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Valla õiguskorrast aastal 2012 >> Loe lk 4

Rubriigis “Mina olen 
viimsilane“ juurtega Viimsist 
Indrek Pappel. Loe lk 5

Rajal on võistleja, on maskott, kaameramees ja fotograaf – kõik nagu suurte maratonilgi. Fotod Margery Lilienthal 

Vahva perepäev Viimsis – 
suusamaraton
Laupäeval, 2. veebrua-
ril toimus Viimsi vallas 
kõigile lastega pere-
dele suusamaraton. 

Perespordisarja ``Koos tee-
me kõike!`` suusamaraton 
on mõeldud eri vanuses 
lastega peredele ja selle 
algatajad on Viimsi Laste-
aiad koostöös hoolekogu-
ga. Suusamaraton toimus 
Viimsis Karulaugu tervise-
rajal ja sama nimega laste-
aia õuealal.

Kolm etappi
Viimsi Lasteaiad koostöös 
hoolekoguga lõid kaks 
aastat tagasi Viimsi lastele 
suunatud perespordisarja 
“Koos teeme kõike!”. Pe-
respordisarja eesmärk on 
pakkuda kõigile peredele 
võimalust veeta sportides 
meeleolukas päev. Üritus-
tesarja eesmärk on propa-
geerida liikumise kasulik-
kust värskes õhus, pakkuda 
eri vanuses lastega peredele 
võimalust teha kõike koos 
ja toetada perekondlikke 
väärtusi sportimise abil. 

Perespordisari koosneb 

kolmest etapist: talvel toi-
muv suusamaraton, keva-
dine rattaralli ja sügisene 
orienteerumismäng. Osa-
võtjate arv on iga üritusega 
kasvanud mitmesaja osa-
võtja võrra. 

Perespordisari toimub 
tänu ettevõtlikele lapseva-
nematele, kelleta ei oleks 
võimalik pea 1000 osa-
võtjaga perepäeva korral-
dada. Ideed toetavad kõik 
kaheksa lasteaeda ja üritus 
toimub tänu hoolekogude 
suurele aktiivsusele. Laste 
jaoks on oluline osavõtt ja 
nende ettevõtmiste tunnus-

tamine. Spordipäevadest on 
kujunenud oodatud sünd-
mus just lasteaialaste seas, 
sest nende jaoks on oluline 
tunda ennast suurena. 

Eeskujuks suured 
suusamaratonid
Laste suusamaratoni kor-
raldamisel võeti eeskuju 
mitmetest Eesti suurimatest 
suusamaratonidest. Marato-
niraja aitasid ette valmistada 
A&T Sport meeskond ning 
rajameister Kaido Metsma. 
Suusaraja pikkus oli 700 m. 
Stardis saatsid lapsi teele 
tamburiinide saatel ranna-

rahva muuseumi maskotid 
Vigrid koos innukate laste-
vanematega. 

Starti asus kokku 334 
last koos vanemate ja va-
navanematega. Rajal oli 
pärast esimest rasket tõusu 
joogipunkt, kus lastele pa-
kuti mustikasuppi ja ener-
giat andvaid müslibatoone 
LTT-lt. Finišis said kõik 
lapsed kaela medali ning 
diplomi. Iga laps sai isik-
liku diplomi, kus oli peal 
maratoniraja läbimise aeg. 
Lisaks sai iga laps Fazer 
Eestilt maiustamiseks ja 
energia kogumiseks pulga-
kommi Angry Bird, Tallin-
na Kaubamajalt helkuri, et 
pimedal ajal kõik suusata-
jad hästi silma paistaksid ja 
nendega kunagi ühtegi õn-
netust ei juhtuks. Tallinna 
Kaubamaja oli välja pan-
nud ka loosiauhinnad, mis 
loositi välja igal täistunnil. 
Viimsi valla õhupallid on 
juba oodatud auhind ja ilma 
selleta ei olnud nõus lahku-
ma ükski laps. 

Võistluse õuealal oli 
toitlustamine, kus lastel oli 
võimalik ise viinereid gril-

lida ja tõsta kulbiga suurest 
pajast suppi. Selle eest, et 
viinereid ikka jätkuks ja 
suppi saaks piisavalt, hoo-
litsesid All Fresh OÜ ja 
LM Keskus. Pack Holding 
muretses selle eest, et meil 
oleks piisavalt topse, kuhu 
kallata mustikasuppi, ning 
kausse, kust süüa ime-
maitsvat borši. Seekord oli 
võimalik osaleda ka RMK 
Viimsi Looduskeskuse te-
gevustes ning mängida koos 
sõprade ja ema-isaga lume-
hokit. Väga populaarne oli 
suusamäärimistelk, kus oli 
võimalik oma suuski turgu-
tada ja saada vajalikku infot 
suusahoolduse kohta.

Esimest korda toimub 
sarja lõppedes pidulik väi-
keste sportlaste vastuvõtt, 
mis on mõeldud kõigil 
kolmel etapil osalenud pe-
redele. Kõik etapid läbi-
nud väikseid sportlasi au-
tasustatakse kolmikürituse 
karikaga. 

Ootame kõiki peresid 4. 
mail toimuvale rattarallile, 
sest ärge unustage: “Koos 
teeme kõike!”.

Margery Lilienthal

Pärast võistlust grilliti viinereid. 

Infopäev
Harju Maavalitsus, Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus ning Kodanikuühiskon-
na Sihtkapital korraldavad 5. märtsil 
2013 infopäeva kohaliku omaalgatuse 
programmist toetuse taotlejatele. 
K 10–13 toimub infopäev eesti keeles, 
k 14–17 vene keeles.

Infopäeval tutvustatakse uuenenud programmi 
nõudeid ning taotluste koostamise ja esitamise 
protsessi.

Infopäev toimub Harjumaa Omavalitsus-
majas Tallinnas, Sirge 2.

Registreerimine kuni 1. märtsini www.heak.
ee/kop-infopaev. Infopäev on tasuta. Kohtade 
arv on piiratud!

Lisainfo: Lianne Ristikivi, e-mail lianne@
heak.ee, tel 656 6522

Vabatahtlike 
kaasamisest 
Harjumaa omavalitsusmajas räägitakse 
vabatahtlike tegevusest. 

20. veebruaril algusega k 16 toimub Har-
jumaa omavalitsusmajas (Sirge 2, Tallinn) 
Kogemuste Klubi kohtumine. UNICEF Ees-
ti kogemust vabatahtlike koordineerimisel 
tutvustab lähemalt UNICEF Eesti tegevjuht 
Toomas Palu.

Kogemuste Klubis osalemine on tasuta. 
Vt ka www.heak.ee

Ettevõtlusprojektide 
konkurss 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS) 
kutsub osalema ja esitama projekte et-
tevõtlikkusprojektide konkursile. 

Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse 
arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse ning 
-aktiivsuse tõstmisele suunatud projekte, 
mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ja mille 
maksumus on vahemikus 1 600–10 000 eu-
rot. Projekti sihtgrupiks võivad olla õpilased 
ja üliõpilased, sh kutsekoolide õpilased ning 
potentsiaalsed alustavad kõrge kasvupo-
tentsiaaliga ettevõtjad. Projektide esitamise 
tähtaeg on 28.02.2013. Vt ka www.eas.ee

Viimsi Raamatukogu 
annab teada
Viimsi valla DVD-de võitjaiks osutusid loosi 
tahtel: Lilian Kallas-Sults teenuse kvaliteedi 
uuringule vastamise eest ja Aarne Viikmäe 
kui 2012. a jooksul Viimsi Raamatukogu 
külastanud ja end ümberregistreerinud lu-
geja. Võitjad selgitasime http://www.ran-
dom.org/ abiga.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

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

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

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 22. veebruaril

Jan Trei
abivallavanem 

Viimsi Vallavalitsus esitas 
Viimsi Vallavolikogule 
kinnitamiseks uue “Kooli-
lõuna toetuse kasutamise 
tingimused ja korra”. Uue 
korra kohaselt laienda-
takse tasuta koolitoidu 
saajate ringi valla munit-
sipaalkoolides 7.–9. klas-
sidega.

Võimuliidu valimislubaduse 
ja sõlmitud koalitsioonilepin-
gu kohaselt oleme lubanud 
kindlustada valla algkooli- ja 
põhikooliõpilastele tasuta koo-
litoidu. Nüüdsest oleme kind-
lustanud tasuta koolitoidu ka 
valla põhikooli õpilastele ning 
ellu viinud tasuta koolitoidu 
valimislubaduse!

Viimsi Vallavolikogu mää-
rusega “Koolilõuna toetuse ka-
sutamise tingimused ja kord” 
tagatakse 2013. a veebruarist 
tasuta koolitoit Viimsi Kooli, 
Püünsi Kooli ja Prangli Põhi-
kooli 1.–9. klasside õpilastele. 
Seni oleme taganud nimetatud 
koolides tasuta koolitoidu 1.–
6. klasside õpilastele.

Uue koolilõuna toetuse ka-
sutamise tingimuste ja korra 
kohaselt ei pea enam Püünsi 
Kooli ja Viimsi Kooli 7.–9. 
klasside lapsevanemad tasuma 
laste koolitoidu eest. Eesti riik 
kompenseerib 1.–9. klassi õpi-
laste koolilõuna maksumusest 
0,78 eurot. Ülejäänud osa 0,61 
eurot tuli siiani tasuda lapse-
vanemal. Alates veebruarist on 
7.–9. klasside õpilastel õigus 
koolilõuna hinnavahe kompen-
seerimisele Viimsi valla eelar-
vest. Nüüdsest hakkavad tasuta 
koolitoitu saama 436 õpilast, 
kes õpivad 7.–9. klassides. 

Lapsevanema osa tasub 
Viimsi Vallavalitsus otse koo-
litoitlustajale AS-ile Tampe. 

Lapsevanemale tähendab 

Koolilõuna vahetund Viimsi koolis. 

tasuta koolitoit pere eelarves u 
14 eurot igakuist rahalist kok-
kuhoidu. Aastas aga ligi 140 
eurot iga valla munitsipaal-
koolis õppiva lapse kohta!

Koolitoidu kulud 10.–12. 
klasside õpilaste eest katavad 
lapsevanemad.

Vähekindlustatud peredel, 
kelle lapsed õpivad 10.–12. 
klassis, on võimalik taotleda 
koolitoidu kulude osalist või 
täielikku katmist valla poolt, 
esitades nõuetekohase taotluse 
ja lisadokumendid Viimsi Val-
lavalitsuse sotsiaal- ja tervis-
hoiuametile.

Nüüdsest hakkab tasuta koo-
litoitu saama 1613 Viimsi valla 
koolides õppivat 1.–9. klasside 
õpilast.

Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu-
amet annab teada, et alates 15.02.2013 kuni 
31.05.2013 on võimalik Viimsi valla erivaja-
dustega lastel kasutada Viimsi SPA (Randve-
re tee 11) ujula teenuseid ainult kolmapäeviti 
kuni kella 18ni. 

Laupäeviti on võimalik kasutada Viimsi Kooli 
ujulat (Randvere tee 8, sissepääs maja küljel 
asuva parkla juurest ) kell 15-17. 

Ujumisvõimalust saavad kasutada Viimsi val-
la lapsed, kellele on Sotsiaalkindlustusameti 

poolt määratud puue. Ujumine on erivajaduse-
ga lapsele ja tema saatjale tasuta. Sissepääs ni-
mekirja alusel.

NB: Esmakordselt teenust kasutava lapse 
registreerimiseks palume pöörduda Viimsi Val-
lavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti Margit Ster-
ni poole. Varasemalt teenust kasutanud lapsi 
uuesti registreerima ei pea. Lisainfo 606 6857, 
margit@viimsivv.ee

Sotsiaal-ja tervishoiuamet

Erivajadustega laste ujumine 2013 (uuendustega) 

Tasuta koolitoitu 
hakkavad saama 
7.–9. klasside õpilased 29. jaanuaril valiti Viimsi Vallavoli-

kogu uueks esimeheks ettevõtja Priit 
Robas, kes oli lahkesti nõus vastama 
ka Viimsi Teataja küsimustele.

Kõigepealt õnnitlused Viimsi Teataja poolt. 
Kui teile tehti ettepanek vallavolikogu esi-
meheks kandideerida, kas kõhklesite ka või 
tundsite kohe, et olete valmis seda vastutust 
oma õlgadele võtma? Mis sai otsustavaks?

Kaalusin otsust tõsiselt, sest vastutus, koor-
mus ja sellele tööle kuluv aeg kasvab mõõtma-
tult ning pidin pingsalt mõtlema, kas saan pii-
savalt sellele tööle pühenduda. Otsustavaks sai 
soov viia lõpuni antud valimislubadused. Seda 
nii enda- kui koalitsioonipoolsed. Lisaks mui-
dugi fraktsiooni toetus ja julgustus.

Olete põline Randvere küla mees, nüüd 
juba mitu aastat ka külavanem. Olete oma 
silmaga näinud, kuidas väikesest 100 elani-
kuga külast saab suur, nüüd juba ligi 1500 
inimesega küla. Vallas tervikuna on samad 
arengud. Mida on külavanema kogemus 
juurde andnud? 

Jah, külavanemaks on mind külarahavas 
valinud juba teist korda ja Randvere küla on 
rahvaarvult Viimsi suurim küla. 

Esiteks, et otsuseid ja lahendusi mõiste-
taks, on vaja küsida arvamust ja nõu inimes-
telt enne, mitte pärast otsuste tegemist. Tei-
seks, me ei tohi kordagi ennatlikult arvata, 
et meie teame, mida inimesed mõtlevad ja 
tahavad. Seda tuleb neilt küsida! 

Külaelu kogemusest võib veel lisada, et 
oluline on ise panustada. Iseenesest ei juhtu 
midagi. 

Vallavolikogus olete siiani juhtinud 
keskkonnakomisjoni. Mida peate keskkon-
nakomisjoni töös viimastel aastatel kõige 
olulisemateks? Kas kavatsete komisjonis 
jätkata?

Kavatsen oma tegevust komisjonis jäta-
kata ja päevakorras olevate probleemidega 
edasi tegeleda. Praegu on meil komisjonis 
teemade ring lai. Tähtsamaid on kindlasti 
Muuga sadamaga seonduv probleemistik. Sa-
muti Viimsi valla rohealade kaitsekorralduse 
ja puhkemajanduse kava koostamine. Lisaks 
loodusõppe- ja terviseradade kavandamine. 

Keerulised teemad on Rohuneeme MKA 
ja Rohuneeme nn savist suusamägede prob-
leemid. Uuem teema on Pandju laiu linnusti-
ku säilitamine ja surfarite tegevusega komp-
romissi leidmine. Seega, tegemist veel jagub. 

Kuidas on suhted Muuga sadamaga?
Muuga sadam oli, on ja jääb Viimis valla 

territooriumile ja seda fakti ei muuda. Suh-
ted sellise suure partneriga peavad olema 
kogu aeg töised ja toimima võrdsetel alustel. 
Riiklik ja äriline ambitsioon ei tohi unustada 
meie inimesi ja keskkonda sadama kõrval.  

Isiklikult suhtun Muuga sadama küsi-
mustesse väga tõsiselt. Oluline on tänast 
olukorda õiglaselt hinnata ja siis on võimalik 
teha plaane edasiseks. Paljud Muuga sada-
maga seonduvad asjad on territoriaalselt te-
gelikult kolme valla probleemid ning oluline 
on kõiki asju kompleksselt vaadata. Kuigi 
söeterminal ja planeeritav LNG terminal ei 
asu territoriaalselt Viimsi territooriumil, on 
mõju täna ja tulevikus meile ikkagi olemas 
ning keskkonna säilimisega peab arvestama. 
Seega, kaasame alati keerulisemates küsi-
mustes vastavate valdkondade spetsialiste, 
et hinnangud põhineksid teadmistel.

Paluks veidi rääkida ka oma taustast 
ja tegemistest ettevõtjana.

Olen õppinud ehitust ja tudeerinud Tartu 
Ülikoolis sotsioloogiat. Oma töömehepõlve 
alustasin kindlustusettevõttes, tegutsedes 

VALLAVOLIKOGU VEERG

Vallavolikogu uueks 
esimeheks valiti Priit Robas

selles sektoris kümme aastat. Olen seotud 
transpordi ja logistikaga ning päevatöö sidu-
nud pere haldusettevõtte juhtimisega.

Millised sihid on teil volikogu esime-
hena, mida peate oma kõige tähtsamateks 
ülesanneteks?

Hoida ja parandada töist õhkkonda voli-
kogu töös. Volikogu töö on meeskonnatöö. 
Kõik peavad panustama. Kõik peavad vas-
tutust tundma ja vastutust kandma. Samuti 
on tähtis, et meie arutelud oleksid sisulised 
ning et poliitilised ambitsioonid ei lämma-
taks häid ideid. Võitlust võitluse pärast pole 
mõtet pidada. Eesmärk peaks olema, et otsu-
sed oleksid õiged ja edasiviivad. Oluline on, 
et kõik mõistaksid ühtmoodi, et vallavalitsus 
on loodud inimeste teenindamiseks, abista-
miseks ja probleemsete olukordade lahenda-
miseks.

Järgmise üheksa kuu sihid on, et Rand-
vere kool peab valmis saama, tuleb järgida 
finantsdistsipliini ja meediakuvand Viimsist 
peab olema aus.  

Järgmine siht, mida tunneb iga meie ela-
nik, on hästi toimivad valla teenused. Minu 
nägemus on, et vallavalitsus peab töötama 
nagu üks efektiivne teenindusettevõte, millel 
on omavalitsuse funktsioonid. 

Loodan, et tulevikus on Viimsi vald üks 
esimesi, kes võtab kasutusele sertifitseeritud 
juhtimissüsteemi põhimõtted ning suudab 
need ka rakendada.

Kuidas olete rahul volikogu senise töö-
ga ja töökultuuriga. Kas on midagi, mida 
kindlasti muuta tuleks?

Selle volikogu tööperioodile langes ka 
keeruline aeg, mil tuli teha ebapopulaarseid 
kärpe- ja kokkuhoiuotsuseid. Igat tehtud ot-
sust tuleb hinnata selle ajahetke võimaluste 
kontekstis. Kindlasti peame tegema tööd sel-
lega, et inimesed mõistaksid, miks üks või 
teine otsus langetati.

Revolutsiooni ei ole vaja teha. Volikogu 
töökorraldus on ladus ja sujuv. Suuri muudatu-
si ette näha ei ole. Koalitsioon on konstruktiiv-
ne ja töövõimeline. Kindlasti saame paremaks 
muuta suhtlust volikogu teiste fraktsioonidaga 
ja olla veelgi rohkem avatud koostööle. 

Millised otsused peaks praegune koos-
seis veel tingimata ära tegema?

Mina küll ei näe, et valla arengut puu-
dutavaid otsuseid tuleks kiirustades ja üle-
peakaela ära teha. Eelkõige peavad otsused 
silmas pidama pikemat perioodi ning olema 
kaalutletud ja põhjendatud. Näiteks tänane 
otsus kooli ehitamise ja rahastamise osas 
seob meid kõiki aastateks.

Millised on märksõnad, mis tulevikku 
planeerides peaks meeles püsima?

Viimsis ei elata sellepärast, et meil on kõi-
ge suurem maksulaekumine inimese kohta, 
ega põgeneta siit seepärast, et meil on suur 
võlakoorem jagada. Viimsilased armastavad 
Viimsit. Tahan, et armastus elupaiga vastu 
püsiks ka aastate pärast. Kõiki tänaseid otsu-
seid tehes peame me silmas pidama just seda.

Küsis 
Jüri Leesment

Vallavolikogu esimees Priit Robas.
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Traditsioon on viia lilli ja 
pärg Jaan Poska ja presi-
dent Konstantin Pätsi 
hauale. 

Tartu rahu aastapäeval, 3. veeb-
ruaril on vallavalitsusel tradit-
siooniks tähistada seda päeva 
hommikul lillekimbu viimisega 
Eesti omariikluse läbirääkimise 
juhi Jaan Poska hauale Siselin-
na kalmistul. Kimbu viisid abi-
vallavanem Jan Trei ja nõunik 
Enno Selirand. Kimp asetati 
Poska hauale sügavas lugupida-
mises inimesele, kes võimaldas 
Eesti riigi tekke Tartu rahulepin-
guga. Pirita linnaosa nimel ase-
tas hauale kimbu Pirita linnaosa 
vanema asetäitja Kalle Jõks.

Tartu rahu aastapäeva tä-
histasid, nagu tavaks on ku-
junenud, Viimsi vald ja Pirita 

Tartu rahu aastapäeval

linnaosa koos, viies pärjad Met-
sakalmistule president Konstan-
tin Pätsi hauale. 

Metsakalmistule viisid Viim-
si poolt pärja Mari-Ann Kelam 
ja vallavanem Haldo Oravas, 

kes pidas päevakohase kõne. Pi-
rita linnaosa pärja asetas hauale 
linnaosa vanem Tiit Terik. Päev 
jätkus osavõtjatele vastuvõtuga 
Pirita vaba aja keskuses. 

VT

Metsakalmistul on Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse sekretär Arvo Salumäe, Pirita LO vanem Tiit 
Terik ja Viimsi vallavanem Haldo Oravas.

Jaan Poska haual on abivallavanem Jan Trei ja Pirita LO vanema 
asetäitja Kalle Jõks. Fotod Andre Hanimägi

Viimsi Vallavalitsusele on 
laekunud mitmeid kirju 
seoses riigimaanteede 
liiklusohutuse tõstmisega. 

Tammneeme elanikud on pöör-
dunud palvega rajada jalg- ja 
jalgrattatee Randvere küla ja 
Tammneeme küla vahele Rand-
vere tee äärde. Samuti on valla 
poole pöördunud Muuga küla 
elanikud ettepanekuga teha 
Muuga tee äärde alates Hansu-
nõmme ringist kuni Muuga kü-
lani jalg- ja jalgrattatee. Lisaks 
puudub kergliiklustee Randve-
re maantee ääres Karulaugu õp-
pehoone ja Viimsi Kooli suure 
maja vahel. 

Viimsi Vallavalitsus on kõik 
saadud ettepanekud edastanud 
Maanteeametile kui tee omani-
kule, kelle kohustus on tagada 
liiklusohutus oma teedel. Valla 
eelarvest on Randvere ja Ro-
huneeme mnt äärde ehitatud 
aastate jooksul kokku ligi 14 
km kergliiklusteid, tagamaks 
liiklusohutus ja vallaelanikele 
võimalus liikumisvajaduse ra-
huldamiseks vabal ajal. 

Korduvalt oleme kohtunud 
Maanteeameti esindajatega, 
saatnud kirju ning pidanud lä-
birääkimisi. Samaaegselt on 
vallavalitsus teinud Maantee-
ametile ning majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumile 
ettepaneku võtta üle Viimsi 

vallalt meie poolt ehitatud riigi-
maanteede ääres olevate jalg- ja 
jalgrattateede teehoole, tänava-
valgustuse kulude katmine jm 
kulud, mis on seotud riigimaa-
nteede liiklusohutuse tagamise 
ja teehoiuga, kuid mida on tei-
nud seni Viimsi vald oma eelar-
veliste vahenditega, tulles riigi 
Maanteeametile vastu. Selles 
küsimuses on seni olnud Maan-
teeameti tagasiside negatiivne. 

