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Miks torutööd pooleli jäid? >> Loe lk 3

Valla tunnuslause 
kampaaniast võeti elavalt 
osa. Loe lk 3

20. detsembril 2011 tähistati 
kinos Artis dokumentaalfilmi 
“Viimsi saared“ esilinastuse-
ga Viimsi valla 21. taasasu-
tamise aastapäeva.  

20. detsembril 1990 kinnitati Viim-
si valla omavalitsuslik staatus ja 
taasasutati Viimsi vald. Selleks 
puhuks valmis tänavu suvel do-
kumentaalfilm “Viimsi saared”, 
mille esilinastusega tähistati valla 
21. sünnipäeva. Kutsutud olid ka 
president Arnold Rüütel koos abi-
kaasaga ja proua Evelin Ilves, kes 
filmi ühe osalisena esilinastusel ka 
sõna võttis. 

“See, et Viimsi vald otsustas 
oma 21. aastapäevaks Viimsi saar-
test dokumentaalfilmi teha, on 
muidugi märkimisväärne,” ütles 
Evelin Ilves. “Kohaliku kultuuri-
loo talletamine on oluline, kuigi 
tihti tunduvad aukudeta teed ning 
uhiuued koolimajad veelgi tähtsa-
mad. Pranglit külastades selgus, et 
alati ja kõiges ei maksa riigilt abi 
oodata. Saarte areng saab olla ikka 
kahepoolne, aga algatus peab ole-
ma kohapeal, nagu filmist selgub. 
Vaid kohalikud elanikud ise saa-
vad öelda, kas, kuidas ja mida teha 
tuleb. Vaid kohalikud ise saavad 
välja pakkuda konkreetsed projek-
tid. Ei saa lootma jääda, et vald või 
riik tuleks ja pakuks valmis ja kõi-
gile täielikult sobilikke lahendu-
si. Kuid nagu filmist selgub, käib 

Film valla sünnipäevaks  
koha peal vilgas elu, mis on täis 
elujõudu ja teotahet.”

Tänukirjad 
Vallavolikogu esimees Aarne Jõ-
gimaa ja vallavanem Haldo Ora-
vas andsid vallavalitsuse tänukir-
jad ja raamatud “Viimsi vald 90” 
ning “Aksi – mereriik Tallinna 
külje all” järgmistele inimestele: 

Riinu Rätsep – märkimis-
väärse panuse eest Viimsi eriva-
jadustega laste toetamisel ja suure 
vabatahtliku abi eest Viimsi Hea-
tegevusballi korraldamisel;

Li Lirisman – suurepäraste 
spordisaavutuste eest: maailma-
meistri ja Euroopa meistri tiitli saa-
vutamise eest 2011. aasta shotokan 
karate maailmameistrivõistlustel ja 
Euroopa meistrivõistlustel;  

Lauri Piirisaar – maailma-
meistri tiitli saavutamise eest 2011. 
aasta pranglimise maailmameistri-
võistlustel;

Milvi Leemets – kohusetund-
liku ja pikaajalise töö eest Ranna-
pere Pansionaadis;

Kristiina Puudersell – tule-
musliku töö eest Viimsi Avatud 
Noortekeskuses Viimsi valla noor-
tega ning aktiivse kaasalöömise 
eest rahvusvahelises noorsootöös;

Mart Felding – eduka sot-
siaalpedagoogi töö eest ning õpi-
tubade loomise ja juhendamise 
eest, samuti valla ürituste korral-
damises osalemise eest;

Merike Kaus – inglise keele 
õpetamise edendamise eest Viim-
si Koolis ning Viimsi õpilaste 
tulemusliku juhendamise eest 
maakondlikel ja vabariiklikel õpi-
lasvõistlustel, kus õpilased on saa-
vutanud väga häid tulemusi, ning 
panuse eest Comeniuse rahvusva-
helise haridusvaldkonna projekti 
“Salt &Sugar” töös;

Lauri Lagle – eduka koostöö 
eest Euroopa Ühtekuuluvusfondi 
raames rahastatud projekti „Viim-
si veekorralduse I etapi“ elluviimi-
sel;

Karmo Kaasik – filmitootmis-
firma Estfilm esindajana viljaka 
koostöö eest seoses dokumentaa-
lfilmi “Viimsi saared” tootmisega;

Elo Selirand – dokumentaal-
filmi “Viimsi saared” suurepärase 
režissööritöö eest; 

Janek Mäggi – suure panuse 
ning mitmekülgse abi eest doku-
mentaalfilmi “Viimsi saared” te-
gemisel.

Vald tänas ka häid koostöö-
partnerid, kelle abiga on viis aastat 
septembrikuus korraldatud Viim-
si turvalisuse päeva. Tänukirjad 
said: MTÜ Vabatahtlik Merepääs-
teühing, Põhja Politseiprefektuuri 
Ida politseiosakond, Põhja-Eesti 
Päästekeskus, Tallinna Kiirabi, 
Maanteeamet, MTÜ Eesti Naabri-
valve, Turvaettevõte G4S, Kaitse-
liidu Harju malev, MTÜ Ohvriabi 
ja Naiskodukaitse.

“Viimsi vaal”
Viimsi valla autasu “Viimsi vaal” 
anti majale ja selle inimestele, 
kes tähistasid 15. detsembril jär-
jepideva tegevuse 40. juubelisün-
nipäeva.

Selle maja eesmärk on koguda 
kultuuripärandit, kajastada ajalu-
gu ning taastada väärt traditsioone 
ja tõsta taas au sisse sõnad randlus 
ja rannarahvas, anda neile mõis-
tetele sisu ja tähtsus tänapäeva 
maailmas. See maja on oma tegu-
des kuhjaga tõestanud oma sihtide 
järgi käimist ja see on pakkunud 
palju väärtelamusi külastajatele 
nii Viimsist, Harjumaalt kui ka üle 
laia ilma. 

“Viimsi vaal” anti sihtasutu-
sele Rannarahva Muuseum suure 
panuse eest valla kultuurielu eden-
damisel.

Järgnes väike kontsert an-
samblilt Strand-Rand (Robert 
Jürjendal ja Mall Ney ning solist 
Sofia Joons). Ansambli muusika 
kõlas ka filmis “Viimsi saared”. 

Pärast režissöör Elo Seliranna 
sissejuhatust vaadati filmi “Viimsi 
saared”. Kinoseansile järgnes pi-
dulik vastuvõtt, kust ei puudunud 
ka suur sünnipäevatort. Selle lõi-
kasid lahti president Arnold Rüü-
tel, taasasutatud valla esimene val-
lavanem Ants-Hembo Lindemann 
ja vallavanem Haldo Oravas. 
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Filmi “Viimsi saared” esilinastus tõi Artise kinosaali rahvast täis. Foto Priit Estna

Teadaanne
Püünsi küla üldkoosolek toimub 31. jaa-
nuaril kell 18.00 Püünsi Kooli aulas.

Päevakorras: PÜÜNSI KÜLAVANEMA VA-
LIMISED. Kuulatakse ülesseatud külavane-
ma kandidaatide nägemusi küla arengust. 
Arutatakse ka teisi kohapeal üleskerkinud 
probleeme.

Enno Selirand
Viimsi Vallavalitsus

Naissaare 
sadam tehakse 
korda 
Kolmapäeval kirjutati alla leping Viimsi 
valla ja Saarte Liinide vahel, kes hak-
kab renoveerima Naissaare sadamat. 

2010. aastal andis majandusminister Juhan 
Parts ka väikesadamaid haldavale aktsiaseltsile 
Saarte Liinid korralduse väikelaevadele ohtli-
kuks muutunud Naissaare sadam renoveerida. 
Siiani Viimsi valla haldusalasse kuulunud sa-
dama eest hoolitsemise kohustus anti kolma-
päeval üle Saarte Liinidele, kellega tehakse 
hoonestusõiguse leping 50 aastaks.

Hädavajalike tööde tegemiseks on riik sa-
damaid haldavale firmale sihtfinantseeringuna 
andnud juba 382 000 eurot ning järgmisest, 
2014. aastast algavast Euroopa Liidu rahasta-
misperioodist loodetakse saada veel ligi kolm 
miljonit eurot, et kogu projekt lõpuni viia. 

Viimsi abivallavanem Endel Lepik: “Aastaid 
toimunud läbirääkimised lõppesid kokkuleppega, 
millega riigile kuuluv äriühing AS Saarte Liinid 
kohustub hiljemalt 2020. aastaks sadama täieli-
kult välja ehitama, et tagada nii kohalike elanike 
kui ka saarel puhkajate ja mereturistide ohutus. 
Loodan, et korras sadam võimaldab hakata kor-
raldama ka reisilaevaliiklust, kõigil inimestel ei 
ole võimalik Naissaarele väikealustega jõuda. 

Sadam on vaid esimene samm koostöös rii-
giga Naissaarel eluks vajalike tingimuste loo-
misel. Järgmise sammuna tuleb lahendada saa-
re varustamine elektrienergiaga, sest inimeste 
huvi rajada või taastada oma kodu Naissaarel 
suureneb aasta-aastalt.”

Saarte Liinide juhatuse esimehe Ants Tamm-
lehe sõnul saab sadama riigitoetusega teha korda 
nii, et seal oleks tagatud sõitjate ja laevade ohu-
tus ning elementaarne teenindus jahtidele. 

Tema sõnul on Saarte Liinidel eelprojekt 
juba valmis ja täna sõidetaksegi projekteeri-
jatega saarele töö alustamiseks. “Esmalt ongi 
vajalik kaide korrastamine, sadamahoone re-
konstrueerimine ning elektri- ja veevarustuse 
kindlustamine,” ütles Tammleht.
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Valla kampaaniate 
loosivõidud
2010. aasta lõpus viidi läbi Viimsi valla ela-
nike registreerimise kampaania, mille raames 
loositi välja üks auhind, ning seekord, valla 21. 
sünnipäeval, loositi välja veel üks auhind nende 
kampaanias osalejate vahel, kes on elanike re-
gistris olnud vähemalt aasta. Auhinnaks oli rei-
sibüroo kinkekaartkaart väärtuses 640 eurot (10 
000 EEK). Fortuuna Evelin Ilvese käega tõmma-
tud loosiga võitis auhinna Kaire Lillemets.

Samal sünipäevapeol loositi välja ka Viimsi valla 
elanike registreerimise 2011. aasta kampaania au-
hind – iPad tahvelarvuti. Fortuunaks oli taas Evelin 
Ilves ja võitjaks osutus Veera Moissejeva. 
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Viimsi valla 21. sünnipäev ja filmi 
“Viimsi saared” esilinastus

Fortuunaks on Evelin Ilves. 
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1) Vallavanem Haldo Oravas annab “Viimsi vaala“ üle Rannarahva 
Muuseumi tegevjuhile Riina Aasmale. 

2) Tänukiri Janek Mäggile panuse eest dokumentaalfilmi tegemisel. 

3) “Viimsi saared“ režissöör Elo Selirand. 

4) Sünnipäevatorti lõikab taasasutatud valla esimene vallavanem 
Ants-Hembo Lindemann.

5) Valla taasasutamise seadus võeti vastu president Arnold Rüütli 
(tookord Eesti Ülemnõukogu esimehe) allkirjaga. Sünnipäeval 
osales president koos abikaasa Ingrid Rüütliga. 

6) Väike kontsert ansamblilt Strand Rand. 

7) Peokülalised vestlushoos. Paremal laulja Jaagup Kreem.

8) Külalised saabuvad. Esiplaanil näitleja Eero Spriit ning Merle 
Laager.

Fotod Priit Estna ja Ardo Kaljuvee (2). Pilte saab vaadata ja tellida 
www.fotograafid.ee
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Meie valla tunnuslause 
kampaaniale elas kaasa 
ja osales suur hulk valla 
noori ja vanemaid ela-
nikke – lasteaialapsed 
joonistasid vallateemalisi 
pilte, 1.–6. klassi lapsed 
mõtlesid välja luuletusi 
ja 7.–12. klassid ning 
vallaelanikud nuputasid 
tunnuslauset. 

Kokku laekus ettepanekuid 
tunnuslausele ca 500, neist 
sisukaid ca 300, millest žürii 
(vallavanem Haldo Oravas, 
EBS-i turunduse õppetooli lek-
tor Toomas Danneberg, mee-
diakonsultant Janek Mäggi, SA 
Rannarahva Muuseumi turun-
dusjuht Eha-Kai Mesipuu ning 
allakirjutanu) valis välja kolm 
atraktiivsemat ettepanekut, nel-
janda, kooliõpilaste ettepaneku 
“Koht kus unistused randu-
vad”, lisasid volikogu liikmed. 

Kuni 1. veebruarini on val-
lakodanikel võimalik hääle-
tada oma lemmiku poolt ning 
lõpliku otsuse tunnuslause 
leidmiseks langetab rahvas.

Tunnustada soovin kõiki 
kampaanias osalejaid, kes oma 
imepäraste, vaimukate ja loo-
minguliste tööde ning ettepa-
nekutega tegid žürii töö väga 
raskeks.

Tunnuslause kampaaniast võeti elavalt osa

Lasteaialapsed
Lasteaialapsed joonistasid rüh-
miti suurepäraseid pilte ja pla-
kateid Viimsi valla teemadel. 
Lapsed tegelesid oma töödega 

pea terve novembrikuu: kes 
käis rühmaga õppekäikudel, 
kes tutvus Viimsi kaardiga. 
Lapsed rääkisid õpetajatega 
Viimsis elamisest – oma ko-

dust ja sellest, mis neile siin 
meeldib. Nad tutvusid Viimsi 
sümboolikaga ning mõtlesid 
üheskoos valla märksõnade ja 
väärtuste üle.

Koostöös valmisid igal 
rühmal suurepärased plaka-
tid, mis kõik on näituseks üles 
pandud Viimsi Huvikeskuse 
koridoris. Kõik tööd osalesid 
ka konkursil ning võidutöö 
esitanud rühm, Hundi tee las-
teaia oranž rühm sai auhinnaks 
päevase rühmareisi Prangli 
saarele.

Kokkuvõtvalt oli lasteaia-
pere otsus, et lastele väga meel-
dis plakateid teha ning Viimsi 
on lastele oluline ja armas koht 
– see on nende oma kodu.

1.–6. klass
Koolide I ja II aste võtsid kon-
kursist osa luuletuste kirjuta-
misega. Esitati palju suurepä-
raseid luuletusi, millega saab 
samuti tutvuda Viimsi Huvi-
keskuses või valla kodulehel.

Luuletusi kirjutati klassiga 
koos, kodutööna, üksinda klas-
si eest ja esitati ka luulepõimi-
kuid. 

Tundides lepiti kokku, va-
jadusel ka hääletati, millises 
formaadis konkursil osalema 
hakatakse, ning siis läks igal 
klassil töö käima. Tore, enamus 

luuletusi on ka illustreeritud.
Võidutöö esitanud Viimsi 

Kooli 3.c klass sai auhinnaks sa-
muti päevase klassireisi Prangli 
saarele.

Žürii tunnustas ka Püünsi 
kooli 5. klassi õpilast Richard 
Erasmus Liiva, kes oli iseseis-
valt meeldejääva luuletuse esi-
tanud.

Koolipere andis teada, et 
lapsed olid hästi põnevil ja 
üllatunud, et Viimsi vallas sel-
line kampaania käis, tavaliselt 
on nad osalenud Harjumaa või 
üle-eestilistes kampaaniates.

7.–12. klass
Põhikooli III aste ning güm-
naasium otsisid vallale tunnus-
lauset. Eeltööna tutvuti maail-
ma suurimate riikide, brändide 
ning Eesti linnade ja valdade 
tunnuslausetega. 

Konkursile esitati mitmeid 
tugevaid ettepanekuid, millest 
žürii valis välja Viimsi Kooli 
12.b klassi ettepaneku: “Koht 
kus unistused randuvad”. Võit-
jaid premeeris vallavalitsus 
400 euro väärtuses ekskursioo-
ni kinkekaardiga.

Elanike esitatud tun-
nuslause ettepanekud
Rõõm oli kogeda nii suurt 
osavõttu. Tunnuslause ette-

Võidutöö, mille autorid on Hundi tee lasteaia oranzi rühma lapsed.

panekute märksõnadeks olid 
peamiselt kodu, lapsed, meri 
ja mets – need on väärtused, 
mida viimsilane hindab oma 
kodukohas kõige enam. Tänu 
teile on ka vallavalitsusel kind-
lam nägemus, kuidas viimsila-
ne oma kodukohta näeb, ning 
võib kummutada müüdi, et 
Viimsi on oma elanike jaoks 
vaid magala. Vastupidiselt on 
Viimsi kodupaik, kus nautida 
metsa ja mere kohinat ja laste 
rõõmukilkeid.

Esitatud tunnuslause ette-
panekutega saate tutvuda val-
la kodulehel www.viimsivald.
ee menüüvaliku Viimsi valla 
kampaaniad alt.

Palun ärge unustage, et lõp-
liku otsuse tunnuslausele anna-
te teie ning hääletage kindlasti 
valla kodulehel tunnuslauset 
kuni 1. veebruarini 2012.

Lõpetuseks soovin teid sü-
damest tänada ilusate joonis-
tuste, luuletuste ja heade mõ-
tete eest!

Tulge kindlasti laste tööde-
ga tutvuma Viimsi Huvikesku-
sesse ning kiigake ka kodule-
hele luuletusi ja ettepanekuid 
lugema.

Teguderohket ja säravat 
2012. aastat!

Mailis Alt
projektijuht

Eelmise aastaga lõppes 
Euroopa Ühtekuuluvus-
fondi projekt “Viimsi 
veekorraldus“. Projekti 
tulemusena rajati Viimsi 
valda ligi 88,1 km veeto-
rustikke ja 89,1 km kana-
lisatsiooni isevoolseid ja 
survetorustikke ning 32 
reovee ülepumplat.

Tagasivaatena võib kokkuvõt-
likult nentida, et ehitusettevõ-
tete poolt sai tööd kogu pro-
jekti perioodi lõikes teostatud 
hästi, kuid esines ka erandeid.

Paraku ei saa antud projek-
ti puhul kasutada ütlust: lõpp 
hea, kõik hea. Projekti viimase 
osatööde teostus osutus kõi-
ke muud kui rõõmustavaks. 
Tööde mahus teostati vee- ja 
reoveetorustike ning reovee-
pumplate rajamist Pringi kü-
las Rummu tee piirkonnas, 
Leppneeme külas Kiigemäe 
tee piirkonnas ja Muuga kü-
las Kasekännu, Tammekän-
nu, Koduranna ja Meriste tee 
piirkondades. Tegemist on 
piirkondadega, kus selle aasta 
alguses jäid torutööd poole-
li seoses ehitusettevõtte AS 
K&H pankrotiga.

