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Viimsi
muuseumis
avati August
Künnapu
näitus

Viimsis selgusid parimad
laululapsed.
Loe lk 8.

Viimsi gospelkoor osales
„Laululahingus”
Viimsis sündinud gospelkoor Living Stone Indrek
Luide juhtimisel osales
5. aprillil ETV saates
„Laululahing.”
Kahjuks ei valitud
neid edasipääsejate hulka.
Indrek Luide ütles Viimsi Teatajale, et võimalus on
edasi võistelda, kui loos toob
õnne, kuid see selgub paari
nädala jooksul.
Lähemalt gosepelkoori kohta saab lugeda nende kodulehelt
www.livingstone.ee.

1. aprillil avati Viimsi muuseumis taas üks põnev näitus. Seekord
eksponeeritakse August Künnapu maalitud sarmikaid kasse ja koeri, näitus kannab nime „Naerukuu aprill”.
August Künnapu oli lahkesti nõus
oma töödest-tegemistest seosest Viimsiga ka ajalehelugejale pajatama.
Mis sind Viimsiga seob?
Olen lapsepõlves veetnud kõik oma
õnnelikud suved vanavanemate suvekodus Haabneemel. Sõpradega
sõitsime ratastel läbi kogu Viimsi
poolsaare: mahajäetud tuletornid,
piirivalvurite muulid, helikopteriplatsid ja muud intrigeerivad kohad. Viimsil oli siis ja on ka praegu
hea aura.
Kuus aastat tagasi projekteeris
isa endise suvila krundile uue maja,
kus asub ka minu ateljee. Selles
valgusküllases ja mõnusas ruumis
valmivad kõik minu maalid. Eriti
meeldib mulle töötada kevadel, kui
loodus tärkab, esineb hea valgus ja
looming väljub minust mühinal.
Millest on ajendatud näituse
pealkiri?
Näituse pealkiri „Naerukuu aprill”
on inspireeritud Marju Kuudi samanimelisest loost 1970. aastate
albumilt „Aastaajad”. Valisin selle
loo ka näituse taustamuusikaks.
Mulle meeldib Marju Kuudi eriline
elurõõm ja vaimsus, mis väljendub
võimsalt tema muusikas.
Miks just kassid ja koerad?
Näituse toimumispaik on koduloomuuseum. Sõna „koduloomuuseum” sisaldab endas sõna „koduloom”. Seega kassid-koerad peaks
olema igati teema- ja ruumikohane
ekspositsioon. Olen maalinud ka
suuremaid koduloomi lehmi-lambaid, kuid mitte arvestaval määral.
Näitusel on väljas valik minu
kassi- ja koeramaalidest aastail
2001–2008. Mulle on alati meeldinud neid loomakesi jälgida: eriti

hea vaatluspunkt on Haabneeme,
kus võib kohata nii naabrikasse ja
-koeri kui ka metsikuid isendeid.
Maalides püüan tabada nende algolemust ja hingeseisundit. Viimsi
koer Tonks oli nii stiilne, et tegin
temast triptühhoni.
Kassid olid juba iidsel Atlantisel
isemeelsed olendid, kes tulid sinna
elanike energiaid puhastama ja pühadel rituaalidel osalema. Koerad
olid aga sel kadunud mandril laste
lõbustajad ja kompanjonid kooliteel. Ka tänapäeval on nii kassid
kui ka koerad majapidamises olulised vaimsed olendid.
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austatud viimsilane!
Soovime täiustada Viimsi valla arengukava ja selgitada välja elanike ootused vallaelu
puudutavates küsimustes. Selleks korraldame
küsitluse, millele saab vastata valla kodulehel
www.viimsivald.ee või kui võtta ankeet vallavalitsuse valvelauast.
Küsitlus kestab 11. aprillist 2. maini. Kõigi vastanute vahel loositakse välja viis Viimsi
spaa kinkekaarti väärtusega 1000 krooni.

Millega veel tegeled,
mis sind paelub?
Üldiselt meeldib mulle kõik ümbritsev ning see leiab kajastust ka
minu maalidel. Inimesed meeldivad mulle niivõrd, et peale maalimise tegelen nende mõtte- ja
tundemaailma sügavaimate soppidega ajatus ajalehes Epifanio (vt
www.epifanio.eu). See väljaanne,
mida viimased kolm aastat olen
toimetanud, ühendab kultuuriteemad vaimsusega.
Hea kunst on positiivne. Hea
energiaga näitus või leheartikkel
võib tekitada mõnusa tuju ja kõrgendatud meeleolu päevadeks,
nädalateks, kuudeks või koguni
aastateks.
August Künnapult on ilmunud
põhjalik ülevaatekataloog (2007),
millega saab tutvuda ka Viimsi
koduloomuuseumi näitusel. Vaata
http://augustkunnapu.epifanio.eu.
Näitus jääb avatuks aprilli lõpuni. Lähemat infot muuseumi tegemiste kohta võib leida meie kodulehelt www.viimsimuuseumid.ee.

Viimsi Muuseumid

Indrek Luide

Lugupidamisega

Viimsi vallavalitsus

Randvere külavanema
teadaanne
Eelseisva Randvere küla arengukava uuendamisega aastateks 2005–2010 (2015) palun asjast huvitatutel (Randvere küla elanikel) teha
oma ettepanekud arengukava probleemide,
sellekohaste abinõude, tähtaegade, tellijate,
täitjate ja osaliste kohta vastavalt Viimsi valla
kodulehel Randvere küla all olevale tegevuskavale. Eriti oodatud on ühistute juhatustes või
üldkoosolekutel eelnevalt arutatud ja heaks kiidetud ettepanekud.
Kuna küla arengukava peab korrespondeeruma valla arengukava ja järgmise aasta eelarve projektiga, siis on vajalik, et ettepanekud laekuksid külavanema e-postile
kulavanem@hot.ee hiljemalt 1. maiks.
Arengukava uuendatud projekt esitatakse
vastuvõtmiseks küla üldkoosolekul, mille täpne toimumisaeg tehakse teatavaks.
Teie ettepanekuid ootama jäädes

August Künnapu näituse avamisel. Kunstniku kohal on maal
„Siiruse kass”.

Madis Kaasik
Randvere külavanem
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Viimsis varises
kauplusehoone sein
Eelmisel laupäeval, 5. aprillil
varises Viimsi haigla vastas
asuva kauplusehoone küljest
suur hulk telliseid ja krohvi,
inimesed õnnetuses viga ei
saanud. Varingu hetkel seisid poest kõigest mõnikümmend meetrit eemal juhuslikud möödakäijad.
Paiga varisemisohtlikkus oli
teada ning ala oli juba varem
tähistatud ja läbikäimist keelavate lintidega piiratud. Samas inimesed keelulintidest ei
hoolinud – need olid puruks
tõmmatud ning ohtlikkust alast
käidi läbi ikkagi.
Abivallavanem Jan Trei
ütles, et OÜ-le Esmar Kinnisvara kuuluval kinnistul Kaluri
tee 3 asuva Viimsi haigla poolse hoone piirdekonstruktsioon
on teadaolevalt osaliselt varisenud.
Viimsi vald on teinud Esmar
Kinnisvarale ettekirjutuse, mis
kohustab osaühingut kohe aiaga piirama juurdepääsu hoone
varisemisohtlikule alale ning

likvideerima varingu tagajärjed.
Trei sõnul tellib Viimsi vald
kogu hoone kohtu- ja ehitusekspertiisi, et tagada ohutusnõuete täitmine ning peatada
maja osaline kasutus varingu
piirkonnas seni, kuni lõplikud
tulemused on selgunud.
Varisemisohtlikus
kohas
asub Grossi toidupood ning
lastekauplus. „Kindlasti ei ole
mõeldav
kaubandustegevus
olukorras, kus hoone on lagunemisohtlik,” ütles abivallavanem. Ta lisas, et juhtumist
informeeritakse kirjalikult ka
kõiki Kaluri tee 3 rentnikke.
Kui ehituseksekspertiis tuvastab, et hoone on tõepoolest
amortiseerinud ning varisemisohtlik, siis teeme kõik endast
oleneva, et kaubandustegevus
Kaluri tee 3 hoones lõpetada.
Oleme kaasanud ka protsessi riikliku tehnilise järelevalve
ameti, mis annab hinnangu
hoone kasutamiskõlblikkusele.
Ehitusseaduse kohaselt ei
või ehitis ohustada selle kasutajate ega teiste inimeste elu,
tervist, vara ega keskkonda.

Kolmapäeval, 30. april
lil kell 18 Viimsi huvi
keskuses, Nelgi tee 1
Heldur Vaabe
li 80. sünnipäevale
pühendatud

rahva
muusika
kontsert
Meeleolu kütavad üles:
rahvamuusikaansambel Pi
rita, noortekapell Valla-alu
ne, pillikoor Merimemm
segakoor Viimsi, Tallinna
rahvamuusikaorkester Ants
ja Liisu.
Kontsert on tasuta.

Vastavalt kehivale ehitusseadusele on ehitise omanik
kohustatud tagama ehitise ning
selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale ehitamise ajal ja ehitise kasutamisel. „Ehitusseaduse järgi
võib juriidilist isikut karistada
trahviga kuni 500 000 krooni,”
ütles abivallavanem Jan Trei.
„OÜ Esmar Kinnisvara väsinud rendipinda ei pidanud
sobilikuks ka Hansapank ning
kolis ajutiselt oma harukontoriga Viimsist ära, lubades
tagasi tulla, kui Viimsisse tekivad nüüdisaegsed bürooruumid. Vallavalitsus on teinud
kõik endast oleneva, et keskuse ja Viimsi Marketi arendusprojektid viiakse täide ja et
2009. aasta lõpu poole avaks
uksed moodsad äri-, kaubandus- ja vabaajakeskused, mis
annavad viimsilastele võimaluse saada praegusaja isiku- ja
teised teenuseid ilma Tallinna
sõitmata,” lisas vallavanem
Urmas Arumäe.
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Kaluri tee 3 hoone varisenud sein.

