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Valmis raamat “Viinameri”
salapiirituseveost Läänemerel. Loe lk 6

Südamepäeva
üritustele saab
toetust
Harjumaa erinevad asutused tähistavad
septembris ülemaailmset südamepäeva
terviseüritusega, mille käigus antakse
elanikele teavet oma tervise hoidmise
võimaluste ja vajaduste kohta.
Südamepäeva raames avab Harju Maavalitsus
KOV-idele taotlusvooru, mille abil on võimalik saada kaasfinantseeringut septembris läbiviidavatele terviseüritustele.
Peatselt avatavas taotlusvoorus on määratud
sihtgrupiks tööealine elanikkond. Terviseteemaline ettevõtmine ülemaailmse südamepäeva
raames peab olema läbi viidud vahemikus 30.
august kuni 24. september. Sihtfinantseeringut
teostatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi
“Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–
2011” abiga. Täpne teave ja reeglid taotlusvooru kohta avaldatakse maavalitsuse kodulehel
ning saadetakse ka lähiajal kõikidesse Harjumaa kohalikesse omavalitsustesse.

Möödunud aastal süüdati muinastulede ööl Eestis üle tuhande lõkke. Foto Rannarahva Muuseum

Süütame muinastuled!
Augustikuu viimase laupäeva õhtul süüdatakse Läänemere ääres muinastuled.
Eesmärk on süüdata nii palju
lõkkeid ja tõrvikuid, et igas
mereäärses kohas oleks
näha vähemalt kahte tuld.

“Viie tuhande aasta eest jõudsime
tema äärde, lükkasime kõrvale
metsa rohelise eesriide ja tardusime paigale. Siin me nüüd oleme,
ja kõik me kanname endas mere
märke.”
Lennart Meri, “Hõbevalge”
Ka sel aastal kutsub veebiportaal
Mereblog koos Rannarahva Kojaga
kõiki taas mere äärde. Lihtsalt randa
või sadamasse, et süüdata lõke või
küünal ja osa võtta traditsioonilisest
muinastulede ööst. Tuletame koos
endale ja teistele meelde, et meri,
mis meid ühendab, vajab hoidmist.

Märguanne naabritele ja
meresõitjatele

Meie esivanemad on Läänemere

Muinastule loits
Põle, muinastuli, põle. Põle puhtamale Läänemerele. Põle selle
elujõulistele rannaküladele ja
saartele. Põle Läänemere kultuuri minevikule ja rikkusele.
Põle ajaloolisele ühtekuuluvusele ning vastutusele Läänemere tuleviku eest!

ääres elanud juba mitu tuhat aastat.
Vajadusel andsid nad lõketega märku oma naabritele ja meresõitjatele.
Selle meenutamiseks kogunevad
tuhanded inimesed igal aastal augusti viimasel laupäeval kell pool
kümme õhtul Läänemere-äärsetesse rannaküladesse, sadamatesse ja
randadesse, et süüdata iidetuled ja
tähistada muinastulede ööd.
Tule ka sina 28. augustil mere
äärde, et süüdata märgutuli. Kui
sul on võimalus, süüta ka enda
tuli, et teistele endast märku anda.
Tule ise, kutsu lähedased ja sõbrad
kaasa, kutsu naabrid ja terve küla.
Tule lihtsalt mere äärde.

Veebiportaal kogub infot

Veebiportaal muinastuled.ee korjab kogunemiskohtade ja tulede
süütajate kohta infot, et kõik veebikaardile üles märkida. Kolmapäeva hommikuks oli portaalis
registreeritud 91 lõket ja ligi 7000
osalejat.
Anna veebilehel www.muinastuled.ee teada, kes oled, kuhu
mereranda või sadamasse lähed ja
kui paljud on sinna kutsutud. Teata
ka naaberriikides olevatele sõpradele, et oma lõkke süütamisest on
võimalik teada anda veebiaadressil www.ancientlights.eu. Hea, kui
teed ka oma asukohast ja osalejatest fotod ning saadad hiljem portaalile.
Kõik, kes sõnumit ja kutset
levitavad, on südamest tänatud.
Eelmisel aastal Eestis teatas 285
seltskonda, et süütavad lõkke, tulesid süüdati kokku üle tuhande ja
mere ääres viibis üle 20 000 inimese. Kõige rohkem süttis mullu
muinastulesid Haapsalu ümbruses,
Tallinna lahe ääres ja Pärnumaal.

Muinastulede süütamise taaselustatud traditsioon jõudis Eestisse 1992. aastal Soomest.
Pringi sadamas süütavad sukeldujad tule, mis viiakse paadiga
Tallinna lahele Miiduranna sadama lähistel meres paiknevale reidikaile, kus süüdatakse suur lõke.
Kuunar Kajsamoor teeb reisi
merele väljumisega kell 20 Admiraliteedi sadamast, et jälgida muinastulesid Tallinna lahelt (täpsem
info veebiportaalis!).
Viimsi
Vabaõhumuuseumis
algab muinastulede öö kell 20
Chalice’i kontserdiga. Kell 21.30
süütame ühiselt lõkked rannal.
Võta kaasa piknikutekk, väike piknikukorv sooja teega ning ka oma
tõrvik, latern või küünal – süütame
tule merele mõeldes nii rannal kui
ka südames.
Muinastulede kohta saab lähemalt lugeda veebilehelt www.muinastuled.ee.
Kohtumiseni mere ääres!

SA Rannarahva Muuseum

Pranglile hakkab
käima uus laev Vesta
Alates 1. septembrist hakkab Leppneeme – Prangli liinil sõitma uus laev nimega Vesta.
Laev asendab 13 aastat sellel liinil kurseerinud postipaat Helget. Vesta on täielikult renoveeritud, sellel on uus mootor
ning kuna tegemist on raudlaevaga, siis
on see ka talvel igati ohutu. Vesta mahutab 47 reisijat ja 3 meeskonnaliiget.
Laev valiti välja hanke korras ning Viimsi valla lepingupartneriks on AS Kihnu Veeteed. Vesta on liinil nii kaua, kuni valmib
riigi poolt lubatud uus laev, mis on tehtud
spetsiaalselt Prangli liini tarbeks.

Veeteenuse hinda ei
tohi enam muuta
Seoses käesoleva aasta 1. novembril
jõustuva monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusega muutuvad
nimetatud kuupäeval automaatselt
kehtetuks kohalike omavalitsuste määrused, millega on kehtestatud senised
veeteenuste hinnad.
Vastavalt uue seaduse rakendussättele kohustub vee-ettevõtja kuni uue hinna
kooskõlastamiseni jätkama teenuse osutamist hindadega, mis kehtivad 31.10.2010.
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Viimsis asutati Koduomanike Liit
olukord, oleme kindlasti sunnitud hakkama kulutama konkurentsiameti, õiguskantsleri,
ministeeriumite ning kohaliku
omavalitsuse uksi.

10. augustil asutati Viimsis Koduomanike Liidu
piirkondlik organisatsioon
ning valiti juhatus.

Miks asutati Viimsi
Koduomanike Liit?

Viimsi Koduomanike Liidu
asutamise põhieesmärk on
viimsilaste
koduomanikuks
olemise väärtustamise teadvustamine ning koduomanike
õiguste kaitsmine. Viimsi Koduomanike Liit on inimeste
nõustajaks oma kodu peremeheks olemisel, sest üksikisikuna oleks väga raske ja kulukas
ning kindlasti ka väheefektiivne seista koduomaniku õiguste
eest.
Viimsi Koduomanike Liit
on Eesti Omanike Keskliidu
piirkondlik
organisatsioon
ning jagab Omanike Keskliidu
väärtusi ja põhimõtteid.
Viimsis vallas on registreeritud 16 500 vallaelanikku.
Vallas on kaks suurt alevikku
ja 18 küla. Kodumajapidamisi on Viimsis kokku ca 5600
(üksikelamud, paariselamud,
ridaelamud, korterid).
See tähendab väga arvestatavat hulka koduomanikke,
kes on sunnitud kokku puutuma koduomandiga seotud
probleemidega.
Puudutagu
need probleemid elukeskkonna planeerimist, elamumajandust, kommunaalmajandust,
heakorraprobleeme ning kahtlemata muresid suurte kütte-,
elektri- ja veearvete osas.

Viimsis ebanormaalselt suured kütte-,
elektri- ja veearved

Pole saladus, et Viimsi vallas
on ebanormaalselt suured kütte-, elektri- ja veearved. Olen
ise Haabneeme elanik ning
leian ka ennast igal kuul tasumast suuri kommunaalarveid.

Mida plaanime teha?

Viimsi Koduomanike Liidu juhatuse liige Jan Trei kuulub ka
vallavolikogu koosseisu.

Alati taban ennast mõttelt, et
miks pagana pärast pean ma
oma pere sissetulekute arvelt
nuumama monopole. Veel olukorras, kus teenuse kvaliteet
on küsitav.
Kõige kulukam lõbu on
olla soojaettevõtte Fortum
Termesti klient (kortermajade
omanikel puuduvad ka alternatiivid oma korteri kütmiseks). Talvekuudel ulatuvad
küttearved Haabneemes 5000
kroonini, mis on selge ebanormaalsus. See on summa, millega suudaks ära tasuda eramu
kõik kommunaalkulud.
Veel murelikumaks teeb
olukord, kus paljud noored
pered ja vanemad elanikud on
sunnitud oma korterid Haabneemes ära müüma, kuna lihtsalt ei jätku rahalisi vahendeid
oma kodu üleval pidada.
Ka vee eest tuleb Viimsis
tasuda ligi kaks korda rohkem kui Tallinnas. Kindlasti
vajab ja väärib veemajanduse
hinnapoliitika omavalitsuses
ümbervaatamist ning analüüsimist. Viimsi Koduomanike
Liit võtab enda suurimaks
prioriteediks vallas monopolide läbipaistmatu hinnapoliitika analüüsi.

Gaasi, elektri ja vee kommunaalteenuste hinnakujundus peab olema läbipaistev
ning põhjendamatu tulukus
ohjeldatav. Selleks, et saavutada Viimsis kommunaalmajanduses normaalne ja mõistlik

Soovime Viimsi Koduomanike Liidust teha arvestatava
ja konstruktiivse partneri nii
kohaliku omavalitsusega kui
ka vallas tegutsevate monopolidega suhtlemisel. Läbi
organiseerituse suudame olla
tugevad ning seista oma õiguste eest.
Lisaks monopolide hinnapoliitika vastu võitlemisega
plaanime Viimsis hakata korraldama liidu liikmetele regulaarseid üritusi vallas olevatel
aktuaalsetel probleemidel ja
teemadel, mis puudutavad koduomanikke.
Kavas on hakata harima

Eesti Omanike Keskliidust
Eesti Omanike Keskliit on tegutsenud alates 1994. aastast, kandes asutamisel nime Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit. Toona seisime õigusriigile kohaste omandisuhete taastamise eest. 2005. aastal muudeti oma nimi Eesti Omanike Keskliiduks ning laiendati tegevust, seades eesmärgiks kõigi korteri- ja
majaomanike seaduslike huvide ja õiguste kaitse.
Eesti Omanike Keskliidu liikmetele on mõeldud tasuta kodukaart, mis annab liidu liikmetele soodustusi enam kui 100 ettevõtte kaupadele ja teenustele.
Hetkel on liidul liikmeid veidi alla 41 000 ning nende hulk kasvab järjekindlalt, sest koduomandiga
seotud probleeme tuleb juurde iga päevaga. Tegeleme kõigi küsimustega, mis on seotud elamumajanduse, planeerimise, kommunaalprobleemide või koduga laiemalt. Oleme abiks nii koduomanike
huvide esindamisel ja nende hääle kuuldavaks tegemisel kui ka päris argiste probleemide lahendamisel.
Koduomanikke ühendav Eesti Omanike Keskliit on Eesti suurim kodanikuorganisatsioon, mis on
asutatud 1994. aastal ning koondab juba üle 40 800 maja- ja korteriomaniku. Liit on liikmete arvu
poolest Eesti suurim mittetulundusühing ning 2005. aastast Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Liidu
liige. Koduomanike ühendused on paljudes Euroopa riikides kolmanda sektori tugevaimad organisatsioonid. Eesti Omanike Keskliit on toimiva kodanikuühendusena eeskujuks võtnud Rootsi koduomanike organisatsiooni, mis koondab üle 350 000 inimese ning on koduomandit puudutavates küsimustes
ühiskonnas arvestatavaks jõuks.
Omanike Keskliidu eesmärk on olla koduomanike huvide esindamisel Eestis arvestatavaks jõuks
ning konstruktiivseks partneriks riigile ja kohalikule omavalitsusele. Lisaks omanike eestkoste funktsioonile püüab liit oma liikmetele pakkuda ka igapäevast kasu, tuues turule näiteks koduomaniku
kindlustuse ning plaanides uut pangakaardina toimivat liikmekaarti, mis pakub soodustusi enam kui
sajas ettevõttes.
Eesti Omanike Keskliidu juures tegutseb ka mittetulunduslik õigusbüroo, et koduomanikud saaksid
oma õigusi kaitsta taskukohase hinnaga.

Austatud seeniorid!
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
10. septembril

koduomanikke detailplaneeringute menetlemise, hoonete ja majade renoveerimise,
heakorra tagamise ja paljudel
koduomanike jaoks tähtsatel
teemadel.
Kindlasti kuluks koduomanikele ära teadmine, kuidas
toimub ja on reguleeritud vallas planeerimisprotsess, mis
on omaniku õigused kaasa
rääkida
detailplaneeringute
protsessides, kuidas taotleda
ehitusluba, milleks on vajalik
hoonele kasutusluba, millised
regulatsioonid on kehtestatud
heakorra osas omanikele jne.
Viimsi
Koduomanike
Liidul on plaanis hakata ka
korraldama kohtumisi monopolide esindajatega, et saada
ülevaateid planeeritud arengutest kütte-, elektri- ja veemajanduses.
Koduomanikele oleks ju

Viimsi Pensionäride Ühendus annab teada, et alates 1. septembrist hakkab Viimsi Pensionäride Ühendus tööle uutes ruumides:
Kesk tee 1 – tuba 2 , II korrus.
Sissepääs pensionäride tuppa raamatukogu poolsest uksest, II korrus raamatukogu vastas. Ootame külastajaid E, T, K k 10.00–14.00 ja N
k 10.00–12.00. Info: tel 51 14 528.
Uut hooaega alustab Bowlingu
klubi. Treeningtunnid alates 14.09
esmaspäeviti kell 11.00 Kuulsaalis
Mere puiestee 6. Väike omaosalustasu, poole radade rendist tasub
pensionäride ühendus. 1. oktoobril toimub bowlingu turniir, millega tähistame Euroopa eakate päeva
Viimsis. Turniiril osalevad sõprusvõistkonnad Piritalt, Haabersti linnaosast jt.
Uus hooaeg Viimsi SPAs algab
3. septembril. Ujumine koos vesiaeroobikaga teisipäeviti 12.00–14.00
ja reedeti 12.00–14.00. Üks kord nädalas on soodushind 40 kr. Kui soovite kasutada basseini ka teist korda samal nädalal, tuleb tasuda 65
krooni. NB! Kui jätate soodushinnaga külastuse kasutamata, siis järgmisel nädalal kahte soodushinnaga külastust kasutada ei saa. Õiguse
soodushinnale annavad Viimsi Pensionäride Ühenduse liikmekaart ja
ujulapääse.
TERVES KEHAS TERVE VAIM! KOHTUMISENI!

Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatus

hea teada, millistesse valla
piirkondadesse hakatakse rajama uusi soojatrasse, elektriliine või vee- ja kanalisatsioonitorusid.
Loodame saavutada olukorra, kus Viimsi Koduomanike Liit hakkab esitama oma
ettepanekuid ja sisendeid
vallas infrastruktuuri (küttepiirkonnad, vee- ja kanalisatsioonitrassid) rajamiseks probleemsetesse kohtadesse, kuhu
koduomanikud neid väga ootaksid. Me ei otsi vastandumist
ega tüli, vaid pigem konstruktiivset ja sisukat koostööd.
Soovitan vaadata Viimsi
Koduomanike Liidu asutamist
laiemalt. Kindlasti on ju hea
ja mugav ka kohalikule omavalitsusele ning äriettevõtetele
suhelda koduomanikega organiseeritud kujul, mitte kõikide
koduomanikega eraldi.

Löö Viimsi Koduomanike Liidu tegemistel
kaasa

Viimsi Koduomanike Liit
plaanib 23. septembril algusega kell 17 Viimsi vallavolikogu saalis (Nelgi tee 1) maha pidada arutelu liidu tegevuskava
teemadel ning soovib ühtlasi
kaardistada aktuaalseid probleeme, millega vallas tegelema
hakata.
Kui tunned, et sul on soovi ja tahet kaasa rääkida koduomanike olukorra parandamiseks Viimsis, siis oled
oodatud. Eriti on kohtumisele
oodatud kortermajade korteriühistute ja aiandusühistute
juhatuste esimehed, juhatuse
liikmed ja külavanemad.

Jan Trei
Viimsi Koduomanike Liidu
juhatuse liige
jan@omanikud.ee
51 688 06

MTÜ Viimsi Huvikeskus

ViiKerKoor
KUTSUB LAULMA
Pakume
- meeleolukat muusikat
- toredat seltskonda
- vaheldust töödele ja tegemistele
Proovid toimuvad esmaspäeviti kell 18:30
Viimsi Huvikeskuse saalis
Uute liikmete vastuvõtmine toimub 13. septembril 17:30
Liituda võib ka hiljem!
Info telefonil 56 680 995 või e-mailil age@viimsi.edu.ee
Muusika on rõõmu jaoks,
vanade ja noorte jaoks!
Mis meil üle jääks,
kus küll ilu näeks,
kui kord laulud ilmast kaoks!
www.huvikeskus.ee
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Tegevust alustab keeltekool

Tibu lasteaed sai
liiklusõppeväljaku

Käesoleva aasta augustis
avas uksed Viimsi Keeltekool, kus saab õppida
inglise, rootsi, vene, saksa,
hispaania, itaalia, soome,
norra ja prantsuse keelt.

Kursused algavad 20. septembril ning kestavad 15. maini. Õppetöö toimub kaks korda
nädalas õhtuti algusega kell
18.00. Õppetöö kestab korraga
poolteist tundi ehk kaks akadeemilist tundi. Kool tegutseb
Viimsi Kooli ruumides ja oodatud on igas vanuses õppijad.
Kursustele registreerimine on
juba alanud Viimsi Keeltekooli koduleheküljel www.viimsikeeltekool.ee.
Viimsi Keeltekooli idee sündis kahel emapuhkusel viibival
filoloogil Kerli Hansenil ja Triin
Randrüüdil. Nii Kerli kui ka
Triin on hariduselt rootsi filoloogid, kuid neid ühendab suur huvi
mitte üksnes skandinaavia, vaid
kõikide keelte vastu. Kerli on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli ja tegelnud rootsi keele õpetamisega juba 12 aastat.
Ta töötab lisaks Gustav Adolfi
Gümnaasiumis, Tallinkis ja on
olnud kaastegev eesti–rootsi–
eesti sõnaraamatu kirjastamisel.
Triin on pärast skandinavistika
eriala lõpetamist Tallinna Pedagoogikaülikoolis omandanud
magistrikraadi majanduses ja
praegusel ajal viib ta läbi mitmeid koolitusi, mis ei ole seotud
vaid üksnes keeltega.
Olles ise 12-aastase õpetamiskogemusega tahavad Viimsi
Keeltekooli eestvedajad pakkuda oma koolis tipptasemel keeleõpet Viimsi inimestele, tuues
selle võimaluse neile n.-ö ko-

Augustikuu alguses valmis AS-i Eesti Statoil ja
Maanteeameti poolt heategevusliku liikluskasvatusprojekti raames Viimsis eralasteaiale Tibu
kingitud liiklusõppeväljak.