Esimesed märgid, et tööde 
teostus osutub ehitusettevõt-
ja Tallinna tütarfirmale üle-
jõu käivateks, selgusid 2010. 
aasta lõpus, mil tööd võttis 
üle Tartu emafirma. Alguses 
hoogsalt alanud töö vaibus ka 

Torutööd jäid pooleli seoses ehitusette-
võtte pankrotiga

sel korral ning seoses töövõtja 
poolt mitmete lepingu oluliste 
punktide rikkumisega otsus-
tas AS Viimsi Vesi taganeda 
lepingust, mitte välja maksta 
juba rajatud, kuid katsetamata 
torustikke ning võtta ära ehi-
tusettevõtja poolt esitatud ehi-
tus- ja garantiiaegse tagatise.

Kokkuvõtlikult oli tege-
mist ehitusettevõtja poolt ma-
janduslanguse perioodis esi-
tatud pakkumishinnaga, mis 
hilisema hinnatõusu käigus 
sai ettevõttele saatuslikuks. 
Sarnane tulem oli ka teistes 
Eestimaa piirkondades, kus 
erinevad ehitusettevõtjad lõ-
petasid tegevuse või taganesid 
lepingust. 

Eeltoodule tuginedes kuu-
lutati välja riigihange teos-

tamata tööde lõpetamiseks. 
Pakkumise esitamise aluseks 
oli ühikhind ning teostavate 
tööde hinnanguline maht (täp-
set mahtu ei olnud võimalik 
määrata, kuna töövõtja poolt ei 
esitatud täitedokumentatsioo-
ni, uuringute tulemusi ja teos-
tusjooniseid).

Pärast riigihanke pakku-
miste avamist selgus, et nüüd-
ne turuhind on osutunud ca 6 
korda suuremaks, kui oli üh-
tekuuluvusfondi projekti eel-
arvelisi vaheneid. Tulenevalt 
olukorra lootusetusest pöördus 
AS Viimsi Vesi taotlusega läbi 
SA KIK Eesti riigi poole toe-
tada tööde lõpetamist. Esitatud 
taotlus leidis SA KIK nõukogu 
poolt toetust ning töödega või-
di alustada. 

Paraku selgus tööde teos-
tamise igal järgneval päeval 
uusi puudusi ning planeeritud 
tööde maht osutus oluliselt 
suuremaks, kui olemasolev 
informatsioon võimaldas hin-
nata. Kuna rajatud torustikud 
olid katsetamata, siis hilisema-
te tööde käigus selgus, et töid 
teostati palka mittesaanud AS 
K&H töömeeste ja alltöövõt-
jate poolt mitmes kohas väga 
ebakvaliteetselt või suisa pa-
hatahtike varjatud puudustega 
(nt veetorustike sulgarmatuu-
rid olid jäigalt kinnitamata, osa 
reoveetorustikest oli lõpetatud 
ca 15 cm enne kaevu jne). 

Kuna iga järgnev päev tõi 
uusi üllatusi eelnevate töö-
meeste ebakvaliteetsest ja ka 
pahatahtlikust tööst, siis ku-
lus suur hulk piiratud vahen-
deid nn pahatahtlike puuduste 
kõrvaldamiseks. Igapäevaste 
täiendavat tööde mahu kiire 
suurenemisega võttis AS Viim-
si Vesi seisukoha, et esimesena 
tuleb korda teha kõige süga-
vamal asuvad tööd (st veeva-
rustus), järgmistena kõrgemal 
asuvad kommunikatsioonid 
kuni teekatte ja haljastuse 
taastamiseni. AS Viimsi Vesi 
planeerib kirjeldatud tööd lõ-
petada 2012. aasta keskel.

Toivo Eensalu
AS Viimsi Vesi juhataja

Lauri Lagle
AS Viimsi Vesi haldusspetsialist

ASi Viimsi Keevitus mehed ja tehnika tegutsemas Meriste teel. 
Foto Toivo Eensalu

Selle aasta esimese kuu lõpp tõotab noortekes-
kustes väga põnev tulla, kuna 23.–27. jaanuar on 
tervenisti pühendatud noorte tööalase tuleviku-
ga seotud teemadele. Nimelt on noortekeskus-
tes esmakordset algamas karjäärinädal.

Terve nädal on täis huvitavaid inimesi ja teemasid. Kõik 
teemablokid on üles ehitatud hästi praktiliselt ning oman-
datud teadmisi saavad noored ka kohe praktiseerida. Mõ-
lemas noortekeskuses toimuvatele üritustele on oodatud 
kõik juba varakult oma tulevikule mõtlevad Viimsi noo-
red. 

Viimsi Noortekeskuses näiteks saab karjäärinädala 
raames ülevaate sellest, kuidas karjääri planeerida, kuidas 
kirjutada silmapaistev CV ja motivatsioonikiri, kuidas töö-
vestlusel endast hea mulje jätta ning missugused on noorte 
õigused ja kohustused töötades. Lisaks tulevad Viimsisse 
üliõpilased tutvustama oma erialasid ning rääkima üliõpi-
laselust. Randvere Noortekeskuses kattub tööleminekuks 
valmistumise teema (CV, motivatsioonikiri ja karjääri 
planeerimine), kuid lisaks räägime veel ettevõtlusest, õpi-
lasfirmadest ja kasust, mis kaasneb noorteühendustes osa-
lemisega. Selle kõige aluseks vaatame ka iseenda sisse, et 
just sealt karjääri planeerimiseks vajalikke vastuseid lei-
da. Lisaks saab mõlemas keskuses teha karjääriteste ning 
suureks plussiks on see, et neile on võimalik koheselt ka 
individuaalset tagasisidet saada. 

Iga päeva alustame kell 17.00. Konkreetseid teemade 
toimumisaegu ja -päevi tasub jälgida sotsiaalvõrgustikust 
Facebook Viimsi ja Randvere noortekeskuse kontolt ning 
noortekeskuste kodulehelt www.viimsinoortekeskused.tk.  
Kuna päevad tõotavad tulla põnevad ja mõteterohked, siis 
saab puhkepausidel juua kosutavat mahla ja süüa küpsist.

Karjäärinädala toimumisele aitavad kaasa Ida-Harju 
Karjäärikohvik, CV-online, Tegusad Eesti Noored, Euroo-
pa Noored Eesti Büroo ning õpilased ja üliõpilased erine-
vatest koolidest. 

Noorte tulevaseks karjääriks valmistumist toetab 
Viimsi vald. 

Kadi Vahtra
Noorsootöötaja

Räägime karjäärist

v
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Prangli teehooldest
Prangli saare teede tali- ja suvehoolde hankel osales viis 
pakkujat. Vallavalitsus tunnistas parimaks ASi Teede REV-
2 pakkumuse. 

Jaanuarikuu alguses allkirjastasid abivallavanem Endel Le-
pik ja Teede REV-2 esindaja kolmeaastase teehoolde lepin-
gu. Lepingu kohaselt kuuluvad hooldamisele põhilised saare 
teed, lisaks sadama territoorium ja talvel laevatee jäätumise 
korral ka kopteri maandumisplats – kokku teedeks arvutatuna 
6,4 km. Sel nädalal jõuab saarele ka frontaallaaduriga traktor, 
mille abil on lihtsam lund teisaldada ja kitsaid teid puhtaks 
tõsta. 

kommunaaluudised

Jaanuarikuu alguses 
toimus järjekordne ühis-
transpordijuhtide kokku-
saamine. Kokkusaamisel 
arutati läbi ühistranspordi 
kitsaskohtade lahendu-
sed, samuti keskenduti 
2012. aasta transpordi-
korralduse eelarvele.

9. jaanuaril tõi AS GoBus valla 
siseliinidele ka kolmanda suu-
rema bussi, mis viibib hetkel 
hoolduses. Alates 16. jaanua-
rist hakkab uus buss sõitma 
tööpäeviti liinidel, kus esines 
muresid reisijate mahtuvuse 
osas. Uues bussis on sarnaselt 
teiste suuremate bussidega 93 
kohta (32 iste- ja 61 seisukoh-
ta). Kolmanda suurema bussi 
siseliinidele toomine leeven-
dab hommikuse tipptunni 
probleeme Rohuneeme teel, 
lõunased tipptunni mured, kui 
palju lapsi soovib koju min-
na, ning õhtused murekohad, 
kus buss kippus väikseks jää-
ma. Uus buss sõidab hommi-
kul Rohuneemest kell 06.28, 
07.05, 07.40 väljuvat V1 lii-
ni. Lisaks sõidab buss Viimsi 
Haigla juurest 08.05 ja 09.15 
väljuvat V2 liini. Lõunasel 
ajal sõidab buss Viimsi Haigla 
juurest 13.30 väljuvat V1 lii-
ni ning 14.20, 15.15 (muutub 
alates 16.01 kell 15.20), 16.03, 

V3 LIINIL õHTuNE LISAbuSS
Alates 9. jaanuarist kuni 10. veebruarini sõidab tööpäeva 
õhtuti liinil V3 lisabuss. 

Tegemist on nn katsebussiga – katsetame liini kuu aega ning 
vaatame, kas selle bussi järele on vajadus. Varasemalt on val-
la poole pöördutud ja avaldatud soovi kella 21 paiku väljuvale 
bussiliinile, mis viib V3 piirkonda. Nüüd, 9. jaanuarist kuni 10. 
veebruarini väljub Viimsi Haigla peatusest kell 21.15 lisabuss.

Ühistranspordist

16.45 väljuvat V3 liini. Õh-
tustel aegadel Viimsi Haigla 
juures 17.22 väljuvat V2 liini, 
18.31 ja 19.12 väljuvat V1 lii-
ni ning 19.53 ja 21.22 väljuvat 
V2 liini. 

Alates 16. jaanuarist muu-
tub tööpäeviti liini V3  kell 
15.15 Viimsi Haigla juurest 
väljumine kella 15.20 peale. 
Tegemist on liiniplaani muu-
datusega, mille tingis V1 ja 
V1k detsembrikuine aegade 

muudatus. V3 liini väljumis-
aega 5 minutit edasi lükates 
on võimalik liinilt V1 (mis 

saabub Viimsi Haiglasse kell 
15.17) ümber istuda 15.20 väl-
juvale liinile V3.

Viimsi siseliinidel sõidab nüüd kolm suuremat bussi. Foto Alar Mik

Tormikahjudest
Detsembri lõpp kujunes üpris tormiliseks. Tuge-
vad tormituuled ja marutsev meri tegid ka Viimsi 
vallas palju kahju. 

Pringi külas lõhkus tuul ära 
Suurevälja bussiootepaviljo-
ni. Püünsis, Pandju lahe ääres 
lõhkus meri kaldakaitset ja 
kergliiklustee aluskihte, mille 
tõttu 5–6 m teed servast pu-
runes. Miiduranna külas lõh-
kus meri ära Lahe tee äärset 
kaldakaitset – lained viskasid 
teele kive ja muud sodi, mis 
muutsid tee läbimatuks. Tu-
gev tuul painutas ära isegi 
viitasid ja keerutas tänavaval-
gustusposte, mitmes kohas oli 
rivist väljas tänavavalgustus.

Lisaks lõhkus torm ära mitmeid paadilautreid ja valg-
maid, viis Tammneemest paadi ära ning Leppneeme sa-
damas uuristas meri rambi ümbert kruusapinnase sisse 
suured vaod. Viimsi Vabaõhumuuseumis oli torm vana 
puupaadi õhku lennutanud, mis kummuli muuseumihoovi 
langes ja seeläbi kajutist ilma jäi. Mitmes kohas Rohunee-
me tee ääres paiskasid lained teele kruusa, adru ja mereaju 
ning ummistasid sadeveetruupide otsad kinni. 

Tänaseks on korrastatud teed prahist ja kividest, kohe-
selt sai tänavavalgustus parandatud, taastatud on ka Pand-
ju lahe äärne kaldakaitse, et vältida tee lagunemist uute 
tormide korral. Torm põhjustas vallale rahalist kahju hin-
nanguliselt 6000–7000 eurot.

Talihooldest
Nädal aega tagasi tuli lumi püsivalt maha ja 
algas ka tegelik talviste hooldetööde periood. 

Esimene lumi põhjustas ettearvatavalt ka natukene se-
gadust – juba laupäeval ja pühapäeval, kui lund sadas, 
hakkasid kommunaalametisse laekuma kaebused puhasta-
mata teede kohta. Koheselt kõike ei jõutagi, aga vastavalt 
seadusele ja lepingule tuleb seisunditase saavutada ette-
nähtud aja jooksul.

Olgu siinkohal veel mainitud, et vastavalt talvistele sei-
sunditaseme nõuetele peab lume- ja lörtsisegu eemaldamine 
olema teostatud 12-tunnise, nõutav haardetegur olema saa-
vutatud 8-tunnise ning kõnni- ja jalgrattatee puhastamine 
teostatud 12-tunnise hooldustsükli jooksul. Valla teedel võib 
olla kehtivate nõuete järgi kuni 8 cm kohevat lund või kuni 4 
cm sulalume või lörtsi-soola ja lume segu. Hooldustsükli aeg 
algab maanteel libeduse tekkest, lumesaju või tuisu lõpust. 

Esines ka tänavaid, kuhu teede talihoolde teostaja Tee-
de REV-2 ei jõudnud. Mõnes kohas loeti kaarti valesti ning 
esines ka juhtumeid, kus tänavat ei leitud. Käisime need kit-
saskohad läbi ja loodetavasti läheb asi edaspidi paremaks.

Aga oli ka selliseid olukordi, kus tee puhastamine oli 
takistatud – kui näiteks autod on teel ees, siis sahk ei pääse 
ligi või pole kohta, kuhu lund lükata. Ja nii jäigi mõni tee 
hooldamata.

Palju pöörduti vallavalitsusse kaebusega, kus “lumesupp” 
oli teel, mistõttu arvati, et teed polegi puhastatud. Kui lumi 
tuleb maha ja autod sõidavad teel, siis kattub tee kinnisõide-
tud lume kihiga. Sahk sõidab tee küll läbi, aga kinnisõidetud 
lund ta ära ei lükka. Puistur puistab teele soola, mis kinnisõi-
detud lume pehmeks teeb – kui sellisel teel autod sõidavad, 
siis tekib “lumesupp”. Kui nüüd kinnisõidetud lumi on lahti 
sõidetud, siis tuleb jälle sahk ja ajab tee puhtaks.

Vallavalitsus tänab kõiki kinnistuomanikke, kes oma 
kinnistu piires on lükanud puhtaks kergliiklusteed, ning 
eriline tänu kuulub neile, kes oma kinnistu piires isegi sõi-
duteed on puhastanud. 

Kindlasti ootame kõigilt infot hooldamata teede kohta 
ja igasugu tähelepanekuid, mis talvise teehooldega seon-
duvad. Teede REV-2 kontaktid on: viimsivald@trev2.ee ja 
tel 53 015 855.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja 

Torm Patric 
möllas 
Rohuneemes

Vaade 26. detsembril Rohu-
neeme kaupluse juures.
 
Foto Priit Estna

Tormituule poolt lõhutud 
Suurevälja bussioote-
paviljon. Foto Endel Lepik

Reisilaev Vesta naases liinile
Detsembri lõpus kaldus reisilaev Vesta tehnilise vea tõttu 
kursilt kõrvale ja vigastas Leppneeme sadamast välja sõi-
tes sõukruvi ning roolilaba veealuste kivide vastu. 

AS Kihnu Veeteed puksee-
ris laeva Miiduranna Sada-
masse remonti. Paari nädala 
jooksul teenindas ajutiselt 
reisijatevedu saare ja mandri 
vahel asenduslaevana vana 
hea Helga. Alates 6. jaanua-
rist on Vesta taas liinil.
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Saatuse tahtel (küll 
30-aastase vahega) olen 
katnud rannarahvale 
laua kahel korral. Esime-
ne kord oli 1980. aastal 
restoranis Kevad, kui 
S. M. Kirovi nim. Näidis-
kalurikolhoos ostis uue 
võimsa traaleri ja ühtlasi 
tähistati ka vabaõhumuu-
seumi avamist, tolleaegse 
nimega Kirovi-nimelise 
kalurikolhoosi filiaal-
vabaõhumuuseum.

Kumb oli neist sündmustest 
tähtsam, kas suure paadi ost 
või muuseumi avamine, jäi 
mulle tol ajal selgusetuks. 
Arvan, et ei aimanud seda ka 
legendaarne kalurikolhoosi 
juht Oskar Kuul ise, et peat-
selt saadetakse vanarauaks nii 
kolhoosid kui ka traalerid ning 
vabaõhumuuseum osutub aas-
tate pärast tähtsamaks ja elu-
jõulisemaks kui kunagi varem, 
sest koos uue Viimsi muuseu-
me ühendava sihtasutusega 
Rannarahva Muuseum saabub 
Viimsi randa ka uus kvaliteet 
ja uus sisu. 

Nüüd, 40 aastat hiljem 
muuseumi jaoks küll mitte 
pika, kuid värvika ajaloo vers-
taposti tähistamisel, tuli mulle 
see esimene restoranis Kevad 
peetud pidu meelde. Tänavu 
algas pidu ilusa kontserdiga 

Rannarahva Muuseum 40 – 
kulinaarseid meenutusi

Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja 
sellele järgnes püha söömaaeg 
Rannarahva Muuseumis, kus 
sõna otseses mõttes oli kaetud 
kogu Eesti maitsete Noa laev.
Päevi näinud ning võrkude ja 
ujukitega dekoreeritud vana-
sesse paati oli kaetud šikk ja 
külluslik rannarahvale iseloo-
mulik maitsete palett, millest 

ei puudunud ükski Eesti kööki 
ja traditsioone esindav maitse. 
Erinevatel tasapindadel sära-
sid nii klassikalised kilud kui 
ka kodupurki pandud sprotid, 
tilliga marineeritud lõhe ja 
siig, traditsiooniline räimeroll-
mops ja trendikad tsitrusmari-
neeritud räimed, nii suitsukala 
leivakate kui ka erinevad hee-
ringad. 

Ei puudunud ka soola, või 
ja tilliga valmistatud kuum 
kollane kartul ja erinevad kap-
sasalatid, koduküpsetatud leib 
ning marineeritud peedid, see-
ned, kõrvitsad ja vürtsid, kuld-
renett ja pohlamoos, taluhapu-
koor ning hapendatud kurk. 
Kaetud paat/laud oli parimaid 

väärt ja seda nad olid – inime-
sed, kes oskasid hinnata nii 
Rannarahva Muuseumi kok-
kade toitu kui ka muuseumi 
tegevust.