Jaanuarikuu lõpul laekus 
vallavalitsusele kiri Maantee-
ameti peadirektori asetäitjalt 
Kaupo Sirgilt, milles tuuakse 

välja tegevused, mida Maan-
teeamet lähiaastatel Viimsis 
kavatseb teede liiklusohutuse 
suurendamisel teha, samuti ta-
gasiside esitatud ettepanekutele.

Tegevuste loend
Lubja külas, Randvee tee (lõi-
gul 3,12-3,46 km) kergliiklus-
tee ja teeületuskoha projektee-
rimine ja ehitamine. Tegemist 
on Mäekünka tee elamupiir-
konna ja Uus-Pärtle tee vaheli-
se kergliiklusteega ning nende 
kahe asumi vahelise teeületus-
kohaga. Projekteerimine te-

hakse 2013. aastal, ehitamine 
2014. aastal. 

Randvere külas, Randvere 
tee (lõigul 7,95 km) ülekäigu-
koha ehitamine Randvere aed-
linna bussipeatuse juurde koos 
projekti korrigeerimisega. Pro-
jekteerimine tehakse 2013. 
aastal, ehitustööd 2014. aastal. 

Haabneeme alevikus Rand-
vere tee (lõigul 1,31-1,52) 
äärse kõnnitee projekti korri-
geerimine ja ehitamine. Tege-
mist on Viimsi Kooli juurest 
kuni Karulaugu tee ristini kahe 
kooli vahelise kõnnitee rajami-

sega. Projekteerimine tehakse 
2014. aastal, ehitustööd 2016. 
aastal.

Ettepanekutele laeku-
nud tagasiside
Randvere tee äärde Tammnee-
me ja Randvere külade vahele 
jalg- ja jalgrattatee ehitamine. 
Maanteeameti andmete koha-
selt puudub tee ehitamiseks 
vajalik teemaa.

Muuga tee äärde jalg- ja 
jalgrattatee ehitamine ja sõidu-
tee laiendamine. Maanteeame-
ti andmetel puudub ka siin tee 
ehitamiseks vajalik teemaa. 
Samuti lisab Maanteeamet, et 
kumbki eeltoodud objekt ei 
ole praegu kehtivas teehoiu-
kavas aastateks 2013-2016 ega 
ka koostatavas kavas aastateks 
2014-2020. 

Heameel on kuulda, et 
Maanteeamet on oma plaani-
desse võtnud teatud tööd, mis 
küll on mastaabilt väikesed, 
ent samas olulised. Pikemate 
jalg- ja jalgrattateede kohta ei 
osanud aga sellist vastust Maa-
nteeametilt oodata.

Üleskutse elanikele ja 
külavanematele
Vallavalitsus on tellinud ja 
Maanteeametiga kooskõlasta-
nud Randvere ja Tammneeme 
küla vahelise jalg- ja jalgrat-
tatee projekti. Hämmastama 

paneb Maanteeameti väide, et 
nüüd puudub sellesama nende 
poolt kooskõlastatud projekti 
elluviimiseks vajalik maa. 

Tundub, et viimsilaste 
jaoks olulised ja liiklusohutu-
se kohalt prioriteetsed jalg- ja 
jalgrattateed ei ole piisavalt 
tähtsad Maanteeameti jaoks, 
et neid oma plaanidesse võtta 
või olukorrale lahendusi välja 
pakkuda. Viimsi Vallavalitsus 
teeb ettepaneku kohalikele 
mittetulundusühingutele, kü-
lavanematele ja aktiivsetele 
kodanikele: algatame allkirja-
de kogumise, saamaks Muuga 
tee jalg- ja jalgrattatee ning 
Randvere tee jalg- ja jalgratta-
tee Maanteeameti vastavatesse 
tööplaanidesse. Saadame pöör-
dumised nii Maanteeameti di-
rektorile kui ka majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile. 
Ettepanek on kohtuda külava-
nematega ja aktiivsete elani-
kega, kes sel teemal tahavad 
kaasa aidata, Viimsi vallamaja 
I korruse saalis 11. veebruar 
kell 17. Tegemist on sedavõrd 
olulise küsimusega, mis nõuab 
vallavalitsuse ja kõigi vallaela-
nike ühist pingutust. Nii saame 
näidata, kui paljude jaoks on 
teema oluline ja et selle küsi-
musega on vaja Maanteeametil 
kohe tegelema hakata.

Endel Lepik
abivallavanem

Kergliiklusteedest riigimaanteede ääres

Randvere tee teetööd mullu suvel. Foto Alar Mik
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SEB Heategevusfond 
kuulutab välja noore ema 
õppestipendiumi.

MTÜ SEB Heategevusfond 
laiendab oma tegevust, pöö-
rates enam tähelepanu enne-
tustegevusele. Oleme loonud 
stipendiumiprogrammi, et 
toetada noorte emade toime-
tulekut iseseisva elu alguses 
ja tulevikuotsuste tegemisel. 
Programmi eesmärk on või-
maldada noortele emadele 
teistega võrdsed tingimused 
edasiõppimiseks, enesetäien-
damiseks ja oma annete reali-
seerimiseks. Peame oluliseks 
seda, et kui noor ema saab õp-
pimise ajal tuge, paraneb tema 
toimetulek ning oskus hoolit-
seda enda ja lapse eest.

Kes võivad stipendiumi
taotleda
Stipendiumile võivad kandi-
deerida kõik noored, kes on 
saanud emaks enne 19. elu-
aastat ja kes on stipendiumi 
taotlemise ajal alla 26aastased 
ning kes soovivad alustada või 
jätkata oma haridusteed, õppi-
des täiskoormusega põhikoo-
lis, gümnaasiumis, kutseõppe-
asutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi suurus ja 
väljamaksmine
2013. aastal on stipendiumi-
fondi suurus 15 000 eurot. 

Viimsi valla 2012. aasta 
õiguskorra ülevaade. 

Viimsi vallas registreeriti 2012. 
aastal 298 kuritegu. Võrreldes 
2011. aasta 293 registreeritud 
kuriteoga võib väita, et kuri-
tegude arv on üldiselt jäänud 
samale tasemele. Siinkohal on 
asjakohane tähelepanu juhtida, 
et võrreldes 2010. aastaga on 
registreeritud kuritegude arv 
vähenenud umbes kolmandiku 
võrra. Võrreldes varasema aas-
taga on 2012. aastal mõnevõrra 
sagenenud majandusalased ja 
õigusmõistmisvastased kuri-
teod, kuid üldiselt on siiski tege-
mist marginaalsete numbritega.

Jätkuvalt moodustasid eel-
misel aastal suurema osa kurite-
gevustest varavastased kuriteod, 
mis 187 juhtumiga moodustasid 
kõikidest toime pandud kurite-
gudest peaaegu kaks kolman-
dikku. Võrreldes 2011. aasta-
ga on nii üldine registreeritud 
varavastaste kuritegude kui ka 
varguste hulk mõnevõrra vähe-
nenud. 

Varavastastest kuritegudest 
suurema osa moodustasidki 150 
juhtumiga vargused, mille lan-
gus võrreldes varasema aastaga 
on 20 protsenti. Varguste toi-
mepanemise kohad ja varguse 
objektid jagunevad väga erine-
valt. Kõige rohkem registreeri-
tud vargustest pannakse toime 
kauplustest eelkõige kaupluste 

Noore ema õppestipendium

Stipendium on mõeldud: õp-
pemaksu tasumiseks, õppeva-
hendite soetamiseks, igakui-
seks isemajandamise rahaks 
ja/või lapsehoiu eest tasumi-
seks. 

Ühel inimesel on võima-
lik taotleda õppemaksu tasu-
miseks stipendiumi kuni 640 
eurot; õppevahendite soeta-
miseks kuni 640 eurot; iga-
kuiseks toimetulekutoetuseks 

kuni 100 eurot kuus (ajavahe-
mikus 2013. aasta veebruar – 
juuni); lapsehoiu/lasteaia koha 
eest tasumiseks kuni 150 eu-
rot kuus (ajavahemikus 2013. 
aasta veebruar – juuni). Täpse 

ja lõpliku jaotuse otsustab sti-
pendiumikomisjon, kellel on 
õigus teha stipendiumi suuru-
ses muudatusi.

Stipendiume jagatakse kaks 
korda aastas, veebruaris ja sep-
tembris. Kevadsemestri taot-
luse esitamise tähtpäev on 14. 
veebruar 2013 ja stipendiaadid 
tehakse teatavaks veebruari lõ-
pus.

Vajalikud dokumendid
Stipendiumile kandideerimi-
seks tuleb täita taotlus. Lisaks 
on tarvis esitada:

- tõend õppeasutusest selle 
kohta, et stipendiumi taotleja 
on kantud kooli nimekirja;

- väljavõte kooli õppeosa-
konna poolt väljastatud eelmise 
semestri õpingukaardist/hinne-
telehest;

- taotleja motivatsiooniki-
ri, kus taotleja põhjendab oma 
soovi õppima asuda/õpinguid 
jätkata ja selgitab, kuidas sti-
pendium tema õpinguid toe-
tab. Motivatsioonikirja pikkus 
on kuni 3000 tähemärki;

- soovituskiri õpetajalt, tu-
giisikult, lastekaitsetöötajalt, 
hooldajalt vms, mis sisaldab 
ka taotleja iseloomustust. Soo-
vituskirja pikkus on kuni 3000 
tähemärki;

- lapse sünnitunnistuse koo-
pia. Kui lapsi on mitu, tuleb 
komisjonile esitada iga lapse 
sünnitunnistuse koopia.

Noore ema õppestipendiu-
mi ei saa kasutada võlgade 
katteks.

NB! Kui stipendiumi taot-
leja saab kohalikult omavalit-
suselt toimetulekutoetust, siis 
stipendium arvestatakse auto-
maatselt noore ema täienda-
vaks tuluks ning väheneb (või 
kaob) talle kohalikust omava-
litsusest makstav toetus.

Kõikidel stipendiumi taot-
lejatel on võimalik läbida per-
sonaalne nõustamine (lisainfo: 
stipendium@heategevusfond.
ee), kus selgitatakse vajadusel 
stipendiumiga seotud küsimu-
si.

Stipendiumikomisjoni kuu-
luvad Sotsiaalministeeriumi, 
SEB Heategevusfondi ja SEB 
Panga esindajad ning eri-
alaspetsialistid.

Dokumendid tuleb koostada 
eesti keeles ja saata e-mailile: 
stipendium@heategevusfond.
ee hiljemalt 14. veebruariks.

Dokumendid võib esitada 
ka posti teel: SEB Heatege-
vusfond, noore ema õppesti-
pendium Tornimäe 2 Tallinn 
15010.

Infot stipendiumi kohta leiab 
SEB Heategevusfondi kodule-
helt http://www.heategevusfond.
ee/noore-ema-oppestipendiumi-
statuut

Kati Käpp
SEB Heategevusfondi 

projektijuht

lahtiolekuaegadel. Samuti on 
levinud vargused sõidukitest ja 
sõidukitelt, mida registreeriti 23 
korral (langus võrreldes vara-
sema aastaga 32%). Selle kuri-
teoliigi puhul on varastatud nii 
sõidukites paiknevaid väärtusli-
kumaid esemeid kui ka sõiduki-
te detaile ja osasid: peegleid, an-
dureid ja velgi koos rehvidega. 

Laia kõlapinda saanud var-
guseid eramutest registreeriti 
16 korral (langus võrreldes va-
rasema aastaga 27%). Üldju-
hul panevad kuritegusid toime 
mujal elavad isikud, kes pane-
vad toime mitu sarnast vargust 
(näiteks jalgrataste vargused 
suviti) ning seejärel lahkuvad 
piirkonnast. 

Varavastaste kuritegude 
hulgas on tõusuteel kelmuste 
arv. Eelmisel aastal registree-

riti 17 kelmusejuhtumit, mis 
aastaga on kasvanud 9 juhtu-
mi võrra. Samuti on kasvanud 
omastamiste ja arvutikelmuste 
arv. Üheks tavapärasemaks 
juhuks, kus kannatanu satub 
kelmuse ohvriks, on kaupade 
ostmine internetist kannatanu-
le tundmatult müüjalt, tasudes 
ettemakse või ka kogu kauba 
summa ning jäädes seejärel 
ilma nii kaubast kui rahast. 
Politsei on seda teemat ka va-
rasemalt Viimsi Teatajas käsit-
lenud. 

Et vältida varavastase ku-
riteo ohvriks sattumist, on 
kannatanutel võimalusi ise nii 
mõndagi ära teha. Elementaar-
sed teadmised, et näiteks mitte 
eksponeerida ja jätta nähtavale 
kohale väärtuslikke esemeid 
(nutitelefonid, arvutid) või 

lukustada oma vara (jalgrat-
tad), on kindlasti igal inimesel 
juba olemas. Samuti tasub läbi 
mõelda võimalikud olukorrad, 
enne kui näiteks interneti teel 
müügikuulutustele vastama 
hakatakse.

Isikuvastaseid kuritegusid 
registreeriti 38 (aasta varem 
45). Valdava osa isikuvastas-
test kuritegudest moodustasid 
kehalised väärkohtlemised (34 
juhtumit), mille arv mõnevõrra 
tõusis, nagu ka terves Eestis. 
Kehaliste väärkohtlemiste juh-
tumite tõusu taga on jätkuv õi-
guskaitseorganite kõrgendatud 
tähelepanu perevägivallale ja 
olmetülidele. 

Röövimisi registreeriti kolm 
juhtumit. Raskeid isikuvasta-
seid kuritegusid (tapmine, raske 
tervisekahjustuse tekitamine) 
Viimsi vallas 2012. aastal ei re-
gistreeritud.

Väärtegusid registreeris po-
litsei Viimsi vallas 2012. aastal 
671, nende hulk kasvas varase-
ma aastaga võrreldes 80 võr-
ra. Suurema osa väärtegudest 
moodustavad 466 juhtumiga 
liiklusnõuete rikkumised.

Liiklusseaduse rikkumisest 
suurema osa (322 väärtegu) 
moodustavad lubatud sõidukii-
rust ületanud mootorsõidukiju-
hid. Juhtimisõiguseta mootor-
sõidukijuhtide kohta alustati 
väärteomenetlus 31 korral, tur-
vavarustust mitte kasutanud 

juhtide kohta 15 korral. Joobes 
sõidukijuhte tabati 41 korral, 
nendest 14 juhi osas alustati 
kriminaalmenetlus (sõidukijuht 
oli narkojoobes või alkoholi-
joove rohkem kui 1,5 promilli). 

Joobes mootorsõidukijuh-
tide tabamiseks on politsei 
Viimsis läbi viinud juhtide pu-
humiskontrolle ja kindlasti jät-
kab seda ka tulevikus. Samuti 
tabatakse joobes juhte ka tänu 
tähelepanelike liiklejate telefo-
nikõnedele politsei lühinumb-
rile 110, kuhu edastatakse infot 
ohtlikest ja kahtlustäratavatest 
sõidukijuhtidest. Politsei poolt 
nendele tähelepanelikele ini-
mestele suured tänusõnad.

Politsei jätkab kindlasti ka 
tulevikus kõrgendatud tähele-
panu pööramist liiklusohtlike-
le väärtegudele (juhtimisõigu-
seta ja joobes mootorsõiduki 
juhtimine, turvavarustuse mit-
tekasutamine, kergliiklejate 
liiklusnõuete rikkumine jms).

Teistest väärtegudest moo-
dustavad suure osa karistus-
seadustikus sätestatud väär-
teod, millest suurema osa (83 
juhtumit) moodustasid vara-
vastased süüteod väheväärtus-
liku asja vastu (pisivargused, 
asja rikkumised või hävitami-
sed). Võrreldes varasema aas-
taga on nende väärtegude hulk 
vähenenud märkimisväärselt, 
s.o 43 juhtumi võrra. Avali-
ku korra rikkumiste tunnustel 

alustati väärteomenetlus 20 
korral, mida varasema aastaga 
võrreldes on 10 võrra vähem.

Alaealiste isikute poolt re-
gistreeriti 33 alkoholi tarvita-
mise ning 30 tubakatoote tar-
vitamise väärtegu.

Eelmisel aastal registree-
riti ka 10 narkootikumidega 
seotud väärtegu, kus tuvastati 
keelatud aineid tarvitanud või 
omanud isikud. 

Kuigi üldiselt on Viim-
si vallas turvaline elada, on 
siiski arenguruumi. Peaaegu 
300 toimepandud kuritegu 
tähendab ka samapalju eba-
meeldivasse olukorda sattunud 
kannatanuid. Et seda hulka 
veelgi vähendada, saab iga 
inimene anda oma panuse tä-
helepanelikkuse ja hoolivuse-
ga ümbritseva suhtes. Ei võta 
palju energiat, et kirjutada üles 
näiteks öisel ajal külapiirkon-
nas liikunud kahtlase kaubiku 
registreerimisnumber või teha 
nutitelefoniga sellest pilt, kuid 
info edastamisel piirkonnapo-
litseinikule võib see viia või-
malike kurjategijate tabamise-
ni. Samuti võib telefonikõne 
politsei lühinumbrile 110, et 
informeerida liiklusohtu põh-
justanud juhist, politseipatrulli 
sekkumisel ära hoida eelseisva 
liiklusõnnetuse. Turvalisus on 
meie igaühe teha.

Aivar Sepp
piirkonnapolitseinik

Varguste hulk on vähenenud

Valla turvalisuspäeval osaleb alati ka politsei. Foto Aime Estna

Stipendium on mõeldud alla 26-aastastele noortele naistele, kes said emaks enne 19. eluaastat.  
Foto Fotolia
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Vastlad ja 
tuhkapäev
Vastla- ja tuhkapäev on tandem, mis on väga 
pikka aega üheskoos läbi ajaloo purjetanud. 
Vastlapäeva trall ja möll saab tuhkapäeva aland-
likkuses hoopis uue ilme, need kaks päeva on 
sarnased, samas on nende vahel murrang, mis 
neid lahutab.

Kui küsida, millal algab paastuaeg, siis päris paljud ini-
mesed teavad, et see on 40 päeva enne ülestõusmispüha, 
kuid täpset päeva millegipärast väga ei osata määratleda. 
Kuid nii see on – paastuaeg algab nimelt tuhkapäevaga ja 
vastlapäev on olnud viimaseid möllu ja lõbustuste päevi 
enne mõtlikkuse ja enesesse vaatamise aega. 

Kui hakata arvutama ning päevi lugema ülestõusmis-
pühast ettepoole, siis on kimbatus suur, sest tuhkapäeva ja 
ülestõusmispüha vahele jääb palju rohkem päevi kui 40. 
Sellele on aga ka seletus olemas, nimelt paastuaja sisse 
ei loeta pühapäevi, sest pühapäevad on niikuinii paastu-
miseks mõeldud. Nii ongi tuhkapäev igal aastal 40 päeva 
enne ülestõusmispüha pluss pühapäevad, kus vana kombe 
kohaselt on enesele tuhka pähe raputatud ja tunnistatud 
oma patusust.

Tänapäevaks on mõiste paast aga omandanud sootuks 
uue tähenduse, ja seepärast iga inimene paastub, millal 
soovib ja kuidas soovib, sest suuresti pannakse võrdus-
märk paastumise ja dieedi vahele.

Paastumine on aga oma olemuselt olnud midagi enamat 
kui lihtsalt kontrollitud toitumine. Jah, selle juurde on kuu-
lunud ka teatavatest söögiainetest loobumine, kuid eelkõi-
ge on paastumise sisu enese vaimse poolega tegelemine ja 
selles tasakaalu leidmine. Laiemalt vaadates on paastumine 
vajalik, et leida kooskõla oma vaimu, hinge ja ihu toimimi-
ses. Nii on selleks palju ja väga erinevaid võimalusi, kuidas 
toimida tõesti nii, nagu inimene toimima peab. 

Tuhkapäev paastuaja esimese päevana on selleks, et 
inimene, alustades enese läbikatsumist tunnistaks, et ikka 
ja alati on asju, mida oma elus võiks ja saaks paremini 
teha. Mitte ainult vastlatralli ajal tehtud koerusi, vaid kõi-
ke, mis on aasta jooksul elus juhtunud. On ju ikka seda, 
mida tagantjärele tark olles sooviks teisiti teha, kuid möö-
dunut muuta ei saa. Meie võimalus on sellest vaid õppida 
ja edaspidi parem olla.

Seega nende kahe päeva vahel on suur murrang: vast-
lapäev on täis tralli ja lõbu ning tuhkapäev on alandlikkuse 
ja mõtisklemise päev ning suurema iseendasse vaatamise 
–  paastuaja – algus.

Elus on nii, et inimene 
vajab nii rõõmu kui ka mõt-
likumaid hetki, ja kui vahel 
vaadata iseendasse, tegelda 
seal kõige korrastamisega, 
siis rõõm saabuvast kevadest 
võib olla palju suurem ja ehe-
dam kui ilma selleta. Piibliski 
öeldakse, et igaks asjaks on 
oma aeg, ja nii on igas aastas 
aeg vastlapäevaks, aeg tuhka-

päevaks ja aeg paastumiseks, et korrastada iseend. Ja nii 
ongi peagi taas laual vastlasupp ja -kuklid ning seejärel 
tuhkapäev.

Rõõmu vastlaks ja väge enesesse vaadata ning pare-
maks saada!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik

Paastuajal murrab kevad loodusesse.

Vaimulik Mikk Leedjärv.

Tänase loo viimsilane on mees, 
kelle perekond on elanud Viimsis 
mitu põlve. Oma eluteed on ta küll 
alustanud Tallinnas, kuid leidnud 
siiski tee vanavanemate maale 
tagasi. Uurime, mis on Indrekule 
Viimsis oluline ja kuidas ta oma 
igapäevaelu siin veedab.

Teie perekond on Viimsis mitu põlve 
elanud, kui kaugele teie juured ulatu-
vad?

Pappelite nimi eksisteerib Viimsi ela-
nike nimistus (kirikuraamatutes) ikka 
mitu põlvkonda. Minu teadmised hõlma-
vad rohkem isapoolse vanaisa-vanaema 
tegemisi ja toimetusi. Vanaisa on sündi-
nud Lubja külas Tõnikse talus. Ta oli et-
tevõtlik inimene ja tal oli Eesti ajal üks 
esimesi kohviröstimistehaseid Tallinnas. 
Siis aga tulid teised ajad ja eelnev ak-
tiivsus oli vaja maha salata. Perel tuli üle 
elada mitu kolimist üle Eesti, kuid lõpuks 
maandus vanaisa ikka Viimsisse, seekord 
Haabneeme.