MTÜ Prangli Saarte
Külaühing kutsub
kõiki saareelanikke,
saarekülastajaid ning
suvilaomanikke laupäeval,
3. mail kell 11

ülesaarelisele
heakorrastus-

Uksefirma pettis
ka viimsilasi
Ida prefektuur algatas kriminaalmenetluse uksefirma
vastu, kes võttis 14 inimeselt ettemaksu, kuid ei paigaldanud lubatud metallust.
Petuohvriks langes ka viimsilasi.

Menetlus on algatatud kelmuse paragrahvis. Laekunud
on neliteist avaldust. Petuskeemis kannatanuid on KohtlaJärvelt ja Jõhvist, aga ka Harjumaalt Viimsist.
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POLITSEI

Liiklusõnnetused
Viimsis

talgutele
Kogunetakse Prangli rahvamaja
juures. Kaasa võtta hea tuju, reha
ja labidas. Talguliste tühja kõhtu
täidab supp.
PS! Samal õhtul toimub Ülesaarel
talgutrall ja tants.
Kõik on väga oodatud!
Vihma korral talgud ära ei jää.

27. märtsi varahommikul libises liinibuss 1A Viimsi ringristmikul teelt välja ja sõitis otsa valgustuspostile ning
liiklusmärgile, reisijad õnnetuses viga ei saanud. Bussi
tagaosa kaotas juhitavuse ning juht otsustas ohutuse
mõttes sõiduteelt välja sõita.
1. aprillil kell 21.33 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Viimsi vallas Lubja ja Mäealuse tee ristmikul, kus sõiduauto
Opel, mida juhtis 34aastane Kaim, sõitis teelt välja vastu
puud. Juht toimetati Mustamäe haiglasse.

VT
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Viimsis valiti
Laidoneri muuseumis tutvustati
parimad noored Vabadussõja võidusamba
rahvamuusikud kavandit
Viimsis eelmisel nädalavahetusel peetud kolmandal
noorte rahvatantsijate ja
-muusikute festivali võistumängul valiti parimateks
noorteks rahvamuusikuteks
kandlemängijad Marie Laanisto ja Katriin Lember.
Võistumängul osales 26 noort
pillimängijat üle Eesti ning
võistluspalade seas olid nii
rahvamuusikalood kui ka nende töötlused. Auhinnafond oli
25 000 krooni ning võitjad

said kinkekaardid uute pillide
ostmiseks.
Festivali korraldasid eesti
rahvatantsu ja rahvamuusika
selts ning Pelgulinna gümnaasium. Üritusel osales tänavu
tuhat rahvatantsijat ja -muusikut üle Eesti.
Kunagistele tantsujuhtidele
Niina ja Alfred Raadikule pühendatud üritust korraldatakse
tantsupidudevahelistel aastatel, et anda võimalus tantsijatel
ja pillimeestel tihedamini kokku saada.

Majas on 1–4toalised korterid
(esimestes pinda 38, viimastes 90 ruutmeetrit). Kõigis
vannitubades on spaavannid,
neljatoalistes korterites ka
saun. Praeguseks on majas
müüdud 25 ja broneeritud
neli korterit. Esimesel korrusel, kus hinnad on langenud,
maksab näiteks kolmetoalise
(72 ruutmeetrit) korteri ruutmeeter nüüd 22 222 krooni.

Kohtumisel andis endine Ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse esimees Ylo
Anson sihtasutusele Vabaduse Monument üle Ameerika
Ühendriikides elavate vabadusvõitlejate kogutud annetused võidusamba püstitamiseks.
Annetusi saab teha ka
Vabaduse Monumendi sihtasutuse
arvelduskontole
221037774285 Hansapangas
ja 10220074488017 SEB Ühispangas. Annetuse saajaks tuleb
märkida „SA Vabaduse Monument” ja selgitusse „Annetus
Vabadussõja võidumonumendi
püstitamiseks.”
Sihtasutuse Vabaduse Monument asutasid 2006. aastal
Eesti Memento Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Soome
Sõjaveteranide Eesti Ühendus
ja Eesti Endiste Poliitvangide
Liit. Sihtasutuse eesmärk on
rajada Eesti vabariigi õigusaktidele vastav vabadusmonument.
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Viimsi Heki tee korterite
hinnad on langenud
Aeglaselt edeneva korterimüügi hoogustamiseks Viimsis Heki tee 10 majas langetas
Almermen Kinnisvara esimese
kolme korruse korterite hinda
rohkem kui 3000 krooni ruutmeetri kohta.
53 korteriga maja kõigi korterite üks sein on üleni klaasist,
samuti on klaasitud lodžad,
kuhu soovi korral saab kujundada näiteks talveaia.
Lodža klaasosa võib soojal
ajal lõõtsana kokku voltida.

3. aprillil kohtusid Viimsis
Laidoneri muuseumis Vabadussõja võidusamba autorid
ja Eesti vabadusvõitlejate organisatsioonide liikmed ning
tutvustati võidusamba kõige
värskemat kavandit.

Lugupeetud ettevõtjad!
Viimsi vallavalitsus tuletab meelde, et hiljemalt 15. aprilliks
peab ettevõtja esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta
majandustegevuse registris (MTR).
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb eelnevalt
kontrollida MTRis vastava registreeringu andmeid. Registreering,
mille andmeid õigel ajal ei kinnitatud, peatatakse 1. maist.
Vajaliku info leiate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
veebilehel www.mkm.ee asuvast majandustegevuse registrist.

01.–25.04.2008 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Kelnase küla Nagimaa I ja
Nagimaa II maaüksuste detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,3 ha ja
piirneb Soome lahe, Valgemaja maaüksusega ning jätkuvalt riigi omandis oleva
maaga.
Planeeringu eesmärk on muuta maakasutuse sihtotstarvet sihtotstarbeta maast
elamumaaks ning määrata kahe suvemaja ja abihoonete ehitusõigus. Suvemaja
suurim lubatud kõrgus maapinnast on 7 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on
80 m².
15.04.2008 kell 10 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II korruse saalis Lubja
küla, Aiandi tee, perspektiivse peatänava, Kaare tee, Paenurme tee 25, maaüksuste Kangru II, Paenurme I ja olemasoleva tööstusmaa vahelise ala kinnistute
Loo, Heinamaa, Heinamaa I ja Heinamaa II detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemusi tutvustav avalik arutelu.
Maa- ja planeerimisamet
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Kulu põletamine võib tuua
suure rahatrahvi
Hoolimata äsja sulanud lumest ning vaevalt kuivanud rohust on Põhja-Eesti
Päästekeskuse tuletõrjujatel
tulnud sel aastal korduvalt
käia kustutamas süttinud
kulu. Alates 12. märtsist on
kulupõletamine Eestis keelatud, keelust üleastujate
avastamiseks teevad päästetöötajad koostöös keskkonnainspektsiooni ametnikega
reide.
Möödunud aasta 1. aprillist
jõustunud keskkonnaministri
määruse „Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine” muudatusega keelustati kulu põletamine
pärast lume sulamist.
Keskkonnaministri määruse
kohaselt algab tuleohtlik aeg
kevadel pärast lume sulamist
ning lõpeb sügisel vihmaste
ilmade saabudes. Tuleohtliku
aja alguse ja lõpu määrab Ees-

ti meteoroloogia ja hüdroloogia instituut.
Sellel aastal kehtib keeld
alates 12. märtsist. Päästekeskus korraldab kulupõletajate
avastamiseks pidevalt reide.
Keelust üleastujaid ootab kuni
18 000 krooni suurune rahatrahv.

Kulutuli on ohtlik,
sest:
• tema leviku kiirus ja ulatus
on ettearvamatu. Ootamatu
tuulepuhang võib kulutule
intensiivsust ja liikumise
kiirust mitu korda suurendada ning tõhusa kustutamise võimatuks muuta;
• kulutule tõttu võivad kannatada saada nii kahjutule
teele jäänud hooned, elektripostid kui ka liikumisvõimetud looma- ja linnupojad;
• kulutuli võib väga lihtsalt
muutuda metsatulekahjuks,
mille kustutamine võtab
päevi või ka nädalaid.

Koerte ja kasside
marutaudivastane
vaktsineerimine aprillis ja
mais 2008
12. aprillil kell 12.00–14.30 Kelvingi külakeskuse hoone
juures
kell 10–17 Leppneeme lasteaia juures
13. aprillil kell 12–14 Lubja külas Lubja tee 20 bussipeatuses. Järgmine koht on Paenurme 24.
kell 14.30–15.30 Äigrumäe pumbamaja juures
10. mail kell 12–15 Muuga külas Randoja tee 13 platsil
kell 15.30–16.30 Muuga külas bussi nr 38 lõpp-peatuses
11. mail kell 12–14 Tammneemes Haugi tee bussipeatuses
kell 14.30–15.30 Tammneemes Mehise bussipeatuses
Loomaarst Endel Pendin, tel 5656 5554
Võimalik ka kojukutse ja kompleksvaktsiinisüst. Marutaudivastane süst on tasuta, kojukutse ja kompleksvaktsiinisüst maksavad 150 krooni.
Järgmistest kohtadest anname teada aprillikuu lehes.

Kommunaal- ja heakorraamet

Nähes kulutuld, peab sellest
ennekõike teavitama 112.
Kui põlengu ulatus on väike
ning leek madal, võib enne
tuletõrjujate saabumist hakata
põlevat kulu ise kustutama.
Selleks saab kasutada nii kulu
luudasid, märjaks kastetud
kuuseoksi kui ka muid käepäraseid vahendeid. Ennekõike
peab silmas pidama enda ja
teiste ohutust. Inimesele võib
leegist ohtlikum olla põlevast
rohust tõusev suits. Spetsiaalsete kaitsevahenditeta paksus
suitsus viibida ei tohi.
Möödunud aastal toimus
Eestis ligi 2000 kulupõlengut, mille tagajärjel süttis 40
hoonet. Kulu põletamise tagajärjel hukkus Järvamaal üks
inimene.
Kulupõlemist
tulenevat
ohtu on võimalik vältida, kui
koristada juba sügisel ära kuiv
rohi, rämps ja kõik muu, mida
mööda kulutuli levida võib.

Põhja-Eesti Päästekeskus

Hea koolimineja!