Viimsi Keeltekooli eestvedajajad Triin Randrüüt ja Kerli Hansen.

duõuele. Pärast pikka tööpäeva
linnakontoris on mõnus jätta
linn seljataha ja koduteel põigata läbi ka keeletunnist. Keeleõpe ei ole tänapäeval tüütu
kohustus, vaid pigem meeldiv
ja lõbus seltskondlik tegevus,
millel on praktiline eesmärk.
Praegu avanevas maailmas on
keelteoskus üha olulisem.
Viimsi Keeltekoolis töötavad pikaajaliste kogemustega
õpetajad. Teiste hulgas aastaid
Viimsi Koolis töötanud inglise keele õpetaja Laura Kaare,
kelle õpilased on inglise keele
riigieksamitel alati suurepäraseid tulemusi saanud. Nüüdseks on õpetaja Laura Kaare
saanud keeleõpetajana Viimsis
võiks öelda et legendaarseks.
Norra keele õpetajana töö-

tab Viimsi Keeltekoolis Britta
Tamverk – noor ja energiline
õpetaja, kes on spetsialiseerunud nii norra kui ka rootsi
keelele. Tal on lai kogemuste
pagas koostööst paljude keeltekoolidega üle viie aasta.
Lisaks siinsetele elanikele
pakub Viimsi Keeltekool ka
võimalust firmadele, koolitamaks oma töötajaskonda ning
täiendamaks nende keeleoskust. Viimsi Keeltekooli tublid õpetajad on valmis tulema
ka firmasse kohale, et õpetada keelt firma töövaldkonnast
lähtuvalt.
Neile, kes aga eelistaks
hoopis mõnusalt koduseinte
vahel uusi teadmisi omandada,
pakub Viimsi Keeltekool uudset skype-õpet, kus õppija saab

Suvesemester Viimsi
Muusikakoolis
Suvi – see on koolivaheaeg. See on vabadus,
päike, meri... Kuid kolmele Viimsi Muusikakooli
õpilasele oli kuum suvi
suures osas hoopis töösuvi ja enese proovilepanemise aeg.

Saksofoniõpilane Ingrid Kruusmägi osales 14.–19. juunini
Klaipedas toimunud rahvusvahelisel pianistide, keelpilli- ja
puhkpillimängijate konkurssfestivalil “XXI sajandi kunst
Klaipedas”, mis oli pühendatud
Fr. Chopini 200. sünniaastapäevale.
Konkursil osalesid noored
interpreedid Lätist, Leedust,
Venemaalt ja Ukrainast. Ingrid
osales B-grupis, kus osavõtjate sünniaastad jäid vahemikku
1996–1998. Rühmas osalenud
üheksa kõrge tasemega võistleja seast pidas rahvusvaheline žürii I koha vääriliseks
just Ingridit. Palju õnne! Kuna

Ingrid pärast autasustamist koos
õpetaja ja kontsertmeistriga.

Andres Estna.

Ingrid on alles oma õpingu- ja
muusikutee alguses, saame
teda kindlasti edaspidigi konkursivõitude puhul õnnitleda.
Õnnitleme ka õpetajat Olavi Kasemaad ja kontsertmeistrit Kaisa Laasikut. Täname
Ingridi vanemaid nii moraalse
kui ka majandusliku toe eest.
Tallinnas toimus 12.–15.

Skype’i teel suhelda õpetajaga
iga kord poolteist tundi individuaalselt ja omandada keelt interneti vahendusel. Mõningate
keelte puhul, nagu näiteks hispaania keel, pakub skype-õpe
suurepärast võimalust omandada keelt õpetaja juhendamisel,
kes kõneleb õpetatavat keelt
emakeelena. Näiteks on Viimsi Keeltekooli hispaania keele
õpetaja Jaume Farré peatselt
kolimas kodulinna Barcelonasse, kuid jätkab siiski eratundide
andmist interneti vahendusel.
Täpsemalt saab lugeda kooli
ja algavate kursuste kohta keeltekooli koduleheküljelt www.
viimsikeeltekool.ee.
Tere tulemast õppima Viimsi Keeltekooli!

Liiklusõppeväljak koosneb ühest slaalomirajast ja siseringist, ühest rajalauast, stopp- ja rajavahetusaladest. Radadele saab asetada ka koonuseid ning nooltega on tähistatud
sõidusuunad.
Õpperadadel saavad lastele mänguhoos selgemaks
liikluskorraldusvahendite ja -märkide, teekattemärgistuse
ja liiklusreguleerija märguannete tähendused.
Teist aastat korraldatud konkursil, kus osales ligi 100
lasteaeda, tunnistati üheks võitjaks projekt, mille koostas
Tibu lasteaia õpetaja ja juhataja asetäitja Merli Tiilen.
Liiklusväljak võimaldab õpetada mudilastele ohutu
tänavaliiklemise põhitõdesid. “On oluline lapsi juba varakult õigesti ja viisakalt liiklema õpetada. Õpperadadel
õpivad lapsed mänguhoos viisakalt kaasliiklejatega arvestama ning arendavad tähelepanu ümbritseva suhtes,”
kirjeldas Merli Tiilen projektis osalemise ajendiks olnud
põhimõtet.
Lasteaed avaldab tänu konkursi korraldajatele – AS
Eesti Statoil ja Maanteeamet ning väljaku teostajale OÜ
Liiklusohutuskeskus.

Eralasteaed Tibu

Tibu lasteaia uus liiklusõppeväljak.
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Detailplaneeringutest
6. septembril 2010, algusega kell 10.30 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Pringi küla kinnistu
Pringi piirivalvekordon detailplaneeringu eskiislahendust
ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu

juulini rahvusvaheline noorte
kitarristide konkurss “Tallinn
2010”, milles osalesid Andres
Estna ja Paul Stahl. Andres
võistles kõige nooremas vanuserühmas, kus osales 13 mängijat Eestist, Lätist, Leedust ja
Soomest. Andres esines tublilt
ja talle omistati diplom kuuenda koha eest. Palju õnne Andresele ja tema õpetajale Jelena
Ossipovale!
Paul Stahl võistles kolmandas vanuserühmas, kus osales
16 mängijat Balti riikidest,
Venemaalt, Ukrainast ja Armeeniast. Konkurss oli tihe ja
vaatamata Paul Stahli korralikule esinemisele jäi sellest auhinnalise koha saavutamiseks
väheks. Samas oli selline enese
proovilepanek kindlasti õpetlik
ja kasulik kogemus, mis kaalub
üles konkursiks ettevalmistamisel nähtud töö ja vaeva nii
õpilasele kui ka õpetajale Lauri
Jõelehele.

Urvi Haasma

koostamise eesmärk on sihtotstarbe muutmine üldplaneeringujärgsest riigikaitsemaast sotsiaalmaaks ja elamumaaks ning
krundi ehitusõiguse määramine lasteaia ehitamiseks.
6. septembril 2010, algusega kell 11.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Muuga küla
Tõnni-Uuetoa, Taganõmme maaüksuse detailplaneeringu
eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine äri- ja büroohoone ehitamiseks, arvestades rohevõrgustiku koridori säilitamisega kinnistul;
6. septembril 2010, algusega kell 13.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Haabneeme aleviku Laivi
maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on sihtotstarbe muutmine üldplaneeringujärgsest
tootmismaast elamu- ja ärimaaks, lasteaia kavandamine, avaliku pargiala moodustamine ning perspektiivse randa ja aleviku keskust ühendava jalakäijate promenaadi planeerimine.
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Mälestuskivid isamaalaulude eest
President Toomas
Hendrik Ilves andis sulle,
Jüri Leesment, ja Alo
Mattiiseni tütrele AnnaMariitale meie taasiseseisvumise aastapäeval, 20. augustil, üle
mälestuskivid. Tunnustades sellega sinu ja Alo
isamaalisi laule. Kas see
oli sulle üllatus?

gelikult meeldib mulle kõige
rohkem lehe maketti teha. Eriti kui on hea kujundaja, nagu
Viimsi Teatajal praegu Nigul
Treimann.
Aga kindlasti võlub ka see,
et on võimalus paljude vahvate
inimestega suhelda. Samas on
see suhtlemine vahel ka väsitav.

Muidugi oli üllatus ja kahtlemata pean seda suureks tunnustuseks. Kui kümme aastat tagasi olin Lennart Merilt saanud
Valgetähe teenetemärgi, arvasin, et sellest on mulle rohkem
kui küll. Tore üllatus oli aga
ka see, kui kaks aastat tagasi
öölaulupeole nii palju rõõmsat
rahvast kogunes.
Tegelikult meeldib mulle tunduvalt rohkem olla lava
taga kui laval. Ja ega ka intervjuusid mulle anda just meeldi.
Ent kui sina ja Haldo olite asja
kokku leppinud, oli raske pipardama hakata. Oma leht ju
ikkagi.
Milline päev on sinu jaoks
20. august?
Väga oluline päev igatahes.
Ja seda tuleb ka vääriliselt tähistada. Võimalik, et seda päeva võib pidada meie lähiajaloo
suurimaks rahvuslikuks kokkuleppeks, kui ENSV Ülemnõukogu ja Eesti Komitee toetasid
koos iseseisvuse taastamise otsust. See oli otsustav hetk, aeg
ei oodanud enam, ja Eesti suutis selle otsustava momendi ära
kasutada.
20. august 1991 – kus olid siis
ja mida tegid?
Puhkasin perega maal, nii
et barrikaadidele ei jõudnud.
Mäletan, et 18. augusti õhtul
kuulasin Raadio Vaba Euroopast oma kirjatükki, mille
pealkiri oli “Vanglasse toodi
televiisor” ja mis oli saate viimane. Olin selles loos võrrelnud Nõukogude Liidu vanglarežiime ja kommunistlikke
valitsejaid Leninist Gorbatšovini. Lõpetasin saate umbes
sellise lausega, et kuna kõik
režiimid on läbi proovitud, siis
on see riik otsas. Panin raadio
kinni.
Kui hommikul raadio lahti tegin, teatatigi riigipöördekatsest Moskvas. Eks ma siis
veetsingi põhiliselt aega raadio
juures.
Et sinust sai isamaalaulude kirjutaja, selle juured on
ilmselt su lapsepõlves ja vanavanemates?
Küllap see nii on. Mu mõlemad vanaisad olid olnud Vabadussõjas, isa metsavend ja
lell koolipoisina Sinimägede
surmavankrist eluga pääsenud.
Aga kummalise paradoksina oli mu ema enne mu sündi
Viljandimaal ka kolhoosi esimees, sest agronoome polnud
lihtsalt võtta. Samas seisid
meie raamaturiiulis alati täiesti

“Küllap oli neid laule siis lihtsalt vaja. Kirjutasin need tekstid vaid möödujate pilkudest maha,” ütleb Jüri Leesment. Foto Eesti Kirjandusmuuseumi kogust.

avalikult eestiaegsed raamatud, sealhulgas Vabadussõja
ajalugu, mida juba lapsena uurima hakkasin.
Milline olid lapsena, kas Lutsu Arno moodi unistaja? Kus
on sinu lapsepõlvemaa?
No koolis olin ma ikka täiega see Tootsi-taoline tegelane.
Mida aasta edasi, seda rohkem
pahandusi korjus, ent hinnetel
polnud viga. Kuid küllap oli
minus ka seda unistavat Arnot,
kes üksi metsa pidi luusida armastas.
Mul on tegelikult mitu lapsepõlvemaad. Olen Jõgeval
sündinud ja enamiku lapsepõlvest seal veetnud, kuid minu
viiendast kaheksanda eluaastani elasime Tarvastu vallas
Voorus vanaisa talus. Praegu
tundub, et need aastad mõjutasid mind vägagi, kui kuulasin
vanaisa pajatusi või õppisin
üksi maailma avastama.
Millal oma esimesed värsiread kirjutasid?
Vaat ei mäleta, arvan, et
võisin olla 13. Aga kord enne
kooli kirjutasin ühest paksust
raamatust maha ühe luuletuse
tormisest merest ja kujutasin
ette, et olen selle ise kirjutanud.
Sina ja Alo Mattiisen – kus
ja millal algas teie sõprus ja
millised sõbrad te olite?
Olime Jõgeva Keskkoolis
pinginaabrid kolmandast klassist alates, kuni peaaegu lõpuni, kui pidin pärast 10. klassi
koolist pahanduste pärast lahkuma ja aasta metsatööd tege-

ma. Aga ega seegi aeg tühja
rännanud, igatahes ülikooli
sain kohe sisse.
Alo oligi minu jaoks eelkõige parim sõber, kellega
tundsin end kõige paremini
just kahekesi olles. Jõudsime
omavahel juba lapsepõlves
väga paljudest asjadest rääkida, ka poliitikast.
Kuidas valmisid teie kuulsad
isamaalaulud?
Ka laulude loomisel sai
otsustavaks vana sõprus. Kui
Alole tehti aastal 1987 ettepanek Tartu levimuusikapäevadepäevade jaoks ühislaul kirjutada, pöördus ta minu poole.
Vaidlesin algul kõvasti vastu,
kuna polnud varem laulutekste kirjutanud. Aga ta veenis
mu ära. Ütles, et ta ei tea, mis
teised kokku kirjutaks, aga
mind ta usaldab, kuna tahab
fosforiidivastast laulu teha. Ja
kui mulle kuskilt turgatas pähe
vanade maakondade kujund ja
fraas “Ei ole üksi ükski maa”,
saigi asi tehtud.
1988 ma enam ei vaielnud.
Alo ütles, et unusta nüüd oma
intellektuaalsed luuletused ära,
nüüd on vaja kirjutada nii, et
kõik aru saaksid. Mina vastasin, et igatahes ei tohi need
lood olla mingid nõutud nutulaulud ilusast, ent õnnetust
Eestimaast, vaid äratavad ja
uhked. Alo ütles, et just nii ta
mõtlebki.
Aitad kokku panna raamatut Alo Matiisenist. See tuleb
ilmselt erinev esimesest, mille kirjutas Alo ema?
Raamatu koostaja on tege-

likult Alo ja minu sõber ning
klassivend Toomas Muru.
Mina lihtsalt veidi aitan. Kindlasti on see ta ema raamatust
erinev, see koosneb lähedaste,
sõprade ja kolleegide mälestustest ja peaks ilmuma aasta
lõpus. Aga eks meil kõigil, kes
me teda tundsime, ongi oma
nägemus Alost. Nii võludes
kui valudes, nii vigades kui
voorustes.
Mida sa uskusid või lootsid
neid laulusõnu kirjutades?
Eks ikka seda, et Eesti saab
vabaks. Päriselt ja lõplikult.
Olin selles lapsest saati kindel
olnud, teadmata küll, kuidas
see täpselt juhtuda võiks.
Milline on sinu mälus ärkamisaeg? Olid ju tol ajal
sündmuste keskel, tööl Tallinna lauluväljakul?
Ilus ja kiire aeg oli. Samas
ka pingeline, sest vastutus midagi tehes oli selge. Aga mingit hirmu ma küll ei mäleta.
Lauluväljakul oli tõesti põnev,
töötasin seal jaanuarist 1988
kuni jaanuarini 1991.
Tegelikult ei toimunud
1988 paljud asjad enam päris
isevoolu teed, lauluväljakul
hakati näiteks vanalinna päevadeks ja uuteks öölaulupidudeks valmistuma vähemalt
varakevadel. Väga olulist
rolli mängisid siin lauluväljaku (siis ametliku nimetusega
Tallinna Puhkeparkide Direktsioon) tollane direktor Rita
Mägar ja kunstiline juht Jaak
Veski, kes tänaseks nagu Alogi
ammu manalas.
Minu jaoks oli siiski ehk

kõige ehedam isamaalaulude
esmaettekanne Tartu levimuusikapäevadel, kui sinimustvalge oli veel keelatud, aga neid
lehvis kümneid. Õnneks on see
kõik videos olemas.
Sa ei kuulu erakondadesse,
ehkki sind on kindlasti kutsutud ühinema. Miks hoidud
end poliitikaga sidumast?
Ega ma nüüd kogu aeg kah
pole hoidunud. Kuni 1990ndate keskpaigani osalesin mitmel
pool, aga mitte eriti aktiivselt.
Töö ajakirjanduses ei taha lihtsalt kuigi hästi poliitikaga kokku klappida, kuna enamasti on
ka ajakirjanduses olnud mu
põhiline valdkond tegelemine just sisepoliitikaga. Samas
olen ma otseseks poliitikas
osalemiseks liiga emotsionaalne, prahvatan pahatihti kohe
välja, mis mõtlen.
Oled olnud ajakirja Kultuur
ja Elu peatoimetaja, ajakirjanik Raadio Vaba Euroopas, siis Maalehes, olid Jõgeva maakonna lehe Vooremaa
peatoimetaja, siis Tartu Linnalehe peatoimetaja. Mis võlub sind ajakirjanikutöös?
Tegelikult ma end eriti ajakirjanikuks nimetama ei kipu.
Mul polnud noorena mingit
unistust ajakirjanduses töötada, nõukaajal tundus see mu
jaoks lausa võimatu. (See pole
etteheide kellelegi.) Lihtsalt
nii läks.
Olen põhiliselt olnud ikkagi toimetaja, see istub mulle
palju rohkem kui inimesi aina
oma küsimistega kiusata või
ilma pidi ringi tuuseldada. Te-

Kuidas sattusid Viimsisse
tööle?
Tegelikult üsna juhuslikult,
see on mu esimene töökoht,
mille sain nii, et saatsin kuulutuse peale CV. Urmas Arumäega jutt klappis ja otsustasin
kohe. Aimamata, et esimestel
kuudel ootab mind tõeline katsumuste rada, kuna ma lihtsalt
ei tundnud siin kedagi ja lehte
oli väga raske kokku saada,
selline pidev minutite ja närvide mäng. Tahtsin tõepoolest
siit ära joosta. Mõtlesin, et
kangelassurm tööpostil pole
kedagi aidanud.
Aga siis vallavanemaks valitud Haldo Oravas (kellega olime aastal 1981 koos Põltsamaal
malevas, kuid me polnud vahepeal üle 20 aasta kohtunud)
ütles ühel kriitilisel hetkel hästi
rahulikult: ära mine meilt ära.
Siis tulid sina ja asjad hakkasid
paika loksuma. Praegu tundub,
et seda lehte on huvitavam teha
kui mõnes suures toimetuses
oma kindlalt rolli täita.
Vallavalitsuse rahvas ka
selline soe ja sõbralik.
Üks väga ilus luulekogu tuli
sul välja mõned aastad tagasi. Mitu luulekogu sul on
ilmunud?
“Saada mind kiusatusse”
on mu teine luulekogu. Selle ilmutamisel oli põhiline, et
raamatus on umbes tosin kellelegi lähedastest või sõpradest
pühendatud teksti. Minu jaoks
oli see eelkõige raamat headele inimestele kinkimiseks.
Aga võeti väga hästi vastu ka
laiemalt.
Mu esimene kogu “Vihm
ei võõrasta” ilmus 1990, kuigi
pidi ilmuma 1987. Kõik lepingud olid alla kirjutatud, pool
raha kätte saadud, ent mingil
põhjusel jäi see vahepeal seisma.
Tegelikult on luuletused
ja laulutekstid mu jaoks väga
erinevad asjad. Luuletust võid
ju kribada nagu jumal juhatab, laulusõnu kirjutades pead
mõtlema nii heliloojale kui ka
kuulajatele.
Millal luuletad? Mida vajad
tõukeks?
Ei oskagi sellele vastata.
Harva. Siis, kui midagi iseenesest pähe tuleb. Ja meelest
ära ei lähe. Laulusõnu paraku
nii teha ei saa. Eks ma tõukeks
mõnd ehedad emotsiooni vist
ikkagi vajan.
Küsis

Annika Poldre
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Tähistati Kirovi kalurikolhoosi 60. juubelit

Räägi inimesega!
Selliselt kõlas juba päris ammust aega tagasi
ühe mobiilioperaatori reklaamlause, mis ärgitas
ikka enam ja enam hoidma telefoni kõrva ääres
ja lobisema. See eesmärk võib-olla ei olnud just
kõige parem ja õigem, kuid tegelikkuses on see
lause üks äärmiselt oluline tarkusetera meile
igaühele.

