
6. märts 2009nr 5 (272)Tiraaž 7190

Sotsiaaltoetuste määramises on muudatusi  >>  Loe lk 2.

Vahva vastlaliug Laidoneri mäelt. 
Vaata lk 6.

„Winnifred ja hernetera” 
esimest korda Eestis
Kümnendat tegevusaastat alustanud Komose näitetrupp toob Viim
si huvikeskuses lavalaudadele uue muinasjutulise muusikali „Winni
fred ja hernetera”. Esietendus on 28. märtsil ja publik näeb seda 
muusikali Eestis esimest korda.

Avalöök

19. jaanuari pärastlõunal koguneb 
trupp saali ning muusika- ja pro-
jektijuht Kalle Erm juhatab esi-
mese proovi sisse. Pikem arutelu 
tekib kõigile sobivate lisaproovi-
aegade leidmise üle. „Jääb ära,” 
kostab saalist repliik, kui aruta-
misega on jõutud sinnamaani, et 
ükski aeg pole sobiv. Järgneb üle-
üldine naer.

Prints tahab naist

Lavastaja Rünno Karna: „Tegu 
on muinasjutuga, mille põhisi-
su on see, et prints tahab endale 

naist saada,” alustab Rünno. „Tal 
on õel ja kuri kuningannast ema, 
kes printsesside suhtes väga valiv. 
Kandidaadid üks kuni kaksteist 
kukuvad kõik haledalt läbi.” Kaks-
teist printsessi saalis naeravad selle 
peale ohjeldamatult.

„Siis tuleb meil uus printsess 
Winnifred (osatäitja Kristel Pe-
dak). Põhiliselt toimub jant ja 
trall peaaegu etenduse lõpuni,” 
pajatab lavastaja. Veel räägib ta 
kuninganna Aggravaine lahuta-
matust kaaslasest võlurist, kõne-
võime kaotanud printsi isast ehk 
kuningast, kelle nimi on Sexti-
mus Vaikne.

Olid tamme all

Etendust läbiv tegelane on jutusta-
ja, keda kehastab virtuaalsel kujul 
lavastaja ise. Pisut ette rääkides li-
sab Rünno, et kuningas saab eten-
duse lõpus kõnevõime tagasi ja 
räägib isegi neli lauset.

„Meil on veel teine armasta-
jateliin ka,” meenub lavastajale. 
„Kuna muinasjutus on niisugune 
seadus, et keegi ei tohi enne prints 
Kartmatut abielluda ja kuninganna 
on väga valiv, polegi kuningriigis 
saadud juba pikemat aega abiel-
luda. Kaks õnnetut armastajat on 
seetõttu veel paari minemata,” li-
sab ta. „Aga nemad on juba tamme 
all piknikul ja oodata on järelkas-
vu,” valgustab ta leedi Larkeni ja 
söör Harry muresid-rõõme. „La-
dina-Ameerika seebikas?” küsib 

keegi saalist ja lavastaja noogutab 
nõusolevalt.

Saabub prints Kartmatu

Tegelikult on „Winnifred ja herne-
tera” ehk „Once Upon a Mattress” 
kogupere muusikaline komöö-
dia, mis esietendus Broadwayl 
1959. aasta 11. mail. Seda mängiti 
460 korda. Muusikalist tehti te-
lefilm 1972. aastal. Uus filmiver-
sioon linastus 2005. aastal.

„Esietendus on 28. märtsil,” lõpe-
tab lavastaja sissejuhatuse. „Alles? 
Juba? Ahah,” reageerib näitlejas-
kond ning lavastuse koreograaf Kati 
Aid hakkab tantse õpetama. Poole-
teisetunnise hüplemise, keerutamise 
ja „tibikätega” tippimise järel saabub 
proovi prints Kartmatu.

VT

Maakonna 
arengustrateegia 
aastani 2025
Kolmapäeval, 18. veebruaril allkirjasta
ti Harju maakonna arenguvisioon aastaks 
2025.

Tallinna lauluväljaku klaassaalis allkirjasta-
sid selle dokumendi Harju maavanem Värner 
Lootsmann, Harjumaa omavalitsuste liidu 
esimees Urmas Arumäe ja kõigi 24 Harju oma
valitsuse volitatud esindajad.

Maavanem Värner Lootsmann algatas Har-
ju maakonna arengustrateegia koostamise 
2007. aasta juunis. Samal ajal moodustati aren-
gustrateegia ettevalmistamiseks 12liikmeline 
Harju arengunõukogu eesotsas maavanemaga.

Arengustrateegia koostamiseks loodi kolm 
töörühma, kuhu kuulusid kohalike omavalit-
suste, maavalitsuse, ministeeriumide ja teiste 
ametkondade esindajad ning spetsialistid, kok-
ku üle 60 inimese. Oktoobris 2008 valminud 
dokument sai Harjumaa omavalitsuste heaks-
kiidu.

Arengustrateegia käsitleb kolme teemavald-
konda, mis hõlmavad maakonna tuleviku-
käsitlust tervikuna: tegus rahvas, kvaliteetne 
elukeskkond ja tasakaalustatud ruumimuster. 
Eesmärk on luua eeldused teadlikuks ja sihi-
päraseks arendustegevuseks maakonnas. Edu 
eelduseks on kokkulepped ja koostöö.

„Arengustrateegia loomisel on pealinna ja 
ülejäänud Harjumaa huvide ühine teostamine 
arengu nurgakiviks,” lausus Harju maavanem. 
„Arengustrateegia väljatöötamises osalesid ka 
mitmed ministeeriumid. Olen kindel, et mi-
nisteeriumid lähtuvad edaspidi oma plaanides 
maakondlikust arengustrateegiast.”

Arengustrateegia ettevalmistamisprotsessi 
juhtis SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. 
Dokumendiga on võimalik tutvuda HEASi ko-
dulehel www.hedc.ee.
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Teadmiseks 
reklaamiandjatele ja 
neile, kes kuulutusi 
avaldavad
Viimsi Teatajas reklaamide ja kuulutuste aval-
damises hakkas 1. märtsil kehtima uus kord. 
Nüüdsest peab reklaami või kuulutuse andja 
tasuma selle eest enne reklaami või kuulutu-
se ilmumist. Selleks tuleb Viimsi Teatajale 
meilitsi (vt@viimsivv.ee) või kirja teel saata 
oma reklaamisoov või kuulutus ning teatada, 
millisele aadressile saata arve. Kuulutus või 
reklaam ilmub siis, kui arve on tasutud. Seni 
kehtinud hindadele lisandub käibemaks.

Muudatuse aluseks on Viimsi vallavalitsu-
se korraldus 13. veebruarist 2009 nr 64 p.1.7. 
Vallavalitsuse esitatud varasemad arved, mis 
on maksmata, tuleb maksta jätkuvalt valla-
valitsusele.

Vasakult esimene Winnifredi osatäitja Kristel Pedak, vasakult teine koreograaf Kati Aid.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 

e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 

või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kaastöid nende 

selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 

Juulis lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 

Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas 

ja Jan Trei

Trükki toimetanud: 

Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 20. märtsil.

Pranglile vedaja leidmiseks 
tuleb uus konkurss
Riigihange vedaja leidmiseks 
LeppneemeKelnase parvlaeva
liinil on lõppenud. Pakutud laev 
ei sobinud. Välja kuulutatakse 
uus hange.

Möödunud aastal kuulutas vald 
välja konkursi vedaja leidmiseks 
Leppneeme-Kelnase laevaliinil. 
Konkursile eelnes sadamate re-
konstrueerimine, et oleks võimalik 
parandada laevaühendust saarega. 
Euroopa Liidust saadud rahaga said 
2008. aastaks sadamad süvendatud, 
reisilaevakaid rajatud ning navigat-
sioonimärgistus üles seatud.

„Need tööd olid eelduseks, et 
välja kuulutada praamihange ning 
tagada Prangli elanikele turvaline 
ja pikk navigatsiooniperiood,” üt-
les abivallavanem Endel Lepik.

Väljakuulutatud hankele laekus 
vaid üks pakkumine. Paraku ei so-

binud laev, mille hankes osaleja 
pakkus. „Tegu oli autopraamiga, 
kuid meil oli peamiseks tingimu-
seks mugav reisijatevedu ja veo- 
või sõiduauto veo võimalus tuli 
tagada, et vajadusel vedada pääste- 
või prügiautot vm,” ütles Lepik.

Abivallavanema sõnul on vald 
juhtinud majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumi tähelepanu 
Prangli elanike võrdse kohtlemise 
põhimõttele. Näiteks Vormsi saare 
ühendust mandriga doteerib riik 
aastas 8 miljoni krooniga. Viimsi 
sai möödunud aastal dotatsiooni 
vaid 900 000 kr, sel aastal ei ole 
suuremat eraldust plaanitud.

„Ka Viimsi vajab suuremat do-
tatsiooni, et parvlaeva tellimust fi-
nantseerida,” sõnas abivallavanem. 
Paraku on siin tegu vallasisese lii-
niga erinevalt teistest saarteliini-
dest, kus sarnased praamiühendu-

sed on maakonnaliinid. Sarnane on 
liiniühendus Kaarma vallas Abruka 
saarega, kuid seal on käigus veelgi 
väiksem laev kui see, mis sõidab 
Prangli ja mandri vahet. Praegu 
sõidab Leppneeme-Kelnase liinil 
postipaat, mis võib peale võtta 36 
reisijat.

Endel Lepiku sõnul kavatseb 
vallavalitsus välja kuulutada uue 
hanke, kuid muuta selle tingimusi, 
et saada odavamat hanget ja loobu-
da autoveo võimalusest.

„Tahame saada laeva, mis liigub 
kiiremini kui praegune, mis sõidab 
vähem kui tund aega,” ütles Endel 
Lepik. Sõiduaeg võiks tema sõnul 
väheneda 45 minutini. „Tahame, 
et laev oleks merekindel ning kan-
nataks ka jääd. Reisijate arv peaks 
jääma samaks,” lisas Lepik.

Annika Poldre

13.–27.03.2009 kell 8.30–17.00 
(esmaspäeviti kella 18ni ja 
reedeti kella 16ni) on Viimsi 
vallamajas (Nelgi tee 1) ava
likul väljapanekul Pärnamäe 
küla, Pärnamäe tee ja Mäealu
se tee vahelise ala detailpla
neering Aiandi tee ja Vehema 
tee vahelisel lõigul.

Planeeringu ala suurus on 
ca 3,4 ha ja piirneb Pärnamäe 
tee ning Lubja tee 2, Vana-
toa III, Vihamäe II, Mäealuse, 
Kalda kinnistutega. Planeeringu 
eesmärk on tagada planeeritaval 
alal asuvate teede avalik kasutus, 
määrata ehitusõigus ühele 
üksikelamukrundile ja ühele 
ärimaakrundile ning moodustada 
kaitsehaljastusemaa sihtotstarbe-
ga maaüksused. Detailplaneerin-
guga kavandatud elamu suurim 
lubatud kõrgus maapinnast on 
6 m, ärihoonel 12,5 m, suurim 
lubatud ehitusalune pindala ela-
mukrundil on 250 m², ärikrundil 
320 m² (maapealne) ja 750 m² 
(maa-alune).

Sotsiaaltoetustest 2009. aastal
Eelarvevahendite vähenemisega on tehtud 
muudatusi 2009. aastaks ka sotsiaalvald
konnas.  Muutunud on toetuste määramise 
põhimõtted ja mõne toetuse suurus.

1. jaanuarist rakendusid lapsehoiutoetuse mää-
ramise uued tingimused. Alates sellest kuupäe-
vast laekunud toetuse saamise tingimusteks on, 
et lapse mõlema vanema elukoht on registree-
ritud Viimsi vallas. Taotlusi rahuldatakse juhul, 
kui teenuse saamise kuust pole möödunud roh-
kem kui kaks kalendrikuud. Ka toetuse suurust 
arvestatakse uut moodi. Juhul kui lapsehoiutee-
nuse eest on tasutud 1000–4000 krooni, on toe-
tuse suuruseks 50 protsenti tehtud kulutustest. 
Kui teenuse eest on tasutud üle 4000 krooni, 
on toetuseks 2000 krooni. Alla 1000krooniseid 
kulutusi ei kompenseerita.

Veebruarikuust tehti muudatusi ka Viim-
si valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise korras. Kõiki Viimsi 
valla sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse 
vaid vähekindlustatud isikutele. Vähekindlus-
tatuse piir on kinnitatud ülalmainitud korras ja 
praegu 4000 krooni esimese pereliikme kohta. 
Iga järgmine pereliige on 75 protsenti ehk 3000 
krooni. Näiteks kaheliikmelise pere sissetuleku 
piiriks on 7000 krooni, et kvalifitseeruda val-
la eelarvest makstavate toetuste saajaks. Sama 
kehtib ka pensionäride kohta.

Ravimi- ja abivahendi toetuse maksmise tin-
gimusi muudeti ja täpsustati. Toetust võib taot-
leda kuni neli korda aastas ja osaliselt kompen-
seeritakse viimase kolme kuu jooksul tehtud 
kulutused retseptiravimitele ja abivahenditele. 
Toetuse suuruse otsustab sotsiaalkomisjon, 
kuid see ei saa olla suurem kui 2000 krooni 
aastas ühe isiku kohta. Ka peab ühes kuus ühe 
isiku kohta kulu olema üle 300 krooni ja puude-
ga isiku puhul ületama puudetoetuse suurust.

Üksikutele vanuritele on kehtestatud küt-
tetoetus. Varem tellis vallavalitsus üksikutele 
vanuritele 5 rm küttepuid, kuid alates sellest 
aastast on võimalik samadel isikutel taotleda 

küttetoetust 2000 krooni aastas. 
Küttetoetust saavad üksi elavad 
eakad, kellel puuduvad ülalpida-
miskohustusega isikud ehk kellel 
ei ole lapsi.

Erakorralist toetust makstakse 
endiselt tulekahju ja muude olme-
avarii tagajärgede likvideerimi-
seks, sealhulgas ka hädavajalike 
esmatarbekaupade ostmiseks ja 
muudeks kulutusteks.

Ka kehtib lasteaias ja koolis toi-
du eest tasumise toetus, mida taot-
letakse õppeaasta või lasteaiahoo-
aja alguses või raske majandusliku 
seisu tekkimisel.

Jätkuvalt makstakse ka sel 
aastal maamaksutoetust. Seda 
võib taotleda alates märtsist kuni 
30. juunini. Avaldusele tuleb lisada 
maksuametist saadud maksuteati-
se ja esimese sissemakse tegemist 
tõendava dokumendi koopia. Toe-
tust makstakse kuni 50 protsenti 
maamaksu summast, kuid mitte 
rohkem kui 1000 krooni.

Loetletud toetused on kõik sis-
setulekust sõltuvad toetused ja 
makstakse vaid juhul, kui taotleja 
on vähekindlustatud.

Viimsi vallavalitsus maksab ka 
sissetulekust mittesõltuvaid toetu-
si.
1. Sünnitoetus – saamiseks peavad 

mõlemad lapsevanemad olema 
Viimsi valla elanikud rohkem 
kui kolm kuud enne lapse sündi. 
Toetuse suurus on kuni 1. märt-
sini sündinud lastele 5000 kroo-
ni ja alates 1. märtsist sündinud 
lastele 4000 krooni.