Ootame
sind Püünsi
põhikooli
1. klassi.
Dokumente võetakse
vastu kooli kantseleis:
• avaldus (täidetakse
kohapeal)
• lapse sünnitunnistus
• ühe vanema pass
• tervisekaart
• õpilaspileti pilt (1 tk)
Lisainfo:
tel 606 6919
pyynsi@pyynsi.edu.ee
www.pyynsi.edu.ee
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Viimsi Muuseumide
lehenäitus
Kuna aprill on naljakuu, siis seekord vaatame hoonete ja objektide asemel Viimsi inimesi.

Viimsi Kool kuulutab välja konkursi
2008/2009. õppeaastaks järgmistele
ametikohtadele:

klassiõpetaja
matemaatika õpetaja
poiste kehalise
kasvatuse õpetaja
asendusõpetaja
sotsiaalpedagoog
koolipsühholoog
Edukal kandidaadil on:
pedagoogiline haridus
väga hea suhtlusoskus
meeskonnatöö oskus
arvutioskus
Konkursist osavõtuks esitada:
avaldus
elulookirjeldus
haridust tõendava dokumendi koopia

Enne: Kirovi kolhoosi esimees Oskar Kuul avamas
Viimsi keskkooli spordikompleksi 1985. aastal,
Viimsi Muuseumide fotokogu.

Nüüd: Viimsi vallavanem Urmas Arumäe avamas
Viimsi aleviku spordiväljakuid 2007. aastal, Alar
Miku foto.

Dokumendid esitada hiljemalt 21.04
e-postile merike.hindreus@viimsi.edu.ee
või aadressile Randvere tee 8, 74001
Haabneeme, Harjumaa. Info telefonil
623 5107.

Eesti lipu kasutamise korrast
Kuigi Eesti lipu seadus võeti
vastu juba paar aastat tagasi
1. jaanuaril, tuletame lehe
vahendusel meelde Eesti
lipu kasutamise korda.
Eraisikutel on lipu heiskamine kohustuslik kolmel päeval:
iseseisvuspäeval (24. veebruaril), võidupühal (23. juunil) ja taasiseseisvumispäeval
(20. augustil). Kõikidel lipupäevadel – neid on 13 – on lipu
heiskamine kohustuslik riigija kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele
juriidilistele isikutele.
Varem oli riigilipu heiskamine lipupäevadel kõigile kohustuslik, aga uus seadus andis igaühele õiguse heisata ja
kasutada Eesti lippu igal ajal.
Riigiasutused ja kohalikud
omavalitsusedki võivad kasutada Eesti lippu siis, kui seda
ise vajalikuks peavad, näiteks
asutuse aastapäeva tähistamiseks.
Uus seadus tõi mõne uue ja
tühistas mõne vana lipupäeva.
Uued lipupäevad on 3. jaanuar, Vabadussõjas võidelnute

mälestuspäev ja 1. september,
teadmistepäev.
Lipupäevad ei ole enam uusaasta (1. jaanuar), kevadpüha
(l. mai) ega taassünnipäev (16.
november).
Alaliselt on Eesti lipp heisatud põhiseaduslike institutsioonide,
valitsusasutuste, maavalitsuste ja kohalike
omavalitsuste esindushoonetel
ning piiripunktides. Koolid
heiskavad Eesti lipu kõikidel
koolipäevadel.
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui
kell kaheksa hommikul, ning
langetatakse päikeseloojangul,
kuid mitte hiljem kui kell kümme õhtul. Eesti lippu ei langetata jaaniööl.
Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7 : 11, heisatava lipu ja
kandelipu tavasuurus on 105 x
165 sentimeetrit. Riigilipu õige
sinine värvus on seaduse järgi
rahvusvahelise Pantone värvitabeli 285C.

le ning olema puhas ja terve.
Eesti lipu heiskamise päevad
(lipupäevad) on pühade ja tähtpäevade seadusega kehtestatud
riigipühad ja riiklikud tähtpäevad, välja arvatud kiriklikud
pühad. Vabariigi valitsuse korraldusel võidakse välja kuulutada ka teisi lipupäevi.
Kohaliku omavalitsuse volikogu võib määrata omavalitsuse territooriumil koha, kus
Eesti lipp heisatakse alaliselt.
Vastavalt seadusele heisatakse põhikooli-, gümnaasiumi-, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli ja ülikoolihoonel
kõigil koolipäeval Eesti lipp.
Koolihoonel on võimalik hoida
Eesti lipp heisatuna alaliselt.
Alaliselt heisatud Eesti lipp
peab olema pimedal ajal valgustatud. Eesti lipp heisatakse
hoone peasissekäigu juurde või
mujale selleks sobivasse kohta
kas lipuvardaga vastavasse
hoidjasse või lipumasti.

Eesti lipu heiskamine

Lipu heiskamine
lipumastis

Heisatav lipp peab vastama
seadusega kehtestatud etaloni-

Maapinnalt tõusva lipumasti
puhul on sobiv lipu laius li-

gikaudu 1/6 masti kõrgusest,
seina- või katuselipuvarda
puhul on see suhe ligikaudu
1/3 varda pikkusest. Seega
normaalmõõtmetega
Eesti lippu kasutades on maast
tõusva lipumasti kõrgus ligikaudu kuus meetrit, seinalipuvarda pikkus ligikaudu
kolm meetrit.
Loomulikult on soovitav
valida lipumast tema püstitamise kohale (arvestades ümbruses olevaid puid, ehitisi jms)
sobiva kõrgusega. Kui mast on
valitud kõrgem kui kuus meetrit, siis tuleb hankida ka masti
kõrgusele vastavas mõõtkavas
suurem lipp.
Kõrgel katusel olev lipp
peaks olema suurem kui seinalipp, sest lipu suuruse valimisel tuleb arvestada ka hoone
kõrgust.
Lipuvardad tuleb paigutada
nii, et lehviv lipp ei ulatuks
vastu katust, seina või teise
lipu varrast. Heisatud lipu alumine serv peab jääma maapinnast vähemalt kolme meetri
kõrgusele.
Kui Eesti lipp heisatakse
koos teise riigi lipuga ning

rahvusvahelise organisatsiooni
lipuga ja Eesti maakonna, linna, valla või muu lipuga, paigutatakse Eesti maakonna, linna või valla lipp või muu lipp
rahvusvahelise organisatsiooni
lipust lipurivi tagant vaadatuna vasakule. Maakonna, linna,
valla ja muud lipud ei või olla
riigilipust suuremad.

Leinalipp
Leina tähistamiseks heisatakse Eesti lipp leinalipuna. Neil
juhtudel kinnitatakse seinalipu (kandelipu) lipuvarda ülemisse otsa 50 kuni 100 mm
laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipu laiust
pidi kuni lipukanga alumise
servani. Lipumasti heisatakse
leinalipp ilma musta lindita
poolde lipumasti nii, et lipu
alumine äär asuks masti keskel. Selleks tõmmatakse lipp
algul aeglaselt lipumasti tippu
ja seejärel langetatakse nii, et
lipu alläär on lipuvarda keskkohal. Leinalipu langetamiseks tõmmatakse lipp jällegi
lipumasti tippu ja seejärel langetatakse.

Kasutamiskõlbmatuks
muutunud lipu
hävitamine
Eesti lippu tuleb kohelda vääri
kalt ja kui lipp on muutunud
kasutamiskõlbmatuks, tuleb
see sündsal viisil hävitada.
Märg lipp tuleb enne hoiukohta panemist ruumis kuivatada.
Määrdunud lipp tuleb pesta ja
rebenenud lipp parandada sobivat värvi niidiga. Kui lippu
ei saa enam puhtaks või on ta
lagunenud, tuleb see sündsal
viisil hävitada mitteavalikult.
Lähtudes heast tavast loetakse
lipu sündsal viisil hävitamiseks tema lahtilõikamist värvilaidude kaupa ning seejärel
tekkinud tükkide siiludeks
lõikamist ja põletamist mitteavalikult.
Lisaselgitusi lipu ja selle
värvuskombinatsiooni kasutamise korra kohta annab riigikantselei.
Allikas: www.riigikantselei.ee/
symboolika

VT
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Laste piraaditeemaline puhkelaager “Põnev piraadielu”
(sobib nii tüdrukutele kui poistele)
15.-20.juunil Venevere Puhkekülas
7 - 9. aastastele Viimsi lastele ja noortele
Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvitavas kohas
Viljandimaal männimetsas. Ööbimine 5-kohalistes kämpingutes.
Toitlustamine kõikidele nõuetele vastavalt. Laagriplatsil on ujumiseks
väike järv. Lastega tegelevad 4 laagrikasvataja litsentsiga
kasvatajat. Transport laagrisse ja tagasi on garanteeritud.
Laagri tegevused on seotud põneva piraadieluga, kus tuleb olla nii
tark kui ka osav ning koos kaaslastega osata teha meeskonnatööd:
sportlikud tegevused
matk
käsitöö ja meisterdamine
erinevad arendavad- ja meeskonnamängud
kanuusõit
ujumine jne.
Laagris osalemiseks ei pea lapsel olema tõsine piraadihuvi.
Osavõtumaks 1500.Kohtade arv on piiratud
Registreerimine 7.aprill - 30.mai
Tel: 60 66 826 või 53 43 1166 (E-R 14.00-20.00)
e-mail: viimsink@huvikeskus.ee

Laste detektiiviteemaline puhkelaager “Otsi ja avasta”
(sobib nii tüdrukutele kui poistele)
10.-15.augustil Venevere Puhkekülas
10 - 12. aastastele Viimsi lastele ja noortele
Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvitavas kohas Viljandimaal
männimetsas. Ööbimine 5-kohalistes kämpingutes. Toitlustamine kõikidele
nõuetele vastavalt. Laagriplatsil on ujumiseks väike järv. Lastega
tegelevad 4 laagrikasvataja litsentsiga kasvatajat. Transport laagrisse ja
tagasi on garanteeritud.
Laagri tegevused on seotud detektiivide ehk otsimise, märkamise,
avastamise ja loogilise järeldamisega:
erinevad sportlikud tegevused
matk
käsitöö ja meisterdamine
erinevad arendavad- ja meeskonnamängud
kanuusõit
ujumine jne.
Laagris osalemiseks ei pea lapsel olema tõsine detektiivi ja spioonihuvi.
Osavõtumaks 1500.Kohtade arv on piiratud!
Registreerimine 7.aprill – 6.juuni
Tel: 60 66 826 või 53 43 1166
(E-R 14.00-20.00; alates 2.juunist E-R 12.00-17.00)
e-mail: viimsink@huvikeskus.ee

Viimsi
õpilasmalev
008
Laste linnalaager „Mängi ja meisterda“
9.-13.juunil Viimsis
7 - 9. aastastele Viimsi lastele ja noortele

Laste linnalaager „Mängi ja meisterda“
18.-22.augustil Viimsis
10 - 12. aastastele Viimsi lastele ja noortele

Laager toimub peamiselt Viimsi Noortekeskuses ja
selle lähiümbruses. Toimuvad väljasõidud ja
ekskursioonid. Lastele iga päev soe lõuna.
Tegevused toimuvad kell 10.00 – 17.00.