Toitu kõrvadele pakkus ki-
tarrivirtuoos, kes oli kitarriga 
nii kokkukasvanud, et ei lask-
nud seda kahe tunni jooksul 
kordagi käest, võludes pillist 
aina kaunemaid viise. Keset 
saali seisev ja vanade kalatee-
maliste postkaartidega kaunis-
tatud kuusk oli justkui õpetaja, 
kelle ümber liikudes said roh-
kem teada nii kalurite kui ka 
kalade elust.

Õhtu tõeliseks hitiks ku-
junes aga Eha-Kai Mesipuu 
sajakonna tunnistaja ees kok-
kusegatud ja tornina püstitatud 
vaarikate, maasikate, pohla-
de ja piparkookidega õilista-
tud Pavlova tort, mis nii oma 
maitse kui ka serveerimisviisi 
poolest vääriks vähemalt aasta 
teo tiitlit ja mida pole piinlik 
korrata ka ükskõik millisel ku-
ningate peol.

Ojaa!! See kõik kokku oli 
pidu – ehtne rannarahva jõulu-
eelne pidu, millest õhkus ehe-
dust tänu toidule, olustikule 
ning osalejatele endile. See oli 
üks nendest pidudest, mis jääb 
kauaks meelde.

Dimitri Demjanov
Chef

Juubelilaua autorid Dimitri Demjanov ja Eha-Kai Mesipuu. 
Fotod Aime Estna

Pakutakse “Pavlova“.

Möödunud sügisel avati 
Rannarahva Muuseumis 
vahva mereteemaline 
mängutuba, kuhu väikesed 
poisid ja tüdrukud on 
oodatud oma sünnipäeva-
pidusid pidama, kehastu-
des kapteniteks, mere-
röövliteks, merineitsiteks 
või laevakassiks – kes 
millest unistada oskab.

Muuseumi mängutuba ei ole 
aga tavaline mängutuba. Muu-
seumi teaduritädi Maivi on las-
tele kokku pannud paar huvita-
vat ja harivat programmi. 

Mereröövli programm rää-
gib Viimsi ajaloost ja mere-
röövlitest, samuti õpitakse koos 
väikese puust mängupaadi 
meisterdamist. 

Paadi elu programm viib 
lapsed näitusele “Paadi elu”. 
Tark paat Volli tutvustab laste-
le paadi ehitamiseks vajalikke 
tööriistu, räägib erinevatest 
paadi tüüpidest, nende ehitu-
sest ja ka nukralt maha jäetud 
paatidest. 

Mõlemad programmid on 
mõeldud lasteaedade vanema-
te rümade lastele ja algklasside 
õpilastele.

Näitusel “Paadi elu“ on 
üleval eraldi stendid lastele, 
kus kirjatarkust juba tundma 
õppinud mudilased võivad ka 
omal käel lugeda Volli poolt 
jutustatud lugusid.

Seega ootame lapsi muu-
seumisse sünnipäevapidusid pi-
dama, koos emmede-issidega 
näitusi vaatama, aga ka koos 
klassi või rühmaga mere- ja 
ajalootarkusi õppima. Loomu-
likult käib lõbus mäng laste-
toas asja juurde. 

Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee.
SA Rannarahva Muuseum

Läbi aegade on olemas 
olnud palju erinevaid 
paaditüüpe. Samuti on 
neid valmistatud kõikvõi-
malikest materjalidest, 
alustades nahast ja lõpe-
tades tänapäevase plasti-
kuga. Kõige klassikalisem 
on muidugi puidust paat.

Esimesed puidust paadid, mida 
nimetatakse ruhedeks, valmis-
tati juba kiviajal. Need uurista-
ti välja ühest puupalgist ja olid 
oma väljanägemiselt küllaltki 
lihtsad. Ruhed ei sobinud ka 
väga pikkade vahemaade lä-

Muuseumisse mängima ja tarkust koguma

bimiseks merel, sest laine võis 
säärase paadi kergesti ümber 
lüüa. Lühema maa läbimiseks 
ning ranniku lähedaste saarte 
vahel liiklemiseks sobis ruhe 
aga suurepäraselt. 

Kuigi üsna pea lisandus ru-
hele ka konkurent haabja näol, 
säilis nende valmistamise tra-
ditsioon läbi aegade. Veel 20. 
sajandi algusest on teateid ruhe-
de kasutamisest Eestis. Moodsal 
ajal hoiavad ruhe valmistamise 
kunsti elus meistrimehed, kes 
on spetsialiseerunud vanade ja 
sageli unustatud paaditüüpi-
de tegemisele. Viimsiski võis 

möödunud suvel Rannarahva 
Festivali raames näha ühe ehtsa 
ruhe valmimist ning koguni me-
relkäiku. Seega ei ole ruhe meie 
randadest veel kadunud. Iseasi, 
et teda sageli oma kuju tõttu kü-
naks kiputakse pidama...

Ehtsat ruhet võib näha 
Viimsi Vabaõhumuuseumi vä-
liekspositsioonis. Kellel aga 
erinevate paatide vastu süga-
vam huvi tekkis, võib seada 
sammud Rannarahva Muuseu-
misse, kus üleval näitus “Paadi 
elu“. Rohkem infot aadressil 
www.rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen

Mis paat see on – ruhe?

Ruhe valmistamine 2011. aastal 
Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Väikesed mereröövlid muuseumi 
mängutoas lustimas.

Rand süda on
Ükskord ikka tuleb nelikümmend!
Pea veidi hall on juba nagu meri!
Tormis, tuules kalurid kes kümmelnd...
On rannarahval veidi külmem veri!

Ükskord maha peetakse ka pidu!
On räim ja sibul, milleta ei saa!
Kõik mälestused võrguks kokku sidund
on muuseum, mis neid esitamas taas.

Ükskord ikka tuleb kalur koju!
Ta teab, mis on ta kutsumus ja töö.
Ning iga lainet rannarahvas tajub - 
rand süda on, kus laine pulssi lööb!

Janek Mäggi

Koolitus
Kodulooteemaline koolitus algklasside õpetajatele 2. osa

Rannarahva Muuseumis toimub 7. ja 8. veebruaril teine 
Viimsi koduloo teemaline koolitus algklasside õpetajatele. 

Koolitus algab kell 15.00 ja kestab orienteeruvalt 2 tundi.
Mõlemal päeval on materjal sama, seega saab valida en-

dale sobiva kuupäeva. 
Käsitlemisele tuleb Viimsi ajalugu 19. ja 20. sajandil.
Õpetajatele on koolitus tasuta!
Palume tulijatel eelregistreeruda e-posti aadressil maivi@

rannarahvamuuseum.ee.

Tänuavaldus

Leiud vanimast inimasustusest Eesti aladel u 9000 a eKr ja 
hiljem tõendavad, et kaua aega elatuti peamiselt kalapüügist. 
Kuigi hiljem muutus põllumajandus peamiseks elatusalaks 
suuremale osale rahvast, jäi rannaaladel ja saartel endiselt 
oluliseks kala- ja hülgepüük. Hiljem arenes omaette majan-
dusharuna merendus, mis ei mõjutanud aga randluse kui 
eluviisi muutumist. Seetõttu räägime praegu Eestist kui me-
reriigist ja rannarahva kultuurist kui selle lahutamatust osast. 
Suur tänu, et Rannarahva Muuseum on seda väärtustanud ja 
tulevastele põlvedele säilitanud. Õnne ja edu edaspidiseks!

Arnold ja Ingrid Rüütel

Presidendipaar muuseumi juubelil. Foto Aime Estna

Rahvusooper Estonia solistid Angelika Mikk ja Andres Köster. 
Foto Aime Estna
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23. septembril kuulutas 
haridus- ja teadusminis-
teerium koostöös part-
nerorganisatsioonidega 
2011/2012 õppeaasta 
teadusaastaks.

Teadusaasta eesmärkideks on: 
populariseerida loodus- ja täp-
pisteadusi ja tehnoloogiat ning 
innovatsiooni noorte hulgas; 
teadvustada teadlaste ja inse-
neride olulisust ühiskonnas; 
panna noori kaaluma tulevikku 
teadlase või insenerina; tõsta 
Eesti avalikkuse huvi teaduse 
ja innovatsiooni vastu. 

Teadusaasta on jagatud ka-
heteistkümneks teemakuuks, 
mille raames püütakse laiema-
le üldsusele teada anda vastava 
teadusharu saavutustest Eestis 
ja nende rakendustest igapäe-
vaelus. 

Viimsi Kool on teadus-
aasta koostööpartneriks ja 
suurejooneline start ürituste 
sarjale anti 23. septembri õh-
tul üleeuroopalise teadlaste 
öö raames korraldatud üritusel 
“Teadlaste Öö Viimsi Koolis”, 
kus teadushuvilised noored 
koos vanematega said osaleda 
10 erinevas teadustoas, mida 
juhendasid oma ala spetsialis-
tid Tartu Ülikoolist, Tallinna 
Ülikoolist, Sisekaitseakadee-
miast, Eesti Maaülikoolist ja 
Tallinna Tehnikaülikoolist.  

Oktoober – leiutajate 
kuu
Teadlastele on omane mille-
gi uue loomine ja neis kõigis 
peitub leiutajapisik. 25. sep-
tembril 2011 kuulutasime välja 
koolisisese leiutajate konkursi. 
Konkursile ootasime töid, mis 
lahendaksid kellegi igapäeva-
elu probleeme või kitsaskohti. 
Tööde esitamise tähtajaks lae-
kus 28 suurepärast leiutist, mis 
kõik saadeti edasi üleriigilisele 
õpilasleiutajate konkursile. 

Mõned näited leiutistest:
Elektrooniline seente vä-

limääraja (Markus Puudersell 
4.d) – aitab asjatundmatul see-
nelisel hõlpsalt määrata metsas 
kasvavaid seeneliike;

Vere proff (Martine Marg-
na 1.f) – aparaat, mis aitab 
arstidel kiiremini ja efektiiv-
semalt analüüsida vereproove;

Tööde parandaja (Melany 
Eesmaa 4.d) – iga õpetaja unis-
tus, pane aga töö masinasse ja 
ongi kõik!;

Sokkide jalga aitaja ehk 
sokinäpud (Karl-Ragnar Jür-
genson 4.d) – sobib sokkide 
jalgaaitamiseks nii liigesehai-
getele kui ka rasedatele;

Vihmavarjuhoidja (Laura 
Veensalu 4.d) –  seade, mis 
aitab mugavalt jalgratturil vih-
mavarju kinnitada;

Pimedatele inimestele mõel-
dud kell (Rasmus Kaldma 3.c) – 
seade, mis aitab pimedatel õiget 
aega määrata;

Õpilase asendusrobot (Jal-
mar Sirelpuu 1.f) – kui õpilane 
enam ei jõua koolis käia, siis 
on asendus olemas!;

Teadusaasta tegemised Viimsi Koolis

Soojendusega talvesaapad 
(Lisette Koitla 4.d) – külmal 
ajal kuluvad marjaks ära eel-
soojendusega saapad.

Õpilaste ideed olid väga len-
nukad ja leiutised originaalsed. 
Teadusaasta meeskond otsustas 
välja anda leiutajate preemia 1.f 
ja 4.d klassile ning juhendajate 
preemiad õpetajatele Maret Lai-
vile ja Merike Sepale.

Sügisesel koolivaheajal oli 
3. kasside õpilastel võimalus 
osaleda Viimsi Kooli koos-
tööpartneri Eesti Maaülikooli 
poolt läbiviidud töötoas, mis 
kandis väga atraktiivset nime-
tust “Kuidas valmistada lihtsat 
jäätist?“. Jäätis on midagi sel-
list, millest keegi kergelt ära ei 
ütle, ja kuna töötoas oli võima-
lik õppida jäätise valmistamist, 
siis hoolimata koolivaheajas 
täitusid välja pakutud kohad 
väga kiiresti. Eesti Maaülikoo-
li doktorandid Sirje Pajumägi 
ja Anna Denissova andsid õpi-
lastele ülevaate, kuidas ja mil-
lest jäätist valmistatakse, mille 
poolest jäätised üksteisest eri-
nevad ja kuidas neid tööstusli-
kult toodetakse. Iga osaleja sai 
valmistada päris oma jäätise ja 
panna oma teadmised proovile 
jäätiseteemalises mängus. 

“Idee ja disaini“ töö-
tuba
2. novembril toimusid teadus-
aasta ürituste raames IDE töö-
toad, millest võtsid osa 12.a ja 
11.b klassi õpilased. Tegemist 
oli kahetunnise tootearendu-

se töötoaga, mille käigus said 
õpilased ellu viia värskeid nu-
tikaid ideid, kuidas rattasõitu 
turvalisemaks, mugavamaks 
või ägedamaks muuta. Tege-
mist oli põnevate ja arendavate 
praktiliste töötubadega, milles 
osalejad said omal käel järe-
le proovida, kuidas valmivad 
uued tooted ning millist rolli 
mängivad selles protsessis in-
sener, disainer ja ettevõtja.

5–6 õpilasest koosnevates 
meeskondades mõeldi välja 
rattatarviku idee, analüüsiti tar-
viku sihtrühma, mõeldi välja 
turunduskanalid, hind, insener-
tehniline lahendus, kasutatavad 
materjalid ja disain. Töötoa tu-
lemusena meisterdati uue toote 
makett, mis kinnitati jalgrattale. 
Töötuba lõppes valminud mu-
delite esitluse ja analüüsi ning 
tagasisidega juhendajatelt.

Gümnasistide ideed olid 
väga praktilised, millest nii 
mõnedki võiksid tulevikus rea-
liseeruda. Näiteks pakuti välja 
sellised ideed, nagu rattapump 
rattaraamis; lenkstang ja pe-
daalid, mida on võimalik kok-
ku pakkida; autotajumisandur; 
vihmakate jne.

Suured tänud töötoa korral-
dajale Eesti Disainikeskusele 
eesotsas Diana Tammega ning 
projekti rahastajatele – Eesti 
Kunstiakadeemiale, Tallinna 
Tehnikaülikoolile ja Euroopa 
Sotsiaalfondile!

November – 
energeetika kuu
November on kõige pimedam 
aeg ja kodudes tarbitakse suur-
tes kogustes elektrienergiat nii 
valguse kui ka soojuse saami-
seks. Tuppa sisenedes paneme 
lülitist põlema lambi, ühenda-
me mobiiltelefoni laadijaga ja 
hakkame arvuti abil sotsiaal-
meedia võrgustike kaudu sõp-
radega suhtlema. Kõik see tun-

dub nii lihtne ja loomulik, kuid 
ilma elektrienergiata jääksid 
need hüved tarbimata. 11.b 
klassi õpilased käisid õppekäi-
gul Eesti elektrijaamas projek-
ti raames – “Ümber TERRA 
CUCERSITA”.  Projekti ees-
märk oli tutvustada noortele 
põlevkivienergeetikat põlev-
kivi kaevandamisest elektri ja 
soojuse tootmiseni. Õpilastele 
jättis kustumatu mulje Eesti 
Elektrijaamas toimunud ring-
käik, kus anti põhjalik ülevaa-
de põlevkivist saadava energia 
kohta ja kuidas elekter jõuab 
lõpuks kodutarbijani. 

11. ja 12. klasside õpila-
sed osalesid Eesti Väitlusseltsi 
poolt korraldatud konkursil, 
kuhu oodati essee ja/või prob-
leemilahenduse vormis hin-
nangut Eesti energiamaastiku 
olukorrale, mõne meie elekt-
ritootmises valitseva problee-
mi tuvastamist ja võimalikke 
lahendusi antud probleemile 
ehk siis plaani, kuidas saaks ja 
peaks Eesti energiamaastik väl-
ja nägema selleks, et probleeme 
ei oleks ja kõik oleks rahul.

Detsember – 
informaatika kuu
Programmeerimine võib tun-
duda üsna keerulise ja igava 
tegevusena, eriti algajatele. 
Viimsi Kool koostöös Tallinna 
Tehnikaülikooliga on kolman-
dat aastast järjest läbi viinud 8. 
klassi õpilastele programmee-
rimise algtõdesid tutvustava 
kursuse “Kraapurid”, mis tões-
tab, et programmeerimine ei 
pea igav olema! Antud kursuse 
raames tutvustatakse õpilastele 
uue põlvkonna graafilist prog-
rammeerimiskeelt Scratchi, mis 
on mõeldud just programmee-
rimise õppimiseks-õpetamiseks 
algajatele, eeskätt noortele. 
Selles on pööratud suurt tä-
helepanu atraktiivsusele ning 

multimeedia kasutamisele, või-
maldades lihtsalt ja kiirelt luua 
mänge, animatsioone, koomik-
seid, simulatsioone jne. Nii saab 
omandada programmeerimise 
põhimõisted ja meetodid mär-
gatavalt kiiremini kui traditsioo-
nilise programmeerimiskeele 
õppimisel. Scratch on loodud 
Massachusettsi Tehnoloogia 
Instituudis (MIT) 2007. aastal ja 
seda kasutavad paljud juhtivad 
ülikoolid programmeerimise 
algtõdede õpetamisel. Kursust 
juhendas Ahti Lohk Tallinna 
Tehnikaülikoolist.

Põnevaid teadusaasta tege-
misi jätkub ka aastasse 2012!

Teadmiskeskus – Viimsi 
Collegium Eruditionis
Andekus on kingitus ja anded 
vajavad arendamist. Viimsi 
Koolis pööratakse tähelepanu 
ka nendele õpilastele, kes on 
mingis õppeaines andekamad 
ja soovivad rohkem teada saa-
da kui õppeakava ette näeb. 
Gümnaasiumiõpilastel on või-
malus oma andeid arendada 
Viimsi Kooli koostööpartneri-
te juures toimuvatel kursustel 
(Tartu Ülikooli Teaduskool, 
Tallinna Ülikooli Õpilasaka-
deemia, Tallinna Tehnikaüli-
kooli Tehnoloogiakool), kus 
on üheaegselt võimalik siduda 
õpingud gümnaasiumis ja lei-
da endale meelepärane kursus 
ülikooli juures. 

Kuna annete märkamise ja 
arendamisega tuleb tegeleda 
juba algkoolis, siis tekkis meil 
mõte luua päris oma teadmis-
keskus, sest alg- ja põhikooli 
õpilastel ei ole nii palju väljun-
deid väljaspool kooli. Tead-
miskeskuse loomise eesmärk 
on toetada õpilase mitmekülg-
set arengut, luues võimalusi 
täiendavate teadmiste, oskuste 
ja annete arendamiseks tead-
mistepõhises huvialaringis. 