Minu vanaemapoolne vanavanaisa 
oli Viimsi valla koolmeister Matias Vol-
mer, kes alustas siin 1895. a Pringi vanas 
koolimajas ja oli selle juhataja kuni 1926. 
aastani. Pühapäeviti pidas ta jutlusi Rohu-
neeme kabelis ja kui kalurimajad kitsaks 
jäid, avas ta koolimaja uksed jumalatee-
nistustele.

Miks on Viimsi nii pikaks ajaks teie pe-
rele kodupaigaks jäänud? 

See on päris huvitav küsimus, sest  ku-
nagi arutasime naisega, miks meile meel-
dib just Viimsis, aga mitte näiteks Kaku-
mäel, Tabasalus või kus iganes mereäärses 
elurajoonis. See on mingi seletamatu tun-
ne, et Viimsi on kodu sõna otseses mõttes.

Olete ise vahepeal elanud ka mujal – 
kus, miks ära kolisite ja miks leidsite, 
et peate uuesti siia tagasi tulema? Kus 
külas elate, kas see on kogu aeg olnud 
teie koduküla?

Olen sündinud ja ka koolis käinud Tal-
linnas, kuid suvised koolivaheajad said 
enamuses veedetud vanavanemate juures 
Viimsis Haabneeme alevikus. See oli pe-
rekonnas traditsioon, et suviti tuldi Viim-
sisse kogu perega, s.t mitte ei saadetud 
vaid lapsi vanavanemate juurde.

Naljakas lugu, et ka minu abikaasa 
Jane on Viimsiga seotud juba varasest lap-
sepõlvest, nimelt töötas tema isa Kirovi 
kalurikolhoosis. Jane käis siis Viimsis Pii-
lupesa lasteaias ning hiljem tegi diplomi-
töö Viimsi Talveaia ümbruse haljastusest. 

Nii et kui me oma pere lõime ja avanes 
võimalus Viimsisse kolida, tegime seda 
suure rõõmuga. Korrastasime jõudumöö-
da Haabneemes vanaisa maja ning lastel 
oli seal mõnus kasvada.

Tänaseks oleme rajanud oma viieliik-
melisele perele kodu Lubja külla ja võib 
öelda, et olen sõna otseses mõttes jõudnud 
tagasi oma esiisade maale. 

Olete kindlasti perekondlikel üritustel 
meenutanud ka vanu Viimsi aegu. Mida 
arvate tänapäeva Viimsist?

Mäletan tõesti vanaema muljetamisi 
Pringi rannaäärsest koolielust. Meenub 
lugu vanast heast ajast, kus meri oli nii 
puhas, et lapsed seisid jalgupidi vees ki-
vide juures, hoidsid ühel jalal ainult kanda 
maas ja niiviisi õnnestus lesta püüda, sest 
lest uuristas ennast talla alla. 

Meie meenutustest selgub, kuidas 
Viimsi on 25 aastaga muutunud. Mee-

nub see, millised olid tänavad, nii et lap-
sevankriga arsti juurde minnes oli tükk 
tegemist, samuti see, kui pimedad olid 
tänavad, poodi pidi linna sõitma. Kõik 
need olmelised mugavused on tänapäeval 
Viimsis olemas, see on uskumatu muutus, 
mis on toimunud lühikese aja jooksul.

Tänapäeva Viimsi on minu hinnangul 
alles viimastel aastatel saanud uue hinga-
mise. Tundub, et tahaplaanile on jäänud 
varasemale Viimsile omased keerukad 
skeemitamised, mis lihtrahvale arusaa-
matud, ning asemele kerkimas oma ko-
gukonna tunne. Minule tundub, et siinsed 
inimesed on valmis panustama oma kodu-
koha arengusse. Tundub, et inimeste väär-
tused on muutumas – täna räägitakse ter-
viseradadest, ühistest ettevõtmistest, olgu 
selleks talgud, jaanituli või vastlapäeva 
tähistamine, hinnatakse loodusressurssi 
ja tahetakse midagi korda saata. Arvan, 
et Viimsisse on just sellise suurusega ko-
gukonnad tekkinud, kus ühiseid tegemisi 
väärtustatakse. See on võimas tunne.

 
Mis on teie arust Viimsis hästi ja mida 
võiks paremaks muuta?

Meie perele tundub, et Viimsis on hea 
elada, meie soovitusel on tuttavadki siia 
elamise soetanud ja sellega väga rahul.

Kõik, mis toimub, on inimestes kinni. 
Kuni on ettevõtlikke inimesi, seni toimub 
areng ja asjad liiguvad paremuse poole, ja 
minu meelest Viimsis ettevõtlikest puudu 
pole.

Millised on need sündmused, kohad, 
väärtused, mis muudavad Viimsi teie 
jaoks koduks? 

Kodu on ikka seal, kus on sinu pere. 
Kuigi nii mina kui ka abikaasa käime 
tööl Tallinnas, on hea peale tööd autonina 
Viimsi poole pöörata. Mööda Pirita ja Me-
rivälja teed sõites, ühel pool meri – mil-
jonivaade, ja seda iga päev kogeda – see 
on rikkus. Elulised rõõmsad pisiasjad, kui 
neid märgata ja tunnetada, nii on hea ela-
da.

Mainisite, et töötate Tallinnas, millega 
tegelete? 

Mina olen tegev ehitussektoris, tegele-

me Eestis insenerehitusega – infraprojek-
tide rajamisega: sadamad, sillad, veetööt-
lus- ja koostootmisjaamad. Abikaasa Jane 
aga korraldab oma ökopoe tegemisi.

Milline on teie suhe merega?
Lapsepõlves oli meri suviti minu iga-

päevane kaaslane, ka siis, kui oma perega 
Haabneemes elasin, oli meri meie perele 
tähtis lõõgastuse koht. Meri on ja jääb 
minu jaoks kahetiste tunnetega kohaks – 
meri on võtnud minult siinsamas Viimsis 
väga lähedase inimese. Meri on võimas ja 
kutsuv, aga samas võib olla ka karm. 

Kuidas peale kurnavat tööpäeva/näda-
lat oma akusid laete? Kas olete leidnud 
mingi mõnusa tegevuse kodukohas? 
Kuidas Viimsis vaba aega veedate?

Meil Lubja külas majaka juures mäe-
veerul on kokku saanud mõnus seltskond. 
Oleme Raimo Tanni eestvedamisel asuta-
nud MTÜ Lubja Külaseltsi. Oleme kor-
raldanud mitu suuremat üritust, näiteks 
meie küla jaanipäev on juba päris kuulus 
ja rahvast käib sadades, iga aastaga järjest 
rohkem! 

Vastlapäeva oleme Püünsi kooli las-
tele korraldanud samuti paar aastat, järg-
miseks püüame ellu kutsuda tantsuõhtute 
traditsiooni Viimsi Peokeskuses. Mõtteid 
ja plaane edaspidiseks on ikka mitmeid! 

Tore on see, et külas on palju üheealisi 
lapsi, nende mängud viivad ka vanemaid 
kokku ja see teebki ühest kodukohast õige 
kodu – loob suhtlemise mitte ainult oma 
nelja seina vahel, vaid lahedad ühisüritu-
sed naabritega.

Oma isiklikud hobid – suusatamine ja 
mootorsaanisõit, need mahuvad ka lõõ-
gastuseks päevakavva.

Kuidas tutvustate Viimsit oma sõprade-
le? Mida näitate, kuhu neid viite? 

Oleme Viimsit nii hästi tutvustanud, et 
mitmed meie tuttavad on siia endale kodu 
loonud. See on ju ülim tunnustus, et siin 
on hea nii looduse kui ka infrastruktuuri 
poolest. Kõik on olemas ja toredad inime-
sed pealekauba. 

Küsis
Mailis Alt

MINA OLEN VIIMSILANE

Indrek Pappel: Viimsil on uus hingamine

Pappelite pere (vasakult): tütar Elle-Mari, Indrek, poeg Oliver, abikaasa Jane ja esireas 
pesamuna Hele-Riin. Foto erakogu
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VIGRI 
talvelummus
Praegu on õues just parasjagu selline ilm, mis 
Vigrile üle kõige meeldib. Meri hakkab kaanetuma,
 jääpankadel saab varsti pikutada ja enam ei pea 
kogu aeg ennast vette kastma, et hirmsa palavu-
sega võidelda. Eriti mõnus on see, et aeg-ajalt, 
kui keegi ei näe, on Vigril võimalik salaja limspida 
merejäätist ja süüa lumepallisuppi. 

Vigri ei saa üldse aru, miks muuseumitöötajad ei luba Vigril 
lastele pakkuda merejäätist ja lumepallisuppi – lapsed pidid 
haigeks jääma. Aga Vigri ei ole ju haige! Selle peale ütle-
vad muuseumitädid, et Vigri on harjunud talvel palju väljas 
käima ja sporti tegema, aga paljud lapsed ei ole harjunud ja 
kui neile siis veel merejäätis suhu pista, siis nad võivad kohe 
külmetuda. Loomulikult tahaks Vigri siinkohal väga kõva 
häälega vastu vaielda, sest ta on ju oma silmaga näinud, kui-
das Viimsi lapsed  suusamaratonivõistlusel osalesid ja isegi 
aeg ajalt, kui keegi ei näinud, natuke lumepudru maitsesid.  
Aga seda saladust ei tohi küll mingil juhul emadele rääkida! 

Viimasel ajal on Vigril muuseumis eriti põnev olnud, sest 
seoses jää ja lume tulekuga hakkas väga palju huvitavat ja 
isegi imelikku juhtuma. Mõned inimesed hakkasid näiteks 
rannas täitsa paljalt ujumas käima. Naljakas on veel see, et 
natuke külma nad vist ikka kardavad, sest mütsi nad küll 
peast ära võtta ei julge. Tulevad iga päev ja sulistavad jää-
tükkide vahel. Vigri meelest on see küll imelik komme, sest 
siiamaani on ta harjunud, et ainult hülged tahavad jäätük-
kide vahel  ujuda. Aga talle juba ka seletati, et need ei ole 
imelikud inimesed, vaid hoopis talisuplejad, kes niiviisi oma 
tervist karastavad. Ja nad ei pidanud absoluutselt mitte-mit-
te-mitte kunagi olema köhas ja nohus! Saate aru? Neile võiks 
siis ju ometigi pakkuda lumepallisuppi. 

Eriti kummalised tundusid Vigrile need inimesed, kes 

hakkasid külmade ja lume saabudes muuseumis oma tooliga 
käima. Alguses Vigri ikka proovis rääkida, et pole vaja oma 
tooliga tulla, muuseumis on toole küll aga siis märkas, et pä-
ris tavalised toolid need ikka ei olnud.  Neil toolidel olid veel 
rauast suusad ka all. Muuseumitädid rääkisid Vigrile, et need 
imelikud toolid on tegelikult soome kelgud ehk tõukekelgud, 

millega on hea kõval talveteel ja jääl kiiresti edasi liikuda. 
Tõukekelgud on pärit Soomest ja esimesed tõukekelgutajad 
olidki ranna ääres elavad inimesed ehk rannarahvas. Kaluri-
tele meeldis nendega väga merejää peal kihutada. Vigri on 
nüüd nende tooli moodi kelkude vastu palju aupaklikum ja  
ütleb alati viisakalt soome keeles „Päivää!“. Selle peale on 
kelkudel alati nii hea meel, et nad lubavad Vigril ka natuke 
jääkihutamist harjutada. 

Varsti on vastlapühad tulemas ja Vigri ootab kõiki oma 
sõpru lapsi Viimsi Vabaõhumuuseumisse, et koos natuke tal-
vesporti teha, tõukekelguga kihutada, jääkarusselliga hullata 
ja maitsvat hernesuppi süüa. Ja need, kes nii pika päeva õues 
möllata jaksavad, on kindlasti nii terved lapsed, et võivad 
endale lubada ka imetillukese portsu merejäätist! 

VIGRILA

Tallinna lähedal meres 
asub üks tähelepanu-
väärne saar, Naissaar, 
mis on tavaliselt tuntud 
eelkõige tänu mitmest 
ajalooperioodist pärit mi-
litaarmälestistele. Vähem 
teatakse aga, et lisaks 
sõjaväelastele elas sellel 
looduskaunil saarel ka 
palju tsiviilelanikke. 

Naissaarel elanud kalurite ning 
lootside kogukonda on aja 
jooksul saarelt korduvalt mine-
ma saadetud. Elanikkond pidi 
taganema sõjaväeliste vajadus-
te ees. Ometigi tuldi Naissaare-
le ikka ja jälle tagasi ja 19. sa-
jandi lõpul oli saare kogukond 
tõusnud oma elatustasemelt lin-
nakodanikega samale pulgale. 

Saarel räägiti rootsi ja 
eesti keelt, rahvas oli jõukas 
ning edumeelne. Naised ostsid 
Tallinnast kauneid kleite, ma-

Mitmepalgeline Naissaar
jad ehitati viimase moe järgi 
ümber ja paljud naissaarlased 
omandasid hea hariduse kas 
Eestis või välismaal. 

Tutvustamaks seda senini 
vähetuntud külge Naissaarest, 
valmis Rannarahva muuseumis 
raamat “Kourdumehed, pitsk-
leidid ja meremiinid – mitme-
palgeline Naissaar”, milles on 
killukesi kõikidest saare tahku-
dest. Käsitlemist leiab Naissaa-
re imekaunis loodus, seal ela-
nud kalurid ja lootsid ning uue 
näo saavad ka sõjaväelased, 
sest nemadki olid lõppkokku-
võttes ainult inimesed.

Raamatut “Kourdumehed, 
pitskleidid ja meremiinid – 
mitmepalgeline Naissaar” saab 
osta alates 11. veebruarist Ran-
narahva Muuseumist ja teistest 
hästivarustatud raamatukaup-
lustest.

Maivi Kärginen
Rannarahva MuuseumUus raamat Naissaarest.

Vigri ootab laste pilte, kuidas nad talvesporti teevad. 
Kõiki foto saatjaid ootab perepääse Viimsi Vabaõhumuu-
seumis toimuvale vastlateemalisele päevale 16.veeb-
ruaril kell 11–14. Fotod saatke e-kirja aadressil: vigri@
rannarahvamuuseum.ee
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MTÜ Lubja 
Külaselts kutsub 
tantsule!
Kogukonna esimene tantsuõhtu on 21. veebruaril. 

Aasta tagasi ühel mõnusal suveõhtul, istudes koos kodukandi 
sõpradega, tekkis meil soov tantsima minna. Kohe jäime oma 
mõttega jänni – linna minna ei tahtnud, soov oli pigem tant-
sida seltskonnatantsu, mõnusalt koos aega veeta, süüa head 
toitu ja kuulata muusikat, mis ei segaks ka omavahelist juttu.

Idee hea, kuid koht, kuhu minna, jäigi leidmata. Tuli 
välja, et kogukonna lõbusa ajaveetmise kohti meie kandis 
ei olegi. Selleks tuleks pigem sõita kaugemale valdadesse. 
Autoga pika maa sõitmine ei olnud üldse meie soov ja ta-
haks ju ikka omakandi inimestega koos toredalt aega veeta.

Tantsimise soov jäi, samuti unistus, et tantsimas saaks 
käia ka oma koduvallas. Nii tekkiski mõte korraldada 
Viimsi oma tantsuõhtu. 

Esimene tugirühma koosolek toimus Viimsi Peokes-
kuses (Pargi  tee 12). Põnevaid ideid pakkusid välja Aina 
Saarna, Aime Salmistu, Mailis Alt, Indrek Pappel, Jaan 
Papagoi ja allakirjutanu. Eesmärk on korraldada pidu, kus 
viimsilased saaksid mõnusalt aega veeta, omavahel suhel-
da, head muusikat kuulata ja selle saatel tantsida. 

Lepiti kokku, et esimene tantsuõhtu on 21.02 kell 19 
Viimsi Peokeskuses (Pargi  tee 12). Seekord on tantsuõhtu 
neljapäeval, edasisi üritusi loodame korraldada reedeti.

Tänaseks on registreerunud juba 34 osavõtjat. Praegu 
ei ole veel täpne kava paika loksunud, võime aga kinnita-
da, et tantsuks mängib ansambel ja vahepaladeks on kut-
sutud huvitavaid esinejaid. Kindlasti ei tasuks selle pärast 
tulemata jätta, et äkki ei oska piisavalt hästi tantsusammu 
seada. Võin kinnitada, et olen ise samuti hädas õigete tant-
susammudega ja sellest tulenevalt oleme kutsunud peole 
ka Viimsi peotantsukursuste korraldajad, kes tulevad mei-
le mõningaid põhisamme õpetama. Heidame koos pilgu 
ka ajalukku ning tuletame meelde, kuidas kolhoosi ja sov-
hoosi ajal Viimsi rahvas pidutses.

Ootame kõiki tantsu- ja seltskonnahuvilisi meiega 
koos lõbusalt aega veetma ja oma neljapäeva õhtusse sära 
lisama. Täiendav info tantsuõhtu kohta on üleval ka Lubja 
külaseltsi kodulehel www.lubjakylaselt.ee või leia meid 
facebookist – Lubja Külaselts. Võimalusel palume tant-
suõhtule eelnevalt registreerida e-maili aadressil info@
lubjakylaselts.ee või telefonil 517 2941, Raimo Tann.

Õhtu pilet on 10 eurot, mis sisaldab tervitusnapsu. 
Täiendava söögi ja joogi saab osta peokeskuse baarist.

Tartu koolmeister Carl Heinrich Niggoli sõnadega on 
tants: “rõõmus muusikatükk, mis teeb meele ja südame 
rõõmsaks. Enamiste ei jää see rõõm aga mitte südamesse 
varju, vaid näitab ennast kõige esiteks näo peal ja silma-
des, siis hääles, kõnes ja viimati tegudes.“ Oleme kindlad, 
et need õhtud kujunevad meeldivaks traditsiooniks ja oo-
datud sündmuseks kõigile osavõtjatele !

Raimo Tann
Lubja külavanem

Möödunud aasta oli kirju 
ja keeruline. Nüüd on 
olnud juba terve kuu  
aega eelmise aasta peale 
tagasi vaadata. Hinnan-
guid saame anda ikka 
pisut distantseerudes. 
Kes mida tegi ja mis sel-
lest välja tuli. Kes Viimsi 
naistest on eekujuks teis-
tele ja kelle tegevus meie 
kogukonda vääristab.

Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsiooni tegusad naised 
valivad aasta  naist juba kahek-
sandat aastat järjest. Miks me 
seda teeme?

Naise roll ühiskonnas on 
ülioluline.  Naine ei saa olla 
määratud kui pelk bioloogiline 
keha, vaid kui inimene ja koda-
nik. Naine on eriline, sest ainult 
tema suudab endas ühendada 
inimeseks olemise kõik aspek-
tid – realiseerida oma isiksu-
seomadusi spetsialistina tööl, 
kanda endas uut elu ja aidata 
lapsel inimeseks saada,  samal 
ajal lüüa kaasa ühiskonna pare-
ma toimimise nimel.  Naine ju 
teab, mis on tema lapsele, s.t 
tulevikule parim.

Praegu tegeldakse aktiiv-
selt feminismi probleemide ja 
sookvootidega. Et juhatustes 
oleks mingi arv naisi, et vali-
misnimekirjad moodustataks 
“tõmblukumeetodil”. Samas 
on rõhk tihtipeale asetatud 
naiste kahjuks – tähtis ei ole 
ju mitte naine kui sootunnus, 
vaid  kui mõtlev ja arukas isik-
sus.  Oluline on anda võimalus 
just tarkadele naistele.  

Muutusi on väga vaja. Nii 
poliitika kui suured ärid toimi-
vad liiga sageli kui kartellid, 
rägbimeeskonnad  ja maffia. 
On onupojapoliitika, aga pole 
täditütrepoliitikat, on viha-
mees, torumees jne. Vajame 
ametitesse rohkem naiselikku 
empaatiat, arukust, mõistlik-
kust, hoolimist keskkonnast ja 
inimestest.  Et muuta olukord 
ühiskonnas paremaks, peame 
mängureegleid muutma. Naisi 
on tarvis aktiivsesse ellu palju 

rohkem, sest praegu juhtub sa-
geli nii, et need vähesedki kar-
jäärinaised võtavad pahatihti 
omaks meheliku ellusuhtumise 
ja mõtlemismudelid ega rikasta 
töökultuuri, vaid muutuvad rin-
dadega meesteks.  Enamasti ei 
soovi naised just seepärast kõr-
geid poste vastu võtta, et neilt 
võetakse õigus olla nemad ise. 

Hiljutistes soouurimustes 
on välja tulnud, et enamasti lä-
heb naine poliitikasse olukorda 
paremaks muutma, mees aga 
kärjääri tegema. Samas on nai-
se jaoks prioriteet number üks 
laps, mida panevad aga kehva 
maksusüsteemi tõttu pahaks 
ülemused ja kollegid. Vaesed 
lapsed, kui oluline on, et keegi 
neist ikkagi veel kõigele vaata-
mata üle kõige hooliks!

Ideaalne oleks muidugi 
harmooniline tasakaal mees- 
ja naiselemendi, yin´i ja yang´i  
vahel. Kumbki ei saa tegeli-
kult teiseta hakkama. Paljud 
mehed on juba mõistnud sel-
le harmoonia vajalikkust, on 
naiste suhtes tähelepanelikud 
ja arvestavad, kuid liiga palju 
on veel ka meesšovinismi, üle-
olekut, domineerimisiha.

Ühiskond saaks olukorra 
parandamiseks palju ära teha, 
võimaldades naisel realiseerida 
end nii emana kodus kui spetsia-
listina töökohal. Näiteks annaks 
osalise tööaja rakendamine ema-
le (miks mitte ka isale) võimalu-
se täita vanemakohust algklassi-
lapse ees, samuti maandaks see 
tööandja riske haiguste puhul  ja 
väldiks tööaja varastamist. Osa-
list tööaega peaks toetama ka 
maksusüsteem. Naised on väga 
targad ja head spetsialistid, kuid 
neilt nõutakse liiga palju – kodu, 
lapsed, töö, kõike 100%! Kodu-
sed emad ei ole mingi lahendus, 
sest lapsed õpivad jäljendades ja 
ema-koduteenija ei pruugi alati 
suuta vahendada ja õpetada lap-
sele kaasaegset elu kogu selle 
täiuses ja komplitseerituses.

Lapsed vajaksid ka tasuta 
huviharidust – sporditreenin-
guid, huviringe. Et täita väär-
tuslikult aeg tundide lõppemise 
ja vanemate töölt tuleku vahel. 
Et ei peaks olema tänaval või 
internetis.

Niisiis, püüdleme ideaali 
poole, maailma poole, kus va-
litseb õnn ja harmoonia. Ees-
märki püstitamata ei ole või-

Viimsi  Aasta  Naine 2012

malik liikuda soovitud suunas. 
Veda naised oma tegususes 
kogevad olukorra parandami-
se vajadust ja oskavad näha ka 
võimalusi ja lahendusi.