13. augustil tähistati
retropeoga Kirovi kalurikolhoosi 60. aastapäeva
ja Viimsi Vabaõhumuuseumi 30. sünnipäeva.

1

2

1) Juubelipidu oli rahvarohke.
2) Suur sünnipäevatort.

3

4

3) Kirovi-aegne luksus.
4) Vello Orumets oli juba
kolhoosiajal väga populaarne.
5) Üle Eesti kuulus nimi.
6) Hetk mitmekesisest
eeskavast.
7) Nostalgiajook kali.
Fotod Aime ja Priit Estna.
Rohkem fotosid ja ka
tellimisvõimalus vt
www.fotograafid.ee.
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Tiina Tammetalu “Exodus” (Moosese
II Raamat) Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Alates 1. augustist on
Viimsi Püha Jaakobi kirikus eksponeeritud Tiina
Tammetalu isiknäitus –
kuus maali sarjast “Exodus”. Maalid on valminud
aastal 2010, allikaks Piibli Vana Seaduse Moosese
2. Raamat.
““Exodus“ (“Väljarändamine“)
on lugu liikumisest Tõotatud
Maale, seadustest ja käskudest;
varemolnule ja harjumuspäraseks saanule “ei” ütlemisest;
arengu paratamatusest ning
muutuste vältimatusest,” rääkis
Tiina Tammetalu.
Maalisari on eksperimentaalne st et liikumine, muutus,
uue otsing kui Tammetalu loomekreedo on manifesteeritud
ka maalide tehnilises küljes.
Kunstnik on täielikult loobunud kogu oma senisest raskefaktuurilisest maalitehnilisest
arsenalist, katsetades nüüd

Exodus kunstniku pilgu läbi. Foto Mikk Leedjärv

lõuendil meetodeid, mida õppis eelmisel kevadel Pekingis
n.-ö veega maalijatelt.
Maalid on loodud Eesti
Kultuurkapitali ja Eesti Kunstnike Liidu toel.

Tiina Tammetalu on lõpetanud 1989. Eesti Kunstiakadeemia maalikunstnikuna.
2003–2005 täiendas ta end
Eesti Kunstiakadeemias Interdistsiplinaarse kunsti magist-

riõppes. Ta on visuaalkunstnik
ja Eesti Kunstnike Liidu liige.
Kunstnikuna on Tammetalu mitmekülgne kaasaegse
kunsti viljeleja, kelle loomesse kuulub fine art oma üsnagi
erinevates väljendusvormides.
Läbi mitmete žanrite iseloomustab teda mõjuv visuaalia,
kus iseloomulikuks võtteks on
originaalse kujundi loomine ja
suurde plaani mängimine. Viimasel ajal on Tiina Tammetalu
keskendunud maalikunstile.
Lisaks loometööle annab ta
alates aastast 2002 Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemias figuratiivse maalikompositsiooni tunde.
Näitust on võimalik vaadata
kuni 30. septembrini kiriku lahtiolekuaegadel. Kirik on avatud
igal pühapäeval kell 11–12, mil
toimub pühapäevane jumalateenistus, ning teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 10–18.
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Kui palju tekib maailmas
probleeme seetõttu, et üks
inimene eeldab, et teine arvab nii või naa, ja kui tuleb
välja, et mitte üldse see inimene nii ei arvanud, võib
tekkida suur konflikt. Pealegi, üks parimaid ja mõistetavamaid suhtlemisvõimalusi
inimeste vahel on just nimelt
rääkimine.
Kuula inimest.
Ja rääkimisest mitte vähemoluline on kuulamine – kuulmine selleks, et saaks tekkida vestlus kahe inimese vahel.
Millegipärast peame me eestlastena endid kinnisteks
ja endassetõmbunud inimesteks ja seepärast ei rutta me
ka kõnelema teistele oma muredest, oma mõtetest ja soovidest. Kuid loomulik osa inimesest on suhtlemine, teise
inimesega rääkimine. Tänapäeva interneti sotsiaalvõrgustikud aitavad meil küll oma mõtteid avalikustada, kuid kui
palju on seal meie sõpru, kes tegelikult ka huvituvad sellest, kuidas meil läheb?
Inimene on loodud siia maailma elama külg külje kõrval teiste inimestega. Inimest luueski ju ütles Jumal: “Olge
viljakad ja teid saagu palju...” (1Ms 1:28), et inimesed
võiksid ja saaksid olla tooniandjaks siin maamunal. Aga
see, kuidas inimesed omavahel läbi saavad, sõltub väga
palju meie oskusest kõnelda ja kuulata. Igal sõnal, mille
suust lendu laseme, on jõud ja hoolimatult lendu lastud
sõnad võivad teha palju haiget. Kuid samas väljaütlemata
sõnad võivad meis närida pikalt ja teha meie hinge nii suure augu, et mitte millegagi ei ole seda võimalik paigata.
Hinnanguid selles, kas kriis on meil möödas või ikka
veel käes, on erinevaid, kuid sõltumata languse või tõusu
ajast ei tohi me unustada inimesi enda kõrval. Vahel on
väga kurb vaadata inimesi tänaval, kui kõik käivad, peites
oma pilku, et see mitte mingil juhul ei kohtuks mõne teise
pilguga, sest siis võib keegi näha, et pilk on murelik ja
murdumise hetk ei ole enam kaugel. Ja nii ei käituta mitte
võõraste, vaid ikka nende inimestega, keda me teame ja
kellest me “hoolime” ja kes ka meist ehk “hoolivad”.
Maailma loomisest alates on olnud meil oskus kõnelda
ja kuulda. Ja juba väga pikki aastasadu on olnud erinevad
institutsioonid abiks inimesele igapäevaelus, et kui tõesti
keegi on üksi ja tal ei ole kellegagi jagada oma muresid ja
rõõme, saaks inimene minna ja kõneleda kellegagi.
Sest nii nagu laulusalmgi ütleb: Ei sa mitte vaiki olla,
…, vaikimine oleks vale, sunniks südant lõhkema. Nii
peame me ikka vahel kokku võtma oma julguse ja minema ka teise inimese juurde ja paluma, et kas oleks võimalik vestelda. Ja kui me ka näeme inimest, kes peidab oma
pilku, kes tundub olema murest vaevatud, siis võime ka
lihtsalt kõneleda temaga ja mõned head sõnad talle teele
kaasa anda.
Nii et tegelikult peaks loo pealkiri olema: Räägi inimesega ja kuula teda!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja

Leerikool alustab taas
31. augustist
Leerikool kestab 31. augustist 27. novembrini 2010.
Tunnid toimuvad teisipäeva õhtuti k 18.30–20.00 Viimsi
Jaakobi kirikus.
5.–7.11.2010 toimub leerilaager.
Leeripüha on I advendil, 28. november 2010.
Leerikursuse maksumuseks on 500 krooni, mis sisaldab õppematerjale ja leerilaagrit.
Registreerumine kodulehel, koguduse kantseleis või
e-posti aadressil viimsi@eelk.ee.
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Kui sõbrakaubandusest sai
salapiiritusevedu

Ilmumas on raamat salapiirituseveost Läänemerel.
Augustis ilmub professor, ajaloo- ja filosoofiadoktor Raimo
Pullati ja tema poja, politseikolonelleitnant, õigusteaduste
doktor Risto Pullati ühine uurimus salapiirituseveost Läänemerel kahe maailmasõja vahel.
Raamat on jätkuks Raimo
Pullati 1993. aastal avaldatud
eestikeelsele
monograafiale “Salapiirituse vedu Eestist
Soome 1919–1939”. Raamat
on ümber töötatud ja toetub
suures osas uutele, seni kasutamata allikatele.
Autorid püüavad ületada
seniste Eesti-Soome salapiirituseveole pühendatud käsitluste teatud piiratust, rahvusromantilist varjundit, mis on
seni randlaste vahetus- ja sõbrakaubandusest üle kandunud
ka keeluseadusaegse salapiirituseveo senistele tekstidele
ning hinnangutele.
Salapiirituseveoga on autoritel ka emotsionaalne side,
kuna professori isa Nikolai
Pullat teenis tublilt piirivalvurina aega Randveres, mis teadaolevalt oli põhjaranniku üks
aktiivsemaid salaveopiirkondi.

ajajate, viinakaupmeeste ning
purjus vägivallatsejatega. Samuti on ta seisukohal, et tänapäeva organiseeritud kuritegevus on teatud mõttes võrreldav
ennesõjaaegse salapiirituseveo
korralduse ja süsteemiga Läänemere maades. Romantilisest
sõbrakaubandusest hoogu saanud rahvusvaheline salapiiritusevedu võttis selgelt organiseeritud kuritegevuse ilme,
mis oli suunatud eelkõige majandusliku kasu saamisele.
Salapiiritusevedu haaras
laiu rahvakihte. Soome piiritusekuningas Algoth Niska
arvates kuulus keeluseaduse
aegu Kemist Terijoeni salapiirituseveo ja -kaubanduse võrgustikku 160 000 inimest. Ka
Soome lahe põhjakaldal asuva
ainsa eesti küla Kabböle kogukond osales keeluseaduse ajal
aktiivselt salapiirituseveos.
Nii uimastikaubandust kui
ka salapiiritusevedu iseloomustab keerukas modus operandi. Sageli olid salapiirituse
smugeldamisse segatud isegi
Eesti ja Soome riigimehed ning
vormikandjad. Iselaadi rekordi

Raamatu “Viinameri” esitlus toimub 3. septembril
algusega kell 16 Rannarahva Muuseumis. Esitluse
ajal on võimalik osta teos
ning paluda autogramme.
Kõik huvilised on teretulnud!

püstitasid näiteks 1929. aasta
sügisel Porvoo lähistel neli politseinikku, “saates“ sisemaale
suunduvat üheksast veoautost
koosnevat salapiirituse voori.
Rahvusvaheliselt põhjustasid salapiirituseveo Läänemere riikide alkoholitoodangu
suur maht, suured alkoholilaod
Põhja- ja Läänemere vabasadamais, tugevad ja aktiivsed
alkoholihulgikaubandusfirmad
ning laevavarustusärid. Piiritusekonterbanti soodustasid ka
vaheltkauplemise kogemustega saare- ja rannarahva olemasolu ning rohke alkoholitarbimise harjumus Läänemere
kaldail, mis ulatus 19. sajandisse. Peale selle olid Eesti ja
Läti kaotanud 20. aastaiks varasema loomuliku piiritusturu
Venemaa näol.

Tallinn ja rannakülad

Salapiirituseveo intensiivsuselt paistsid silma eelkõige
Tallinn ja selle lähiümbruse
rannakülad. Edasi tulid Loksa,
Viinistu, Käsmu, Võsu, Vergi, Eisma, Kunda, Mahu ning
lääne pool Jägala jõe suue ja
Paldiski kant. Silmapaistval
kohal piiritusekonterbandis oli
suur Kolga laht koos Salmistu
lahega. Sagedased Soome-reiside lähtekohad olid Juminda
ja Pärispea neem. Pärispea tipp
Purekari on Eesti mandri põhjapoolseim punkt, kust Eesti
kartuli- ja piiritusekaupmehed
sõitsid teispoole lahte.

Läänerannikul oli salapiiritusevedu kõige aktiivsem
Ikla–Pärnu–Tõstamaa ümbruses. Tuntud oli veel Narva-Jõesuu, olid ju Narval sajandeid
otsesidemed Viiburi ja selle
ümbrusega. Ka saared ei jäänud smugeldamisest kõrvale.

Piiritusekuningad

Kõige aktiivsem periood piirituse salakaubaveos oli 1920ndate
ja 1930ndate esimesel poolel.
Eesti–Soome vahelises salapiirituseveos paistsid silma
mitmed piiritusekuningad. Viimased olid tegelikult piirituse
salakaubandusega tegelevate
kuritegelike organisatsioonide
juhid, kes kavandasid tegevuse
ja korraldasid selle rahastamise
ning vahendite (laevade, mootorpaatide, seejärel ka autode)
soetamise jms. Loomulikult
said nad ka lõviosa kasumist.
Viinistu mees Arnold Eerik juhtis salakaubanduse organisatsiooni, mida nimetati
“Trustiks”. Eeriku konkurent
oli Kolga krahvi ehk Eduard
Krönströmi kuritegelik ettevõte.
Kriminaaltulust kerkisid
Tallinnasse ja Helsingisse ning
mujalegi uhked kivimajad ja
ühiskondlikud hooned. Arnold
Eeriku ja Eduard Krönströmi
ärihuvid põrkusid ning omavahelises piiritusesõjas uputati vastastikku laevu ja söödeti
neid ette piirivalvele.
Soome legendaarseks piiritusekuningaks peetakse Algoth

Sõbrakaubandusest
organiseeritud kuritegevuseks

Antud ajaloolis-kriminoloogiline teema on endiselt aktuaalne, kuna see on vahetult seotud
organiseeritud kuritegevusega.
Kaasaegse uimastikaubanduse juured ulatuvad kahtlemata
alkoholi keeluseaduste käes
vaevelnud riikide suhtelisse
lähiminevikku. Teoses on analüüsitud nii Eesti kui ka Soome seni kasutamata rikkalikke
allikaid ning otsitud selle ebaseadusliku ilmingu sarnasusi
ja paralleele kahel erineval
ajalooperioodil. Loodame, et
ühine uurimus annab uut teavet selles olulises valdkonnas
nii teadlastele kui ka sisejulgeoleku valdkonna töötajatele
ning tavalugejale, kellele pole
ükskõik meie rahvaste ühine
tulevik ja saatus.
Tuntud Soome ajaloolane
Heikki Ylikangas on näidanud, et Soome keeluseaduse
aeg 1919–1932 täitis vanglad
salapiiritusevedajate, puskari-

Eesti Vabariigi piirivalvurid 1930. aastate keskel Turbuneeme külas konfiskeeritud salapiiritusplaskudega.

Niskat, kes on läinud ajalukku
oma hulljulgete tempudega. Nii
randus Niska Helsingi Kalastajatoril oma piirituselaevaga
Rootsi kuninga Gustaf V aluse
lähedal ning toimetas riigivisiidiga seotud tseremoonia ajal
ametiisikute ja uudishimulike
selja taga kalakastidesse peidetud piirituse kail ootavasse
veoautosse.
Ka eestlased olid leidlikud.
1921. aasta suvel viis aurik Tallinnast lõbureisijaid Helsingisse.
Laeval mängis politseivalitsuse orkester, kuid suurt trummi
millegipärast ei löödud. Soome
toll taipas, milles asi, ja võttis
kõigi imestuseks trummist välja
10-liitrise kanistri.
Teiselt poolt soodustasid
keeluseaduseaegsed tihedad
ülemerekontaktid rannarahva
ja mitte ainult nende materiaalse kultuuri edenemist ning solidaarsuse kasvu, mis ilmnes
selgelt peatselt algava maailmasõja aegu. Aitasid ju needsamad salapiiritust vedanud
Eesti ja Soome kalurid eestlastel põgeneda Rootsi ja Soome.
Üks koloriitseid mehi oli
hiljuti Rootsis surnud endine
salapiirituse vedaja Emel Vaarman, kellega autoritel õnnestus korduvalt kohtuda.

Relvastatud kokkupõrked

Salapiirituse vedajate tabamisjuhtude kroonika moodustab
raamatus mahuka osa ja annab

tunnistust selle vägivaldsusest. Jääb mulje, et see oli mitu
korda verisem kui iseseisvuse
taastamise järgsed aastad Eestis. Ajalukku on läinud Åvo ja
Loksa juhtumid, kus mundrimeeste ning salakaubavedajate
relvastatud kokkupõrked võtsid
väiksema relvakonflikti mõõtme.
Viimsis elava Eesti piirivalve ajaloo uurija, piirivalve
kolonelleitnant Lembit Võime
andmetel sai aastail 1923–1938
piirivalve teenistuskohustusi
täites surma 17 piirivalvurit,
neist kümme merepiiril ja viis
idapiiril ning kaks langesid 1.
detsembri mässu ajal Tallinnas.
Piiritusesõda nõudis mitmeid
ohvreid ka salapiirituse vedajate seas.
Ligi viiesajaleheküljelisse
teosesse mahub ülevaade Eesti
ja Soome kaubandusajaloost,
alkoholipoliitikast, salapiirituseveo modus operandi’st, mõlema riigi piirivalvest ja tollist,
korruptsioonist ning organiseeritud kuritegevuse ilmingutest keeluseaduse ajal.
Raamat on varustatud rikkaliku pildimaterjaliga, millest
suur osa on seni avaldamata.
Lisatud on ingliskeelne resümee ja vajalikud registrid.
Autorid tänavad SA Rannarahva Muuseumi keeluseadust käsitlevat fotokogu kasutamise võimaldamise eest.
Autorite nimel

Risto Pullat
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Kuidas oma jalajälge
vähendada

Projekt “Viimsi kaunis kodu”

Fotokonkursi
“Viimsi
loodusvaated”
tingimused

Rootsi Visby linna reovee
käitlemise ja kütte kogemustest.

Mõni aeg tagasi kirjutasin
Viimsi Teatajas artiklis ”Euroopa Astub Viimsisse” säästva ja efektiivsema energia kasutamisest (TrIsCo projektist).
Sellele loole sain kolm vastukaja Viimsi elanikelt, kes pakkusid oma huvitavaid ideid.
Üks oli sellest, kuidas saaks
vett kokku hoida ja kasutada
tarbeveena vihmavett. Teine oli kinnistuomanikult, kes
soovib hakata kasutama tuuleenergiat, ja kolmas naabervalla meestelt, kes sooviksid
hakata tootma päikesepaneele.
Poleks oodanudki nii asjalikke
vastukajasid. Omakorda näitab
see, et energiasäästu teema on
inimestele südamelähedane ja
vajalik.
TrIsCo projekti rahvusvaheline nõupidamine toimus
juuni lõpus Gotlandil Visbys,
kus Visby partner tutvustas
oma keskkonnaprojekte.

Konkursi korraldab MTÜ Viimsi Ettevõtlike
Daamide Assotsiatsioon Koostöös Viimsi Vallavalitsusega

ku.

Tuulikud Gotlandi saarel.

Suurim mure – reovesi

Kõige suurem mure linnadel
on reovesi. Eriti valus küsimus
on see Visbyle, mis asetseb
Balti klindi viimasel tõusul –
saar ongi ainult paas, ümberringi on Soome laht, kuhu ei
saa solki lasta.
20 000 visbilase ja lisaks
veel 40 000 külalise heitvee
puhastamine on tulutoov ettevõtmine. Mõeldes Viimsi Vee
Maardu
veepuhastusjaamale
jälgisin tutvustatavat eriti hoolega. Puhastusseadmest saadakse
päevas metaani (gaasi autokütuseks) keskmiselt 30000 – 40000
m2, mis on võrdne 3–4 t autokütusega. Esmalt kasutati seda
keskkütteks, nüüd rajatakse puhastusjaama kõrvale tankla. Esimesena lähevad gaasile üle linnavalitsusele kuuluv autopark
ja kõik linna taksod, iseenesestmõistetavalt ka prügiveoautod.
Osast saastast saab väetis ja
nii kummaline kui see ka pole,
on tänu puhta vee vasktorudele
päris palju ka raskeid metalle
meie sisikonna kaudu solki
sattunud. Needki osakesed
püütakse kinni, kuumutatakse
ja saadetakse tsemenditööstusesse, kus nad on asendamatu
toorainelisa. Puhtaks saanud
vesi juhitakse Soome lahte.
Jaamas töötab viis inimest,
kuid puhkuste ajal aitab ka kahest ja üldse saab kogu protsessi jälgida arvutis, sõltumata geograafilisest asupaigast.
Kogu jaam mahub jalgpalliväljakule ja ei haise. Puhastusjaama basseinides elab pisikestes plastmasskuubikutes
bakter, kes kogu selle raske
ja musta töö ära teeb. Kuubikud ja rongad on tehnoloogia
viimane sõna (sest nii mahub
basseini rohkem sõbralikke
bakterid oma tööd tegema).

