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Randvere kooli riigihankest >> Loe lk 2

Turvapäev ja kooli infolaat 
pildis ja sõnas. Vaata lk 5

Mälestusmärk “Taaskohtumine” 
Viimsi mõisa parki

“Taaskohtumise“ autorid Juhan Kangilaski ja Maria Freimann võidutöö maketiga. Alumistel piltidel on vaade Randvere teelt (eskiis). 

Teisipäeval kuulutati 
välja Johan ja Maria 
Laidoneri mälestus-
märgi ideevõistluse 
võitja. Viie premeeri-
tavaks valitud idee-
kavandi seast tuli 
võitjaks võistlustöö 
märgusõnaga “Taas-
kohtumine“. 

“Taaskohtumise” autori-
teks osutusid Eesti Kunsti-
akadeemia II ja III kursuse 
arhitektuuritudengid Juhan 
Kangilaski ja Maria Frei-
mann. Võitjad tunnistasid, 
et olid üllatunud oma edu-
kast debüüdist. “See on 
esimene töö, mille viisime 
lõpuni ja saatsime ära,” 
rääkis Juhan Kangilaski. 
“Teadsime, et meil pole 
skulptori kogemust, seepä-
rast lahendasime töö teises 
võtmes, 2D lõike abil,” 
selgitas Maria Freimann. 

Teos kujutab Laidone-
ride koju tagasi jõudmist 
pärast pikka eemalolekut, 
taaskohtumist sümboolsel 
väraval. “Foto Johan ja 
Maria Laidonerist Viim-
si mõisas kodutrepil pani 
liikuma mõtte väravast ja 

koju naasmisest,” rääkis 
Juhan Kangilaski. Maria 
Freimann lisas, et teda ins-
pireerisid ka Laidoneri kir-
jad. 4 meetri kõrguse kuju 
materjaliks valiti graniit. 

Eesti Kujurite Ühendu-
se esindajana žüriis osale-
nud skulptor Aili Vahtra-
mäe rõõmustas, et võidu 
pälvisid noored autorid. 
Tema sõnul oli töö väga 

ilusti vormistatud. Vaht-
ramäe rääkis vajadusest 
saada lahti ettekujutusest, 
et ainult kujur on skulptor. 
Võistlustöödest rääkides 
rõhutas ta oskust mõista 
allteksti ja kujundeid. Tema 
hinnangul andis konkurss 
võimaluse kasutada vabalt 
ruumi ja avarust, mis eel-
das ka avarat nägemust. 

Vahtramäe kiitis valla 
juhtide ideed tekitada parki 
vaatamisväärsus. Võidutöö 
plussiks hindas ta võimalust 
vaatajal ise taiese sisse min-
na, samastuda kujudega. 
“Dekoratiivne ja inimlikult 
lähedane,” lausus Vahtra-
mäe. 

2014. aasta veebruaris 
möödub 130 aastat Eesti 
suurima väejuhi, kindral 
Johan Laidoneri surmast. 
“Tegemist on viimsilaste-
ga, keda Viimsi kodanike-
na tuleks austada,” ütles 
vallavanem Haldo Oravas. 
Laidonerid elasid Viimsis 
1920ndate aastate algusest 
kuni Venemaale küüdita-
miseni. 

15. mail 2012 kuulu-
tas Viimsi Vallavalitsus 
koostöös Eesti Vabariigi 

Kaitseministeeriumi, Poola 
Vabariigi Suursaatkonna, 
Eesti Kujurite Ühenduse ja 
Eesti Arhitektide Liiduga 
välja ideekonkursi Johan 
ja Maria Laidoneri mäles-
tusmärgi rajamiseks. Idee-
konkursile saabus etteantud 
tähtajaks 18 tööd.

Žürii valis välja viis 
preemiasaajat, kes järjes-
tusid järgmiselt: esimene 
koht – “Taaskohtumine”, 
Maria Freimann, Juhan 
Kangilaski. Teine koht – 
“Sild”, NOBEL arkitekter 
AS, meeskond: Erik No-
bel, Pille Kivihall, Kristen 
Herup Søvang, Lars Ulrik 
Bisgaard-Jespersen, Joo-
nas Mauer. Kolmas koht – 
“Armastuse metakeemia”, 
Liina Stratskas, Darius 
Ilgevičius. Kaks ergutus-
preemiat said: “Raam”, 
skulptorid Ilme Kuld, Riho 
Kuld, arhitekt Peep Jänes, 
ja “Kiik”, Maarja Kask, 
Ralf Lõoke, Karl Luik. 

Esitatud tööde näitus 
on 10.–28. oktoobrini Ees-
ti Arhitektuurimuuseumi 
hoones Rotermanni Soola-
laos (Ahtri tn 2).

VT 

Viimsi valla külade 
üldkoosolekuteated
Randvere küla üldkoosolek toimub 29. 
septembril 2012 kell 11 Randvere küla-
keskuses aadressil Kibuvitsa tee 1.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Randvere kooliprojekti tutvustus. 
2. Randvere külavanema eelneva aasta 
tegevusaruande esitamine. 
3. Jooksvad küsimused. 

Lubja küla üldkoosolek toimub 25. ok-
toobril kell 18 Viimsi vallamajas II kor-
ruse saalis (Nelgi tee 1)
Üldkoosoleku päevakord:
1. Klindiastangu arengusuunad (suusanõlv, 
terviserajad). Kohal vallavalitsuse esinda-
ja. 
2. Küla kommunaalprobleemid. Kohal val-
lavalitsuse esindaja.
3. Arutelu küla ühistest sündmustest.
4. Küla arengukava kinnitamine.
5. Külavanema aasta tegevusaruanne.
6. Jooksvad küsimused.

Lisainformatsioon Lubja küla kodulehel 
www.lubjakylaselts.ee. Küsimused ja et-
tepanekud arengukava kohta palume saa-
ta e-posti aadressile raimo@paenurme.ee 
või tel 51 72 941. 

Tammneeme külaelanike üldkoosolek 
toimub 27. oktoobril kell 12 Haugi tee 
mänguväljakul.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Tammneeme–Randvere kergliiklustee 
rajamise võimalikkusest seoses Randvere 
Kooli valmimisega 2013. aastal. Ehituse 
2013. aasta eelarvesse lisamiseks on kiri 
külaelanike allkirjadega vallavalitsusse vii-
dud (kohale tuleb vallavalitsuse esindaja).
2. Küla sadevee ärajuhtimise probleemi-
dest (Viimsi valla kommunaalosakonna ju-
hataja Alar Mik).
2. Tammneeme külavanema eelneva aas-
ta tegevusaruanne.
3. Jooksvad küsimused.

Tulekul on tervisepäev
TERVISEPÄEV toimub Viimsi Päevakes-
kuse ruumides 6. oktoober kell 12–16.
Kavas: Jalakäijate ja jalgratturitele suuna-
tud projekti tutvustus;

Helkurvestide jagamine – Maantee-amet;
Räägime MÄLU iseärasustest ja muu-

tustest vanemas eas – neuroloogi vestlus;
INVARU tutvustab kaasaegseid ja käe-

päraseid abivahendeid koduseks kasuta-
miseks – INVARU esindaja;

Viimsi valla info pääsuks Rannapere 
Pansionaati.

Saab mõõta vererõhku ja muid tervise-
näitajaid!

Korraldaja: Viimsi Pensionäride Ühendus

Tervisepäeval saab muuhulgas mõõta ka 
vererõhku.
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Reedel, 31. augustil toimus Viimsi 
vallamajas ümarlaud teemal huvi-
sadamad ja paadihoidmisvõimalused 
Viimsis.

Osalejateks Tammneeme külavanem ja val-
lavolikogu liige Raivo Kaare, kohalik aktiiv-
ne külaelanik Raivo Vare, Andrus Tedremäe 
ning Siiri ja Tarmo Visnapuu ning vallavalit-
suse töötajad.

Arutelu võiks kokku võtta järgnevalt: 
Tammneeme küla teavitas enda selgest hu-
vist ja valmidusest finantseerida rajamaks 
paadiomanikest külaelanike vajadusi ar-
vestav huvisadam.  Tammneemes on valla 
munitsipaalomandis merega piirnev maa, 
kuhu küla soovib sadamat rajada. Leppisime 
kokku, et vallavalitsus on nõus küsima voli-
kogult nõusolekut anda see maa hoonestus-
õigusega loodava MTÜ kasutusse, et rajada 
sadam, taodeldes selleks vahendeid  EL-i 
fondidest. 