Me kutsume üles märkama 
naist, kes on ise osanud oma 
elu nii korraldada, et teda jät-
kub kodule, tööle ja ühiskon-
nale. Kes on üles kasvatanud 
või kasvatamas lapse(d), kes on 
leidnud töö, mis paelub ja on 
positiiselt nähtav ka oma ko-
gukonnas. Alustame maailma 
parandamist kodu ümbert, kuid 
kindlasti on suureks eesmärgiks 
muuta oluorda kogu riigis nii, 
et ühiskond looks naise täius-
liku inimesena realiseerimiseks 
parimad tingimused. Tunnusta-
me naisi ja väärtustame nende 
aktiivsust!

Viimsi aasta naise nomi-
nente võite esitada naistepäe-
vani, 8. märtsini 2013 elektroo-
niliselt info@harmoonikum.ee 
või paberkandjal Pargi tee 8, 
Viimsi,  Harmoonikum.

Reglement www.veda.ee ja  
www.harmoonikum.ee.

Ene Lill
VEDA president

Viimsi aasta naine 2011 Külli Talmar pärast tiitli saamist koos oma lastega.

Eesti Sõjamuuseum kutsub 
kõiki vabariigi sünnipäe-
vakuul muuseumisse, et 
osa saada mitmetest põ-
nevatest üritustest.

Sõjamuuseumi Filmipäevik 
on lõpetamas talvist hooaega 
ning pakub ajaloohuvilistele 9. 
veebruaril kell 16 vaatamiseks 
Tallinna peaväljakust valmi-
nud dokumentaalfilmi “Vaba-
duse väljak vabaks” (2009). 
Linateos annab ülevaate Va-
baduse väljaku ajaloost läbi 
aastakümnete, peatudes riigi 
esindusväljakut vorminud hu-
vitavamatel sündmustel. Filmi 
juhatab sisse arhitektuuriaja-
loolane Mait Väljas, kes räägib 
Vabaduse väljaku ideest, kuju-
nemisest ning ajaloost.

Vabariigi sünnipäevakuul Sõjamuuseumis

Režissöör Peeter Brambat 
on dokumentaalfilmis “Vaba-
duse väljak vabaks” loonud 
omamoodi mosaiigi, milles 

põimuvad Vabaduse väljaku  
minevik ja olevik, arhitektuuri 
ja avaliku linnaruumi planee-
rimise ajalugu ning väljaku 

uuendamisega seotud spetsia-
listide (arheoloogide, arhitekti-
de, poliitikute, muinsuskaitsja-
te ja skulptorite) nägemused.

Vabaduse väljakul on 20. sa-
jandil toimunud mitmed Eestit 
ja eestlaste saatust mõjutanud 
sündmused, siit on alguse saa-
nud paljud olulised traditsioo-
nid, näiteks kaitseväe paraadid. 
Kui 24. veebruaril 1919. aastal 
peeti Eesti Vabariigi esimesele 
sünnipäevale pühendatud pa-
raade mitmes Eesti linnas, siis 
nendest võib ehk kõige tähtsa-
maks pidada Peetri platsil (Va-
baduse väljaku nimi 1919. aas-
tal) toimunud paraadi, millest 
võttis osa ka pea- ja sõjaminister 
Konstantin Päts. 

Sõjamuuseum tähistab Ees-
ti Vabariigi 95. sünnipäeva 21. 

veebruaril kell 16. Selle puhul 
oleme palunud kaitseväe pa-
raadide ettevalmistamisest ja 
kommenteerimisest kõnelema 
kolonelleitnant Peeter Tali. Li-
saks on võimalik tutvuda Har-
jumaa Muuseumi, Eesti Filmi-
arhiivi ja Eesti Sõjamuuseumi 
fotokogude baasil koostatud 
näitusega, mis keskendub Eesti 
Vabariigi aastapäeva pidulikule 
tähistamisele Harjumaal aasta-
tel 1919–1939 ning vabariigi 
aastapäeva paraadidele.

Tänavu juba viiendat korda 
toimuva retseptivõistluse „Tort 
isamaale 2013” ideed tutvus-
tab võistluse korraldaja ning 
Nami-Nami kokandusportaali 
eestvedaja Pille Petersoo, kes 
toob näiteid varasematel aasta-
tel valminud töödest. 

Maitsta saab spetsiaalselt 
antud ürituseks tehtud torti, 
mis on inspiratsiooni saanud 
kokaraamatust, mida rooga-
de valmistamisel kasutas ka 
Maria Laidoner. Tegemist on 
1899. aastast pärineva noortele 
perenaistele mõeldud käsiraa-
matuga, mille paljusid retsep-
te kindral Laidoner isiklikult 
oma kirjades kiitis.

Sünnipäeva puhul on kae-
tud pidulaud. Sissepääs tasuta. 
Üritusel osalemiseks palume 
registreeruda hiljemalt 18. 
veebruariks e-posti aadressil 
info@esm.ee või telefonidel 
621 7410, 5565 6354.

Kristina Madisson-Laht
Eesti Sõjamuuseumi 
pedagoog-loovjuht

Tribüünist Vabaduse platsil sõidavad mööda Eesti suurtükiväelased. 
24. veebruar 1928. Foto Eesti Filmiarhiiv
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Veebruaris tähistab 
eralasteaed Pääsupoeg 
seitsmendat sünnipäeva 
ning ootab külla vilistlasi 
ja õpetajaid. 

2006. a avati Pringi külas Pää-
supoeg 1, aasta hiljem avas 
Pärnamäe külas uksed Pääsu-
poeg 2 – seega saab “sünni-
päevalaps” tänavu seitsmeaas-
taseks.

Mida huvitavat see vanus 
meile pakub? Teadagi on seits-
meaastasel Pääsupojal paras 
“kooliminekuiga”! Kui lapsed 
murravad selles vanuses ham-
baid ja sirguvad üleöö pike-
maks, siis lasteaia elus tuleb 
heita pilk seljataha, vaadata ja 
mõtiskleda, mis on väärt jätka-
mist või mida tuleks muuta.

Pääsupoja mõlemas majas 
töötab kokku neli liitrühma, 
kus laste vanus on 2–7 aastat. 
Vanemates rühmades on olnud 
igal õppeaastal ka kooli mi-
nevaid lapsi, kes valmistuvad 
kooliks liitrühmale omasel 
viisil. Kooli minevate laste 
kõrval omandavad nooremad 
rühmakaaslased teadmisi ja 
oskusi märkamatult. Selline 
motiveeriv koostöö õpikesk-
konnas on tore ja innustav 
kõigile. Lastega tegelevad 
Pääsupojas pühendunud, vas-
tava hariduse ja kogemustega 
õpetajad. Kolm vanema rüh-

Eralasteaed Pääsupoeg saab seitsmeaastaseks

ma õpetajat töötavad meil juba 
lasteaia avamisest saadik. 

Mis teeb lasteaia Pääsu-

poeg eriliseks ja atraktiivseks? 
Miks lapsevanemad toovad 
pere teise ja kolmandagi lap-
se just meie rõõmsasse perre? 
Selleks on kindlasti lasteaia 
sõbralikult kodune ja tradit-
sioone järgiv keskkond. 

Usume, et selleks on ka las-
teaias läbi viidav n-ö kolmele 
vaalale toetuv õppe-kasvatus-
töö. Eelkõige arendatakse lap-
se fantaasiat ja kujutlusvõimet 
läbi kaunite kunstide (õpetaja 

Katrin Kreisen, Marika Napp, 
Merle Raudam, Ivika Saks, 
Riina Uusväli, Karmen Vana-
nurm), läbi muusikategevuste 
(õpetajad Katrin Raamat ja Ly 
Lumiste). Lasteaias on õpeta-
ja Tiina Rebase juhendamisel 
neli aastat töötanud ka balle-
tiring. 

Ringides osalemine on 
Pääsupoja lastele tasuta. Sage 
külaline on meil oma toredate 
etendustega Kaari Sillamaa 

laste ja noorte kaunite kunstide 
teater, mis pakub lastele alati 
palju lusti ja rõõmu.

Teine põhimõte on lastele 
iga päev antav õpetus, mis on 
läbi põimunud folkloorist ja 
rahvatavanditest. See tugev-
dab lastes identiteeditunnet, 
seob teda oma maa ja rahvaga, 
õpetab armastama meie väi-
kest kodumaad, meie riiki ja 
selle sümboolikat.

Õppetöö käigus õpitu saab 
kinnitust sagedaste õppekäiku-
dega mere äärde ja loodusesse 
(Viimsi loodushariduskeskus), 
muuseumidesse (rannarahva ja 
vabaõhumuuseum) või Viimsi 
raamatukokku. Samuti oleme 
lastega külastanud presiden-
dilossi Kadriorus, Riigikogu-
hoonet Toompeal ning olnud 
külaliseks vabariigi õigus-
kantsleril laste ombudsmanil 
Indrek Tederil.

Kolmandaks n-ö vaalaks, 
millele tugineb meie õppekas-
vatustöö, on hooliva ja lugu-
pidava suhtumise arendamine 
lastes. Tähtsal kohal on ka rei-
bas liikumistegevus, mis val-
davalt toimub õuesõppe raa-
mes. Sel õppeaastal ongi läbiv 
teema “Värskes õhus värske 
vaim”.

4.–8. veebruarini on Pääsu-
pojas sünnipäevanädal. Selle 
pidamine on rõõmus ettevõt-
mine, mille jooksul laps mõis-

tab, et sünnipäev on igal aastal 
nii lapsel endal, emal, isal kui 
ka vanavanematel. Pääsupojad 
teavad, et veebruaris peavad 
sünnipäeva ka nende lasteaed 
ja kodumaa. Oluline on pidada 
meeles pereliikmete ja sõprade 
sünnipäevi, näidates üles tähe-
lepanu, lugupidamist ja hooli-
vust kaaslaste ning ümbritseva 
maailma suhtes.

Sünnipäevanädala raames 
ootab Eralasteaed Pääsupoeg 
1 oma vilistlasi ja õpetajaid 8. 
veebruaril kell 16.15 külla väi-
kesele ühisüritusele, kus mee-
nutatakse toredaid hetki ja nal-
jakaid juhtumeid. Pääsupoeg 
2 ootab vilistlasi 6. veebruaril 
kell 16. Kindlasti on põnev 
taas kohtuda. Meie lasteaias 
on kooliküpseks on saanud 18 
pääsupoega ja sellel õppeaas-
tal lisandub veel 6 koolimine-
vat last. 

Sellise värske ja reipa vai-
muga sammub eralasteaed Pää-
supoeg vastu oma seitsmendale 
sünnipäevale, kus Rõõmurul-
lide rühm etendab näidendi 
“Lumivalgeke ja seitse pöial-
poissi.”

Palju õnne, rõõmu ja lusti 
nii kõigile väikestele kui suur-
tele pääsupoegadele!

Marika Saul
Eralasteaed Pääsupoeg 1 

vanema rühma õpetaja

Tahan kõike teada!

Õuesõpe on põnev ja tore!

Euroopa noorsootöötajate 
koostöö Contact-2103 on 
kestnud 15 aastat. Suurim 
projekt annab võimaluse 
kaasa rääkida Europarla-
mendi valimistel. 

Euroopa noorsootööga tegele-
vate organisatsioonide koos-
töövõrgustik Contact-2103 on 
tänaseks tegutsenud 15 aastat. 
Võrgustikku kuulub 17 orga-
nisatsiooni 14 riigist ning or-
ganisatsiooni peakontor asub 
Brüsselis. Eestist kuulub orga-
nisatsiooni MTÜ Eesti Noor-
sootöötajate Ühendus. 

Viimased 10 aastat on Viimsi 
Vallavalitsus ning MTÜ Viimsi 
Huvikeskus olnud väga aktiiv-
selt organisatsiooni tegevustesse 
kaasatud. Meie noorsootöötajad 
on osalenud seminaridel ja koo-
litustel, Viimsis on toimunud 
rahvusvahelised noorsoovahe-
tused, noorsootöötajate õppevi-
siidid ning 2012. a juunis pidas 
Contact-2103 Viimsis juhatuse 
koosolekut. 

Meie noored on osalenud 
noorsoovahetustes Rumeenias, 
Hispaanias, Prantsusmaal jt rii-
kides. Võrgustiku raames on 
meie koolides, lasteaedades ja 
noortekeskustes olnud praktikal 
Saksamaa noored.

9.–13. jaanuarini toimus 
Strasbourgis Contact-2103 aas-
takoosolek, kus tehti kokku-

Euroopa noorsootöö pakub 
noortele võimalusi

võtteid 2012. a tegevustest, 
arutlusel oli organisatsiooni 
tulevik ning lähiajal toimu-
vad koostööprojektid. Samal 
ajal toimus ka rahvusvaheline 
noorsootöötajate seminar. 

Sel kuul tulevad Con-
tact-2103 võrgustiku kaudu 
Viimsisse kaks vabatahtlikku 
Hispaania noort. Mais toimub 
Hispaanias koostöökohtumine, 
kus tuleb arutlusele Viimsi-Se-
villa-Cordoba noorsookoostöö 
Contact-2103 raames. 

Suurim projekt, mille koh-
ta esitati Strasbourgis Euroopa 
Liidule ühistaotlus, puudutab 
Viimsi noori, kes koostöös Bel-
gia, Rumeenia, Prantsusmaa, 
Itaalia, Hispaania jt riikide 
noortega soovivad kaasa rääki-
da 2014. a Euroopa Parlamendi 
valimistel. Kavas on tegevused 

kohalikul tasandil, ka Viim-
sis, kus noored saavad esitada 
oma arvamusi ja ettepanekuid. 
Rahvusvaheline kokkusaamine 
peaks aset leidma 2014. a Brüs-
selis. Loodame väga, et saame 
Euroopa Liidult raha projekti 
läbiviimiseks. Projekti raames 
on kavas noorte hääl ja nende 
ettepanekud viia Euroopasse. 
Seega saavad Viimsi noored 
võimaluse kaasa rääkida Eu-
roopa otsuste tegemisel, esitada 
oma mõtteid ja ettepanekuid.

Viimsist osalesid seminaril 
ning Conatct-2103 aastakoos-
olekul abivallavanem Jan Trei 
ning noorsoo- ja haridusame-
ti juhataja Kadi Bruus, kes on 
Contact-2103 juhatuse esimees 
olnud kolm aastat ning hetkel 
on juhatuse liige.

VT

Asjalik tööõhkkond Strasbourgis aastakoosolekul.
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Kolmandat aastat peetav 
eesti pidu on täis tantsu, 
teatrit, luulet ja muusikat. 
Õhtut sisustavad rahva-
tantsijad, andekad teatri-
huvilised noored ja sära-
vad muusikud. Ka sel 
aastal toimub meele-
olukas Vilde tee ja saab 
nautida suurepärast 
muusikat. Õhtut juhib 
Uku Tomikas. Avatud on 
kohvik. Peo korraldaja on 
kooli õpilasesindus.

Peo eesmärk on tuletada õpi-
lastele meelde eesti kultuuri ja 
rahvapärimuse olulisust ja ko-
halolu meelelahutusliku ürituse 
läbi. 

Õhtut sisustavad esinejad, 
kes peegeldavad nii eesti tra-
ditsioonilist kui ka alternatiiv-
set ning tänapäevast kultuuri 

Viimsi Noortekeskuses 
viiakse läbi ajavahemikul 
septembrist 2012 kuni 
augustini 2013 noorte 
tööturule ning karjääriva-
likuile suunatud tegevusi, 
mille rahastaja on Euroopa 
Sotsiaalfond.

Projekt koosneb neljast ala-
suunast, mis toetavad noorte 
esmast tutvust tööturuga ning 
loodetavasti kergendavad tule-
vikus ametivalikut.

Esimeseks alapunktiks on 
tööelutegevuste läbiviimine, 
mis kujutab endast organisat-
sioonide külaskäike noorte-
keskusesse ja ka väljaspool 
keskust ning mitmete erialade 
tutvustamist noortekeskuses.

Noortekeskuses on käinud 
külas õpilasvahetusorganisat-
sioon YFU, Ida-Harju karjääri-
kohvik, ultramaratoni jooksja, 
tantsuõpetaja, kosmeetik, auto-
mehaanik ning infotehnoloog. 
Sügisel oli Viimsi noortekes-
kus ka superstaari staap, mille 
raames külastati “Eesti otsib 
superstaari” stuudiot ning viidi 
läbi TV3 poolt vahendatud tege-
vusi ja võistlusi superstaari tee-
madel. Nii valmisid superstaari 
pildiraam ja lauamäng, anti su-
perstaari saates osalejatele stiili-
näiteid, ennustati võitjat jne.

Veebruaris on plaanis kü-
lastada Tallinna Ülikooli ning 
soovijad saavad veeta päeva 
tudengivarjuna, viibides üli-
õpilasega terve päeva ülikoolis 
loengutel, raamatukogus, ühis-
elamus. Ülikoolis toimuvad ka 
karjääriplaneerimise ja eriala-
sid tutvustavad üritused. 

Teise alasuunana viiakse 
läbi kogukonna arengut toeta-
vate noortealgatuste fondi ehk 
NAFi projekte, mida noored 
saavad ise esitada noortekes-
kusele. Eelkõige on oodatud 
12–16aastaste projektid, kuid 

vastu võetakse ka sellest va-
nusest nooremate ja vanemate 
taotlusi. Noored, kes plaanivad 
kirjutada projekti, saavad abi 
ja nõu Viimsi noortekeskuse 
noorsootöötajatelt, kes aita-
vad projekti kirjutada, eelarvet 
koostada, üritusi läbi viia ning 
aruandlust koostada. Projektide 
vastuvõtmise otsustab neljast 
kohalikust noorest ja noorsoo-
töötajast koosnev komisjon, 
kes projekte hindab ning kaa-
lutleb nende vajalikkust ja ra-
hastamisvõimalusi. Esitatud on 
projekt lauamänguturniiri läbi-
viimiseks, mille raames soeta-
takse Viimsi noortekeskusesse 
uusi lauamänge, mida saab 
mängida nii võistlusturniiril 
kui ka tavapäevadel meelela-

hutuseks. Käigus on ka Viimsi 
noortekeskuse värviraamatu 
projekt, millele noored joonis-
tavad pildid ja teevad kujundu-
se ning annavad seejärel trükki. 
Kuuldavasti plaanitakse esitada 
ka ehete valmistamise töötoa 
ning Viimsi noortekeskuse raa-
dio projektitaotlus. 

Kolmas projekti punkt on 
huvitegevus 7–16aastastele noor-
tele. Viimsis alustas sügisel tööd 
meediaring, mis käib koos kol-
mapäeviti kell 16–17.30 Viimsi 
Kooli suures majas. Osavõtt on 
tasuta. 

Meediaringis õpitakse ele-
mentaarset arvuti kasutamise 
oskust: õpitakse kujundama ja 
liigendama teksti, tegema ta-
beleid, kodulehekülgi, kujun-
dama infotrükiseid, töötlema 
pilte ja videosid jne. Kasuta-
takse enimlevinud program-
me, et noortel oleks tulevikus 
võimalus õpitut rakendada 
ülesannete lahendamisel ka 
koolitöös või tööelus. Meedia-
ringi juhendab Tallinna Üli-
kooli tudeng Viljar Lumi. Rin-

Maailmakuulus 
muusikal Viimsi 
kooliteatris
Maailmakuulus muusikal “Fame“ esietendub 
Viimsi kooliteatris 26. veebruaril.

Taas on põhjust kõikidel teatrisõpradel rõõmustada, 
sest veebruaris jõuab Viimsi kooliteatri lavale muusikal 
“Fame” – lugu gümnaasiumiealistest noortest, kes asuvad 
õppima lavakunstikooli, et tudeerida teatrit, tantsu ja muu-
sikat ning saavutada seeläbi ihaldatud kuulsus. Esietendus 
toimub 26. veebruaril, kokku mängitakse kaheksa eten-
dust ning kohti on juba praegu võimalik broneerida. Kõik 
etendused on tasuta. 

Viimsi kooliteatri trupp sammub muusikali 
radadel
Kooliteatri eelmise etenduse “Grease” suur menu näitas, 
et hea muusika, ühtse meeskonnana toimiv näitetrupp ning 
tugevad taustajõud suudavad ellu kutsuda midagi enneole-
matut! Suurepärasele kogemusele tuginedes on näiteselts-
kond asunud uusi maid vallutama ning kooliteatri trupp on 
juba pikemat aega õhtuti koos aega veetnud. Kuigi eesku-
jud on suured (Eestis jõudis muusikal “Fame” Linnahalli 
lavalaudadele 2006. aastal ning tookord laulsid muusikali 
tähtosasid ja esitasid tantsunumbreid Eesti parimad noo-
red artistid), siis noorte tohutu õpihimu, nooruse julgus 
ning ääretu pühendumine on märksõnad, mis muudavad 
Viimsi kooliteatri muusikali omapäraseks ning täiesti ai-
nulaadseks elamuseks.

“Fame“ on publikuni jõudnud nii seriaali, 
filmi kui muusikalina
Film “Fame” jõudis Ameerika Ühendriikides ekraanide-
le 1980. aastal ning kandideeris kuuele Oscarile, võites 
kuldmehikese originaalmuusika ja nimilaulu eest. Aastatel 
1982-1987 valmis kokku kuus hooaega jooksnud samani-
meline seriaal, mis oli nii populaarne, et sellega kaasnesid 
suisa kontsertreisid. Seriaal pälvis samuti ohtralt tunnus-
tust nii mitme Emmy kui kuldgloobuse auhindade näol. 

“Fame´i“ populaarsuse taga on kaasaegne 
sisu ning võrratu muusika
Muusikali tegelasteks on noored inimesed, kes asuvad õp-
pima lavakunstikooli draama, muusika ja tantsu erialade-
le. Nelja aasta jooksul saavad nad põhjalikke kogemusi 
nii kaunite kunstide vallas kui  õpivad paremini tundma 
iseennast ja oma koolikaaslasi. 

“Viimsi Kooli “Fame” on kokku kirjutatud filmist, 
selle põhjal tehtud seriaalist ja muusikalist,” ütleb Viimsi 
kooli õpetaja ning kooliteatri lavastaja Külli Talmar. “See 
sobib suurepäraselt tänasesse päeva, meie oma Viimsi 
kooliteatrisse, kus on koos täpselt samasugused andekad 
noored nagu on olnud “Fame`i” lugudes. Samuti aitab see 
mõista inimesi meie ümber ja õpetab lugupidavalt suh-
tuma oma klassikaaslastesse, kes on aastaid pühendunud 
muusika, tantsu või näitlemise õppimisele. Lisaks on näi-
dendis vaatluse all kõikvõimalikud suhteprobleemid, mis 
olid, on ja jäävad ning mis on igale noorele kõige tähtsa-
mad, aga ka kõige raskemad lahendada.”

Viimsi kooliteatri etendused toimuvad 26., 27., 28. 
veebruaril ning 1., 5., 6., 7., ja 8. märtsil kell 18. Etendu-
sed on tasuta. Kohti saab broneerida: margit.vosu@viimsi.
edu.ee või tel 623 5143.