Visby vapiloom on lammas

Päikesepaneelid katusel.

Loomulikult töötavad pumbad ja eks energiat kulub, kuid
säärasel investeeringul on suur
mõte.

Kuum teema – küttemajandus

Küttemajandus on ka Eestis
kuum teema, sest siis, kui talvel saabuvad küttearved, tahaks enamus viimsilasi kodust
ära olla… Visbys kasutati aastaid tagasi elektrikütet – see on
ajalugu. Seejärel ehitati kõik
ümber õlile – ka see saab ajalooks, sest õli on lihtsalt fossiilressurss ja lisaks ka kallis.
Suured katlamajad saavad
ka ajalooks. Uus ja moodne on
majagruppide (30–90 korterit)
väikesed puidugraanulitel töötavad katlamajad. Miks? Sest
trassid on lühikesed ja kütmine on efektiivne. Lisaks pole
katlamajas töötajaid, vaid kütmine käib külakorda iga pere
kindlal nädalal, s.t optimeeritakse kõik kulud. Mitte kellelegi ei maksta kütmise eest

palka, tooraine saadakse kas
oma või kellegi naabri metsast sõbrahinnaga. Graanulite
tegemine ja kohaletoomine on
kulu, kuid seegi on kontrolli
all. Nii, et keskkütte tarbijatel on maksta miljonist jaama
ehituslaenu ning veidi elektrit
ja graanulikulu. Mõned arvasid, et see Eestis ei õnnestu,
sest inimesed pole sinnani veel
kasvanud, kuid kahtlen. Arvan, et ühel päeval muudetakse meie sundküttetsoone ja siis
hakkavad elanikud oma peaga
mõtlema, kuidas ellu jääda.
Eesti pole nii unikaalne, et
Euroopas toimuv ei puudutaks
meid. Laialt levib ka soojuspumpade ja maakütte süsteem.
Selleks sunnib inimesi nii keskkonda hoidev mõtlemine kui ka
soov kulutusi vähendada.
Visbys on raske paepinnasesse torusid kaevata, seepärast kasutatakse ära meri ja
päike ning tuul. Meile tuttav
maaküte viiakse merre ja saadakse nii torudesse pidevalt +4
kuni +10 kraadi.
Gotland on soojem kui
Eesti ja päikest on pidevalt.
Seepärast on väga populaarne
teha sooja vett päikesepaneelidega. Kasutatakse ka päikeseenergiast elektri tootmist, kuid
see on liialt kallis ja pole efektiivne tohutu akupargi tõttu.
See-eest on tootmisettevõtete
juures loomulik nähtus tuulik,
st elekter toodetakse omale ise
ja pole tarvis kelleltki osta. Nii
on tootmine tunduvalt konkurentsivõimelisem, kui ostes
elektrit (eriti puidutööstusele).

Tulutoovad tuulepargid ja passiivmajad

Imestama panid meeletult suured tuulepargid. Selgus, et kohalikud lausa võitlevad selle
eest, et saada oma maale tuulikut. Tõsi, tuuliku juures mühistavad tiivad, kuid juba 500

m kaugusel pole midagi kuulda ega tunda. Ühe tuulikuvälja
keskel oli talu. Palusime nende
inimestega vestlust. Nad ütlesid, et nad on rahul, kuid kui ei
peaks rahul olema, siis võiksid
elada kasvõi Pariisis selle sissetuleku eest, mida nad saavad.
Usun, et meie tuuleparkide
rajajad on jätnud arvestamata
maaomanike kui investoritega.
Gotlandil unistavad inimesed, et
elektrikompanii paigaldaks uue
täiendava elektrikaabli, mitte
selleks, et elektrit osta, vaid et
seda rohkem mandrile müüa.
Usun, et see saab olema ka kunagi Eesti tuuliste paikade soov.
Loomulikult on passiivmajade ehitus Gotlandil au sees
ning ka ehitis, mida kütab meri.
Eeskuju näitab selles just munitsipaalehitus. Visby kommuuni
spordi- ja konverentsikeskus on
ere näide sellest – võrratu mere
äärde sobilik arhitektuur ning
eriliste soojapidavust tõstvate
klaasidega modernne ja polüfunktsionaalne ehitis, mida köetakse mere soojusega.
Peale selle hoiab linnavõim
silma peal, et ka munitsipaalelamufond püsiks 15% juures
kogu elamufondist. Hetkel
valmib kolm suurt passiivkorterelamut. Loomulikult hakkab nende üür olema tunduvalt
kõrgem kui mõnedes 30 aasta
vanustes korterites, samas on
aga seal jälle muud kulud minimaalsed. Ilmselt inimese
rahakott palju ei võida, kuid
hoopis teine asi on elada, kui
tead, et püüad oma ökoloogilist jalajälge vähendada, käitudes keskkonda säästvalt.
Keskkonnasäästlik
elustiil ei ole hullukeste eralõbu,
vaid see võiks saada meie tava
käitumise malliks, selleks, et
peale meie areenilt lahkumist
jääks maailmast midagi alles.

Enno Selirand

1. Eesmärk.
1.1. Avastada ja tõsta esile Viimsi looduskauneid pai-

1.2. Suunata osavõtjaid ühistele loodusmatkadele,
suurendada emotsionaalset seotust Viimsi vallaga.
1.3. Propageerida puhkamise võimalusi Viimsi vallas.
1.4. Tõsta esile Viimsi kauneid kodusid.
2. Tingimused.
2.1. Konkursist võivad osa võtta kõik soovijad, välja
arvatud konkursi korraldajad ja žürii liikmed.
2.2. Osavõtuks registreerib võistleja ennast veebikeskkonnas www.veda.ee.
2.3. Konkursile esitatakse loodusfotosid, mis on pildistatud Viimsi valla territooriumil. Fotol võib olla ka arhitektuurseid elemente ning muid objekte, kui need sobivad kompositsiooniliselt.
2.4. Iga osavõtja võib esitada kuni 5 fotot, mille autor
ta on.
2.5. Foto juurde tuleb lisada pealkiri, lühike kirjeldus
ning pildistamise koht ja aeg. Samuti tuleb lisada autori
ees- ja perekonnanimi, vanus ning kontaktandmed.
2.6. Fotod saadetakse konkursi veebiportaali jpg formaadis. Fotode mõõtmeid ei limiteerita, faili lubatud andmemaht on kuni 3 MB.
2.7. Konkursile registreerudes annab autor VEDAle
õiguse kasutada fotosid näitustel või muudel üritustel, aga
ka meediaväljaannetes ilma honorari maksmiseta.
2.8. Osavõtja vastutab enda ja fotode kohta esitatud
andmete õigsuse eest ning kinnitab, et ta on konkursile
saadetud fotode autor.
2.9. Konkursi korraldajal on õigus eemaldada konkursilt töid, mis ei vasta headele tavadele, tingimustele
või konkursi temaatikale.
2.10. Võistlustöid saab esitada 30. novembrini 2010.
3. Hindamine.
3.1. Võistlustööd pannakse välja avalikuks hindamiseks veebiaadressil www.veda.ee.
3.2. Tööde esmane paremusjärjestus kujuneb külastajate hindepunktide keskmise järgi.
3.3. Lõpliku valiku teeb hindamisžürii hiljemalt 30.
detsembril 2010.
3.4. Esitatud fotode puhul hinnatakse väljendusrikkust, emotsionaalsust ja kompositsioonireeglite järgimist.
3.5. Konkursi tulemustest antakse informatsioon
veebikeskkonnas www.veda.ee ning ajalehes Viimsi Teataja.
4. Autasustamine ja auhinnafond.
4.1. Konkursi žürii otsuse põhjal antakse parimate
tööde autoritele üks esimene koht, üks teine koht ja üks
kolmas koht ning kolm tööd märgitakse ära.
4.2. Parimate tööde autoreid autasustatakse kingitustega.
5. Konkursi žürii. Võistlustöid hindab žürii koosseisus:
5.1. Ene Lill
5.2. Enno Selirand
5.3. Marje Plaan
5.4. Anne Talvari
5.5. Urmas Roos
Žürii esimees on Haldo Oravas.
Projekti toetavad:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital 		
Viimsi Vallavalitsus
						
Konkursi kohta saab teavet e-posti aadressil enno@
viimsivv.ee, tel 606 6849 (Enno Selirand).
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Segakoor Viimsi
meeleolukas päev
Avinurmes
1. augustil toimus segakoor Viimsi ühiskontsert
Avinurme puhkpilliorkestriga.

Segakoor Viimsi dirigent Vaike Sarni juhatusel Avinurmes
esinemas. Foto Sven Simson

1. augusti hommikul kell 8.30 startis Viimsi haigla kõrval
parklast kahekorruseline buss, pardal peaaegu täiskoosseisus segakoor Viimsi. Oli kaunis suvine pühapäev ja nagu
ikka enne esinemist oli laulurahval vaikne ootusärevus
südames. Algas sõit Ida-Virumaale Avinurmele, Avi jõe
kaldal asetsevasse rikka ajaloo ja kultuuripärandiga paika, mis on nüüdsel ajal tuntust kogunud lustakate tünnilaatadega. Ees ootas kohtumine ja ühiskontsert Avinurme
puhkpilliorkestriga, 120-aastase ajalooga tugeva ja mitmekülgse orkestriga.

Pikaaegsed sõprussidemed

Segakooril Viimsi on Avinurme puhkpilliorkestriga juba
aastaid sõprussidemed ja ühiskontsertegi oleme andnud
ridamisi, aasta tagasi oli õnnestunud ühiskontsert Tallinna Matkamajas. Kontserdikava olime dirigent Vaike Sarni
käe all ette valmistanud juba kevadiste kontsertesinemiste
käigus.
Avinurmes ootas ja korraldas koorile lahke vastuvõtu oma kodumajas koori aldirühma liige, Randvere
päevakeskuse juhataja Aime Salmistu. Avinurmelt pärit
inimesena, ka sealse esimese vallavanemana ja hiljem
kultuurikeskuse direktorina on Aime Salmistu Avinurme
kultuuri- ja muu eluga hästi tuttav ning tema tegi pärast
kontserti Viimsi koorile Avinurmes väikese ekskursiooni.

Kontserdil kurb algus ja elujaatav lõpuosa.

Kontsert toimus kirikuesisel platsil, mida raamib Avinurme kirik ühelt poolt ja endisest pastoraadihoonest kaunilt
renoveeritud Avinurme elulaadikeskus, mis ühendab nii
kooskäimise kui ka ühistegevuste võimalusi kogukonnaliikmetele, mitmete võimalustega töötubasid, väikest
saalikest ja müügipunkti, kust saab osta käsitöömeistrite
töid.
Kontserdi, mida oli tulnud kuulama päris rohke publik,
juhatasid sisse kohalik kirikuõpetaja, Aime Salmistu, kes
publikule sõpruskollektiive tutvustas, ja Avinurme puhkpilliorkestri juht Verner Mölder, kes mälestas äsja traagiliselt hukkunud orkestri löökriistamängijat, Ida-Virumaa
legendaarset trummarit Toivo Põldu, kelle kaasalöömisel
täienes orkestri repertuaar puhkpilliklassika kõrval roki ja
Ladina-Ameerika lugudega.
Kontserdi esimene pool ehk kujuneski kurvast sündmusest kantuna veidi tumemeelseks. Segakoori Viimsi
elurõõmus repertuaar muutis kontserdi meeleolu lugu loo
haaval kontserdi lõpuks siiski helgeks ja elujaatavaks.
Päeva lõpetas ühine koosviibimine – orkestri liikmed
oli katnud kultuurikeskusesse lauakese, näidati oma prooviruume, kõlasid ühislaulud ja tantsudki ei jäänud tulemata. Laul teeb rinna rõõmsaks ja nõnda lõppes reis Avinurme ülevas meeleolus. Jälle ühe kauni kogemuse võrra
rikkamal koorirahval on, mida saabuval sügisel ja talvel
jagada ka koduvalla publikuga.
Kontsertreis sai teoks tänu MTÜ Viimsi Huvikeskus ja
Viimsi Vallavalitsuse lahkele toele. Aitäh!

Egge Kulbok-Lattik
Segakoor Viimsi liige

Usume, et raamatud ei kao
Viimsi Kooli külastas
maikuu lõpus kirjanikest
abielupaar Helga ja Enn
Nõu. Pärast õpilastega
kohtumist istusid nad
kooli raamatukogus vestlusringis, kus kuulajateks
olid õpetajad ja Viimsi
Raamatukogu pere.

Helga Nõu rääkis tunnustavalt
Astrid Lindgrenist, kes kirjutas
laste tasemel. “Katsun seada
ennast sellesse vanusesse, keda
kirjeldan,” selgitas ta oma meetodit. “Õpilastega kohtumistel
imestavad nad, et kuidas teie
teate noorte asju,” rääkis Helga Nõu, kes on olnud 30 aastat
õpetaja. Tal on 3 last ja 6 lapselast, seega on noorte maailm
kogu aeg olnud tal silme ees ja
nende probleemid teada.
Helga Nõu noorsooraamatud on valminud Eesti kirjastuste tellimusel. Noorsooraamat “Appi!” telliti vanematele
teismelistele. “Appi!” on raamat sellest, kuidas noored hakkama saavad, kui vanemad
jäävad lumelaviini alla. “Otsisin internetist infot lumelaviinide kohta, Šveitsi kohta. Sain
sealt palju infot ja teavet, mida
enne ei teadnud,” jutustas autor. Algul oli Helga abikaasa
sõnul interneti vastu, nüüd aga
peab seda väärtuslikuks teatmeteoseks.
“Kui on tellimus ja aines
olemas, võin kirjutada ükskõik
millest,” jätkas Helga Nõu. Tal
on ilmunud ka üks väga omapärane raamat, kus on koos
proosaluuletused läbilõikena
enda elust ning umbes paarisaja maali reprod, mis luuletuste
juurde sobisid. Need maalid on
ta maalinud 53 aasta jooksul.
“Me ei kirjuta raha pärast,”
ütles arsti ametit pidanud Enn
Nõu. “Vaid mõned kriminullide kirjutajad ehk elavad Rootsis raamatukirjutamisega ära,”
lisas abikaasa. “Karl Ristikivi
näiteks oli haigekassa juhataja
ja kirjutas õhtuti. Eesti kirjanikud Rootsis on kõik kirjutanud
töö kõrvalt.”

Kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viimsi Kooli raamatukogus.

Mõlemad kirjanikud rõhutasid suhtekorralduse tähtsust,
ilma milleta pole kirjanikul tänapäeval suurt mõtet raamatukirjutamisega vaeva näha.
“Sul peab olema hea tuttav,
kes sind reklaamib. Sa pead
olema nähtav. See tava on tulnud Ameerikast, kus sa ei saa
välja anda raamatut, kui sul
pole agenti,” selgitas Enn Nõu.
“Kirjutamine on nii hea tegevus, et pole tarvis mõelda,
kes seda loeb,” arutles Helga
Nõu. “Vaid raamatu algus või
lõpp võib olla raske. Aga kui
juba istud arvuti taga, siis tulevad sõnad iseenesest suhu või
pähe.”
Helga Nõu on oma teostes
kasutanud isa mälestusi, tal on
alles isa kirjad aastast 1944 ja
enda päevikud aastatest 1946–
1947. “See kõik on nagu kullakaevandus,” ütleb ta.
Helga isa oli Eestis metsainspektor. Rootsis hakkas ta
metsatakseerijaks, käis mööda
metsi kevadest sügiseni ega

saanud perega koos olla, aga
saatis neile kirju. Koolivaheaegadel oli ka Helga koos isaga metsas. Isa õpetas teda loodust armastama ja ka maalima.
Rootsis ilmunud raamatutele
on Helga ise kaaned kujundanud.
“Me magame ühes voodis,
aga meie raamatud ühtede kaante vahele ei mahu,” muigas
Enn Nõu. Tema lähtub oma
teostes ajaloost ja peab Eesti
arhiive väga väärtuslikeks.
“Helga annab mulle nõu,
aga mina ei võta tavaliselt
kuulda,” tunnistas mees. Helga aga lisas, et temal tasub küll
Ennult nõu küsida, sest mehe
pea on nagu andmebaas.
“Helga aitab mul pealkirja mõelda, mina temal lõppu
mõelda,” ütles Enn.
“KGB arvustas minu esimest romaani ja nõudis, et
mind Rootsis kohtu alla antaks, sest ma ässitavat Rootsit
Venemaa vastu,” meenutas
Enn Nõu. “See oli tore, see
oli dialoog. Kõige hullem on
vaikimine. Kui sinu raamatust
midagi ei arvata.”
Enn Nõu käis esimest korda pärast sõda Eestis 1967.
aastal. “See oli peale abiellumist mu teine vapustav kogemus,” ütles ta. “Tulla pärast
23-aastast vaheaega tagasi kodulinna. Filmisin Tallinnas 25
minutit värvilist kitsasfilmi.”
Enn Nõul on muljetäratav

arhiiv. Kirjandusmuuseumisse
on ta andnud ajaleheväljalõikeid, tal on 500 tundi lindistatud Ameerika Hääle saateid
ning loomulikult on nende
kodud mõlemal pool lahte, nii
Eestis kui ka Rootsis täis raamatuid.
“Olen tohutu koguja,” rääkis Enn Nõu. “Otsustasime,
et me enam raamatuid ei osta,
aga ikka sõidame siit ära uute
raamatutega.”
Kolme nädala kaupa elab
kirjanikepaar kokku kolm
kuud aastast Eestis. Neil on
kaks arvutit Tallinnas ja kaks
Uppsalas, raamatute kirjutamine käib mõlemal pool lahte.
Ka merel on arvutid kaasas.
Kirjanikepaar sõidab sageli
mööda Estimaad, külastades
raamatukogusid ja koole. Nad
on autokoormate kaupa vedanud Eestisse mitmele poole
raamatuid. Pärast Viimsit oli
neil plaanis sõita Avinurme.
“Eestis on arhiivides fantastilised materjalid,” kiitis
Helga Nõu.
“Kõrtsis me ei käi, sotsiaalset suhtlemist on meil rohkem
siin kui Rootsis,” lisas abikaasa. “Minu eesti keel läheb aina
paremaks ja kahes kohas elades ei muutu elu üksluiseks.”
Rootsis suhtleb abielupaar
Tarkade Naiste Klubiga. Need
on eesti prouad Uppsalast
ja Stockholmist, kes umbes
pooleteise kuu tagant tulevad
kokku, et arutleda raamatu üle,
mille nad on kõik enne kohtumist läbi lugenud. See peab
olema eesti autori eestikeelne
raamat. “Püüame ka praegust
eesti kirjandust lugeda,” ütles
Enn Nõu. Ning neil on veel
teinegi klubi Rootsis, kirjandusring, mis on üle 50 aasta
koos käinud. Tullakse kokku,
et eesti kirjandusest rääkida.
“Ma usun, et raamatud jäävad, ehkki e-raamatud on tulemas,” arvas Enn Nõu. “Mina
ka ei usu, et raamatud päriselt
ära kaovad,” oli Helga päri.

