aleksander Kuusik (ROPK).
Nõrgas tuules oli konkurentidest kaalult kergemal Kuusikul selge eelis ning Pärnu Sügisregati esikoht kuulub Haudi ja Holtsmanni ees temale.
Eesti meistri tiitli teenis kolme etapi kokkuvõttes välja Jakob Haud, järgnemas Hugo Vaino ja Liis Annus.
Pärnu Sügisregati korraldas Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti
Jahtklubide Liiduga.
Lisainfo purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja kohta leiate puri.ee.

Viimsi Teataja

Noortetreening on 12–15-aastastele noortele mõeldud lõbus ja kaasahaarav üldfüüsiline treening. Foto MyFitness

VII Pirita Sügisjooks kutsub starti
Eesti sügisjooksude kalendris on oma kindla koha leidnud
Pirita Sügisjooks, mis sel aastal toimub juba seitsmendat
korda pühapäeval, 24. septembril.

Sügiskauni Pirita Kloostrimetsa teedel ja radadel saavad
jooksurõõmu nautida nii suured kui ka väikesed jooksusõbrad.
2016. aasta võitu tulevad kaitsma Roman Hvalõnski ja sügisjooksu kolmekordne võitja Kaisa Kukk.
Lisaks 6 km pikkusele põhijooksule on kavas ka lastejooksud. Lastele tuleb jooksupisikut edasi andma Tallinna Teletorni maskott ETI ning need, kel distants läbitud, saavad osaleda
Loovustoa kunsti- ja meisterdamistelgi tegemistes.
Igale sügisjooksu lõpetajale on auhinnaks unikaalne, ainult
selleks jooksuks kujundatud medal.
Pirita Sügisjooksu toimumist toetavad: Briketipoisid, RIMI,
Sportland, Oriflame, NIKE, Cido, Barilla, Moqyi, Kiropraktika
Kliinik, Tallinna Teletorn, Pirita Seikluspark, Eesti Tervishoiu
Muuseum, KÜSK, Tallinna Linnavalitsus ja Viimsi Vallavalitsus.
Kohtumiseni Pirita Sügisjooks 2017 stardis!
Liikumises on energiat!
Rohkem infot: www.piritajooks.ee.

Erik Vest

Laste- ja noortetreeningud
MyFitness Viimsi klubis
MyFitness Viimsi spordiklubil on hea meel teatada, et lisaks MyFitnessi
noortetreeningutele toimuvad klubis alates septembrikuust ka treeningud lastele vanuses 8-11.
Lapse regulaarne kehaline aktiivsus mõjub kasvamisele ja
arengule hästi. Lastel peab olema võimalus ennast välja elada ning seda täpselt neile suunatud tegevustega. Regulaarne
füüsiline aktiivsus vähendab lastel stressi, muudab nad õnnelikumaks, aitab kaasa keskendumisvõime arengule ning tagab
öösiti hea une. Varakult õpitud
sportimisharjutused kanduvad
tihti edasi ka täiskasvanuikka.
Kahjuks on laste vähene aktiivsus üha kasvav probleem,
sest koolipäevad on pikad ning

arvuti ja muud nutiseadmed on
üksnes passiivseid tegevusi pakkuvad kaaslased. Laste liigne
kehakaal ning madal aktiivsus
võivad esile tuua mitmeid terviseprobleeme, nii füüsilisi kui
ka vaimseid. Seega on väga oluline innustada lapsi spordiga
tegelema! MyFitnessi laste- ja
noortetreeningud pakuvad erinevaid üldfüüsilise treeningu
võimalusi ning sihipäraseid treeninguid alates 8. eluaastast.
MyFitnessi lastetreening on
8–11-aastastele lastele mõeldud
lõbus treening läbi mängu. Harjutuste sooritamisel kasutatakse oma keharaskust ja tehakse
tutvust ka erinevate treeningvahenditega. Treeneri juhendamisel õpitakse tunnetama enda
keha, sooritatakse vastupidavusja tasakaaluharjutusi. Treener
pöörab tähelepanu baasharju-

tuste sooritamisel õigele tehnikale ja tutvustab ka edasiarendusi. Treeningut juhendab
positiivne ja energiline treener
Liivi Kivimäe. Treeningud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti algusega kell 15.45.
MyFitnessi noortetreening
on 12–15-aastastele noortele
mõeldud lõbus ja kaasahaarav
üldfüüsiline treening. Stuudio
treeningutes õpitakse meie kogenud treenerite juhendamisel
harjutuste õiget tehnikat, arendatakse erinevaid kehalisi võimeid ning vastupidavust. Keskendutakse noorte mitmekülgsele arengule läbi põnevate ja
lõbusate treeningute. Treeningut
juhendab alati särav ja positiivsust täis treener Meeli Kask.
Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega kell 16.15.