Laager toimub peamiselt Viimsi Noortekeskuses ja
selle lähiümbruses. Toimuvad väljasõidud ja
ekskursioonid. Lastele iga päev soe lõuna.
Tegevused toimuvad kell 10.00 – 17.00.

Tegevused laagris:
käsitöö ja kunst
seiklus-, meeskonna- ja arendavad mängud
ekskursioonid jne.

Tegevused laagris:
käsitöö ja kunst
seiklus-, meeskonna- ja arendavad mängud
ekskursioonid jne.

Osavõtumaks 350.Kohtade arv on piiratud

Osavõtumaks 350.Kohtade arv on piiratud

Registreerimine 7.aprill-2.juuni
Tel: 60 66 826 või 53 43 1166 (E-R 14.00-20.00)
e-mail: viimsink@huvikeskus.ee

Registreerimine 7.aprill - 13.juuni
Tel: 60 66 826 või 53 43 1166 (E-R 14.00-20.00)
e-mail: viimsink@huvikeskus.ee

Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 9.–30. juunil ja teine vahetus
14.–31. juulil. Osalustasu on 50 krooni. Mõlemasse vahetusse võtame 35
noort.
Töö on nagu ikka põhiliselt heakorratöö
ja toimub Viimsis. Tasu suurus on 29
krooni tunnis. Rühmas võivad osaleda
noored vanuses 13–18 aastat.
14.–25. juulil on üks malevarühm
Prangli saarel. Selle töös võivad osaleda
noored vanuses 15–18 aastat. Pranglil
ollakse kogu aja, ööbitakse ja einestatakse rahvamajas. Rühmaga on kaasas kaks
rühmajuhti. Ühiselt sisustatakse vaba
aega. Rühma suurus on 15 inimest. Tasu
on 38 krooni tunnis. Prangli rühmas on
osalustasu 400 krooni.
Registreerimine kõikidesse vahetustesse toimub Viimsi noortekeskuses
(Nelgi tee 1, sissepääs kaupluse ja ilusalongiga ühest uksest) 14.–21. aprillil
kella 14–20ni kõikidel tööpäevadel. Hilisemaid registreerijaid ei arvestata. Registreerimisel antakse noorele lapsevanema nõusoleku blankett, mis tuleb täidetult ja allkirjastatult lepingu sõlmimise
ajaks tagasi tuua. Töölepinguid sõlmime
28. aprillist kuni 9. maini samuti Viimsi
noortekeskuses eelnimetatud kellaaegadel. 1.–2. mail on keskus suletud.
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Võistlusel „Viimsi
laululaps 2008” osales 70 lauljat
Märtsi viimasel pühapäeval
Viimsi huvikeskuses toimunud
laste lauluvõistlusel osales 70
lauljat vanuses 3–18 aastat.

II koht Kätriin Helena Huttunen

Žüriisse kuulusid Jüri gümnaasiumi muusikaõpetaja Rutt
Ridbek, Kose gümnaasiumi
muusikaõpetaja Anne Kruuse
ja Harju maavalitsuse kultuurispetsialist Ruth Jürisalu.
Hindamine toimus eraldi tüdrukutele ja poistele neis vanuserühmades, kus võistlusest võtsid
osa ka meessoost esindajad.
Žürii valis igast vanuserühmast välja kolm last, kes lähevad Viimsi valda esindama
lauluvõistlusele
„Harjumaa
laululaps 2008”, mille eelvoorud toimuvad Kiili rahvamajas
19.–20. aprillil. Lõppvoor peetakse samas kohas 26. aprillil.

poisid:

Tulemused:

III koht Jessica Agneta Kari
III koht Saskia Särekanno
I koht

Rasmus Siitam

II koht Pavel Pankratov
III koht Daniel Jakob Minkkinen
10–12aastased
tüdrukud:

I koht

Karolin Saar

II koht Ingrid Kruusamägi
III koht Kriss-Stina Vaidla
III koht Anelle Tamm
poisid:

I koht

Mattias Vohu

II koht Hans Kasepõld

3–4aastased

III koht Taavi Pleiats

I koht

13–15aastased

Ita Väljamäe

II koht Reelika Piht

I koht

5–6aastased

II koht Liis Rebane

tüdrukud:

III koht Kea Kruuse

I koht
bets

Eva Katarina Tam-

II koht Maria Rander
III koht Hannah Tuulas
poisid:

I koht

Kaarel Tamuri

II koht Stiven Lille
7–9 aastased
tüdrukud:

I koht

Maria Mängel

Kristi Kallas

16–18aastased
I koht

Mirjam Pihlak

II koht Heleen-Kristiin Kriisa
III koht Caroliina Neerot

Viimsi vallast pääsesid
edasi võistlusele
„Harjumaa laululaps
008”
Ita Väljamäe (õpetaja Janne
Fridolin)

Pildil on Kaarel Tamuri, kelle esituses kõlab „Sabalaul“.
Eva Katarina Tambets (õpetaja
Ita-Riina Pedanik)

Kätriin Helena Huttunen (õpetaja Anu Lõhmus)

Mattias Vohu (õpetaja Egle
Kanep)

Mirjam Pihlak (õpetaja Rines

Maria Rander (õpetaja Maire
Pedak)

Rasmus Siitam (õpetaja Maire
Pedak)

Kristi Kallas (õpetaja Ita-Riina
Pedanik)

Heleen-Kristiin Kriisa (õpetaja

Kaarel Tamuri (õpetaja Maire
Pedak)

Karolin Saar (õpetaja Egle Kanep)

Liis Rebane (õpetaja Ita-Riina
Pedanik)

Caroliina Neerot (õpetaja Ita-

Maria Mängel (õpetaja Kadri
Hunt)

Ingrid Kruusamägi (õpetaja
Maiu Plumer)

Kea Kruuse (õpetaja Rines Takel)

Kõik on võimalik ehk kuidas me
vabariigi presidendil külas käisime
Selleks et kõik ausalt ära
rääkida, peab alustama
algusest...
Jaanuaris tekkis Viimsi noortekeskuses mõte, et Eesti vabariigi juubeli puhul võiks meiegi
midagi erilist teha: valmistaks
koos õnnitluskaardi ning saadaks selle siis presidendile.
Siis aga: äkki oleks võimalik
presidendiga kohtuda ning talle
isiklikult Viimsi noortekeskuse
meisterdatud kaart üle anda.
Mõeldud-tehtud.
Noortetöötaja Elge võttis
ühendust presidendi kantseleiga ja kui aus olla, siis ega
me midagi positiivset lootnud.
Peagi saabus aga vastus, et oleme 28. veebruaril kell 14 Kadrioru lossis oodatud. Esialgu ei
uskunud küll, aga nii seal kirjas
seisis.
Läks lahti sigin-sagin. Mida
presidendile kinkida? Kes

noortest sinna läheb? Kuidas
peaks sel päeval riietuma ja
käituma? Lisaks palju muid
küsimusi.
Kingituse
meisterdamine
võttis aega pea kuu. Tulemusena valmis trikoloori värvides
tikandiga seinavaip, millele
omakorda kinnitasime noorte
juubelisoovidega kaardid.
Peagi oli käes ka 28. veebruar. Ärevus!
Kantseleis kontrolliti kõigepealt nimesid. Seejärel juhatati
meid teisel korrusel asuvasse
suursaadikute tuppa, kus viimaks kohtusimegi Eesti vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvesega. N-ö kätlemistseremoonia järel andsime üle oma
kingituse. Esimesest ehmatusest toibunud, vastasime presidendi küsimustele ning tegime
mälestuseks ka ühispildi.
Kohtumisele järgnes lossiekskursioon koos giidiga, kes

Takel)
Andrus Kalvet)
Riina Pedanik)

VT

PIDŽAAMAPIDU VIIMSI NOORTEKESKUSES
25.APRILLIL KELL 19.00 - 26.APRILL KELL 10.00

Presidendi juures käisid Elizabeth Heinsar (vasakult),
Karolin Roosipuu, Marilin Hannes, Helen Kaljusaar,
Elge Aas, Greta Elva ja Sander Hannes.
meile igasuguseid põnevaid
asju näitas ja rääkis. Loss oli
imeilus! Maalid, büstid, sambad, vaibad – kõik oli vapustav. Külastasime ka presidendi
sinistes toonides töökabinetti
ning riiginõukogu saali, mille
ühte seina kattis vapivaip.
Kuigi veetsime Kadrioru lossis tunnikese, jääb see

päev väga eredalt kauaks
ajaks meelde. Nagu ka giid
meile korduvalt toonitas: sellist kohtumist presidendiga
toimub üliharva. Seega kõik
on võimalik ja meil oli väga
hea meel, et toreda kogemuse
saime.