Annika Poldre

Tule lustima Viimsi Kergemuusikakoori!
Oktoobris 2009 kogunes
üks vahva seltskond lauluhuvilisi, et hakata koos
laulma.
Nii sündis Viimsi Kergemuusikakoor, mille dirigendiks on
Age Toomsalu. Aja möödudes
lühenes koori nimi – ViiKerKoor.
Esimese tegutsemisaasta
jooksul sai meie ülesastumisi
näha kolmel korral – Viimsi
Huvikeskuse jõulukontserdil,
aprillis toimunud MTÜ Viimsi
Invaühingu heategevuskontserdil ja Viimsi JazzPopFestil.
Enne esinemisi käib meil
tuju tõstmas ja tantsupoognaid ette näitamas koreograaf
Maido Saar ja oma laulunip-

pe edasi andmas ning klaveril
saatmas Indrek Umberg, kes
põhikohaga on RAMi direktor.
Meie proovid leiavad aset
esmaspäeva õhtuti kell 18.30

Viimsi Huvikeskuse saalis.
Repertuaaris leidub toredat ja
kaasahaaravat muusikat. Kuid
ega me siis ainult laula – paaris
kuus korra toimuvad ka ühised

seltskonnaõhtud, kus lisaks lauluoskusele saab proovile panna
ka tantsuoskuse.
Kui sul on tahtmine laulda
ja otsid vahvat seltskonda, kus
seda teha, siis septembris alustame me uut hooaega ja ootame sind enda sekka! Uusi lauljaid ootame 13. septembril kell
17.30 Viimsi Huvikeskuse saali. Kes sel korral tulla ei saa, on
alati teretulnud liituma hiljem.
Eriti oodatud on maskuliinsemad hääled, et meie meessoost
esindajad saaksid täiendust ja
naiste seast ka nende hääletoru
rohkem kuulda oleks.
Täpsem info tel 56 680 995
(Age Toomsalu). Laulmiseni!

Heidi Kirsimäe

ViiKerKoori liige
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Meetootjate Ühendus hoiab
Eesti mee mainet

Eesti mee päevad
Lillepaviljonis
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab Tallinna
Lillepaviljonis 4.–5. septembril kogupereürituse
Eesti Mee Päevad.
Ettevõtmise eesmärk on propageerida puhta eestimaise
mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, tervendavaid ja hügieenilisi omadusi, õpetada tarbijaid eristama
kvaliteetset kodumaist mett ebakvaliteetsest ning võimaldada tarbijaile kodumaise mee tootjatega mõlemale poolele kasulikke otsekontakte.

Loengud

Asjatundjad peavad tasuta loenguid meest ja tervislikust
toitumisest, meie meepäevade mee päritolu kontrollimise
tulemustest, mee ja ravimtaimede tervendavatest omadustest.

Müük

Mesindustalunikud pakuvad külastajatele maitsta mett, et
saaks kohapeal valida talvevaruks just omale meelepärase
mee. MÜÜGIL ON EESTI MESI SUURES VALIKUS ja
TURUHINNAGA! Ühtlasi teavitavad mesinikud ostjaid
mesindussaaduste liigi, päritolu ja omaduste kohta.
Müüakse mitmesuguseid mesindussaadusi, nagu taruvaik, õietolm jms, tervendavaid ja kosutavaid meesegusid,
ravimtaimi ning teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate ning
kosmeetikat. Osta saab ka suures valikus käsitöid ja loodusakvarelle. Müüakse vastavat kirjandust.

Lastele
Puusepad on teinud suuri investeeringuid, et oma tööd ja ajakulu hõlbustada. Merike näitab uut seadet, mis võimaldab kiiremini ja
suuremas koguses kärgi tühjendada.

Maarika ja Sven Puusepp
on Pärnumaa mesinikud,
kes teevad tööd selle
nimel, et Eesti mesi oleks
puhas ja väärtuslik ning
selle maine kõrge.
“Ma ei teadnud mesindusest
midagi enne, kui seitseteist
aastat tagasi abiellusin,” ütleb
Maarika Puusepp, kes on Eesti
Meetootjate Ühenduse juhatuse
aseesimees. Maarika abikaasa
Sulev Puusepp pidas koos isaga mesilasi, mesinikuametit oli
Puuseppade peres põlvest põlve
peetud. Pärast abiellumist 1993.
aastal otsustasid noored sama
tegevusega omaette jätkata.

Algus polnud paljutõotav

“Alustasime kuuekümne perega,” meenutab Maarika. Oli
kolhooside lagunemise aeg ja
Uulu kolhoos müüs mesilat.
Noor pere ostis kolhoosilt mesilahoone, tarud ja pered. Kogu
kraam oli üsna viletsas seisus,
vajas remonti ja taastamist.
Algus polnud paljutõotav.
“1993. aasta oli väga raske,”
jutustab Maarika. “Ostsime
kogu kraami vastu sügist.
Toodangut saime ainult kaks
tünni, aga väljaminekuid oli
palju.” Tol ajal polnud veel
mesinduspoode ega mesindustarvete valikut. Õnneks on Sulev Puusepp oskaja mees, kes
algusest peale on ise teinud
palju vajalikku inventari.
Igal aastal teevad nad profülaktilist ravi varroalesta vastu ja sellise hoolsa töö tasuks
pole epideemia nende peresid
tabanud. 2005. aasta torm, mis
Pärnumaad laastas, tõi kahju

ka Puuseppade mesindusele, sest mere lähedal asunud
tarud ujusid ja uppusid põllu
peal. Tänavu suvel leidis paljude mesinike nuhtlus karu ka
nende mesitarud Nigula looduskaitsealal üles ja lammutas
ühe taru.
Kuna Puusepad elavad Pärnu lähedal Uulus, pole kodu
juures mesilastel korjemaad
– tarud on looduskaitsealal ja
Talil ning ümbruskonnas vaiksetes paikades, kus elab veel
üksikuid inimesi või on mahajäetud talukohad.
Mesindusaasta headus sõltub mitmest asjaolust ning üle
Eesti võib mesinikelt kuulda
aasta kohta eri arvamusi. Maarika Puusepp ütleb, et pärast
kahte viletsat aastat võib tänavusega rahul olla.
Puusepad müüvad oma
mett Pärnu turul ja nüüd on
neil Pärnu südalinnas Rüütli
tänavas ka oma loodustoodete
kauplus Mesilind. Head meemüügikohad on meepäevad,
Pärnu gildipäevad, Türi lillelaat. Puuseppade kliendid on
ka sanatooriumd, kes ostavad
massaažiks mett, ja Viimsis
kauplus Violia.

Mesiniku aastaring

Võiks arvata, et mesinik elab
muretult ja vaatab, kuidas töökad mesilinnud ringi lendavad
ning ise asub tööle vaid siis,
kui mett vaja vurritada. Nii see
siiski ple, kinnitab Maarika
Puusepp. Kõige rohkem tööd
on kevadel, kui mesilased lendama hakkavad. Siis on vaja
tarud puhastada ja üle vaadata.
Pereheitmise ajal tuleb valvel
olla ja nende lendu jälgida.

Korjeajal raame lisada ja vahetada. “Kui tarud on kümnes
kohas laiali, siis ühe ringiga
lõpetades tuleb uut alustada,”
tõdeb Maarika. Esimesed korjed tulevad kevadel pajult ja
võilillelt, mis õitseb hästi ruttu
ära. Järgnevad uued õied nii,
nagu nad looduses avanevad –
vaarikas, seejärel ristik ja raps,
kuid kõik oleneb ilmast ja
aastad pole ühesugused. Korje lõpeb kanarbiku õitsemise
lõppedes.
Mesinik saab puhkust siis,
kui ka viimane saak – kanarbikumesi – on välja võetud ja
vurritatud. Siis, oktoobris, on
veidi rahulikum aeg, aga peagi algavad juba jõulumüügid
ja -laadad. Talvel ehitab Sulev
tarusid ja raame, teeb liiste jm
vajalikke puutöid. Talvine töö
on ka vahasulatamine ja vahast
küünalde valmistamine.
Puuseppade pere valmistab
ka nn meepõhiseid tooteid, s.o
mett mitmesuguste lisanditega, nagu ingveriga kurgule ja
köha vastu taruvaiguga jm.
Nemad müüvad ka kärgesid,
mida paljud mesinikud ei müü,
sest kärgedega, mis on väga
hinnatud kurguhaiguste ja ka
igemehädade puhul, on palju
tööd.

Suhkru asemel on
laual mesi

Kolme lapsega Puusepa pere
sööb Maarika sõnul mett hästi
palju. Suhkru asemel on loomulikult kasutusel mesi. Ka
küpsetised, koduõlu ja -vein
valmivad meega. Värsked marjad lähevad sügavkülma meega
segatult. “Mesi on laual kogu
aeg, lapsed söövad ka kärje-

kaanetust ja õietolmu,” räägib pereema. Kolm tüdrukut,
8-aastased kaksikud Suzanna
ja Deborah ning 10-aastane
Martina koolist tervisehädade
pärast ei puudu, neid hädasid lihtsalt pole. Lapsed on ka
laatadel kaasas ja aitavad mett
müüa, poes müüb ka Maarika
ema. Põhimõte on oma perega
tegutseda ja oma jõududega toime tulla.
“Oleme omal jõul hakkama saanud,” räägib Maarika.
Mesilasperede arv pole tema
sõnul nii oluline, tähtsam on,
kui palju pere pealt mett saab.
“Parem teha vähem ja korralikumalt ning põhjalikumalt, kui
ajada suurt kogust taga,” on
Puusepa pere põhimõte.
17 aastaga saadud kogemustel on suur väärtus. Need
annavad Maarikale kindlust
juhtida Meetootjate Ühendust.

Eesti Meetootjate
Ühendus

Ühenduse põhimõte on, et liikmeiks pole mitte kokkuostjad
ja pakendajad, vaid kõik 23
liiget toodavad ise mett. Eesmärk on hoida ja propageerida
hea Eesti mee mainet. Selleks
korraldatakse meepäevi, loenguid, koolitusi.
Ühendus teeb oma liikmete meele analüüse sellest ette
teatamata. “Meil on kõigil
proovid korras, see on tõesti
Eesti mesi, mida me müüme,”
rõõmustab Maarika hea maine
hoidmise üle.
Oma hea kvaliteediga mett
ei müü Puusepad ka kokkuostjatele, vaid turustavad kõik ise.

Annika Poldre

Mesinik Hinge Laur räägib lastele mesilaspere elust, lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida.

Kohvikus

Pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks muusika.

Piletid

Täiskasvanud: 25 krooni. Pensionärid ja õpilased: 15 krooni. Perepilet: 50 krooni.

Meepäevade kava

11.00 – Mesindussaadused ja tervislik toitumine. Dr
Ilmar Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud.
12.00 – Eelmistel meepäevadel võetud meeproovide
õietolmu analüüsi tulemused. Mihkel Kangur, Tallinna
Ülikooli Ökoloogia Instituudi direktor.
13.00 – Mee ja ravimtaimede kasutamine vastupanuvõime tõstmiseks ja külmetuse puhul. Tiiu Väinsaar,
Trummi talu perenaine.
14.00 – Mesindussaadused ja tervislik toitumine. Dr
Ilmar Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud (vene
keeles).
15.00 – Küsimustele mesindussaaduste omadustest ja
kasutamisest vastab mesinik Lembit Sirge (eesti ja vene
keeles).
Lisainfo: Sirka Arro, tel 55 662 649, www.eestimesi.
ee. Lillepaviljon, tel 601 4778.

Sirka Arro

Eesti Meetootjate Ühenduse juhatuse liige
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.08.2010 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
17.08.2010 ISTUNGI OTSUSED
nr 34 Nõusoleku andmine Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme projekti “Rannarahva Muuseumi väljaarendamine rannarahva elustiili tutvustavaks külastuskeskuseks” omafinantseeringu garantiikirja esitamiseks
nr 35 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi alevik, Astri tee 12
17. august 2010 nr 35
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi alevik, Astri tee 12
Planeeritav Astri tee 12 kinnistu (edaspidi Kinnistu) asub Viimsi alevikus tiheasustusega alal väljakujunenud hoonestusega elamualal, kus domineerivaks hoonetüübiks on kahekorruseline üksikelamu. Kinnistu piirinaabriteks on põhjast Nelgi tee 2 elamukrunt, idast osaliselt Nelgi tee (põiktänav)
ja osaliselt Pojengi tee 4 elamukrunt, lõunast Astri tee 10 elamukrunt ja läänest Astri tee. Kinnistu
sihtotstarve on elamumaa, mis vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu (edaspidi Üldplaneering) juhtotstarbele. Kinnistu on hoonestatud – sellel asuvad: ühekorruseline elamu, kasvuhoone ja
kuur. Detailplaneeringu ülesandeks on lahendada ehitusõigus ühekorruselise garaaži ehitamiseks
elamu laiendusena ja teise korruse ehitamiseks olemasoleva elumaja keskosale, lisaks grillimisnurga
ehitamiseks.
Lähtudes asjaolust, et detailplaneeringu lahendus vastab Üldplaneeringule ning juhindudes
Ehitusmääruse § 3 lõike 1 punktidest 1 ja 6, oli detailplaneeringu menetlejaks vallavalitsus. Detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 5.06.2009 korraldusega nr 366 ja võeti vastu Viimsi
Vallavalitsuse 27.11.2009 korraldusega nr 760. Detailplaneeringu menetlus ja menetlusetappidest
teavitamine viidi läbi vastavalt seadusega ettenähtud korrale. Menetlust kajastavad dokumendid on
köidetud detailplaneeringusse, mis on huvitatud isikutele kättesaadav vallavalitsuse arhiivist (Nelgi
tee 1, Viimsi alevik).
Detailplaneeringu tutvustamiseks korraldati avalik väljapanek, sest piirinaabrid kinnistutelt
Nelgi tee 2 ja Astri tee 10 ei nõustunud esitatud lahendusega, mistõttu polnud detailplaneeringu
menetlemisel võimalik rakendada Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 22 sätteid. Avalikul väljapanekul esitasid eelnimetatud kinnistute esindajad detailplaneeringu kohta ka kirjalikud vastuväited. Astri tee 10 esindajaga saavutati pärast planeeringu korrigeerimist kompromiss ja 26.01.2010
kirjaga loobus ta planeeringule esitatud vastuväitest, Nelgi tee 2 esindajatega (edaspidi Vastuväite
esitajad) jäädi lahenduse suhtes eriarvamusele. Vastuväite esitajad ei nõustunud detailplaneeringuga
ning asusid seiskohale, et naaberkinnistul asuvale elamule teise korruse ehitusega häiritakse nende
privaatsust, kannatab vaade rõdult ja ehitis varjab keskpäevast päikest ning sellega seoses väheneb
nende kinnisvara väärtus. Vallavalitsus teatas Vastuväite esitajatele tähitud kirjaga oma seisukoha,
milles selgitati, et planeeritav kinnistu asub Viimsi aleviku keskuses väljakujunenud hoonestusega
piirkonnas ja planeeringuala on kasutuses olev hoonestatud elamukrunt. Detailplaneeringu koostamise lähtealuseks oli kinnistu omaniku soov parandada oma elamistingimusi olemasoleva ühekordse üksikelamu laienduse rajamisega ja detailplaneeringu ülesandeks oli lahendada ehitustingimused
elamu laiendamiseks ja teise korruse ehitamiseks ning krundile täiendava abihoone (grillinurga)
rajamiseks.
Detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ja hoonetevaheline vähim lubatud kaugus vastab
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normidele, muuhulgas Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a
määrusega nr 315 vastu võetud ja 20.09.2007 määrusega nr 215 muudetud “Ehitisele ja selle osale
esitatavatele tuleohutusnõuetele” ja Eesti Standardile EVS 894:2008 “Loomulik valgustus elu- ja
bürooruumides”. EVS 894:2008 punkti 4.3.3 kohaselt tuleb planeeringute koostamisel hoonete asukoht ja orientatsioon valida selliselt, et elamuruumides oleks tagatud vähemalt 3-tunnine katkematu
insolatsioon päevas ajavahemikul 22 aprillist kuni 22 augustini. Sama standardi punktis 5.2.2.2 on
sätestatud minimaalne distants tiheasustusega piirkonna esimese korruse eluruumi põhiakna ning
tööruumide akende eest vastasmajani nii samal kui naaberkrundil, mis peab võrduma eluruumi põrandast mõõdetuna vastasehitise kõrgusega kuid ei tohi olla väiksem kui 8 meetrit. Detailplaneeringuga on hoonetevaheline kaugus 5 meetri kõrguse hooneosa seinast Nelgi tee 2 eluhooneni 11,2
meetrit ja 8,5 meetri kõrguse hooneosa seinast 15 meetrit. Planeerija koostatud insolatsiooni skeemist järeldub, et insolatsioon e päikesevalguse kestus säilib Nelgi tee 2 eluhoones muutumatuna.
Seega, Astri tee 12 elamu laiendamine ei avalda insolatsioonile mingit mõju. Eelnevat arvestades
puudub elamule teise korruse ehitamise keelamiseks õiguslik alus. Ka elamuehituse üldprintsiipide
tasandil on väikeelamud Viimsi vallas lubatud püstitada kahekorruselised ja kuivõrd planeeringuala
ümbritsevas keskkonnas rajatud elamud on valdavalt kahekorruselised, ei saa vald keelduda kinnistu
omaniku planeeringutele ja normidele vastavast taotlusest üksnes piirinaabri vastuseisu tõttu. Selline halduspraktika oleks vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega, sest planeeringuga kavandatav
lähtub väljakujunenud keskkonnast, vastab seadustele ja normidele ega riiva kellegi seaduslikke õigusi. Ka vaadete varjamine ja kinnistu väärtuse väidetav vähenemine ei ole tõendatud ega seejuures
piisavaks argumendiks Astri tee 12 kinnistu omaniku õiguste riivamiseks.
Siiski on detailplaneeringu koostamisel võetud arvesse ka naaberkinnistute omanike huve, mistõttu ei ole hoone kavandatav teine korrus planeeritud lubatud ehitusala piirile, vaid sellest kaugemale, s.t olemasolevale hoone osale, mis jääb Nelgi tee 2 elamu põhifassaadist eenduvast osast 15
meetri kaugusele. Sellise kuja määramise nõuet rakendatakse vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (edaspidi
Teemaplaneering) küll vaid uutele planeeritavatele kruntidele (antud planeeringu puhul on tegu olemasoleva elamukrundiga), kuid arvestades Vastuväite esitajate varasemate märkustega on detailplaneeringuga püütud anda selline lahendus, mis avaldaks naaberkinnistule Nelgi tee 2 võimalikult
vähe mõjutusi. Seega on vallavalitsus seisukohal, et koostatud lahendus vastab Üldplaneeringule ja
Teemaplaneeringule, järgib piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimis-põhimõtteid ning on eri osapoolte huve tasakaalustatult arvestav ja vastab planeerimise heale tavale.
Kuivõrd detailplaneeringu avalikul arutelul kompromissi ei saavutatud ning Vastuväite esitaja
jäi oma seniste seisukohtade juurde, edastati detailplaneering Harju Maavanemale järelevalve teostamiseks. Harju Maavanem korraldas nõupidamise vastuväiteid esitanud isikute ja kohaliku omavalitsuse ärakuulamiseks ning andis 17.05.2010 kirjaga nr 2.1-13k/1846 oma seisukoha planeeringu
koostamisel arvestamata jäänud vastuväidete kohta. Järelevalve teostaja asus antud detailplaneeringu puhul seisukohale, et teatud harjumuslike vaadete muutumine või sulgemine uute hoonetega
on linnades ja mujal tiheasustusaladel paratamatus ning et detailplaneeringu elluviimisel ei halvene