Laste- ja noortetreeningute
paketi kuutasu on 32 eurot. Lepingut on võimalik allkirjastada klubis kohapeal. Lepingu
allkirjastab lapsevanem.
Septembrikuu viimasel nädalal kutsume kõiki huvilisi
tutvuma treeningutega. Tasuta tutvumistreeningud toimuvad MyFitness Viimsi klubis:
- 29.09. kell 15.00 MyFitness lastetreening, treenerid Liivi
ja Meeli,
- 29.09. kell 16.00 MyFitness noortetreening, treenerid
Liivi ja Meeli.
Treeningus osalemiseks palun registreeri ennast viimsi@
myfitness.ee või telefonil 661
9740.
Tasuta kohti on piiratud arv!

MyFitness
Viimsi spordiklubi

XVIII Kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks kutsub
29. septembril toimub
Viimsi mõisapargis juba
18. korda kindral Johan
Laidoneri mälestuseks
korraldatav olümpiateatejooks.
Olümpiateatejooksule on oodatud osalema 8-liikmelised võistkonnad, kes võistlevad viies
võistlusklassis: kaitseväe ja kaitseliidu võistkonnad, põhikooliealiste võistkonnad, gümnaasiumiealiste poiste võistkonnad,
gümnaasiumiealiste tüdrukute
võistkonnad, sõpruskonnad/korporatsioonid/spordiklubid.
Võistlusmaa pikkus on 8 x
750 m.

Eelregistreerimine

Võistkondade eelregistreerimine on võimalik kuni 22. septembrini telefonil 615 4280 või
e-posti aadressil anneli@eestikalev.ee. Registreerimisel palume märkida võistkonna nimi, võistlusklass, osalejad, võistkonna esindaja nimi ja kontaktandmed.
Võistlema pääsevad 50 esimest registreerunud võistkonda. Võistkondade nimeline ülesandmine lõpeb 1 tund enne
starti.

Ajakava

13.30 võistkondade kogunemine Viimsi mõisapargis, võist-

Kindral Johan Laidoner
Kindral Johan Laidoner, Eesti Vabadussõja juht, oli aastatel 1924–
1931 Eesti Olümpiakomitee abiesimees, juhtides viimasel neljal
aastal ka Eesti Spordi Keskliidu tööd. 1931–1934 täitis ta EOK esimehe kohustusi. 1934. aastal sai kindral Johan Laidonerist EOK
esimees.
Üheksa aastat rahvusliku olümpiakomitee tegevust juhtinud
Johan Laidoner viis Eesti olümpiavõistkonna 1936. aasta Berliini mängude suurvõitudeni. Olümpiamängud kannavad endas rahuaadet, Eesti väejuht sümboliseerib vabaduseaadet. Rahu ja
vabadus on teineteisest lahutamatud. Kumbagi ei saada kingitusena, vaid nende nimel tuleb pingutada.
Kindrali mälestusele ja olümpia-aatele pühendatud teatejooks
on kutsutud looma vaimset sidet kunagiste ja tänaste põlvede vahel. Kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksule on oodatud koolinoored, üliõpilased, kaitseväelased, kaitseliitlased, noorkotkad,
spordiklubid ja firmad, et võisteldes proovile panna oma sportlik
visadus ja tahtejõud.

kondade nimeline ülesandmine.
14.00 võistkondade nimeline ülesandmine.
14.30 võistluste avamine
Viimsi mõisa peahoone ees.
15.00 XVII kindral Johan
Laidoneri olümpiateatejooksu
stardipauk.

Korraldajad

Kindral Johan Laidoner.
Foto erakogu

18. kindral Johan Laidoneri
olümpiateatejooksu korraldavad Kindral Johan Laidoneri
Selts, Eesti Kaitsevägi, Eesti
Spordiselts Kalev, Kaitseliit,
Viimsi Vallavalitsus.

Spordiselts Kalev
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Püsi terve looduse abil
Saabuvad jahedamad
ja tuulisemad ilmad
toovad tihti kaasa ka
külmetushaigusi. Viimsi
Keskuses avati hiljuti
Eliksiiri ökoapteek, mis
pakub suures valikus
kvaliteetseid looduslikke
vitamiine, mineraalaineid, toidulisandeid ja
väetoite.