2. Põhikooli I klassi mineva lap-
se toetus – saamiseks peavad 
lapse mõlemad vanemad olema 
Viimsi valla elanike registris 
eelmise kalendriaasta 31. det-
sembri seisuga. Toetuse suurus 
on 1000 krooni ja makstakse 
avalduse alusel 1. septembrist 
15. oktoobrini.

3. Suurpere toetus – makstakse 
perele, kus on neli või rohkem 
alaealist last. Toetuse suurus 
on 2000 krooni ja see kantakse 
üle emadepäevaks. Kui peresse 

sünnib neljas laps või pere kolib 
Viimsi valda, tuleb esitada and-
med sotsiaal- ja tervishoiuame-
tile.

4. Tšernobõli AEJ avarii likvi-
deerimisel osalenu toetus on 
2000 krooni aastas ja see kan-
takse üle pärast vallaeelarve 
kinnitamist. Esmakordsel taot-
lemisel tuleb esitada avaldus.

5. Matusetoetus – määratakse 
Viimsi valla elanikeregistris ol-
nud isiku surma korral ja toetu-
se suuruseks 1000 krooni.

6. Eakate tähtpäeva toetus – maks-
takse kuld- või briljantpulmade 
puhul ja 70, 75, 80, 85 ja 

90aastastele ning vanematele 
vallaelanikele sünnipäeva pu-
hul. 70–85aastastele juubilari-
dele saadab sotsiaalamet koju 
õnnitluskaardi, mille saamisel 
tuleb teatada vallavalitsuse sot-
siaalametile oma arvelduskonto 
number, kuhu toetus kanda, või 
tulla toetusele järele vallavalit-
suse kassasse. Üle 90aastastele 
sünnipäevalastele tuuakse toetus 
koju. Kuld- ja briljantpulmade 
puhul tuleb toetuse saamiseks 
esitada avaldus.

7. Vähemalt kolme lapsega pere-
de lastele on valla territooriu-
mil asuvates koolides ja laste-

aedades toit tasuta (kehtib kuni 
30.06.2009).

Pensionäridele aastatoetuse (500 
krooni) maksmise otsus tehakse 
teisel poolaastal. Info edastame 
Viimsi Teatajas.

Viimsi valla eelarveliste sot-
siaaltoetuste korraga saab tutvu-
da valla kodulehel ja samas on 
saadaval ka toetuste taotlemise 
blanketid. Taotlusi võetakse vastu 
sotsiaal- ja tervishoiuametis vas-
tuvõtupäevadel E 14.00–17.30 
ja N 9–12, 14–17. Info telefonil 
606 6825 ja 606 6824.

Reet Aljas
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

Reet Aljas
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Prangli saarel paari aasta 
eest loodud talurahvamuu
seumi selts on kaasatud ko
danikuühiskonna sihtkapitali 
projekti „Eesti käsitöö eile, 
täna, homme”.

Selle nelja partneriga projek-
ti raames, mille kogusumma 
ulatub üle 300 000 krooni, 
pannakse kirja Prangli saarel 
ja mujal Harjumaal tegutsevad 
külaseltsid ja käsitööhuvilised, 
kes tegelevad aktiivselt käsi-
tööga.

Projekti käigus korralda-
takse koolitusi, õpperingreis 
Pranglis ja käsitöölaat. Saa-
rel tehakse kaks kahepäevast 
koolitust rahvusliku tikandi ja 
restaureerimisoskuste omanda-
miseks.

Restaureer imiskooli tus 
on 24.–25. aprillil, juhendaja 
restaureerimisfirmast Tsunfti
jänes. Käsitöökoolitus toimub 
7.–8. mail, juhendaja Tiia Art-
la.

Kursused läbinud käsitööhu-
vilised saavad oma töid näidata 
ja müüa käsitöölaadal Kiili val-
las Paekna külas peetaval Ko-
dukant Harjumaa maapäeval.

Projekti juhib MTÜ Habaja 
Külade Selts, teised partnerid 
on MTÜ Vabaajakeskus Vanad 
ja Noored, MTÜ Taga-Nabala 
Külade Selts ja MTÜ Prang-
li saare Talurahvamuuseumi 
Selts.

Käsitööhuviliste väljaselgi-
tamiseks on koostatud küsit-
luslehed. Projekti tulemusena 
kogutakse neljast osalevast 
piirkonnast kokku info käsi-
töötegijate kohta ning lisandub 
näputööd oskavaid inimesi.

„Projekt annab võimalu-
se luua Harjumaa eri paigus 

On valminud töö- ja 
koolitusportaal Edukas
Portaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele, 

kuid oodatud on ka kõik teised külastajad.

Keskkonna www.edukas.invainfo.ee kaudu on tööandja-

tel võimalik leida tööjõudu ning tööotsijatel sobivat tööd. 

Portaalis on ka mitmesugust informatsiooni käimasolevate 

koolituste kohta, kus saavad osaleda ka erivajadustega 

inimesed.

Portaali kasutamine on tasuta. Rohkem infot saab telefonil 

5347 8422 või e-posti teel kylliki@think.ee.

20. veebruaril toimus Viimsis 
Kindral Laidoneri muuseu-
mis vallavolikogu aseesimehe 
Mari-Ann Kelami vastuvõtt, 
millega tähistati pidulikult 
Eesti Vabariigi 91. aastapäe-
va. Osalejad said kaasa elada 
Viimsi kooliteatri etendusele 
„Ma vaatan maailma Igaviku 

Aknast”, mis jutustab Johan 
ja Maria Laidoneri elust ja 
armastusest.

Aastapäeva tähistamisel 
anti vallale osutatud eriliste 
teenete eest üle traditsiooni-
lised Viimsi Vaala auhinnad. 
Viimsi Vaala pälvisid MTÜ 
Viimsi Invaühingu juhatuse 

esimees Jana Skripnikov suu-
re töö eest puuetega laste mu-
rede lahendamisel ning Tiina 
Nurk, kes Rannapere pan-
sionaadis on üles näidanud 
erilist hoolt ja südamlikkust 
vanurite abistamisel.

VT

Viimsi keskse veetorustiku 
rajamise I osa on 8 etapp 
Ühtekuuluvusfondi vee
majanduse vee ja kanali
satsioonitorustike rajamis
töödest Viimsi vallas.

AS Viimsi Vesi avas 8. det-
sembril 2008 Ühtekuuluvus-
fondi veemajandusprojekti käi-
gus rahvusvahelise riigihanke, 
mille eesmärk on Euroopa Lii-
du kaasrahastamisega projek-
teerida ja ehitada Viimsi keskne 
veetorustik ning toorveetorus-
tik rajatavast veehaardest kuni 
planeeritava veetöötlusjaamani 
Lubja mäel.

Rahvusvahelisel riigihankel 
esitasid pakkumise 17 ettevõ-
tet: OÜ Arco Ehitus, Skanska 
EMV AS, AS Vensen, Facio 
Ehituse AS, AS Terrat, Viim-
si Keevitus ja Astlanda Ehitus 
OÜ ühispakkumine, AS Water 
Ser, AS Scanweld, AS Merko 
Ehitus ja Tallinna Teede AS 
ühispakkumine, AS K&H Tal-
linn, AS Aspi, AS Teede REV2 
ja OÜ Megido ühispakkumine, 
AS Askonto ja AS Talter.

Elamuarendaja: 
kaubanduskeskus 
taastab Viimsis keskuse
Üleeelmises Viimsi Teatajas 
kirjutasime Viimsisse rajata
vast uuest kaubanduskesku
sest Oliiv. Sama teemat kom
menteeris NCC Ehitus AS.

Viimsi keskusse suure Tamme-
õue elurajooni rajanud NCC 
Ehitus ASi esindaja sõnul on 
piirkonda uue kaubanduskes-
kuse rajamine asjade loogiline 
kulg, sest vallaelanike arv on 
viimastel aastatel hoogsalt kas-
vanud ning tekitanud reaalse 
vajaduse uue ja suurema kes-
kuse järele.

NCC Ehitus ASi arendusdi-
rektori Aare Udrase sõnul on 
endine Kirovi keskus end tä-
naseks ammendanud ja koha-
lik rahvas tunneb puudust uue 
ühtse keskuse järele, kus on 
koos nii toidu- ja tööstuskau-
bad kui ka teenusepakkujad. 
„Oleme ehitanud Viimsisse 
kodu rohkem kui 500 perele, 
mistõttu oleks nii nende kui ka 
teiste ümbruskaudsete elanike 

vajaduste rahuldamiseks uut 
ostukeskust vaja juba täna.”

Udrase sõnul vähendaks uue 
keskuse rajamine Viimsi ja Tal-
linna vahelist liikluskoormust, 
sest siis ei tarvitseks viimsilas-
tel enam nii tihti sisseostude 
tegemiseks linna sõita.

Nordwest Kinnisvara ka-
vatseb rajada Haabneeme ale-
vikku enam kui 300 miljonit 
krooni maksva ligi 20 000ruut-
meetrise kaubanduskeskuse 
Oliiv. Hoone detailplaneering 
kehtestati 2008. aasta oktoob-
ris. Keskus on plaanis avada 
2010. aasta suveks.

Põhimahus kolmekorruseli-
ne kaubanduskeskuse projekt 
on omanäolise arhitektuuriga 
esimene nii mastaapse klaas-
fassaadiga kaubanduskeskus 
Eestis. Hoone projekteerisid 
Meeli Truu ja Andres Saar ar-
hitektuuribüroost Nord Pro-
jekt. Hoone sisekujundusla-
henduse tegi Maarja Valk-Falk 
VFT Stuudiost.

Prangli saare Talurahvamuuseumi selts 
jäädvustab saare käsitööd

Ühisprojektiga liitunud kõigi nelja MTÜ juhid: ees vasakul Marianne Rosenfeld, 
vaba aja keskusest Vanad ja Noored, projekti juhtpartner Riina Rosar Habaja 
külade seltsist, taga vasakul Carmen Ott Prangli saare talurahvamuuseumi seltsist 
ja Milvi Koppli TagaNabala külade seltsist.

tegutsevate käsitööhuviliste 
suhtlusvõrgustik, mis edaspidi 
võib kasvada klubiliseks te-
gevuseks,” ütles projekti üks 
eestvedaja Prangli saarelt, Car-
men Ott. Tema sõnul lisavad 
kursused eneseusku ja moti-
vatsiooni teha käsitööd.

„Ilmselt kasvab ka tegutse-
missuutlikkus, sest see, mida 

pole võimalik üksi oma külas 
teha, saab võimalikuks tänu 
koostööle,” lisas Carmen Ott.

Prangli talurahvamuuseum 
on loomisel, eksponaate on 
kogutud aastaid ning muuseum 
avatakse tänavu enne jaanipäe-
va Lääneotsa külas.

MTÜ Prangli saare ta-
lurahvamuuseumi selts on 

seadnud eesmärgiks kogu-
da, eksponeerida ja säilitada 
saare kultuuri, traditsioone 
ja tavasid. Seltsiliikmete 
südameasjaks on ka Prangli 
põliselanike abistamine ning 
koolituste ja ürituste korral-
damine.

Annika Poldre

Viimsi keskse vee
torustiku I etapi rajamine

Odavaima pakkumise esi-
tasid AS Teede REV2 ja OÜ 
Megido (ühispakkumine) 
summas 903 181,87 eurot 
(ca 14 131 725 krooni).

Rahvusvahelises riigihan-
kes on sätestatud tööde ma-
huks ca 17,6 km veetorustike 
rajamine.

Viimsi keskse veetorusti-
ku I etapi rajamistööd algavad 
Tammneeme külast ning kulge-
vad mööda Randvere teed raja-
tava Viimsi valla veepuhastus-
jaamani.

Torustike projekteerimistöö-
dega peab projekteerija valmis 
saama 120 päevaga ja ehitustöö-
dega peab ehitaja valmis saama 
150 päevaga alates lepingu sõl-

mimisest kuni valminud ehitus-
tööde vastuvõtmiseni.

Tänase seisuga on lõpetamisjär-
gus Ühtekuuluvusfondi kaasfinant-
seerimisel torustike rajamised:
• Haabneeme asulas – Mereranna 

teel, Kesk teel, Kuuse teel ja To-
minga teel;

• Püünsi külas – Vesiroosi teel, 
Järve teel ja Kooli teel.

Järgmistena on plaanis Ühtekuulu-
vusfondi kaasfinantseerimisel teos-
tada järgmised tööd:
• Viimsi keskse veetorustiku raja-

mine 2 etapp.
• Torustike rajamine Leppneeme 

külla Kiigemäe ja Luhaääre  tee 
piirkonda.

• Torustike rajamine Muuga külla 
nn Vana-Muuga piirkonda.

• Torustike rajamine Pringi külas 
Rummu tee piirkonda

• Viimsi keskse veehaarde raja-
mine.

• Torustike rajamine Pringi külla 
Tuule ja Tammiku teele.

Jan Trei
abivallavanem

Veetoru panek 
Metsakasti külas

Fotol vasakult: Tiina Nurk, MariAnn Kelam ja Jana Skripnikov

Vabariigi aastapäeva vastuvõtt 
Laidoneri mõisas
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VAllAAMETniK VASTAb

Noorsoo ja haridusameti 
juhataja Kadi Bruus
Viimsi on üks rõõmsalt rikas 
vald, sest lapsi ja noori tuleb 
aina juurde. Eks tähendab 
see, et noorsoo- ja haridus-
ametile tuleb ka tööd juurde. 
Mida koolis või lasteaias 
tehakse, teab igaüks, kuid 
huvitav oleks kuulda, milline 
on teie ameti argipäev, kui-
das seda tööd suunatakse.

Laste ja noorte osakaal val-
laelanike hulgas on tõepoolest 
suur. Viimsi vallas on viimas-
tel aastatel sündinud keskmi-
selt 250 last aastas. Kui varem 
pöörduti meie ameti poole 
põhiliselt lasteaiakohtasid ja 
järjekorda puudutavate küsi-
mustega, siis nüüd tuntakse 
üha rohkem huvi koolikoh-
tade vastu. Peatselt valmib 
Karulaugu lasteaed ja kool, 
millega munitsipaallasteaeda 
tekib 120 uut kohta. Viim-
si kool saab Karulaugu kooli 
osa valmimisega juurde 350 
koolikohta. Rahvastikuregistri 
andmetel on aga aastal 2013 

meil vajadus taas uue kooli-
hoone järele.

Rääkides meie ameti igapäe-
vasest tööst, siis ametis töötab 
kaks inimest, kelle koordinee-
rida on haridust puudutavad 
küsimused ja valla noorsoo-
töö. Põhiline töö on haridus- ja 
noortetööd puudutavate doku-
mentide ja eelnõude etteval-
mistamine vallavalitsusele ja 
-volikogule, koostöö haridus-
asutuste ja noortekeskusega, 
tasaarvelduse korraldamine 
teiste omavalitsustega, kooli-
kohustuslike laste arvestuse pi-
damine, õpilasmaleva tegevuse 
korraldamine, kirjavahetus jm 
küsimused. Seega on meie töö 
ühelt poolt seotud dokumenti-
dega, kuid samas on ka palju 
aktiivset suhtlemist noorsoo- 
ja haridusasutuste töötajate ja 
vallakodanikega.

Millised on hariduse vallas prae-
gu kõige kiiremat tegutsemist 
vajavad probleemid ning kuidas 
on plaanis neid lahendada?