Seejärel kandus teema edasi huvisada-
mate rajamise võimalikkusele mujal Viim-
sis. Vallavalitsus andis ülevaate täna vallale 
kuuluvates sadamates toimuvast. Huvisa-
damad on töös täna Naissaarel ja Pranglil 
Kelnase sadamas. Naissaare sadam on täna 
riigiettevõtte Saarte Liinid käes, kes lubab 
sadama renoveerida ja huvialustele turva-
liseks muuta. Kelnase sadam on kantud sa-
damaregistrisse, sel aastal valmis ka huvi-
sadama kaoks mõeldud väike sadamahoone 
ning järgmisel aastal on planeeritud asuda 
pakkuma sadamateenust. Kahjuks aastate-
tagune Leppneeme sadamasse huvi- ja küla-

Huvisadamad ja paadi-
hoidmisvõimalused

lissadama ehitus ebaõnnestus. Ehitusprojekt 
kahjuks ei taganud merekindla sadama val-
mimist ja huvilaeva hoidmine ei ole sadamas 
täna turvaline. Oleme täna taotlemas EL-i 
kalandusmeetme alt rahalisi vahendeid, et 
tagada sadama merekindlus. 

Maareformi käigus on maa leidnud oma-
niku ning vallal endal on sadamarajamiseks 
sobiv  koht veel vaid Rohuneemes, Lootsi 
sadama kõrval asuval kinnistul. Koosolekul 
tõdeti, et kohaliku omavalitsuse otsene ko-
hustus ei ole ehitada paadiomanikele sada-
mat. Küll aga on omavalitsus nõu ja jõuga 
abiks, et paadiomanikud saaksid ise võima-
luse ühineda. Vald saab olla kontaktisikuks 
erasadama- ja paadiomanike kokkuviimisel, 
mõnel juhul sadama rajamisel aidata maaga, 
konsulteerida ja anda nõu, kas ja kuidas sa-
damat rajada, nõustada planeerimis- ja pro-
jekteerimisprotsessis ning kaasata EL-i pro-
jektide küsimisel spetsialiste projektijuhte. 

Vallavalitsus näeb ühe perspektiivse sa-
damakohana Rohuneemes vallale kuuluvat 
Sadama 11 kinnistut, mille vald on andnud 
MTÜ Tallinna Veespordi klubi kasutusse. 
Viimane on aga  huvitatud koostööst paa-
diomanikega, et rajada huvialustele sobiv ja 
turvaline sadam. 

Koosolekul lepiti kokku, et vallavalitsus 
kutsub kõiki paadiomanikke, kes on huvi-
taud sadamakoha tekkest Viimsis ja on ise 
nõus panustama rahaliselt, sellest vallavalit-
susele teada andma e-posti aadressil endel@
viimsivv.ee. 

Endel Lepik
abivallavanem

ÜMARLAUD Randvere Põhikooli 
riigihanke tagamaad

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 12. oktoobril

Möödunud nädalal said 
Viimsi Vallavalitsuse 
tegemised üleriigilise 
ajakirjanduse kõrgenda-
tud tähelepanu osaliseks 
(artiklid Äripäevas ja 
Eesti Päevalehes). Erilist 
äramainimist leidis 
käimasolev Randvere 
Põhikooli riigihange. 

Muu hulgas võis osundatud ar-
tiklitest jääda mulje, nagu oleks 
Randvere kooli hanketingimu-
sed ehitajate jaoks ühelt poolt 
ülemäära karmid ja teiselt poolt 
jälle mõne konkreetse kohali-
ku ehitaja jaoks justkui liigagi 
sobivad, et mitte öelda täpselt 
mõne konkreetse ehitaja jaoks 
loodud. Tegelikkuses ei vasta 
tõele ei üks ega teine.

Randvere Põhikooli riigi-
hanke puhul on tegemist Viimsi 
valla jaoks ühe olulisima ehitus- 
ning haridusprojektiga nii käes-
oleval kui ka eelseisval aastal. 
Algkooli kohtade nappus Viim-
sis ei ole uudis kellelegi ja kooli 
vajalikkuses on valda valitseva 
koalitsiooniga põhimõtteliselt 
päri ka opositsioon. 

Kuigi riik on seni pannud 
alg- ja põhikoolide ehitamise 
ja haldamise peamiselt koha-
like omavalitsuste õlule, on 
kohalike omavalitsuste rahali-
sed võimalused selle ülesande 
täitmiseks riigi poolt piiratud. 
Riik rõhub nn Euroopa Maast-
richti kokkuleppe kriteeriu-
mitele ja nõuab omavalitsuste 
pikaajaliste kohustuste viimist 
60%-ni valla ühe aasta tulu-
dest. Et Euroopa riigilt tege-
likkuses sedavõrd karmi ka-
sinust ei nõua, sellest valjult 
ei räägita (Euroopa ei luba 
riigil võtta kohustusi rohkem 
kui 60% rahvamajanduse ko-
gutoodangust, mis on aga üle 
kahe korra suurem number kui 
riigi ühe aasta tulud). Viimsi 
vald on suutnud viimase paari 
aastaga vähendada oma pika-
ajalisi kohustusi ca 160%-lt ca 
110%-le aasta tuludest. Sellest 
aga riigi ootuste täitmiseks ei 
piisa ja nii ei luba riik vallal 
ehitamiseks täiendavalt laenu 
võtta. Seda isegi mitte selleks, 
et ehitada koole või lasteaedu.

Kuna riik on vallale täien-
dava laenamise keelanud, tuleb 
vallal leida muid võimalusi hä-
davajaliku kooli rahastamiseks, 
st et raha tuleb muude investee-
ringute pealt kokku hoida või 
leida muid kaudseid krediidi 
võimalusi. Vallavalitsus leppis-
ki konkreetselt Randvere kooli 
rahastamiseks kokku vallale 
varasemalt laenu andnud pan-
kadega, et viimased annavad 
vallale ca 1 aasta võrra mak-
sepuhkust seni võetud laenu-
de põhiosade maksete arvelt. 
Teisisõnu – vald saab eelarves 
muidu laenude põhiosade taga-
simakseteks kavandatud raha 
kasutada uuteks investeeringu-
teks, so konkreetselt Randvere 

Põhikooli ehituseks. 
Niisiis on vallal iga sent 

arvel ja rahanumber, mille eest 
midagi valmis ehitada õnnes-
tub, eriti oluline. 

Eelneva valguses peaks 
olema ütlematagi selge, et vald 
kaitseb ka käimasolevas Rand-
vere kooli hankemenetluses 
enda huve ning kehtestab sel-
lised lepingusätted, mis nõua-
vad ehitajalt ehitusprojekti 
hoolsat analüüsi juba enne le-
pingu sõlmimist ning mis ras-
kendavad ehitajal hiljem kok-
kulepitud hinnale lisanduvate 
tasude nõudmist.  

Randvere hanke puhul on 
vallale oluline ka see, et kool 
saaks õigel ajal valmis. Ja õige 
aeg on kooli jaoks kahtlemata 
hiljemalt esimene september 
2013.  

Vallavalitsus ei ole kõnealu-
se hanke puhul teinud midagi 
enneolematut või -kuulmatut. 
Oleme vaadanud eeskujusid 
nii lähemalt (nt meie enda val-
las mõne aasta eest läbi viidud 
Karulaugu Kooli hange) kui ka 
kaugemalt (Viljandi riigigüm-
naasiumi ning Tartu Ülikooli 
sotsiaal- ja haridusteaduskonna 
õppehoone hankemenetlused). 
Oleme  kohandanud eeskujuks 
olnud hankemenetluste tin-
gimused heast tavast ja valla 
huvidest lähtuvalt vastavaks 
valla kohalikele vajadustele. Et 
hankemenetluse raames esita-
takse ehitajate poolt omapool-
seid muudatusettepanekuid, on 
tavapärane. Kuna muul viisil 
läbirääkimine nn tavalise han-
ke puhul võimalik ei ole, siis 
saavutatakse sedasi hankeme-
netluse jooksul tavapäraselt 
osapoolte jaoks mõistlik lõpp-
tulemus. Seekordne hankele-
pingu tingimuste vaidlustamine 
riigi suuremate ehitusettevõtja 
poolt riigihangete vaidlustus-
komisjonis oli seevastu era-
kordne ja tõenäoliselt suunatud 
mitte niivõrd konkreetse hanke, 
kuivõrd pigem ehitajate jaoks 
ohtliku pretsedendi loomise 
vastu.

Tänaseks on ka mainitud 
ehitajate jaoks tulistes küsi-
mustes vaherahu tehtud ja saa-
vutatud eelduslikult mõlemaid 
pooli rahuldav tulemus. Valla 
eesmärk kõnealusel juhul ei 
olnud pidada kohtulahinguid, 
mis venitanuks hankemenet-
luse teadmata pikaks. Valla 
eesmärk on kõik valla lapsed 
tulevikus kodule võimalikult 
lähedal kooli saata. Sestap pi-
das vallavalitsus targemaks 

osaliselt ehitajatele vastu tulla 
ning mõneti esialgseid karme 
tingimusi leevendada. Sellegi- 
poolest nõuab vald ka muude-
tud tingimustega jätkuvalt, et 
ehitajad analüüsiksid korraliku 
ettevõtja hoolsusega hanke-
dokumente ja osundaksid või-
malikele puudustele juba enne 
hankelepingu sõlmimist. 