Collegium Eruditionises 
tegutsevad noored aktiivsed 
juhendajad, kes lähtuvad põ-
himõttest, et iga laps on mil-
leski andekas. Individuaalse 
lähenemise ja toetava arengu-
keskkonna kaudu pakume hu-
vilistele võimalusi nii enese-
teostuslikuks kui ka vaimseks 
arenguks. Taoline oma kooli 
teadmiskeskus ei ole Eesti ha-
ridusmaastikul tavaline ja meie 
tegemisi on vaatamas käidud 
ka piiri tagant. Septembri lõ-
pus külastas Viimsi Kooli ja 
teadusringi Taibu laboritundi 
kõrgetasemeline Euroopa Ko-
misjoni töögrupp, kelle üles-
andeks oli välja selgitada, miks 
Euroopa õpilaste õpitulemused 
matemaatikas ja loodusainetes 
langevad ning mida tehakse 
Viimsi Koolis selleks, et hoida 
üleval õpilaste huvi reaal- ja 
loodusteaduste vastu. Det-
sembrikuu keskel võõrustasime 
40-liikemilist haridustöötaja-
te delegatsiooni Soomest, kes 
osalesid nii teadusringi Taibu 
naftareostuse likvideerimisel 
kui ka matemaatikaringi Nupu-
la matemaatiliste jõulukaartide 
meisterdamisel. Mõlemad töö-
grupid andsid meie tegemistele 
kõrge hinnangu ja nende jaoks 
oli ahhaa-elamuseks, et nii pal-
ju lapsi tuleb peale koolipäeva 
vabatahtlikult ringitöös osale-
ma. Järelikult on noortel huvi 
ja meie ülesandeks jääb või-
maluste loomine, et kõik anded 
saaksid märgatud ja võimete-
kohaselt arendatud.

Collegium Eruditionise egii-
di all tegutsevad hetkel järgmi-
sed teadmistepõhised huviala-
ringid: teadusring Taibu, mis 
on saanud haridus- ja teadusmi-
nisteeriumi tunnustuse teaduse 
populariseerimisel, matemaa-
tikaring Nupula, matemaati-
kaolümpiaadiks ettevalmistav 
kursus Huvitav matemaatika 9. 
klassi õpilastele, multimeedia-
ring, helidisain ja Viimsi Kooli 
robootikaring. Collegium Eru-
ditionise teadmistepõhistes rin-
gides arendab oma andeid 180 
Viimsi Kooli õpilast ja loomuli-
kult oleme avatud kõigile Viim-
si valla õpilastele. 

Abikäe on ulatanud meie 
tegevusele Tallinna Tehnika-
ülikool, sest nii matemaatika-
ringi Nupula juhendaja Siiri 
Mägi kui ka robootikaringi 
juhendaja Mihkel Pukk õpivad 
selles ülikoolis. Koostööpart-
neritega püüame teadmistepõ-
histe ringide valikut järgmisel 
õppeaastal veelgi laiendada ja 
mis saaks olla veel parem kui 
areng vastavalt oma võimetele.  

Viimsi Kool on alustanud 
koostööläbirääkimisi ka Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemiaga 
ning loodetavasti 2012. aasta 
jaanuaris-veebruaris jõutakse 
koostöölepingu allkirjastami-
seni, mille sõlmimine avardab 
senisest veelgi enam koolimuu-
sika ja -teatri võimalusi.

Peeter Sipelgas
Viimsi Kooli 

õpilasteaduse koordinaator

Käib naftareostuse likvideerimine. 

IDE töötuba.



13. jaanuar 2012  7

Tervislik toitumine on 
elustiil. Targa toitumise 
kool annab elustiili muu-
tuseks vajalikud teadmi-
sed ja oskused. 

Varem või hiljem jõuab igaüks 
tõdemuseni, et kõige suurem 
õnn siin elus on hea tervis. Sel-
lega seoses on enamik meist 
mingil eluetapil mõistnud 
vajadust hakata tervislikult 
toituma. Koos kehakaalu lan-
getamise sooviga on see üks 
enamlevinud uusaastalubadu-
si. Polegi tähtis, kas ajendiks 
on tervisehäired, rahulole-
matus oma figuuriga, nähtud 
telesaade või loetud artikkel. 
Tähtis on arusaamine, et toitu-
misel on otsene seos tervise ja 
enesetundega.

Kahjuks ei õnnestu kau-
geltki mitte kõigil oma uusaas-
talubadust ellu viia ja toitumist 
reaalselt muuta. Põhjusi on 
erinevaid – vahel ei jätku jär-
jepidevust või motivatsiooni, 
enamasti jääb puudu ka toitu-
misalastest teadmistest. 

Tervislik toitumine ei ole 
dieet – see on elustiil! Har-
moonikumi Targa toitumise 
koolis anname selliseks elu-
stiili muutuseks vajalikud 
teadmised, aitame muuta mõt-
temalle ja säilitada tahet ning 
jagame praktilisi nõuandeid. 
Õpetame sööma tervislikult, 
maitsvalt  ja tasakaalustatult – 
ühesõnaga targalt. 

Harmoonikumis alustab
Targa toitumise kool

Toitumisnõuanded lähtu-
vad Harvardi teadlaste poolt 
väljatöötatud toitumispüra-
miidi soovitustest ning Inglis-
maa juhtiva toitumisterapeudi 
Patrick Holfordi kehakaalu 
reguleerimise põhimõtetest. 
Kursuse teoreetilise osa on 
koostanud Eesti Toitumiste-
raapia Assotsiatsiooni toitu-
misterapeudid ja -nõustajad. 
Praktilise osa läbiviimise eest 
hoolitseb Harmoonikum. 

Koolituskavas on 10 loen-
gut ja 10 õpituba, kus on või-

malus täiendada oma prakti-
lisi toiduvalmistamisoskusi. 
Grupiga saab liituda või sealt 
lahkuda endale sobival ajal. 
Osaleda võib ka vaid üksiku-
tes loengutes või õpitubades. 
Loengud viib läbi  Eesti Toi-
tumisteraapia Assotsiatsiooni 
toitumisnõustaja Egle Koppel. 
Õpitube juhendab Harmooni-
kumi perenaine Riina Quak.

Targa toitumise kooli on 
teretulnud igaüks, kellel on 
kavatsus oma toitumine ter-
vislikuks muuta, olenemata 

sellest, kas kehakaalu soovi-
takse säilitada, langetada või 
hoopis tõsta. Vanuselisi ega 
soolisi piiranguid ei ole – ter-
vislik toitumine on teema, mis 
on ühtviisi oluline nii naistele 
kui ka meestele, noortele ja va-
nematele. 

Kui tervislikum eluviis lei-
dus ka sinu uusaastalubaduste 
seas, siis registreeru kiirelt – 
alustame juba 16. jaanuaril!  

Lisainfo Harmoonikumi ko-
dulehel www.harmoonikum.ee.

Harmoonikum

Harmoonikumi terviseteadlik köök. 

Rakvere Teater tuleb taas 
Viimsisse. Seekord iiri 
näidendiga.

Millal on õige aeg suudlemi-
seks? Iiri vanasõna järgi siis, 
kui astelhernes õitseb ning as-
telhernes õitseb varakevadest 
hilissügiseni. 

Kuid mitte kõik ei arva nii. 
Iiri mägikülas elavad vana-
tüdruk Maureen ja tema vana 
ema Mag. Maureeni elu koos-
neb töölkäimisest ja seniilsust 
teeskleva ema eest hoolitse-
misest, kuni ühtäkki ilmub 
silmapiirile Maureenile armu-
õnne pakkuv Pato Dooley. Nii 
algab Rakvere Teatri lavastus 
“Leenane´i kaunitar”, mida 
saab näha reedel, 3. veebruaril 
kell 19 Viimsi Huvikeskuses. 
Martin McDonaghi näidendi 
lavastas Üllar Saaremäe, ema 
ja tütre rollides näeb Ines Aru 
ja Ülle Lichtfeldti ning vendi 
Dooleysid mängivad Velvo 
Väli ja Mait Joorits.

Lavastaja Üllar Saaremäe 
sõnul on “Leenane’i kaunitar” 
üks võimsamaid tänapäeva näi-
dendeid: “Kui enamasti tõlgen-
datakse seda teksti kui ema ja 
tütre teineteise vihkamise lugu, 
siis mina lähtusin sellest, et need 
inimesed hoolivad teineteisest. 

Iiri kaunitar külastab Viimsit

See manipulatsioon, mis lähe-
daste vahel toimub, on tegelikult 
palju karmim kui olukord, kus 
üksteisele vaadatakse vihkava 
pilguga otsa ja algusest peale on 
selge, kuidas asi lõpeb.” 

“Olgu taevas su ees lah-
ti enne, kui kurat sinu surma 
märkab,” kõlab Iiri õnnistus, 
mis on tikitud Magi ja Mauree-

ni köögis rippuvale käterätile. 
Millised taevad ja põrgud ava-
nevad selle loo kangelastele, 
näeb veebruari esimesel reedel 
Viimsis.

Piletiinfo tel 606 6838 või 
e-posti aadressil viimsi@hu-
vikeskus.ee, www.huvikeskus.
ee, www.rakvereteater.ee.

Rakvere Teater
Millised taevad ja põrgud 
avanevad selle loo kangelastele?

Ülle Lichtfeld (esiplaanil) astub etenduses üles tütre, Ines Aru ema rollis.

Rõõmus on hea
Jõulukuu on imeline kuu ning igal aastal nupu-
tavad lasteaiad midagi selle kuu tarbeks välja. 
2011. aastal osalesime Meizi projektis, mille ees-
märk oli tutvustada lastele teisi rahvusi ja nende 
traditsioone. 

Pargi maja päkapiku hooaeg sai alguse detsembri esime-
sel päeval. Avaetenduse korraldas Sinilille rühm, kaasates 
näitlejateks teiste rühmade õpetajaid. Etendus rääkis Tä-
helapsest, kes oma tekitähtedel maale lasi kukkuda ning 
otsustas neile järgi minna. Õnnetul kombel oli üks täht 
langenud aga Nõia katusele ning selle sealt kätte saamine 
nõudis Tähelapselt suurt julgust ja osavust – oli vaja ju 
Nõialt luba küsida. Nõid oli aga luksuma hakanud ning 
seetõttu üsna suures hädas. Tähelapse abiga sai Nõid õn-
neks luksumisest võitu ja Tähelaps sai oma tähe tagasi. Siit 
tema seiklus algaski. 

Järgmisel nädalal sattus Tähelaps Hollandisse (orga-
niseerisid Saialilled), kuhu tema teine täht oli langenud. 
Kolmanda tähe leidis ta Venemaalt (Meelespealilled) ning 
neljanda hoopis Ameerikast (Võililled). Sellega oli Tähe-
laps kõik oma kadunud tekitähed üles leidnud ning võis 
tagasi taevasse oma õdede-vendade juurde naasta. Lapsed 
said aga aimu sellest, et maailm nende ümber on suur ja 
inimesed erinevad. 

Inimeste loomuomane tahe on olla hea. Kuid selleks, et 
head teha, tuleb märgata. 

Kui oled teinud vea...
Kuid olla tahad hea...
Siis ennast üles ärata,
et teisi võiksid märgata,
sest märkamine rõõmustab ja RÕÕMUS INIMENE 

ON HEA INIMENE! 
Mida rohkem on meie ümber rõõmsaid inimesi, seda 

raskem on meil endil olla nukker või tusane. Seetõttu tasub 
teiste tuju tõstmiseks vaeva näha või nagu vanasõna ütleb: 
mida sa endale ei soovi, seda ära tee ka teistele!

Ilusat uut aastat soovides, Pargi Lasteaia nimel 
Maris Laanela

Me täname, me 
täname!
Jälle oleme uuele 2012. aastale koos paljude 
heade soovidega oma pereliikmetele, tee- ja 
töökaaslastele terekäe andnud. Möödas on ka 
jõulud. Ja küllap nüüd ongi tulnud aeg jõulume-
hi tänada, kes meid on meeles pidanud, meid 
rõõmustanud.

Vastavalt nüüd juba paljude aastate väärikale traditsioo-
nile ei unustanud Viimsi valla juhtkond ka seekord Teise 
Vabadussõja veterane ja nende leski, olles kutsunud meid 
osalema valla ja vabariigi tähtpäevadele ning meid igati 
toetanud. Suur tänu teile! Jäägu see ikka nii, sest tradit-
sioonid teevad tugevaks! Poisid, lööme kulpi!

Ka sel aastal olid usinasti liikvel Miiduranna sadama 
päkapikud, küllap Aarne Jõgimaa ja Leopold Garderi eest-
vedamisel. Priske jõulupakiga peeti meeles paljusid endisi 
tee- ja töökaaslasi. Olge te mehed kiidetud! Soovime ka 
uueks aastaks teie ettevõtmistele häid kordaminekuid ning 
teile ja teie peredele mida muud kui tublit tervist!

Jaanuar 2011
Kaljo Alaküla

EVTÜ Viimsi-Pirita Piirkonna 
Sotsiaalkomisjoni esimees

Päkapikuhommik Pargi majas.
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metsa katastriüksusel
nr 80 Detailplaneeringu algatamine ja läh-
teülesande kinnitamine: Miiduranna külas 
Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepi-
ku, Uustalu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja 
Suur-Madise katastriüksustel 

13.  detsember 2011 nr 79
Detailplaneeringu algatamine ja lähteüles-
ande kinnitamine: Lubja külas, Pärtlemetsa 
katastriüksusel
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 
lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja 
külas Pärtlemetsa katastriüksusel vastavalt läh-
teülesande skeemile. Planeeringu eesmärk on 
elamukrundi moodustamine osale Pärtlemetsa 
maaüksusest ja sellele ehitusõiguse määramine 
ning ülejäänud Pärtlemetsa kinnistu haaramine 
Mäealuse Maastikukaitseala piiresse. 
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, 
vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinni-
tamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib 
põhjendatud taotluse alusel pikendada detailpla-
neeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailpla-
neeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb 
esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu 
esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplanee-
ring ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailpla-
neeringu algatamise otsus kehtivuse. 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa,
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.
ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi 
tee 1.

13.  detsember 2011 nr 80
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesan-
de kinnitamine: Miiduranna külas Randvere 
tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, 
Kasti, Silversandri, Sepatelli ja Suur-Madise 
katastriüksustel
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 
lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi val-
las Miiduranna külas Randvere tee 1a ja 3, 
Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silver-
sandri, Sepatelli ja Suur-Madise katastriüksustel 
ning alaga vahetult seotud jätkuvalt riigi oman-
dis olevale maale. Planeeringu eesmärk on ehi-
tusõiguse määramine koos juurdepääsu teedega 
uue kaubanduskeskuse ehitamiseks planeerita-
vale alale. 
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteüles-
anne, vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb 
esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hilje-
malt kahe aasta jooksul planeeringu lähteüles-
ande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalit-
sus võib põhjendatud taotluse alusel pikendada 
detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus 
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendami-
seks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detail-
planeeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui de-
tailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab 

detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.  
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tal-

linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa,
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.
ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi 
tee 1.

13.12.2011 ISTUNGI MÄÄRUSED

13. detsember 2011 nr 27
Kalapüügiseadusest tulenevate ülesannete 
delegeerimine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 22 lõike 2 alusel, arves-
tades, et “Kalapüügiseaduse“ § 11 lõikes 131 
nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesanded 
nõuavad spetsiifilisi erialaseid teadmisi ning 
operatiivset tegutsemist, mistõttu on mõistlik 
ja vajalik anda selliste küsimuste lahendamine 
vallavalitsuse pädevusse.
§ 1. Anda kalapüügiseaduse § 11 lõikest 131 
tulenevate küsimuste lahendamise õigus Viimsi 
Vallavalitsusele.
§ 2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa,
Vallavolikogu esimees 

Määruste lisad on avaldatud Viimsi valla 
veebilehel www.viimsivald.ee.

11. november 2011 nr 22
Viimsi Vallavalitsuse nimel väärteomenetlu-
ses pädevust omava ametikoha kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Väärteomenetluse sea-
dustiku” § 9 punkti 2, § 10 lõigete 2 ja 3, § 52 
lõigete 2 ja 3, “Jäätmeseaduse” § 127 lõike 2 
punkti 3, “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 664 lõike 2 punkti 1, “Liiklusseadu-
se” § 263 lõike 4, “Looduskaitseseaduse” § 75 
lõike 3, “Reklaamiseaduse” § 36 lõike 2 punk-
ti 5, “Ühistranspordiseaduse” § 5411 lõike 2 
punkti 3, “Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisea-
duse” § 153 lõike 2, “Ehitusseaduse” § 70 lõike 
3, “Kaubandustegevuse seaduse” § 33 lõike 2 
punkti 4, lõike 3 punkti 1, lõike 4 punkti 3, “Tee-
seaduse” § 409 lõike 2 punkti 2, “Maksukorral-
duses seaduse” § 162 lõike 2 punkti 2 alusel.
§ 1. Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse nimel väär-
teomenetluses pädevust omavaks ametikohaks 
järelevalveinspektor alljärgnevate väärtegude 
osas:
1) jäätmeseaduses §-des 120-12611 sätestatud 
väärteod;
2) karistusseadustiku §-des 261-262, 371, 372 
lg 1, 3 sätestatud väärteod;
3) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 
662 ja §-s 663 sätestatud väärteod;
4) liiklusseaduse §-des 241 ja 261 sätestatud 
väärteod;
5) loodukaitseseaduse §-des 71, 73 ja 74 sätes-
tatud väärteod;
6) reklaamiseaduse §-s 36 lg 2 p 5 sätestatud 
väärtegu;
7) ühistranspordiseaduse §-des 541 – 547 ja 
5410 sätestatud väärteod;
8) ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse §-des 
151 ja 152 sätestatud väärteod;
9) ehitusseaduse §-des 65-69 sätestatud väär-
teod;
10) kaubandustegevuse seaduse §-des 24-29 ja 
32 sätestatud väärteod;
11) teeseaduses §-des 40-408 sätestatud väär-
teod;
12) maksukorralduse seaduse §-des 1531 ja 
1532 sätestatud väärteod
§ 2. Kinnitada kohtuvälise menetleja ametniku 

tunnistuse vorm vastavalt määruse lisale.
§ 3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
30. juuni 2011. a korraldus nr 494 “Viimsi Val-
lavalistuse nimel väärteomenetluses pädevust 
omava ametikoha kinnitamine”. 
§ 4. Määrus jõustub 15. novembril 2011. 