Algav sügis toob lapsed linna
uueks kooli- ja lastaia-aastaks.
Lapsevanematena soovime, et
laps kohaneks kiiresti uue elurütmiga ning kohe esimesed
viirushaigused last tõvevoodisse ei murraks. Kui väikelaps on
plaanis viia esmakordselt sõime või lasteaeda, oleks nutikas
hakata selleks juba aegsasti valmistuma. Uues keskkonnas, kus
on uued reeglid, palju uusi
kaaslasi, uued toidud, kasutusel teised materjalid ja puhastusvahendid võib väikelapse immuunsus saada suure koormuse. Kui veel lisada stress, mis
kaasneb vanematest lahusolekuga, võib vastupanu haigustele nõrgeneda. Aga kui laps
on haigestunud, siis tegeleb kogu organism haigusega võitlemisega ning lapse areng jääb
tahaplaanile. Sagedaste haigestumise pärast tunneb muret
aga kogu pere, vanemate töölkäimine on takistatud ja haigestuda võivad ka teised.

Kõige kuulsamat vitamiini C saab ka tsitruselistest. Foto Eliksiir

Kuidas valmistuda
sügiseks

Esmalt tuleb muidugi üle vaadata lapse ja ka täiskasvanute
toidulaud ning jätta välja suhkrurikkad joogid ja söögid, mis
ei paku toitaineid ning nõrgestavad ka immuunsust. Hommikusöögiks ei tasu pakkuda magusaid krõbinaid või maitsestatud piimatooteid, samuti ei
kuulu esimese toidukorra juurde saiake moosiga. Mida tervislikku lapsele pakkuda? Teraviljatoidu valmistamiseks tasub valida täisterahelbed ja pakkuda erinevaid putrusid, müslisid ning neid ka lisanditega
täiustada. Näiteks lisada kaerapudrule banaani ja kaneeli,
marju, puuvilju, aga ka riivitud porgand või kõrvits mait-

seb pudrus hästi. Tatrale võib
proovida lisada herneid, kuivatatud tomateid, juustu või
hoopis keedumuna. Müslile lisada marju ja puuvilju või süüa
seda hoopis smuutiga. Oluline,
et menüü ei muutuks üksluiseks ja igavaks.

Tervislik võileib

Võileiva saab teha ülimalt tervislikuks – lihtsalt kasvata seda kõrgemaks. Lisa täisteraleivale kala või muna, pista vahele salatileht, lõika peale tomatit, kurki, paprikat, lisa tilli,
sibulat, basiilikut või teisi ürte
ja oledki alustanud päeva tervislikult. Usu, see maitseb ka
paremini kui lihtsalt sai vorstiga. Üks lisand, mida võiks koguaeg au sees hoida, on hapu-

kurk. Oleme kuulnud, et meie
immuunsus algab soolestikust
ja seal elutsevatest bakteritest.
Seega on väga tähtis, et nende
kooslus oleks mitmekülgne ja
kogu seltskond ka hästi toidetud. Hapendamisel tekivad toidus head bakterid ehk probiootikumid, mis on uuritult positiivse mõjuga ning mida meie
toidulaud alati väga palju ei
sisalda. Leiame neid hapendatud köögiviljadest ja piimatoodetest, kääritatud jookidest nagu kasemahl, kombuca ehk teeseene jook jt.

Abimehed bakterid

Head bakterid toituvad kiudainetest, mida leidub teraviljas,
köögi- ja kaunviljades, pähklites, seemnetes jm. Kes soovib
kindla peale välja minna, siis on
parim valik toidulisandid, mis
sisaldavad nii pro- kui ka prebiootikume ning aitavad tugevdada meie immuunsust seestpoolt. Hädavajalikud on probiootikumid ka antibiootikumiravi ajal ja järel, et mitte veel
rohkem nõrgestuda organismi
ning hoida oma mikroobikooslust võitlusvõimelisena. Head
lisandid on koostatud silmas
pidades lapsi, kapslid on väikesed ja kergelt neelatavad –
näiteks pakutav Terranova Green
Child Friendly Microfloora, täiskasvanutele piimhappebakterite kompleks, mis sisaldab li-

saks headele bakteritele külmkuivatatud taimseid lisandeid,
mis lisavad sünergiat ja parandavad toidulisandi omastamist.
Need lisandid on taimsed ja
sobivad ka veganitele, ei sisalda lisa-, sidus- ega magusaineid. Lapsele võib kapsli ka
avada ja lisada toidule.