Vastuseks eelmisel nädalal 
samuti ajakirjanduses kõla-
nud kahtlustustele, nagu oleks 
Randvere hanke tingimused 
koostatud mõne konkreetse ko-
haliku ehitusettevõtja eelista-
miseks või lausa juhtnööre pidi, 
vastan järgmist. Oleme just 
selliste kahtluste vältimiseks 
teinud kõik endast oleneva, et 
tagada kõnealuse hankemenet-
luse suurim võimalik läbipaist-
vus. Hanke läbiviimiseks on 
nõuandva organina moodusta-
tud hankekomisjon, mille töös 
osaleb lisaks kõigile koalitsioo-
ni osapooltele ka opositsiooni 
esindaja. Pakkujate kvalifitsee-
rimise tingimused, so tingimu-
sed, mille alusel otsustatakse, 
kes võivad üldse hankel osa-
leda, määrati kindlaks oposit-
siooni esindaja osavõtul ja opo-
sitsiooni esindaja ettepanekuid 
arvesse võttes. Need tingimu-
sed kehtestati ühelt poolt lähtu-
des eeldusest, et hankes osaleja 
peab olema võrreldava suuru-
sega objekte ka varem ehitanud 
ning omab vajalikku erialalist 
pädevust. Teiselt poolt aga tuli 
konkurentsi edendamise ja val-
la rahakoti huvides arvestada 
ka sellega, et osaleda saaksid ka 
keskmise suurusega ettevõtjad 
ja mitte ainult ehitusturu “va-
litsejad“. Oleme veendunud, 
et kvalifitseerimistingimuste 
osas saavutatud kompromiss 
tagab valla huvides nii piisavalt 
tiheda konkurentsi pakkujate 
vahel kui ka selle, et Randvere 
kool lõppkokkuvõttes soovitud 
tähtajaks ja nõuetele vastava 
kvaliteediga valmis ehitatakse. 
Oleme samuti veendunud, et 
kehtestatud hanketingimused ei 
võimalda hanke tulemust ühe 
konkreetse ettevõtja, olgu see 
siis kohalik või mitte, kasuks 
ette kindlaks määrata.

Randvere kooli ehitushan-
ke edasisest käekäigust teavi-
tame avalikkust kindlasti ka 
edaspidi.

Denis Piskunov 
Viimsi valda 

Randvere Põhikooli hanke 
korraldamisel nõustava 

advokaadibüroo Concordia 
vandeadvokaat

Randvere uue koolihoone eskiis.

Purjepaadid sügiseses Naissaare sadamas. Foto Endel Lepik
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21. septembril avati taas 
liiklusele Prangli saare 
peatee – Kelnase tee. Re-
konstrueerimistööd tehti 
lõigul Kelnase sadamast 
Idaotsa külla 1800 meetri 
ulatuses. Tööde maksu-
mus oli 119 237 eurot.

“Tee sai uuendatud just sellisel 
kujul, nagu on ühele looduskau-
nile väikesaarele kõige kohasem 
– ilma musta bituumenkatteta,” 
sõnas vallavanem Haldo Ora-
vas. “Tänu tee ehitustöödele sai-
me lahti ka nõukogudeaegsetest 
tondilossidest Kelnase sadamas. 
Nende lammutamisest saadud 
ehitusjäätmeid kasutati tee alus-
kihina. Uue teega ja koleehitiste 
lammutamisega on saar muutu-
nud veelgi ilmekamaks ning pa-
kub silmailu nii turistile kui ka 
kohalikule.”  

“Kelnase tee rekonstrueeri-
mistööd tegi AS Kiviluks,” sel-
gitas projekti korraldaja, Viimsi 
abivallavanem Endel Lepik. 
“Töö käigus valmis 1800 m 
pikkune kruusakattega tee, 
mille laius on 3,5–4,0 m, ning 

Prangli peatee on uuendatud

Lindi lõikavad läbi vallavanem Haldo Oravas, Prangli saarevanem Valter Puuström ja tee ehitaja AS 
Kiviluks esindaja Aigar Kallas. Foto Endel Lepik

ehitati Prangli kaupluse ette 
parkla. Teel on 33 mahasõitu 
kõrvalteedele ja teega piirneva-
tele kinnistutele. Kelnase teel 
hakkab kehtima kiiruse piirang 
30 km/h.” 

Kelnase tee rekonstruee-
rimistöid rahastati siseminis-
teeriumi väikesaarte program-
mist, mille eesmärk on toetada 
projekte, mis aitavad kaasa 
väikesaarte kogukondadele 

osutatavate esmatähtsate tee-
nuste kättesaadavuse ja kva-
liteedi tõstmisele. Programmi 
elluviimist korraldab Ettevõt-
luse Arendamise Sihtasutus.

VT

Viimsi Vallavalitsusse lae-
kus ühispöördumine (55 
allkirja), millega tehti et-
tepanek rajada Randvere 
tee äärde, Tammneeme 
ja Randvere küla vahele 
jalg- ja jalgrattatee. 

Jalgtee ja jalgrattatee on tee, 
mis on ehitatud või kohanda-
tud kas ainult jalakäijate, nii 
jalakäijate kui ka jalgratturite 
või ainult jalgratturite liikle-
miseks. Kokku on vajalik ra-
jada Tammneeme tee ja Vaab-
lase tee vahelisele lõigule 2,3 
km pikkune ja 3 m laiune tee. 
Tee valmimisel tekiks ühelt 
poolt turvaline tee kooli (jala, 
jalgrattaga, rulluiskudega), tei-
salt ühendaks see tee tervikli-
kuks võrgustikuks Metsakasti, 
Mähe, Pärnamäe ja Haabnee-
me piirkonna kergliiklusteed. 

Viimsi Vallavalitsuse jaoks 
on Randvere tee äärse jalg- ja 
jalgrattatee rajamine olnud 
prioriteediks aastaid. Vallava-
litsus on astunud tee rajamiseks 
mitmeid samme. Nii on tellitud 
tee ehitusprojekt koos tänava-

Miks pole Randvere tee ääres jalg- ja 
jalgrattateed

valgustuse projektiga. Vallava-
litsus esitas 2010. aastal Rand-
vere tee jalg- ja jalgrattatee 
rajamise taotluse “Elukeskkon-
na arendamise rakenduskava” 
prioriteetse suuna “Piirkonda-
de terviklik ja tasakaalustatud 
areng” meetme “Linnaliste 
piirkondade arendamine” lin-
naliste omavalitsusüksuste in-
vesteeringute kavasse. Taotlus 
rahuldati ning 2011. aastal viis 
vallavalitsus läbi riigihanke. 
Taotluse koostamise ajal eel-
arvestati tee ehitusmaksumu-
seks ligikaudu 375 000 eurot, 
2011. aastaks olid teede ehituse 
hinnad niivõrd tõusnud, et ma-
dalaim pakkumus oli summas 
758 938 eurot. Vallavalitsus 
pöördus toona nii majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriu-
mi kui ka Maanteeameti poole, 
küsides tee ehitamiseks rahalist 
abi 410 348 eurot. Teatavas-
ti kuulub Randvere tee riigile 
ja liiklusohutuse eest vastutab 
Maanteeamet. Nii on jalg- ja 
jalgrattatee ning tänavavalgus-
tuse rajamine tee äärde Maan-
teeameti otsene ülesanne. 

Maanteeamet vastas rahataot-
lusele aga negatiivselt, teata-
des, et neil puuduvad rahalised 
vahendid ja põhjuseks toodi ka 
asjaolu, et antud jalg- ja jalg-
rattatee rajamine pole nende 
kohustus.  

Tulenevalt teeseadusest 
peab teel olema võimalik ohu-
tult liigelda ning liiklusohutuse 
peab tagama tee omanik. Tee-
seaduse § 25 lõige 2 sätestab: 
Maanteeamet korraldab teehoi-
du riigimaanteedel ja on kohus-
tatud nendel teedel looma tin-
gimused ohutuks liiklemiseks. 
Samuti näevad tee projekteeri-
mise normid ette teatud jalakäi-
jate arvu puhul jalgtee rajamise 
kohustuse, tagamaks ohutus. 
Jalg- ja jalgrattatee ehitamise 
eesmärk ongi muuta liiklemi-
ne ohutumaks ja sujuvamaks. 
Viimsi vald on tõepoolest aas-
taid investeerinud riigiteedel 
kergliiklusteede ja tänavaval-
gustuse ehitamisse, nüüd aga 
kui majandus- ja kommunikat-
siooniministeerium on selgelt 
väljendanud seisukohta, et see 
on Maanteeameti ülesanne, siis 

tuleb liiklusohutuse seisukohalt 
nõuda nende investeeringute 
tegemist riigilt. Seni on Maan-
teeamet väljendanud seisukoh-
ta, et see on kohaliku omava-
litsuse ülesanne. Täna oleme 
teinud Maanteeametile ettepa-
neku alustamaks läbirääkimisi 
rajatud infrastruktuuri hoolduse 
ja kogu rajatud infrastruktuuri 
üleandmiseks. 