Annika Remmel
  Viimsi Kool

Euroopa Sotsiaalfond toetab 
Viimsi Noortekeskust

14. veebruaril tuleb Viimsi Koolis eesti pidu

teatri, luule, muusika, tantsu ja 
mängude kaudu. Esimest aastat 
korrates valmistab õpilasesin-
dus video eesti filmikunsti ja 
muusika paremikust.

Peo peaesinejad on Jats ja 
Dwam. Jats on neljaliikmeline 
folk-popansambel Haapsalust, 

kes oma praeguse lennuga 
pole kaugel kinni püüdmast 
Eesti indieprintsi Ewertit ja 
tema kahte draakonit! Uue 
aasta lubadusena on neil soo-
jas esimene muusikavideo. 
Kontserdilt kontserdile joostes 
jõuavad nad ka meie poolsaart 
külastada ja indiepisikuga na-
katada.

Dwam on bluusi- ja roki-
bänd Tallinnast, kes oma kont-
rabassihelidega võlub nii noo-
remat kui vanemat publikut. 
Nende meeste jaoks pole mingi 
probleem saalitäis muusikahu-
vilisi tantsima saada.

Üritus on 8.-12. klassidele. 
Pilet eelmüügist 1 € ja koha-
peal 2 €. Sponsorid on Hää ja 
Olde Hansa. 

Annika Remmel
Viimsi Kool… ja saab ka tantsida. 

Eesti peol on palju muusikat…

YFU kultuuriõhtu Viimsi noortekeskuses.

Superstaari T-särgi kujundamine.

Viimsi kooliteatri näitetrupi liikmed.

gi on oodatud osalema kõik 
huvitatud noored.

Neljandaks teostatakse pro-
jekti raames mobiilset noor-
sootööd (MoNo), mis kujutab 
endast tööd väljaspool noor-
tekeskust. Nimelt liiguvad 
noorsootöötajad tänavatel, kau-
banduskeskustes, koolides ja 
noorte kogunemiskohtades, et 
viia noortega läbi huvitavaid te-
gevusi ning kutsuda neid kasu-
likult aega veetma pigem noor-
tekeskuses kui tänaval. MoNo 
läbiviija on noorsootöötaja, kes 
on saanud vastava koolituse 
ning on pädev suhtlema ka ris-
kigruppi kuuluvate noortega. 
MoNo raames taotletakse noor-
te mitteformaalse hariduse levi-
kut noortekeskuse kaudu. 

Infot ürituste ning projekti-
de kohta saab Viimsi noortekes-
kusest, Facebooki leheküljelt 
Viimsi ja Randvere noortekes-
kused või meie koduleheküljelt  
www.viimsinoortekeskus.tk

Anni Raie
Viimsi noortekeskuse 

noorsootöötaja
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29.01.2013 ISTUNGI OTSUSED
  
1. Viimsi Vallavolikogu esimehe valimine
2. Viimsi valla konsolideerimisgrupile audiitori määramine 
3. Viimsi valla 2012. eelarveaasta assigneeringute sulgemine 
ja valla 2013. aasta alguse vaba jäägi kinnitamine
4. Osaühingu Viimsi Haldus põhikirja muutmine
5. Vaideotsus Roy Puuström´i vaides Viimsi Vallavolikogu 
26.06.2012 otsusele nr 49                                
6. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapaneku-
le esitamine: Leppneeme küla, Lännemäe tee 27/Lännemäe, 
Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Länne-
mäe tee 22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2
7. Eelläbirääkimistega pakkumise korras Viimsi vallas 
Prangli saarel kaupluse kinnistu kasutusse andmine
8. Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsi heaks” koosseisu 
muutmine
9. Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehe vali-
mine
10. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine

29. jaanuar 2013 nr 1
Viimsi Vallavolikogu esimehe valimine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 
14, § 45 lõigete 3 ja 5, “Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 1 
punkti 14, § 29 lõigete 3 ja 8 alusel ning tulenevalt salajase hää-
letamise tulemustest, Viimsi Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Valida  Priit Robas  Viimsi Vallavolikogu esimeheks.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla vee-

bilehel. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pär-

nu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päe-
va jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Peeter Oja
Vallavolikogu aseesimees

29. jaanuar 2013 nr 6
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 
esitamine: 

Leppneeme küla, Lännemäe tee 27/Lännemäe, 
Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, 
Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2
Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008. 

a otsusega nr 75 Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast osa-
liselt elamumaaks, eesmärgiga moodustada elamukrundid ja 
määrata kruntide ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehita-
miseks. Planeeritav hoonestamisele kuuluv ala asub ranna-äärsel 
maastikul, endisele kalurikülale iseloomuliku hoonestusega alal 
tiheasustuses. 5,2 ha suurusele planeeringualale moodustatakse 
kokku üheksa üksikelamukrunti, mis moodustab planeeritavast 
alast 27%, ülejäänud ala jaguneb rohevõrgustiku puhveralas-
se jäävaks maatulundusmaaks (61%), ranna-äärseks üldmaaks 
(7,8%) ja liiklusmaaks (4,2%). Planeeringualal näidatud üheksast 
üksikelamust kolm on olemasolevad, kuus planeeritavad, elamute 
suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 200 m² - 400 
m² ning kõrgus 7,5 meetrit. Abihooneid võib planeeringualal olla 
kokku kakskümmend kaheksa, kümme neist on olemasolevad. 
Abihoonete suurim lubatud kõrgus on 4,5 meetrit. 

Detailplaneering koostati koostöös kinnisasjade omanikega ja 
tehnotrasside valdajatega ning detailplaneeringu koostamisel ar-
vestati Harju maavanema 30.09.2011. a kirjas nr 2.1-13k/2663 esi-
tatud ettepanekutega. Detailplaneering kooskõlastati Põhja-Eesti 
Päästekeskusega, Terviseameti Põhja talitusega, Põllumajandus-
ameti Harju keskusega, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla re-
giooniga, Riigimetsa Majandamise Keskusega ja Maa-ametiga.

Eeltoodu alusel ning lähtudes “Planeerimisseaduse” § 18 
lõikest 1 ja Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005 määruse nr 19 
“Viimsi valla ehitusmääruse” (muudetud volikogu 14.10.2008 
määrusega nr 21) § 2 punktist 5 ning arvestades, et detailplanee-
ring on koostatud seaduste ja muude õigusaktide alusel ning vas-
tab Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkidele, samuti lähtudes 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnako-
misjoni seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas 

Leppneeme külas maaüksuste Lännemäe tee 27/Lännemäe, Län-
nemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 
22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2 detailplaneering (Viimsi Valla Arendus-
keskus OÜ  projekt nr 20-08), millega tehakse ettepanek üldpla-
neeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 29.01.2013 ISTUNGI 
ÕIGUSAKTID

maatulundusmaast väikeelamumaaks ja määratakse ehitusõigus 
üheksale üksikelamule (koos olemasolevate elamutega) ja abi-
hoonetele.

2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla vee-
bilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pär-

nu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päe-
va jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

29.01.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED

nr 1. Viimsi valla 2013. aasta eelarve
nr 2. Lasteaiatasu suuruse kinnitamine Munitsipaallasteasu-
tuses Viimsi Lasteaiad ja 
Püünsi Kooli lasteaias 2013. aastaks
nr 3. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

29. jaanuar 2013 nr 1
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, “Kohaliku omavalitsuse ük-
suse finantsjuhtimise seaduse” § 23 lõike 2 ning “Viimsi valla 
põhimääruse” § 112 lõike 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2013. aasta eelarve vastavalt Li-
sale 1.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas 
avaldamist ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2013.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

Lisa 1
Viimsi Vallavolikogu
29.01.2013.a määrusele nr 1

VIIMSI VALLA 2013. AASTA EELARVE

PÕHITEGEVUSE TULUD
OSA TULU KOOD SUMMA
30 Maksud 17 595 452,00
3000 Füüsilise isiku tulumaks 15 468 452,00
3030 Maamaks 2 100 000,00
3044 Reklaamimaks 27 000,00
32 Kaupade ja teenuste müük 1 060 500,00
320 Riigilõivud 43 000,00
3220 Laekumised haridusasutuste majandus-

tegevusest
790 000,00

3221 Laekumised kultuuriasutuste majandus-
tegevusest

67 500,00

3233 Üüri ja renditulud 160 000,00
38 Muud tulud 115 000,00
382540 Laekumised vee erikasutusest 55 000,00
3880 Trahvid 15 000,00
3882 Saastetasud 20 000,00
3888 Eespool nimetamata muud tulud 25 000,00
 PÕHITEGEVUSE TULUD 18 770 952,00

PÕHITEGEVUSE KULUD 
TEGEVUSKULUD

KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI
OSA TEGEVUSALA  KOOD SUMMA
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI 

TEENUSED
2 099 454,06

011111 Valla volikogu 95 000,00
011121 Vallavalitsus 1 567 000,00
01130 Välispoliitika 15 000,00
013202 Valla arengukava 140 454,06
01114 Reservfond 215 000,00
016002 Valimised 21 000,00
016001 Omavalitsusliitude liikmemaks 46 000,00
02 Avalik kord ja julgeolek 53 030,00
031001 Politsei 13 100,00
031002 Valveteenistus 18 000,00
03200 Päästeteenistus 21 930,00
04 Majandus 720 400,00
04210 Maakorraldus 14 400,00
045102 Teede hooldusremont 17 000,00
04511 Liikluskorraldus 10 000,00

04512 Transpordikorraldus 450 000,00
045201 Viimsi–saared veetransport 180 000,00
04730 Turism 5 000,00
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 30 000,00
047401 Territoriaalne planeerimine 25 000,00
047402 Ekspertiisteenused 5 000,00
049003 Muu majandus 14 000,00
05 Keskkonnakaitse 653 343,87
051001 Teede korrashoid – suvine 110 000,00
051002 Prügivedu – jäätmekäitlus 45 000,00
051003 Teede korrashoid – talvine 165 100,00
052002 Heitveekäitlus – sadevesi 274 043,12
05400 Maastikukaitse 29 439,21
05600 Muu keskkonnakaitse 29 761,54
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 463 746,00
06400 Tänavavalgustus 300 000,00
06601 Elamumajandus 6 400,00
06602 Kalmistud 8 652,00
066051 Heakord 80 000,00
066052 Ranna korrashoid 13 000,00
066053 Muu heakord 34 000,00
066054 Konkurss “Kaunis kodu” 2 000,00
066055 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 19 694,00
07 Tervishoid 33 580,00
07210 Perearsti toetus 5 000,00
07240 Kiirabipunkt 3 015,00
07310 Haiglateenus 25 565,00
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1 524 987,25
081021 Sporditegevus 270 250,00
081022 Spordiväljakud 80 794,00
081051 Muusikakool 220 935,00
081052 Kunstikool 121 839,00
08107 Noortekeskus 59 438,00
08108 Huvikeskus 161 584,00
081092 Piirkondlikud spordiüritused 12 000,00
08201 Viimsi raamatukogu 165 381,24
082031 SA Rannarahva Muuseum 157 428,00
08208 Kultuuriüritused 61 138,00
082091 Viimsi õpilasmalev 12 000,00
082092 Viimsi Pensionäride Ühendus 8 000,00
082093 Külaseltside toetus 18 500,00
08300 Viimsi Teataja 120 000,00
08400 Usuasutused 12 700,00
08600 Muu vabaaeg, kultuur 43 000,00
09 Haridus 6 967 467,72
091101 MLA Viimsi Lasteaiad 2 794 158,85
091102 Eralasteaiad 1 380 150,00
091103 Eraldised teistele omavalitsustele – 

munitsipaallasteaiad
216 000,00

092102 Püünsi kool 257 900,22
0921021 Püünsi kool – vald 257 900,22
092206 Rahvusvaheline kool 50 000,00
092122 Prangli Põhikool 29 564,00
0921221 Prangli Põhikool – vald 24 564,00
0921222 Prangli Põhikool – riiklik 5 000,00
092123 Eraldised teistele omavalitsustele 48 000,00
092201 Viimsi Keskkool 1 600 676,16
0922011 Viimsi Keskkool – vald 1 600 676,16
092203 Eraldised teistele omavalitsustele 360 000,00
09601 Koolitoit 196 018,50
096011 Koolitoit – vald 196 018,50
09609 Hariduse tugiteenused 16 000,00
096091 Stipendiumid õpilastele 3 000,00
096092 Juhilubade kompenseerimine 13 000,00
09800 Hariduse ja noorsootöö haldamine 19 000,00
10 Sotsiaalne kaitse 639 429,90
10 110 Haigete sotsiaalne kaitse 1 300,00
10 120 Erikooliteenused puuetega inimestele 32 500,00
10 121 1 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega 

inimestele
23 000,00

10 121 2 Erivajadustega inimeste hooldajate 
toetus

32 086,53
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10 121 3 Puuetega laste sotsiaalne kaitse 12 554,93
10 200 1 Päevakeskus 86 800,00
10 200 2 Üldhooldekodu 100 000,00
10 201 1 Püsiva iseloomuga toetused 6 800,00
10 201 2 Maamaksu soodustused eakatele 1 500,00
10 201 3 Ühekordsed toetused 10 700,00
10 201 4 Koduteenused, avahooldus 11 983,20
10 201 5 Ühekordsed toetused eakatele 70 000,00
10 300 Matusetoetus 5 000,00
10 402 1 Vastsündinute toetus 56 000,00
10 402 2 Koolitoetus 12 000,00
10 402 3 Ühekordsed  toetused 37 620,00
10 402 5 Esimese klassi õpilaste toetus 12 500,00
10 402 8 Maamaksu soodustus peredele 1 000,00
10 402 9 Lastehoiu toetus 80 000,00
10 500 Töötute sotsiaalne kaitse 9 348,00
10 600 Eluasemetoetused sots. riskirühmadele 4 500,00
10 701 Riiklik toimetulekutoetus 6 989,44
10 702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 6 300,00
10 900 Muu sotsiaalne kaitse 18 947,80

PÕHITEGEVUSE SEES, SH:
 ANTUD  TOETUSED SUMMA
4 Eraldised 2 172 191,84
41 Sotsiaaltoetused 549 803,66
413 Sotsiaaltoetused 549 803,66
4130 Peretoetused 146 620,00
4131 Toimetulekutoetus 6 989,44
4133 Toetused puuetega inimestele ja nende 

hooldajatele
34 724,85

4134 Õppetoetused 23 000,00
4134 Toitlustustoetused 208 018,50
4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaal-

maks
12 565,87

4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised 
füüsilistele isikutele

114 400,00

4139 Preemiad 3 485,00
450 Sihtotstarbelised eraldised 1 493 400,18
4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks 

kuludeks
1 493 400,18

452 Mittesihtotstarbelised eraldised 128 988,00
4528 Muudele residentidele 63 031,00
45201 S.h. Eraldised kohalikule omavalitsusele 65 957,00

 MUUD TEGEVUSKULUD SUMMA
5 Tegevuskulud 10 742 576,96
50 Personalikulud 4 194 057,33

500 Töötasud 3 070 086,62
5000 Valitavate ja ametisse nimetatavate 

ametnike töötasu
62 670,00

5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 833 241,00
5002 Töötajate töötasu 2 084 741,62
5005 Töövõtulepingu alusel töötajatele 

makstav tasu
89 434,00

505 Erisoodustused 39 837,36
506 Personalikuludega kaasnevad maksud 1 084 133,35
55 Majandamiskulud 6 548 519,63

 MUUD KULUD SUMMA
6 Muud kulud 240 670,00
60 Muud kulud (va. Intressid ja kohustis-

tasud)
240 670,00

601 Maksu, riigilõivu ja trahvikulud 10 270,00
608 Muud tegevuskulud 230 400,00
608099 Reservfond 230 400,00

 Tegevuskulud kokku 13 155 438,80

 PÕHITEGEVUSE TULEM 5 615 513,20

 INVESTEERIMISTEGEVUS SUMMA
381 Materiaalsete ja immateriaalsete 

varade müük
500 000,00

3810 Maa müük 500 000,00
15 Materiaalsete ja immateriaalsete 

varade soetamine ja renoveerimine
-1 448 200,00

155 Materiaalne põhivara -1 448 200,00
1551 Majandus -1 244 200,00
1551 Kultuur, sport, vaba aeg -169 000,00
1551 Haridus ja noorsootöö -35 000,00
101.1.2 Finantsvarade suurenemine -939 034,55
1032.1 Antavad laenud -5 300 000,00
3821 Finantstulu 10 000,00
3821 Intressi ja viivisetulu hoiustelt 10 000,00
65 Intressikulu -1 009 720,00
65018 Laenude intressid -445 400,00
6502 Kapitaliliisingu intressid -564 320,00

INVESTEERIMISTEGEVUS  KOKKU -8 186 954,55

EELARVE TULEM +/- -2 571 441,35

FINANTSEERIMISTEGEVUS SUMMA
 Kohustuste suurenemine 939 034,55
 Laenude võtmine 939 034,55

 Kohustuste vähenemine -1 226 359,78
20.6 Laenude tagasimaksed -568 827,08
20.6 Kapitaliliisingu tagasimaksed -657 532,70
 FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -287 325,23

MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES SUMMA
 Muutus kassas ja hoiustes -2 858 766,58

NB! Määruse Lisaga nr 2 – seletuskirjaga on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavo-
likogu kantseleis, Nelgi tee 1.

29. jaanuar 2013 nr 2
Lasteaiatasu suuruse kinnitamine Munitsipaallasteasutuses 
Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaias 2013. aastaks

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 
lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1. Kehtestada MLA Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli las-
teaia vanemate poolt kaetavaks lasteaiatasu määraks ühe lapse 
kohta 2013. aastal viiskümmend kaheksa (58) eurot kuus.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas 
avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2013.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

29. jaanuar 2013 nr 3
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse” § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning “Põhikooli- 
ja gümnaasiumiseaduse” § 42 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Määrus kehtestab riigieelarve ja Viimsi valla eelarve vahen-

ditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise korra Viimsi valla 
munitsipaalkoolides.

§ 2. Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasu-
tamine

(1) Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse põhihari-
dust omandavate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Viimsi val-
lale koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

(2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku 
maksumuse vahe 1.-9. klasside õpilaste eest kaetakse Viimsi val-
la eelarvest.

(3) Toitlustamisteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud 
toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib valla-
valitsus toitlustamist korraldava ettevõtjaga. 

§ 3. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 24. jaanuari 

2012. a määrus nr 6 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused 
ja kord”.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas 
avaldamist.

(3) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2013.a.
Priit Robas

Vallavolikogu esimees

Peremehetute ehitiste hõivamine
Viimsi Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 
määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kin-
nitamine” punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena 
arvele võtnud järgmised Viimsi vallas asuvad ehitised:

1. Prangli saarel Kelnase külas asuvad Kelnase sadama kait-
semuulid;

2. Prangli saarel Idaotsa külas asuv Eestiranna kalmistu;
3. Haabneeme alevikus, Pihlaka tee ja Lumemarja tee ristu-

miskohas asuv tuletõrje veevõtu-kastmistiik;
4. Randvere külas Silva tee ja Silva põik teede ristumiskoha 

juures asuv tenniseväljak;
5. Randvere külas Silva tee keskel asuv tuletõrje veevõtu-

kastmistiik;
6. Randvere külas asuvad Silva tee, Silva põik tee, Silva kesk 

tee;
7. Metsakasti külas asuvad Kirsi tee, Mureli tee, Mureli põik 

tee, Lootuse tee, Mäepealse tee, Ploomi tee, Pirni tee, Kreegi 
tee, Metsakasti põik tee, Tarvase tee, Angervaksa tee ja Raud-
rohu tee;

8. Metsakasti külas Mureli tee 1 asuv mänguväljak.
Ehitiste hõivamise menetluse alustamise korraldusega (Viim-

si Vallavalitsuse 18.01.2013 korraldus nr 53) ja selle lisadega on 
võimalik tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel www.viimsi-
vald.ee.

Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitiste peremehetuse või hõi-
vamise kohta, teatada sellest kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele, 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa 74001 või val-
lavalitsuse kommunaalameti juhataja e-posti aadressil alar@
viimsivv.ee, hiljemalt 25.03.2013.

Detaiplaneeringutest
Viimsi Vallavalitsus võttis 18.01.2013. a vastu korralduse nr 49 

“Viimsi vallas Miiduranna külas Randvere tee 1a ja 3, Väike-Ma-

dise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja Suur-Madise 

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise alga-

tamata jätmine” aluseks võttes “Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 31 punkti 1, § 33 lõike 2 

punkti 2, § 35 lõike 1 ning “Viimsi valla ehitusmääruse“ § 3 lõike 

1 punkti 1 ning arvestades järgnevat.

Viimsi Vallavolikogu võttis 13.12.2011. a vastu otsuse nr 80 

“Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Mii-

duranna külas Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uusta-

lu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja Suur-Madise katastriüksustel”. 

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ja juur-

depääsude lahendamine uue kaubanduskeskuse ehitamiseks. 

Planeeritava ala suurus on 3,23 ha. Detailplaneeringu lahendu-

sega tehakse ettepanek arvata planeeritava ala koosseisust väl-

ja Silversandri ja Sepatelli kinnistud. Kinnistute kaasamine ei ole 

vajalik, kuna detailplaneeringu lahendus ei näe nimetatud kin-

nistutel võrreldes praeguse olukorraga ette mitte mingisuguseid 

muudatusi. Täiendavalt on detailplaneeringualasse kaasatud osa-

liselt 11250 Viimsi-Randvere tee. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang anti tule-

nevalt “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse“ § 33 lõike 2 punktist 2, kuna tegemist on üldplanee-

ringut muutva detailplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise 

hindamise eelhinnang (korralduse lisa) on antud lähtudes “Kesk-

konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 

33 lõigetes 3–6 sätestatud kriteeriumitest ning arvestades AS-i 

Maves koostatud juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise 

hindamise eelhindamise metoodika täpsustamine“. 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 10.01.2013. a kirjas 

nr HJR 6-8/12/32608-2 on seisukohal, et lähtudes teadaolevast 

informatsioonist ei kaasne eeldatavalt planeeritava tegevusega 

olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hinda-

mise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimus-

tega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 9 lõike 2 

punkti 8 kohaselt planeeringumenetluse käigus.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Viim-

si Vallavolikogu, korraldaja Viimsi Vallavalitsus (mõlema aadress 

Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald) ning koostaja Linnaruumi 

OÜ (aadress Pärnu mnt 141, Tallinn).

Korralduse ja sellega seotud dokumentidega on võimalik ette-

teatamisel tutvuda Viimsi Vallavalitsuses.
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Nagu ütleb Jaan Tätte:
Meri vastuseid ei anna
sina ise vastust kannad
vastused on sinu sees
kui sa oled meremees. 

12. veebruaril saab 10 aastat sellest, kui Vee-
teede Amet andis välja tunnustusotsuse nr. 11 
väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamiseks HV 
Mereturism OÜ-le. Sellest ajast ongi HV Me-
returism kursuseid korraldanud. Alguses tehti 
eraldi kursuseid paadi-, kaatri- ning jahijuhtide-
le, hiljem on need seadusemuudatusega ühenda-
tud väikelaevajuhtide koolituseks.