Greta Elva ja Elge Aas

LASTELE VANUSES 7-13 AASTAT
OSALEMISEKS REGISTREERI END KUNI 14.APRILLINI NOORTEKESKUSES VÕI
TEL: 60 66 826; viimsink@huvikeskus.ee
KOHTADE ARV ON PIIRATUD

KÜPSETAME, MÄNGIME, VAATAME FILMI JA ÖÖBIME TELKIDES
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Viimsi lapsehoiu Nublu
avamispidu
Neljapäeval, 17. aprillil kell 17.30
toimub Nublu Lapsehoid OÜ Viimsi
hoiukoha avamispidu. Nublu lapse
hoid pakub päevahoidu lastele
alates 1,5 eluaastast. Hoiukoht on
tööpäevadel avatud kella 8–18ni
ja teistel aegadel kokkuleppel vastavalt kliendi vajadusele. Kohti on
30 lapsele, eakohaselt sisustatud
rühmad paiknevad kahel korrusel.
Laste arendamisega tegelevad professionaalsed pedagoogilise ettevalmistusega hoidjad.
Nublu lapsehoid on alguse saanud
Tabasalust Harjumaalt, kus alustati
2004. aastal perefirmana Nublu OÜ.
Kahe aasta suurimaid väljakutseid
oli lapsest hooliva koduse lapsehoiu
loomine ja arendamine. Praeguseks
töötab Tabasalu suures paarismajas
neljas rühmas kümme töötajat.
Eelmisel aastal võeti eesmärgiks
pakkuda kvaliteetset lapsehoidu seal,
kus pered seda vajavad. Nüüdseks on
avatud Nõmmel Lehola tänaval armas 15-kohaline lapsehoid ja alates
veebruarist saavad lapsed tulla Nublu
hoidjatega laulma-maalima-mängima
ka Viimsisse Amarülluse teele.
Laienemine Nõmmele ja Viimsisse
on toimunud eelkõige koostöös lapsevanemate ja omavalitsustega. Nublu
juhid peavad oluliseks, et hoiukohtade
loomisel oleks eelkõige arvesse võetud väikelaste vajadused. Siit tuleneb,
et rühmad on väikesed ja lähenemine
igale lapsele ja perele personaalne.
Vanemate soove kuulatakse, vajadusel antakse nõu ka kasvatusküsimustes. Nublu lapsehoiu meeskond on
professionaalne ja areneb pidevalt.
Viimsi Nublu juhataja on Pille
Siimpoeg, kes on aastaid olnud üks
Tallinna ja kogu Eesti parim alus
hariduse valdkonna spetsialist ja
tippjuht. Täna on ta Nublu lapsehoiu
osanikuna koondamas uut meeskonda Viimsisse. Esimeste hoidjatena on
juba tööle asunud Vilja ja Triin. Kolme lapse emal Viljal on pikaajaline
lapsehoidjatöö kogemus ja Triin on

Nublu lasteaialaps.
kõrgema haridusega emakeele õpetaja, kes on ka lõpetanud lastemuusikakooli klaveri erialal. Tunnuslause,
mis kõigi Nublu töötajate hinges
heliseb on „silma igale hingele”. Iga
laps ja pere on Nublu lapsehoius tähtis.

Lisaks igapäevasele lapsehoiu
juhtimisele peavad Nublu algatajad (Pille Siimpoeg, Raivo Ilmsalu
ja Evelin Tamm) vajalikuks lapsehoiu valdkonda laiemalt arendada.
Sel aastal algatati koostöös Tallinna ülikooliga hea lapsehoiu märgi

loomine. Tegevuse kaugem eesmärk
on tagada kvaliteetne päevahoid ja
arengukeskkond kõikidele lastele
Eestis. Selleks on vajalik lapsevanemate, lasteaedade, lapsehoiuteenuse
pakkujate, kohaliku omavalitsuse
ja riigiasutuste tõhus koostöö hin-

damissüsteemi väljatöötamiseks ja
kohtade loomiseks.
Kontaktid ja info Nublu lapsehoiu
vabadest kohtadest ning projektidest
kodulehelt www.nublu.ee.

ka siis olid lemmikuteks „Kes aias?”,
„Me lähme rukist lõikama” jt meilegi
tänapäeval tuttavad mängud. Meisterdasime koos ajast aega lastele lemmikuks olnud lauamängu ning nagu
võluväel ilmus laste poolt paberile
kirjutatu uuele lehele läbi kopeerpaberi. Just nii toimiti ju kunagi, kui
polnud koopiamasinaid. Külakostiks

pakkusime endisaegseid maiustusi:
kuivatatud õunu, jõhvikaid suhkruga
ja kaerapätse.
Projekti lõpetasime oma lastepere meeleoluka peoga ning näitus oli
saalis avatud veel kogu päeva kõigile
huvilistele.
Emad-isad, vanaemad-vanaisad!
Leidke see aeg ja jutustage lastele ning

lastelastele oma lapsepõlvest, selle aja
mängudest ning töödest-tegemistest.
Need võivad teie mudilase jaoks olla
uskumatult põnevad.

Evelin Tamm

Vanade asjade lugu
Lasteaial on läbi aegade olnud
tähtis osa rahvuslike traditsioonide edasikandmisel. Ühtlasi viivad
tähtpäevad meid minevikku. Vanade asjade hõng loob salapärase
tunde ja tekitab huvi, missugune
on nende esemete ajalugu. Laps
õpib märkama ja väärtustama esivanematele vajalikke esemeid ja
mänguasju, uurima selle aja töid ja
tegemisi.
Elu vanasti ning vanade asjade lugu on
köitnud meid kogu õppeaasta vältel.
„Vanasti” on suhteline mõiste. Näiteks 6–7aastase lapse jaoks tähendab
„vanasti” ka seda aega, kui ta ise väike oli. Juba sügisel hakkasid vanemad
Viidikate rühma laste nimede saamislugu kirja panema. Külastasime Tallinna lastemuuseumi, kust saime uusi

ideid teatrivahendite valmistamiseks.
Joonistasime näitusel nähtud esemeid.
Vabariigi aastapäeval uurisime kodukoha ajalugu. Sealt edasi tekkis huvi,
kas kodudes on säilinud esemeid,
millel ajaloo hõngu. Lapsevanemad
tulid ideega kohe kaasa ja tõid lasteaeda vanu esemeid. Sellest kujunes
väljanäitus tarbeesemetest kuni mänguasjadeni välja. On meeldiv, et leidub peresid, kus on omavalmistatud
mänguasjad au sees ning hinnatakse
vanu asju.
Näitus kujunes plaanitust mahukamaks ja pikaajalisemaks, kui olime
osanud arvata. Tundsime, et tahame
tehtut ka teistega jagada ja 28. märtsil
kutsusime külla Pargi lasteaia lapsed.
Pererühma lapsed esitlesid külalistele
näitusele toodud esemeid, üheskoos
saime mängida ringmänge. Saja aasta vanust raamatut uurides selgus, et

Leppneeme lasteaia tegemised
pani kirja pererühma õpetaja
Lehte Talve.
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Viimased kuud Tais
Minu koolielu Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent’s
School on lõpusirgel, jäänud
on veel viimased pingutused
– eksamid – ja juunikuus olen
juba kodus. Tulevikus igatsen
kindlasti taga toredaid kooliväliseid üritusi, mis nii hästi
tasakaalustavad siinset tihedat õppeprogrammi. Viimane selline oli meie kooliteatri
reis Hongkongi. Sõit toimus
rahvusvahelise kooliteatrite
ühingu ISTA (International
School’s Theatre Association)
festivali ajal. Motivatsioonist
mul puudust ei tulnud, sest
olen alati huvitunud teatrist,
reisimisest ja kultuuridest.
Eelmisel aastal Malaisias toimunud festivalist kirjutasin
põgusalt ka Viimsi Teatajas.
Reisile eelnenud päevad olid
pingelised, sest proove tuli
teha palju. Valmistasime ette

lühikesi etüüde Bangkoki elust.
Kujutasime oma trupiga Bangkoki ujuvaid turge, tai tantsu
ja kohalikku tänavaelu. Enne
reisi uurisin Internetist veidike Hongkongi kohta, et ennast
pisut ette valmistada. Ja jumal
tänatud, et inimene on leiutanud Google’i otsingumootori
ja Vikipeedia, sest muidu oleksin reisile läinud teadmisega, et
Hongkong on Hiina pealinn.
Vastupidiselt minu ootustele polnud aga meie külastatav suurlinn üldsegi nii selline rahvaste Paabel nagu olin
arvanud. Ehkki Hongkong on
arvatavasti üks maailma kõige
multikultuursemaid linnu, nägin enamasti tänavatel liikumas
siiski aasia päritolu inimesi.
Päris eriline tunne tekkis, kui
inimesed, suu ammuli, meie
rühma eurooplasi silmitsesid ja
omaette sosistades meid hiina
keeles valgeteks kummitusteks
kutsusid (mille meie võõrustajad omakorda tõlkisid ja ette

sosistasid). Pisuke ebakõla kohalikuga tekkis meil ka siis, kui
taksojuht ähvardas meid läbi
akna pildistamise pärast välja
visata. Kõigest neist väikestest
intsidentidest hoolimata olid
kohalikud meeldivad, sõbralikud ning vastupidiselt tailastele oskasid vapustavalt hästi
inglise keelt.
Esimesel päeval käisime
mägedes maailma suurimat
vabas õhus istuvat pronksist
Buddha vaatamas, mis peaks
ideoloogiliselt sümboliseerima
harmooniat inimese, looduse
ja religiooni vahel. Minu üllatuseks toimus sõit kuju juurde
mööda köisraudteed, mida olen
varem kohanud vaid suusakuurortides.
Kuna Tai kliima on väga
niiske ja palav, tundus mulle
Hongkongis ilma poolest meeldivalt kodune ja jahe. Mägedes
langes temperatuur lausa viie
kraadini. Kodune tunne tekkis
ka äärelinnas öömajal olles,

sest vastupidiselt keskusele
oli seal väga vaikne ja rahulik
– tänavatel liikus vähe inimesi
ja sõidukeid. Õhk oli värske ja
heitgaasita, toidud euroopalikud ning arhitektuur läänelik.
Hoolimata kõigest kodusest,
tabas mind kultuurišokk mitu
korda kohaliku tehnika kõrge
arengutaseme pärast. Näiteks
lennujaamas oli metroo ehitatud vaid selleks, et sõita ühest
lennujaama otsast teise. Huvitav oli jälgida kõrgustest (isegi
mina, 161sentimeetrine, tundsin end pikana) kuidas sajad,
eurooplaste jaoks äravahetamiseni sarnaste nägudega kohalikud nagu usinad sipelgad
maa-aluse rongi ustest sisse ja
välja sebisid. Ka mu süda oleks
ehmatusest seisma jäänud, kui
lennujaama vetsupotid iseendale vee peale tõmbasid, kuid
tehnikaimedega harjus kiiresti.
Tehes oma etteasteid teatrifestivalil, rõhusime kontrastile
tehnika ja spirituaalsuse vahel.
Professionaalsete draamaõpetajate ja teatriinimeste käe all
panime kokku näidendi, mis
juurdles küsimuse üle, kas

vaimse teekonna lihtsustamine
tehnika abil suudab rahuldada
ka inimese spirituaalseid vajadusi.
Harjutasime näitlemist väga
kogenud inimeste käe all, kellest mõne karjäär oli alguse
saanud lausa Broadwayl. Peale
praktilise kogemuse saime festivalilt ka hea teoreetilise pagasi. Meile anti põhjalik ülevaade
teatrikriitikast ja keha seitsmest
energia tasandist – tšakrast.
Kohalik kultuur, usk, tehnika ja multikultuursus teevadki