Teeme ka kohalikele ela-
nikele ettepaneku pöörduda 
senisest rohkem Maanteeameti 
poole seoses Randvere, Rohu-
neeme, Leppneeme ja Muuga 
teeküsimustega. Maanteeame-
ti tegevust rahastatakse meie 
endi maksurahast ning selle 
eest peab Maanteeamet oma 
kohustused täitma. On iga-
ti ebaõiglane, et omavalitsus 
kasutab oma maksumaksjate 
raha täitmaks Maanteeameti 
kohustusi. Vallavalitsus edas-
tab meile saadetud pöördumise 
Randvere tee jalg- ja jalgratta-
tee rajamise küsimuses Maan-
teeametile. 

Endel Lepik
abivallavanem

Viimsi Harrastusteatri täiskasvanute näitetrupp otsib ja kaa-
sab 1. detsembril esietenduvasse muusikali “LUBADUSED, LU-
BADUSED“ osalisi.

Vajatakse meesosatäitjaid vanuses 18–40 aastat!
Pead viisi – liitu meiega!
Ei pea viisi – liitu meiega!
Ei tantsi – õpetame ja aitame!
Ei näitle – õpetame ja innustame!
Proovid pühapäeviti algusega kell 13–17
Lisaproovid kolmapäeviti vastavalt lavastusprotsessi kulgemi-

sele.

Tervitati uusi 
vallakodanikke
Nagu on saanud kauniks tavaks, korraldas 
vallavalitsus taas vastuvõtu vastsündinutega 
peredele. 

19. septembril oli Viimsi Huvikeskuse saali kutsutud 48 
peret ja 49 beebit, sest ühes peres olid sündinud kaksikud. 
Need olid kõik uued vallakodanikud, kes sündinud ajava-
hemikul 7. maist 27. augustini 2012. 

VT

Viimsi Raamatu-
kogu annab teada
Viimsi Raamatukogus jätkub vilgas sügishoo-
aeg. 

Viimsi Raamatukogu tuletab 
meelde, et 29. septembril lõ-
peb jutuvõistlus “Minu õpe-
taja”. Ootame võistlustöid 
e-posti aadressile jane@viim-
sivald.ee. Tööd võib tuua ka 
ise raamatukokku (Kesk tee 1, 
Viimsi). Rohkem infot meie 
koduleheküljel: Võistlused ja 
üritused. Täname Viimsi Spa-
d ja Harmoonikumi sponsor-

luse eest peaauhindade väljapanemisel!
Rahvaraamatukogu seaduse §15 lõige 6 paneb rahva-

raamatukogule järgmise kohustuse: “Elanikele, kes ter-
visliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu kü-
lastama, korraldab rahvaraamatukogu nende soovil tasuta 
koduteeninduse”. Kui te teate kedagi või olete ise inime-
ne, kes vajaks seda teenust, et talle tervislikust seisundist 
lähtuvalt raamatud koju toodaks, siis palun andke sellest 
teada telefonil 606 6934 või kirjutage e-posti aadressile 
jane@viimsivald.ee, et saaksime teada, kes ja kui paljud 
meie vallast sellist teenust vajavad.

Viimsi Raamatukogu ootab jätkuvalt nii emakeele 
õpetajatelt, õpilastelt kui ka lapsevanematelt kohustusliku 
kirjanduse nimekirju. Need võib tuua isiklikult raamatu-
kokku ja me teeme nendest koopiad või saata e-posti aad-
ressile jane@viimsivald.ee.

Viimsi Raamatukogu rendib mitmesugusteks üritus-
teks välja 50 m2 seminariruumi, mis mahutab 10 lauda 
ja 24 tooli. Päevarent 35.79 € (kuni 8 h) või 1 h 8.95 €. 
Rohkem infot meie koduleheküljel: Lugejateenindus/Se-
minariruum.

Viimsi Raamatukogu

Kutsutuid tervitasid vallavolikogu aseesimees Mari-Ann 
Kelam ning valla sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja kt 
Helen Jõks. Foto Heidi Kirsimäe

4. oktoobril 2012. a kell 10.00 toimub Viimsi vallamaja II 
korruse saalis Miiduranna külas asuvate kinnistute Randvere 
tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri, 
Sepatalli ja Suur-Madise detailplaneeringu eskiislahendust ja 
lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringuga 
kavandatakse kaubanduskeskuse hoone kaupluse Säästumar-
ket ja kütusebaasi Milstrand sissesõidutee vahelisele 2,31 ha 
suurusele maa-alale.

DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
Muusikaline komöödia “Lubadused, Lubadused” esietendub 

Viimsi Huvikeskuses 1. detsembril kell 19.
Autori- ja litsentsiõigused tagatud Tams-Witmark Inc. poolt. 
Libreto: Neil Simon
Muusika: Burt Bacharach
Lavastaja: Rünno Karna
Koormeistrid: Hille Savi ja Kalle Erm
Koreograaf: Kati Aid
Kostüümid: Moonika Lausvee
Kontaktinfo: Kalle Erm, Viimsi Harrastusteatri juht
Tel 50 59 043, kalleerm@gmail.com, kalle@huvikeskus.ee

Viimsi Harrastusteater otsib osatäitjaid uude muusikali

Õpetajatele pühendatud 
jutuvõistluse tööde esita-
mise tähtaeg läheneb.
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VEE- JA KANALISAT-
SIOONITRASSIDE EHITU-
SEST
Alates suvest ehitab AS Viimsi 
Vesi kogu vallas vee- ja kana-
lisatsioonitrasse ning seoses 
sellega on üles kaevatud väga 
paljud teed. Töid teostavad 
kolm erinevat ettevõtet: Merko 
Infra, Esmar Ehitus ja Viimsi 
Keevitus. Töödega seoses on 
suletud ja üles kaevatud mit-
meid tänavaid ning palju on 
selles valdkonnas veel tule-
mas. 

Viimsi alevikus ja Lepp-
neeme piirkonnas (sh osaliselt 
Pringi ja Tammneeme külas) 
teostab töid AS Merko Infra.

Viimsi alevikus on valmis 
ehitatud Astilbe tee torud (v.a 
katendite taastamine); lõpeta-
misel on Viimsiranna tee, Mõi-
sa tee ja Pargi tee torustik, töös 
on Vehema tee torustike ehitus. 
Tulemas on Nelgi tee, Aiandi 
tee, Priimula tee ja Astri tee 
torustike ehitus. Viimsi alevi-
ku trassitööde kogumahust on 
tänase päevaga teostatud 35%.

Püünsi küla idaosas on 
teostatud Vanapere põigu ning 
Leppneeme külas Kivimäe tee 
torustike ehitus. Leppneemes 
on tegemisel/lõpetamisel Rei-
nu tee ja Lännemäe tee torus-
tike ehitus.

Tulemas on Lännekalda 
tee, Sadama tee, Sepamäe tee, 
Leppneeme tee ja Tammneeme 
tee torustike ehitus. Leppneeme 
piirkonna kogumahust on tänase 
päeva seisuga teostatud 33%. 

AS Esmar Ehitus rajab to-
rustikke Püünsi külas. Kogu 
projekti maht on ca 10 km, 
mille ettevõte on jaotanud nel-
jaks etapiks.

I etapp, mis hõlmas Kari-
kakra tee piirkonda (maht 2 
km), on valminud ning väljas-
tatud on kasutusluba.

Hetkel rajatakse torustikke 
II etapi piirkonnas (Leevikese 
tee, Lõokese tee, Tihase tee, 
Rukkiräägu tee, Meremärgi 
tee, Piiri tee, Seene tee, Kari-
kakra tee, Lepiku tee, Püünsi 
tee) ning tehakse ettevalmistu-
si IV etapi töödele.

IV etapp hõlmab Pääsuke-
se tee, Püünsi tee, Püünsi põi-
gu, Kuldnoka tee, Tormilinnu 
tee, Linavästriku tee, Aasa tee, 
Merikotka tee, Talveaia tee, 
Raja tee, Mesipuu tee, Hun-
dinuia tee, Vanapere tee, Va-
napere põigu ja Järve tee alla 
trasside rajamist.

III etapp on Rohuneeme 
tee äärsed torud ning selle 
prognoositav tööde alustamise 
aeg on oktoober 2012. Esmar 
Ehitus planeerib torustike raja-
mistöödega valmis jõuda aasta 
lõpuks.