Viimasel ajal on üks põhikü-
simus õpetajate palgatõus. 
Vabariigi Valitsus otsustas eel-
mise aasta lõpus tõsta õpetaja-
te palga alammäära 8 protsendi 
võrra, kuid juba 2009. aasta 
jaanuaris oli selge, et nii suurt 
tõusu ei tule. Viimsi vallas 
oleme võrdsustanud kõikide 
üldhariduskoolide, koolieelse-
te lasteasutuste ja huvikoolide 
õpetajate palga alammäärad ja 
kuna huvikoolide ja koolieelse-
te lasteasutuste õpetajate palk 
makstakse kohaliku omavalit-
suse eelarvest, tuli palgatõusu 
vallas väga täpselt kaaluda. 
Nüüdseks on Vabariigi Valitsu-
se otsus tõsta palga alammäära 
neli protsenti ning me proovi-
me ka sel aastal võrdselt tõs-
ta kõigi valla õpetajate palga 
alammäära.

Teine viimasel ajal arutlusel 
olnud teema puudutab lapse-
vanema makstavat kohatasu. 
Lasteaedade õpetajate palga-
tõusuks, tegevuskuludeks jm 
kuludeks ning munitsipaallas-

duse kvaliteet ei kannataks ja 
noorsootöö edasi areneks.

Kuidas edeneb koostöö 
teise omavalitsustega, nii 
maakonna kui ka kogu riigi 
tasandil?

Teiste omavalitsustega teeme 
tihedat koostööd nii haridust 
kui ka noorsootööd puuduta-
vates küsimustes. Asume Tal-
linna linna kõrval ning peame 
pidevalt olema kursis sellega, 
milliseid otsuseid Tallinnas 
tehakse, milline on nende 
palgapoliitika jne. Hariduse 
osas on tihe koostöö tasaar-
veldustes, meie lapsed käivad 
lasteaias ja õpivad Tallin-
na ning teiste omavalitsus-
te lasteaedades ja koolides. 
Noortetöös oleme korralda-
nud ühiseid koolitusi ja pro-
jekte Tallinna, Kuressaare jt 
omavalitsuste noortetöötaja-
tele ja noortele. Eestis teevad 
noortetöötajad väga aktiivset 
koostööd, on moodustatud 
MTÜ Eesti Noorsootöötajate 
Ühendus, mille kaudu korral-
datakse pidevalt koolitusi ja 
seminare.

Viimsi puhul on aastaid ol-
nud väga aktiivne rahvusvahe-
line noortekoostöö. Oleme ise 
korraldanud kaks multilateraa-
lset noortevahetust ning meie 
noored ja noortetöötajad on 
osalenud koolitustel ja noorte-
vahetustes Belgias, Inglismaal, 
Prantsusmaal, Venemaal, Itaa-
lias, Hispaanias jt riikides. Ala-
tes eelmisest aastast on Viimsi 
vallavalitsusel õigus olla saa-
tev, vastuvõttev ja koordinee-
riv organisatsioon ELi haridus-
programmi Euroopa Noored 
alaprogrammi Euroopa vaba-

tahtlik teenistus (EVS) projek-
tides.

Kui kaua oled ise Viimsiga 
seotud, kus varem töötanud?

Olen lõpetanud Tallinna peda-
googilise instituudi kehakul-
tuuri teaduskonna (praegune 
Tallinna ülikool) ning Soomes 
Kanneljärve Opisto noorsoo-
töö korralduse eriala. Pärast 
seda asusin tööle haridusmi-
nisteeriumisse, kus töötasin 
noorsoo- ja huvihariduse osa-
konnas nõunikuna, vastutasin 
noorteühingute ja rahvusvahe-
lise koostöö eest. Alates 2001. 
aastast tulin tööle Viimsi valla-
valitsusse, kus alustasin noor-
tetöötajana, hiljem töötasin ha-
ridus- ja noorsootöö nõuniku-
na ning momendil olen noor-
soo- ja haridusameti juhataja. 
Vabatahtlikkuse alusel olen 
MTÜ Eesti Noorsootöötajate 
Ühenduse juhatuse esimees 
ja Euroopa noorsootöötajate 
ühenduse Contact2103 juha-
tuse esimees.

Millega end vabal ajal kosu-
tad ja laed?

Vaba aja üritan võimalikult 
palju veeta koos perega, teeme 
ühiseid väljasõite ja paar korda 
aastas puhkame koos, üks kord 
aastas kindlasti suusamägedes. 
Mul on teises klassis õppiv tü-
tar, kellele üritan pühendada nii 
palju vaba aega kui võimalik. 
Olen olnud terve elu spordiga 
tihedalt seotud, praegu tegelen 
suusatamise ja ujumisega ning 
mulle meeldib palju looduses 
viibida, matkata ja reisida.

Küsinud Jüri Leesment

teaedade eelarve tasakaalusta-
miseks oli vaja tõsta lasteva-
nemate makstavat lastaiakoha 
tasu. Tasu tõstmisele oli vastu 
MLA Viimsi Lasteaiad hoole-
kogu. Viimsi vallavalitsuse 
ja volikogu ning hoolekogu 
esindajad alustasid veebruaris 
läbirääkimisi, mis puudutavad 
lasteaiakoha tasu ning toidu-
rahaga seotud küsimusi. Looda-
me, et peatselt jõuavad läbi-
rääkimised ka mõlemaid pooli 
rahuldava tulemuseni, mis ei 
too endaga kaasa lasteaedade 
personali või palkade vähen-
damist.

Vallas käib ka vilgas noorte-
töö ning võimalusi vaba aja 
veetmiseks tundub olevat. 
Millises suunas on siin kavas 
edasi liikuda?

Eelmisel aastal kinnitati Viimsi 
valla noorsootöö arengukava, 
see on meie noortetöö korral-
damise aluseks. Viimsi vallas 
tegutseb väga aktiivselt noor-
tevolikogu, mille kaudu noorte 
ideed, mõtted ja ettepanekud 
peaksid jõudma nii vallava-
litsusele kui ka -volikogule. 
Noorsoo- ja haridusametil on 
noortevolikoguga väga hea 
koostöö ning oleme toetanud 
nende projekte ja ettevõtmi-
si. MTÜ Viimsi Huvikeskuse 
all on kaks avatud noortekes-
kust – Viimsis ja Randveres, 
kus samuti pakutakse noortele 
mitmesuguseid võimalusi vaba 
aja veetmiseks.

Kas vallamajas on piisa-
valt infot selle kohta, mida 
noored tegelikult ise kõige 
rohkem tahavad, kui palju 
sellega arvestada saate?

Meie koolides on tehtud kü-
sitlusi, mida noored vabal ajal 
teha soovivad. Ettepanekuid 
on noortelt alati tulnud, mida 
oleme ka võimaluse piirides 
arvestanud. Nii näiteks oli pal-
jude noorte soov, et Viimsis 
oleks rularamp, mis nüüdseks 
on ka alevikus olemas. Looda-
me, et noorte soovid jõuaksid 
pidevalt koolide õpilasoma-
valitsuste, noortevolikogu ja 
-keskuste kaudu meie ametisse 
ja vallavalitsusse.

Kas ja kui palju mõjutavad 
paratamatud eelarvekärped 
vallanoorte elu ja haridust?

Viimsi valla eelarvest ligi pool 
kuludest on seotud hariduse-
ga, kui liidame sinna ka rii-
gist tulevad vahendid, on see 
summa isegi rohkem kui pool 
valla eelarvest. Kindlasti puu-
dutavad kärped ka haridus- ja 
noorsootöö korraldust. Vii-
mase eelarve vähendamisega 
olime sunnitud vähendama 
hariduskulusid 2,7 miljonit. 
Seega peavad haridusasutused 
ja noortekeskused väga täpselt 
arvestama, milliseid kulutusi 
tehakse. Tähtis on see, et hari-
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juubeliaasta 
sündmused

1�. märts

President Lennart Meri (29.03.1929–
14.03.2006) 80. sünniaastapäeva tähistava 
mälestusnäituse avamine Rannarahva muuseu-
mis. Näitus on avatud 14.03.–11.04.2009.

27. märts
Viimsi valla meistrivõistlused ujumises Viimsi 
spaas

28. märts–
17. aprill

Komose näitetrupi muusikalilavastuse „Winni-
fred ja hernetera” etendused Viimsi huvikes-
kuses

28. märts
President Lennart Meri 80. sünniaastapäeva 
mälestuskontsert. Esineb tütarlastekoor Eller-
hein EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

�. aprill
Harjumaa õpetajate konverents 2009 „Ka sisali-
ku tee kivil jätab jälje”. Viimsi keskkoolis

18. aprill
Viimsi huvikeskuse rahvatantsuansambli Valla-
alune 20. juubelisünnipäev Viimsi huvikeskuses

8. mai
Viimsi muusikakooli kevadkontsert EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus

8. mai
Randvere koguduse noorte- ja lasteõhtu Viimsi 
keskkoolis

8. mai
Emadepäeva tähistamine konverentsiga „Viimsi 
väärikad naised”. Viimsi päevakeskuses

9. mai XXIII Viimsi jooks Haabneemes
9. mai Swedbanki noorte mägirattasarja etapp Viimsis
9. mai Emadepäevakontsert Viimsi huvikeskuses

11. mai

Viimsi valla 90. aastapäev (11.05.1919). Väike 
valla ajalugu ja raamatut tutvustav seminar, 
raamatuesitlus ja stendinäituse „Viimsi vald 90” 
avamine. Rannarahva muuseumis, näitus on 
avatud 11.–15.05.

15. mai
Viimsi valla 90. aastapäeva tähistav aktus ja 
kontsert Viimsi keskkoolis

16. mai Kila-kolatäika Rannarahva muuseumi õuel

�1. mai
Lastekaitsepäeva tähistav pereüritus „Suur 
päev” Viimsi huvikeskuse õuel

5. juuni
Seaküla Simsoni 50. juubelinäituse avamine 
Rannarahva muuseumis. Näitus on avatud 
05.06.–31.08.

9. juuni
Ajalehe Viimsi Teataja 20. sünnipäeva tähistava 
näituse avamine Viimsi raamatukogus

26. juuni
„Kindral Laidoneri memoriaal 2009”, vana-
tehnikanäitus Viimsi mõisa ees ja sõit Viimsist 
Pärnusse

18. juuni
Prangli saarte muuseumi avamine näitusega 
„Välitööd Prangli saarel 2008. aastal”

20.–21. 
juuni

Viimsi karikavõistlused jalgpallis lastele Viimsi 
pargi palliplatsidel

2�. juuni
Viimsi valla jaanituli 2009 Viimsi vabaõhumuu-
seumis ja Rannarahva muuseumis

2�.–26. juuli
Viimsi lahtised meistrivõistlused purjetamises 
Tallinna lahel

25. juuli
Kalapäev ja kontsert „Austusavaldus Arved 
Haugile 2009” Viimsi vabaõhumuuseumis

1.–15. 
 august

Emajõe suveteatri etendused Viimsi vabaõhu-
muuseumis

7.–8. augustPrangli spordipäevad

29. august
„Viimsi turvalisuspäev 2009” Viimsi mõisa-
pargis

29. august Muinastulede öö Viimsi vabaõhumuuseumis
1. 
 september

Karulaugu kooli ja lasteaia avamine

1. 
 september

Viimsi keskkooli kergejõustiku staadioni ava-
mine

7. 
 september

Näituse „Välitööd Prangli saarel 2008. aastal” 
avamine. Rannarahva muuseumis, näitus on 
avatud 07.09.–30.10.2009.

6. 
 november

Näituse „Hülgeküttide jälgedes” avamine Ran-
narahva muuseumis

29. 
 november

Advendiküünla süütamine ja jõulurahu välja-
kuulutamine Viimsi vabaõhumuuseumis

20. 
 detsember

Viimsi valla taasasutamise 19. aastapäeva 
(20.12.1990) tähistamine Rannarahva muuseu-
mis

Ajaloolised fotod päevakeskuses
Viimsi päevakeskuses ava
ti vabariigi aastapäeva eel 
Tunne Kelami fotonäitus 
„Eesti tee vabadusele”.

Euroopa Parlamendi saadiku 
Tunne Kelami fotonäitus 1980. 
aastatest annab põgusa, kuid 
sündmuste tähtsuse ja tähen-
duslikkuse ning ajalise järjes-
tuse poolest ülevaatliku mee-
nutuse lähiajaloost.

Fotonäitust saab vaadata 
märtsi lõpuni.

JuubEliAASTA fOTOnurK

Noorte emade rõõmuks kerkib lasteaedalgkool hoogsasti. Foto: Hanno Lepik

Viimsi aasta naine 2008

VeDa
Pargi tee 8, 74001 Viimsi

märgusõna „aasta naine”
tel 601 1717, 513 1202

veda@veda.ee
Leidkem see tubli ja õige!

VeDa juhatus

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA) 
kutsub valima Viimsi aasta naist.

KanDiDaat tiitLiLe 
„Viimsi aasta naine 2008” on:
• eesti Vabariigi kodanik
• ema või juba ka vanaema
•  tubli oma valitud elukutses
• aktiivne ka väljaspool kodu
• seotud Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku 
tegevuse kaudu)
• nõus tiitlile kandideerima

tunnustame tema oskust eluga toime tulla ja soovi 
jagada harmoonilist maailmavaadet. 2008. aasta 
jooksul on ta elu Viimsis väiksemal või suuremal moel 
kenamaks muutnud.

tiitli kandidaadi ettepanekuid võivad teha lapsed, 
täiskasvanud, ühingud, seltsid, organisatsioonid. 
Valiku teeb Viimsi ettevõtlike Daamide assotsiatsioon.

Pidulik Viimsi aasta naise väljakuulutamine toimub 
2009. aasta märtsi viimasel nädalal.

Viimsi aasta naise tiitlile kandideerimise toetuskirju 
ja ettepanekuid koos kandidaadi aadressiga palume 
saata järgnevale aadressile:

Tunne Kelam kõnelemas näituse avamisel. 
Foto: Hanno Lepik

Siin on fotod ERSP loomi-
sest, miitingutest, kus nõuti po-
liitvangide vabastamist, koda-
nike komiteede tegevusest kuni 
kulminatsioonini – Eesti Kong-
ressini Estonia kontserdisaalis. 
Mustvalged dokumentaalfotod 
on iseseisvumisele eelnenud 
sündmustest aastatel 1988–1990 
ning iseseisvumisajal tähtsat rol-
li mänginud inimestest.

Fotonäitust on varemalt eks-
poneeritud Stockholmis, Ber-
liinis ja Brüsselis. „Selle näi-
tusega tahan tunnustada neid, 
kes kriitilistel aegadel, ületa-
des hirmu ja neile peale suru-
tud muganemist, määratlesid 
end Eesti vabariigi kodanikena 
ning asusid tegutsema tõeliselt 
iseseisva riigi taastamise ni-
mel,” sõnas Kelam.

Näitus avati Viimsi päeva-
keskuses 20. veebruaril peetud 
Eesti vabariigi sünnipäevapeo 
raames. Näitus jääb avatuks 
kuni märtsi lõpuni.

VT
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Iseseisvuspäeva tähistamine Püünsi koolis
Püünsi kool tähistas 
23. veebruaril vabariigi aas
tapäeva traditsioonilise ak
tusega, kus lauldi, peeti kõ
nesid ja loeti luuletusi. Lisaks 
vabariigi hümnile kõlas kogu 
koolipere suust ka meie oma 
Püünsi kooli hümn.