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

25. november 2011 nr 23
Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoo-
lide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu 
arvestusliku maksumuse kinnitamine 2012. 
aastaks
Määrus kehtestatakse “Eesti Vabariigi haridus-
seaduse” § 7 lõike 2 punkti 3, “Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse” § 83 lõike 5 ja “Kooli-
eelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõigete 6 ja 7, 
alusel.
§ 1. Üldhariduskoolide kulud
Kinnitada 2012. aastaks üldhariduskoolide õpi-
laskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumu-
seks ühe õpilase kohta alljärgnevalt:
1) Viimsi Keskkool – 984,31 eurot aastas, so 
82,03 eurot kuus;
2) Püünsi Kool – 1859,18 eurot aastas, so 154,93 
eurot kuus;
3) Prangli Põhikool – 2451,88 eurot aastas, so 
204,32 eurot kuus.
§ 2. Koolieelse lasteasutuse kulud
Kinnitada 2012. aastaks MLA Viimsi Lasteaiad 
majandamiskulude, personali töötasu ja sot-
siaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik 
maksumus ühe lapse kohta 2578,78 eurot aastas 
ja 214,90 eurot ühes kuus.
§ 3. Huvikoolide kulud
Kinnitada 2012. aastal huvikoolide tegevuskulu 
arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta alljärg-
nevalt:
1) Viimsi Muusikakool – 1514,82 eurot aastas, 
so 126,24 eurot kuus;
2) Viimsi Kunstikool – 922,11 eurot aastas, so 
76,84 eurot kuus.
§ 4. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
(2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi vallakantseleis.

Endel Lepik, 
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kristo Kallas, 
vallasekretär

25. november 2011 nr 24
Viimsi valla eelisarendatavate spordialade 
kehtestamine
Määrus kehtestatakse “Spordiseaduse” § 3 
punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 8.11.2011.a 
määruse nr 25 “Sorditegevuse toetamise kord” 
§ 6 lõike 3 ning Viimsi Vallavolikogu kultuu-
ri- ja spordikomisjoni ettepaneku 23.11.2011.a 
koosoleku protokolli nr 2 punkti 2 alusel.
§ 1. Kinnitada vastavalt Viimsi Vallavolikogu 
08.11.2011.a määruse nr 25 “Sporditegevuse 
toetamise kord“ § 6 lõike 3 Viimsi valla eeli-
sarendatavateks spordialadeks ning määrata 
koefitsiendi määrad 1,0 aastatel 2012 – 2013 
alljärgnevatele spordialadele:
1) jalgpall;
2) korvpall;
3) käsipall;
4) purjetamine;
5) sulgpall;
6) ujumine.
§ 2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Endel Lepik, 
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kristo Kallas, 
vallasekretär

25. november 2011 nr 25
Sporditegevuse toetamise taotluse, treeneri-
te ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse 

toetamise lepingu ja sporditegevuse toetuse 
kasutamise aruande vormid
Määrus kehtestatakse “Spordiseaduse” § 3 
punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 8.11.2011.a 
määruse nr 25 “Sorditegevuse toetamise kord” 
§ 19 lõike 2 alusel.
§ 1. Kinnitada sporditegevuse toetamise taotlu-
se vorm vastavalt lisale 1.
§ 2. Kinnitada sporditegevuse toetamise taot-
luse juurde esitatava treenerite nimekirja vorm 
vastavalt lisale 2 ning harrastajate nimekirja 
vorm vastavalt lisale 3.
§ 3. Kinnitada sporditegevuse toetamise lepingu 
vorm vastavalt lisale 4.
§ 4. Kinnitada sporditegevuse toetuse kasutami-
se aruande vorm vastavalt lisale 5.
§ 5. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Endel Lepik, 
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kristo Kallas, 
vallasekretär

23. detsember 2011 nr 26
Viimsi Vallavalitsuse 22. veebruari 2011 mää-
ruse nr 8 “Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõ-
tu tingimused ja kord” muutmine 
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 6 lõike 2, Haridus- ja tea-
dusministri 10. augusti 2010. a määruse nr 43 
“Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused 
ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lõi-
ke 1 alusel.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 22. veebruari 
2011.a määruse nr 8 “Viimsi Keskkooli õpilaste 
vastuvõtu tingimused ja kord” § 2 lõiget 1 ja sõ-
nastada see järgmiselt: 
“(1) Vastuvõtt 1. klassidesse algab kalendriaas-
ta 1. märtsil samal aastal kooliteed alustavatele 
lastele ja lõpeb 15. augustil või sellele järgneval 
tööpäeval. Kool teatab täpsed kuupäevad oma 
kodulehel.”
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, 
valla veebilehel ja kooli veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

Korralduste lisad on avaldatud Viimsi valla 
veebilehel www.viimsivald.ee

18. november 2011 nr 911
Tee nimetuse määramine Haabneeme alevi-
kus
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 
punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõi-
ked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a 
määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
19.10.2011 protokolli:
1. Määrata Haabneeme alevikus asuvale teele, 
mis algab Karulaugu teelt ja lõpeb Randvere 
teega, nimetuseks Karulaugu tee, vastavalt joo-
nisele korralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

18. november 2011 nr 912
Ühissõidukipeatuste nimetuste määramine
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõi-
ke 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, 
§ 6 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a 
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AMETLIKUD TEADAANDED

Detailplaneeringutest
23.01.–05.02.2012 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on 

Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Rohuneeme küla, Tominga IV ja Sääre tee 7a maaüksuste detailplaneering. Planeeritava ala suurus 

on ca 1,5 ha ja asub Tallinna lahe ääres ning piirneb Uuetalu teega, Sääre tee 5, Sääre tee 7 ning Sääre 

tee 11 maaüksustega. Planeeringu eesmärgiks on moodustada eraldi maaüksus olemasolevale muul-

lainemurdjale ning määrata ehitusõigus sadamahoone, kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. 

Sadamahoone suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks määratakse 300 m2 ja maksimaalseks kõr-

guseks 5 meetrit, üksikelamu suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks määratakse 800 m2 ja mak-

simaalseks kõrguseks 8,5 meetrit.

2. Tammneeme küla, Kalda II ja Kalda VI maaüksuste detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 

1,4 ha ja asub Haugi tee ääres ning piirneb Hallikivi tee 3a, Haugi tee 14, 15, Mereääre tee 4, 6, Ehala 

tee 3, 5, 7, 9, Uus-Haugi, Koidumetsa ja Viimsi metskond, maatükk nr 84 maaüksustega. Planeeringu 

eesmärgiks on maaüksuste jagamine seitsmeks maaüksuseks, milledest neli on pereelamumaa krun-

did, kaks transpordimaa krundid ning üks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Planeeringu-

ga määratakse ehitusõigus nelja üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 

pindalaga 250 m2 ja elamu kõrgusega 8,5 meetrit.

3. Pringi küla, Vabaõhumuuseumi ja Mere tee 4 maaüksuste detailplaneering. Planeeritava ala suurus 

on ca 1,5 ha ja asub Tallinna lahe ääres ning piirneb Rohuneeme teega, Mere teega, Mere tee 1, 6 ja 

Rohuneeme tee 53 maaüksustega. Planeeringuga nähakse ette Vabaõhumuuseumi krundile võima-

lus ja tingimused täiendavate ehitiste ja rajatiste ehitamiseks ning taastamiseks. Mere tee 4 krundile 

nähakse ette ehitusõigus 2-korruselise (põhikorrus + katusekorrus) ja maaaluse korrusega üksikelamu 

ning abihoone püstitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 240 m2 ja elamu kõrgusega 8,5 

meetrit. Samuti lahendatakse krundi tehnovarustus, juurdepääs ja heakord.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:

1. Naissaarel Lõunaküla / Storbyn külas Männiku tee 15a ja 16 (planeeritava ala suurus on ca 1,96 ha 

ja asub Männiku tee ääres ning piirneb Männiku tee 14, Viimsi metskond M-92, Naissaare raudtee lõik 

1/3 kinnistutega ja reformimata maaga, planeeringu eesmärk on olemasolevate kruntide jagamine 

ja suvemajade ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele, omaette maaüksus koos juurdepääsu 

teega moodustatakse Männiku tee 16 asuvale olemasolevale pumplale);

2. Muuga küla, Roonurme tee 10 (planeeritava ala suurus on ca 0,23 ha ja asub Roonurme tee ja Met-

saserva tee ääres ning piirneb Metsaserva tee 11, Roonurme tee 8, 8a, 12 kinnistutega, planeeringu 

eesmärk on olemasoleva krundi jagamine kaheks ja suvilate ning aiamajade ehitusõiguse määramine 

tekkivatele kruntidele);

3. Pringi küla, Rohuneeme tee 83 (planeeritava ala suurus on ca 0,31 ha ja asub Rohuneeme tee ja 

Jaani tee ääres ning piirneb Jaani tee 3, Rohuneeme tee 85 kinnistutega, planeeringu eesmärk on 

olemasoleva krundi jagamine kaheks ja üksikelamu ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele);

4. Laiaküla küla, Viieaia tee 16 (planeeritava ala suurus on ca 0,18 ha ja asub Viieaia tee ääres ning 

piirneb Viieaia tee 12, 14, 18 kinnistutega, planeeringu eesmärk on olemasoleva krundi ehitusõiguse 

täpsustamine üksikelamu rajamiseks);

5. Randvere küla, Kibuvitsa tee 13 ja Saare (planeeritava ala suurus on ca 1,05 ha ja asub Kibuvitsa tee 

ääres ning piirneb Aadu, Kibuvitsa tee 1 kinnistutega, planeeringu eesmärk on maaüksuste jagamine 

mitmeks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramine pereelamute ehitamiseks);

6. Miiduranna küla, Miiduranna põik 1 (planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha ja asub Miiduranna põik 

ääres ning piirneb Muuli teega, Tormi tee 2, 4, Varju tee 1 kinnistutega, planeeringu eesmärk on maa-

üksuse jagamine kaheks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks);

7. Lubja küla, Uus-Pärtle (planeeritava ala suurus on ca 1,05 ha ja asub Lubja tee ääres ning piirneb 

Lubja tee 21, Salumäe tee L1, Salumäe tee 7, 9, Tõnikse kinnistutega, planeeringu eesmärk on krundile 

ehitusõiguse määramine lasteaia ehitamiseks);

8. Laiaküla küla, Muuga põik 4a (planeeritava ala suurus on ca 1,14 ha ja asub Muuga põik ääres ning 

piirneb Muuga põik 4, 6, Uus-Kaarle, Käspre, Ees-Kaarle kinnistutega, planeeringu eesmärk on maaük-

suse jagamine elamukruntideks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute kehtestamise korraldused: 

1. Pringi küla, Sarapuu tee 5 (detailplaneeringuga moodustatakse jätkuvalt riigi omandis olevale maa-

le üks 1451 m2 suurune tarnspordimaa sihtotstarbega katastriüksus, planeeritakse kaks elamukrunti, 

suurustega 1802 m2 ja 1722 m2 ning määratakse kruntide ehitusõigus kummalegi krundile ühe ka-

hekorruselise üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 

250 m2);

2. Pringi küla, Rohuneeme tee 69 ja 69a (detailplaneeringuga määratakse kruntide ehitusõigus kum-

malegi krundile ühe kahekorruselise üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitus-

aluse pindalaga 20% krundi pindalast ning krundile Rohuneeme tee 69 täiendavalt slipitee).

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringu algatamise otsused:

1. Rohuneeme küla, Rohuneeme Kalmistu, Rohuneeme Kalmistu 1 ja Kalmistu tee lõik 1 (planeeritava 

ala suurus on ca 16,43 ha ja piirneb Rohuneeme 3, 4, 6, Karjamaa 1, 2, 3, V, VII, 8, 9, 10, Merimetsa, 

Kivineeme, Otti 1, Vallimetsa, Taga-Valli, Ees-Oti, Ees-Valli, Vana-Valli, Suur-Ringtee 43, Kalmistu tee 

14, 16, 18, Valli tee, Valli tee 1, Metsatuka, Valli põik 6, Taga-Eigi, Rootsi VIII, Taga-Kristle, Luugi I, Miku-

metsa, Suur-Miku, Vanani, Madikse, Annuse tee 15 kinnistutega; planeeringu eesmärk on olemasoleva 

munitsipaalkalmistu laiendamine);

2. Randvere küla, Veehoidla tee 7 (planeeritava ala suurus on ca 0,24 ha ja asub Veehoidla tee ääres 

ning piirneb Veehoidla tee 3, 5, 9, Jugapuu tee 2, 6, Tülli tee 17, 19 kinnistutega; planeeringu ees-

märk on krundi sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ja kuni 4 boksiga ridaelamu ehitusõiguse 

määramine).

määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
19.10.2011.a protokolli:
1. Määrata Viimsi vallas ühissõidukipeatuste ni-
metused alljärgnevalt:
1.1. Määrata Pringi külas vabaõhumuuseumi 
kaguossa kavandatava perspektiivse peatuse 
(suunal Haabneeme-Rohuneeme) nimetuseks 
“Vabaõhumuuseumi”. 
1.2. Määrata Pringi külas vabaõhumuuseumi 
kaguossa kavandatava perspektiivse peatuse 
(suunal Rohuneeme-Haabneeme) nimetuseks 
“Vabaõhumuuseumi”.
1.3. Määrata Haabneeme alevikus Karulaugu 
kooli läheduses kavandatava perspektiivse pea-
tuse (suunal Randvere-Haabneeme) nimetuseks 
“Karulaugu”.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas,
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

2. detsember 2011 nr 936
Tee nimetuse määramine Randvere külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 
1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 

lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. 
a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra“ punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
19.10.2011. a protokolli:
1. Määrata Randvere külas asuvale teele, mis 
algab Länneaia teelt ja lõpeb Kooliaia teega, ni-
metuseks Länneaia tee, vastavalt joonisele kor-
ralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

2. detsember 2011 nr 937
Tee nimetuse määramine Randvere külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 
punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõi-
ked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
19.10.2011. a protokolli:
1. Määrata Randvere külas asuvale teele, mis 
algab Kooliaia teelt ja lõpeb Länneaia teega, ni-
metuseks Kooliaia tee, vastavalt joonisele kor-
ralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

2. detsember 2011 nr 938
Tee nimetuse ja lähiaadressi määramine 
Randvere külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 
punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked 
1 ja 2, “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 
1 ja lõike 2 punkti 1, § 48 lõiked 1 ja 4, § 50 lõike 
1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavo-
likogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning 
kohanimekomisjoni 19.10.2011. a protokolli:
1. Määrata Randvere külas asuvale teele, mis al-
gab Kooliaia teelt ja lõpeb tupikuga, nimetuseks 
Kooliaia põik, vastavalt joonisele korralduse 
lisas.
2. Määrata katastriüksusele Kihno (katastritun-
nusega 89001:010:3730) lähiaadressiks Kooli-
aia põik 1.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 

arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, 

vallavanem
Kristo Kallas, 
vallasekretär

27. detsember 2011 nr 1024
Teele pühendusnime määramine Randvere külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 
punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõike 
1, § 13 lõike 3, Vabariigi Valitsuse 22.06.2004.a 
määruse nr 227 “Pühendusnimede määramise 
kord” § 1 lõike 1, § 2 lõiked 3, 4, 5 ja 6, Viimsi 
Vallavolikogu 13.03.2001.a otsusega nr 55 keh-
testatud Oja II detailplaneeringu, Viimsi Vallavo-
likogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud 
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning 
kohanimekomisjoni 19.10.2011.a protokolli:
1. Määrata Randvere külas asuvale teele, mis al-
gab Randvere teelt ja ristub metsateega, pühen-
dusnimeks Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee, 
vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär
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Viimsi Noortevolikogu jõulueelsel koosolekul. Vasakult üle-
valt Carmen Pajuste, Triin Adamson, Karl Voo, Helen Link, 
Anette Kaabel, Liis Kuusk, Markos Lastik, Eve Lille, Maire Link, 
Anette Jõgi, Elnara Nadžafova. Foto erakogu 

Noorterubriik 
läheb taas käima
Viimsi Noortevolikogu käivitab Viimsi Teataja iga 
kuu esimeses lehenumbris taas noorterubriigi. 

Toome teieni tegemisi Viimsi noortest ja noortevoliko-
gust, keskendudes esimesel poolaastal Viimsi noortele, 
kes õpivad, töötavad või teevad vabatahtliku teenistust 
kaugel Eestist, näiteks Aasias, Ameerikas ja Euroopa rii-
kides. Järgmises noorterubriigis kirjutab Liis Kuusk enda 
õpingutest ja elust Saksamaa pealinnas Berliinis ning Käll 
Haarde Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVT) võludest 
ja valudest Itaalia väikelinnas Asti.

Viimsi Noortevolikogu on taas hakanud aktiivsemalt 
tegutsema ning vanemad liikmed on andnud teatepulga 
edasi uutele aktiivsetele noortele.

Viimsi Noortevolikogu

Meie teame vasturohtu....

…löö meile kampa,
...muuda ise elu huvitavaks, 

viies ellu erinevaid ideid,
...organiseeri eri projekte, 

üritusi ja osale kodumaistel 
koolitustel ning rahvusvahe-
listes noortevahetustes. 

Viimsi Noortevolikogu 
meeskond on küll uuenenud, 
kuid otsime jätkuvalt endale 
uusi liikmeid ning võib-olla 
oled just sina see, kes peaks 
olema üks meie seast. Kui sa 
ei usu, siis tee järgnev test. 

Kas üks või mitu järgne-
vatest punktidest käib 
Sinu kohta? Tõmba ring 
sobivale ristile ümber!

+ Mul on palju ideid, mis 
Viimsis võiks teisiti olla.

+ Ma tahaks, et keegi ka 
minu arvamust kuulaks.

+ Mind häirib vingumine ja 
virisemine, et kõik on halb.

+ Ma tahan, et Viimsi oleks 
veel parem koht elamiseks.

+ Viimsis võiks olla roh-
kem tegemisi noortele.

+ Mul on suured unistused.
+ Soovin panna ennast 

proovile.
+ Mulle ei meeldi, et mind 

surutakse aheldavatesse piiri-
desse.

+ Soovin õppida projekte 
kirjutama ja juhtima.

+ Soovin uusi kogemusi 
mis tahes valdkonnas.

Tahan, et noorte hääl oleks kuuldaval! 
Elu on igav! Mul on palju ideid!

+ Ka välismaal käimine po-
leks paha.

+ Soovin muuta oma CV at-
raktiivsemaks.

+ Olen vanuses 13–30 elu-
aastat.

JAH? > oled leidnud mõt-
tekaaslased ning oled meie 
seas just õiges kohas! 

EI? > kuid siiski soovid 
näha, kes me sellised oleme 
ja mida teeme, siis võta julgelt 
ühendust ViimsiNoortevoli-
kogu@gmail.com või hakka 
meie sõbraks Facebookis – 
Viimsi Noortevolikogu. 

Meie tegemistest lähemalt
Näiteid meie tehtud projekti-
dest:

Aita endast väiksemat – 
lastekodulastele jõulukinkide 
tegemine viimsilaste annetuste 
näol.