Kodutütarde töised laagripäevad kevadisel
koolivaheajal
Kodutütardele Mirle Lembi
nenile, Laureana Laevale ja
Merliin Graubergile algas
koolivaheaeg kahepäevase
koolituslaagriga noortelaagris Kloogal. Tüdrukud läbisid
laagris edukalt kodutütarde
viienda järgu testinõuded.
Tehti sporti ja õpiti matkatarkusi. Kuna see oli salgajuhtide
koolituslaager, siis pidid Püünsi kodutütred viima läbi näidis
koonduse ja organiseerima
mänguõhtu. Koonduse teema
oli plakati koostamine ja kodutütarde vabaajariietuse eskiiside
joonistamine. Individuaalvõistluses pälvisid Püünsi kodutütred
auhinnalised kohad.

Jumpstyle’i õpe Juuru
laululaagris.
Elamusterohkeks ürituseks
kujunes kolmepäevane laululaagrist osavõtt Juuru gümnaasiumis. Koos Püünsi tütarlastega osalesid seal ka kaks viienda

klassi noormeest Justus Pärt ja
Daniil Merkurjev. Reede õhtul,
21.märtsil tuli Püünsi rühmal
mängudega sisustada terve
õhtupoolik. Kuna laagrinoori
oli ligi sada, siis rabelesid meie
kodutütred palju. Päevakavas
oli palju huvitavaid tegevusi:
õpiti matkatarkusi, jumpstyle’i,
lendavat taldrikut mängima,
oli ka maastikumäng ja karaoketuba. Õhtu naelaks kujunes
Rapla maleva aasta tütre ja
kotka valimine ja tantsumaraton-disko. Disko lõpus selgitati
välja diskobeib ja diskokutt.
Tore oli. Saime uusi sõpru ja
mõtteid edaspidiseks.

Viivi Jõgisu
kodutütarde juht

Laululaagri hommikune rivistus Juurus.

Hongkongist ainulaadse linna
maailmas, kus kohtuvad ida ja
lääs.
Õppimine The Regent’s
Schoolis on olnud kultuuriliselt
ülihariv ja annab terveks eluks
olulise teadmise, et inimesed,
rassid, rahvused erinevad kommete ja käitumise poolest, kuid
on siiski nii sarnased. Õppimine Tai rahvusvahelises erakoolis sai võimalikuks tänu Viimsi
vallavalitsuse toetusele.

Paula Hakkaja
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AS Rannapere Pansionaat Viimsis pakub tööd

Hooldusõele

Töö vahetustega. Palk alates 7750–12 500 krooni.
Palun saata oma CV aadressile reet@rannapere.
ee või Kesk tee 1, 74001 Haabneeme. Info tel 606
4081, 606 4083.

Vajame teavet inimestest, kes on nõus
hooldama kodudes abivajajaid pärast
vastava väljaõppe saamist. Teata
endast telefonil 601 1660. Seenioride
nõukoja eesistuja Anne Vahemäe
kontaktid: 601 1660, 517 5422,
anne.vahemae@mail.ee

Valla seenioride nõukoja toimkonnad ootavad
vastuvõtule eakaid vallaelanikke alljärgnevalt:
17. aprillil kl 10–12 sotsiaalabitoimkonna liige
24. aprillil kl 10–12 teede- ja transporditoimkonna
liige
Seenioride nõukoja eesistuja
Anne Vahemäe kontaktid: 601 1660, 517 5422,
anne.vahemae@mail.ee
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Viimsi valla kultuurikalender
10. aprill – 4. mai

Viimsis toimusid
Baltimaade suurimad
lendava taldriku võistlused
29.–30. märtsil toimus Viimsi spordihallis rahvusvaheline Frisbee ultimate’i (’lendava taldriku’) turniir Kick in
de Kök.
Osales 34 meeskonda Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Eestist ning
kokku peeti 140 mängu neljal
väljakul.
Parimate eestlastena saavutas 4. koha naiste võistkond.

Tulemused:
Open (‘vaba’) alagrupp
1. Hardcore Ultimate – Läti
2. Stockholm Syndromes –
Rootsi
3. OksiDiscO – Venemaa
11. FreezeB – Eesti
18. FreeFlyers – Eesti
22. Discdroppers – Eesti
Parim teamspirit (‘meeskonna
vaim’) oli Ground Zero Soomest.

Naiste alagrupp
1. Bublicious – Leedu
2. Bestii – Venemaa
3. Cosmic Girls – Venemaa
Parim teamspirit (‘meeskonnavaim’) oli WaasanWetoWoima
Soomest.
Leedu naiskond võitis esimest korda meie turniiri 11 aasta jooksul.
Frisbee ultimate’i mängitakse Eestis aktiivsemalt aastast 1997. Spordiala on täna
endiselt veel hobitasemel, kuid
tänu aktiivsetele tegutsejatele
korraldatakse juba mitu aastat rahvusvahelisi turniire ja
käiakse ise välismaaturniiridel
kogemusi omandamas. Frisbee ultimate propageerib ausat
mängu, sportlikkust ja lugupidamist vastase suhtes ning
selle eest antakse välja parima meeskonnavaimu auhind.
Turniiri korraldati seekord 11.
korda.

VT

Viimsi valla sünnid seisuga 31.03.2008

Tere tulemast!


Jaanika Mättasel
ja Marko Gussevil
sündis 19. veebruaril poeg Alexander
Tristan.



Kersti ja Marek
Meindorfil sündis
28. veebruaril tütar
Martaliisa.



Eve ja Janek Hintsovil
sündis 5. märtsil
poeg Oliver.



Nele Vendtil ja Kristjan
Prantsil sündis 16.
märtsil poeg Hans
Kristian.



Kai-Liis ja Valeri
Gramakovskil sündis
25. märtsil poeg Ralf.

Armas Margus Kaubi!
Avaldame Sulle südamlikku kaastunnet
kalli isa kaotuse puhul.
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Rahvatantsurühm ja
noortekapell Valla-alune

jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner,
Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda 1918–
1920
Eesti ja külm sõda
Avatud K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis
kuni 30. aprill
August Künnapu maalinäitus „Naerukuu aprill”
Avatud E–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
kuni mai keskpaik
Siim-Tanel Annuse reljeefmaalide näitus
Info kiriku lahtiolekuaegade
kohta: Aino Johanson tel
5559 1025
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kuni 30. aprill
Raamatunäitus „Aprill naljakuu. Eino Baskini anekdoodid”
Prangli raamatukogus
kuni 14. aprill
Raamatunäitus „Eesti Vabariigi juubeliaasta. Mõeldes
kultuurile”
Viimsi raamatukogus
kuni 14. aprill
Alari Kivisaare fotonäitus
„Mereäärne Viimsi”
Avatud E–R 8–17
Viimsi keskkooli raamatukogus
10. aprill kell 12
Liikumise „Eesti kaunis
kodu” teabepäev Viimsi
päevakeskuses
Kontserdikava Rootsi lastelt
„Kodu kauniks – miks ja
kuidas?” Lehte Jõemaa
Kodukaunistamise liikumisest Viimsi vallas. Enno
Selirand
„Kuidas kujundada koduaeda? ” Slaidiprogramm. Eesti
dendroloogiaseltsi esinaine
Aino Aaspõllu
Viimsi päevakeskuse saalis
11. aprill
Eakate väljasõit Viljandisse
Viljandi teatri Ugala etenduse „Merilyn” külastamine
Info: Lehte Jõemaa, tel 606
4080
13. aprill kell 11
Kontsertjumalateenistus
Esineb Taru Kolgata koguduse naisansambel
Kõneleb Leho Paldre (Kolgata koguduse pastor)
Teenistusel on tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

13. aprill kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13. aprill kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
14. aprill – 5. mai
Raamatunäitus „Eesti Vabariigi juubeliaasta. Mõeldes
inimesele”
Viimsi raamatukogus
15. aprill – 5. mai
Linnufotod
Viimsi keskkooli
raamatukogu
17. aprill kell 16
Filmiõhtu: lastefilm (suurel
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefilm (suurel ekraanil)
Randvere noortekeskuses
18. aprill kell 13
Naljakuu aprill. Eakate
koosviibimine
Etendus „Meri ja Orav”
Sissepääs 50/70 krooni
Viimsi päevakeskuse saalis
18. aprill kell 19
Muusikali „Barnum” esietendus
Pilet 50/80 krooni
Viimsi huvikeskuse saalis
20. aprill kell 11
Noorte sisustatud jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras. Teenistusel on tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus
20. aprill kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Eve Kruus. Laulab
Kuldjala lauluseltsi koor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
20. aprill kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
20. aprill kell 19
Muusikal „Barnum”
Pilet 50/80 krooni
Viimsi huvikeskuse saalis
23. aprill
Jüriöö jooks ja perepäev
Püünsi põhikoolis