Külalisena astus üles Viimsi 
Laidoneri muuseumi direktor 
Indrek Tarand, kellele jättis ak-
tus sooja ja südamliku mulje. 
Tarandi sõnul näeb ta Püünsi 
koolist sirgumas hakkajaid ja 
tegusaid noori, kellele usalda-
da tulevikus riigitüür.

Lisaks vabariigi 91. aasta-
päevale tähistab meie riik sel 
aastal ka Eesti sinimustvalge 
lipu 125. sünnipäeva. Sellest 
sündmusest said inspiratsiooni 
8. klassi õpilased, kes kirjuta-
sid Eesti lipust ja selle värvi-
dest luuletusi, mis aktusel esi-
tusele tulid ning ka selles lehes 
ära trükiti.

Iseseisvuspäeva eel toimus 
meie koolis sel aastal juba 
kolmandat korda kõnevõist-
lus, mille käigus 8. ja 9. klassi 

õpilased kirjutasid vabariigi 
aastapäeva kõnesid. Tänavu 
osutus võitjaks Henri Soo-
me 8. klassist, kes esitas oma 
kõne traditsiooniliselt ka aktu-
sel. Henri tõi välja, et peame 
sageli iseseisvust iseenesest 
mõistetavaks ning tihti saame 
alles välismaal viibides kodu-
maa väärtusest aru. Ta rõhutas, 
et peaksime olema tänulikud 
nendele meestele ja naistele, 
kes 1918. aastal meile vaba-
duse kätte võitlesid, sest ilma 
nendeta poleks eesti rahvast 
praeguseks võib-olla üldse 
olemaski.

President Toomas Hendrik 
Ilves leidis oma aastapäeva-
kõnes Jõhvi kontserdimajas, 
et elukvaliteedi summaks on 
vaimsed väärtused, rikkad 
inimsuhted, tervislikud eluvii-
sid, õnnelikud lapsed ja tugev 
ühistunne. Usun, et meie väik-
ses koolis on nimetatud tingi-
mused täidetud ning vaatame 
optimistlikult vastu uuele, meie 
riigi 92. aastaringile.

Tiina Karu
Püünsi kooli huvijuht

Eesti lipul värve kolm on
sini, must ja valge.
Sinine me taevas on
ka väga külmal talvel.

Must on viljamulla värv
ning Eesti pime öö.
On musta värvi linnuparv
ja Eesti mehe vöö.

On valge vabaduse toon
ja lumehanged õuel.
Me riigis kehtib Eesti kroon
soe tunne on mul põues.

Henri Soome

Juba 125 aastat sinimustvalge
need värvid toovad rõõmupuna palge.
Sinine kui meri, mis hiilgab päiksepaistes –
oma sisemise rahu leiad just seal seistes.
Must nagu videvik, mis õhtul võtab maad,
see on tüüpiline meie elulaad.
Valge kui lumi, mis talvel maha sajab,
need on need värvid, mis Eesti rahvas vajab.

Lisett Marmei

Eesti riigilipp on sinine
justkui rukkilill.
Eesti riigilipp on must
justkui mullapind.
Eesti riigilipp on valge
justkui puhas südametunnistus.
Eesti riigilippu tuleb austada
nagu oma vanemaid.

Madleen Kivila

Suitsupääsukest kui näeme
meie poole lendamas
kas siis tema värve kaeme?
On need tuhmid või erksamad?

Sinine, must ja valge
neid värve kõik teavad,
kuid ainult eestlased
neid oluliseks peavad.

Need värvid tähistavad vaprust,
mitte meie rahva nappust.
Lippu oluliseks peame
seda kõik me teame.

MirjamJohanna Loddes

Räägib Viimsi Laidoneri muuseumi direktor 
Indrek Tarand.

Vastlapäev Viimsi mõisa mäel
23. veebruaril peeti Viimsi mõisamäel valla vastlapäeva. 
Lasti liugu, tehti võistukelgutamist pikemate linade peale, 
sõideti ATVga. Võitjatele oli autasuks vastlakuklid ja kuum 
tee. Vastlapäeva korraldasid vallavalitsus ja MTÜ Viimsi hu
vikeskus.

Vastlapäev andis punased põsed.Elevust lisas võimalus võistelda.

Kas tuleb pikk liug? Kõik on stardivalmis.Kaido Metsma sõidutas lapsi ATVga.
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PIDŽAAMAPIDU VIIMSI NOORTEKESKUSES 
13. märts KELL 19.00 - 14. märts KELL 09.00

KÜPSETAME, MÄNGIME, VAATAME FILMI JA ÖÖBIME TELKIDES 

LASTELE VANUSES 7-13 AASTAT 
OSALEMISEKS REGISTREERI END KUNI 10. märtsini NOORTEKESKUSES VÕI 

TEL: 60 66 826; viimsink@huvikeskus.ee
KOHTADE ARV ON PIIRATUD

Osavõtutasu 20.-

Laupäeval, 28. märtsil kell 12

Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1

VIIMSI LAULULAPS 2009
Osaleda võivad kõik Viimsi vallas elavad lapsed. 

Osalemise tingimused leiad reglemendist:

www.huvikeskus.ee – kultuurisündmused – 

Viimsi Laululaps

Publikul võimalus valida oma lemmik

igas vanuserühmas: loosikupong 10 krooni.

Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama lauluvõistlusele 

„Harjumaa laululaps 2009”

Tule sõbrale pöialt hoidma!

Piilupesa lasteaia sünni
päev on 15. veebruaril ja 
sel aastal sai lasteaed juba 
38aastaseks. Teist aastat 
korraldavad lasteaia tööta
jad lastele etenduse, olles 
ise nii autorid, lavastajad, 
dekoraatorid kui ka loomu
likult näitlejad.

Etenduses teevad kaasa õpe-
tajad, abiõpetajad, erispetsia-
listid ja lasteaiajuhid. Esmas-
päeval, 16. veebruaril kogu-
nesid kõik Piilupesa suured 
ja väikesed saali ning meele-
olukas etendus võiski alata. 
Lapsed jälgisid kõike huviga 
ja elasid kaasa tegelaste õn-
nestumistele, ebaõnnestumis-
tele, hirmudele, kurvastustele 
ja muidugi rõõmudele.

Etenduse tegelased olid nii 
mitmest muinasjutust kui ka 
lihtsalt välja mõeldud: kolm 
põrsakest, punamütsike, va-
naema, hunt, rebane ja karu, 
jänes, seitse pöialpoissi ning 
postiljon, korstnapühkija, aja-
kirjanik ja tema boss ning pisi-
ke linnuke. Metsaelanikud said 
kirja, aga keegi ei osanud seda 
lugeda. Abi otsides käidi läbi 
kõik sõbrad ning lõpuks jõuti 

Vabariigi sünnipäevapidu 
Viimsi päevakeskuses

Piilupesa lasteaed 
pidas sünnipäeva

20. veebruaril tähistati Viimsi 
päevakeskuses Eesti vabarii
gi sünnipäeva. Oma tervitus
kõnes tegi vallavanem Hal
do Oravas tagasivaate riigi 
sünniperioodile. Europarla
mendi saadik Tunne Kelam, 
kelle fotonäitus avati samas, 
meenutas oma kõnes Eesti 
taasiseseisvumist.

Viimsi kooliteater esitas kat-
kendi lavastusest „Ma vaatan 
maailma Igaviku Aknast”.

Külas oli lauluansambel 
Lustilised Rae vallast, kes an-
dis meeleoluka kontserdi. Sel-
lele järgnes kohvilaud tordiga 
ja tants elava muusika saatel.

 Pidu algas Eesti riigi 
hümniga.

 Rünno Karna ja Laura 
Ojala Johan ja Maria 
Laidoneri rollis.

Fotod: Hanno Lepik

vanaema juurde, kes selgitas kir-
ja sisu ja õpetas tähedki kõigile 
metsaelanikele selgeks. Etendu-
se lõppedes lauldi ühiselt, et kes 
tõelist sõprust kalliks peab, sel 
elus kindlasti küll veab.

Meie lasteaeda ei oleks ilma 
kõikide suurte ja väikesteta, kes 
siin majas käivad ja tegutsevad, 
ning seepärast soovisime üks-
teisele õnne, kallistasime oma 
lähedal seisvat sõpra ning laul-
sime kõik koos lasteaiale sünni-
päevalaulu. Pidu jätkus rühmas, 
kus selle päeva lõunasöögi ma-
gustoiduks oli lasteaiakokkade 
valmistatud maitsev tort ning 
õhtuooteks traditsiooniline sün-
nipäevasöök – kartulisalat.

Järgmine päev oli mängude 
päev. Lõunal olid kõik suured 
ja väikesed oodatud mängima 
uute ja toredate mänguasjade-
ga ning tuletama meelde vanu 
ja võib-olla unustusse vajunud 
mänge. Lusti jätkus õhtutundi-
deni. Nii mõnigi laps ei taht-
nud koju minna ning mängima 
jäädi kogu perega.

Sünnipäev on vahva ja tore 
päev. Hea on seda tähistada 
ühiselt koos kõigi sõpradega.

Palju õnne, Piilupesa laste-
aed! Jätkugu sul taolisi rõõmu-
rohkeid päevi veel pikkadeks 
aastateks.

Kristi Kirbits
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Viimsi suuremateks keskus
teks on Haabneeme ja Viim
si alevikud, kus elab umbes 
pool kogu Viimsi piirkonna 
elanikkonnast. Praeguseks 
on oma kodukohaks regist
reerinud Viimsi valla 15 545 
inimest. Sellise näitajaga on 
Viimsi Harjumaa 19 vallast 
üks rahvarohkeim vald.

Viimsi piirkonna väärtuslik-
kus seisneb mitte ainult meres 
ja randades, nagu paljud arva-
vad, vaid ka selles, et Viimsi 
oli NSV Liidu ajal peamine 
suvituspiirkond ja seepärast 
oli inimtegevusest tingitud 
reostus palju väiksem kui Har-
jumaa teistes samalaadsetes 
piirkondades. Teine väga täh-
tis aspekt on maastik, mis on 
Viimsi piirkonnas mitmekesine 
ja inimesele tervislik. Kindlasti 
ei saa mainimata jätta asjaolu, 
et Viimsi vallas elavad asuko-
hale väga lojaalsed inimesed, 
kes hindavad piirkonda, teades 
selle ajalugu ja väärtusi.

Nõnda nagu Viimsi valla 
ajalugu on pikk ja huvitav ning 
piirkond hinnatud, mõjutab see 
kohaliku kinnisvaraturu aktiiv-
sust. Võrreldes 2007. aasta vii-
mase kvartaliga saab öelda, et 
tänaseks on müügipakkumiste 
arv Viimsi vallas kahekordis-
tunud. Suurimate kinnisvara-
müügi portaalide andmetel on 
praegu müügis 460 korterit, 
millest ligi poole moodusta-
vad kolmetoalised. 2007. aasta 
viimases kvartalis registreeris 

Paljud inimesed, kel on vaja 
oma senist eluaset müüa, 
mõtlevad sellele, kuidas 
müüki kiirendada. Kuna 
praegused ostjad on väga 
hinnatundlikud, siis loomuli
kult on üks võimalus alanda
da hinda, mis peaks eluase
me vastu huvi suurendama. 
On aga ka hulk teisi varian
te, et müüki kiirendada ning 
korterit ostjatele atraktiivse
maks teha.

ilusad ja 
kvaliteetsed pildid
Selleks hetkeks, kui hakkate 
kuulutuse jaoks pilte tegema, 
tuleks kodu visuaalselt isu-
äratavaks muuta. See eeldab 
koristamist ja laokil asjade 
korda sättimist: toidunõud, te-
kid, padjad, jalanõud, üleriided 
jne korda või kappi. Väga hea 
mulje jätab puhas ja hästi kor-
ras hoitud kodu, kus on säilita-
tud ka kodutunne, näiteks lil-
led vaasis või kommid kausis. 
Kuhjatud asjad nurgas ei jäta 
kellelegi head muljet. Korter 
või maja võiks olla korras ka 

Puude ja põõsaste lõikami-
ne 28. märtsil kell 11–16

Istutusalad 18. aprillil kell 
11–16

Pirita kloostri loovuskoolis 
(Tallinn, Merivälja tee 18)

Koolituse hind 250 kr.

Eelreg: 
OÜ Consilio, tel 505 1845, 

www.consilio.ee

7. märtsil toimub kell 11–14 lahtiste 
uste päev Pirital Lepiku tee 34b 

eralasteaias Adelion.
Võimalus koos lastega meisterdada 

naistepäevaks kingitusi, mängida, laulda, 
tantsida.

Täpsem info: www.adelionkids.ee

Ettevõtlike inimeste klubiõhtu märtsis
Neljapäeval, 12. märtsil toimub järjekordne valla ettevõtlike 
inimeste klubiõhtu Scotland Yardi pubis Viimsi kaubakeskuse 
II korrusel algusega kl 18.

Päevakorras kaks teemat: ettevõtlustoetused 2009, millest 
räägib HEAK ettevõtluskonsultant Ervin Truu, ja teiseks ühtse 
vee ja kanalisatsiooni arendamisest vallas. Teemat tutvus-
tab Toivo Eensalu OÜst Viimsi Vesi.

Kuidas lihtsustada korterimüüki?
siis, kui ostjad seda vaatama 
tulevad. Esmamulje ja emot-
sioon on kodu ostmise juures 
väga tähtsad.

Väiksed asjad korda

Kui remondijärgselt on midagi 
tegemata, tehke see ära. Liistu-
jupp puudu? Aknalaud kõigub? 
Ei ostjale ega omanikule pole 
see küll suur töö, aga siiski, 
esmamulje on väga tähtis. Kui 
ostja saab mõelda „Ma ei pea 
selles korteris midagi tegema, 
koli ainult sisse”, on see müü-
mise koha pealt oluline argu-
ment. Vahel tekitab küsimusi 
ka mõni väike asi, mis tundub 
hullem kui tegelikult. Näide 

elust enesest. Korteriomanik 
oli unustanud katuseakna lahti 
ning tuul oli toonud ka vihma 
tuppa. Seega jäid värvile kole-
dad jooned peale. Ostjat aga ei 
suudetudki selles veenda ning 
ta arvas, et tegu on mingisu-
guse veaga akna paigalduses. 
Tegelikult väike asi, viga ju 
iseenesest polnud ja värvida 
oli vaid umbes kaks ruutmeet-
rit, kuid kahtluste tõttu siiski 
ostuotsust ei tehtud.

Väljavaated ja õhk 
puhtaks
Kui võimalik, võiks aknad ära 
pesta, ostjad vaatavad peaaegu 
alati ka aknast välja, et näha, 

milline on vaade. Kui aknad on 
mustad, ei jäta see head muljet 
ega tekita positiivset emotsioo-
ni. Kui korter on seisnud tühja-
na, võiks minna kohale kas või 
kümme minutit enne potent-
siaalseid ostjaid, õhutada toad, 
sest seisnud õhk muutub umb-
seks. Nagu öeldud: esmamulje 
võib kujuneda määravaks.

Mis jääb korterisse?

Köögimööbel ja garderoobi-
kapid jäetakse tavaliselt korte-
risse, seega üldiselt vaatavad 
ostjad ka neid lähemalt. Kui 
mõni uks on ära vajunud või 
sahtel ei käi hästi, siis tasuks 
need korda teha. Kui ostja ei 

suuda garderoobikapi ust lahti 
saada, ei saa talle kuidagi väi-
ta, et tegu on väga kvaliteetse 
mööbliga.