Viimsi vändad – Roheliste 
rattaretkel Viimsi grupiga ehk 
viimsilaste tervise edendami-
sele kaasaaitamine + ühtsus-
tunde tekkimise soosimine.

Haway beach party – tões-
tasime, et ka Eestis saab teha 
edukalt rannapidu koos võrgu-
mängu, kokteilide, aeroobika, 
surfamise ja muuga. Esinesid 
kohalikud tantsutüdrukud ja 
noortebändid. 

RMK kuuskede istutamine 
Viimsi metsas.

Viimsi rattahoidlate kaar-
distamine.

Ülikoolide õpituba – kut-
susime Viimsi Kooli vilistlasi 
oma subjektiivseid ja ausaid 
ülikoolikogemusi jagama, jät-
tes kõrvale igasuguse reklaami 
ja kommertsliku jama.

Viimsi Karikas – eri spor-
dialade võistlused, millest eriti 

menukaks kujunes saalihoki-
klubi Viimsi Kepp abiga just 
saalihoki Viimsi Karikas.

Fukiyama – tänavakultuuri 
tutvustav noortevahetus noor-
tega Egiptusest, Kreekast, 
Poolast, Tuneesiast, Türgist ja 
Ukrainast.

Valla kultuuri- ja spordiko-
misjoni koosolekutel osalemine.

Ning mõned, millega het-
kel juba tegeleme:

Viimsisse korraliku skate-
pargi rajamine;

ülikoolide õpituba välis-
maa eri;

Teeme Ära! projektis kaa-
salöömine;

rattakultuuri arendamine 
Viimsis;

välismaa projektid – keva-
del Aserbaidžaan, suvel Itaalia 
ja Rootsi, sügisel Sloveenia jpt.

Neilt plakatitelt on näha, milliste ürituste korraldamisega on Noortevolikogu senini hakkama saanud.

2011. aasta oli Euroopa 
Vabatahtliku tegevuse 
aasta ning seoses sellega 
oli ka vabatahtlik tegevus 
ühiskonnas enam käsitle-
tud teema. 

Kuid endiselt tõstatatakse kü-
simusi, et mis see vabatahtlik 
tegevus ikkagi on, miks ma 
seda tegema peaksin ja kust 
alustada, kui tahan teha vaba-
tahtlikku tööd?

Mis on vabatahtlik 
tegevus?
Vabatahtlik tegevus on oma 
aja, energia või oskuste pak-
kumine vabatahtlikult, ilma 
kellegi sunnita ning selle eest 
rahalist tasu saamata. Vaba-
tahtlik tegevus annab või-
maluse ühiskonda panustada 
ning teostada ennast väljas-
pool töö- või õppekeskkonda. 
Vabatahtlikku tööd tehes saab 
palju kogemusi, emotsioone, 
suurendada enda sotsiaalvõr-
gustikku ning vabatahtlik töö 
annab noorele reaalse tööko-
gemuse ja võimaluse proovida 
endale sobivaid ameteid. Va-

batahtlikku tegevust saab alus-
tada näiteks ürituste korralda-
mise kaasaaitamises või mõne 
organisatsiooni tegevuses kaa-
sa lüües. Tihti pakutakse vaba-
tahtlikku tööd tehes tööandjale 
võimalus ennast tutvustada, 
näidata, et ollakse vastavast 
teemast huvitatud, ning oma 
oskusi presenteerida. Mitmed 
vabatahtlikud on nõnda endale 
just selle töö leidnud, mis nei-
le tegelikult rõõmu valmistab, 
sest kui Sa teed vabatahtlikult 
vaid seda, mis Sulle rõõmu 
pakub, siis miks peaks “täis-
kasvanute maailma” sisenedes 
olukord muutuma?

Möödunud aasta jooksul 
ei toimunud mitte ainult nii-
sama hulganisti noortevahetu-
si, seminare ja koolitusi, vaid 

paljud neist olid pühendatud 
ka just spetsiifilisemalt va-
batahtlikkusele – selle aren-
damisele, selle mõistmisele 
ning kogemuste jagamisele. 
Ühel sellistest käis novembri 
keskel Viimsi Noortevolikogu 
esindajana ka Carmen Pajus-
te. Istanbulis toimunud semi-
naril “Youth Volunteering in 
a Changing Europe” võrreldi 
eri riikide vabatahtlike tege-
vusi, nende aktsepteeritavust 
ja austatavust ühiskonnas ning 
tulevaste töövõtjate hinnangut 
omandatud oskustele ja saadud 
kogemustele. 

Kuidas vabatahtliku 
tööd väärtustada?
Me saame ise olla need, kes 
panevad meie tulevased töö-
andjad vabatahtliku tegevuse 
väärtust mõistma ja hindama. 
Aga kuidas panna teisi mõist-
ma, kui isegi ei mõista? Seega 
tuleb enne ka ise vabatahtlik-
kuse väärtusest aru saada. Tür-
gis uuriti eri töörühmades mõ-
ningaid valdkondi, kus toimub 
isiklik areng – meeskonnatöö- 
ja probleemilahendusvõime, 

initsiatiivikus jne. Tähtis on 
ennast vabatahtlikkuse prot-
sessi käigus analüüsida, abi 
võib küsida ka projekti- või 
vabatahtlike juhilt. Mida roh-
kem ennast jälgida, seda enam 
muutusi ja oskusi on võimalik 
tähele panna. 

Kuid kui nüüd tahangi 
vabatahtlikuks hakata, siis 
kus seda teha saaksin? Kõige 
lihtsam vastus on: igal pool. 
Võimalus on minna näiteks 
mõnesse vanadekodusse – va-
nemad inimesed ikka rõõmus-
tavad, kui saavad kellegagi 
oma suurt kogemuste ja ela-
muste pagasit jagada. Võib 
minna ka loomade varjupaika 
näiteks kassi paitama või koer-
tega jalutama. Võib astuda ko-
halikku noorteorganisatsiooni, 
korraldada ise näiteks mõne 
koristustalgu. Võib minna ka 
mõnda muuseumi, mõnele 
kontserdile või üritusele appi. 
Viimased kolm aastat aitas 
üle tuhande vabatahtliku Eesti 
seni suurima kultuuriprojekti 
Euroopa kultuuripealinn Tal-
linn 2011 edukat toimimist sa-
dades eri projektides. 

Vabatahtliku töö või-
malused välismaal
Ära karda suurelt unistada ja 
maailma seiklema minna, et hil-
jem uute ja eriskummaliste ko-
gemuste ja ideedega kodumaa-
le naasta. Üks võimalus selleks 
on näiteks Euroopa Noorte Eu-
roopa Vabatahtliku Teenistus 
(EVT). EVT pakub võimalust 
noortele vanuses 18–30 aastat 
teha 2–12-kuulist vabatahtliku 
teenistust. Levinumad on EVT 
teenistused Euroopas, kuid läbi 
programmi saab vabatahtlikuks 
minna ka Aafrikasse, Aasiasse 
ja Ameerikasse. Programmiga 
liitumiseks on vaja leida enda-
le tegevusvaldkond (keskkond, 
noored, arheoloogia jne) ning 
otsida saatev ja vastuvõttev 
organisatsioon ning sobiv pro-
jekt. Projektide valimise ja nen-
desse kandideerimisega võib 
kaua aega minna, seega on vaja 
varuda aega ja kannatust. 

Oma kogemustest EVT 
programmis ja enda tööst va-
batahtlikuna räägivad järgne-
vates noorterubriigi numbrites 
Viimsi noored. 

Eelmise aasta lõpus anti 

välja raamat “Olen vabataht-
lik, muudan maailma!“ (leitav 
siseministeeriumi kodulehelt) 
– sealt saab lugeda 20 erine-
vas vanuses ja eri tegevusvald-
kondades ennast realiseeriva 
vabatahtliku lugusid. Selle raa-
matu toimetaja ning 15-aastase 
vabatahtliku töö kogemusega 
Liis Kängsepp arvab, et kõik 
vabatahtlikku tööd teinud on 
kangelased, ning soovitab kõigil 
kahtlejatel pea ees vette hüpata 
(22.11.2011 Naine24.ee ilmu-
nud artiklis “Liis Kängsepp: 
vabatahtlikud on kangelased!“).

Kohalikul ja ka rahvusva-
helisel tasandil eluolu paren-
damiseks oled oodatud meiega 
vabatahtlikuna liituma, selleks 
võta meiega ühendust Face-
bookis Viimsi Noortevoliko-
gu alt. Viimsi Noortevolikogu 
soovib kõigile palju eneseteos-
tusi läbi vabatahtliku töö ning 
kahtlejatel rind juba sellel aas-
tal karvaseks teha!

Lisainformatsioon EVT koh-
ta: www.noored.ee/evs.

Liis Kuusk
Carmen Pajuste 

Viimsi Noortevolikogu
 

Vabatahtlik töö annab piiritult võimalusi!

Vabatahtlike seas võib kohata 
väga erinevat rahvast.
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Viimsi valla kultuurikalender
13. jaanuar – 5. veebruar

l Helena Soonel ja Marek Arul sündis 19. oktoobril poeg 
Ats Sander.

l Viktoria ja Ilja Tsihhonil sündis 1. detsembril tütar Anželika.

l Diana Aasol ja Pert Lombil sündis 1. detsembril tütar 
Eleanor.

l Riin ja Renee Rüngal sündis 7. detsembril tütar 
Hanna-Maria.

l Marili ja Erko Karnal sündis 8. detsembril poeg Alfred.

l Jekaterina Baklinal ja Seppo Tanielil sündis 14. detsembril 
poeg Robert.

l Liis ja Martin Nõmmannil sündis 16. detsembril poeg 
Mattias.

l Kadri Tammel ja Meelis Eylandtil sündis 16. detsembril 
tütar Liisbeth.

l Iryna ja Artur Gradovil sündis 22. detsembril tütar Valeria.

l Inari Pärnal ja Matis Indovil sündis 24. detsembril poeg 
Martin.

l Kadi Hugol ja Andres Abel sündis 28. detsembril poeg 
Aleksander.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITuD SÜNNID
SEISuGA 09.01.2012

Tere tulemast!

Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani”
Näitus “Vabaduse teel 1990–
1991”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
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 eluolust muinasajast 
tänapäevani, näitused kala-
püügivahenditest, hülgekütti-
misest, Kirovi kalurikolhoosist 
ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korralda-
da sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

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

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

Fotokursuse IV lennu lõpetajate 
näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 31. jaanuar 2012
Eevald Piirisilla maalinäitus 
“Eestimaa linnused“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
lõputööde näitus
Viimsi lasteaialaste joonistus-
võistlus “Viimsi – minu kodu“
Viimsi vallamajas

Kuni 20. jaanuar 
Valli Lember Bogatkina 
juubelinäitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
 
Kuni oktoober
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 31. jaanuar
Raamatunäitus “Tervis – Sinu 
kalleim vara“

Lastele: kuni 31. jaanuar 
“Tunne ennast Sa!“
Viimsi Raamatukogus

13. jaanuar k 19.15
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste esiliiga kohtumine
HC Viimsi 2 – SK Tapa 2
Viimsi Kooli spordihoones

14. jaanuar k 21
Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

15. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

16. jaanuar k 18
Targa Toitumise Kool 
Avaloeng  “Tervislik toitumine 
on elustiil”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

19. jaanuar k 18
Näomodelleerimise õpituba
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

19. jaanuar k 19
Luulekohvik
www.huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas

20. jaanuar k 18
Näputöö-salongiõhtu – 

mündikotikese valmistamine
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

21. jaanuar k 21
Kurvits ja Krall – mehed 
kitarridega
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

22. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

23. jaanuar k 18
Targa Toitumise Kool 
Õpituba “Tervislikud hommiku-
eined”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

25. jaanuar k 18
Mahekosmeetika õpituba e 
ellujäämisõpetus ilumaailmas
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

26. jaanuar k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis 

26. jaanuar k 19
Filmiõhtu “Nähtamatu Elina“

www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

26. jaanuar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
HC Kehra 
Viimsi Kooli spordihoones

28. jaanuar k 21
Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

29. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

30. jaanuar k 18
Targa Toitumise Kool 
Loeng “Toitumise müüdid”
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

31. jaanuar k 18
Saiaküpsetuse õpituba e pärmi-
taigna saladused
Lisainfo www.harmoonikum.ee
Registreerimine 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

1.–15. veebruar
Raamatunäitus “2011. aastal 
ilmunud 25 kauneimat Eesti 
raamatut“
Lastele: “5 kauneimat Eesti las-
teraamatut“
Viimsi Raamatukogus

2. veebruar k 12
Tartu Rahu 92. aastapäeva 
tähistamine
Viimsi ja Pirita veteranide 
pidulik koosviibimine
Pirita Sotsiaalkeskuses (Metsa-
vahi tee 4)
K 10.30 väljub buss K. Pätsi 
hauale
Viimsi Vallavalitsuse juurest
K 11 kogunemine Metsakal-
mistul K. Pätsi haual
 
2. veebruar k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Põlva Serviti
Viimsi Kooli spordihoones

3. veebruar k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Leenane´i kaunitar“
Piletite broneerimine ja info 
tel 606 6838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 11 €
www.huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuses

5. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

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

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

Eesti Ornitoloogiaühing 
kutsub kõiki linnusõpru 
osalema 28. ja 29. jaanua-
ril toimuval talvisel aia-
linnuvaatlusel Talv 2012. 
Osalema on oodatud kõik, 
kes tunnevad või tahavad 
tundma õppida talvel 
koduümbruses lendavaid 
linde.
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Harjumaa ball 2011
Viimsilased traditsioonilisel Harjumaa ballil Estonia teat-
ris (vasakult): Margus ja Merike Talsi, Anne Siitan ja Aavo Mä-
gi, Haldo ja Vilja  Oravas, Enno Selirand, Viimsi sõbrad Iisraelist 
Israel ja Irit Dranov, Asra Selirand, Endel Lepik ja Kristi Martson.

Ahto Laanemets ............. 75

Gennadi Kolodkin .......... 75

Merike Ott ....................... 70
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Palju õnne!

Talvine aialinnuvaatlus TALV 2012
Aialinnuvaatlusel osalemiseks 
tuleb valida endale aias või 
pargis hea nähtavusega vaat-
luskoht, mis on soovitavalt 
lindude toidumaja või toitmis-
paiga läheduses, ning leida 28. 
või 29. jaanuaril üks tund vaba 
aega valitud kohas lindude te-
gevuse jälgimiseks. Nii võib 
toidumaja umber askeldavaid 

linde vaadelda kas või toast 
läbi akna. 

Selle tunni jooksul tuleb 
kõik vaatluspaigas kohatud lin-
nuliigid ka kirja panna ning iga 
liigi puhul üles märkida vaid 
kõige suurem korraga nähtud 
isendite arv. Tulemused tu-
leb sisestada aialinnuvaatluse 
kodulehel asuvasse on-line-

ankeeti või saata ürituse koor-
dinaatorile (Eesti Ornitoloogia-
ühing, Veski 4, Tartu 51005).

Täpsemad juhised talvisel 
aialinnuvaatlusel osalemiseks 
ja andmete edastamiseks leiab 
kodulehelt www.eoy.ee/talv. 

Aarne Tuule
Talvine aialinnuvaatlus TALV 2012 

koordinaator

 VIIMSI VALLA JAANuARIKuu EAKAD
 SÜNNIPÄEVALAPSED



12 13. jaanuar 2012

Mis muutub sel 
aastal sinu raha-
asjades?
2012. aasta toob kaasa mitmeid muudatusi: 
täies mahus taastuvad maksed kohustustuslikku 
kogumispensionisse ehk II sambasse, samuti 
on muudatusi vabatahtliku kogumispensioni 
süsteemis. 1. jaanuarist tõusis ka alampalk ning 
1. aprillist lubatakse pensionitõusu.

Kohustuslik kogumispension 
Tänavu taastuvad maksed kohustuslikku kogumispensio-
nisse – inimene maksab enda valitud pensionifondi 2% 
brutopalgast ja riik lisab sellele 4% (inimese palgalt ar-
vestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt). Maksete taastumine 
puudutab üle 622 000 eestimaalase, kes on kohustusliku 
kogumispensioni süsteemiga liitunud.  

Kohustuslik kogumis-
pension ehk II sammas põ-
hineb eelfinantseerimisel 
– II sambaga liitunud töötav 
inimene kogub oma tulevase 
pensioni ise, kusjuures alates 
1983. aastast sündinutele on 
liitumine kohustuslik. 

2002. aastal käivitunud 
süsteem toimis kuni 2009. 
aasta 1. juunini. Siis peatas 

riik ajutiselt omapoolsed kogumispensioni sissemaksed 
kuni 2010. aasta 31. detsembrini. Neil, kes tahtsid ise ko-
gumist jätkata, tuli 2009. oktoobris või novembris avaldus 
kirjutada ning nende brutopalgast läks 2010. aastal endiselt 
2% pensionifondi ning 2011. aastal taastusid riigipoolsed 
sissemaksed poole ulatuses: endise 4% asemel maksis riik 
2%. Need, kes jätkamise avaldust ei kirjutanud, ei maks-
nud 2010. aastal oma brutopalgast II sambasse midagi, 
2011. aastal tasusid ise 1%, millele riik lisas 2%.

Sel aastal taastub süsteem endisel ehk 2%+4% kujul. 
See tähendab, et riik hakkab kõigi II sambaga liitunud ini-
meste pensionifondi tegema makset 4% ulatuses. Need, kes 
2011. aastal maksid oma brutopalgast pensionifondi 1%, 
hakkavad 2012. aastast samuti tegema makseid täies ulatu-
ses ehk 2% brutopalgast. Sissemaksete suurenemine toimub 
automaatselt, eraldi avaldust selleks kirjutada ei ole vaja. 

Loe lähemalt maksete ajutisest peatamisest ning 2012. 
taastuvatest maksetest www.minuraha.ee/11758 ning kohus-
tuslikust kogumispensionist www.minuraha.ee/IIsammas. 
Praegu saab valida 23 kohustusliku kogumispensioni fondi 
vahel. Nende tingimusi saad võrrelda pensionifondide võrd-
lustabelis www.minuraha.ee/pensionifondide_vordlustabel. 

Vabatahtlik kogumispension
Mõned muudatused ootavad ees ka vabatahtliku kogumis-
pensioni ehk III samba süsteemi. Siin kehtib endiselt põhi-
mõte, et kui paigutad kalendriaasta jooksul kuni 15% oma 
brutosissetulekust kas III samba pensionifondi või pensio-
nikindlustuslepingusse (arvestusse ei lähe kindlustuskait-
seks makstud summad ning muud teenustasud), maksab riik 
sulle sellelt summalt järgmisel aastal 21% tulumaksu tagasi. 