Eksamid edukalt sooritanud ning tunnistust 
omaval väikelaevajuhil on õigus (ja loodetavas-
ti ka teadmised) juhtida väikelaeva kogupikku-
sega kuni 24 meetrit, liikugu see väikelaev siis 
edasi kas mootoriga või purjede all. 

Kursuse raames loeme 72 akadeemilist tundi 
teooriat (s.o töö õpperuumis) ja teooria hulka ar-
vatakse ka praktiline kaarditöö, meie terminites 
reisi planeerimine. 

Põhiaineteks on navigatsioon, lootsindus, 

Tule väikelaevajuhi kursustele

väikelaeva käsitsemine, merendusalane sea-
dusandlus. Lisaks teadmised mereilmast, esma-
abist, signalisatsioonist ning inimelu ohutusest 
merel. 

Loengud lõppevad eksamiga, eksami korral-
dame meie, eksamikomisjoni esimees on Vee-
teede Ameti inspektor. Praktiline õpe ja eksam 
toimuvad merel purjede all, selleks tuleb varuda 

terve päev – merele läheme hommikul. Kontrol-
litakse teoorias omandatut ja seda kõike tuleb 
siis rakendada praktikas jahi juhtimisel nii moo-
toriga kui ka purje jõul. 

Ja kui eksamid edukalt sooritatud, on asja 
Maanteeametisse tunnistuse järele, selle saami-
seks tahetakse seal saada tervisetõendit. 

 3. veebruaril 2011 andis Haridus- ja Teadus-
ministeerium HV Mereturism OÜ täiskasvanute 
koolitusasutusele Meresõidukool välja kooli-
tusloa nr. 6134HTM vabaharidusliku koolituse 
läbiviimiseks õppekava “Väikelaevajuht” järgi. 

Järgmine grupp alustab õpingutega 21. veeb-
ruaril, loengud toimuvad Pirital. 

VIIMSI RAHVALE HINNASOODUSTUS!
Tagasisidet kursustel osalejate kohta ootame 

hiljemalt 14. veebruariks aadressil info@mere-
koolitus.ee või tel 551 5905.

 Olete oodatud!
Seniks head libisemist suusaradadel!
 

Helle Hallika
kursuste koordinaator

Tšehhimaad avastama!
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored oma 
asukohaga Jüri alevikus on juba mitu 
aastat korraldanud nii käsitööüritusi kui 
ka kultuurilisi õppesõite. Alati on osavõt-
jaid ka Viimsi vallast, sest aja jooksul on 
kujunenud head koostöösuhted paljudega. 

Seetõttu kutsume jälle kõiki endisi ja 
ka uusi reisihuvilisi meie kultuurilise õp-
pesõiduga ühinema. Sel korral avastame 
Tšehhimaad. See on maa ilusa looduse ja 
romantiliste lossidega ning kuulsa õllega. 
Sõit kestab 9 päeva, millest 5 päeva ole-
ma kohal. See tähendab, et ööbime Pra-
ha hotellis ja igal hommikul pole vaja kotti 
pakkida. Aga me ei ole ainult kuldses Pra-
has, vaid sõidame peaaegu kogu maa läbi. 
Poolast sõidame läbi rahulikus tempos ning 
ööbime väikestes hotellides. Sõit toimub 
18.–26. mai. Väljasõit Tallinnast ja Jürist. 

Kui tekkis huvi, siis vaata põhjalikku prog-
rammikirjeldust meie kodulehelt www.alus-
tamealgusest.eu või helista telefonil 502 
9006 või kirjuta: vanadjanoored@gmail.com

Marianne Rosenfeld
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored 

Peatselt avatavasse lastehoidu ootame 
laPsi vanuses 1,5–koolieani!

info: www.mummulastehoid.ee
kätlin: tel 5699 7448

Maailma üks moodsamaid luksusjahte. 
Foto erakogu

Tee ja sõõrikud 
pensionäridele!
Heategevuslik aktsioon pensionäridele: 
tass teed ja sõõrikud keedisega tasuta.

Alates 11.02–25.02 Allika kohvikus (Kalu-
ri tee 5, Viimsi). Ootame teid esmaspäevast 
reedeni k 15.00–18.00. Pensionitunnistuse 
olemasolu on kohustuslik!

IsemoodI Loovustuba ja rätsep HäLI veskaru kutsuvad aLgajate ja asjaarmasta-
jate õmbLuskursuseLe!
kursus sobib igas vanuses õmblushuvilistele. sõbralikus ja loovas õhkkonnas kordame üle, taasavastame ning õpime selgeks 
kõik põhitõed, mis õmblemiseks vajalikud. kursuse lõpus on selged olulisemad nõelapisted, aukude lappimine ning kantide ja 
taskute tegemine, valmivad kandekotid ja pajalapid ning riided alates sussidest kuni seelikute ja püksteni. kokkuleppel võima-
lus lisaraha eest teha masintikandit.

kiirustage, kursusel saab osaleda vaid kuni 8 inimest! soovitav, aga mitte kohustuslik oleks enda õmblusmasina olemasolu. 
kursus toimub viimsi huvikeskuse Päikesepesa ruumis. alustame 7. märtsil! Nb! tasuta proovitund 21. veebruaril k 

19.00! aeg neljapäeviti algusega k 19. hind: ühe tunni hind 15 eurot, terve kursus 75 eurot. tundide eest korraga tasudes 
-10%! registreeri hveskaru@hvhous.ee. Info www.huvikeskus.ee

Imatra Elekter AS on elektrienergia võrguteenuse ja müügiga tegelev ettevõte, 
kes omab elektrijaotusvõrku Läänemaal ja Viimsi vallas.

Otsime Viimsi kontorisse

ARVESTUSSÜSTEEMIDE TEHNIKUT
Kelle vastutusalasse jääb:
• kaugloetavate elektriarvestite paigaldamine, kontrollimine, vahetamine ja ri-
kete kõrvaldamine
• kliendihaldusprogrammis kliendiandmete haldus
• kliendiprobleemide lahendamine ning klientidele konsultatsiooni andmine
• heade kliendisuhete hoidmine ja arendamine

Ootused kandidaadile:
• elektrialane haridus
• erialane töökogemus
• arvutikasutamise oskus (MS Office )
• autojuhilubade olemasolu
• head suhtlemisoskused
• kasuks tuleb varasem töökogemus samas valdkonnas ja pädevustunnistus

Pakume:
• vastutusrikast ja mitmekülgset tööd arenevas ettevõttes
• tööks vajalikku väljaõpet ja täiendkoolitusi
• kindlat konkurentsivõimelist tasupaketti
• sõbralikku meeskonda ja häid töötingimusi

Lisainfot jagab müügijuht Ago Sepp telefonil 516 6042
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Põlengud 
elektririketest
Jaanuaris on Tallinnas ja Harjumaal mitmed tu-
lekahjud saanud alguse juhtmetes või seinakon-
taktides olnud elektrilühistest, elektrikilpidest 
või elektrivahenditest.

Päästetööde protokollist: Pääste-
meeskonna sündmuskohale saabu-
des põles lausleegis kahekorruse-
lise puidust elumaja teine korrus 
ja pööning. Tulekahju tagajärjel 
hävis 90% ulatuses hoone katus, 
täielikult hävis üks teisel korrusel 
asuv tuba. Teine tuba sai tugevaid 
suitsu- ja vee kahjustusi. Esimest

korrust kahjustas kustutusvesi. Arvatav tulekahju põhjus – 
lühis esimesel korrusel asuvas elektri harukarbis.

Alanud aastal on Tallinnas ja Harjumaal kümmekond 
põlengut alguse saanud elektrilühistest. Ka eelmises lõi-
gus kirjeldatud majapõleng sai päästekeskuse menetlejate 
hinnangul alguse lühise tõttu üle kuumenenud harukarbist. 

Mõned päevad varem oli ühiselamu seinakontaktist 
süttinud arvuti toitekaabel põletanud augu voodile laota-
tud tekki. Voodi küll õnneks tuld võtta ei jõudnud. Pääst-
jad on käinud kustutamas toitekaabli lühisest süttinud 
maja välisvoodrit ning kuumaõhupuhuri rikkest alguse 
saanud toapõlengut. 

Umbes veerand hoonetes puhkenud tulekahjudest on 
alguse saanud ülekoormatud juhtmetest, lahtilogisenud 
pistikutest, oma aja ära elanud kodumasinatest või inimli-
kust hooletusest elektrivahendite kasutamisel. 

Päästjate esmane soovitus: veenduge, et teie korteri 
või maja elektrikaitsmed vastavad nõuetele. Kui kaitsmed 
on korras, jääte lühise või ülepinge korral lihtsalt hetkeks 
elektrita aga väldite suuremat õnnetust. 

Vältige pikendusjuhtmete kasutamist. Ühte pikendus-
juhtmesse mitut kodumasinat ühendades võib seinakon-
takti ohtlikult üle koormata. 

Võimalusel hoiduge kasutamast riiulite, kappide ja 
muu mööbli taha jäävaid seinakontakte. Seal tekkinud lü-
his võib jääda märkamata. 

Elektritööde tegemiseks kutsuge litsentseeritud elekt-
rik. Nõuetele mitte vastav töö võib lõppeda tuleõnnetuse 
või elektrilöögi saamisega. 

Elektrimasinate süttimise korral on esmatähtis kohe 
kaitsmed välja lülitada või juhe vooluvõrgust välja saada, 
sest voolu all olevat asja ilma selleks ette nähtud kustutita 
kustutada ei või. 

Talvisel ajal peaks tuleohutuse peale eriti tõsiselt mõt-
lema. Ühteviisi ohtlikud on nii korrast ära küttekolded kui 
ka ülepingest ägavad vanad juhtmed ja pistikud.

 Ants Raava 
Põhja päästekeskuse pressiesindaja

Ilmaprognoos lubab 
veebruariks madalamaid 
temperatuure. TTÜ soo-
justehnika instituudi tea-
dur Ülo Kask annab nõu, 
kuidas hooneid kütta. 

Mida võiksid ja peaksid ini-
mesed kütmisel arvesse võt-
ma?

Kaugküttega hoonetes ela-
vad inimesed peaksid oma ko-
dud mugavalt soojaks saama 
ilma ise midagi ette võtmata. 
Seda muidugi juhul, kui ela-
mu on soojapidav ja kaasaegse 
automatiseeritud keskkütte-
süsteemiga. Kui seda pole, siis 
tuleb vahel ka külma tuba kan-
natada või püüda elamu soo-
jussõlmes küttegraafikut muu-
ta. Vahel see annab tulemusi, 
kuid alati mitte. Soojussõlme 
seadmeid peaksid reguleerima 
aga ainult selleks volitatud ja 
asjatundjad inimesed. Kõi-
ge kindlam viis kaugküttega 
majades vajalik sisekliima ja 
madalad küttekulud saavutada 
on maja terviklikult renoveeri-
da. Kui seda pole veel tehtud, 
võiks lähiajal sellele mõtlema 
hakata, sest järgmistel aastatel 
võivad samuti külmad talveil-
mad saabuda.

Ahiküttega korterites ja 
eramutes on kütmine elaniku 
enda teha, aga tegema peab 
seda mõistlikult. Mida tuleks 
silmas pidada:

Iga kütteperioodi eel (hil-
jemalt oktoobris, aga veel pa-
rem mais-juunis) peaks lask-
ma korstnapühkijal korstnat 
pühkida ja küttekolded üle 
kontrollida. Pole harvad juhtu-
mid, kus korstnas süttib sinna 
sadestunud tahm ja pigi või ah-
jud lagunevad keset talve.

Varuda aegsasti kuivi küt-
tepuid (piisab nn õhukuivu-
sest, suhteline niiskus alla 
25%), või muud kvaliteetset 
ahjus põletamiseks sobivat 
kütust. Märgade puudega küt-
mine rikub ahju, suitsukäigud 

Kuidas mõistlikult kütta? 

ja korstna ühe hooajaga. Mitte 
mingil juhul ei tohi kodustes 
küttekolletes (ahjud, pliidid, 
kaminad, kerisahjud jms) põ-
letada põlevjäätmeid, v.a kee-
miavabad (lakid, värvid, im-
mutusvahendid) puitjäätmed. 
Süütamiseks tuleks eelistada 
kasetohtu, peeni kuivi pilpaid, 
süütepalasid või puhast pabe-
rit. Rohke paberi ja papi ka-
sutamine süütamiseks ja selle 
põletamine võib tekitada um-
mistusi lõõrides ja suitsukäi-
kudes ning trükivärvi põlemi-
sel eraldub kahjulike heitmeid.

Igale küttekoldele vastab 
sobiv kogus põletusmaterja-
li (keskmistes Eestis olevates 
koduahjudes võib korraga pan-
na 10–15 kg puid koldesse). 
Küttekollet ei tohi liiga täis 
laduda, sest nt puitkütused on 
pikaleegilised ja need vajavad 
täielikuks põlemiseks piisa-
vat ruumi, teiseks ei tohi liiga 
kaua järjest kütta. Kui tuba 
jääb ühe kütmisega jahedaks, 
tuleks kütta kaks korda päevas, 
kuid küttekordade vahe peaks 
olema vähemalt 10–12 tundi.

Kütteseadmete kütmisel 
tuleb jälgida, et põletusma-
terjal saaks piisaval hulgal 
õhku. Nt 1 kg puude põlemi-
sel kasutatakse umbes 10 m3 
õhku. Tuleb kindlustada sel-
lise koguse õhu juurdepääs 
küttekoldesse. Kui elamu on 
väga õhutihedaks tehtud, peab 
see kogus õhku sisse pääsema 
õhutusavade või avatud akna 
kaudu.

Puhastada küttekolded pä-
rast iga kütmist tuhast. Kui 
kütteseadmetel on nn tuhakas-
tid, tuleb neid tühjendada vas-
tavalt vajadusele. Liigne tuhk 
tuhakastis ei võimalda vaja-
likus koguses restialust õhku 
koldesse juhtida.

Jälgida tuleohutuse reeg-
leid ja hoida lapsed kuumadest 
pindadest eemal.

Millised on tavalisemad ohud 
ülekütmisel?

Mõistlik oleks kütta nii, et 
ruumide siseõhu temperatuur 
ei ületaks 23°C, sest liiga kõr-
ge õhutemperatuur teeb uima-
seks, alaneb töövõime, eritub 

kahjulikke aure (kodudes on 
palju sünteetilisi materjale) ja 
küttele kulub rohkem raha.

Kütteseadmete ülekütmisel 
satub ohtu nende konstrukt-
sioonimaterjal (nt ahjudesse 
võivad tekkida praod), mille 
eluiga sagedase ülekütmise 
tagajärjel võib kordades lühe-
neda.

Miks on alakütmine halb?
Alakütmise esmane puudus 

on see, et inimestel on neis ruu-
mides jahe ja ebamugav olla. 
Varjatum on asjaolu, et selliste 
ruumide seintes võib tekkida 
kastepunkt (eriti renoveerimata 
ja ebapiisava soojustusega hoo-
netes), mille juures õhus olev 
veeaur kondenseerub. Tagajär-
jeks võib olla puitkonstrukt-
sioonide aeglane mädanemine, 
metallkonstruktsioonide korro-
deerumine ja nähtava ilmingu-
na hallitus. Viimane on paljude 
tervisehädade põhjustaja.

Küsis
Krõõt Nõges

TTÜ pressiesindaja

Tavaliselt on veebruar 
aasta üks külmemaid 
kuid. TTÜ ehitusfüüsika 
professor Targo Kalamees 
annab mõned soovitused 
kodusoojuse saavutami-
seks ja säilitamiseks. 

Kas on mõni nipp või paar, 
et kiiresti, lihtsalt ja odavalt 
muuta oma kodu praegu soo-
japidavamaks?

Esimene lihtne nipp on 
küttesüsteemi tasakaalustami-
ne ja küttegraafiku seadista-
mine. Igasugune temperatuuri 
liigne langetamine (15..18 
kraadi) ja õhuvahetuse vähen-
damine toob kaasa sisekliima 
halvenemise, millest tuleb iga-
ti hoiduda. Püha kolmainsust: 
kiiresti, odavalt ja kvaliteetselt 
üheaegselt saada on raske. Kui 
tulemust soovitakse saada kii-
resti, lihtsalt ja odavalt, siis 

kvaliteeti sealt ei saa. Kuna va-
nemate hoonete üks probleem 
on ehitusaegne ehituskvaliteet, 
siis ei tohi seda viga korrata 
hoone renoveerimisel. Seega, 
kvaliteedi tagamiseks tuleb va-
ruda aega ja raha. Kui mõelda, 
mida praegu teha saab, siis esi-
mene samm on võtta ühendust 

ehitusinseneridega, kes teek-
sid hoone ehitustehnilise eks-
pertiisi ja projekteerijaga, kes 
hakkaks koostama renoveeri-
misprojekti. Praegune talv on 
hea aega ka energiaauditi tege-
miseks. Põhjalikult koostatud 
energiaaudit annab ülevaate 
hoone energiabilansist, mis on 

projekteerijale oluline alusma-
terjal. Seega tuleb praegu alusta-
da hoone ehitustehnilise eksper-
tiisi ja energiaauditi tegemisega, 
mis on aluseks renoveerimise 
ehitusprojekti tegemiseks.

Kui palju võib korralikult 
soojustades kokku hoida?

Tervikliku renoveerimisla-
hendusega on võimalik kokku 
hoida üle poole senistest ener-
giakulutustest. Paar aastat ta-
gasi tehtud arvutused näitasid, 
et olulise rekonstrueerimise 
energiatõhususe tasemest pa-
remini renoveerimine on veel 
kulutõhus. Seega tasub reno-
veerida paremini kui valitsuse 
kehtestatud miinimumnõuded. 
Nüüdseks on energia hind 
tõusnud ja lahendus on veelgi 
parem. Tihti on probleem sel-
les, et kogu hoonet ei renovee-
rita korraga terviklikult, vaid 

jupikaupa ja mitte tehes kõiki 
vajalike töid. Siis jääb ka loo-
detud sääst väiksemaks. 

Kui rege rautatakse suvel ning 
ulatuslikumad soojustustööd 
samuti, siis milliseid soojus-
tustöid võiks plaanida ja ette 
võtta kevadel, suvel, sügisel?

Renoveerimistööd võib ja-
gada ehitustehniliselt hoone 
sees ja väljas tehtavateks. Osad 
hoonevälised soojustamisega 
seotud tööd sõltuvad kliimatin-
gimustest, seega tuleb renovee-
rimise ajakava planeerides vaa-
data, milliseid ehitustöid võib 
teha. Hoonesiseseid renovee-
rimistöid mõjutab väliskliima 
vähem. Samas näiteks küttesüs-
teemi renoveerimisega tasub oo-
data soojemat perioodi, et oota-
matud katkestused ehitustöödes 
ei põhjustaks hoone kasutajatele 
suuri probleeme. Renoveerimis-

töödega võib alustada siis, kui 
on olemas põhjalik ehituspro-
jekt tööprojekti tasemel. Ehitus-
luba antakse eelprojektile, aga 
see ei ole ehitustööde läbivii-
miseks ja ka hinnapakkumiste 
tegemiseks piisavalt detailne 
ehitusprojekti staadium. Põhja-
liku ehitusprojekti tegijaks tuleb 
valida kvaliteetne projekteerija. 
Projekteerija valik vaid odavai-
ma hinna alusel ei too kindlasti 
kvaliteetset lõpptulemust. Pro-
jekteerijalt säästetud euro võib 
hiljem tekitada mitmekordseid 
kulutusi. Kuna tavaliselt ei ole 
korteriühistus piisava erialase 
pädevusega spetsialiste, on kor-
teriühistul otstarbekas palgata 
ka projektijuht-järelevalve, kes 
konsulteerib, juhendab ja kont-
rollib renoveerimisprotsessi. 

Küsis 
Krõõt Nõges

TTÜ pressiesindaja 

Kuidas muuta oma kodu soojapidavamaks? 

Põlengu algus. 

Puitkütus on pika leegiga ja vajab täielikuks põlemiseks ruumi.

Talve on tore nautida, kui kodu on soe.
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Tutvuge perioodika suure valiku ja uudiskir-
janduse infoga. 

2013. aastal saab Viimsi ja Prangli raama-
tukogus lugeda perioodikat, mille nimekirja 
avaldamine ajalehes oleks väga pikk. Viimsi 
raamatukogus on tellitud 12 ajalehte ja üle 80 
ajakirja. Prangli raamatukogus 9 ajalehte ja ligi 
40 ajakirja. Täpse loetelu leiate mõlema raa-
matukogu kodulehtedelt: 

http://www.viimsiraamatukogu.ee/index.
php?id=10552 ja http://www.viimsiraamatu-
kogu.ee/index.php?id=10849 . 

Raamatukogud laenutavad oma tellitud pe-

Sügisel Ameerikas ja 
Kanadas ringreisil olnud 
Rakvere Teatri lavastus 
“Tuulte pöörises“ annab 
ühe oma viimastest eten-
dustest Viimsi Huvikes-
kuses reedel, 8. märtsil 
k 19. 

 
On sajandialguse Eesti ning ini-
mesed tuulte pöörises. Kuid mil-
lise sajandi? Lavastaja Andres 
Noormets: “Näidendi tegevus 
võib toimuda täna, võis toimuda 
saja aasta eest ja võib toimu-
da tulevikus saja aasta pärast. 
“Tuulte pöörises” näidendina 
on aegumatu – räägib ju niisu-
gustest asjadest, mis on eestla-
sele väga olemuslikud. Nimelt 
omandiprobleemid. 

Minu maailmavaade on 
kaldunud just viimastel aastatel 
vasakule, see on olnud süm-
paatsem. Ma näen, et noored 
on selgelt vasakpoolsemat il-
mavaadet omaks võtmas. Aga 
sellele peaks olema suurem 
tugipind, sest ühel hetkel täide-
takse noorte ajud ikka niisugu-
se informatsiooniga, mis ütleb, 
et nüüd võtad laenu ära ja saad 
oma eluga järjele... Elu sunnib 
alla andma.

Kõige vähem huvitabki 
mind lääne dramaturgia, sest 

Rakvere Teatri “Tuulte 
pöörises” jõuab Viimsisse

keda täna huvitab teatris vaa-
data, mida mujal riikides ini-
mesed teevad? Kui huvitab, siis 
minnakse ise kohale, vene ajal 
ei saanud inimesed reisida, siis 
oli asjal mõtet. Mina tahan te-
geleda eesti inimestega ja nen-
de eluga Eestis.”

Mängivad Anneli Rahkema, 
Tiina Mälberg, Peeter Rästas, 
Erni Kask ja Toomas Suuman. 
Lavastus on pälvinud parima 

lavastuse publikupreemia ning 
osales Eesti Teatri Festivali 
Draama 2011 põhiprogrammis 
Allkirjaga teater.