AS Viimsi Keevitus kae-
vab mitmes külas. Lubja teel 
on üle 40% töödest teostatud. 
Haabneemes on ehitus Muuli 
teel valmis. Maanteeametilt 
ootab kooskõlastust Rohunee-
me tee äärne osa (trassid lõigul 
Kaluri tee kuni Muuli tee ja 

Kommunaaluudised

Hundi tee kuni Kukerpuu tee).
Teine tööpiirkond on Viim-

si Keevitusel Randveres, kus 
tööd käivad Kaevuaia teel, 
lähiajal alustatakse Uuesauna 
teel trasside ehitust. Edaspidi 
on tulemas Randveres Krati-
Vaablase piirkonna trassitööd.

Paljud teed on tänaseks 
taastatud. Mitmed teekatted 
aga taastatakse tuleval aastal, 
kuna kaeviku tagasitäide peab 
vajuma, et saavutada õige ti-
hedus. Samuti ei võimalda 
ilmastik enam teostada teatud 
katendi ehitustöid. Seega tule-
val aastal jätkuvad teede taas-
tamis- ja haljastustööd trassi-
koridoridel.

Kommunaalamet kajastab 
olulisemaid teede sulgemisi 
ning teetöid operatiivselt valla 
kodulehel.

TÄNAVAVALGUSTUSEST
Nii nagu saabuvad pimedamad 
ilmad, hakkab üha rohkem 
pöördumisi laekuma seoses 
tänavavalgustusega. Viimsi 
Vallavalitsus on tänulik kõiki-
dele, kes aitavad kaasa rikete 
avastamisel. Kevadel võitis 
AS Rito Elektritööd hanke, 
millega ettevõte määrati järg-
nevaks neljaks aastaks valla 
tänavavalgustuse käitajaks. 
Kõik tänavavalgustusega seo-
tud avariiteated, küsimused ja 
probleemid saab saata AS-ile 
Rito Elektritööd (rito@rito.
ee). Võimalik on anda rikkest 
teada ka Viimsi ööpäevaring-
sele abitelefonile 14 455.

Viimsi valla tänavaval-
gustuse suuruseks on 3787 
valgustit. Suurematel teedel 
on rakendatud säästurežiimi, 
mille puhul on öösel töös vaid 
kolmandik valgustitest. Antud 
režiim on kehtestatud selliselt, 
et oleks tagatud maksimaalne 
valgustatus ristmikel ja liiklus-
tihedates kohtades. Režiim on 
tehtud võimalikult otstarbekalt, 
kuid vaatamata sellele võib olla 
mõni koht pimedam kui teine. 
Tihti laekub palveid, kus palu-
takse oma maja ees valgusti põ-
lema panna ja naabri maja oma 
ära kustutada – nagu eelpool 
mainitud, siis praegune lahen-
dus on tehtud väga otstarbekalt 
ja maksimaalseid võimalusi ära 
kasutades ning muutmine tuleb 
kõne alla vaid väga põhjenda-
tud juhtudel. 

BUSSIAEGADEST JA 
ÜHISTRANSPORDIST
Septembris läksid valla siselii-
nid üle sügistalvistele graafi-
kutele. Vallavalitsusele on uute 
plaanide rakendumisel lae-
kunud mitmeid ettepanekuid 
seoses bussiaegade ja üldiste 
transpordiküsimustega. 

Koolide algus tõi bussides-
se palju lapsi ja tihti olid bussid 
niivõrd täis, et kõik soovijad 
peale ei mahtunud. Liinivedaja 
tõstis suuremad bussid ringi ja 
peale seda muutus olukord pa-
remaks. 

Mitmeid ettepanekuid ja 
küsimusi laekus Püünsi Koo-
list. Näiteks tehti ettepanek 
V5 panna käima mööda Kooli 
teed Kelvingi suunas ja ka ta-
gasi – nii oleks lastel peatus 
koolile lähemal. See pikendab 
liini läbisõitu 1,2 km ühe korra 
kohta ja nõuab lisaraha. Olles 
arutanud seda võimalust Harju 
ÜTK-ga, leidsime, et taolise 
muudatuse võiksime sisse viia 
eelarveliste vahendite olemas-
olul 2013. aastal. 

Püünsi Koolist tuli soov 
muuta V1 väljumist hilise-
maks, et 12.10 lõpetavad lap-
sed jõuaks bussile. Alates 8. 
oktoobrist hakkab 12.00 Viimsi 
keskusest väljunud V1 väljuma 
12.20 ja Rohuneemest tuleb V1 
välja uue plaani järgi 12.34.

Püünsi Koolist laekus ka 
ettepanek võimaldada peale 5 
tundi lastel keskusesse pare-
mini jõuda. Selle tarvis muu-
detakse 13.30 Viimsi kesku-
sest väljunud V1 aeg 13.20-ks. 
Nii muutub ka väljumine Ro-
huneeme lõpp-peatusest uue 
plaani järgi 13.34-ks.

Muuga külast tehti mitu et-
tepanekut, mis olid seotud kes-
kuse ja külavahelise ühenduse 
tihendamisega. Tehti ettepanek 
pikendada V2 liini Muugani, 
kuna V4 käib oma viimase sõi-
du 15.35. Käesolev eelarve ei 
võimalda kahjuks liine piken-
dada, kindlasti saab järgmisel 
aastal Randvere piirkonna ühis-
transpordi liinivõrk seoses uue 
kooli avamisega ümber tehtud. 
Küla elanikele, kes soovivad 
õhtuti hiljem keskusest Muuga 
poole sõita, tehti järgnev muu-
datus: V2 Viimsi keskusest väl-
jumine viidi senise 17.16 ase-
mel 17.05-ks. Niiviisi jõuab V2 
17.31 Hansunõmmele ja sõitjal 

on võimalik ümber istuda 17.39 
Muugale sõitvale bussile nr 38. 
Tagasi saab tulla taas liiniga 38 
ning V2 väljub tavapäraselt kell 
17.55 Hansunõmmelt Haab-
neeme poole. Antud muudatus 
rakendub samuti 8. oktoob-
rist. Harju ÜTK taotleb õigust 
muuta linnaliini 38 aegasid, et 
sedasi võimaldada V2 liinile 
sõidugraafikut, misläbi tagada 
mugavamad ümberistumised 
1A ja 38 vahel.

Vallavalitsus ja Tallinna 
Transpordiamet on saanud ette-
paneku lisada juurde koolibuss 
Tallinna suunal. Ka see teema 
on seotud ühistranspordi eel-
arvega, kuid kui see buss leiab 
täiel määral kasutust, Tallinnal 
on pakkuda vaba buss ning val-
la eelarve seda võimaldab, siis 
võiks kaaluda tuleval aastal li-
sabussi käikupanemist. 

On ka tehtud ettepanek 
ekspressbussi lisamiseks Tal-
linna–Viimsi vahele, kuid ar-
vestades seda, et ekspressbuss 
peab Pirita teel ühistranspordi 
reas linnaliinide järel peatusest 
peatusesse sõitma, ei loo see 
erilist eelist tavaliinide ees.

UUEST E-PILETI 
SÜSTEEMIST
Uus e-pileti süsteem rakendus 
Tallinnas ja Harjumaal ühiselt 
21.09.2012. Süsteem asendab 
senised ID-piletid, pabersõidu-
kaardid ja talongid.

Uuendused ei tule ülepäeva, 
kõikidel on piisavalt aega har-
juda uue süsteemiga. Paberpi-
letid kehtivad kuni 31.12.2012, 
ID-pileti süsteem kehtib kuni 
31.03.2013. Harjumaal lõpeb 
seni kasutusel olnud kuupiletite 
müük 30.09.2012, varem et-
teostetud pileteid võib kasutada 
2012. aasta lõpuni.
ÜHISKAARDI OSTMISEKS:

- Soeta endale müügipunktist 
hinnaga 2 € elektrooniline 
kontaktivaba ühiskaart (müü-
gipunktide loetelu leiad aad-
ressilt www.pilet.ee).

- Lae ühiskaardile raha ük-
sikpiletite ostmiseks või osta 
kuupilet. Ühiskaardil võib olla 
samaaegselt mitu piletit (näi-
teks Harju kuupilet, Tallinna 
tunnipilet ja raha piletiostuks). 
Sõidusoodustuse saamiseks isi-
kusta ühiskaart. 
KUUPILETI OSTMISEKS 
JA RAHA KAARDILE 
KANDMISEKS:

- Esita müügipunkti müüjale 
ühiskaart või ütle ühiskaardi 
number. Seejärel vali pilet või 
laetav rahasumma.

- Internetist ostes sisesta 
ühiskaardi number veeebilehel 
www.pilet.ee. Internetipangast 

on võimalik piletit osta ja raha 
laadida Swedbanki, SEB, Nor-
dea, Krediidipanga ja Sampo 
kliendil. Võimalik on maksta 
ka MasterCard ja Visa krediit-
kaardiga. 