vaade Nelgi tee 2 kinnistult, mõnevõrra muutub vaid vaatesse jääv objekt. Eeltoodust tulenevalt leidis järelevalve teostaja, et kuivõrd detailplaneeringu seletuskirja ja jooniste kohaselt on planeeringuala ümbruses rajatud elamud enamuses kahekorruselised, ei ole kohalik omavalitsus kaalutlusotsuse
tegemisel oma pädevuse piire ületanud ja on planeeringumaterjalidest nähtuvalt vastuväiteid esitanud isikute ettepanekutega mittearvestamist põhjendanud. Järelevalve teostamise tulemusena asus
Harju Maavanem seisukohale, et Astri tee 12 kinnistu detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud
seadusi ja norme ega neid vaidlustajate seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid järelevalve teostaja poolt tagamisele. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud PlanS-is sätestatud planeeringu
avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud PlanS §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.
Detailplaneering on planeeringumaterjalidest nähtuvalt teiste asutuste hulgas kooskõlastatud ja Tallinna Tervisekaitsetalitusega ning Põhja-Eesti Päästekeskusega. Nimetatud asutuste poolt esitatud
märkustest on planeeringu koostamisel lähtutud. Lähtudes maavanema pädevuse piiridest ja võttes
aluseks PlanS § 23 lõike 6 andis Harju Maavanem eelviidatud kirjaga Astri tee 12 kinnistu detailplaneeringule oma heakskiidu. Viimsi vald nõustub täielikult Harju Maavanema 17.05.2010 kirjas nr
2.1-13k/1846 toodud seisukohtadega.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33, “Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6 ja § 24 lõike 3 ning “Viimsi
valla ehitusmääruse” § 2 punkti 7, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Viimsi alevikus Astri tee 12 kinnistu detailplaneering (Viimsi Valla
Arenduskeskus OÜ projekt nr 19-09), millega määratakse ehitusõigus olemasoleva ühekorruselise
elamu laienduse, elamule teise korruse ning abihoone (grillnurga) ehitamiseks.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus edastada tähtkirjaga planeeringu kohta vastuväiteid esitanud isikutele.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
17.08.2010 ISTUNGI MÄÄRUSED
17. august 2010 nr 16
Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007. a määruse nr 16 “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 punkti 2 ja § 23 lõike 1 alusel.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007. a määrust nr 16 (muudetud 11.12.2007.a määrusega nr 36, 10.06.2008. a määrusega nr 14, 13.01.2009. a määrusega nr 2, 09.06.2009. a määrusega nr
16 ja 16.02.2010. a määrusega nr 4) “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” § 2 lõike 1 punkti 6 ja sõnastada järgmiselt:
“6) Perekonnaliige - selleks loetakse isikut, tema abikaasat või temaga koos elavat elukaaslast,
nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid, kui nad elavad ühes leibkonnas, st kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine.”
§ 2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
17. august 2010 nr 17
Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasude kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Huvikooli seaduse” § 21 lõike 3, “Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 1
punkti 2, “Viimsi Muusikakooli põhimääruse” § 30 lõike 2 ning “Viimsi Kunstikooli põhimääruse” § 29 lõike 2 alusel, arvestades Viimsi Muusikakooli direktori Urvi Haasma 18.06.2010 (reg nr
12-11/1922) ning Viimsi Kunstikooli direktori Elle Soop’i 22.06.2010 (reg nr 12-11/1942) esitatud
ettepanekut.
§ 1. Kehtestada alates 01.09.2010.a Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:
1) põhi-, huvi- ja vabaõppe õppekavade alusel õppijatele 550 krooni,
2) eelkooli õppekava (rühmaõpe) alusel õppijatele 300 krooni,
3) eelkooli õppekava koos pillitunniga alusel õppijatele 550 krooni,
4) Suzuki meetodil õppijatele 550 krooni,
5) vabaõppe õppekava alusel õppivatele täiskasvanutele (alates 19-st eluaastast või gümnaasiumi
lõpetanule) 950 krooni.
§ 2. Kehtestada alates 01.09.2010.a Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:
1) 7-11 aastastele eelkursuse õppekava alusel õppijatele 250 krooni,
2) 11-18 aastastele põhikursuse õppekava alusel õppijatele 350 krooni,
3) Stuudiokursusel õppijatele 350 krooni,
4) 5-7 aastastele kunstigrupis õppijatele 250 krooni.
§ 3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10.06.2008.a määrus nr 15.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
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11. juuni 2010 nr 48
Aadressi määramine Tammneeme külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõigete 1 ja 2, § 10 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2
ja Peeter Lass’i 02.06.2010.a esitatud avalduse alusel:
§ 1. Määrata katastriüksusele Keldrimäe talu (katastritunnusega 89001:003:0790) aadressiks
Randvere tee 98 // Keldrimäe, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Endel Lepik, abivallavanem vallavanema ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär
11. juuni 2010 nr 49
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõigete 1 ja 2, § 10 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Inna
Tuul 09.04.2010.a esitatud avalduse alusel:
§ 1. Määrata katastriüksusele Sõstra tee 12 (katastritunnusega 89001:010:8210) aadressiks Sõstra tee 12 // Männi tee 5, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Endel Lepik, abivallavanem vallavanema ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär
11. juuni 2010 nr 50
Aadressi määramine Pärnamäe külas
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Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõigete 1 ja 2, § 10 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Irma
Laul 27.05.2010.a esitatud avalduse alusel.
§ 1. Määrata maaüksusele Kuusiku (katastritunnusega 89001:003:0689) aadressiks Leppneeme
tee 75 // Kuusiku talu.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
10. august 2010 nr 54
Aadresside määramine Püünsi külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 3 lõike 5, § 5 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 alusel:
§ 1. Määrata Püünsi tee 38, Püünsi tee 40, Rohuneeme tee 76 kruntidest moodustatud katastriüksustele alljärgnevad aadressid:
1) Rohuneeme tee 76 (katastritunnusega 89001:003:1912), vastavalt joonisele lisas 1.
2) Järve tee 3a (katastritunnusega 89001:003:1913), vastavalt joonisele lisas 1;
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 23.03.2007.a määrus nr 26 „Aadresside määramine Püünsi külas“.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
17. august 2010 nr 55
Aadresside määramine Äigrumäe külas

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2, § 11 lõike
8 ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra” punkti 2.2 alusel:
§ 1. Määrata Pärnamäe külas asuvale puurkaev-pumplale ehitisregistrikoodiga 220585084 aadressiks Pärnamäe tee 146a, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 4, Vabariigi Valitsuse
20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti
2, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra” punkti 2.2 alusel.
§ 1. Määrata maaüksusele Kase-I (katastritunnusega 89001:010:8570) aadressiks Äigrumäe tee
14, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 2. Määrata maaüksusele Rebase-Tiigi (katastritunnusega 89001:010:0430) aadressiks Äigrumäe tee 18, vastavalt joonisele lisas 1.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Endel Lepik, abivallavanem vallavanema ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
VIIMSI VALLAVALITSUSE KORRALDUS

15. juuni 2010 nr 51
Aadresside määramine Pringi külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Viimsi Vallavolikogu 21.01.2010.a otsusega nr 21 kehtestatud Pringi külas Saare ja Poomi maaüksuse detailplaneeringu alusel:
§ 1. Määrata Pringi külas Saare ja Poomi ning Saluveere tee 9 maaüksustest moodustatavatele
kruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Rannamäe tee 2 (detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 2);
2) Rannamäe tee 4 (detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 4).
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 03.03.2006.a määruse nr 11 “Tee nimetuse ja
aadresside määramine Pringi külas” punkt 2.2.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
22. juuni 2010 nr 52
Sadama nime määramine: Leppneeme kalasadam
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, §
6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime
määramise korra” punktide 1.2 ja 2.2 ning Kalandusühistu Räim 16.06.2010.a avalduse (reg nr 107/1870) alusel:
§ 1. Määrata kinnistul (katastritunnusega 89001:003:1471), aadressil Leppneeme küla, Viimsi
vald, Harjumaa, asuva sadama nimeks “Leppneeme kalasadam”.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
§ 4. Kantseleil saata jõustunud määrus kohanimeregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõukogule.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
22. juuni 2010 nr 53
Aadressi määramine Leppneeme külas

15. juuni 2010 nr 490
Viimsi vallas asuvate katastriüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside muutmine
Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise korra” alusel tuleb katastriüksusele sotsiaalmaa sihtotstarbe määramisel määrata ka
sihtotstarbe alaliik. Maa-amet on 27. novembri 2008.a kirjaga nr 12.1/12010 Viimsi Vallavalitsusele
esitanud nimekirja katastriüksuste kohta, mille sihtotstarbed on vajalik viia kooskõlla nimetatud
määrusega ning koha-aadressid viia vastavusse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega
nr 251 “Aadressiandmete süsteemi” kehtestatud nõuetega.
Tulenevalt eeltoodust ning võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 4 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määrusega nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende
määramise kord” ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega nr 251 “Aadressiandmete
süsteem” ning Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000. a otsusega nr 1 kehtestatud Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringuga:
1. Muuta katastriüksuste sihtotstarbed ja koha-aadressid vastavalt korralduse lisas (Lisa 1) olevale tabelile.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
Lisa 1 Viimsi Vallavalitsuse 15.06.2010 korraldusele nr 490
Katastriüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside muutmine
nr

aadress

katastritunnus

olemasolev
sihtotstarve

%

uus
kohaaadress

1

Rohuneeme küla

Kuusiku I

89001:003:0951 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

2

Rohuneeme küla

Kuusiku II 89001:003:0952 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

uus siht- %
otstarve
Kuusiku 1

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

Kuuskiku 2

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

AUGUST 2010

AMETLIKUD TEADAANDED

3

Pärnamäe Lageda
küla
tee 37A

89001:010:1438 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Lageda
tee 37a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

19

Rohuneeme küla

Rohuneeme-III

89001:003:0427 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

RohuSotsiaalmaa - üldneeme 3 kasutatav maa (Üm)
(017)

100

4

Metsakasti küla

Loosivälja
tee 18A

89001:017:0002 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

LoosiSotsiaalmaa - üldvälja tee kasutatav maa (Üm)
18a
(017)

100

20

Rohuneeme küla

Rohuneeme-V

89001:003:0429 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

RohuSotsiaalmaa - üldneeme 5 kasutatav maa (Üm)
(017)

100

5

Rohuneeme küla

Männimetsa I

89001:003:1009 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Männimetsa 1

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

21

Haabnee- Rohututi
me alevik tee I

89001:003:1373 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohututi tee
lõik 1

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

6

Rohuneeme küla

Männimetsa II

89001:003:1011 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Männimetsa 2

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

22

Haabnee- Rohututi
me alevik tee II

89001:003:1374 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohututi tee
lõik 2

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

7

Rohuneeme küla

Otti-I

89001:003:0873 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Oti 1

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

23

Haabnee- Rohututi
me alevik tee III

89001:003:1375 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohututi tee
lõik 3

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

8

Lubja
küla

Pärtlemäe
tee 3A

89001:010:3105 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Pärtlemäe tee
3a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

24

Haabnee- Rohututi
me alevik tee IV

89001:003:1376 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohututi tee
lõik 4

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

9

Rohuneeme küla

Rohuneeme IV

89001:003:0953 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

RohuSotsiaalmaa - üldneeme 4 kasutatav maa (Üm)
(017)

100

25

Püünsi
küla

Vanani-I

89001:003:0691 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

VanaVanani

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

10

Rohuneeme küla

Rohuneeme IVa

89001:003:0954 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohuneeme
4a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

26

Randvere
küla

Veehoidla
tee 9A

89001:010:2340 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Veehoidla
tee 9a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

11

Haabnee- Rohuneeme alevik me tee
45A

89001:003:1102 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohuneeme
tee 45a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

27

Tammneeme
küla

Viire tee
10A

89001:003:0705 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Viire tee Sotsiaalmaa - üld10a
kasutatav maa (Üm)
(017)

100

12

Rohuneeme küla

Rohuneeme VI

89001:003:1007 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

RohuSotsiaalmaa - üldneeme 6 kasutatav maa (Üm)
(017)

100

28

Tammneeme
küla

Viire tee
12A

89001:003:0706 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Viire tee Sotsiaalmaa - üld12a
kasutatav maa (Üm)
(017)

100

13

Rohuneeme küla

Rohuneeme VIa

89001:003:1008 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohuneeme
6a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

29

Pärnamäe Männiku
küla
I-II

89001:010:2526 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Linnaseaasa

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

14

Rohuneeme küla

Rohuneeme VII

89001:003:0955 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

RohuSotsiaalmaa - üldneeme 7 kasutatav maa (Üm)
(017)

100

30

Viimsi
alevik

Mõisa
tee 3

89001:010:2226 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Mõisa
tee 3

Sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste
maa (Üh) (016)

100

15

Rohuneeme küla

Rohuneeme VIIa

89001:003:0956 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohuneeme
7a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

31

Viimsi
alevik

Mõisa
tee 4

89001:010:2225 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Mõisa
tee 4

Sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste
maa (Üh) (016)

100

16

Rohuneeme küla

Rohuneeme VIII

89001:003:0957 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

RohuSotsiaalmaa - üldneeme 8 kasutatav maa (Üm)
(017)

100

32

Viimsi
alevik

Mõisa
tee 5

89001:010:2227 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Mõisa
tee 5

Sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste
maa (Üh) (016)

100

17

Rohuneeme küla

Rohuneeme VIIIa

89001:003:0958 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Rohuneeme
8a

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

33

89001:003:1464 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

Viimsi
metskond 51

Sotsiaalmaa - üldkasutatav maa (Üm)
(017)

100

18

Rohuneeme küla

Rohuneeme-II

89001:003:0426 Sotsiaal- 100
maa (Ü)
(005)

RohuSotsiaalmaa - üldneeme 2 kasutatav maa (Üm)
(017)

100

Haabnee- Viimsi
me alevik metskond,
maatükk
nr 91-1

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Head huvi- ja sporditegevuste kollektiivid
ning juhendajad!
Taas on meil hea meel kutsuda teid Viimsi Kooli Infolaadale 2010. Suur koolilaat toimub 14. septembril 2010, algusega kell 17.00. Laadale ootame huvi- ja
spordiringide, -koolide, trennide ja teiste Viimsi valla elanike vaba aja sisustajate
esindajaid. Samuti on oodatud firmad, kes tegelevad kontori- ja koolitarvete ning
raamatute müügiga. Oma lauda saab valmis panema hakata alates kella 16-st.
Eelregistreerimine ja lisainfo:
Viimsi Kooli noortejuhi Eva Kalbuse e-posti aadressil eva@viimsi.edu.ee (tel 623
5114).
Laadale registreerumiseks tuleb panna kirja:
• esindatava huvi- ja spordiringi nimi ning kontaktid (tel, e-post);
• kui pikka lauda vajate;
• kui on soov üles astuda väikese esinemiskavaga laval, siis palume ka sellest
koheselt teada anda;
• muud erisoovid.
Soovitused:
• boks võiks olla illustreeritud või mõnel muul moel ligitõmbavalt huvitav;
• huvilistele kaasa antav infovoldik võiks olla atraktiivne, vähese lausteksti ja
kontaktandmetega;
• enese veelgi paremaks reklaamimiseks on võimalus üles astuda laval – sellekohane sooviavaldus tuleb esitada registreerimise ajal ning täpsustada esinemiskava pikkus, millega võimalusel arvestame;
• mida varem end registreerite, seda suurem on tõenäosus, et saame kõigi teie
eriliste soovidega arvestada.
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Eakate päev Ääsmäel

Täienduseks
lugeja kirjale

Viimsi Pensionäride Ühendus võttis 7. augustil osa
Harjumaa Pensionäride Ühenduse korraldatud
ja kohaliku omaalgatuse
programmist toetatud
Harjumaa eakate päevast,
mis seekord toimus Saue
vallas Ääsmäel.

Viimsi valda esindas meie ühenduse esinaine proua Viiu Nurmela koos seenioride naistantsurühmaga Kobarake ja andeka
sõnaseadja Helle Tomingaga.
Kobarake on olnud võrdlemisi
mobiilne ja tegus, esinedes oma
tantsudega nii Jõgeval, Peipsi ääres kui ka Lõuna-Eestis.
Seekord olid aga ilmastikuolud
ekstreemsed – üle 30-kraadine
kuumus ja päikesepaiste lõid
eakatele tantsijatele ning ka teistele esinejatele karmid tingimused. Kobarake seisis neile katsumustele siiski hästi vastu.
Ilmastikuoludest tulenevalt
oli valdade osavõtt üritusest
tagasihoidlik. Saku, Jõelähtme, Rae, Viimsi olid kohal.
Pealtvaatajaid oli 400 ringis.
Kokkutulnud esindused näitasid tantsu-, laulu- ja sõnaseadmiseoskusi. Rohkem oli esinejaid korraldajatel, kel lisaks seenioride rühmadele olid oskusi
näitamas ka linetantsu tüdrukud.

Minu tähelepanu äratas Viimsi Teatajas ühe
Viimsi elaniku teade “Püütakse heauskseid”
(VT 21. mai 2010). Minu lugu on oluliseks täienduseks sellele.

Vaatamata palavusele oli eakate päev rahvarohke.

Ja nagu taolistel üritustel
ikka, vahetati mõtteid ja kogemusi, kuidas eakate tegevust
paremini korraldada ja huvitavamaks muuta.
Õhtupoolikul laulis meile
Toomas Anni, kelle muusika
saatel ka kõige eakamad tantsu
vihtusid.
Saime kohapeal teada ka
seda, et Harjumaa omavalitsus-

tevahelisel Kauni Eesti kodu
konkursil läksid kõik esikohad
– eramute ja korruselamute
osas, maakodude hulgast, ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast ja küladest – Saue
valda. Eramute osas tunnistati
kolmanda koha vääriliseks perekond Piheli kodu Raudrohu
teel Metsakasti külas. See oli
ka Viimsi osas kõik.

Harjumaa parimaks omavalitsuseks tunnistas Kodukaunistamise Harjumaa Kogu
Saue valla, kes koos 2009.
aasta Harjumaa ilusama Maidla külaga esitatakse Vabariigi
Presidendile autasustamiseks.
Ilmselt on Viimsil Saue vallalt
midagi õppida.

Elina-Lehta Kaasik
Kobarake

Hambaravihüvitis, kellele?
Hambaravihüvitise maksmise kord pole 2010.
aastal muutunud, kuid
iga päev tuleb juurde
inimesi, kellele on see
võimalus kulude ohjamiseks.
300-kroonist hambaravihüvitist saavad alates 01.01.2010
taotleda inimesed, kellele on
riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel määratud
töövõimetus- või vanaduspension, ning üle 63-aastased
kindlustatud isikud. Kõrgendatud määras ehk 450 krooni
suurust hüvitist makstakse
endiselt rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja neile,
kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud
hambaraviteenuse vajadus.
Haigekassa hüvitab jätkuvalt 63-aastastele ja vanematele
ravikindlustust
omavatele isikutele, vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele kord kolme aasta jooksul 4000 krooni
hambaproteeside maksumusest.
Kõik kindlustatud isikud,
kes eelneva kolme aasta jooksul on kasutanud hambaarsti teenuseid, kuid pole veel
hambaravihüvitist taotlenud,
saavad seda teha veel kolme
aasta jooksul pärast hambaravi
teenuse saamist. Hambaravihüvitise maksmist reguleerib
sotsiaalministri 16. detsembri
2002. a määrus nr 145.