23. aprill
Õpilaskonverents. Ajalugu
Viimsi keskkoolis
24.aprill kell 10
Randvere küla looduse-õpperaja heakorrastustalgud
Info: Aime Salmistu tel.
6064036, mob.5188125
Kogunemine Randvere
Päevakeskuses
24. aprill kell 16
Filmiõhtu: lastefilm (suurel
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefilm (suurel ekraanil)
Randvere noortekeskuses
25.–26. aprill kell 19–10
Pidžaamapidu
Lastele vanuses 7–13 aastat
Eelregistreerimine kuni 14.
aprillini: tel 606 6826, viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
26. aprill
Viimsi keskkooli ja Püünsi
põhikooli ühine seikluspäev
Rohuneeme puhkealal
26. aprill kell 12
Kevadine suurkogu
Viimsi pensionäride ühingu
15. sünnipäev
Viimsi huvikeskuse saalis
26. aprill kell 19
Muusikal „Barnum”
Pilet 50/80 krooni
Viimsi Huvikeskuse saalis
27. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlustab Matt Edminster.
Teenistusel on tasuta lastehoid.
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. aprill kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

30. aprill kell 18
Kontsert. Heldur Vaabel 80
Esinevad: Pirita, Valla-alune,
Merimemm, segakoor Viimsi, rahvamuusikaorkester
Ants ja Liisu
Viimsi huvikeskuse saalis
1. mai kell 10
Püünsi küla 10. korrastustalgud ja spordipäev
Püünsis
1. mai
Nõidade pidu
Prangli rahvamajas
2. mai kell 19
Muusikal „Barnum”
Pilet 50/80 krooni
Viimsi huvikeskuse saalis
2.–4. mai
Noortefestival „Piiblipäevad
2008”
Viimsi vabakoguduse kirikus, Viimsi spordihoones
3. mai
Prangli saare heakorrapäev.
Õhtul talgutrall
Prangli rahvamajas
3. mai kell 16
Kirikukontsert
Esinevad: Türnpuu meeskoor, segakoor Bangtone
Lätist ning naiskoorid Nelli
ja Meelika
Esitamisele tuleb Schubeti missa G-duur ja muud
muusikat.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3.–4. mai
Harjumaa täiskasvanute
harrastustruppide teatrifestival
Viimsi huvikeskuse saalis
4. mai kell 10
Jumalateenistus noorte
festivali „Piiblipäevad
2008” raames
Jutlustab Herman Jürgens
Viimsi spordihallis

27. aprill kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

4. mai kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

27. aprill – september
Tartu Mänguasjamuuseumi näitus „Karjakuninga
mängud”
Viimsi Vabaõhumuuseumis

4. mai kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

28.aprill kell 14
Viktor Pallo raamatu
“Kurbuseta elu” esitlus
Külas Lasnamäe Päevakeskuse seeniorid
Kontsert
Randvere Päevakeskuses

4. mai kell 16
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
Rohuneeme kabelis

28. aprill kell 14–17
Joonistame emale koos vanaemade ja vanaisadega
Viimsi Päevakeskuses

Info: Marje Plaan, Viimsi
valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Sport
Viimsi valla meistrivõistlused
lauatennises peeti 23. märtsil
Viimsi spordihallis 18 sportlase osavõtul. Naistest tuli
konkurentsitult võitjaks Helgi
Sard. Noormehi oli sel korral
vaid kaks, kellest parimaks
osutus Kalev Liho, teisele
kohale jäi Gabriel Väinsaar.
Meeste osas rõõmustas mitme
uue mängija lisandumine. Üldarvestuses peeti kõige tugevam
lahing põhiklassi meeste vahel,
kus kohtusid mullune võitja
Kristjan Kant ning uustulnuk
Rodion Zlobin. Tugevamaks
osutus Zlobin. Põhiklassi kolmas mees oli Tarmo Kapper.
Meesveteranide II vanuseklassis tuli võitjaks Hardi Mets,
teine koht kuulus Viktor Palmetile ja kolmas Arvo Saadile.
Kõige arvukam osavõtt oli veteranide III vanuseklassis, kus
võistlemas üle 60aastased mehed. Kaheksast selles rühmas
osalenust sai esikoha Johannes
Kant, kes meeste üldarvestuses
jäi kolmandaks, oma grupi teiseks tuli Toomas Pakane ning
kolmandaks Mart Kraut.
Võistluste ladusa korralduse
eest palju tänu rahvusvahelise
lauatennisekohtuniku kategooriat omavale Mart Kraudile!
Valla
meistrivõistlustele
ujumises eelnenud SPA Viimsi
Tervis auhinnavõistlustele kogunes tänavu palju rohkem lapsi, sest osalemas olid ka meie
noorima spordiklubi Viimsi
Veeklubi ujujad. 25 m vabalt
ujumises (1999. aastal ja hiljem
sündinud lastele) oli stardis nii
tüdrukuid kui ka poisse 19.
Tüdrukute võitjaks tuli Mairiin
Salumaa Viimsi Veeklubist ajaga 20.55, edestades oma klubikaaslasi Brigitta Piipuud ja Pille Pappelit rohkem kui kahe sekundiga. Poiste samal distantsil
võttis karika Armin-Egert Lelle
Viimsi Veeklubist ajaga 20.30,
teine ja kolmas koht SPA Viim-

si Tervis klubipoistele Martin
Veerteele ja Ott Sallale. 50 m
vabaltujumises (1997. aastal
ja hiljem sündinud lastele) oli
üheksast tütarlapsest tublim
Marie-Loreen Ränisoo Viimsi Veeklubist, kes võitis ajaga
40.95, teisele kohale jäi Sandra
Raag SPA Viimsi Tervis klubist
ja kolmas koht Viimsi Veeklubi
tütarlapsele Merilin Vernikule.
Kolmeteistkümnest poisist tuli
karikavõitjaks Artur Kooser
ajaga 37.73, teise koha saavutas Otto-Karl Kont ning kolmandaks jäi Kristjan Narusk
SPA Viimsi Tervis klubist.
Valla meistrivõistlustel oli
osalejaid küll vähem, kuid
konkurents tugevam, siin tulid
juurde ka Pirita TOPi klubis
treenivad noored. Kuni 13aastastest tütarlastest võitis TOPi
klubis treeniv Karleen Kersa 50 m vabaltujumise (aeg
29.90), rinnuliujumise (37.69),
seliliujumise (37.83), oli teine liblikujumises (35.66) ja
kuni 17aastaste neidude 100
m rinnuliujumises (1:24.01)
ning kolmas kuni 17aastaste
100 m kompleksujumises ajaga 1:18.90. Kuni 13aastastest
tüdrukutest oli Viktoria Plemakova SPA Viimsi Tervis klubist
hõbemedaliomanik 50 m vabalt- ja rinnuliujumises, samuti
100 m kompleksujumises ning
hõbemedali saavutas ka Irma
Põder SPA Viimsi Tervis klubist 50 m seliliujumises. Vanessa Maibaum TOPi klubist
võitis 50 m liblikstiilis ajaga
34.94 ning 100 m kompleksi
ajaga 1:26.03, oli kolmas 50 m
vabalt- ja seliliujumises. Kolmanda koha medali sai Danielle
Luks SPA Viimsi Tervis klubist
50 m rinnuliujumises ning klubikaaslane Grete Liblikmann
liblikujumises. Kuni 13aastastest poistest tuli neljakordseks
võitjaks Mikk Laanes SPA
Viimsi Tervis klubist, ujudes

50 m vabalt ajaga 29.75, rinnuli ajaga 38.89, selili ajaga 34.92
ning liblikat ajaga 33.57. Teise
koha medalid sai kaela mitmekülgne spordipoiss Christopher
Juul, 50 m vabalt 35.74, rinnuli 52.57 ja selili 45.49. Oliver
Keller Viimsi Veeklubist jäi
pronksmedalile 50 m vabalt-,
rinnuli- ja seliliujumises.
Kuni 17aastastest neidudest tuli Kätlin Rohtlaid TOPi
klubist võitjaks 100 m vabalt(1:03.18), rinnuli- (1:22.31),
50 m liblik- (32.64) ja 100 m
kompleksujumises (1:14.03),
esikohalt teisele taandus ta
vaid 100 m seliliujumises
ajaga 1:14.53. Hõbemedalid
sai neidudest Katriin Kersa
(TOP) 100 m vabaltujumises ning 50 m liblikas ja 100
m kompleksis. Pronks kuulus
100 m vabaltujumises Miina
Kütsonile (SPA Viimsi Tervis)
seliliujumises Kirke Pässile
(SPA Viimsi Tervis) ning 50 m
liblikujumises Liselle Luksile.
Noormeeste parimaks igal alal
oli Sander Parts SPA Viimsi
Tervis klubist, võites 100 m
vabalt 57.50, rinnuli 1:19.51,
selili 1:15.42 ja 50 m liblikat 29.85 ning 100 m kompleksi 1:13.79. Hõbemedalid
võitsid Oliver Härmson (SPA
Viimsi Tervis) 100 m vabalt(1:05.81) ja rinnuliujumises
(1:24.76) ning klubikaaslane
Markus Kadastu 100 m selili(1:17.70) ning 50 m liblikujumises (32.00). Samas vanuseklassis sai pronksmedali Alex
Savi 100 m vabaltujumises,
Lauri Visnapuu rinnuliujumises ning Mikk Laanes seliliujumises – kõik SPA Viimsi
Tervis klubist. Kahe põhiklassi naise konkurentsis tuli
koduses ujulas kolmekordseks
võitjaks Kaja Masing, ujudes
100 m vabalt 1:10.38, rinnuli 1:27.42 ning selili 1:19.92.
Kerttu Tammeri samuti SPA

Lauatennis. Helgi Sard (vasakult), keskel noormeestest teise koha saavutanud
Gabriel Väinsaar ja noormeestest parima koha omanik Kalev Liho.
Viimsi Tervis klubist jäi teiseks vabaltujumises (1:13.86)
ning seliliujumises (1:22.95).
Meeste suveräänseks võitjaks
tuli Herol Marjak (TOP), võites 100 m vabalt 55,55, rinnuli
1:12.56, selili 1:08.13, 50 m
liblikat 27.99 ja 100 m kompleksi 1:08.13. Hõbemedal 100
m vabaltujumises läks Kaarel
Viigile (1:03.80), rinnuliujumises Sten Saarele (1:16.15)
ning 100 m seliliujumises
(1:11.67), 50 m liblikas (30,44)
ja 100 m kompleksis (1:12.67)
Fred Kangurile (SPAViimsi
Tervis). Meeste konkurentsis saavutasid kolmanda koha
Henri Raska 100 m vabalt(1:04,33), Riho Jürvetson rinnuli- (1:20.25), Kaarel Viik selili- ning Indrek Jaaksoo 100 m
kompleksujumises(1:17.85).