- Mobiiltelefoniga helista- 
des sisesta 1322*piletikood* 
ühiskaardi number, kinnituseks
vajuta * (tärn). Lisandub teenus- 
tasu 0.19 €.

- Mobiilirakendustest Pilet.
ee ja Bussipiletid.ee saad kuu-
pileti osta nii mobiilioperaatori 
arve kui ka pangakaardi alusel.

- Anna bussijuhile ühiskaar-
dile laadimiseks paberraha (5, 
10, 15 jne €). Bussis kuupile-
teid osta ei saa.
KUUPILETI KASUTAMINE

- Uues e-pileti süsteemis saab 
Harjumaa kuukaarti osta ainult 
ühiskaardile.

- Varem ostetud paberkuu
piletid kehtivad 2012. a lõpuni.

- Bussi sisenedes tuleb kuu-
pilet (e-pilet) juhi kassasead-
mes registreerida. Leia juhi 
juurest kassaaparaat ning mär-
gistatud viipe koht.

- Muutunud on kuukaardi 
kehtivuse aeg – nüüd kehtib 
see 30 päeva alates kasutaja 
valitud päevast.

- Tallinna ja Harjumaa ühis-
kuupiletiga valideeri sõit ka 
Tallinna sõidukites.
ÜKSIKPILETI OSTMINE 
ÜHISKAARDIgA

- Bussi sisenedes tuleb juhi-
kassast ühiskaardil oleva raha 
eest osta pilet soovitud tsooni, 
öeldes juhile tsooni numbri. 

- Uuendusena annab bussist 
ostetud üksikpilet õiguse ümber 
istuda avalikel maakonnaliinidel 
piletil märgitud aja kestel. Pileti 
ajaline kehtivus sõltub tsoonide 
arvust ja on 1–2,5 tundi.
ÜKSIKPILETI OSTMINE 
SULARAHAgA

- Sularahaga pileti ostmise 
võimalus jääb alles.

- Sisenedes bussi, tuleb juhi-
kassast sularaha eest osta pilet 
soovitud tsooni.

- Ka sularaha eest ostetud 
üksikpilet annab õiguse ümber 

Ühiskaart on plastikust ning 
sama suur kui pangakaardid.

Kaevetööd Leppneemes.

Tapjateod juba Kelvingis 
Aplaid suuri oranži värvi tigusid, kes aia lagedaks söövad, 
on avastatud nüüd ka Viimsi vallas. 

Kelvingi elanik Sirje Heinola tõi toi-
metusse näha selle ohtliku teo oma 
koduaiast ning teatas, et ka Püünsis 
on selliseid tigusid juba leitud. Heinola 
rääkis, et on järele proovinud mitu viisi, 
kuidas neid tigusid hävitada, kuid tõhu-
saks on osutunud vaid kääridega lõi-
kamine või kaanega suletavasse purki 
panek, kus nad lämbuvad. 

“Igal hommikul tuleks aed hoolikalt üle vaadata,“ soovitas 
Heinola. Hispaania teetigu (arien lucitanica) levib ja paljuneb 
kiiresti, teda leidub peenardel lehtede all ja hävitab nii vilju 
kui ka lehti. Talveks poeb peitu, kuid munad elavad üle talve. 

Tegu on ohtlike olevustega, kes paljunevad väga kiiresti 
ning laastavad põlde põhjamaades. Norras kulutati Eesti Päe-
valehe teatel pool miljonit eurot ja käivitati nn nälkjapolitsei. 

Asjatundjad kardavad, et peagi võivad tulnukteod kogu 
Eesti enda haardesse võtta, kirjutas Eesti Päevaleht. 

Leidudest tuleks teatada telefonil 673 6611 või saata e-kiri 
soovitatavalt koos fotoga aadressil info@ic.envir.ee. Lisainfo 
info- ja tehnokeskuse koduleheküljelt www.keskkonnainfo.ee. 

kommunaaluudised
istuda avalikel maakonnaliini-
del ja seda piletil märgitud aja 
kestel. 
SOODUSTUSEgA SõITJAD

- Soodustuste saamiseks on 
vaja isikustatud ühiskaarti.

- Omavalitsus peab olema 
soodustuse määranud ja süs-
teemi sisestanud.
ISIKUSTATUD ÜHISKAART

Ühiskaart tuleb isikustada 
omavalitsuse poolt kehtestatud 
sõidusoodustuse saamiseks. Isi-
kustatud ühiskaart kehtib ainult 
koos isikut tõendava dokumen-
diga.

Riikliku sõidusoodustuse 
saaja võib samuti omada isikus-
tatud ühiskaarti. Sellisel juhul 
ei pea ta soodustust tõendavat 
dokumenti kaasas kandma. 

Ühel kaardil saab samaaeg-
selt olla ainult üks soodustoo-
de, täishinnaga tooteid võib sa-
maaegselt olla mitu. Isikustatud 
kaardi puhul säilivad kaardile 
laetud raha ja piletitooted ka 
kaardi kadumise või hävimise 
korral.
ÜHISKAARTI SAAB 
ISIKUSTADA:

- Internetis www.pilet.ee;
- ühiskaartide müügipunkti-

des;
- Harju Maavalitsuse info-

lauas;
- tasulisel telefonil 11 800.

ISIKUSTAMATA ÜHISKAART
Isikustamata ühiskaarti võib 

kasutada terve pere või sõprus-
kond. 

Ühiskaardi asemel saab 
e-pileti ostmiseks kasutada ka 
alates 2012 septembrist väl-
jastatavaid SEB panga ISIC 
üliõpilaspileteid ja süsteemiga 
liitunud koolide õpilaspileteid. 

Lisainfot vt www.pilet.ee ja 
www.harjuytk.ee. Palun arves-
tage sellega, et Viimsi valla ja 
Tallinna linna piletisüsteemi-
des esineb mõningaid erinevu-
si, vaatamata sellele, et on ühi-
ne süsteem. Tallinna süsteemi 
kohta saab lähemalt lugeda 
www.tallinn.ee/yhiskaart. 

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja 
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Turvalisuspäev  ja infolaat Viimsi Koolis

15. septembril toimus 
järjekordselt Viimsi Kooli 
õuealal ja siseruumides 
Viimsi valla turvalisus-
päev ning infolaat, mil-
lest võtsid osa Viimsi val-
las tegutsevad huviringid 
ja trennid ning organisat-
sioonid, kes igapäevaselt 
puutuvad kokku inimeste 
turvalisuse tagamisega. 
Laadapäev oli väga rahva-
rohke ning meeleolukas.

Päeva avas siseminister Ken-
Marti Vaher, kes seadis Viimsi 
valla teistele omavalitsustele 
eeskujuks ning seda just see-
tõttu, et siin on aktiivne ja 
energiline kogukond, toimub 
palju elanikke kaasavaid üritu-
si ning alati on need sündmu-
sed ka väga rahvarohked.

Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas mainis oma tervituskõ-
nes, et turvalisuspäeva eesmär-
giks on anda elanikele kasulik-
ku infot selle kohta, mismoodi 
inimesed hädaolukorras peaksid 
käituma. Abivallavanem Jan 
Trei pani inimestele südamele, 
et terve kogukonna turvalisus ja 
heaolu sõltub igaühe panusest ja 
julgusest vastutust võtta. Loode-
tavasti aitab turvalisuspäev seda 
eesmärki paremini täita.

Turvalisuspäeva tegevused 
toimusid Viimisi Kooli esisel 
õuealal ja kooli basseinis. Uu-
distamist ja vaatamist oli palju: 
tuletõrje-, politsei- ja kiirabi-
autodesse sai sisse piiluda ning 
juhiistmelgi istuda, võis ronida 
keerlevasse autosse, et tunda, 
mis olukorras on inimesed, kes 
avariiolukorda satuvad, ning 
kustutada päris ehtsat tulekahju. 
Kooli ujulas õpetati päästerõnga 
viskamist, päästevesti selgapa-
nemist ning uppuja aitamist.

Rahvast oli nii palju, et iga 
telgi ja väljapaneku juurde tek-
kis väike järjekord – tahaks ju 
ise kõik asjad järele proovida! 

Viimsi Kooli aatriumis ja 
aulas olid infolaudadega kohal 
peaaegu kõik Viimsis tegutse-
vad huviringid, trennid ja klu-
bid. Treenerid ja huviringide 
õpetajad andsid kohapeal näpu-
näiteid ja tutvustasid lapsevane-
matele ning lastele, mida konk-
reetses ringis või klubis tehakse.

Aula laval esinesid tant-
sutrupid ja võitluskunstnikud 
ning nii sai igaüks oma silma-
ga näha, milliseid tantsustiile 
klubides harrastatakse.