Piletid hinnaga 12/10 € 
(soodushind õpilastele ja pen-
sionäridele) on müügil Viimsi 
Huvikeskuse kontoris. Pileti-
te broneerimine telefonil 606 
6838 või e-mailil viimsi@hu-
vikeskus.ee.

Rakvere TeaterKa suhted on pöörises.

Rakvere teatri “Tuulte pöörises“ sai parima lavastuse publikupreemia. Fotod Priit Grepp

rioodikat ka koju, vaid viimast ilmunud numbrit 
välja ei laenutata. 

Raamatukogu tuletab meelde ka kodutee-
ninduse võimalust, millest varemgi on Viimsi 
Teataja kaudu vallarahvast teavitatud. 

Raamatukogu koduleheküljel on kirjas 
2012. a detsembri http://www.viimsiraama-
tukogu.ee/index.php?id=18563 ja jaanuarikuu 
http://www.viimsiraamatukogu.ee/index.
php?id=11037 uudiskirjanduse nimekirjad koos 
linkidega vastava teaviku sisututvustusele Rah-
va Raamatu, Apollo vm lehekülgedel.

Viimsi Raamatukogu

Viimsi Raamatukogu teatab

SÕBRAPÄEVA PIDU
14. veebruaril k 17.30 Viimsi Raamatukogus

“Sinu südamemaja”
Oodatud on lapsed vanuses 4–10 a.

Räägime sõprusest, halastusest, enda südame hoiakutest, 
meisterdame ja vaatame, mida Piiblis selle kohta öeldakse.                                                                                                           

Üritus on tasuta ja kõik lapsed on oodatud lapsevanema nõusolekul. 

Lugu jutustab raamatusõber Ülle Käärik 

Ühendus Lapsed Eestis MTÜ 

Loodusmaalid huvikeskuses
Viimsi Huvikeskuses on avatud taas uus kunstinäitus. See-
kord on maalide autor Aire Aksiim.

Juba esimene põgus pilk 
täheldab, et kõige enam on 
seintel looduspilte. “Et kunsti-
ga vaatajani jõuda, ongi levi-
nud teemad meri ja loodus,“ 
arvab maalide autor, Haa-
bneemes elav Aire Aksiim. 
“Meestele muidugi meeldivad 
aktid,“ lisab ta.

Lähemalt uudistades jääb 
vaataja pilk peatuma eksooti-
lisematel maalidel – lõunamaa 
loodusel ja loomadel. “Olen üs-
na palju reisinud ja eks külmal 
talvel tahaks sooja energiat, 
soojad toonid seda annavadki,“ 
ütleb Aire Aksiim, kes nimetab

ennast hobikunstnikuks. Tema teemad on lilled, loodus, loo-
mad-linnud, figuurid ja ta on teinud ka seinamaalinguid. 

Töötades kosmeetika valdkonnas, kus tema sõnul töö oli 
üsna pingeline, hakkas ta kümme aastat tagasi maalima Kullo 
galeriis täiskasvanute joonistamis- ja maalikursustel ja käib 
seal tänaseni. “See on hea väljund, et pinget maandada,“ sel-
gitab ta. Viie aasta eest hakkas ta osalema Zair Zeilanovi ga-
leriis õlimaali kursusel, mis tema sõnul on nagu klubi, kuhu 
tullakse kokku mitte ainult maalima – kuigi see on peamine 
põhjus –, vaid ka elu üle arutlema. 

Aire Aksiim on katsetanud mitmeid tehnikaid, nagu näi-
teks nõrutamist ja valgumist, et leida oma nišši. “Põnev on 
katsetada, mul on alles eneseotsingu aeg,“ ütleb naine, kes 
tegi kannapöörde ja siirdus kosmeetikaärist loomingulisemale 
teele ning õpib nüüd restaureerimist ja peab seda valdkonda 
väga huvitavaks. 

Aire Aksiimil on olnud mitu isikunäitust, ta on osalenud 
paljudel grupinäitustel, loonud 1988. a lastefondi embleemi 
“Ema ja laps“ ning võitnud 1987. a tehase Poümeer kummi-
looma kavandite võistlusel I-II koha. 

Aire Aksiimi tööde näitusmüüki saab vaadata Viimsi Huvi-
keskuses 15. märtsini. 

VT

Aire Aksiim.
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Viimsi valla kultuurikalender
8. veebruar – 3. märts
Eesti Sõjamuuseum on pärast 
remonti taas avatud!
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elu-olust muinasajast 
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus “Naissaare naised“
Väljapanek “Johan ja Maria 
Laidoneri mälestusmärgi 
konkursi ideelahenduste
parimatest võistlustöödest“
Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 510 0281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
külastamiseks avatud E–R 
k 12–17, L–P 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee 
tel: 606 6941, 510 0281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

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

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel.

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

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis

Kuni 9. veebruar
Raamatunäitus “25 kaunimat 
eesti raamatut 2012”
Viimsi Raamatukogus

Kuni 20. veebruar
MTÜ Looja Mälestuskastide 
näitus “Noor eesti mees 
suures sõjas”
E–N k 12–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 28. veebruar
Raamatunäitus “Palju õnne 
Eesti”
Lastele: “E. Raud – Naksitrallide 
isa”
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. veebruar
Raamatunäitus “Eesti Vaba-
riik 95”
Toimub viktoriin Prangli Põhi-
kooli 8–9 kl õpilastele
Prangli Raamatukogus

Kuni 15. märts 
Aire Aksiimi maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

8. veebruar k 19 
PopUp restoran
Vaata lisa www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

9. veebruar k 12–17
Vastlatrall 2013
Kogupere vastla üritus
Liulaskmine, erinevad võist-
lused
Hernesupp, tee ja vastlakuklid
Päevajuht Leino Einer
Korraldaja Eesti Reformiera-
kond
Viimsi mõisa mäel ja Peokes-
kuse terrassil

9. veebruar k 16
“Sõjamuuseumi Filmipäevik” 
esitleb: 
dokumentaalfilm “Vabaduse 
väljak vabaks” (2009)
režissöör Peeter Brambat
Linateos annab ülevaate 
Vabaduse väljaku ajaloost läbi 

aastakümnete, peatudes riigi 
esindusväljakut vorminud 
huvitavamatel sündmustel 
Filmi juhatab sisse arhitektuuri-
ajaloolane Mait Väljas
Sissepääs tasuta 
Võimalusel palume regis-
reerida tel 5565 6354 või 
e-posti teel film@esm.ee
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

10. veebruar k 11
Jumalateenistus 
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

11.–20. veebruar
Raamatunäitus “Mihkel Mutt 
– 60”
Viimsi Raamatukogus

12. veebruar k 9–17
Vastlapäev Lubja mäel
Kõik on oodatud!
Osalevad Püünsi Kooli õpilased
Korraldaja MTÜ Lubja Külaselts
Lubja küla mäel

12. veebruar k 11–15
Vastlapäeva võistuliug
Erinevad võistlused liulaskmises, 
vastlasõit mootorsaaniga, 
vastlakuklid ja kuum tee
Esinevad Viimsi Huvikeskuse 
laste tantsuklubi ja JJ-Street
Korraldajad MTÜ Viimsi Huvi-
keskus ja Viimsi valla kultuuri- 
ja spordiamet
Viimsi mõisa mäel

12.–15. veebruar k 10–13
Vastlanädal 
Programmid gruppidele
Vaata lisa www. rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

12. veebruar k 13
Vastlapäev eakatele
Viimsi Päevakeskuses

13. veebruar k 14
Seeniortantsijate sõprusring 
Tuti Triinud, Kobarake jt.
Randvere Päevakeskuses

14. veebruar k 17.30
Sõbrapäeva üritus “Sinu 
südamemaja“

Piiblilugu hoolimisest ja 
sõprusest, meisterdamine ja 
kordamismäng
Kõik lapsed on oodatud!
Lugu jutustab raamatusõber Ülle
Korraldaja Lapsed Eestis 
Ühendus
Viimsi Raamatukogus

14. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. veebruar k 19 
Eesti MV käsipallis   
meeste meistriliiga mäng
HC Viimsi/Tööriistamarket-
Värska Originaal
Korraldaja Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

15. veebruar k 19
Sakraalmuusika akustiline 
kontsert “Luban Armastuse 
Enda Sisse“
Osalustasu 7 € (kohapeal)
Viimsi Huvikeskuses

16. veebruar k 11–14
Vastlateemaline perepäev 
Laseme vastlaliugu ja keerleme 
jääkarusselliga, maitseme 
karaskit ja kuuma herneleent, 
meisterdame ja mängime 
vastlamänge
Vaata lisa www.rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

17. veebruar k 11–14
Viimsi Lumelinn 2013
Lumeskulptuuride ehitamise 
võistlus
Parimatele auhinnad!
Võistkondade registreerimine 
kuni 13. veebruar 
marje@viimsivv.ee, 606 6866
K 14 Lumelinna avamine
Päikeseratta lasteaia parkla 
kõrval

17. veebruar k 11
Jumalateenistus 
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

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

18. veebruar k 15
Kontsert sarjast “Mõisamängud“ 
Gambakonsortsium väikerinG
Esinevad: Tõnu Jõesaar (tiis-
kantgamba, bassgamba), 

Leho Karin (tenorgamba, tšello)
Peeter Klaas (bassgamba)
Kontsert on tasuta
Korraldaja MTÜ Muusikasõprade
Selts
Info: www.kammermuusika.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

21. veebruar k 16
Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva 
tähistamine
Kaitseväe paraadide ettevalmis-
tamisest ja kommenteerimi-
sest kõneleb kolonelleitnant 
Peeter Tali 
Retseptivõistluse “Tort isa-
maale 2013” ideed tutvustab 
võistluse korraldaja ning Nami-
Nami kokandusportaali eest-
vedaja Pille Petersoo
Sissepääs tasuta
Üritusel osalemiseks palume 
registreeruda hiljemalt 18. 
veebruariks e-posti aadressil 
info@esm.ee või telefonidel 
621 7410, 5565 6354 
Lisainfo: www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

21. veebruar k 18
Raamatu esitlus: “Kourdu-
mehed, pitskleidid ja meremii-
nid – mitmepalgeline Naissaar“
Pääse kutsetega
Rannarahva Muuseumis

21. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. veebruar k 19
Tantsuõhtu
Alustatakse tantsuõhtute 
sarjaga kõigile tantsuhuvilistele
Korraldaja MTÜ Lubja Külaselts
Info ja registreerimine tel 517 
294, info@lubjakylaselts.ee 
Viimsi Peokeskuses

22. veebruar k 16
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva 
pidulik  
Viimsi Vallavolikogu esimehe 
vastuvõtt
Pääse kutsetega
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

24. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga. 

Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25. veebruar – 5. märts
Raamatunäitus “Mäletades 
Pätu ja Kadri loojaid – A. Reinla 
65.  ja S. Rannamaa 95. sünni-
aastapäev”
Viimsi Raamatukogus

26.–28. veebruar k 18
“Fame“
Viimsi Kooliteatri esituses 
Etendus on tasuta
Kohtade broneerimine 
margit.vosu@viimsi.edu.ee või 
tel 623 5143
Viimsi Keskkooli aulas

28. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. veebruar k 19 
Eesti MV käsipallis   
meeste meistriliiga mäng  
HC Viimsi/Tööriistamarket-HC 
Kehra/Daisy
Korraldaja Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

1. märts k 18
“Fame“
Viimsi Kooliteatri esituses 
Etendus on tasuta
Kohtade broneerimine margit.
vosu@viimsi.edu.ee või tel 623 
5143
Viimsi Keskkooli aulas

3. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3. märts k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

3. märts k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

3. märts k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

l Meeri ja Risto Klausenil sündis 5. novembril poeg Evor.
l Carina Rikartil ja Linnar Liivamägil sündis 19. detsembril tütar Kaari.
l Marge ja Margus Kõival sündis 27. detsembril tütar Teele.
l Kadri ja Maarjus Leppikul sündis 27. detsembril tütar Loona Sofia.
l Kerli Põldarul ja Kalle Kuusikul sündis 1. jaanuaril tütar Britten.
l Anne-Li Valvasel ja Priit Hermetil sündid 3. jaanuaril tütar Nora-Li.
l Anni ja Sander Nõmmel sündis 3. jaanuaril tütar Annabel.
l Relika Tiik-Koppal ja Argo Koppal sündis 7. jaanuaril tütar Nora.
l Epp ja Indrek Kuusikul sündis 10. jaanuaril tütar Mariel.
l Tatjana ja Alek Aldžanovil sündis 16. jaanuaril poeg Albert.
l Kaia-Liisa ja Fred Haasil sündis 18. jaanuaril poeg Robert.
l Kristina ja Andrei Sokolovil sündis 19. jaanuaril tütar Olivia.
l Anne ja Margus Kruppil sündis 19. jaanuaril tütar Meribel.
l Albina Heideril ja Kujtim Prengal sündis 20. jaanuaril poeg Albert.
l Katre ja Eduard Tšekrõžoval sündis 22. jaanuaril poeg Konstantin.

Tere tulemast!
l Aino Kalmsaar ................... 94
l Asta Leets ........................... 93
l Hilja Lill ............................... 93
l Vilma Priisalm ................... 91
l Hella Kallak ........................ 90
l Evi Ehala ............................. 80
l Maret Hurt .......................... 80
l Virve Tiisvelt ...................... 80
l Vaike Aas ........................... 80
l Eevi Liima ........................... 80
l Jaan Asi ............................... 75
l Jako Tunnel ........................ 75
l Mati Laansalu .................... 75
l Silvi Sepp ............................ 75
l Saida Tõnts ......................... 75
l Reet Ots .............................. 75

l Helje Krigolson .................. 75
l Galina Polikarpova ........... 75
l Anne-Mai Melder .............. 75
l Urve Reinaste .................... 75
l Ljudmilla Kokk .................. 75
l Kaarel Märtin .................... 70
l Enno Mägi .......................... 70
l Peeter Raud ....................... 70
l Elsa Roosmets ................... 70
l Tiiu Harvo ........................... 70
l Lia Külmallik ...................... 70
l Katrin Gorelov ................... 70
l Liia Nurmik ........................ 70
l Anne Peterson ................... 70
l Mare Raimla ...................... 70

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄVALAPSED

Palju õnne!
ERALASTEAED TIBU PAKUB TÖÖD OMA VÄIKSES 
SÕBRALIKUS LASTEAIAS, lastesõbralikule, tööd 
armastavale ÕPETAJA ABILE
Töö kirjeldus:
• igapäevane tegelemine lastega
• õpetaja abistamine õppekasvatustegevuse läbiviimisel
• puhtuse tagamine rühmas
• toidu serveerimine ja laudade koristamine

Nõudmised kandidaadile:
• kohusetundlik
• korrektne
• sõbralik
• koostöövalmis
• hoolikas
Kasuks tuleb kogemus eelkooliealiste lastega töötamisel.

Eralasteaed Tibu Vehema tee 6, 74001 Viimsi
Tel 51 925 869, 602 0083
lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee
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Juba iidsetest aegadest 
on hinnatud kvartskristal-
le nende tervendavate ja 
puhastavate omaduste 
poolest. Brasiiliast pärit 
teraapia jõudis mõne aas-
ta eest Eestisse ning nüüd 
ka Viimsisse.  

Kristallvalgusteraapia, maa-
ilmas tuntuks saanud nimega 
kristallvoodi, töötab kolmikravi 
põhimõttel: muusika, kristal-
lid ja värviline valgus loovad 
võnkumisi, mille sagedused ta-
sakaalustavad energiakeskuste 
kaudu inimese energiasüsteeme. 
Hea tervise peamiseks eeldu-
seks ongi energia vaba liikumi-
ne organismis. 

Küsimustele vastab kristall-
valgusteraapia terapeut psüh-
holoog  ERME MARTIN:

Millal ja kust kaudu see 
teraapia Eestisse jõudis?

Minu andmetel jõudsid esi-
mesed kristallvalgusteraapia 
mehhanismid Eestisse mõned 
aastad tagasi sealtsamast Bra-
siiliast Joaoa de Deusi tervendus-
keskusest.  Nii käisin minagi seal 
keskuses ise oma terviseproblee-
miga  ja sellisel moel sain teraa-
piamehhanismi omanikuks. 

Kas üldse ja kui, siis mil-
lisel juhul võib see teraapia 
olla sobimatu või vastunäi-
dustatud?

Minule teadaolevalt selle  
teraapia suhtes vastunäidustusi 
pole. Nägin seal keskuses väga 
erinevate probleemidega ini-
mesi, nii lapsi kui täiskasvanuid 
teraapiat saamas. Seanss ise on 
täiesti ohutu. Inimene lamab 
riietes, kuulab rahustavat muu-
sikat ja keegi teda ei puuduta. 
Kristallid teevad kogu töö.

Kas see teraapia sobib ka 
lapsele (näiteks hüperaktiiv-
sele lapsele)? 

Usun küll, kuid otsene koge-
mus puudub, seepärast midagi 
väita ei saa. Aga olen kindlasti 
nõus konkreetse abivajajaga 
koostööd tegema.  Olen teadlik 

Kristallvalgusteraapia – nüüd ka Tallinn 
Viimsi SPAs

KINGI ENDALE HINDAMATUD HETKED
Kristallvalgusteraapia kogemuse saamiseks ei pea palju tege-
ma. Viimsi spaas on inimeste heaks tööle asunud psühholoog 
Erme Martin, kes võimaldab teile selle teraapia abil hindama-
tuid väärtuslikke hetki. Täpsemalt küll mitte ainult hetki, vaid 
minuteid, mis lõpuks tunduvad uskumatult pika ajana, mille 
jooksul sa lamad mõnusasti, silmad suletud ja kergelt kaetud, 
lina katmas mugavalt su keha, ja sa lõõgastud. Lased end lõd-
vaks kõigist muredest, mõtetest, tegevusplaanidest ja päevaka-
vast. Sa lihtsalt lamad, kõrvaklapid peas, ning kuulad muusikat. 
Ent see pole mitte tavaline kerge- või meeleolumuusika. See on 
hinge liigutav mantrate laul, mida esitab kaunis naishääl, keda 
saadavad keelpillid ja muud india muusikainstrumendid. 

Sinu kohal aga vilguvad peenelt lihvitud kristall-lampidest 
eri värvi tulukesed. Need on suunatud su kõige olulisematele 
kehakeskustele – tšakratele. Nende kristall-lambikeste helk ja 
värviline valgus puhastavad su keha ja meelt ning mõjuvad va-
bastavalt. Minul tekkis õige varsti tunne, nagu liigutaksid mind 
hellalt merelained, ma õõtsun ja laine kannab mind. Kui muusi-
ka muutub sügavamaks, helid madalamaks, vaheldub ka laine-
tuse rütm ja ma kiigun nagu suures hällis. See on imeline tunne, 
mis teeb olemise kergeks.

Ma ei tea, kuidas liiguvad mu keha tšakrad, seda näevad ehk 
vaid selgeltnägijad. Kuid see polegi tähtis. Tähtis on üleni va-
bastav enesetunne, mille annab kristalliteraapia seanss ja mis 
kestab veel tunde pärast seanssi. 

Nii peabki paika kristalliteraapia kirjeldus, et see korrastab 
meie füüsist ja ka mõtlemist. Muudab mõtted selgemaks, kirka-
maks, annab asjadest arusaamisele uue vaatenurga. 

Sellelt seansilt saadud tunne on imeline: pea on selge, ole-
mine kõigi ja kõige vastu nii tähelepanelik ja samas ennast jäl-
giv. Mida veel lisada? – Proovige ise!

Lamades, silmad suletud, kuulad kõrvaklappidest kaunist muusikat.

Energiakeskused ehk tšakrad. 

selle probleemi ulatusest Eestis.
Raviks seda teraapiat vist 

nimetada ei saa, tegemist on 
ilmselt peamiselt toonuse tõst-
mise ja enesetunde paranda-
misega?

Teraapia aitab vabastada 
blokeeringud, et energia saaks 
organismis vabalt liikuda. Sellel 
on rahustav ja antidepressiivne 
efekt. Stressi mõistetakse tava-
keeles ärritava närvipingena, 
mis pikema aja jooksul mõjub 
muserdavalt ja tekitab kehalisi 
vaevusi.  Pingetest aitab vaba-
neda lõõgastumine. 

Kui inimene on sügavalt 
lõõgastunud, siis on ta enese-

tunne tuntavalt parem. Siis ta 
ei reageeri välistele negatiiv-
setele ärritajatele ning see ta-
gab talle parema elukvaliteedi. 
Toonuse tõstmisega tõuseb ka 
inimese organismi vastupanu-
võime. Seda võib võrrelda ka 
sügava meditatsiooni efektiga.

Ega vist vahet pole, kas 
patsient magab või mõtleb 
selle seansi ajal?

Tulemuslikum on seanss, 
kui inimene on oma mõttete-
gevuse peatanud või vähemalt 
proovib seda. See on treening. 
Seansi  ajal kasutatav muusika 
aitab sellele väga tublisti kaasa.

 Minu kogemused on näida-
nud, et nende seansside tulemu-
sena suudavadki inimesed pare-
mini oma mõtteid ja emotsioone 
kontrollida. Ja meie mõtted 
ning emotsioonid juhivad 

meie elu väga suurel määral. 
Pärast seanssi pole vist ka 

mingi trenn soovitatav?
Jah, peale seanssi on soovi-

tatav mitmel järgneval päeval 
mitte teha rasket füüsilist tööd. 
Juua peale seanssi 24 tundi 
rohkem kui tavaliselt vett või 
taimeteed, et jääkained saak-
sid organismist väljuda. Peale 
seanssi on soovitatav puhata, 
et organism harjuks muutunud 
energeetilise olukorraga. 

Kristallteraapiast 
lähemalt 
Kristallvalgusteraapia ehk kris-
tallvoodi olulisim osa on mäe-
kristallid, mis on tekkinud maa-
põues kaks miljonit aastat ta-
gasi. Selili lamava inimese ko-
hale paigutatakse tema energia-
keskuste (ehk tšakrate) kohale 
seitse puhast kristalli. Need toi-
mivad kui looduslikud laserid, 
kontsentreerides, suurendades ja 
kiirendades kristallilist energiat, 
mis on suunatud keha seits-
messe energiakeskusesse. Neid 
eriliselt lõigatud kristalle kae-
vandatakse ja ka valmistatakse 
Brasiilias, kust see teraapia on 
pärit. Iga kristall on kvaliteetselt 
töödeldud ja kiirgab teatud võn-
kesagedust ning kindlale tśakra-
le omast värvi. Vilkudes kindlas 
rütmis, puhastavad ja joondavad 
nad inimese energiaid. Samal 
ajal aitab rahustav muusika kehal 
veelgi rohkem lõdvestuda ning 
avaneda kehasse tulvavatele ter-
vendavatele vibratsioonidele.

40 minutit kestva seansi ajal 
paraneb inimese immuunsus-
süsteem ning tasakaalustub ja 
puhastub vaimne, emotsionaa-
lne ja füüsiline keha. 