D-vitamiini tuleb
võtta lisaks

Arstid hoiatavad liigse päikese
halvast mõjust ja ilmataat teeb
oma korrektuurid. Hädavajalikku D-vitamiini sünteesib meie
nahk aga ainult päikese toimel.
Septembrist maini on aga meie
laiuskraadil päikese UVB-kiirgus liiga madal, et käivitada
D-vitamiini sünteesi nahas. Parim viis oma D-vitamiini varu
kontrollida on teha vereanalüüs,
aga lisamanustamine on meie
kliimas hädavajalik. Ka D-vitamiin osaleb meie immuunsüsteemis, vähendab vastuvõtlikkust haigustele ning hoiab
korras hormoonsüsteemi. D-vitamiini puudusel seevastu langeb kaltsiumi imendumine soolest, mis toob kaasa luude hõrenemise, hammaste lagunemise, lihaste sh südamelihaste
funktsiooni halvenemise. Eriti
ohtlik on D-vitamiini vaegus
lastel ja rasedatel. Soovitame
hakata kasutama Terranova D3vitamiini, mis sobib ka veganitele, juba septembrikuust. Sel-

lele D-vitamiinile on lisatud riisiklii õli, külmkuivatatud koriandri lehti, shiitaket, spirulinat ja kõrvitsaseemneid, et tagada D-vitamiini omastamiseks
vajalikku A- ja K-vitamiini, magneesiumi, tsinki ja boori.

Kõige kuulsam
vitamiin C

Kes ei oleks kuulnud C-vitamiinist, mille toime puhul mõeldakse peamiselt väsimusele ja
immuunsusele. Palju olulisem
on aga, et C-vitamiin osaleb
kehas kollageeni tootmises, millest sõltub meie veresoonte elastsus, sidekudede venivus ja naha siledus, isegi igemete tervis.
Südamearstid on arvamusel, et
me vajame oluliselt rohkem Cvitamiini, kui tavapäraselt toiduga saame. Ka vananemisilmingute ärahoidmiseks ei piisa
kolmest õunast päevas, vaid vajame rohkem seda kuulsat vitamiini. Eliksiiri looduspoes
Viimis Keskuses pakume Terranova ja Solgari C-vitamiine
nii kapslite kui ka pulbrina, samuti tundlikule maole mõeldud
happeneutraalses vormis.
Septembris pakume kõiki
orgaanilisi ja vegan looduslikke Terranova tooteid 20% allahindlusega. Ootame Eliksiiri loodusapteeki Viimis Keskuses!

Külli Holsting

Eliksiiri loodustoodete nõustaja
ja toitumisnõustaja

Kelvingi eralasteaed ootab
vabadele kohtadele lapsi (1,6–7 a).
Ootame alates 2017/2018 õppeaastast oma meeskonda
• klassiõpetajat
• matemaatika õpetajat

Kandidaadilt ootame:
• erialast haridust,
• väga head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust, avatust uuendustele.
Konkursist osavõtuks esitage:
• avaldus,
• elulookirjeldus,
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tööleasumise aeg on september 2017.
Dokumendid palume saata hiljemalt 24. september 2017
e-posti aadressil info@viimsi.edu.ee.

Meil on:
- Väikesed rühmad ja personaalne lähenemine
- 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem
- Looduskaunis koht – mere ja metsa vahel
- 14 aastat kogemusi
- Laienenud ruumides uus söögituba ning robootika- ja muusikaring
UUDISED!
- Loomad lasteaeda – loomadega ajaveetmine on lastele rahustav
- Õuelasteaed projekt – kõiki tegevusi saab harrastada õues, mille tulemusel on
lapsed tervemad
- Inglise keel õppekavasse – võõrkeelte ja erinevate kultuuridega tutvumine
- Ujuma – vesi on teraapilise mõjuga
- Avastamistuba – teeme katseid ja varjuteatrit
- Õppemaks 76–94 eurot kuus
Lisainfo: www.kelvingilasteaed.ee ja telefonil 552 3395

MLA Viimsi Lasteaiad hõlmab kaheksat lasteaeda Viimsi vallas.
Pakume tööd:
• õpetajale;
• õpetaja assistendile;
• õpetaja abile;
• tervishoiutöötajale (tähtajaline tööleping).
Lisainfo ja kanideerimine:
Mirje Trei (tel 5622 0121 ja e-posti aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee)
www.viimsilasteaiad.ee
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KUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS

n Pakume kõiki vihmaveesüsteemide ja eramu katteplek-

kidega seotud teenuseid. Tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Tel 501 6689, ken@
puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Viime tasuta minema vanametalli, ostame ka ära suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine eritasu eest 10 €/tk.
Tel 5845 8588.
n Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus, remont, aedade ja majade värvimine, lammutustööd, tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 5366 4294, ehitusm@online.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija
teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post
margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise teenust
terve Eesti piires ja müün mulda Viimsi valla piires. Kontakt: tel 5900 2643, Rasmus.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük. Aedade ehitus. Haljastus. Tegeleme tänavakivide ja munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehitusega ja
haljastusega. 14-aastane kogemus antud valdkonnas. Epost henno.piirme@gmail.com, www.kivivennad.ee, tel
551 9855.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus.
Teostusjoonise ja projekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/
okste langetamine. E-post igor@inkteenused.ee, tel 5348
7318.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja
akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, e-post kpe.kpe@
mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 5877 1665
või info@puhaskolle.ee.
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstnapühkija
ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja Meriväljal.
Korstnapühkija akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690
0686, korsten.korda@gmail.com.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865, info@
lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave kell
9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Randveres, hubases koduses stuudios pakun kuni septembrikuu lõpuni soodsalt järgmisi teenuseid: ripsmete
keemiline koolutamine LashLift (15.-), kulmude modelleerimine (6.-) ja värvimine (6.-), meigikunstniku teenused:
meik päevane (15.-), õhtune (25.-). Tel 5626 2330, Evelyn.
n Kogemustega eraõpetaja järeleaitamistunnid kuni põhikoolini matemaatikas, inglise keeles jt ainetes. 10 €/h,
tel 508 7943.
n Klassikaline massaaž, lõõgastav jalamassaaž magneesiumi jalavanniga, spordi-, näomassaaž, tselluliidiravi
Viimsis. Vt ka tmassaaz.wordpress.com, FB TMassaaz, tiina.maria.magdaleena@gmail.com, tel 526 0275.
n Lõikan hekid sirgeks ja õunapuude suvelõikus. Tel 515
4027, Riho.
n Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
n Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja võrkaedasid, haljastustööd. Lammutustööd, kaevetööd. Tel
5846 0403, e-post edumehis@online.ee.
n Salong Kaluri tee 3 pakub klassikalist massaaži õhtusel
aegadel. Seansi kestvus 40 minutit (25 €). Täpsema info
saamiseks kirjutage microbladearts@gmail.com.
n Kogemustega lapsehoidja/kodukoristaja võtab uusi kliente. Pikaajalisel koostööl tasu 5.6 €/h, ekspresshoid 8 €/h
Viimsi poolsaare piires. Olen saadaval ka õhtuti, öösiti. Tel
508 7943.

n Radoonitaseme mõõtmine ruumiõhust. www.eestiradoonitõrjekeskus.ee, info@eestiradoonitõrjekeskus.ee, tel 506
0170.
n Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hekkide
pügamine, haljastustööd. Pikaajalised kogemused, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029.
MÜÜK
n Müüa loomasõnnikut 7 t / 150 €, 15 t / 220 €, mulda,
täitepinnast, liiva ja killustikku. Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.
n Müüa Viimsis erinevates suurustes toasõnajalgu ja teisi
toalilli. Tel 5349 9081 ja 5349 9087.
n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo
saamiseks helistage tel 5865 2190.
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm (hind al 33 €/rm). Kojuvedu. Tel 522 7345,
e-post marek406@gmail.com.
n Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 4,5 m avale
1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450 eurot. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel
525 2632.
TÖÖ
n Viimsi Peetri Pizza (Randvere tee 9) võtab septembris
tööle nobeda, kliendisõbraliku pitsameister-klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Täiskohaga või osalise tööajaga. Töösoov palume saata: sirli@tehnovorm.ee.
n Ideaalne töövõimalus kohusetundlikule ja krapsakale
pensionärile Viimsist! Tallinn Viimsi SPA otsib osalise tööajaga nõudepesijat. Tööaeg graafiku alusel. Lisaboonusena pakume kõikvõimalikke majasiseseid soodustusi. Info
tel 5621 6151.

Põnnipesa lasteaed pakub õpetaja assistendile tööd.
Brutopalk 720 eurot kuus. Lisainfo telefonil 5665 6665
või pesa@pesa.ee.
OST JA MUU

n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid, van-

nid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk, kaablid,
akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Ostan Teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib olla
ülevaatuse ning kindlustuseta. Pakkuda võib kõiki mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 eurot. Tel
5626 0878, Eero.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, märgid, medalid
ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.
n Ostan 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.
n Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti Viimsi
huvikeskuses. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.
com.
n Prantsuse keele eratunnid. Tel 5344 4808.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, riided,
raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik, kuid teie
kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele
omanikele. Tel 5322 6290.

Katuste süvapesu
ja värvimine.
Veerennide
puhastus ja akende
pesu.
Täpsem info:
tel 5638 8994,
e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

TERRASSIDE
EHITUS
Kontakt:
info@terrass.eu
Tel 5333 3381,
5151 935
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