Alates 2012. aastast jääb 15% piirmäär kehtima, kuid 
sissemaksete suurusele, mida saab maksustavast tulust 
maha arvata, kehtestatakse ülempiir. See on kuni 6000 
eurot. Kui sinu tööandja teeb samuti sissemakseid sinu va-
batahtliku kogumispensioni fondi, lähevad nende piirmää-
rade arvestusse ka tööandja makstud summad. Tänavusest 
aastast vabastatakse tööandja tehtavad sissemaksed tööta-
ja III pensionisambasse erisoodustusmaksust.

Loe III samba kohta lähemalt www.minuraha.ee/11607 
ja võrdle III samba pensionifondide tingimusi www.minu-
raha.ee/pensionifondide_vordlustabel. 

Alampalk ja pension 
Paljusid inimesi puudutab 1. jaanuarist kehtima hakanud 
uus alampalga määr. Alampalk tõuseb 4,3 % ehk 290 euro-
ni kuus ja 1,80 euroni tunnis. Alampalgaga on seotud näi-
teks omavalitsuselt palka saavate inimeste (raamatukogu- 
või kultuuritöötajate) töötasud, samuti on vanemahüvitise 
miinimummäär ühtlustatud palga alammääraga. 

Selle aasta riigieelarves on ette nähtud ka raha pensio-
nitõusuks, mis tähendab, et 1. aprillist kerkivad pensionid 
keskmiselt 4,4%.   

Heli Lehtsaar
tarbijaveebi minuraha.ee toimetaja

Rahaasjade teadlik kor-
raldamine on vajalik, et 
rahaliselt toime tulla ja 
oma võimalused hästi ära 
kasutada. 

Pikaajalised eesmärgid on hea 
läbi mõelda sõltumata prae-
gustest rahalistest võimalustest 
– kui kindel siht silme ees, on 
hoopis lihtsam end motivee-
rida raha kõrvale panema või 
sissetulekute suurendamiseks 
lahendusi leida.

Säästmine aitab valmistuda 
suuremateks väljaminekuteks 
ja vähenenud sissetulekutega 
toime tulla, näiteks töökaotu-
se või haiguse ajal. Inimesed 
kipuvad rohkem kulutama ja 
vähem säästma siis, kui sisse-
tulekud on kõrgemad ja ma-
janduses on buumiaeg. Kui 
majanduslik olukord muutub 
ebakindlamaks, hakatakse 
hoolimata raskematest tingi-
mustest rohkem raha kõrvale 
panema. Mitte just kõige efek-
tiivsem tegutsemisviis, aga 
inimlik ja mõistetav. 

Arukas oleks siiski ka hea-
del aegadel mõelda, kuidas 
pere heaolu ei väheneks, kui 
olud halvenevad või vastupi-
di – kuidas head rahalist olu-
korda kõige mõistlikumalt ära 
kasutada. Näiteks varuda raha 
laste hariduse jaoks, vahetada 
eluaset, käia unistuste reisil, 
toetada oma vanemaid nende 
vanaduspõlves või oma pen-
sioniajaks valmistuda.

Eelmise aasta lõpul toimu-
nud uuringu andmetel (http://
www.minuraha.ee/public/Fi-
nantskirjaoskuse_uuring.pdf) 
seab endale alati pikaajalisi 
rahalisi eesmärke vaid 22% 
tuhandest vastanust. 16% elab 
pigem tänases päevas ega mu-
retse homse pärast. Levinuim 

Miks rahaasjades pikaajalisi 
eesmärke seada?

periood rahaasjade planeeri-
miseks on üks kuu, aasta pea-
le ette planeerib 8% ja mitme 
aasta peale 5% vastanuist.

Samas on pikaajalisel raha 
planeerimisel tänapäeva ühis-
konnas järjest olulisem roll, 
sest rahvastik vananeb ja töö-
ealise elanikkonna osakaal 
väheneb. Seetõttu peavad ini-
mesed ise oma pensionipõlve-
le varakult mõtlema hakkama 
ja seejuures on pensionifon-
didesse investeerimine ainult 
üks võimalikest valikutest. 

Investeerimisel 
mitmeid võimalusi 
Lisaks finantsteenuste (inves-
teerimisfondid, elukindlustus, 
aktsiad jne) ostmisele võib in-
vesteerida oma laste haridusse 
ning loota tulevikus nende toe-
le. Kui suured on selle inves-
teerimisviisi riskid ja tulusus, 
on juba igaühe enda otsustada. 
Kahtlemata on investeering ka 
elukestev õpe, oma haridustee 
ja karjääri teadlik planeerimine. 

Pole olemas ühte ja kõigile 
hästi sobivat lahendust – iga 
inimese soovid, vajadused, või-
malused ja eelistused on erine-
vad. Tähtis on teadvustada, et 
ka rahaasju tuleb planeerida, et 
enda ja oma pere heaolu tagada 
ja ka parandada. Väga lihtne on 
käega lüüa, et niigi palk väike 
ja kulud väga suured, ei saa siin 
midagi tulevikule mõelda. Kui 
võtta aga aega ja tulud-kulud 
kokku liita ning neid analüüsi-
da, leiab tõenäoliselt siiski või-
malusi midagi kõrvale panna. 
Koguda ja investeerida võib ka 
väikeste summade kaupa, tuleb 
vaid endale sobivaim lahendus 
otsida. Säästmise ja investeeri-
mise võimaluste kohta saad lu-
geda http://www.minuraha.ee/
investeerimine. 

Kui pere praegune majan-
duslik olukord ei võimalda 
midagi kõrvale panna, tasub 
mõelda, millal ja kuidas oleks 
see võimalik ning mida ise sel-
leks ette peaks võtma. Alati ei 
pruugigi raha kokkuhoidmine 
mõistlik valik olla – näiteks 
võib mingis eluetapis olulisem 
olla pere elamistingimuste pa-
randamisse, enda haridusse või 
karjääri panustamine. Peaasi, 
et otsus säästa või mitte säästa 
on läbi mõeldud ja teadlikult 
tehtud. Hiljem avastada, et õi-
gel ajal jäid valikud tegemata 
ja seepärast elatustase kanna-
tab, on palju raskem.

Lihtne mõtteharjutus
Mõtle ja pane kirja kümme 
asja (nt auto, puhkusereis) või 
eesmärki (nt magistrikraad), 
mida lähemate aastate jooksul 
sooviksid. Ära sea endale pii-
ranguid, ükski mõte ei ole nae-
ruväärne. Lähtu enda soovi-
dest ja vajadustest, mitte sõbra 
või naabri eelistustest. 

Nüüd jaota need kümme 
asja kolme kategooriasse: lü-
hiajalised, keskmise ja pika 
perioodi ostud. Vali välja kolm, 
mis oleksid sinu jaoks kõige 
vajalikumad, ning uuri, mis 
oleks nende hind. Kui on soov 
ost teha laenu abil, tuleks hinna 
sisse ka laenu kulud arvutada. 

Mõtle läbi ja arvuta, kuidas 
oleks võimalik need eesmärgid 
saavutada. Otsusta, kas sead 
endale eesmärgiks need ostud 
sooritada, valid välja vaid ühe 
neist või pole sulle neist tege-
likult ühtegi vaja. Õiget ja vale 
vastust sellel ülesandel pole, 
valikud ja eelistused on indivi-
duaalsed.

Heli Lehtsaar
tarbijaveebi minuraha.ee 

toimetaja

TEE NII!
l Loe veel säästmisest ja 
investeerimisest www.
minuraha.ee/investeeri-
mine.
l Kasuta vajadusel sääst-
mise kalkulaatorit www.
minuraha.ee/13447.
l Erinevate hoiuste tingi-
musi saad võrrelda hoius-
te võrdlustabelis www.
minuraha.ee/hoiuste_
vordlustabel. 
l Kõigi II ja III samba pen-
sionifondide tingimusi saad 
võrrelda www.minuraha.ee
/pensionifondide_vord-
lustabel. 

Kodu kindlustamiseks 
pakuvad kindlustusseltsid 
võimalust valida erineva 
kindlustuskaitse ulatuse-
ga pakettide vahel. Kõige 
laiemat kaitset pakub 
üldjuhul koguriskikindlus-
tus. Kuid ka selle puhul 
tasub teada, et hoolima-
ta nimest – koguriski-
kindlustus – ei ole kodu 
kindlustatud siiski kõigi 
riskide vastu. 

Koguriskikindlustuse erine-
vus võrreldes teiste kodule 
kindlustuskaitset pakkuvate 
pakettidega on selles, et ko-
guriskikindlustuse tingimustes 
ei loetleta üles riske (näiteks 
tulekahju, veeavarii jne), mil-
le vastu kindlustatakse. Ko-
guriskikindlustuse puhul on 
kindlustusjuhtumiks lihtsalt 
ootamatult ja ettenägematult 
toimunud sündmus, mille ta-

gajärjel kindlustatud objekt 
kahjustub või hävib. Seejuu-
res on tingimustes kirjas vä-
listused ehk kahjud, mida ei 
hüvitata. Kokkuvõtvalt annab 
koguriskikindlustus laiema 
kaitse kõikide nende juhtude 
osas, mida ei ole kindlustusle-
pingu sõlmimisel välistusena 
kokku lepitud. Seejuures tu-
leb tähele panna, et erinevatel 
kindlustusseltsidel on tingimu-
sed ja välistused erinevad. 

Seega tasub seltside tingi-
mused läbi lugeda ja vaadata, 
mida defineeritakse kindlus-
tusobjektina (näiteks kas koos 
hoone/korteriga on kindlusta-
tud ka sisseehitatud mööbel), 
millised on välistused, milli-
seid ohutusnõudeid sa pead 
täitma, kuidas toimub kind-
lustusjuhtumi järgselt hüvitise 
määramine ja maksmine. 

Lisaks pead arvestama sel-
lega, et kindlustuslepingut sõl-

mides kehtib sul omavastutus: 
see on summa, mis on sinuga 
lepingut sõlmides kokku lepi-
tud ja mille kannad kahju kor-
ral sina.  

Kui tingimustes jääb mida-
gi ebaselgeks, tuleb kindlustus-
seltsi töötajaga segaseks jäänud 
punktid läbi arutada, et vältida 
hilisemaid arusaamatusi. 

Kas tahad kindlustada 
ka oma koduse vara?
Eraldi tuleks mõelda sellele, 
kas tahad kindlustada ainult 
oma maja/korteri ja selle si-
seviimistluse või oleks vaja 
kindlustada ka kodune vara. 
Koguriskikindlustus ei pruugi 
koduse vara kindlustamist hõl-
mata. Seetõttu tuleb soovi kor-
ral koduse vara kindlustamine 
seltsiga eraldi kokku leppida. 

See, millistel tingimustel 
vara kindlustatakse ja kuidas 
arvutatakse sulle makstava 

kindlustushüvitise suurus, kui 
kindlustusjuhtum peaks toimu-
ma, on seltsiti erinev. Mõned 
seltsid kindlustavad kodust 
vara loetelu ehk nimekirja alu-
sel. Teise variandina võib klient 
loetleda oma kindlustatavad 
esemed üles ükshaaval. On ka 
seltse, kes pakuvad võimalust 
kindlustada kodust vara lepin-
gus kindlaksmääratud summa 
ulatuses.  

• Loe kodu ja koduse vara 
kindlustamise kohta tarbija-
veebi minuraha.ee kindlustuse 
rubriigist www.minuraha.ee/
kodukindlustus.

• Kasuta erinevate kindlus-
tusseltside tingimuste võrdle-
miseks tarbijaveebi minuraha.
ee Mida võrrelda? küsimus-
tikku www.minuraha.ee/vord-
le_kodukindlustus, mis aitab 
su tähelepanu juhtida kõige 
olulisematele tingimustele. 

www.minuraha.ee 

Koguriskikindlustus ei kaitse kõige eest

Aprill toob pensionitõusu.



sport

13. jaanuar 2012  13

Aqua zumba on 
tants vees
Aqua Zumba on vees tantsimine. See ühendab 
endas tantsu ja fitnessi, annab hea enesetunde 
ning koormuse.  

Südame vastupidavust, lihastreeningut ja kaalulangust 
saab ka vesiaeroobikaga, aga aqua zumba puhul on kõik 
raskendatud, sest liikuda ja harjutusi tuleb teha vees. 
“Tantsulise vesiaeroobika tunnis tehtavad harjutused on 
võrreldavad tavapärases vesiaeroobika tunnis tehtavate 
harjutustega,” ütleb Viimsi Tervis Spa aqua zumba treener 
Laura Orav. Ladina-Ameerika rütmide saatel sooritatavad 
liigutused on head nii seljale kui ka liigestele, kuid vees 
saavad rohkem koormust keha süvalihased. Vesi jahutab 
ega pane nii palju higistama kui saalitrenn ning ka koor-
mus kogu kehale on vees suurem. 

Vesiaeroobikast erineb aqua zumba ka kiirema tempo 
poolest. Kui esimeses on ühesugune rütm ja muusika vaid 
taustaks, siis aqua zumbas vahelduvad liigutused vastavalt 
rütmile, kõik liigutused tehakse muusikat jälgides ja roh-
kem on kasutusel tantsulisi elemente. Kui muusika muutub, 
siis muutub ka samm. Erinevus saali zumbaga on ka selles, 
et saalis on tempo kiirem kui vees ja samme rohkem. 

“Veetrennid ei koorma liigeseid,“ ütleb Laura Orav. 
“Kui saalitrenn on mõnel puhul vastunäidustatud, siis vesi 
on ideaalne, üks ohutumaid trenne üldse.”

Aqua zumba sobib tema sõnul igal eale, Laura vanim 
trennis osaleja on olnud 72-, noorim 14-aastane. Selliseid, 
kellele veetants ei sobiks, treeneri arvates polegi. Veidi mõel-
nud arvab ta, et ehk võib see epileptikule ohtlik olla, kui te-
kib haigushoog. Veetants sobib neilegi, kellel on normaalsest 
kõrgem vererõhk. Ja sobib ka meestele. Laura Orav oli va-
rem Tartus Aura Keskuses treener ning seal käis aqua zumba 
trennis lausa meesterühm. Aqua zumba sobib ka neile, kes 
pole kunagi sporti harrastanud või kellel on pikk paus olnud 
treeningutes ning on soov taas treenima hakata. “Veetrenn on 
piisavalt ohutu ja hea alustamiseks,” ütleb treener.

Veetants aitab ka kaalus maha võtta, kuna tehakse in-
tensiivseid harjutusi korsetile ehk kerelihastele. „Aga kaa-
lulangetamiseks peab stabiilselt trennis käima,“ ütleb Lau-
ra. Kolm korda nädalas on tema sõnul täiesti normaalne. 
Ja kui tulemust tahta, peaks ka toitumist jälgima.

Enne trenni süüa pole hea, see on selge. Pärast pole 
samuti kuigi hea, ehkki ei soovitata ka tühja kõhuga maga-
ma minna. Laura Orav soovitab pärast trenni süüa midagi 
kerget ja valgulist, näiteks kodujuustu või hoopis kurgisa-
latit või võtta väike kanaamps – et pool trennis saavutatust 
söögiga kaotsi ei läheks.  

Aqua zumba on pärit Columbiast ja algupäraselt olnud 
saalitants. Sellest on arenenud edasi palju liike, nagu laste 
zumba, aqua zumba, zumba gold eakatele jpm. Eestis on 
zumba tuntud paar aastat, aqua zumbat tantsitud umbes 
poolteist aastat. Selle ala treenereid on Laura sõnul vähe, 
vaid Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kokku 7 treenerit.

Aqua zumba treeneriks saab õppida välismaal, lähim koht 
selleks on Soome. Kuigi spordisaale on rohkem kui basseine, 
ütleb Laura, et veekeskustes on see ala isegi populaarsem. 
Viimsi Tervis Spas saab tegelda mõlemaga, nii vee- kui ka 
saalizumbaga ning ja mõlemad on siin võrdselt populaarsed.  

Viimast aastat Tartu Ülikoolis proviisoriks õppiv Laura 
Orav on enda sõnul lapsest peale tantsinud ja võimelnud. 
Ta on ka Viimsi Koolis Rull-Esti rulluisutajate treener. 

Annika Poldre

Vesiaeroobikast erineb aqua zumba kiirema tempo poolest.

Spordiüritustest tulemas
13. jaanuar k 19.15 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS – 
meeste esiliiga kohtumine HC Viimsi 2 – SK Tapa 2 / Viimsi 
Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
14. jaanuar k 10.00 XX Eesti valdade talimängude eeltur-
niir KORVPALLIS / Kiili / Korraldaja: Eestimaa Spordiliit Jõud 
(www.joud.ee)
14. jaanuar k 11.00 Harjumaa meistrivõistlused ning noorte 
A-kl (s. 1995–1996) ja B-kl (s. 1997 ja hiljem) meistrivõistlu-
sed SISEKERGEJÕUSTIKUS / Tallinna SH / Korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit (www.harjusport.ee)
26. jaanuar k 19.00 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS – 
meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra 
/ Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
27. jaanuar Harjuma koolidevahelised meistrivõistlused TEA-
TESUUSATAMISES (kuni 5. kl; 6.–7. kl; 8.–9. kl;10.–12. kl) / Kõr-
vemaa / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
28. jaanuar k 11.00–14.00 Harjumaa meistrivõistlused ja 
vanuseklasside meistrivõistlused SUUSATAMISES – veteranid 
(N35, 45, 55, M35, 45, 55) noored MN 18 (s. 1994–1995), MN 
16 (s. 1996–1997), MN 14 (s. 1998–1999), MN 12 (s. 2000 ja 
hiljem) / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
28. jaanuar k 10.00 Kalju Tiigi VII mälestusvõistlus KOROO-
NAMÄNGUS / Korraldaja: Eesti Koroonamänguliit / Aruküla
30. jaanuar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused / 
Kiili
3. veebruar VÕRKPALLIS poisid kuni 6. kl / Korraldaja: Harju-
maa Spordiliit
2. veebruar k 19.00 Eesti meistrivõistlused KÄSIPALLIS meist-
riliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket – Põlva Serviti / 
Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

Säravaid  sportlikke saavutusi 
alanud aastal!
Aastavahetusest toibunud, on sportlased taas võistluska-
russellile hoo sisse lükanud. Viimsi  korvpallurid ja käsipal-
lurid  jätkavad Eesti meistrivõistluste mängudega, uue aasta 
5. päeval algasid aga Eesti meeste käsipallikoondise maail-
mameistrivõistluste kvalifikatsioonimängud Eestis, Soomes ja 
Hollandis. Viimsist on selles koondises kolm Pinnoneni: Ain 
treeneriametis ning Siim ja Mikk mänguväljakul – hoiame nei-
le pöialt!