Seega on hulgaliselt pisias-
ju, mida saab teha, et korterit 
atraktiivsemaks muuta. Täna-
ses pakkumiste rohkuses on 
müügis palju samaväärseid 
kortereid, mistõttu ostetakse 
neid, mis kas või pisiasjade 
poolest on paremad või jätavad 
parema esmamulje.

Koduloomad

Kuigi koeri peetakse meie pa-
rimateks sõpradeks, on siiski 
inimesi, kes neid kardavad. 
Eriti kui tegu on suuremate 

koertega, kes külaliste vas-
tu väga uudishimulikud on. 
Suurte lemmikute puhul on nii 
mõnedki ostjad jätnud korteri 
vaatamata, sest ei julge sinna 
siseneda, ning on ka neid, kes 
küll kiiresti korteri üle vaata-
vad, kuid kiirustavad minema, 
et hirmust pääseda. Seetõttu 
oleks parem, kui korteri näita-
mise ajaks oleks võimalik koer 
kellegagi õue jalutama lasta, 
mis vähendab stressi ka loo-
mal, kes võõrastest inimestest 
ärevusse satuks.

Siim Tarvis
Uus Maa kinnisvarabüroo 
eluruumide konsultant

Viimsi piirkonna 
kinnisvaraturu ülevaade

Maaamet 219 korteri müügi-
tehingu. Seevastu 2008. aasta 
samal ajal oli tehingute arv 
vähenenud 35 protsendi võr-
ra. Täpsemalt öeldes tehti 144 
müügitehingut. Keskmiseks 
hinnaks kujunes 15 330 kr/m², 
küll aga 2007. aasta viimase 
kvartali hinnaks oli tervelt 25 
000 kr/m².

Seega 2008. aasta lõpuks 
langes korterite hind 40 prot-
senti ja tundub, et langus lä-
hitulevikus jätkub. Selle tões-
tuseks on 2009. aasta jaanuar, 
kus ruutmeetri hind langes 
keskmiselt veel 1830 krooni 
ehk 12 protsenti 2008. aasta 
viimase kvartali hinnast, moo-
dustades kokku juba 46 prot-
senti hinnalangust.

Viimsi majade ja maade tu-
rul on ostusoovid jäänud veel 
madalamale tasemele kui kor-
terite turul. 2007. aasta viima-
ses kvartalis sõlmiti Maa-ameti 
andmetel 224 majade/maa-
de ostu-müügitehingut. Maja 
keskmiseks ruutmeetrihinnaks 
kujunes 22 540 kr/m². 2008. 
aasta samal ajal sõlmiti, aga 151 
ostu-müügitehingut, mis teeb 
33 protsenti vähem tehinguid 
kui 2007. aasta IV kvartalis ja 
keskmine hind oli 17 300 kr/m², 
mis teeb 23 protsenti hinnalan-
gust. Kruntide puhul on hinna-
langus lähenenud 45 protsendi-
le. Nii nagu korterite turul, on 
ka majade ja maade turul müü-
gipakkumiste arv kasvanud ja 
praegu on müügis ligi 270 maja 
ja umbes 240 maatükki. Nüüd 
ostetakse maju, mille hind jääb 

alla kolme miljoni ja krundi 
hind alla ühe miljoni krooni ja 
mille pindala ei ületa 1500 ruut-
meetrit.

Viimsi üüriturg ei ole kõige 
aktiivsem võrreldes Tallinna 
linnaga. Siia üürivad kortereid 
inimesed, kellel on auto ja suure 
tõenäosusega suurem sissetulek. 
Viimsi piirkonnas on enamjaolt 
tegu uute korterelamutega, mil-
le üürihinnad on kõrgemad kui 
äärelinna korteritel. Ühissõiduk 

viib linna vähemalt 40–50 mi-
nutit, mis tõesti raskendab nen-
de inimeste tööle minekut, kel-
lel ei ole isikliku sõiduvahendit. 
Seega ei paku suure tõenäosu-
sega piirkond neile huvi. Ühe-
toalise üürikorteri hinnaks on 
3000–4000 krooni kuus, kahe-
toalise üür on 4000–5000 krooni 
kuus ja kolmetoalise eest kü-
sitakse 5000–5500 krooni. Ka 
üüriturul on näha märgatavat 

langust, mis kindlasti jätkub ka 
järgmises kvartalis.

Inimesed, kes on otsustanud 
kinnisvara täna müüa, peavad 
olema väga paindlikud ja kan-
natlikud ning valmis hinda 
langetama. Kui juba müüa, 
siis tuleb seda teha täna, mitte 
oodata homset päeva, sest lan-
gus jätkub. Mida varem oma-
nik kinnisvarahinda langetab, 
seda vähem ta rahas ja ajas 
kaotab.

Ostja, kes on ooteposit-
sioonil ja arvab, et on turul 
soodsas olukorras, võib mõ-
neti eksida. Alates sellest, et 
head pakkumised kaua ost-
jat ei oota ning paralleelselt 
kinnisvarahindade langusega 
muutub ka olukord panga-
laenu saamisel, sest pangad 
on laenude väljastamisel aina 
skeptilisemad.

Emanuil Uhal
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Isegi väidetava globaalse 
kliimasoojenemise tingimus
tes jääb Eesti vähemalt täna 
ja autori nägemuse kohaselt 
veel pikkadeks aastateks 
geograafilisele laiuskraadile, 
kus hooned vajavad soojus
tust ning reaalselt toimivaid 
kütte ja ventilatsioonisüs
teeme.

Juhime siinkohal tähelepanu, 
et hooned on ehitatud inime-
sele elamiseks ja seega peab 
sealne sisekliima olema kasu-
tajatele vastuvõetav ja tervis-
lik. Hoonete eesmärk ei ole 
energiasääst!

Hoone kui süsteemide ko-
gum on tervik, millele peab lä-
henema kompleksselt. Paranda-
des üht süsteemi, peame reaalse 
kasu saamiseks järgi aitama ka 
teisi. Parim näide on siinkohal 
enim levinud piirete lisasoo-
justamine, mis aga ei võimalda 
reaalselt küttekulusid säästa, kui 
ei renoveerita küttesüsteemi.

Mida teha, kui teile teevad 
muret üha suurenevad küttear-
ved, ebamugavus külmas või 
niiskes toas. Kas soovite tõsta 
oma kinnisvara väärtust või liht-
salt mõelda roheliselt ja tahate 
anda oma panuse kütuste kokku-
hoidu, olgu need siis fossiilsed- 
või taastuvkütused?

Mõistlik oleks enne soojus-
tusplaadi, seinavärvi või pakett-
akende tellimist selgitada välja 

hoone reaalsed soojakaod ja 
kohad, kuidas oleks võimalik 
energiat säästa, käsikäes hoo-
ne renoveerimisega ja inimeste 
elukeskkonna parandamisega.

Kõigi nende küsimustega 
tegeleb energiaaudit.

Energiaaudit on uuringute ja 
analüüside kompleks, mis kä-
sitleb seda, kuidas hoones ka-
sutatakse energiat täna, millises 
seisundis on hoone ja tema teh-
nosüsteemid ning kuidas saaks 
auditeeritaval objektil energiat 
tulevikus säästlikumalt kasutada, 
käsikäes sisekliima parandami-
sega. Mainin veel kord, et hoo-
ned on siiski ehitatud elamiseks, 
mitte ainuüksi energiasäästuks.

Korrektselt koostatud ener-
giaaudit peab käsitlema re-
noveerimistööde prioriteete 
koos saavutatava säästu ja 
tasuvusarvutusega. Olukorra 
hindamiseks koostab audii-
tor energiabilansi, et määrata 
komponendid soojuskadudes 
ja võrrelda teoreetiliselt saadud 
tulemust reaalsega.

Renoveerimistööd esitatak-
se säästupakettidena, et saavu-
tada kompleksne sääst käsikäes 
parema sisekliimaga. See on 
kahjuks või õnneks koht, kus 
1 + 1 ei võrdu alati kaks.

Auditi tulemuseks on loe-
telu energiasäästumeetmetest 
ja abinõudest hoones ener-
giasäästu saavutamiseks ning 
sisekliima parandamiseks. Au-
ditis soovitatud energiasääs-

teostab 
alljärgnevaid töid:

detailplaneeringud

dendroloogilised uuringud

tee- ja platsiprojektid

staadionite ja mänguväljakute projektid

hoonete projektid

Töö kiire ja korralik, hinnad soodsad!

Viimsi vald Nelgi tee 1, kab. 143

tel 606 6863

e-post info@viimsiarendus.ee

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

Energiaaudit ja energiamärgis. Mis need on?
Hoonete energiatõhusus, mugav sisekliima ja küttekuludelt säästmine.

tumeetmeid rakendades võib 
hoone valdaja vähendada ener-
giale ja muudele kuluartiklitele 
tehtavaid kulutusi ja tõuseb ka 
teie kinnisvara väärtus.

Energiaaudit on osa hoone 
seisukorra uurimisest, mille 
eesmärk on kindlaks teha hoo-
ne energeetiline ja tehniline 
olukord, ning kasulik vahend, 
mis aitab koostada hoone pika-
ajalist renoveerimise kava.

Energiaaudit võib ja üldju-
hul ka on eelduseks hoone re-
noveerimiseks vajaliku laenu 
või toetuse taotlemisel.

Energiaaudit võib, aga ei 
pruugi sisaldada piirete ter-
mograafilist uuringut. Ter-
mograafia vajalikkuse määrab 
hoone tüüp, seisukord ja eelda-
tavad probleemid ning samas ka 
tellija võimalused.

Kas oled ostmas või üürile 
võtmas kinnisvara ja soovid 
teada, kui suured on huvi-
pakkuva objekti küttekulud 
ja energiatarve? Vastuse saad 
hoone energiamärgisest.

Energiamärgis on doku-
ment, mille eesmärk on anda 

teada, kui palju tarbib siseklii-
ma tagamisega hoone energiat 
võrreldes teiste samaväärsete 
hoonete keskmise energiatar-
bimise väärtusega. 

Energiamärgisel näidatakse 
sisekliima tagamisega hoone 
või selle eraldi kasutatava osa 
tegelik või eeldatav aastane 
energiatarbimine. Energiatar-
bimine võib hõlmata hoone 
kütmiseks, jahutamiseks, vee 
soojendamiseks, ventilatsioo-
niks ja valgustuseks vajalikku 
energia hulka. Energiamärgise-
le lisatakse hoone energiatarbi-
mist vähendavate majandus-
likult põhjendatud meetmete 
loetelu.

Energiamärgis on lihtne ja 
kõigile arusaadav dokument 
(nt kodutehnikal), mis määrab 
hoone või hoone osa kaalu-
tud energiaerikasutuse ning 
hoonele klassi (A = parim, 
G = halvim).

Energiamärgis on 
eraldiseisev dokument
Ehitusseadustiku § 32: „Energia
märgise üleandmine siseklii-
ma tagamisega hoone või selle 
eraldi kasutatava osa ehitamisel, 
müümisel ja üürile andmisel”.
1. Sisekliima tagamisega hoo-

ne või selle eraldi kasutata-
va osa energiamärgis antak-
se üle:

1.1. ehitusettevõtjalt tellijale 
ehitise üleandmisel;

1.2. võõrandajalt asja omanda-
jale, kui tasuliselt võõranda-
takse hoone või selle eraldi 
kasutatav osa. 

2. Korteri võõrandamisel an-
takse üle hoone energiamär-
gise koopia.

3. Üürileandja peab üürniku 
või üürilepingu sõlmimisest 
huvitatud isiku nõudmisel 
võimaldama tal tutvuda 
energiamärgisel näidatud 
andmetega. 
Kehtestamisel on loetelu 

suurte rahvahulkade kogune-
misega seotud üle 1000ruut-
meetrise kasuliku pinnaga 
sisekliima tagamisega hoonete 
liikidest, mille puhul on nõu-
tav energiamärgise olemasolu. 
Energiamärgis tuleb nimetatud 
hoonetes paigaldada külastaja-
te jaoks nähtavale kohale.

Energiamärgist ei ole vaja 
muinsuskaitseobjektidel, reli-
gioosseteks tegevusteks mõel-
dud hoonetel, alla 50 ruutmeet-
ristel eraldi seisvatel hoonetel, 
elamutel, mida kasutatakse alla 
nelja kuu aastas, ja ajutistel 
hoonetel, mille kavandatud ka-
sutusiga on alla kahe aasta.

Energiamärgise väljastami-
ne projekteeritavatele hoonete-
le ja olemasolevatele hoonetele 
toimub erinevatel alustel.

Kui olemasolevate hoonete 
puhul on võimalik tugineda te-
gelikele energiakasutuse and-
metele, siis projekteeritavate 

hoonete puhul tuleb energia-
kasutust prognoosida nn ener-
giaarvutuse käigus, kasutades 
selles kindlaid energiakasutuse 
arvutamise metoodikaid.

Vastavad nõuded on juuru-
tatud kliendi huvide kaitsmi-
seks, et hoone soetamisel oleks 
teada, milline on soetatava pin-
na energiavajadus ja kui palju 
hakkab inimene energia eest 
maksma.

Alates 01.01.2009 peab hoo-
ne ja hooneosade müüja ning 
rendile andja esitama tehingu 
sõlmimisel energiamärgise.

NB! Enne auditi ja energia-
märgise tellimist veenduge, et 
audiitor omaks energiaaudii-
tori kutsetunnistust ja auditit 
teostav või märgistav ettevõte 
registreeringut majandustege-
vuse registris, tegevusvaldkon-
nas „Hoonete energiaaudit või 
hoonete energiamärgis”.

Kahjuks on praegu turul pii-
savalt ettevõtteid ja soss-seppi, 
kes pakuvad teenust selleks 
vastavaid volitusi omamata. 
Teile kui tellijale tähendab see 
juriidiliselt, aga ka tavalisel 
juhul sisuliselt kehtetut ja toe-
tamisele mitte kuuluvat auditit 
või märgist.

Kontrolli audiitori volitusi: 
http://mtr.mkm.ee/

Tanel Einaste
Energiaaudiitor IV
OÜ Rosenberg Energeetika
www.soekodu.ee
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ViiMSi VAllAS rEgiSTrEEriTud Sünnid 
SEiSugA 02.02.2009

	Pille Petersool ja Krist-
jan Kaldal sündis 30. 
jaanuaril tütar Nora 
Adeele.

	Maris ja Ago Loss-
mannil sündis 31. 
jaanuaril tütar Merilin.

	Eneli Orul ja Priit Möl-
deril sündis 10. veeb-
ruaril tütar Marjete.

	Lenna Jürisaarel ja 
Marko Tikkul sündis 
13. veebruaril tütar 
Eleanor.

	Teija Toivaril ja 
Toomas Allel sündis 
13. veebruaril poeg 
Kasper Joosua.

	Sirje ja Ivo Ustaval 
sündis 14. veebruaril 
tütar Triin.

	Katrin ja Imre Vissel 
sündis 14. veebruaril 
poeg Aston.

	Merike Küparil ja Jaak 
Sillamaal sündis 15. 
veebruaril poeg Kenry.

	Pille-Riin Pukspuul ja 
Madis Luigel sündis 
15. veebruaril tütar 
Katariina.

	Kärt ja Marko Rohtmet-
sal sündis 16. veebruaril 
poeg Sten Richard.

	Liis Tamral ja Eero Kel-
deril sündis 16. jaanua-
ril poeg Egon.

	Alisa Tuisul ja Tarmo 
Lehestel sündis 22. 
veebruaril poeg Derek.