Päeva võttis kokku üks 3. 
klassi lapse vanem, kes ütles, 
et nende peres on igasügisene 
turvalisus- ja infopäev juba tra-
ditsiooniks saanud. “Siin tuuak-
se ju lausa kandiku peal kätte 
kogu see info, mida muidu 
peaks internetist otsima või ise 
klubidesse helistades välja uu-
rima. Tule ainult kohale ja vali 
välja! Lisaks on õues nii palju 
huvitavaid masinaid ja sünd-
musi, et raskusi on laste ko-
jusaamisega. Kindlasti tuleme 
järgmisel aastal jälle!”

Annika Remmel
Viimsi Kool

Turvalisusepäeva 
kokkuvõtte leiad 
http://viimsivald.
blogspot.com/

1. Päästeauto näitas sisemust.
2. Vallavalitsuse esindus 
infolaadal.
3. Kõneleb siseminister Ken-
Marti Vaher, paremal päeva 
juht Mart Felding.
4. Turvapäeva maskott.
5. Karate näidisvõitlus.
6. Politsei jagab selgitusi.
7. Infolaat koolimajas.
8. Püünsi kooli esindus.
9. Noortekeskuste meeskond.
10. Päästevestiga basseinis.
11. Viimsi Vabatahtlik 
Merepääste.
12. Autokooli trikk.
13. Jalgrattakool kutsub trenni.

Fotod Aime Estna. Rohkem pilte 
vaata www.fotograafid.ee
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Laupäevahommikune 
pere ühine jalutuskäik, 
rattasõit või kas või auto-
sõit taluturule on saanud 
paljudele peredele juba 
aastatepikkuseks mõnu-
saks rutiiniks. 

Ka 29. septembril toimuvale 
taluturu suurele õunapäevale 
tulge ikka kogu perega, sest nii 
täiskasvanutele kui ka lastele 
on tegemist küll ja küll. Juba 
eelmises lehes kirjeldatud te-
gevustele on lisandunud veel 
palju huvitavat.

Mängime kogu perega 
vahvaid õunamänge, teeme 
koos lastega õunamahla. Näi-
tame lastele, et mahlategu ei 
ole mingi raketiteadus ning 
et ilma mullideta jook on üks 
väga maitsev jook. 

Kõigile juba varasematest 
aastatest ubinapäevalt tuttav 
sepp Heikkil on seekord plaan 
kohale tulla puugaasigeneraa-
tori külge pandud sisepõlemis-
mootori küljes oleva õunarii-
viga. No vaatame, kas aparaat 
saab ubinapäevaks valmis ja 
kas õnnestub seda ka ubina-
päeval käivitada ning sellega 
õunu riivida. Samuti on üles 
pandud eelmisel aastal palju 

Ubinapäevale ikka kogu perega

naeru ja rõõmu pakkunud õu-
natreipink. Et siis sellised vah-
vad leiutised. 

Kui sul endalgi mõni vah-
va aparaat, mida demonstree-

rida sooviksid, võta aga kaa-
sa!

Plaani oleme võtnud ka 
õunamahlapakkidest torupilli 
valmistamise töötoa. See saab 

ka päris lõbus olema! Kui oled 
pillipuhumises kõva kops, tule 
kaema! 

Ubinapäeva hommikul po-
le vaja isegi putru süüa, sest 
õunakohvik pakub laias va-
likus hääd ja paremat igale 
maitsele. Piirkonna parimad 
kodukokad pakuvad oma lem-
mikmaitseid. Seadke end vara-
kult järjekorda!

Kutsume kõiki lapsi koos 
emmede-issidega vaatama 
armsa klounipaari Piip ja Tuut 
etendust. Klounipaaril on vesta 
üks ennemuistne lugu, mis rää-
gib õunast või õigemini – saab 
alguse õunast. Klounipaar näi-
tab ja õpetab lapsi ka õuntega 
žongleerima. Etendus algab 
kell 12, kestab umbes tunni 
jagu ning on kõigile tasuta!

Emadele-isadele
Kõiki emmesid kutsume õu-
nakoogi küpsetamise võist-
lusele. Tooge oma õunakook 
ubinapäeva võistlusele, kus 
hindajateks tõelised koogieks-
perdid! Pirukamaitsmiseks 
lõigatakse kook väikesteks tü-
kikesteks, sest juba väike tükk 
suussulavat õunakooki peaks 
hindaja oma maitseomaduste-
ga jalust rabama. Kingitused 

nii võitjale kui ka kõigile osa-
võtjatele!

Vanaemadele toimub õuna-
koorimisvõistlus, kus võistel-
dakse pikima õunakoore koo-
rimise oskuses.

Noormeestele-isadele-va-
naisadele on avatud printside 
areen ehk võimalus lasta vibu-
noolega täpsust õuna suunas. 
See on põnev ja kripeldamapa-
nev katsumus, kas nool läbis-
tab ikka õuna südame.

Kokkame!
Turupäeva väliköögis leiab aset 
ka kasulik puu- ja köögivilja-
teemaline rusikareeglikursus 
ehk tervislikuks toitumiseks 
juhtnööre andev kokanduskur-
sus. Kõik ikka selleks, et oskak-
sime nii turul saada olevatest 
kui oma aedades kasvavatest 
vitamiinipommidest maitsvaid 
ja tervislikke roogasid valmis-
tada.

Loeng tervislikust 
toitumisest
Kell 13 algab tunnustatud arst-
toitumisnõustaja doktor Kristel 
Ehala-Aleksejevi loeng tervis-
likust ehk normaalsest toimu-
misest. Põnev ja motiveeriv 
loeng oma ala tunnustatud spet-

sialistilt, kus saate esitada ka 
just teid huvitavaid küsimusi. 
Ootame kuulama nii mehi kui 
naisi!

Väliköögi kokanduskooli-
tuse ning tervisliku toitumise 
loengu tegevust rahastatakse 
Euroopa Sotsiaalfondi prog-
rammist “Tervislikke valikuid 
toetavad meetmed 2012”.

Mahlapressimisest
Tuletame meelde, et õunamah-
la pressib masin sel aastal nii 
laupäevasel talgupäeval kui 
ka pühapäeval, kuni soovi-
jaid jätkub. Mahlategemiseks 
on vajalik eelregistreerimine, 
selleks palume oma soovist 
teada anda, kirjutades e-posti 
aadressile ehakai@rannarah-
vamuuseum.ee või helistades 
telefonil 51 00 281. Palume 
märkida ka umbkaudne õunte 
kogus, mõõtühikuks arvesta-
me kartulikotte.

Jälgi programmi muuseu-
mi kodulehel www.rannarah-
vamuuseum.ee ja Facebookis 
Viimsi taluturu üritust Ubina-
päev 2012. 

Kohtumiseni ubinapäeval!

Eha-Kai Mesipuu
Viimsi Taluturu perenaine

KALAPAATIDE PURJE-
TAMISVÕISTLUSED
Umbes 1900. aasta paiku läks 
koipsemees Rammu paadi-
meistri Lillebergi Tanel Klama-
se juurde ja avaldas oma soovi: 
“Tee minule paat, aga niisu-
gune, mis teistest “ede”  (ette) 
purjetab.”

Tanel mõtles viivu ja ütles: 
“Küll mina sinule paadi teen, 
aga mis teisest “ede” läheb, 
seda ei saa enam, sest olen tei-
nud paar viimast paati niisugu-
sed ja nendest “ede” enam ei 
saa.” Saaremehe unistus oli kii-
relt purjetav ja hästi loovikäiv 

Kalapaatide võidupurjetamised 1.

paat. Kõik kiitsid oma paati ja 
purjetamisoskust ja niimoodi 
tekkis võistlusevajadus, et näi-
data, kes on parim. 

1901. aastal alustati iga-aas-
taste lõbusõidujahtide võidu-
purjetamisega Tallinnamada-
la Regati nime all (Revalstein  
Regatta). Aga kalapaatide või-
dupurjetamisi korraldati ammu 
enne peenema rahva jahtklu-
bide asutamist ja võistlusi. H. 
Kuivjõgi raamatus “Rahva-
regattidest Olümpiaregatini” 
(Tallinn 1979) kirjutab muu-
hulgas kalapaatide võidupur-
jetamisest:

VAREM PURJETATI 
RAHVAREGATTIDEL
Kas purjesporti hakati Eesti eri 
paigus harrastama alles pärast 
jahtklubide loomist? Ei – pur-
jetamisvõistlusi korraldati Eesti 
randades juba sootuks varem. 
Ükski hilisematest klubidest ei 
sündinud tühjale kohale, enne 
klubi loomist oli kõikjal nii in-
nukaid purjetajaid kui ka laevu. 
Pöördugem konkreetsete alli-
kate poole. Ajaleht Perno Posti-
mees kirjutas 1883. aastal: 

“Pühapäeval, 10. juulil, 
pääle lõunat oli siinse jõe pääl 
suur võidupurjetamine paatide-

ga. Kõik, kellel purjepaat oli, 
võis sellest võiduajamisest osa 
võtta. Kell 2 algas sõit, esite 
proovi tehes, teist korda päris 
kindel võidusõit, mille tarvis 
üks kaugus oli ära määratud, 
et kes enne sinna jõuab, saab 
esimese auhinna, ja see oli üks 
veike laeva kompas, teine oli 
hõbedast tuletiku toos, kolman-
dat meie ei tea, sest program-
mis ei olnud ühtegi nimetatud.”