Veteranide ujumises oli
osalejaid nii vähe, et vaevalt
veest välja saades tuli taas sukelduda järgmisele distantsile.
Veteranid on meil aga igal alal
tublid, nii ka ujumises. Naiste
noorematest tuli ainsana, ujus
ja võitis Ene Kivet. 100 m vabalt oli aeg 1:27.67, rinnuli samal distantsil 1:40.20 ja selili
1:36.45. Noorematest meesveteranidest võitis Tiit Pappel
100 m vabalt (1:05.98), rinnuli (1:28.91), selili (1:15.16)
ja kompleksi (1:12.57). Samadel distantsidel sai teise
koha Sven Tammeri, aegadega vastavalt 1:10.33, 1:31.77,
1:28.86 ja 1:18,20. Vabalt
ujumises 100 m sai pronksmedali Kalev Kreekman. Vanemate meesveteranide (üle
50aastased) kolmekordseks
võitjaks tuli Ado Viik, saa-

des 50 m vabaltujumises aja
42.97, seliliujumises 50 m aja
56.86 ja kompleksujumise 100
m 2:17.58, lisaks hõbemedali
rinnuliujumises ajaga 1:05.33.
Rinnuliujumise 50 m võitis
Enno Lekk ajaga 41.26. Teise
koha 50 m vabaltujumises sai
Mihkel Roots (50.11), sama
koha ujus ta välja ka 50 m seliliujumises (1:04.09) ning kolmanda koha medal tuli 50 m
rinnuliujumises ajaga 1:05.49.
Kolmanda koha 50 m selili
saavutas Aleks Taurafeldt.
Vapralt pidas sellel ujumismaratonil peakohtuniku ametit
teenekas treener Enn Lepik.
Palju tänu talle ja ta headele
kolleegidele ning klubikaaslastele SPA Viimsi Tervisest!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas
14.–20. aprillil Harjumaa
noorte meistrivõistlused
korvpallis, poiste A-, B-,
C-vanuseklassi medalimängud
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit
19. aprillil Eesti valdade
XVI suvemängude eeltur-

Mikk Laanes (vasakult), Oliver Härmson, Fred Kangur, parim noormees Sander Parts, parim tüdruk Karleen
Kersa, valla parim ujuja Herol Marjak, parim neiu Kätlin Rohtlaid, Katriin Kersa, parim tüdruk Vanessa
Maibaum, Lauri Visnapuu,S ten Saar ja Markus Kadastu.

niirid võrkpallis
Korraldaja: Eestimaa spordiliit Jõud
22. aprillil Harjumaa
koolidevahelised meistrivõistlused murdmaateatejooksus
Kolgaküla

Viimsi valla võrkpallihuvilised mehed
otsivad enda sekka noort lisajõudu, et
kodukandis tõsisemalt oma meelisalaga tegeleda. Palutakse endast märku
anda juba sel kevadel, et saaks mõnes
spordisaalis sügisel juba kindlalt kanda
kinnitada. Kontakt: 609 0980 või tiia@
viimsivald.ee
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 Müüa võõrasemade ning
teiste lillede ja köögiviljade
taimi. Tel 5349 9081.
 Harjumaal Suurestas müüa
suures koguses haljastusja täitemulda. Vajadusel
organiseerime ka materjali
transpordi. Lisainfo: muld@
golfest.ee. Tel 522 0073.
 Upper Autoteenindus võtab
tööle koristaja. Tel 521 1589,
e-post upper@upper.ee.

 Muruniitmine, puuderaie,
okste- ja võsalõikus ning
teised haljastuse hooldustööd. Tel 5563 7666.

 Metallikoristus. Aleksander.
Tel 5695 7713.
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075.

 Annan klaveritunde. Tel
5569 1909.
 Ehitus-, remondi- ja siseviimistlustööd. Sauna puitosad
ja terrassid. Kerghaagiste
rent. Tel 5664 6709.

Müüa
tõutunnistusega
Tiibeti mastifi kustikad

Raamatupidamisteenused
info
tel. 50 242 76
või meilil

ermlika_e@hotmail.com

Kennelis Kayacara (asukohaga Kiilis) on
müüa 26.02.2008 sündinud Tiibeti mastifi
tõukoera isased kutsikad (üks must, teised
pruunikasmustad) ja üks emane (pruunikasmust)
kutsikas. Loovutamise hetkeks (alates mai
kuu teisest nädalast) on kutsikad kiibistatud,
vaktsineeritud ning omavad tõutunnistust.
Mõlemal vanemal on täidetud kõik
aretusnõuded. Tule tutvu meiega veebiaadressil
www.kayacara.pri.ee ja võta ühedust meili teel
kayacara@gmail.com või helista 510 5867.

Tule veeda lõbus sünnipäev või
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!
Pakume mitmeid pakette nii lastele
kui ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee
www.bowlingclub.ee

AS Rannapere Pansionaat Viimsis
Eritellimus mööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
Eritellimus
mööbel
vannitoa
mööbel, büroomööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290
229;
Tel:
633
3215
Küsi
infot:
56
610
792
Faks:
633
3275
56 290
229;
Tel: 633 3215
info@uukren.ee
Faks: 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee

www.uukren.ee

pakub tööd

Hooldus
õele
Töö vahetustega. Palk alates

Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Ville Värk
51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja
ja remontööd
eramutele
Üldehituselektrija santehnilised
korteritele
ja eramutele tööd

elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel: 633
3215,
Faks
633 3275
Küsi
infot:
56 630
915
info@uukren.ee
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Aed & Värav
Tänava- ja äärekivide paigaldus.
Piirdeaedade, väravate valmistamine ja paigaldamine.
Pakume koostöös Hansa Liisinguga järelmaksu võimalust!
Hinnad talviselt soodsad. Küsi pakkumist!
Kesk-Sõjamäe 24, 11415 Tallinn
tel 5645 1554, 605 8578, e-post aed.varav@mail.ee

7750–12 500 krooni.
Palun saata oma CV aadressile
reet@rannapere.ee või Kesk tee
1, 74001 Haabneeme. Info tel 606
4081, 606 4083.

OÜ Viimsi SPA pakub tööd:

füsioterapeudile
maniküürija-pediküürijale
ilukeskuse massöörile
hooldelukksepale
CV koos sooviavaldusega palume
saata aadressile OÜ Viimsi SPA,
Randvere tee 11, 74001 Viimsi
vald, Harjumaa või e-postile
viimsispa@viimsispa.ee.
www.viimsispa.ee
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Kas teate et:
• kevadväetis Extra aitab lahti saada samblast murus

Rannapubi ja restoran Paat

Viimsis vajab oma töökasse kollektiivi suveperioodiks (mai – september)

ÖÖValVuriT
Pakume kindlat kuupalka, tööd graafiku alusel
informatsioon telefonil 60 90 839; 52 92 912
CV saata paat@ag.ee
rohuneeme tee 53, Viimsi, harjumaa

• kõige kiiremini kasvav elupuu sort on “Brabant”
• üleliigset rohimist aitab ära hoida peenravaiba kasutamine
• kevadel on õige aeg maha panna liiliate sibulad
Nüüd ka suures valikus hekiistikuid!
OÜ Selteret
Viimsi
Muuli tee 8
Tel 601 1727

Avatud: E-R 9.00-19.00
L 10.00-19.00
P 10.00-16.00

Elekter
projekteerimine, paigaldus, hooldus ja käiduleping

Valvetehnika
projekteerimine, paigaldus ja hooldus

IT- ja sidetööd
arvutite müük, hooldus ja remont
Asume Lubja külas Paenurme tee 37. Tel 517 2941,
609 2280; e-post raimo@paenurme.ee

Aserbaidžaani köök

Elava Tule
baaris
Oleme avatud iga päev
kella 11-23, reedel ja
laupäeval 11-24.
Asume Nelgi tee 1.
Kontakt: 609 1901
www.elavatule.ee.

E-asutus
TRANSPORT 15t MULTILIFT KALLURIGA
- liiv
- killustik
- muld
- prügi 15t konteineriga

teostab vaiba ja
madratsi süvapuhastust
sinu enda kodus.

- ekskavaatoriga kaeve- ja
planeerimistööd
- välistrasside ehitus
- lammutustööd

tel 552 5200

TÄNAV
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

OÜ Deltabuild
Pakume järgmiseid ehitusgeodeesia teenuseid:

• kinnistute jagamine • geodeetilised
alusplaanid • hoonete märkimine
www.geomap.ee ; geomap@geomap.ee
tel 6620708

TEOSTAME SÕIDU- JA PAKIAUTODE
KERE- NING VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE
E-R 9.00 – 18.00
AMPRI TEE 9/1, VIIMSI VALD, TEL. 55530501
info@sambora.ee, www.sambora.ee

MULD • LIIV • KILLUSTIK
TÄITEPINNAS
KALLURTEENUSED
Tel 5661 8666, 528 7350
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Tule ja veendu selles ise!

Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

UKS, MIDA VÕIB USALDADA

TÕSTUKSED

garaaſidele ja
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

• Tootmine • Müük • Paigaldus •
Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel.

60 11 812
53 416 072

www.lumenerakliinik.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
uroloog
onkoloog
Plastikakirurg
Kõrvaninakurguarst
Nahahaiguste arst
silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa
Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee

www.standoor.ee

Uudis!
Hammaste
laservalgendus
Dr. Merike Immato

HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Aprillis saab traktori
ostja kaasa tasuta
traktori käru
väärtuses 2495.-

NB! Laste hambaravi tasuta

Haiglaravi,
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrvaninakurguhaigused
ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
uroloogia

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont
sildade kontroll, reguleerimine ja remont

sünnitusabi

Lumepuhurite müük
Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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