Tere tulemast!

JuubilArid MÄrTSiS 2009

Palju õnne!
Emilie Pappel 96

Lehte Prost 91

Aleksandra Panina 91

IlseJuliana 
 Piirmaa 91

Klavdia Koceleva 90

Selma Roo 85

Sinaida Taimela 85

Ralf Ruukholm 80

Vello Koppel 80

Leida Tamsalu 75

Ritter Juhkam 75

Aimi Pakosta 75

Inge Teder 75

Meeli Levashov 75

Aru Arnold 75

Ljudmila 
 Jelizarova 75

Aulet Türkson 75

Paul Tamm 75

Reedik Piibe 70

Liina Rieberg 70

Mati Rätsepp 70

Aino Murula 70

Lembi Laur 70

Tiina Jõulup 70

Aime Viirand 70

IndiaViivi Mardim 70

Viimsi päevakeskus kutsub Viimsi valla 
eakaid reisile Lätimaale.

25.–27. mail toimuva huvireisi eesmärk on toetada 
aiakujundust ja kodukaunistamise ideid valla 
kodukaunistamise liikumises.

Kolmepäevasel reisil vaadatakse Jurmala puuarhitektuuri 
ja külastatakse koduaedasid. Kavas on külastada Bulduri 
aianduskooli, Rundale lossi ja lossiaeda ning Babite 
rododendronite parki lillede õitsemise ajal.

Reisi aitab korraldada Astellaria reisibüroo. Reisile 
registreerumine ja täpsustav info kuni 20. märtsini 
tel 606 4080.

KOOLIVAHEAEG VIIMSI NOORTEKESKUSES

ESMASPÄEV, 16.märts
Kell 14.00 Piljarditurniir – vanuselekuni 12

Kell 16.00 Piljarditurniir-vanusele 13+

TEISIPÄEV, 17.märts
FILMIPÄEV

14.00-19.00 vaatame lastefilme

19.00 algab FILMiÖÖ, mis lõppeb 

kolmapäeval kell 09.00

VANUSELE 14+

NELJAPÄEV, 19.märts

Kell 16.00 Näomaalingud - iga 

osaleja saab näole vahva maalingu

REEDE, 2.märts

14.00 KOKKAMINE
Osavõtutasu 15.-

18.00-21.00 Koolivaheaja PIDU:)
MÄNGUDE ÕHTU vanusele 7-14
Osavõtutasu 10.-

Piljardituriirile ja Filmiööle 
vajalik EELREGISTREERIMINE 
telefonil 60 66 826, e-mail 
viimsink@huvikeskus.ee  või 

kohapeal.

KOLMAPÄEV, 18.märts

MEISTERDAMISE PÄEV

Meisterdame üheskoos midagi 

põnevat

Osavõtutasu 15.-

16.-20. märts
IGA PÄEV 

14.00-20.00

Kunstikursus 
täiskasvanutele: klaasimaal
Toimumisaeg: teisipäeviti 3. märtsil ja 
10. märtsil kell 19.00–20.30

3. märtsil maalime klaasile vitraaži, mille 
saab hiljem aknale kaunistuseks riputada, 
ning klaaspudelist vaasi. 10. märtsil maalime 
keraamikavärvidega ja -kontuuridega tasse. 
Info ja reg: kristiina@krissukasitootuba.com, 
5561 5413

Kursuse maksumus: 250 kr

 

Kunstikursus täiskasvanutele: 
savist saab keraamika, I
Toimumisaeg: teisipäeviti 17. märtsil kell 
18.00–20.30, 18. märtsil kell 18.00–20.30, 
24. märtsil kell 19.00–20.30

Tule meisterda endale ja oma kodule 
midagi ilusat! 17. ja 18. märtsil valmistame 
erinevates tehnikates savist esemeid (tasse, 
taldrikuid, vaagnaid, vaase jne). 24. märtsil 
tegeleme glasuurimisega. Info ja reg: 
kristiina@krissukasitootuba.com, 5561 5413

Kursuse maksumus: 600 kr

Kunstikursus 
täiskasvanutele: siidimaal
Toimumisaeg: teisipäeviti 31. märtsil kell 
19–21, 7. aprillil kell 19–21, 14. aprillil kell 19–21, 
28. aprillil kell 19–21

Tule maali endale või sõbrale kevadeks 
ilus ja värviline siidisall. Kursusel valmivad 
erinevates tehnikates siidisallid, rätikud, 
lipsud, pildid. Tegeleme nii maalimise 
kui ka sidumistehnikaga. Info ja reg: 
kristiina@krissukasitootuba.com, 5561 5413

Kursuse maksumus: 800 kr

Noorteühendused 
omavalitsustele: ärge jätke 
noortevaldkonda toetuseta!
Eesti noorteühenduste liit (ENL) kutsub kohalikke oma-

valitsusi eelarvetes säilitama rahalisi vahendeid noorte-

töö toetamiseks. Eelmisel reedel võttis riigikogu vastu 

2009. aasta negatiivse lisaeelarve, millega koos võeti 

vastu ka tähtsaid seadusmuudatusi.

Noortetöö seaduse muudatuse kohaselt ei lasu oma-

valitsustel enam kohustust toetada noorteühinguid ja 

-projekte. Taolise sammuga loodetakse säästa um-

bes 21 miljonit krooni.

ENL teadvustab täielikult praeguse majandusolukorra tõ-

sidust, aga kärped peavad läbima valdkondi solidaarselt. 

Noortetöö rahastamine on omavalitsustes üle Eesti väga 

erinev. Paljud noortetöötajad tegutsevad veel praegugi 

miinimumpalga eest.

Noorteühenduste liit kutsub omavalitsusi üles mitte liiga 

kergekäeliselt kustutama eelarvetes noortetöö korralda-

miseks mõeldud ridu. „Ka raskel majanduslikul ajal tasub 

tänane investeering noortesse end tulevikus mitmekord-

selt ära,” kinnitab ENL.

ENL avaldab nördimust, et paralleelselt riigi negatiiv-

se lisaeelarve koostamisega muudeti ka paljusid teisi 

seadusi ilma huvirühme informeerimata ning nendega 

konsulteerimata. „Ka kiirete otsuste tegemisel ei tohiks 

hüljata demokraatlikule riigile omast kaasamiskultuuri,” 

rõhutab ENL.

ENL loodab, et taoline juhtum ei muutu reegliks, vaid 

jääb ajalukku pigem ebameeldiva erandina.

Eesti noorteühenduste liit on katusorganisatsioon, mis 

ühendab 48 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi 

peamised eesmärgid on pakkuda noorteühendustele 

eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arva-

must ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete 

noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil 

ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Eesti noorteühenduste liit
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 Viimsi valla kultuurikalender
6. märts – 29. märts
kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–
1920
Alates märtsist 2009 foto
näitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema 
Väärtmetallasjade & Märki
de Tehas”
Avatud K–L 11–17, giid tel 
621 7410
Kindral Laidoneri muuseu
mis

kuni 11. märts
Aavo Ermeli graafikanäitus 
„5. Ermel”
Reiu Tüüri isikunäitus „Mu 
põuest lilli õitsetad…”
Näitus avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis

Fotonäitus „Rannarahva 
pildialbum enne 1940”
Näitus avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis

Püsiekspositsioon „Muinas
ajas piki rannajoont”
Näitus avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis

Tallinna Kanutiaia noorte
maja kunstiõpilaste Prangli 
saare maalilaagri tööde 
näitus
Nublu lastehoiu lastetööde 
näitus
Viimsi huvikeskuse fuajees

Näitus „Looma ja linnupil
did”
Kujundas: Maret Klaamas
Prangli rahvamajas

kuni 9. märts
Raamatunäitus „Naine nagu 
sina”
Viimsi raamatukogus

kuni 23. märts
Tunne Kelami fotonäitus 
„Eesti tee vabadusele”
Näitus on avatud E–N 11–16
Viimsi päevakeskuse saalis

kuni 31. märts
Teatrikuu: teatrikavad läbi 
aegade
Inge Tanni kollektsioon
Prangli raamatukogus

kuni 31. märts
Raamatunäitus „Märts = 
teatrikuu”
Viimsi raamatukogus

kuni 2. aprill
Sugupuude ja suguvõsas
keemide näitus „Viimsi 
poolsaare põlised suguvõ
sad”
Näitus avatud E–R 10–14
Randvere päevakeskuses

kuni 12. aprill
Näitus „Eksliibris”, graafik 
Illimar Paul
Viimsi kooli raamatukogus

6. märts kell 13
Naistepäeva pidu
Kontsert vene romanssidest

Tantsuring folgi ja kantri 
meeleolus koos Kaie Sege
riga
Viimsi Päevakeskuse saalis

6. märts kell 19
Tõnu Aare ja Priit Pihlap 
„Räägi mulle oma lugu”
Piletid 200 kr, pensionärid 
150 kr
Viimsi huvikeskuses

6. märts kell 21
Naistepäeva pidu „Ane duo 
An Matino”
Õhtujuht Gunnar Loho
Jussi Õlletoas

7. märts kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi 
koduloolaste seminar
Teema „Aksi – mereriik 
Tallinna külje all”
Ettekandja Külvi Kuusk
Rannarahva muuseumis

7. märts
Õpetajate XI vabariiklik 
tantsufestival
Viimsi keskkoolis

8. märts
Naistepäeva tähistamine
Prangli rahvamajas

8. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras. Lastele 
pühapäevakool. Lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

8. märts kell 13
Tänujumalateenistus 
armulauaga – koguduse 
15. aastapäev
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv, laulab koguduse 
kammerkoor.
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

9. märts – 2. aprill
Raamatunäitus „Lennart 
Meri 80”
Viimsi raamatukogus

10. märtsil kell 19–21
Kunstikursus täiskasvanutele 
„Klaasimaal”
Info ja registreerimine: kris
tiina@krissukasitootuba.com 
või 5561 5413

10. märts
Algab registreerimine linna
laagritesse 2009.
I vahetus 8.–12. juuni noor
tele vanuses 7–9 a
II vahetus 15.–19. juuni 
noortele vanuses 10–12 a
Info ja registreerimine: 
viimsink@huvikeskus.ee või 
5561 5413
Täpsem info peagi kodule
hel: www.huvikeskus.ee
Viimsi ja Randvere noorte
keskuses

11. märts kell 19
Koguduse kool. Kamina
saalis „Kristuse ihu ja erine
vad kirikud”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

12. märts kell 16
Meisterdamine
Osalemiseks tule kohale, 
meisterdamine on tasuta.
Viimsi noortekeskuses

12. märts kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses

12. märts kell 19
Meeste osadusõhtu. Kami
nasaalis „Lõhutud suhted”
Juhatab Raido Oras.
Viimsi vabakoguduse kirikus

13. märts
III veerandi lõpuaktus
Emakeele päeva tähistamine
Lennart Meri reisikirjakon
kursi lõppvõistlus
Püünsi koolis

13. märts kell 13
Tantsuring folgi ja kantri 
meeleolus koos Kaie Sege
riga
Viimsi päevakeskuse saalis

13. märts kell 15
Mälestusnäituse „Lennart 
Meri 80” avamine
Näitus jääb avatuks 14.03.–
11.04, E–R 12–17
Pilet 25 kr, õpilased ja pen
sionärid 10 kr, perepilet 40 
krooni
Rannarahva muuseumis

13. märts kell 18
Huvikeskuse laulustuudio 
kontsert
Viimsi huvikeskuses

13. märts kell 21
Noorteöö
Reg ja info: kadi@huvikes
kus.ee, tel 606 4034
Randvere noortekeskuses

13.–14. märts kell 19–9
Pidžaamapidu noortele 
vanuses 7–13 aastat
Osalemistasu 20 kr.
Info ja reg: viimsink@huvi
keskus.ee või tel 5561 5413
Viimsi noortekeskuses

14. märts kell 12
Emakeele päeva tähistamine
Kontserdi annab Tallinna 
Võru seltsi koor Liiso
Viimsi päevakeskuse saalis

15. märts kell 12
Viimsi valla meistrivõistlu
sed suusatamises ja valla
rahva tervisetund suuskadel
Korraldaja: jooksu ja suusa
klubi Joosu
Eelreg: tel 609 0980, Tiia 
Tamm
Valgehobusemäe suusa ja 
puhkekeskuses Albu vallas

15. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras. Lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

15. märts kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15. märts kell 14
Tallinna kammerkoori
kontsert
Viimsi keskkoolis

16. märts kell 14
Piljarditurniir noortele vanu
ses kuni 12 aastat 
kell 16.00
Piljarditurniir noortele vanu
ses alates 13 aastat
Info ja reg: viimsink@huvi
keskus.ee või kohapeal
Viimsi noortekeskuses

16. märts kell 17
Tüdrukute klubi
Randvere noortekeskuses

16. märts kell 18.00–20.30
Kunstikursus täiskasvanutele 
„Savist saab keraamika”
Info ja reg: kristiina@
krissukasitootuba.com või 
5561 5413
Viimsi huvikeskuses

17. märts kell 15 ja 20
Maastikumängud
Randvere noortekeskuse 
lähistel
Info: www.huvikeskus.ee

17. märts kell 13
Loeng „Aiaabi kevadel 
koduaias”
Teemad: puude ja põõsaste 
lõikamine, väetamine, kah
jurite tõrje jne.
Lektor agronoom Karin Tüür 
Ceres Hortese OÜst
Randvere päevakeskuses

17. märts kell 18.00–20.30
Kunstikursus täiskasvanutele 
„Savist saab keraamika”
Info ja reg: kristiina@
krissukasitootuba.com või 
5561 5413
Viimsi huvikeskuses

18. märts kell 15
Meisterdamine: teeme mi
dagi põnevat!
Osavõtutasu 15 krooni. Tule 
kohale!
Viimsi noortekeskuses

18.–19. märts
Lapiteki kursus
Korraldab: MTÜ Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts
Prangli rahvamajas

18. märts kell 19
Koguduse kool. Kaminasaa
lis „Usklike ühine vastutus”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

19. märts kell 16
Näomaalingud
Viimsi noortekeskuses

20. märts kell 14
Kevadkohvik
kell 17
Õhuhoki ja lauajalgpalli 
turniirid
Randvere noortekeskuses

20. märts kell 14
Kokkamine
Osavõtutasu 15 krooni
Viimsi noortekeskuses

20. märts kell 18–21
Koolivaheaja pidu ja män
guõhtu noortele vanuses 
7–14 aastat
Tantsime ja mängime!
Viimsi noortekeskuses

20. märts
Algab registreerimine Vene
vere lastelaagrisse 2009
I vahetus 9.–14. august 
noortele vanuses 7–10 a
II vahetus 16.–21. august 
noortele vanuses 11–13 a
Kohtade arv on piiratud! Info 
ja reg: viimsink@huvikes
kus.ee või 5561 5413
Täpsem info peagi kodule
hel: www.huvikeskus.ee
Viimsi ja Randvere noorte
keskuses

20. märts kell 20
Vallarahva tervisetund 
„Kogu perega ujuma”
Eelregistreerimine: tel 
609 0980, Tiia Tamm
SPA Viimsi Tervis ujulas

21. märts kell 21
Esineb ERGO
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

22. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras. Lastele 
pühapäevakool. Lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

22. märts kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

22. märts kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Leena ja Pauli Haakana
EELK Randvere Peetri kirikus

24. märts kell 19.00–20.30
Kunstikursus täiskasvanutele 
„Savist saab keraamika”
Info ja reg: kristiina@
krissukasitootuba.com või 
5561 5413
Viimsi huvikeskuses

25. märts kell 17
Teatri töötuba
Randvere noortekeskuses

25. märts kell 19
Koguduse kool. Kaminasaalis 
„Kutsutud pühitsusele”
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus

26. märts kell 16
Meisterdamine.
Kõigile tasuta!
Viimsi noortekeskuses

26. märts kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses

27. märts kell 16
SPA Viimsi Tervis auhinna
võistlused 25 m ujumises 
lastele
kell 17
Viimsi valla meistrivõistlu
sed ujumises
Korraldaja: MTÜ SPA Viimsi 
Tervis ja Viimsi vallavalitsus
SPA Viimsi Tervise ujulas

28. märts kell 12
Lauluvõistlus „Viimsi laulu
laps 2009”
Viimsi huvikeskuses

28. märts kell 19
Muinasjutuline muusikal 
„Winnifred ja hernetera” 
(esietendus)
Komose näitetrupi esituses
Viimsi huvikeskuses

28. märts kell 16
Lennart Meri mälestus
kontsert
Esineb tütarlastekoor Eller
hein.
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras. Lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

29. märts kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Leena ja Pauli Haakana
EELK Randvere Peetri kirikus

29. märts kell 17
Keila gümnaasiumi noorte
koori heategevuskontsert
Pilet 25 krooni
Viimsi keskkoolis

Info: Marje Plaan, Viimsi val
la kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
epost marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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KOOLI.ee KORRALDAB JOONISTUSTE KONKURSI  

„MINU TURVALINE KOOL“ 
 

Kooliportaal kooli.ee kuulutab välja JOONISTUSTE KONKURSI „MINU TURVALINE 

KOOL“, milles võivad osaleda kõik noored üle Eesti – lasteaiast  ülikoolideni. Joonistuste 

konkursile oodatakse ootamatuid ja fantaasiarikkaid joonistusi. Tähtis pole joonistamisoskus, 

vaid joonistuse mõte. 