Hüvitist saab ravikindlustuse omanik. Foto Matton

Hüvitise taotlemine

Hüvitise taotlemiseks esitab
kindlustatu haigekassale avalduse ja hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi,
mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja. Rasedad lisavad avaldusele veel rasedust
tõendava arstitõendi.
Tervishoiuteenuse tagajärjel
tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadusega isikud
lisavad arstitõendi, mis tõendab
tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust.
Inimesel on õigus ravikindlustuse seaduse paragrahvis 3
lõikes 4 nimetatud hüvitisele,
kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on
tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:
1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
2) huule-, alveolaarjätke-

ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;
4) protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille
käigus on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike haiglaravi.

Hüvitise saamise tingimused

Hüvitise taotlejal peab hambaraviteenuse osutamise hetkel
olema kehtiv ravikindlustus.
Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise kohast. See tähendab, et patsient
võib minna hambaarsti juurde
ükskõik millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis. Kulutus
peab aga kindlasti olema tõen-

datud korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava
originaal dokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise
taotlemise avaldused võib saata
posti teel või tuua ise haigekassa
piirkondliku osakonda. Avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja
haigekassa koduleheküljel. Haigekassa blankette väljastavad,
edastavad ja abistavad nende
täitmisel ka maavalitsused.
Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele hiljemalt
kuue kuu jooksul avalduse laekumisest.
Hüvitis makstakse välja
hüvitise saaja kontole või kolmanda isiku (nt abikaasa, ema,
lapse) kontole.
Hambaraviteenuse hüvitist
saab taotleda ka tagantjärele
kuni 3 aasta jooksul.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus
taotleda hüvitist kalendriaasta
eest ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks vähemalt
19-aastasel rasedal on õigus
saada hüvitist 450 krooni ulatuses, suurenenud hanbaraviteenuse vajadusega 65-aastasel
töövõimetuspensionäril samuti
450 krooni ulatuses.
Kasutamata hüvitis ei kandu järgmisesse aastasse.

Aive Eha

Eesti Haigekassa
Harju osakonna usaldusarst

Oli minulgi tegemist OÜ Aqualife firmaga ja heauskselt
läksin kaasa isegi lepingu sõlmimisega (ajutiselt). Ainult
et mulle ei antud aega enne allkirja sõlmimist tutvuda lepingu tingimustega. Kui mul oleks õnnestunud see läbi
lugeda, siis ei oleks ma mingil tingimusel alla kirjutanud.
Mul nimelt läks kiireks, kuna juba tund pärast nimetatud
firma müügiagendi tulekut tuli mulle eelnevalt kokkulepitud ajal külla üks tuttav.
Tänu tarbijakaitseameti töötajale on see leping nüüd
tühistatud. Too inimene juhtis mu tähelepanu sellele, et ma
kunagi ei võtaks vastu telefoni teel kaubapakkumisi. Enamikul juhtudel olen viimasel ajal ka selle nõuande järgi
toiminud, ainult sel ühel korral lubasin tulla müügiagendil
nimega Liia Võrk enda juurde koju tegema mu joogivee
analüüsi. Tahtsin nimelt kontrollida oma kaheksa aastat
tagasi tehtud joogivee analüüsi andmeid.
Seda tervisekaitseinspektsiooni keemia kesklaboris
tehtud analüüsi näitasin ka Liiale. Tema vastus oli ebamäärane – ütles, et selles ei ole kõiki analüüse tehtud. Liia Võrgu tehtud analüüsi tulemused ühe tehnikaime mõõteriista
abil olid esmapilgul nii hirmutavad, et andsin nõusoleku ka
uue veepuhastusseadme panemiseks oma köögis veekraani alla. Seda tehti juba samal päeval tunni aja pärast.
Hiljem hakkasin mõtlema, kuidas seda veeproovi analüüsiks võeti. Minu suurde pesukaussi, milles ma eelmisel
päeval pesu pesin (mind häiris, et müügiagent ei lubanud
seda puhta veega ära loputada), lasi ta vett joosta poole
kausini, seejärel ujutas selles oma mõõteriista, lasi mul
endal vaadata mõõtmisnäitu – see analüüsi tulemus pidi
ületama ligi viiekordselt ohtliku piiri.
See jutt, mida Liia Võrk rääkis, et Läänemere saastatud
merevesi pidavat ulatuma meie põhjaveekaevuni, millest
meie küla Maardu tehnovõrkude veetrassist minu joogivesi tuleb, pani mind kahtlema.
Mulle pakuti kolme sorti seadet: kas 21 000, 17 000 või
14 000 krooni maksvaid. Ma ei mõelnud, et peaksin endale
nii kalli riista ostma, kuid Liia Võrk asus juba kirjutama
krediidilepingut odavamale seadmele omahinnaga 10 000
krooni.
Esimene telefoni teel antud lubadus oli teha ainult katseid ja mitte raha võtta. See vale jm segased jutud olid
nii läbipaistvad pettusekauba jaoks, et pärast tarbijakaitseametis käimist kirjutasin firmale avalduse, viisin selle kohale Tulika 15/17 tuba 408, lasin puhastusseadme, millel
puudus kasutusjuhend, lahti monteerida ja ära viia.
Mind hämmastas ja hirmutas kõige enam Liia Võrgu
jutt, et elavhõbe (Hg) ei olevatki kahjulik, seda nad vist
kavatsevad lisada või juba lisavad joogiveele tema sõnul
kahjuliku kloori (Cl) asemele (Cl on lenduvgaas, Hg aga
väga mürgine raskemetall, mis võib kumuleeruda inimese
maksas, kui seda joogiveele lisada).
Küsisin Liia Võrgult, miks nad ei kasuta oma käes olevat ruumi laboratooriumina, kus klientidele veeanalüüse
teha, vaid käivad lollitamas vanemaid (ja ka nooremaid)
inimesi. Liia vastas, et küll nad jõuavad laboratooriumi
teha, nad olevat töötanud ainult poolteist aastat.

Viimsi elanik
(nimi on toimetusel teada)
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Malviina päevik Olav Ehala juubeliks
1

Augustis peeti Viimsis
noorte tantsijate suvelaagrit, mis lõppes kontsert-etendusega “Malviina päevik”. Etendus
oli pühendatud helilooja
Olav Ehala juubelile ja
raamatuaastale.

1) Etendusel tegi kaasa maestro
Olav Ehala.
2) Laagris mitte ainult ei
tantsitud, vaid ka lauldi ning
õpiti Olav Ehala laule.
3) Osalejaid oli oodatud nii
paarilistega kui ka paarilisteta.
4) Tantsijaid osales 4. klassi
rühmast C-rühmadeni.
5) Osalejaid ühendas hea
muusika ja hea tuju.
6) Tantse harjutati mitmel pool.
Fotod: Lennart Mäepea

2

4

3

5

6

Bulgaaria võlud
Eesti noored õppisid
tundma Bulgaaria kultuuri.

Juuli keskpaigas said viis noort
Eestist külastada ja tundma
õppida Bulgaariat, selle ajalugu, traditsioone, kombeid,
nautida loodust, maitsta kohalikku toitu, proovida kohalikku käsitööd ning palju muud.
Lisaks eelnevale tutvuti ka
aktiivsete noortega neljast riigist: Hispaaniast, Itaaliast, Rumeeniast ja Bulgaariast. Kõike
tänu osavõtmisele noortevahetusest The magic of Bulgarian
folklore and culture (Bulgaaria
folkloori ja kultuuri maagia).
MTÜ Continuous Action
kuulutas välja konkursi vastavale nooretavahetusele, milles
valiti sobivaimad kandidaadid, ning 11.–18. juulil võtsidki noortevahetusest osa viis
aktiivset noort: Gerda Peets,
Kristjan Saar, Helen Seppa,

Eestit tutvustav õhtu: (vasakult)
Airika Põldkivi, Tiina Veskioja,
Gerda Peets, Helen Seppa,
Kristjan Saar.

Eestlased Bulgaarias, Lovechis: (vasakult) Airika Põldkivi, Helen
Seppa, Tiina Veskioja, Kristjan Saar, Gerda Peets.

Airika Põldkivi ja Tiina Veskioja.
Osavõtjad kohtusid üksteisega ka enne noortevahetust,
et tutvuda, teha ettevalmistusi
Eesti esindamisel, filmi tegemisel jms, samuti käidi saunas,

grilliti ja veedeti koos toredat
aega.
Noortevahetuse The magic of Bulgarian folklore and
culture eesmärk oli tutvustada
külalisriikidele Bulgaariat, nii
selle ajalugu, kultuuri kui ka

traditsioone. Et seda saavutada, käidi paljudes muuseumites, külastati kohalikke külasid
Yaglov, Bahovitsa, Oreshak
ja Slatina. Külades sai näha
kohalikku elu, maitsta traditsioonilisi toite ning vilju kohalikest aedadest.
Osavõtjad said käsitööga
tutvust teha muuseumis käies,
kuid ei piirdutud ainult vaatamisega, vaid töötubades sai ka
ise käed külge lüüa. Osavõtlikult meisterdati pajust vilepil-

le, taimedest pärgi, martenitsasid, maske jm.
Kuna osavõtjariike oli viis,
siis ei piirdutud ainult Bulgaaria kultuuriga. Juba esimesel
päeval tegid iga riigi esindajad
ettekande, tutvustasid osavõtjaid, saatvaid organisatsioone
ning vastavat riiki. Põhjaliku
tutvustamise jaoks oli igale
riigile pühendatud üks õhtu.
Eestlased said loosi tahtel esimesena näidata oma kultuuri,
mille raames degusteeriti Eestile omast toitu (nt kilu-munaleib, kama, Vana Tallinn ja
muidugi Kalevi maiustused),
näidati rahvariideid, mida
eestlased esinduslikult terve
õhtu kandsid, esitati vanu rahvalaule ja -tantse. Eesti kultuuriõhtul toimus ka suhtlemises
suurem murrang tänu kaasahaaravatele ja ühendavatele
rahvuslikele mängudele.
Vaatamata rahvuste erinevustele
nii
kommetes,

harjumustes kui ka iseloomujoontes, said osavõtjad
üksteisega nädalaga väga lähedasteks ning lahkumine ei
möödunud pisarateta. Õnneks
on olemas internet, mille abil
noored innukalt kontakti hoiavad.
Nooretvahetuse The magic
of Bulgarian folklore and culture projekt on kirjutatud Nelly
Miteva poolt ning Eestis eestvedavaks organisatsiooniks on
MTÜ Continuous Action, mis
tegeleb lisaks noortevahetusele vabatahtlike saatmisega välismaale ning vastuvõtmisega
Eestis. Näiteks on läbi Continuous Actioni kaudu tulnud
Eestisse vabatahtlik Prantsusmaalt Olivier Biernard, kes on
Eestis teinud suure töö, et Eesti saaks esindatud noortevahetusel The magic of Bulgaria
folklore and culture.

Tiina Veskioja
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Viimsi valla kultuurikalender

27. august – 19. september
Püsiekspositsioon “Eesti
sõjaajalugu muinasajast tänapäevani“
“Põgenemine kodumaalt
1942–1944“, Harjumaa
Muuseumi näitus
Avatud K–L k 11–18,
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis

T ja N k 10–18 ja P k 10–13
Tiina Tammetalu isikunäitus
EXODUS (Moosese II Raamat)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Vanad mõrrad“
Näitus “Võrgu ilu“ (Väikese
Muuseumiroti auhinna
laureaat)
Püsiekspositsioonid Rannarahva elust-olust muinasajast
tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood
avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Kuni 30. september
Lastele: “Tahan saada targaks”
Viimsi Raamatukogus

Näitus “Lüpsikuga ummikusse“
Näitus “Kingu talu. Tõsilood ja
külajutud“
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseum, näitused ja käsitööpood avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 20. september
Raamatunäitus – Kui peas on
töömõtted
Viimsi Raamatukogus

Viimsi Taluturg
Avatud laupäeviti k 10–14
Müügisoovidest palume
teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Alates 23. septembrist igal
neljapäeval k 10
lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
maalime ja mökerdame –
laulame ja lustime
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis

27. august k 19
Astrid Lindgren/Urmas Lennuk
“Hulkur Rasmus” Viimsi
Suveteatris
Muusikalise kogupereetenduse lavastaja on Andres
Dvinjaninov
helilooja Tauno Aints
Kaasa teevad Anne Paluver,
Egon Nuter jt.
Sel hooajal viimane etendus!
Rannarahva Muuseumi õuel
		
28. august k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 30. septembrini
Kirik avatud teeliste kirikuna

28. august k 20–22.30
Muinastulede öö

Fotonäitus “Prangli saare
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste
elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas

Esineb Chalice, kontserdi
algus k 20
Muinastuled süüdatakse
k 21.30
Üritus on tasuta!
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
28. august k 21
Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
29. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
29. august k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
29. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib õp. Jukka Repo
EELK Randvere Peetri kirikus
1. september
Õppeaasta 2010/2011
avaaktused:
k 9 3.–4. klass
Viimsi Koolis, Randvere tee 18
(väikeses majas)
k 10 5.–7. klass
k 11 2. klass
k 12 8.–11. klass
k 14 1. ja 12. klass
Viimsi Koolis, Randvere tee 8
1. september
Õppeaasta 2010/2011
avaaktused
k 9 2.–9. klass
k 16 1. klass
Püünsi Koolis
1. september k 12
Õppeaasta 2010/2011
avaaktus
Prangli Koolis

3. september k 19
Vaimuliku muusika kontsert
Meesansambel CREDO
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
4. september
Kaltsupäev, õpitoad
Pranglisaarte Muuseumis
4. september k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis
4. september k 21
Ansambel Sada ja Seened
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
5. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
5. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
5. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis
5. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Kiriku 158. aastapäev
Teenib õp. Aare Kimmel
Jutlus Raido Oras (Viimsi
Vabakogudus)
Muusikat teevad Joel, Daniel
ja Samuel Reinaru
EELK Randvere Peetri
kirikus

7. september k 18
Loovus- ja kunstiring
Randvere Noortekeskuses
9. september k 10.30
Viimsi VII Rannajooks
Korraldab: MLA Viimsi
Lasteaiad, Viimsi Vallavalitsus
Eelregistreerimine:
reetvarik@hot.ee
Haabneeme rannas
10. september k 22
Öine orienteerumine
13–18-aastastele
Korraldab Randvere Noortekeskus
11. september k 21
Esineb Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
12. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
12. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
12. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
16. september k 18
Võistluspäev 7–12-aastastele
Randvere Noortekeskuses
17. september kl 21
esinevad Kurvits ja Krall –
mehed kitarridega
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
18. september k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

18. september k 10–15
Rannarahva täika lastele ja
lapsemeelsetele
Kauplejate registreerimine:
ehakai@rannarahvamuuseum.
ee või tel 51 00 281
Viimsi Vabaõhumuuseumis
19. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
19. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
19. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
19. september k 13–15
Viimsi turvalisusepäev
Nõuandeid jagavad: Põhja
Prefektuuri Ida politseiosakond, Tallinna Kiirabi, Päästeamet, Viimsi valla korrakaitse
formeering, Maanteeamet,
MTÜ Eesti Naabrivalve, turvaettevõte G4S, GSM valve,
Ohvriabi ning valla kommunaal- ja heakorraamet
Esineb ansambel Arctic
Madness 2, Viimsi taidlejad ja
spordiklubid
Korraldaja: SA Viimsi Kodanikukaitse Fond
Üritus on kõigile tasuta!
Viimsi mõisa pargis, Statoili
vastas

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 23.08.2010

Palju õnne!
Jürgens .................................................................. 93
Saul ........................................................................... 85
l Antonina Nossova .......................................................... 85
l Käthe Vaaks .................................................................... 85
l Kalju Kelder ..................................................................... 85
l Endel Holm ...................................................................... 80
l Imbi Piht .......................................................................... 80
l Luule Soopere ................................................................. 80
l Luule Lumberg ................................................................ 80
l Elva Tomingas ................................................................. 80
l Alla Goryachykh ............................................................. 75
l Ervin-Leenard Stubender .............................................. 75
l Juta Kilu ........................................................................... 75
l Leili Pärnaste .................................................................. 75
l Heljo Terra ....................................................................... 75
l Milvi Fedotova ................................................................ 75
l Endel Helde ..................................................................... 75
l Väino Nurm ..................................................................... 75
l Mare Kasela ..................................................................... 70
l Ene Tääker ....................................................................... 70
l Ludmilla Maasik ............................................................. 70
l Mare Hoolma .................................................................. 70
l Eve Nilova ........................................................................ 70
l Tiina Veisserik ................................................................. 70
l Ilja Gurvits ....................................................................... 70
l Leho Rehemäe ................................................................ 70
l Ivar Himma ...................................................................... 70
l Jüri Martin ........................................................................ 70

3. september k 16
Raimo ja Risto Pullati raamatu
“Viinameri. Salapiiritusevedu
Läänemere maades kahe sõja
vahel” esitlus
Rannarahva Muuseumis

l Linda

Inglise keele
KURSUSED

l Ella

Tere tulemast!
Ketlin Liivolal ja Martti Kallikormil sündis 6. juulil poeg
Lars.
l Eleonoora Tamlehtil ja Roland Sillutal sündis 31. juulil
poeg Hugo.
l Vaike ja Anton Vainul sündis 31. juulil poeg Andri.
l Anastassia Šterenbergil ja Juri Kidjajevil sündis 5. augustil
poeg Georg.
l Katrin Ametmaal ja Indrek Katusinil sündis 9. augustil
poeg Kiur.
l Anneli ja Mart Ollisel sündis 11.augustil poeg Mattias.
l Christel Tiina ja Leino Pilleril sündis 12. augustil poeg
Oliver.
l Ruth ja Urmas Kahkil sündis 12. augustil tütar Grete.
l Mairit Meitel ja Kristofer Kaskil sündis 15. augustil poeg
Carl Andreas.
l Liina ja Rein Rhedel sündis 18. augustil poeg Joseph.
l Janika ja Aivar Vaarikul sündis 19. augustil tütar Gerda.
l Kristina ja Fred Kolkil sündis 20. augustil poeg Oliver.
l Mariann Idasaarel ja Henry Liimalil sündis 20. augustil
poeg Kaius.
l

v

September – detsember 2010
Viimsi Huvikeskuses,
Nelgi tee 1
ALGAJAD
TAASALUSTAJAD
KESKASTE
EDASIJÕUDNUD
RIIGIEKSAMI ETTEVALMISTUS
INDIVIDUAALTUNNID

Hinnad väga soodsad!
Info ja registreerimine
tel. 623 9982; mob. 56 676 657
e-mail: reelisalu@hot.ee
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Harjumaa omavalitsustöötajate ja volikoguliikmete XVII suvespordipäevad
Sel aastal võttis sportlikult meelestatud omavalitsustöötajaid vastu Keila
vald.

Kloogaranna noortelaagris toimunud kahepäevase ürituse
avasõnad laususid maavanem
Ülle Rajasalu, HOLi poolt Vello
Jõgisoo, Jaan Alver, kes mõned
kuud juba Keila vallavanema
ametis olnud, ning Rein Suppi
Harjumaa Spordiliidust.
Et sel suvel oli teemaks meri
ja kõik sellega seonduv, suundus
valdavalt meremehetriibuline
seltskond ka kohe randa. Viimsi
valla võistkond valis meie kuumast suvest lähtuvalt hoopis eksootilisema välimuse ja kandis
Hawaii saarestiku ihukatteid ja
kaunistusi. Tuleb tunnistada, et
valik osutus õigeks.
Esimeseks võistlusalaks oli
viktoriin ja selleks sättisid kõik
võistkonnad ennast mõnusalt
luidetele istuma. Igalt omavalitsuselt oodati üht küsimust ja nii
sai neid kokku 17. Viimsi kogus
punkte 24 ja jäi sellega jagama
7. kohta, Saue vald oli parim.