Valla koondis on kirja pandud ka Eesti valdade talimängu-
dele, mis sel aastal kannab uhket numbrit XX. Viimsi osaleb 
meeste korvpallis, males, lauatennises ja suusatamises. Korv-
pallimeekonnad, keda üle vabariigi registreerus 34, peavad 
endi hulgast läbi eelturniiri selgitama 8 paremat, et pääseda 
3.–4. märtsil Kuremaal toimuvatele finaalmängudele. Suusa-
tajad, naiste korvpalli 12 võistkonda, 20 lauatennisevõistkon-
da ning 17 male- ja kabevõistkonda saavad lõppvõistlusele 
ilma eelnevat sõela läbimata. Uudse alana on nendel män-
gudel kavasse võetud 1500 m kiiruisutamine. Oleks tore, kui 
selle ala harrastajad meie vallast ka mulle endast märku an-
naksid!

Enne neid mänge tahaks aga loota, et maad katab selline 
lumevaip, kuhu saaks ka suusajäljed sisse sõita, sest Harju-
maa meister suusatamises peab selguma Kõrvemaal juba 28. 
jaanuaril. 

Head harjutamist ja säravaid  sportlikke saavutusi alanud 
aastal!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

3.–4. detsembril toimus 
Hispaanias Villafranca del 
Penedesis rahvusvaheline 
rulliluuisutamise üksik-
sõidu ja rühmakavade 
võistlus “Trofeu del VI”. 

Viimsi vallast võtsid võistlustest 
osa Kirke Marta Süld, Lisanne 
Siniväli, Elis Lemberg, Saskia 
Lii Bergmann, Hanna-Stiina 
Kivinurm, Anne-Grete Aljas, 
Mia Mathilda Savila, Rebecca 
Pärtel, Melissa Savila, Kristiina 
Liiv, Emily Kahro, Loora Mu-
lenok, Kaisa Jasmin Kasekamp, 
Kaia Mia Kalda, Kristina Jelõ-
kova, Simone Viidas, Caroline 
Varak, Kätriin Kurjamaa, Erica 
Laureen Reppo, Kätriin Siling, 
Maria Helena Seppik, Annabel 
Maidre ja Nora Maidre.

Võistlusel osales kokku ligi 
200 uisutajat 13 rulluisuklubist 
Hispaaniast, Prantsusmaalt ja 
Eestist. Eestit esindas Viimsis 

Viimsi rulluisutajate kolmikvõit Hispaanias

tegutsev rulluisuklubi Rullest, 
mille liikmeteks Viimsi valla 
vahvad uisutüdrukud ongi.

Võistlused toimusid ka-
hel päeval erinevates vanuse 
ja taseme gruppides. Rullesti 
võistlejad olid vanuses 7–15 
eluaastat. Tugevamas võist-
luskategoorias saavutas Elis 

Lemberg ühekordsete hüpete 
A-klassis kolmanda koha ja 
Hanna-Stiina Kivinurm alla 
11-aastaste ühekordsete hüpe-
te B-klassis 23 võistleja seast 
esimese koha. 

Üle 9-aastaste kolmikhüp-
pe klassis saavutas Kristina 
Jelõkova kolmanda koha. Al-

gajate klassis tuli teisele koha-
le Belinda Perk ja neljandale 
kohale Annabel Maidre.

Neljase kavade kategoorias 
saavutati koguni kolmikvõit. 
Esimese koha saavutas kava 
Cotton Eye Joe (Lisanne Sini-
väli, Saskia Lii Bergmann, Kir-
ke Marta Süld, Elis Lemberg), 
teise koha kava Vampiirid (Mia 
Mathilda Savila, Melissa Sa-
vila, Hanna-Stiina Kivinurm, 
Jaanika Kiolein) ning kolman-
dale kohale tuli kava Kuradid 
(Kaisa Jasmin Kasekamp, Kris-
tiina Liiv, Kristina Jelõkova, 
Maria Helena Seppik). 

Rulluisuklubi Rullest ootab 
jaanuarist algajate treeningule 
uusi huvilisi vanuses 6–14 elu-
aastat. Treeningud algajatele 
toimuvad kolmapäeviti ja pü-
hapäeviti. Täpsem info http://
www.rullest.ee. 

Piret Rink
Rullesti treener 

9-aastane Kaia Mia Kalda 
Hispaanias.

Eesti Jalgpalliliidu kor-
raldatud traditsioonilisel 
aastalõputurniiril Kalevi 
Spordihallis saatis edu 
Martin Reimi jalgpalli-
kooli D1 vanuseklassi 
(1999/2000) poisse, kes 
sellel väga prestiižikal 
turniiril saavutas ühegi 
kaotuseta esikoha. 

Kuusteist Eesti parimat mees-
konda olid jagatud nelja ala-
gruppi. Esimeses alagrupis 
võitsid meie poisid FC Maa-
rdu 6:0 ja FCF Haapsalu 4:0. 
Mäng FC Elva vastu lõppes 

2:2 viigiga. Kõik alagrupi võit-
jad kogusid kahe võidu ja ühe 
viigi juures võrdselt 7 punkti 
ning jõudsid poolfinaali.

Esimeses poolfinaalis män-
gisid MRJK ja Pärnu JK 2:2 
viiki, järgnenud närvesöövas 
penaltiseerias olid täpsemad 
meie poisid 7:6. Teises pool-
finaalis võitis Tartu Tammeka 
Tallinna JK Kotkad 1:0.

Mängu 3.–4. kohale võitsid 
Tallinna JK Kotkad Pärnu JK 
tulemusega 2:0. Finaalis olid 
Viimsi poisid oma tõelises sõi-
duvees ja võitsid Tartu Tam-
meka 2:0. Turniiri parimaks 

mängijaks tunnistati Sten Eric 
Säde, parim väravakütt oli 
Joosep Kool 6 väravaga. Os-
kar Tänna saavutas 4, Hannes 
Värs ja Sten Eric Säde 2 ning 
Robert Vahe 1 värava. Eraldi 
märgiksin ära meie väravava-
hi Ingmar Krister Paplavskise 
väga sisukat mängu.  

Meeskond mängis koos-
seisus: Rasmus Kala, Joosep 
Kool, Randar Kuuskmäe, 
Rhett Kütsen, Marko Maal, 
Markus Meresma, Ingmar 
Krister Paplavskis, Heinry 
Saar, Paul Siht, Sten Eric Säde, 
Oskar Tänna, Robert Vahe, 

Hannes Värs ja Uku Õunapuu. 
Meeskonna viis võidule tree-
ner Ivo Lehtmets.

Suurel vabariiklikul turniiril 
võtsid omavahel mõõtu ka vete-
ranid, kellel vanust enam kui 40 
aastat. Meeskonna Augur koos-
seisu kuulusid kahe Eesti kõrg-
liiga edukaima klubimeeskonna 
FC Flora ja Nõmme Kalju pea-
treenerid Martin Reim ja Igor 
Prins. Nimetatud meeste eest-
vedamisel võitiski Augur ühegi 
kaotuseta esikoha. Parimaks vä-
ravakütiks osutus FC Flora loots 
Martin Reim 5 väravaga.

Olev Reim 

Viimsi poisid võitsid aastalõputurniiri

Viimsi uisutaja Hispaanias – 
8-aastane Kristiina Liiv.
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AvAtud 
õmblussAlong

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Nelgi tee 1 Ilusalongis 
ootab teid

KOSMEETIK
Ultraheli sügavpuhastus
LED footonteraapiaga,
maniküür, pediküür,
depilatsioon.
518 0840, 601 1728
Nelgi tee 1, Viimsi
www.aailuteenused.eu

kAup usA-st!
poes 

“Riietering” 
viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid ja ehteid. 
Lisaks madratseid, 

voodipesu jms.
Iga nädal uued üllatused!

ERAKuuLuTuSED

Soosepa Külaselts annab edasi 
oma soojad soovid koos südamlike tänusõnadega 

kõigile partneritele ja abikätele,
kes on lõppenud aastal külale abiks olnud. 

Soovime edukat uue aasta algust 
kogu Viimsi rahvale, vallavalitsusele ja 

Viimsi Teatajale!  

Soosepa Külaselts

Nutikate Naiste Klubi 
õpitoad jaanuaris
16. jaanuaril kell 19.00 
SIIDISALLI TÖÖTUBA
Valmib SHIBORI tehnikas kaunis siidisall.
Shibori on Jaapanist pärit kangavärvimistehnika, kus muster 
tekitatakse voltides, kortsutades ja sõlmides.
Töötoa hind 10 eurot.

23. jaanuaril kell 19.00  
TRAADIST JA PÄRLITEST EHTED
Töötoas valmivad omanäolised ja kaunid painutatud traadist 
ehted(kõrvarõngad ja käevõru).
Töötoa hind 8 eurot.

30. jaanuar kell 19.00  
VALMISTA JA DEKOREERI ISE OMA 
KÜÜNLAD
Valmistame küünlapäevaks kaunid küünlad. 
2. jaanuaril on küünlapäev. Küünlapäev oli üks tuntumatest 
talvepoolituspühadest. Küünlapäev on esimene suurem nais-
tepüha, siis käisid naised külas ja kõrtsis, mehed tegid kodus 
naiste töö. 
Töötoa hind 6 eurot.

Koolitajad Eveli Apri ja Airi Voitk

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa 
ruumis. Töötoad toimuvad, kui on registreerinud vähemalt 
6 inimest.

Info ja eelregistreerimine: viimsi@huvikeskus.ee

l Plaatimistööd, pesuruumide remont ja saunade 
ehitus. Tel 50 17 963.

l Müüa 8 mm küttegraanulit (Premium Pellet) 
20 kg kilepakend, alusel kokku 1000 kg. 
Hind 168 € alus. Info tel 55 00 525.

l Otsime lapsehoidjat Viimsisse Vehema teele 
11-kuusele poisile. Max 14 tundi nädalas (2–3 
päeva). Tel 53 718 505.

l Otsime koduõpetajat/hoidjat 2. klassis käivale 
(8-a.) ja koolieelikust (6-a.) lapsele. 2. klassi last 
on vaja abistada kodutööde tegemisel ja kooliee-
lik vajab juhendamist lugema ja kirjutama õppimi-
seks. Ootame pedagoogilise haridusega (võib olla 
omandamisel) rahumeelset ja sõbralikku inimest, 
kes tunneb rõõmu lastega suhtlemisest ning os-
kab muuta õppimise huvitavaks. Asume Miiduran-
nas. Tel 52 30 392.

l Müüa soodsalt puitbriketti ja kivisütt. Transport 
tasuta. Tel 51 34 768, www.evester.ee. 

l Otsin hoidjat kahele lapsele haiguste ajaks 
Pirita linnaosas, tavapäraselt vähemalt kaks 
nädalat kuus. Tel 50 77 263.

l Noor naine pakub oma teenuseid professio-
naalses koristustöös (majade, korterite koristus). 
Tööstaaž 10 a. Viimsi või Randvere küla. 
Tel 56 494 462.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus 
enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasääst-
likku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnne-
likele omanikele. Tel 53 226 290.

l Helen Star Cave pakub Viimsis: reikiteraapia, 
tšakrate tasakaalustamine & vaimne nõustamine 
2 h = 30 €. ~ 15 aastat Usui Reiki Meister. Tai Chi 
Yang stiilis eratunnid 1 h = 15 €. Kui teil on vaja 
lapsehoidjat lastele üle 5 a., siis palun võtke ühen-
dust! Pakun ka arvutiabi ja vigade parandamist. 
Kirjutage probleemist! Hind kokkuleppel. Kontakt: 
hsc140@live.co.uk.  

l Vitraažikursus. Võimalus valmistada endale või 
kingituseks midagi erilist ja meeldejäävat. Tööks 

vajalikud vahendid kursuse hinna sees (60 €). 
Tel 601 9919, 56 656 780.

l Professionaalne massaaž 1 h/20 € Viimsis 
Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Info ja 
broneerimine tel 55 587 538.

l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar) 
40 L/60 L võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tule-
hakatus, saepuru 150 L kotis, aastaringi vedu 
tasuta. Kontakt tel 50 18 594.

l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid. 
Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine. 
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise 
keeles).

l Kogemustega pedagoog õpetab inglise keelt 
igale raskusastmele. Samas annab inglise keele 
järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk 
põik 2. Tel 52 40 260, Tiiu. Personaalne lähenemine 
igale õppijale. 

l Jääpurikate eemaldamine. Lumetõrje. Vee-
rennide puhastus. Ohtlike puude/okste lõikus. 
Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! 
Tel 56 388 994, Uve.

l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi 
heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega. 
Alates 869 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee. 

l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (hele), 
kivisüsi, lepp/kask 40 L kotis. Vana-Narva mnt 9, 
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

l Teostame haljastustöid, viljapuude ja hekkide 
lõikust, puude langetamist ja lumekoristust. 
Tel 55 637 666.

l Keeleõpe: inglise, soome, rootsi. Individuaal-
tundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t/
al 16 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x14 €. 
Minigrupi kursused (2–4 õpil) 20 ak t. 1 ak t/8.60 €, 
kursuse hind 172 €, tunniplaaniga: E 9.00–10.30 
rootsi keel algajatele; N 9.00–10.30 soome keel 
algajatele; N 17.30–19.00 inglise keel algajatele; 
R 9.00–10.30 inglise keel kesktasemele. J. Vilmsi 
53 G, Tallinn. Tel 55 30 122, kajavahi@hot.ee, 
www.kajavahikoolitus.ee. 

Adressilt www.fotograafid.ee on võimalik vaadata 
ja ka tellida järgmisi sündmusi: Viimsi JazzPopFest 
22.mai 2010, Rannapere pansionaadi taasavamine 
10.06.2010, Kirovi kolhoos 60 ja viimsi Vabaõhumuuseum 
30 30.08.2010, Malviina päevik  14.08.2010, Viimsi Vald 
tunnustas tublisid sportlasi 09.12.2010, EV 93.iseseisvus-
päeva tähistamine 23.02.2011, L. Meri mälestuskontsert 
25.03.2011, Viimsi Valla 92.aastapäev 10.05.2011, Jaz-
zPopFest 14.05.2011, Rattaretk 4.06.2011, Rannarahva 
Festival 30-31.07.2011,  Turvalisuspäev ja Kooli infolaat 
10.09.2011, Õpetajatepäeva tähistamine 5.10.2011

Reklaami 
VIIMSI 

TEATAJAS

As tampe 
viimsi spA restoran “meritäht”

Meie kollektiivis leiab tööd
rõõmsameelne, optimistlik  ja teenindusega sina peal olev

bAARmEn/bAARIdAAm-sAAlItEEnIndAJA
Vajalik eesti, inglise, soome/vene keele oskus kõnes;

ja teotahteline, tööd ning puhtust armastav
nõudEpEsIJA-AbItÖÖlInE
Vajalik eesti keele oskus kõnes.

CV saata tampe@tampe.ee,
lisainfo telefonil 50 84 251 Kerti 
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Muinasjutuvõimlemine
Reedeti kell 10.30 (alates jaanuarist)

Võimleme läbi muinasjutu ennast tugevamaks, osava-
maks ja julgemaks. Arendame koos nii keha kui ka fan-
taasiat. Meie saatjaks on imeilus muusika ja erinevad 
muinasjutulised vahendid. Tunnis saad osaleda koos 

ema või isaga.
Tund on mõeldud 1,8–3-aastastele lastele.

Juhendaja: Piret Kõõra
Küsimused ja registreerimissoovi saate edasi anda: 

heatujustuudio@gmail.com

Vinnal Production OÜ 
valmistab tellimustööna vääris-

puidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja 
mööblit. 

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee

Mob. 545 01 377

autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00
Hea hind. Soodushinnad. 

Uus kaup, kampsunid, joped, 
rõivad peole ja argipäeva.

WING TSUN’I TREENINGUD 
VIIMSI HUVIKESKUSES
Kolmapäeviti kell 19.15 ja reedeti kell 19. 30

Esimene Wing Tsuni tutvustav treening toimub 1. veebruaril kell 19.15. 
Esimene treening on tasuta!

Treener: Armin Pajula

Registreerimine ja lisainfo: 53 426 338, armin@wingtsun.ee

Wing Tsun on teadaolevalt ainuke võitluskunsti stiil, mis on loodud naisterah-
va poolt. Seega ei põhine Wing Tsuni tehnikad ainult välisel jõul ja selle har-
rastaja ei lähe jõule jõuga vastu. Pigem üritab Wing Tsuni harrastaja vabaneda 
vastase suuremast jõust ning kasutada seda hoopis tema enda vastu. 

Sellepärast kutsutakse Wing Tsuni ka pehmeks stiiliks.

Rohkem infot leiab www.wingtsun.ee

Head matkahuvilised!
Esimene talvine jalgsimatk toimub 22. 
jaanuaril. Vallaliin V1K väljub Viimsi Haig-
la peatusest k 10.51.

Alustame Kelvingi külakeskusest u. k 11.15 
ja lõpetame samas väikese kehakinnitusega.

V. Kallion
VPÜ matkakorraldaja, tel 60 12 235.

Raamatupidamisteenused
pure profit oÜ

Alustavale ettevõttele 1 kuu TASUTA.
Tegutsevale ettevõttele alates 45 € kuus.

GSM: 53 422 430; 555 26 118
info@pureprofit.eu
www.pureprofit.eu
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KELLASSEPP
Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis.

Kellarihmad, metallketid, kellad, 
suur valik patareisid. 

Kellassepatööd ja -teenused.
Tel 56 688 427.

Kodukoristus, kontorikoristus, akende pesemine, lume 
koristus lumefreesiga, majahoidjateenus, suurpuhastus, 
remondi- ja ehitusjärgne puhastus, põrandate vahatamine, 
vaipade masinpesemine, pisi remont ja korrastus jne…

kuldsed käed oÜ. Tel/faks 6611600, Tel: 5029295 (Enn), 
e-post: kuldsedkaed@neti.ee.          www.kuldsedkaed.ee 

konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
perekool

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

Express Post AS on alates 1997. 
aastast tegutsev ajakirjandus-

väljaannete tellimise ja kojukandega 
tegelev ettevõte.

Otsime Haabneeme 
piirkonda jalgsi lehe-

kandjaid,
kelle ülesandeks on väljaannete vara-

hommikune (4.30-6.45) kanne.

Töötasu on 3,20 EUR tund + 
reklaamikande tasud.

Oma soovist palume teada anda: 
telefonil 617 7700 või 

täita CV aadressil 
www.expresspost.ee

KÖÖGID • GARDEROOBID • LIUGUKSED • 
ERITELLIMUSMÖÖBEL
mööblimeister oÜ Veerenni 58a, Tallinn 11314
GSM: +372 50 333 84 Tel: +372 650 6615
E-post: info@mooblimeister.ee 
www.mööblimeister.ee