  

„MINU TURVALINE KOOL“ konkursi pilte saab saata elektroonilisel kujul e-posti 

aadressil info@kooli.ee  või tuua/saata  aadressil Gonsiori 21 Tallin 10147 ümbrikule palume 

kirjutada Kooli.ee  JOONISTUSTE KONKURSS „MINU TURVALINE KOOL“ 

  

Parimad tööd valivad välja Kadri Kangilaski, Herlet Elvisto, Merje Ernits, Toomas Kaskmann ja 

EKA Joonistamise õppetoolist Anu Juurak,  

 

Tingimused: Iga osaleja kohta palume saata ainult ühe joonistuse. Joonistuse juurde tuleks 

lisada autori klass, kooli nimi kus autor õpib, kontaktandmed ja joonistuse pealkiri. Joonistusi 

võetakse vastu kuni 31.märts.2009 

  

Auhind: Kooliportaal premeerib 4 vanuserühmas (lasteaed-algkool, põhikool, gümnaasium ja 

ülikool). Igast vanuserühmast saab 1 parim iPodi.  

  

Kõiki konkursil osalenud joonistusi saab vaadata kooliportaali kodulehel www.kooli.ee. 

Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 13.aprill. 2009 kooliportaali kodulehel 

www.kooli.ee ning võitjatega võetakse ühendust. 

  

 Lisainfo 

(372) 600 7000 

(+372) 54 55 85 22 

E-post: info@kooli.ee  



Emakakaelavähi vastu on olemas vaktsiin
Ohtlik naistehaigus emaka
kaelavähk on ainus paha
loomuline kasvaja, millesse 
haigestumise riski võimal
dab tänapäevane profülakti
ka eriti tõhusalt vähendada. 
Üheks tunnustatud spetsia
listiks Eestis emakakaelavähi 
alal on Tartu ülikooli kliiniku
mi naistekliiniku arst ja õp
pejõud Lee Padrik, kes andis 
intervjuu Viimsi Teatajale.

Millal on meditsiiniajaloos 
emakakaelavähki ja selle 
ravi esimest korda kirjelda-
tud?

Naistehaigustest on meditsii-
niraamatutes juba ammustel 
aegadel juttu olnud. Millal il-
mus emakakaelavähist esime-
ne põhjalikum käsitlus, pole 
siiski teada. Läbi aegade on 
see haigus põhjustanud tervi-
semuresid ja lühendanud elu-
iga mitmetel kuulsatel naistel. 
Näiteks suri sellesse kunagine 
Argentiina esimene leedi Eva 
Peroni.

Aga oletame, et Eva Peroni 
elanuks tänapäeval?

Emakakaelavähi puhul pean-
gi kõige tähtsamaks märki-
da, et haigust saab nüüdisajal 
väga hästi vältida. Kui naised 
oma tervisest hoolivad ja re-
gulaarselt naistearsti juures 
käivad, pole tavaliselt ohtu, 
et midagi kahe silma vahe-
le jääb ja haigust ennetada ei 

õnnestu. Eriti tähtis oleks aga 
teada seda, et vähki esile kut-
suva tekkepõhjuse – inimese 
papilloomiviiruse – vastu on 
välja töötatud vaktsiin, mis 
on üldse esimene vähivastane 
vaktsiin maailmas.

Millal võeti kõnealune vakt-
siin kasutusele Eestis ja kui 
palju seda süstitakse?

Esimene vaktsiin registreeriti 
Eestis 2006. aasta suvel. Üld-
juhul toimub vaktsineerimine 
aga praegu omaalgatuslikult, 
mis tähendab, et patsiendil 
tuleb selle eest ise tasuda. Ar-
vestades vaktsiini kõrget hin-
da, pole see kulutus kahjuks 
paljudele jõukohane. Samas on 
rõõm tõdeda, et mitmedki Ees-
ti omavalitsused on otsustanud 
rahastada oma piirkonnas ela-
vate 12aastaste tüdrukute vakt-
sineerimist.

Miks just selline vanus?

Emakakaelavähki põhjustav 
papilloomiviirus HPV levib 
ainult sugulisel teel. Papilloo-
miviirus on hästi levinud in-
fektsioon ja kõige sagedamini 
esineb seda äsja suguelu alus-
tanud noortel. Võib öelda, et 
viis aastat pärast suguelu alus-
tamist on pooled naistest mingi 
papilloomiviiruse tüübi suhtes 
positiivsed. Põhilised papilloo-
miviiruse tüübid, mis tekitavad 
emakaelavähki, on 16, 18, 31, 
33 ja 45, kõige rohkem aga 16.

Sihtrühm, kelle vaktsinee-
rimist meedikud kõige tõhusa-

maks peavad, on suguelu veel 
mitte alustanud tüdrukud. Ne-
mad pole kokku puutunud ühe-
gi papilloomiviiruse tüübiga ja 
arvestades seda on vaktsineeri-
mise tulemused sel juhul kõige 
mõjusamad. Sel põhjusel ongi 
linna- ja vallavolikogud otsus-
tanud toetada just 12aastas-
te tüdrukute vaktsineerimist. 
Mõistagi saavad vaktsineeri-
misest kasu ka naised, kes juba 
on suguelu alustanud.

Kas vaktsineeritu võib 
emakakaelavähki haigestu-
mise ohu päriselt unustada?

Vaktsiinid sisaldavad papil-
loomiviiruse tüüpe 16 ja 18, 
mis kutsuvad esile 70 prot-
senti emakaelavähi juhtumi-
test. Täielikku garantiid mitte 
haigestuda ei saa aga pärast 
vaktsineerimist siiski anda. Nii 
peaksid ka vaktsineeritud nai-
sed regulaarselt naistearsti juu-
res tervist kontrollimas käima. 
Ühtlasi tasub teada sedagi, et 
emakakaelavähil on väga pikk 
vähieelse seisundi periood, mis 
mõnikord võib kesta kümme 
või viisteist aastat.

Mida ütleksite tüdrukutele 
ja lastevanematele, kes kar-
davad vaktsineerimisega 
kaasnevaid tüsistusi?

Vaktsineerimist ei pea kindlasti 
kartma. Papilloomiviiruse vas-
tase vaktsiini väljatöötamisega 
on kaasnenud väga põhjalikud 
uuringud ja selle ohutusnõuded 
on väga kõrged. Pärast vaktsi-

neerimist võib küll tekkida pu-
netus ja valulikkus süstekohal, 
mis on ka väga paljude teiste 
vaktsineerimiste kaasnähe.

Kui vajalikuks peate, et 
12aastased tüdrukud ka ise 
teavad, miks ja millise hai-
guse vastu neid vaktsineeri-
takse?

See on kindlasti vajalik. 12aas-
tased tüdrukud on piisavalt 
targad ja tunnevad huvi oma 
tervise vastu nii praegu kui 
ka tulevikus. Koolides, kus 
õpilaste vaktsineerimist oma-
valitsused rahastavad, tehakse 
mitmekülgselt ka emakakaela-
vähi ja selle profülaktikaalast 
selgitustööd.

Kas emakakaelavähki hai-
gestumise riski vähendab ka 
preservatiivi kasutamine?

Täielikku garantiid preserva-
tiiv siiski ei anna, sest ei kata 
kõiki genitaale. Kindlasti vä-
hendab preservatiiv aga pa-
pilloomiviiruse ülekantavat 
hulka, mistõttu seda on alati 
kasulik kasutada.

Emakakaelavähki haiges-
tumise ohu vähendamiseks 
soovitaksin monogaamset 
intiimsuhet, sest iga partneri 
juurdetulekuga suureneb oht 
papilloomiviirusesse nakatuda.

Mida tuleks aga teada 
selleks, et juba tekkinud 
emakakaelavähk avastataks 
õigel ajal, kui on lootust veel 
paraneda?

Avastada saab PAP-testiga, 
mida tasuks naistel teha iga 
kahe või kolme aasta järel.

Rääkige palun ka konisat-
sioonist kui emakakaelavähi 
ühest ravimeetodist.

Konisatsiooni käigus eemal-
datakse osa emakakaela koest, 
kusjuures vahel tuleb seda 
protseduuri korduvalt teha. 
Väga hea, kui konisatsiooni 
ajaks on naine juba lapsed sün-
nitanud. Muidu võib tagajär-
jeks olla enneaegne sünnitus 
või raseduse katkemine, sest 
emakakael pole enam nii täis-
väärtuslik kui enne.

Doktor Lee Padrik, kuivõrd 
võime olla optimistid selles, 
et tulevikus esineb Eestis 
emakakaelavähki vähem kui 
praegu?

Eestis haigestub igal aastal 
emakakaelavähki ligi 160 naist 
ja sellesse haigusesse sureb aas-
tas umbes seitsekümmend. Kui 
suudaksime jõuda eesmärgini 
vaktsineerida kõik 12aastased 
tüdrukud, võime ehk viieteist-
kümne aasta pärast täheldada 
märkimisväärset langust ema-
kakaelavähki haigestumisse.

Küsitlenud Jaan Lukas

Lee Padrik. Foto: Johannes Haav
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Spordiüritustest tulemas
7. märts 10.00
Harjumaa noorte 
meistrivõistlused saalijalgpallis, 
Dvanuseklassi poisid (s. 1997 ja 
hiljem)
Jüri
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

12. märts
Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused 
sisekergejõustikus (5. kl, 6.–7. kl, 
8.–9. kl, 10.–12. kl)
Tallinn
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

14. märts 10.00
Harjumaa meistrivõistlused 
lauatennises
Tallinn, Kristiine spordihall
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

15. märts 12.00
Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises ja vallarahva 
tervisetund suuskadel
Valgehobusemäe suusaja 
puhkekeskus, Albu
Korraldaja: Rohuneeme jooksu 

ja suusaklubi Joosuu
Vajalik eelregistreerimine: 
tel 609 0980, Tiia Tamm

20. märts 20.00
Vallarahva tervisetund kogu 
perega ujuma!
SPA Viimsi Tervis
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Vajalik eelregistreerimine: 
tel 609 0980, Tiia Tamm

27. märts 16.00
SPA Viimsi Tervis 
auhinnavõistlused 25 m 
ujumises, lastele
17.00
Viimsi valla meistrivõistlused 
ujumises
SPA Viimsi Tervis
Korraldaja: MTÜ SPA Viimsi Tervis, 
Viimsi vallavalitsus

4. aprill
Harjumaa meistrivõistlused 
ujumises
Keila
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Sport

KÜTTEPUUD kuivad/märjad konteineris ja lahtiselt, 
võrkkotis 40 L

PUITBRIKETT soodushinnaga
PELLETID

tel 5551 4140; www.kute24.ee

Abloy rahvusvaheline juudoturniir Viimsis
21. veebruaril toimus juba 
teist korda Abloy rahvusva
heline juudoturniiir. Seekord 
peeti võistlus Viimsi kooli
maja spordihoones.

Viimsi kooli saal on üks suu-
rim Harjumaal, kuid ka selleks 
ürituseks jäi pealtvaatajate tri-
büün väikeseks. 1200 inimest 
Viimsi spordihoones lõi kõik 

varasemad pealtvaatajate re-
kordid, sellist rahvahulka pole 
olnud MK-etapil kunagi. See 
võistlus on veel juunikuus ees 
ning sinna ootame ligi 250 
tippsportlast üle maailma.

Eelmisel aastal osalesid 
Abloy rahvusvahelisel turniiril 
ainult Eesti klubid, sellel aastal 
võistles juba 10 välisklubi ja 
28 Eesti juudoklubi, mis tõs-
tab turniiri üheks tugevamaks 

Skandinaavias. Kokku osales 
401 võistlejat, mis oli turniiri 
korraldajatele üllatus, sest kül-
la oodati 300 noorjudokat. See-
ga jooksime ajakavaga rappa, 
aga tegijatel ikka juhtub, ütleb 
ka vanasõna. Vaikigu need, kes 
ise midagi ei tee.

Võistluste suurim osavõtjate 
arv oli noorimas D-vanuseklas-
sis (1999–2001), kus osales 
185 võistlejat. Järgmisena tuli 

Sensei judokoolil läks hästi
21. veebruaril  toimus Viimsi 
keskkooli võimlas Abloy rah-
vusvaheline juudoturniir. Tore, 
et selline võistlus toodi koju 
kätte. Need, kes osalesid, said 
kindlasti hea kogemuse võrra 
rikkamaks. Kõik andsid endast 
parima. Nooremates vanuse-
klassides maadlesid väikesed 
juudotüdrukud koos poistega ja 
tegid seda väga südilt. Parimad 
jõudsid lausa üldvõiduni.

Tihti oli näha, kuidas os-
kused jäävad tahtmisele alla, 
aga see ongi see, miks trennis 
käiakse. Keegi ei ootagi, et 
pool aastat treeninu peaks vas-
tu saama paar aastat juudoga 
tegelenud konkurendile. Vaata-
mata lühiajalisele kogemusele 
said Sensei judokooli väikesed 
juudokad vägagi häid kohti.

Tulemused:
• I koht Eingard Tops +46 kg
• III koht Laura-Maria Lin-

holm -36 kg
• V koht Sander Moppel nelja 

võiduga

Vapralt maadles Teet Simson, 
kes raskemas kaalus mitu võitu 

saavutas. Tatamil käisid veel 
Karl-Erik Saul, Paul-Albert 
Laas, Mihkel Kaalep.