Kristallvalgusteraapiat ni-
metatakse mõnikord ka arene-
nud kromoteraapia masinaks. 
Kromoteraapiaks nimetatakse 
ravimist valguse ja värvide abil. 
Tänapäeval on kindlaks tehtud, 
et monokromaatiline valgus mõ-
jutab organismi elulisi näitajaid: 
vererõhku, pulssi, hingamist.

Teaduslik lähenemine 
Inimese keha koosneb kuni 
70% veest. Veemolekulid või-
vad võtta erineva kuju. Ter-
vetes keharakkudes asetsevad 
veemolekulid on korrapärase 
kujuga, see-eest kahjustunud 
keharakkude veemolekulid on 
korrapäratud.

Kristallide molekulaarstruk-
tuur on üks korrapärasemaid, 
mida looduses leida võib. Kris-
talli läbiv valgus resoneerib 
kristalli struktuuriga ning mõ-
jutab omakorda meie rakkudes 
asuvaid veemolekule, muutes 
need taas kauneiks ja korrapä-
rasteks. Vee struktuur meie ke-
has paraneb.  Seega üks seletusi 
kristallteraapia tervendava efek-
ti kohta on, et kristallides tekkiv 
vibratsioon resoneerib meie rak-
kudes asuvate veemolekulidega 
ja parandab nende struktuuri.

Iga inimene, kes on saanud 
teraapiat kogeda, on oma ko-
gemust erinevalt kirjeldanud. 
Kogemused, mis on  täiesti in-
dividuaalsed, võivad olla järg-
mised:  

- Mõtted on selgemad ja 
keskendumisvõime parem

- Vähem stressi ja parem 
enesetunne

- Sügav lõdvestumine
- Tundlikkuse tõus  meeltes
- Suurem rahu iseendaga 

(tasakaalus tšakrad)
- Sügavam vaimne arusaa-

mine iseendast ja elu olukor-
dadest

- Saab suuniseid, kuidas kõi-
ge paremini toime tulla oma hai-
guste või probleemidega

- Vabastab negatiivseid emot-
sioone

Kristallvalgusteraapia on 
pärit Brasiiliast Joaoa de Deusi 
tervenduskeskusest (vt http://
www.johnofgodcrystalhealing-
beds.org/).

Kristallteraapia toimub Tal-
linn Viimsi SPA tervisekesku-
ses. Info ja broneerimine tel 
606 1160. 

Annika Poldre

21. veebruaril k 18–20 
Tallinn Viimsi SPA Tervisekeskuses

TERVISE 
TEEMAÕHTU

Kuidas hoida ennast tervena ja ennetada läbipõlemist.

Info ja registreerumine tel 606 1160
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Väärikas
tunnustus korv-
palliklubile Viimsi
“Viimsi Sügisturniir 2012” – parim piirkondlik 
spordisündmus Harjumaal!

Eestimaa Spordiliit Jõud va-
lis Harjumaa parimaks spor-
disündmuseks korvpalliklu-
bi Viimsi poolt läbi viidava 
Viimsi Sügisturniiri.

Sügisturniir on tänaseks 
juba kaheksa-aastase ajaloo-
ga rahvusvaheline  korvpalli-
turniir, mis mõeldud noortele 
tulevikutalentidele.

“Olles turniiri vedanud 
kõik need aastad on hea näha,

kus “küladevahelisest” mõõduvõtust on kasvanud tõeliselt 
kõrgetasemeline spordisündmus. Seda nii korralduse kui 
ka sportliku poole pealt. Näiteks, sel aastal võõrustasime 
seitset välismeeskonda ning esindatud olid pea kõik lähi-
mad suurlinnad, sh Moskva, St Peterburg, Riia ja Helsin-
gi,” täheldas turniiri peakorraldaja Tanel Einaste, “tahaks 
tänada kõiki, kes läbi nende aastate on Sügisturniiril osa-
lenud või on ühel või teisel moel turniiri õnnestumisele 
kaasa aidanud. Ilma ühegi eelmise turniirita ei saaks ju olla 
järgmist. Tänan kogu korraldustiimi nimel suure tunnustu-
se eest ja lubame juba uuel aastal veelgi paremal tasemel 
olla. Olete kõik oodatud saali korvpallipeost osa saama.”

2012. aasta Sügisturniiri võidukarikas viidi Moskvas-
se. KK Viimsi meeskondadele kuulusid  vastavalt turniiri 
kolmas ning seitsmes koht. Läbi ajaloo on võidukarikas 
jäänud Viimsisse kahel korral, 2007. ja 2008. aastal, kui 
seda suutsid KK Viimsi 96 poisid.

2012. aasta Viimsi Sügisturniiri toetasid ACME, Viim-
si vald, Nike, Sportland, Harjumaa Kultuurkapital ja Ha-
sartmängumaksu Nõukogu.

www.kkviimsi.ee 

Võrumaa ootab kõiki Eesti-
maa omavalitsusüksuste 
võistkondi talialadel mõõ-
tu võtma 1.–3. märtsini. 

Tulemusi arvestatakse eraldi 
suuremate ja väiksemate val-
dade, suuremate ja väiksema-
te linnade ning suuremate ja 
väiksemate maakondade esin-
duste vahel. 

Valdade arvestuses selgi-
tatakse talimängude võitjad ja 
parimad võistkonnad murd-
maa- ja mäesuusatamises, 
juhtide võistluses, meeste ja 
naiste korvpallis, lauatennises, 
males ning kabes. Linnadeva-
heliste võistluste programmis 
on samad alad mis valdadel-
gi, maakondadele on aladest 
juures veel suusaorienteeru-
mine, laskesuusatamine, jää-
hoki, suusahüpped, ujumine, 
kreeka-rooma maadlus, va-
bamaadlus, naiste maadlus ja 
motokross. Lisaks pakutakse 
kõikidele osalejatele võimalust  
saada pealtnägijaks juhtide 
korvpallilahingus – Riigikogu 
versus omavalitsusjuhid.

Suusatamises on avatud 
rada kõigile, samuti võivad 
kõik soovijad proovida seina-
ronimist. Loomulikult ei pea 
osa võtma kõikidest aladest, 
tulemused loetakse kokku 
valdade ja linnade arvestuses 

suusatamise ja nelja parema 
spordiala punkte kokku lüües. 
Maakondadel selgitatakse pare-
mus murdmaasuusatamise ning 
seitsme väiksema või üheksa 
suurema ala punkte liites.

Jaanuarikuus toimusid ka 
eelvõistlused, need peeti jää-
hokis ja meeste korvpallis. 
Viimsi sai ka 16 parema korv-
pallimeeskonna hulka, kes 
Võrus uuesti platsile peavad 
minema, osaletakse koossei-
sus Priit Ilver, Indrek Koort, 

Andreas Märtson, Rain Pettai, 
Marno Roose, Indrek Kaar-
lep, Oliver Tammsalu ja Andri 
Väljaots. Viimsi valla koondi-
se moodustavad peale mees-
korvpallurite veel suusatajad, 
lauatennisistid ja maletajad. 
Lauamängude võistkonnad on 
enamjaolt komplekteeritud, 
teretulnud on veel suusasport-
lased nii murdmaarajale kui 
mäesuusatamisse. 

Esmakordselt kavas olevas 
mäesuusatamises on kaks slaa-

Spordiüritustest tulemas
9. veebruar k 11–14 HARJUMAA MEISTRIVõISTLUSED JA VA-
NUSEKLASSIDE MEISTRIVõISTLUSED SUUSATAMISES: veteranid 
(M35,45,55,65, N35,45,55) ning noored MN 18 (1995–1996 
s),MN 16 (1997–1998 s), MN 14 (1999–2000 s), MN 12 (2001 
ja hiljem s) / Kõrvemaa / korraldaja Harjumaa Spordiliit / in-
fo: www.harjusport.ee või Tiia Tamm 5196 5243

11.–15. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistri-
võistlused võrkpallis tüdrukutele kuni 6 kl / Kiili / korraldaja 
Harjumaa Spordiliit

12. veebruar k 11–15 VASTLAPäEVA VõISTULIUG Viimsi par-
gimäel / Viimsi / korraldajad Viimsi Huvikeskus ja Viimsi Val-
lavalitsus

14. veebruar k 19 EESTI MEISTRIVõISTLUSED KäSIPALLIS, mees-
te meistriliiga mäng HC Viimsi/Tööriistamarket-Värska Origi-
naal / Viimsi Kooli spordihoone / korraldaja Eesti Käsipalliliit

18.–21. veebruar HARJUMAA KOOLIDEVAHELISED MEISTRI-
VõISTLUSED VõRKPALLIs, poisid 7.–9. kl / Kiili / korraldaja Har-
jumaa Spordiliit

23.–28. veebruar HARJUMAA KOOLIDEVAHELISED MEISTRI-
VõISTLUSED VõRKPALLIS, tüdrukud 7.–9. kl / Kiili / korraldaja: 
Harjumaa Spordiliit

28. veebruar k 19 EESTI MEISTRIVõISTLUSED KäSIPALLIS, 
meeste meistriliida mäng HC Viimsi/Tööriistamarket- HC Keh-
ra/Daisy / Viimsi Kooli spordihoone / korraldaja Eesti Käsipal-
liliit

1.–3. märts 12. EESTIMAA TALIMäNGUD / Võru / korraldaja 
Eestimaa Spordiliit Jõud / info www.joud.ee 

12. Eestimaa talimängud on 
peagi tulekul

lomisõitu,  võistelda on lubatud 
ka lumelaual.

Mängude kohta saab teavet 
korraldaja Eestimaa Spordiliidu 
Jõud kodulehelt www.joud.ee.

Viimsi koondisesse pür-
gijatel palun ühendust võtta: 
Tiia@viimsivv.ee või tel 609 
0980; 5196 5243. Registreeri-
mine Eestimaa talimängudele 
lõpeb 20. veebruaril.

Tiia Tamm
Viimsi valla 

sporditöö koordinaator

Hetk mullustelt Harjumaa suusavõistlustelt.

Auhind.

Tule trenni!
Fit-treening
Teisipäeviti kell 12.00–13.00
Fit-treening on joogaelemente kasutav treening, mil-
les seome harjutused päikesetervituste abil kogu keha 
haaravaks tervikuks. Lisaks suurematele lihasrühma-
dele pöörame tähelepanu süvalihaste ja liigeste tööle.

Intervalltreening
Neljapäeviti kell 18.30–19.30
Intervalltreening on intensiivne treening, kus aeroob-
se liikumise plokid vahelduvad lihasharjutuste plokki-
dega. Lihastreeningus kasutame erinevaid vahendeid 
(hantlid, kummilindid, taldrikud) ning lisaks lihaste 
vormimisele treenime ka tasakaalu ja stabiilsust.

Tantsuline aeroobika
Pühapäeviti 11.00–12.00 
Tantsulise aeroobika tund arendab hästi nii vastupida-
vust kui jõudu. Treening algab soojendusega, seejärel 
moodustame põhisammudest kombinatsioone, mil-
le keerukust saab kergesti muuta, ning tunni teises 
pooles teeme harjutusi suurematele lihasrühmadele. 
Treening lõpeb lõdvestus- ja venitusharjutustega.

Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treening-
saalis I korrusel.
 
Info ja registreerimine e-mailil juta.rahkema@mail.ee 
või telefonil 56626079

Eakate ( 60 +) 
huviringid jätka-
vad tegevust:
Viimsi Pensionäride Ühenduse huviringid kutsu-
vad huvilisi sisustama oma vaba aega meeldiva, 
kasuliku ja sportliku tegevusega 2013.aasta 
kevadhooajal: 

KÄSITööRING – käib koos 2 korda kuus, kolmapäe-
viti kell 11.00 Viimsi Huvikeskuse kunstide toas – Nel-
gi tee 1, I korrusel. Ringi juhendab suurte kogemustega, 
kogu elu käsitööga tegelenud ja erinevate käsitööliikide 
asjatundja Ljuba Keskküla - 608 18 05.

BOwLINGUKLUBI – treeningud toimuvad igal es-
maspäeval kell 11.00 Merepuiestee Kuulsaalis. Võistel-
dakse pidevalt teiste omaealiste klubidega. Meie ühen-
duse  klubi korraldab ülemaailmse eakate päeva puhul 
07.oktoobril kell 11.00 bowlinguturniiri Merepuiestee 
kuulsaalis. 

Klubi eesistuja: Rein Valkna – 508 74 02
MATKAKLUBI – matkad toimuvad iga kuu viimasel 

pühapäeval. Korraldatakse nii jalgsi- kui ka ajaliselt piira-
tud bussimatku. Matkadel käib palju huvilisi.

Klubi korraldaja: Volli Kallion – 601 23 54
VIIMSI SPA KASUTAMINE – võimalus valida teisi-

päeva või neljapäeva vahel 11.30–13.30 (soodustingimustel 
saab kasutada vaid üks kord nädalas - 5€, teine kord on 7€). 
Vesiaeroobika toimub 12.00–12.30.  Pääsmeid saab Viimsi 
Pensionäride Ühenduse toast – Kesk tee 1, II korrus

Tel 682 5639.



ERAKUULUTUSED

18 8. veebruar 2013

l Reedel, 1.02 leitud Rohuneeme teelt restoran Paat 
lähistelt suur, sõbralik, punaka karva ja koheva sabaga 
koer. Kaelas must nahkrihm. Pilte saab vaadata www.
pets.ee nr 5234. Kui keegi tunneb koera ära ja teab, kus 
ta elab, palun hel 5664 6923.
l Pakun hea hinnaga IT-teenuseid Viimsis ning selle 
lähedal. Arvuti puhastamine viirustest ja pahavarast, 
tarkvara installeerimine/uuendamine, tolmu eemal-
damine, riistvaraga seotud tööd, arvutite paigaldus/
seadistus, ruuterite seadistamine, printerite/skännerite 
hooldus/paigaldus arvutisse jpm. Pakun ka arvutialast 
algkoolitust igale vanusele. Võta minuga ühendust tel 
5822 4987 või kirjuta: viimsiIT@gmail.com
l Müüa Belgia kaminakell mustast marmorist korpusega 
(54x11x30, 18 kg). Kahenädalase üleskeeramisvedruga 
töökorras ajanäitaja teatab helisevate löökidega täis- ja 
pooltunde. Kella valmistaja Samuel Marti tegutses 19. 
sajandi lõpus Pariisis. Samasugune kaminakell sai 1867. 
a Pariisi maailmanäitusel pronksmedali. Sellise kella 
tellis endale ka Suurbritannia ja Iirimaa kuninganna 
Victoria. 1867–1889. a valmistas kellameister (firma 
märk kella tagaküljel) veel mõned taolised kellad. Aja-
näitaja pikale minevikule viitab numbrilaual olev number 
neli – IV. Soovhind 3000 €. Kontakt tel 5667 6526.
l Otsin oma 4,5aastasele pojale inglise keele eraõpeta-
jat. Tunnid toimuksid meie kodus 2 korda nädalas. Hind 
kokkuleppel. Elame Viimsis Haabneemes. Kontakteeruda 
emaili teel: jelena.rozenfeld@gmail.com
l Müüa lõhutud, kuivad küttepuud (lahtiselt ja kottides) 
koos kohaletoomisega. Tel 5648 4838, e-post: leht-
puukyte@gmail.com 
l Korralik ja puhtust armastav 4-liikmeline perekond 
sooviks alates märtsist Viimsis otse omanikult üürida 
3-4toalise korteri vähemalt 70 m2 pindalaga. Kui korter 
on kõrgemal kui 1. korrus, siis võiks majas lift olla. Tege-
mist võib olla ka majaosaga. Pakkumised on oodatud 
e-maili aadressile raud14@gmail.com või tel 528 0660. 
l Koduhaldjas tuleb ja teeb Sinu elu lihtsamaks! Ootame 
uusi kliente! Hinnanäide: kodu suurus kuni 75 m2, 
koristamine toimub 2 korda kuus, koristuskord alates 
35 eurost. www.koduhaldjas.ee
l Müüa kandiline puitbrikett al 150 eur/alus, kütteklots, 
pellet. Tel 5902 3485.
l Arvutite hooldus ja remont. Arvutipank OÜ, Kaluri tee 5 
I k, tel 609 6166, 507 4222, info@arvutipank.ee
l Avatud lastekaupade komisjonikauplus Kaluri tee 5 I k, 
tel 5855 7003.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet 
ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hinda-
mine ja konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321, info@arbormen.ee, www.arbormen.ee
l Professionaalne massaaž. Hind alates 1 h 20 €. Viimsis, 
Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Info ja bronee-
rimine tel 5558 7538.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning kujunda-
mine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõhkumine, okste 
kärpimine, võra kujundamine. Kõrghaljastuse valikraie, 
piirdeaedade paigaldus ja hooldus. Väiksed remonttööd 
majapidamises. Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30 cm 
2,2 €, kask 30 cm 2,6 €. Alates 50 kotist on transport 
Kiili, Raeja Viimsi valda tasuta. Tellimine tel 5198 9070, 
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm. ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm, mis 
on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam 
kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbi-
mist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. 
Tel 5322 6290.
l Otsin toredat lapsehoidjat oma 1,9aastasele pojale 
kümneks päevaks kuus. Info tel 5691 9530, Sirly.
l Harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid. Meis-
terdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska mängida, siis 
õpetan. Võta ühendust: virbel@virbel.eu. Igasse kodusse 
kannel!
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie kodus. 
Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate 
massaažist maksimaalse lõõgastava toime. Massöör 
tuleb teie koju teile sobival ajal koos massaažilauaga. 
Tund aega 18 EUR. Massööri tellimine tel 509 2550 või 
reedu48@hotmail.com
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete 
kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustus-
seltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirde-
aedade ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.ee 
Tel 5196 9314.
l Lumetõrje katustelt ja jääpurikate eemaldamine. 
Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 5638 8994. 
Vt ka: puhastused – kpe.ee
l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda võib 
kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.   
l Keeleõpe – inglise, soome, rootsi! Individuaaltundide 
paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t/ al 17 €. Proovitund 
soodushinnaga 2 ak t/ 2 x 16 €. Minigrupi kursused 
(2–3 õpil) 20 ak t, 1 ak/ t hind 9 €, kursuse hind 180 € 
tunniplaaniga: E  9–10.30 rootsi keel algajatele; 
N 9–10.30 soome keel algajatele; N 17.30-19 inglise 
keel algajatele; R  9–10.30 inglise keel kesktasemele.
 J. Vilmsi 53 G, Tallinn Tel +372 553 0122 kajavahi@hot.ee 
www.kajavahikoolitus.ee
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, orde-
neid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib pakkuda 
ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi lisainfot 
tel 5399 6098, Rene.
l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee; tel 5807 2581.
l Mitmekülgsete kogemustega meister teeb plaatimis- 
ja remonditöid, ehitab saunu, kuure, aedu, paneb 
sillutist, jne. Küsi julgesti. Tel 5348 7147, 
e-mail mauropeduzzi@gmail.com
l Müüa garaaž Viimsis, Katlamaja tee 4, hind 3800 €. 
Tel 5340 8668.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24 h. 
Hind 1,09  €/min, vaata ka sooduspakkumist: 
www.ennustus.ee

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

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

viimsi kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
sinu kauba sinu eest.
toodetele ei lisandu komisjonitasu.
müüjatele iga neljas nädal müügikoht tasuta!
tule ka tegema soodsaid oste.
kaup vahetub iga päev!
oleme avatud: e–R 10–18, l 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

poes 
“riietering” 

viimsi Comarketis, 
II korrusel.

ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

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

ehteid – usa-st.
Iga nädal uued üllatused!

avatud 
õmbLussaLoNg

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Viimsi valla 
pensionäridele 
soodustingimustel 
ujumine
Spa Viimsi Tervises on pensionäridel  või-
malik taas käia soodustingimustel uju-
mas. Ujumise uus hind on 5 € kord. 

Võimalik on ujulat kasutada teisipäeval 
või neljapäeval k 11.30–13.30, teenus sisal-
dab vesivõimlemist.

Infot saab Viimsi Pensionäride Ühendu-
sest: Kesk tee 1, II korrus. Telefon 682 5639. 
Avatud E–K 10.00–14.00, N 10.00–12.00. 

Püünsi kool otsib alates 01.03.2013 
oma tegusasse kollektiivi 

koristajat (1,0 ak).

Info ja kandideerimine 
e-posti aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee 

või telefonil +372 6066 919.

VIIMSI KOOLI KÖÖK 
VÕTAB TÖÖLE 

TUBLI KOKA
Tel 642 0442

teneRiFe naiste talvekollektsiooni 
soodusmÜÜk!

viimsi kaubanduskeskuses, 
kaupluses rIIdeNet.ee

avatud: e–P 10.00–20.00 i korrus
selle kupongiga aLLaHINdLus -10% ostult.

kehtib kuni 28.02.2013
vaata ka: www.riidenet.ee u.k. kollektsioon 

lastele, teneRiFe kollektsioon naistele

Koolituspäev 
KEHAKEELE SÕNUMID 

13. veebruaril kell 13–17.15 Punase Puu 
Koolituskeskuses, Pirita tee 20, Tallinnas.
Lektorid Ülli Kukumägi ja Veikko Täär

Hind: 97 EUR
Lisainfo ja regisreerumine: 

info@suhtekunst.ee
www.suhtekunst.ee

Viimsi Pensionäride Ühenduse korraldusel 
toimub järjekordne matk LAUPÄEVASEL päe-
val 23.02. kell 11.00 Vardi bussipeatusest. 
Buss V5 väljub haigla eest kell 10.45. Matka 
pikkus 6 km.

Teekond kulgeb alguses mööda Vardi teed, 
Metsasihi teed, Krillimäe imeilusa 5-6 ela-

muga metsakülla. Matka käigus otsime mitut 
muistset eluaset, mille tunnistajaks on vunda-
mentide kivid, üksikud tammepuud, saared ja 
vahtrad. Loodame, et avastame senitundmatut 
meie vallas!

Lõpuks grillime vorstikesi ja joome kuuma 
teed. Info tel 60 12 354.

Head jalgsi ja kepikõndijad
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Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
päevakirurgia:
nina-kõrva-kurgukirurgia*
ortopeedia
Üldkirurgia
uroloogia
sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus ekG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e sia-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka ehk lepingu alusel viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka ehk lepingu alusel kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

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

as Fertilitas aadressil kaluri tee 5a, viimsi

konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
lastehaigused
nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
uroloogia
laste ortopeedia
neuroloogia*
kardioloogia*
Psühhiaatria
taastusravi*
onkoloogia-mammoloogia
endokrinoloogia
Plastikakirurgia
naha- ja suguhaigused
hambaravi**
Psühholoogia
logopeed
toitumisspetsialist
rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
perekool

Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER  
Asume Ravi tee 1 

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

  
  
 

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

 www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

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

l LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
l BOBCATI RENT
l TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
l ASFALTEERIMINE
l ääREKIVIDE JA TäNAVAKIVIDE PAIGALDUS
l HALJASTUSE RAJAMINE

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE
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