Hommikuvõimlemisel, esiplaanil Enno Selirand.

Viimsi kujundujumise võistkond esinemas. Vasakult Marianne
Leppmets, Marje Plaan ja Katrin Markii.

Järgnes juhtide võistlus,
kus vallavanem ja volikogu esimees pidid hüppama hoota kaugust, tõukama kuuli, viskama
oda, heitma ketast ja vasarat.
Mõlema juhi tulemused liideti
kokku ja lõpptulemus märgistati valla lipukesega. Tuulel oli
siin määrav tähtsus, sest kõik
tõuke-, viske- ja heitevahendid
(vahtplastist kuul, lihaküpsetamisvarras, papptaldrikud jm)
olid tegelikest umbes 100 kor-

da kergemad. Meie juhid Haldo
Oravas ja Aarne Jõgimaa saavutasid väga tubli tulemuse ja
püüdmatuks jäi ainult Kuusalu
valla lipumärk.
Pealelõunase võistluse käigus tuli võistkondadel veel
kaldaliivast vett kaevandada ja
siin jäi Viimsi 14. kohale, kõige
suurema koguse vett sai kätte
Kuusalu.
Õhtune aeg sai sisustatud
isetegevusetteastetega. Viimsi

Filter Temposõidu karikasarja
7. etapp Viimsis
Viimane, 7. etapp kutsus
maanteesõidurattureid
juba juunikuus toimunud
3. etapilt tuttavale rajale
– pedaalima Lubjamäest
üles-alla, Randvere ja
Leppneeme teelt tagasipöördega taas Haabneeme.
Stardis/finišikohas Viimsi Kooli väikese maja ees ootas startijaid pardale kollane veoauto,
lastele mõeldud liikluslinnakus
jätkus tegevust noorematele
rattasõitjatele, keda lõbustas ja
kostitas Haribo karu.
Võistlejaid tuli 98, varasemaga võrreldes vähem, küllap

oli paljudel kokkuvõtteks vajalikud viis etappi läbitud. Ka
viimsilasi tuli osalema vaid
seitse. Vallavalitsuse poolt väljapandud 7. etapil parima tulemuse saavutanud meesratturile
sai siiski auhind üle antud. Selle sai M18 klassis võistelnud
Siim-Erik Alamaa, kes lõpetas
selle võistluse üldjärjestuses
15. ajaga 24:27,1. Viimase eta-

pi võitis sarja üldliider Ervin
Korts-Laur ajaga 22:26,9.
Tulemusi ja pilte näeb korraldajaklubi Aerobike Cycling
Agency kodulehelt www.aerobike.ee.
Loodan, et Lubjamäe tõus
meelitab korraldajaid ka järgmisel suvel.

Tiia Tamm

sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas
9. september k 10.30 Viimsi 7. RANNAJOOKS väikelastele
(5–7-aastased) / Haabneeme rannas.

HOMMIKUSED PILATESE TRENNID
VIIMSI HUVIKESKUSES!
Oled teretulnud osalema pilatese trennides
Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee 1)
alates esmaspäevast, 6. septembrist!
Võimlemistrennid toimuvad esmaspäeviti ja
kolmapäeviti k 9.15-10.10.
Trennidesse on võimalik väikelaps kaasa võtta!
Treeningutes osalemine toimub eelregistreerumisega e-mailile eva@pilatesstudio.ee.
Lisainfo telefonil 5342 6382 (E-R 10.00-18.00) või
meie kodulehel www.pilatesstudio.ee.
Tere tulemast!

Aeroobikatreeningud
Püünsi koolis
esmaspäeval ja
neljapäeval
kl 19.00 – 20.00
Alustame
6. septembril
Tiina Rebane
Tel 56 908 100

võistkond läks lavale oma kujundujumiskavaga. Mitu päeva
sai seda kuivamaaujumist harjutatud ja kava lihvitud, suur
tänu Tiina Rebasele, kes meile
õpetussõnu jagas! Lootsime
kõrgemat kohta, aga jäime neljandaks. Ehk mängis meiega
loosiõnn, sest lavale läksime
esimesena. Parima kava punktid
noppis Maardu linna võistkond.
Teise päeva hommik algas
korraliku hommikuvõimlemisega ja siis suunduti taas randa. Jõudu ja aega jätkus vaid
ühe võistluse läbiviimiseks –
aukudega veetoru mereveega
täitmisega sai Viimsi võistkond 2. koha vääriliselt hakkama. Nobedamad veekandjad
olid Anijast.

Kahel päeval teenitud punktid löödi kähku kokku ja võitjaks
osutus Harju Maavalitsus. Teise koha karika pälvis Kuusalu
valla võistkond ja meile ulatati
kolmanda koha auhind. Viimase koha juustukera koos juurdekuuluva joogiga võttis vastu
Kernu Vallavalitsuse võistkond.
Viimsi karika aitasid koju
tuua ning olid igati abiks peale
Haldo Oravase ja Aarne Jõgimaa veel Viljar Kirikal, Renee

Villemson, Marianne Leppmets, Kadi Bruus, Ivo Illisson,
Kristo Kallas, Marje Plaan,
Enno Selirand, Katrin Markii,
Juhan Kuller, Merit Saar, Katrin Jalast, Kristi Tomingas,
Tiina Põder, Velly Sild, Endel
Lepik ja teised pöidlahoidjad.
Tänu meie üksmeelsele ja
mõnusale võistkonnale toreda
tulemuse eest!

Tiia Tamm

Sporditöö kordinaator

Viimsi võistkonnaliikmed ja fännid peale autasustamist.
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Ujudes Kihnust Pärnusse

Viimsi rulluisutajate edu Itaalias

Veeklubimehed tegid
võimatu taas võimalikuks: Kihnu–Pärnu läbiti
alla 16 tunni ning Pärnu
jõgi alistati 1:0.

Kihnu–Pärnu distants võeti
ette 12. augusti varahommikul,
kui sümboolse stardiga kell
5.25 Kihnust Lemsi sadamast
Pärnu poole teele asuti.
Vahemaa Kihnust Pärnu on
ca 40 km, kuid pelgalt distantsi pikkusega avavee ujumisdistantse omavahel võrrelda
ei saa. Siseveekogus ujumise
võrdlemine avamerel ujumisega on sama, kui omavahel
kõrvutada mäe- ja klassikalist
suusatamist. Igal distantsil on
oma iseloom ja arvestada tuleb
erinevate mõjudega.
Teekonna võtsid ette juba
varasemate kogemustega avaveeujujad: Bruno Nopponen
(36), Henri Kaarma (35) ja Romet Tepper (32) – kõik Viimsi
Veeklubist.
Seekord olid meestele saateteenistusena kaasa tulnud
Kihnu omad mehed lappaja
tüüpi mootorpaadiga, mille
laius 2,8 m, pikkus 9,0 m, mootor D21, lootuses, et ehk tunnevad nad paremini kohalikku
veeteed Pärnusse. Üllatusena
aga selgus stardipäeva eelõhtul,
et paadis puudub navigatsioonisüsteem ja ujuda tuli lihtsalt
maa- ja meremärkide järgi.
Päev algas kerges vihmasajus, edasi tulid tuul ja lained
ning siis järgnes 10 tundi vastuvoolu ujumist.

2.–3. juulil toimus Itaalias, Ricciones rulluisutamise rühmakavade võistlus Team Skate Trophy.
Võistlustest võttis osa umbes 500 rulliluuisutajat ligi kolmekümnest rulluisuklubist Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Eestist. Eestit esindas rulluisuklubi Rullest.
Viimsi vallast võtsid võistlustest osa Lisanne Siniväli, Elis
Lemberg, Miia-Mathilda Savila, Melissa Savila, AnneGreete Aljas, Melissa Akkel, Liseth Simson, Natali Järva
ja Saskia Bergmann.
Tugevas konkurentsis saavutati kadettide klassis 12se rühmakavaga “Käsi” neljas koht, kaotades kolmandale kohale vaid 3,5 punktiga. Esimesele kohale kadettide
klassis tuli C.P.A. TONA Hispaaniast. Rullesti kadettide
kava “Käsi” pälvis autasustamisel eriauhinna parima koreograafia ja esituse eest.
Nii seenioride kui ka juunioride kujunduisutamises
tulid võitjaks selle aasta Euroopa meistrid Sincro Roller
Itaaliast.
Sügisest võtab rulluisuklubi Rullest vastu uusi huvilisi
vanuses 8–14 eluaastat. Rulliluuisutamise treeningud toimuvad Viimsi Spordihallis ning koreograafiatunnid Viimsi
Koolis. Täpsem info piret@rullest.ee või www.rullest.ee.

Poolel teel Kihnust Pärnusse.

vaata lisa netist

Sündmust kajastab lähemalt
ka veebiblogi www.tourdevim.blogspot.com.

“Kilomeetritest ei ole aimugi, ujusime ühest lahe servast teise ja tagasi, aga vool
oli ikka vastu, Henri pidi kat-

kestama, kuid tegi rekordi: 13
tundi ja 30 minutit ujukates,
fantastiline mees. Kallas oli
juba väga lähedal, kui viimaks
Henri paati ronis,” kommenteeris Bruno Nopponen.
Mehed astusid Pärnu rannas kaldale õhtul kella 21 paiku, pea 16 tundi mehist tööd
oli viinud eesmärgini ja tõestatud taaskord, et võimatu on
võimalik.
“Ujudes ümber Eestimaa”
idee ulatub kolme aasta tagusesse aega, kui esmakordselt
ujuti Võrtsjärvest Tartusse.
Sellele järgnes iga aasta mõni
uus ettevõtmine. Sedasi pro-

Piret Rink

pageeritakse ujumist üldisemalt, viiakse ujumisoskuse
vajalikkuse sõnumit edasi nii
väikesaartele kui ka kõikidesse teistesse mere- ja suuremate
veekogude äärsetesse valdadesse. Nii on Viimsi Veeklubi mehed juba jõudnud ujuda
pikki Emajõge Võrtsjärvest
Tartusse, Kuramaalt Sõrve, üle
Soome lahe Porkkalast Suurupisse, rääkimata lühematest
distantsidest Mandri – Vormsi
– Hiiumaa – Saaremaa – Muhu
jt pisemate saarte vahel.

Janika Tüür
Viimsi Veeklubi

Rulluisuklubi Rullest treener

Rullesti kadettide kava “Käsi” pälvis eriauhinna parima
koreograafia eest.

Tanel Einaste osales üleeuroopalises
koolitusprogrammis
Korvpalliklubi Viimsi treener Tanel Einaste osales
Rahvusvahelise Korvpalliliidu (FIBA) üleeuroopalises koolitusprogrammis
Fiba Europe Coaching
Certificate (FECC) teisel
seminaril, mis sedakorda
toimus käsikäes noormeeste U18 EM finaalturniiriga Vilniuses.
FECC näol on tegemist kolmeaastase projektiga, kus treenerid üle Euroopa kolmel aastal
seitsme päeva jooksul lisaks
loengute kuulamisele vaatavad ja võtavad osa ka näidistreeningutest ning sooritavad
iseseisvaid töid Euroopa ja
maailma juhtivate treenerite ja
spetsialistide juhendamisel.
Kogu FECC projekti mentoriks on maailmakuulus treener Svetsislav Pesic, kelle auhinnakapis on nii Euroopa kui
ka maailmameistri tiitlid ning
ka Euroliiga karikas.

Koos treener Pesiciga jagasid sel aastal oma kogemusi ja
teadmisi kolleegidele Sasa Jakovlevic (Serbia), Janez Dvaric (Sloveenia), Aysim Altay
(Türgi), Pablo Laso (Hispaania) ja Lucien Legrand (Prantsusmaa).
Teemadeks näiteks Mental Coaching, 3:3 kaitse, Positsioon nr 1, Positsioon nr 4,
Pallita katted, rünnak/kaitse,
Spacing, Viskamine.
Järgmisel suvel toimub
koolitusprogrammi
kolmas
ehk viimane etapp koos noormeeste U20 EM finaalturniiriga.

KK Viimsi

Tanel Einaste (pildil vasakul)
koos kolleegidega Sloveeniast
ja Eestist, suundumas EM-i
poolfinaalkohtumisel Siemens
Arenale.

Võimlemis- ja tantsuklubi

Keeris

ootab nii vanu kui ka
uusi huvilisi järgmistesse
rühmadesse:
mudilased
l 1. klassi tütarlapsed
l 2.-3. klassi tütarlapsed
l 4.-5. klassi tütarlapsed
l 5.-7. klassi tütarlapsed
l 8.-9. klassi tütarlapsed
l

Treeningud toimuvad Viimsi KK
spordikompleksi ruumides.
Info tel. 609 1646, 56 502 669
Ene Mets
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ERAKUULUTUSED

l Firma LandArt pakub aednikuteenust eraisikutele ja firmadele, sõlmi meiega leping ning meie
hoolitseme sinu aia eest. Veel pakume haljastustöid ja haljastusprojektide koostamist. Tel 51 40
524 Julika Korv (Lillefestivalil osaleja), e-mail
landart@live.com, http://landart.edicypages.com.
l Otsime perre sõbralikku lapsehoidjat. Peres
2-aastane ja 6-kuune poiss. Täpsem info telefonil
56 647 064.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni
(ca 8 m³). Must kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning
ilma kivideta. Hind 1500 krooni. mullavedu@hot.ee,
tel 52 52 632.
l Professionaalne massaaz 1,5h alates 280.- Viimsis Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0korrusel). Info ja
broneerimine 55 587 538.
l Müüa uusi ja vähekasutatud riideid ja jalanõusid
poistele ja tüdrukutele suuruses 0–130 cm, samuti
spordijalanõusid ja kingi. helesi.hannes.001@mail.ee
või tel 53 456 740.
l Müüa garaaz Viimsi alevikus Katlamaja tee.
45 000 krooni. Tel 55 18 837.
l Professionaalne küüntepikendus. 7 aastat
kogemust. Küüntepikendus tipidel 400.-, küüntepikendus vormil 500.-, küünte hooldus 250.-.
Lai valik küünte kaunistusi ja maalinguid. Professionaalne jaapani maniküür. Tel 51 81 413.
l KEELEÕPE – INGLISE, ROOTSI, SOOME! Suvepuhkus on parim aeg keelte õppimiseks!
v

v

Koolitame Tallinna kesklinna piirkonnas, Kadriorus.
Individuaaltundide paketid: 20 ak t (20x45 min),
30 ak t (30x45 min), 40 ak t (40x45min). 1 ak t
(45 min) al. 260.-. Proovitund soodushinnaga
2 ak t (2x45 min)/2x220.- Parim individuaaltundide hind Tallinnas! www.kajavahikoolitus.ee
e-post: kajavahi@hot.ee Tel: 55 30 122
l Pakume osalise tööajaga tööd koristajale, töö
eramajades. Vajalik isikliku sõiduauto kasutamise
võimalus, nõutav eesti keele oskus. Tel 53 090
503, info@kodukorda.ee
l Müüa Viimsi vallas Lubja külas 2-toalaine ahiküttega mugavustega korter. Hind 620 000 kr,
tel 58 417 373.
l Teeme viimistlustöid. Suurimad kogemused
maalritöödega. Oodatud ka teised pakkumised.
Tel 55 608 936, isopartner@hot.ee.
l Ettevõte pakub järgmisi puhastusteenuseid
kliendi juures: kõikidele vaipkatetele sügavpuhastust ja keemilist puhastust (kuivab 15 min!);
madratsite sügavpuhastust tolmulestades;
parkettide, kahvelkivi põrandate vahatamist ja
poleerimist; diivanite, toolide, sügav ja keemilist
puhastust. Kontakt tel 654 6686, 53 569 990.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning
puude langetamist. Tel 55 637 666.
l Liuguksed ja riidekapid.Vajadusel abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus
TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:
Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid
Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, HINNAD SOODSAD
Viimsi Teatajale on reklaamide eest jätkuvalt võlgu järgmised usalduse kaotanud firmad:
OÜ Toffer Projekt, Lidiane Pubi, Sarhan Projekt OÜ, OÜ Piperec, OÜ Pesumix, OÜ Lapsemeelne,
OÜ Karlutt. Olgu see info hoiatuseks ka teistele, kes nende firmadega suhtlevad!

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.143
Tel. 606 6863
E-mail info@viimsiarendus.ee

VIIMSI PUUKOOLIS
müügil soodsalt
igas suuruses
(5-500 cm)
istikud. Võimalus
tellida kojuvedu,
istutamist ja muid
haljastustöid. Info
tel. 55 647 029.

PÕNNIPESA LATEHOIUS

Lastehoius toimuvad MUUSIKATUNNID, VÕIMLEMISTUNNID JA
KUNSTITUNNID!
Lastehoiu lastele valmistab toitu PÕNNIPESA KOKATÄDI!
Põnnipesal on nüüd ka oma MÄNGUPLATS!
PESA KOOL 4-6 a. lastele
JUDO 2-6 a. lastele
Viimsi vald kompenseerib 50% lastehoiu kuuarvest.
Lisainfot saab
WWW.PESA.EE ja tel +37256 65 66 65

Põnnipesa lastehoiu uus
SÕIMERÜHM
alustab septembris 2010

2. septembril, kell 18.00
ootame kõiki uusi lapsi ja
lapsevanemaid
AVATUD USTE PÄEVALE
Kaluri tee 5, Haabneeme
Registreerimine
56 65 66 65 või pesa@pesa.ee
www.pesa.ee
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Loo Keskkool kutsub!
Meil on kaasaegne õpikeskkond
renoveeritud koolimajas, väikesed
klassid, tugev tugisüsteemide võrgustik,
pikapäevarühm, loovusringid, rahvatants, laulukoorid, motoring, karate,
autokool, sõprussuhted Itaalia ja Saksamaa koolidega, ujula, uus staadion, wifi.

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

Tasuta koolilõuna 1. – 12. klassile,
tasuta bussisõit kooli ja koju.
Dokumentide vastuvõtt juba toimub!
Aadress: Saha tee 7, Loo alevik,
Jõelähtme vald, Harjumaa, 74201

Unikaalne mälestus,
mis kestab kogu elu!

e-post: kool@lookool.ee

Valmistan kolmemõõtmelise
täpse koopia teie lapse käest
või jalast.

www.lookool.ee

Info telefonil 53 833 899. Lea

Tel: 6080 403

Viimsi Autohooldus

KORSTNAPÜHKIJA

AUTODE HOOLDUS, REMONT,
VARUOSAD, DIAGNOSTIKA
E-R 9.00-18.00

Tel. 55 26 281
- korstnapühkimine
- sundventilatsioonisüsteemide
puhastust

Aiandi tee 26, Viimsi
Tel 62 11 060, GSM: 52 22 844
e-post: vah@vah.ee
www.vah.ee

Garderoob
Riided kogu perele
Õmblus- ja parandustööd
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5
(endised Hansapanga ruumid).
Avatud E–R 10.00–18.00, L – P suletud.
Telefon 600 2292

Olete oodatud!
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Sügisene hinnasadu nüüd alanud!
l Harilik kadakas “Suecica” kõrgusega 50-60cm nüüd ainult 143.- tk

(enne 220,- tk.)
l Siberi kontpuu “Sibirica Variegata” nüüd ainult 45.- tk (enne 75,- tk.)
l Kõik pinnakatteroosid -30%
l Ja palju muid hinnaüllatusi....

Külasta Viimsi Aiakeskust oma kodu lähedal
Merivälja-Viimsi piiril raudtee ääres!
Avatud E-L 9-20, P 9-18
OÜ Selteret Muuli tee 8 Viimsi, tel 600 3686
www.selteret.ee