Oma esimese võistluskoge-
muse said Jaan Suzik, Martin 
Tõniste, Martin Lõoke, Carl-
Kaspar Pelt, Martin Kallaspoo-
lik, Ergo Kirt, Laura Pärtin, 
Lennart Pärtin, Kevin Jarod 
Kandver, Alan Sofonov, Pavel 
Pankratov. Kõik, kes võistlema 
tulid, olid tublid!

Sellel kevadel on tulemas 
veel mitu juudovõistlust, mil-
lest meie trenni lastel on või-
malus osa võtta.
• 16.05 Viljandi turniir, 

D-klass
• 06.06 Pärnu turniir, D-klass

MTÜ Sensei Judokool
www.judoklubi.ee

Värske Judoliidu president Tõnu Tõniste autasustab 
Dvanuseklassi +46 kg võitjat Eingard Topsi.

Cvanuseklass (1997–1998) ja 
viimasena kõige vanemad – 
B-vanuseklass (1995–1996).

Üldkokkuvõttes võitis klu-
bide arvestuses turniiri korral-
daja klubi, judoklubi Ookami 
7 kulla, 6 hõbeda ja 10 pronksi-
ga. Teiseks tuli Narva judoklu-
bi Buffendo 4 kulla, 4 hõbeda 
ja 3 pronksiga ning kolman-
daks Läti judoklubi Zeljonaja.

Medalisaajaid klubisid oli 
28, seega peaaegu iga klubi suu-
tis mõne medali ära tuua, mis 
näitab kõrget keskmist taset.

Ürituse juht ja vedaja oli 
Priit Valkna, osalejatele riputa-
sid medali kaela Judoliidu pre-
sident Tõnu Tõniste ja Aleksei 
Budõlin.

Korraldajad tänavad EJLi, 
Toni judokooli ja Budolinna 

judokooli, kes aitasid võistlust 
ette valmistada. Suurimad tä-
nud lähevad SK Ookami laste-
vanematele, kes kõigest jõust 
aitavad klubi arengule kaasa. 
Arvestades klubi 8kuulist va-
nust, on saavutatud juba nii 
mõndagi, mis Eesti juudoelu 
edasi viib.

SK Ookami

Meie meesveteranide 1. võistkond koosseisus Urmo 
Alling, Manivald Luidre ja Raivo Pärnpuu võitsid 
3 x 5 km teatesõidus hõbemedalid.

Keila Cup 2009

Eestimaa XI talimängud pee
ti 27. veebruarist 1. märtsini 
Põlvas. Esimest korda nende 
mängude 44aastases ajaloos 
olid võistlema kutsutud ka 
Eesti suuremad linnad.

2000 osavõtjaga üritusel olid 
esindatud kõik 15 maakonda, 
12 suuremat linna, 14 väik-
semat linna, 20 väikest (kuni 
2000 elanikku) ning 49 suurt 
valda. Maakondade arvestust 
peeti samuti kahes rühmas, 
nendest suuremas, kus elanike 
arv üle 40 000, tuli võitjaks 
Ida-Virumaa, teine koht kuulus 

Tartumaale ning kolmandaks 
jäi Harjumaa.

Suurematest linnadest tuli 
võitjaks Kohtla-Järve, väikse-
matest oli parim Paide. Suur-
test valdadest läks üldvõit 
Tartule Tähtvere ja Kiili ees. 
Viimsi vald saavutas lauaten-
nises 7. koha ning Mammastel 
toimunud suusatamises teate-
sõitude ja individuaalvõistluse 
kokkuvõttes 12. koha. Kõige 
tublima tulemuse saavutas 
suusarajal meie meesvetera-
nide 1. võistkond koosseisus 
Urmo Alling, Manivald Luidre 
ja Raivo Pärnpuu, kes teenisid 
välja 3 x 5 km teatesõidus hõ-
bemedalid.

Alagrupivõistlustelt saadud 
male 17.–20. koht ja meeste 
korvpalli 17.–22. koht andis nel-
ja arvesse läinud ala kokkuvõt-
tes Viimsile sel aastal 10. koha. 
Väiksematest valdadest tuli võit 
Harjumaale Kernu valda. Kõik 
tulemused on huvilistele näha 

spordiliidu Jõud kodulehel 
www.joud.ee. Tänan kõiki osa-
lejaid, kes Viimsi nimel nendel 
võistlustel higi valasid!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 
koordinaator

Meie 2001 sündinud ja noo
remad jalgpallipoisid osalesid 
14. veebruaril turniiril Keilas.

Kümne võistkonna turniir kuju-
nes mitmeti huvitavaks. Esiteks 
oli meie võistkonna ridu laasta-
nud viirused, mis jättis mängu-
kõlbulikuks ainult seitse poissi. 
Kuna mängiti 5 + 1 süsteemi, st 
viiel väljakul ja ühes väravas, 
oli meil ainult üks vahetusmän-
gija kuuele mängule.

Teiseks tuli kohapeal ülla-
tusena teade turniiri korralda-
jatelt, et paljudele osavõtva-
tele võistkondadele on antud 
luba kasutada aasta vanemaid 
mängijaid. Minu arust oli see 
halb otsus, sest nagu karta oli, 
tegid just need vanemad män-
gijad võistkondade otsustavad 
väravad ja tõrjed. Kui on pai-
ka pandud kindla vanuserüh-
ma turniir, siis selles vanuses 
üks aasta kogenumad poisid 
muudavad võistkondadeva-
helise mõõduvõtmise mõtte-
tuks. Kuna aga olime kohale 
tulnud, oli patt osalemata jät-
ta, kuigi järgmistest sellistest 
turniiridest loobume, seda 
eeskätt poiste nimel.

Kolmandaks huvitavaks as-
jaoluks oli mängude tulemus 
ja saavutatud koht. Meie poi-

sid ei kaotanud ühtegi mängu, 
ei lasknud mängust ühtegi vä-
ravat ja said vaid viienda koha. 
See juhtus selle tõttu, et ala-
grupis jäädi teiseks. Võideti 2 : 
0 FC Piritat, 1 : 0 FC Pumat ja 
mängiti kaks korda viiki 0 : 0 
Keila JK II ja hilisema turniiri 
võitja FC Strommiga.

Alagrupi teine koht viis 
meid kokku veerandfinaalis 
Keila JK I-ga, kus tulemu-
seks jällegi 0 : 0 viik. Penal-
titega 2 : 3 kaotasime, kus-
juures vastaste väravavaht 
oli vanem ja ka märgatavalt 
suurem mängija. Viimane 
kohtumine 5.–6. kohale või-
deti taas 2 : 0 FC Pumat, kes 
ka oma veerandfinaali kaotas. 
Turniiri lõppjärjestus: 1. FC St-
rommi, 2. FC Tiigrid, 3. Oper 
JK, 4. Keila JK, 5. MRJK, 
6. FC Puma, 7. Tallinna Kalev, 
8. FC Pirita, 9. TJK Legion, 
10. Keila JK II.

Kokkuvõttes olid poisid 
väga tublid ja andsid endast 
parima. Turniiril käisid Hugo 
Rebane, Matthias Veinmann, 
Jan-Erik Silm, Ragnar Popell, 
Mark Tambik, Argo Ranne ja 
Rasmus Mets.

Martin Reim
MR jalgpallikool
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INGELLIK JÕULUILU
UUEST ILUSALONGIST

INGLIROOS
RANDVERE TEE 17 (FORTUMI MAJA)

AVAME DETSEMBRIS

VALI LEMMIKHOOLITSUSED
WWW.INGLIROOS.EE

	Üürida 2toaline möb-
leeritud korter Tamme-
põllu tänavas hinna-
ga 4000 kr kuus. Tel 
507 7114.

	Otsitakse väga hea 
inglise keele osku-
sega raamatupidajat. 
2–3 tundi nädalas 
(paindlik, võib tööta-
da kodus). Peab ole-
ma kogenud Excelis ja 
soovitavalt Sage’s ning 
heade soovitustega. 
Palun helista Sophie’le 
5638 2604 või saada 
e-kiri aadressil hello@
babeswithbabies.com.

	Professionaalne vene 
rahvusest koristaja 
otsib tööd korista-
jana eramajas. Soo-
vitused olemas. Tel 
5562 1889.

	Viljapuude lõikus. 
Hooldame, noorenda-
me ja kujundame teie 
viljapuuaia. Sõlmime 
haljastuse hooldusle-
pinguid. Tel 508 9294.

	Teostan erinevaid 
mööblitöid. Tel 
505 5323.

	Hea meelega aitan 
Viimsi lastel vene 
keelt õppida. Asukoht 
Haabneemes. Ilma ra-
hata. Veronika Mäeots, 
õpetaja, tel 609 0977 
või 5557 7210, epost 
veronikam@hot.ee.

	Perefirma müüb kuiva
tatud küttepuid 2 rm 
konteineris või lahti-
selt. Küsige lisainfot 
tel 503 8134, Ivar.

	Viljapuude lõikus, 
aiahooldus ja -kujun-
dus, konsultatsioonid. 
Kutseline aednik. Tel 
513 1063.

	Metalli koristamine, 
prügi koristamine ja 
äravedu. Koormavedu 
väikekaubikuga. Tel 
5695 7713, Aleksan-
der.

	Liuguksed ja riidekapid 
teie mõõtude ja soovi-
de järgi. Tel 522 1151; 
www.nagusul.ee.

KuuluTuSEd

Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.

Teeme koostööd kindlustusseltsidega.Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.

Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

	Liuguksed ja garde-
roobid. Hinnad sood-
sad. Garantii. Tel 
502 9075.

	Teostame muruniit-
mist, hekilõikust, puu-
de raiet ja haljastu-
sega seotud töid. Tel 
5563 7666.

	Õhksoojuspumbad. 
Müük, paigaldus, hool-
dus. Tel 5340 7191; 
www.erilahendused.
ee.

	Kalavõrkude müük. 
Tel 5665 3685, epost 
kalavork@hot.ee.

	Võimalik osta naiste-
päevalilli reedel, lau-
päeval, pühapäeval ja 
esmaspäeval kl 8–17. 
AS Nugis, Nelgi põik 
14 (vana kasvuhoone-
te territoorium). Tel 
5039 548, 5045 733.  

	Firma Viimsis müüb 
odavalt kangareste. 
Tel 5650 3605.

REiki i AstmE kuRsus
Viimsis 28.–29. märts

Õpetaja on Reiki meister kreet Rosin

kursuse tasu: 1300.– 

Lisainfo ja registreerumine: tel 526 6988 

http://reikieluenergia.googlepages.com

Firma müüb 
 puidugraanuleid

Diameeter: 6 ja 8 mm
Alusel: 60 kotti (16 kg) ja 

40 kotti (25 kg)
Hind: 2200 kr/tonn + 18% km

Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, 
Tallinn

Tel: 5838 0342
E-post: segeibm@hot.ee

Säästa kuni 70% 
küttekuludelt! 
Õhksoojuspumpade 
müük ja paigaldus.

Hinnad al 11 750.–

tel 666 1355.

www.kodukliima.ee

VILJAPUUDE 
LÕIKAMINE

Käes on viljapuude lõikamise aeg.

Samas saeme ka ohtlikke puid nii 
tõstukiga kui ka ilma.

Veel teeme kõiksugu haljastustöid. 

OÜ Lapsemeelene 5558 0158.

e-post 
hekidhaljastus@hekidhaljastus.ee

Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis

Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

PÕNNIPESA LASTEKESKUSE PIDUDE HINNAD:
 E ja K 18.30 – 21.30 800.-
 T ja N 18.00 – 21.00 800.-
 R  18.00 – 21.00 1100.-
 L ja P 10.00 – 13.00 800.-
   14.00 – 17.00 1100 .-
   18.00 – 21.00 1100.-
Peo hinna sisse kuulub kohv, tee ja vesi ning peale pidu jääb 

peoruumide koristamine Põnnipesa hoolde!
Põnnipesa pidu saab broneerida www.pesa.ee

• AUTOREMONT
• MOOTORIREMONT
• DIAGNOSTIKA
• REHVIVAHETUS JA REMONT
• MOOTORI JA 

KÄIGUKASTIDE  TESTIMINE
• ABS-i TESTIMINE
• HOOLDUSVÄLTE NULLIMINE

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

Poolsaare Auto

MTÜ Drive kutsub huvilisi

sulgpalliõppele
Kursus toimub igal reedel kl 18–19 alates 

27.03.–22.05 Viimsi spordihallis Sõpruse tee 5, 
Haabneeme. Treenerid Aigar Tõnus ja Jüri Tarto.

Registreerimine 5690 2481 või 
aigartonus@hotmail.com hiljemalt 

10. märtsiks. Tasu 1600 kr.

KORSTNATÖÖD

tel.: 5386 6117

•
IVIKORSTENDE EHITUS

KORSTNAPÜHKIMINE
• K
• LÕÕRI UURINGUD
• UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE
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KONSULTATSIOONI-
VõIMALUSED 
 POLIKLIINIKUS
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*

- Günekoloogia – sünnitusabi

- Lastehaigused

- Nina-kõrva-kurguhaigused*

- Üldkirurgia-proktoloogia

- Uroloogia

- Ortopeedia

- Neuroloogia*

- Kardioloogia*

- Kopsuhaigused – allergoloogia*

- Psühhiaatria

- Taastusravi*

- Onkoloogia-mammoloogia

- Endokrinoloogia

- Plastikakirurgia

- Naha- ja suguhaigused

- Anestesioloogia – valuravi

- Hambaravi

- Psühholoogia

- Logopeed

- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastu-
võtud

- Perekool

HAIGLARAVI-
VõIMALUSED
Valvetelefon 605 9605, 605 9010

- Günekoloogia – sünnitusabi*
- Plastikakirurgia
- Sisehaigused*
- Taastusravi – järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, 
tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaž, paikne 
külmaravi)

PÄEVAKIRURGIA:
- Nina-kõrva- kurgukirurgia*
- Üldkirurgia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Sünnitusabi (haiglaga on võimalik tutvuda iga 
kuu esimesel neljapäeval kell 16)

DIAGNOSTIKA:
- Röntgen- ja ultraheliuuringud, koormus-EKG, 
rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, 
varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, 
erinevad endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm

VAKTSINEERIMINE
- Lapsed ja emakakaela vähi vastu

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK 
lepingu alusel Viimsis

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (660 4072, 646 3539) ja Sütiste tee 17 (652 8308).

Lisainfo: www.fertilitas.ee

AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

66 84 700    1partner@1partner.ee www.1partner.ee

Kristina Kopõltsova
50 54 401

Maria Kopso
50 18 008

SOODUS
TAVAHIND 12500.- EEK
8000.- EEK

VOODID HOP

KVALITEETSED POLSTERDATUD

MADRATSILE 160X200 VÕI 180X200

IN&IN
Aiandi tee 21
Viimsi
Tel. 56273041
e-mail: info@inandin.ee
www.inandin.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

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

����������
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Naistepäev Pärlis
8. märtsil ootame kõiki naisi koos kaaslastega 
imelist merevaadet ning maitsvat erimenüüd nautima!
Elav muusika!
Broneeri laud tel. 6835 653 või info@loungeparl.ee
Igale laua broneerijale ÜLLATUS
Restoran-Lounge Pärl
Pirita Rannahoones, Merivälja tee 5 
www.loungeparl.ee

Naistepäev PärlisNaistepäev Pärlis

KAUBANDUSKESKUS

• Rikkalikus valikus seemneid
• Lillepotid

• Mullad OÜ Selteret
Viimsi
Muuli tee 8
Tel 601 1727

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

Kevad algab Viimsi 
 aiakeskusest