Pole usutav, et selles laadis 
avaldatud kirjutis jutustaks just 
esimestest purjetamisvõistlus-
test Eestis, või et see oleks olnud 
esimene teade purjetamisvõist-

lustest eesti ajalehes. Seni pole 
varasemat materjali lihtsalt lei-
tud. Ja kui mõnusalt ja lihtrah-
vast lugupidavalt kirjeldatakse 
selle võistluse võitjat, kelleks 
oli “üks vaese kalamehe poeg” 
Jaan Aadu poeg Hermann, kel 
“niihästi paat kui ka purjed teis-
test näutumad välja näitasivad” 
ja “et ise poisikeseks vanaduse 
poolest võis arvata, läks siiski 
meeste hulka, kelledel oma tea-
da tublid ja rohked purjud pääle 
pandud olivad.”

Sellel võistlusel saavutas 
teise koha üks Pärnu sadamas 
seisva Inglise aurulaeva kapten 

(!) ning kolmanda koha R. Lipp 
– samuti kalur. Aasta hiljem, 
1884, kirjutab ajaleht Virulane 
sõnumis Pärnust: “Pühapäev, 
2. septembril, oli siin Pärnu jõe 
peal veikese paadiga võidu pur-
jetamine, millest tükki 16 kau-
niste ehitud kerget purjupaati 
mitmesuguse seisuse omanik-
kudega osavõtsivad. Võistle-
mise tee oli umbes 1½–2 vers-
ta pikk, mida võistlejad kaks 
korda edasi tagasi pidivad ära 
sõitma ja siis peapunkti Rää-
ma poole kaldasse purjutama, 
kus suur lodi lippudega ehitud 
võiduhindade välja jagamise 
paigas seismas oli. Kaunis oli, 
kuidas sõidust osavõtjad paa-
did teise suurtüki paugu järele, 
mis neile sõidualgusmärgiks 
lahti põrutati, kui valge luige 
kari suure silla äärest minema 
pistsivad. See kena võidumäng 
oli õige palju rahvast kõrgele 
jõe kaldale meelitanud, kes põ-
nevsilmil võidu purjutava paa-
tide järele vahtisivad, kuni nad 
üksteise järele võiduhinna välja 
jagamise paika sisse sõitsivad, 
kus neile võiduhinnad hurraa 
hõiskamise all kätte anti.”

Nõnda siis, oli proovistart, 
ettevalmistus- ja stardisignaal, 
olid kohtunikulaev ja auhinnad 
– kõik nagu võistlustel peab ole-
ma. Oli pisut rohkemgi – pealt-
vaatajad, kelle puudumise üle 
me tänapäeval sageli kurdame. 
Kuid jahtklubisid Eestis veel 
polnud ning tolleaegsete võist-
luste organiseerijad on kahjuks 
jäänud anonüümseks. 

Harald Aksberg
(järgneb)

Paat Jenki Rammusaare pulmaseltskonnaga Rammu Kaarle sadamas. Johannes Klamas (1876–1953) 
ja Elisabeth Kallas (1888–1953) Rummust laulatati Jõelähtme kirikus õpetaja Tombergi poolt 12. mail 
1913. aastal. Foto August Luusmann

Sõites mööda Eestimaa romantilisi rannateid, on randades 
praegu üsna vähe  paate näha. Samas kinnitavad arhiivima-

terjalid, et enne seda, kui Nõukogude piiritsoon Eesti mereriigi 
välja suretas, kihas rannakülades ja merel aktiivne elutegevus. 

Kalurid ei olnud tsaari- ja eesti ajal lihtsalt tuimad töörügajad. 
Nad olid ka osavad purjetajad ja tänane kirjutis käsitleb just ka-
lurielu lõbusamat ja sportlikumat külge – kalapaatide võidusõite. 
Need olid üritused, mis meelitasid kokku suuri pealtvaatajate hul-
ki ja millest kirjutati ajalehtedes. Rannakalurite spordivõistluste 
teema on ühes oma 1984. aastal avaldatud artiklis üles võtnud 
innukas rannainimeste eluviisi tutvustaja Harald Aksberg, kes oli 
ka ise suur paadimeister ja oskuslik meresõitja. Artikkel avaldati 
Eesti kalandustegelaste ajakirjas Eesti  Kalur, autor on kasutanud 
Heino Kuivjõgi uurimust ja lisanud sellele omapoolseid kom-
mentaare ja teavet. Kuna artikkel käsitleb värvikat peatükki rand-
luse ajaloos ja räägib ka Viimsi kandi purjetajatest, tahaksin selle 
täies mahus avaldada.

Muuseumi arhiivijuttudest on ehk jäänud ekslik mulje, nagu 
oleks ümbruskonna ainus paadimeistrite saar olnud Aksi. Tegeli-
kult tegutses nii Viimsis kui ka mitmel lähiümbruse saarel, Ram-
mul ja Koipsel, samuti Naissaarel 20. sajandi algul mitu kuulsat 
paadimeistrite suguvõsa. Tänase artikli juures oleval fotol on 
näha Rammu saare Kaarle talu paadimeistrite ehitatud suur pur-
jepaat Jenki. Sellised paadid sõitsid ka kalapaatide purjetamis-
võistlustel.  

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum
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Suvel võis vallas märgata 
kollaste särkidega noor-
tekampu, kes töötasid 
usinalt, tehes heakorra-
töid ning olles abiks nii 
lasteaias kui ka Ranna-
pere pansionaadis. Tegu 
oli traditsioonilise Viimsi 
õpilasmalevaga, mis te-
gutseb aastast 1998. 

Kokku said malevaelu proovi-
da 65 kohalikku noort, kes töö-
tasid kahes vahetuses juunis ja 
juulis. Üks vahetus kestis kok-
ku kolm nädalat.

Enne tööga alustamist 
pidid noored läbima karjää-
rinõustamise koolituse, kus 
räägiti lahti töölepingu tingi-
mused ning uuriti noorte tule-
vikuplaane.

Pärast koolituse läbimist 
saidki malevlased tööga pihta 
hakata. Tehti mitmesuguseid 
heakorratöid: riisuti muru ja 
lehti, värviti aedu, koristati 
teeääri, randu ja parke. Sa-
muti said noored soovi korral 
olla abiks lasteaia, Rannapere 
pansionaadi või Rannarahva 
Muuseumi töös. Üldiselt olid 
malevlased väga tublid tööte-
gijad ning pärast malevasuve 
on Viimsi haljasalad oluliselt 
ilusamad ja puhtamad.

Pärast väsitavat tööpäeva 
oli noortel võimalik osaleda 
vaba aja tegevustes, mida viis 
läbi MTÜ Viimsi Huvikeskuse 
Noortekeskus. Toimus tutvu-
misõhtu, mille käigus said ma-
levarühma liikmed omavahel 
tuttavaks ja nii mõnigi noor 
leidis endale häid sõpru. Toi-
mus filmiõhtu, kus noored said 
lõõgastuda ja vaadata mõnda 
toredat komöödiafilmi. Pee-
ti maha ka tasavägine linna-
mäng, mille käigus tuli vallas 
seigeldes leida üles küsimustes 
olevad kohad ning enda mees-
konda selles kohas ka pildis-
tada. Punkte sai nii õige koha 
leidmise eest kui ka pildi hu-
moorikuse eest.

Tubli töösuvi Viimsis

Ühel õhtul käisid külas 
Eesti Lastekaitse Liidu noor-
tekogu inimesed, kes viisid 
läbi foorumteatrit. Foorum- 
ehk sotsiaalteatri käigus said 
noored ise teatritükis osaleda 
ning muuta tegelaste käitumist 
nii, nagu nad õigeks arvasid. 
Teatris käsitleti noortepäraseid 
teemasid suitsetamisest, koo-
likiusamisest ja põsktubakast. 
Foorumteater oli kaasakiskuv 
ja kujunes üheks toredaimaks 
vaba aja ürituseks.

Mõlema vahetuse lõpus 
toimus ka maleva väljasõit 
Prangli saarele, kus viibiti 
kaks päeva. Saarel tehti tööd ja 
veedeti mõnusalt aega rannas 

olles ning mänge mängides.
Esimese vahetuse abiga 

valmis Prangli saare randa 
mälestusmärk hävitatud Ees-
ti kodude mälestuseks. Teise 
vahetuse abiga sai saar palju 
puhtamaks, sest koristati teede 
ääri ja metsaaluseid. Noored 
ööbisid Prangli rahvamajas 
ning õhtuid sisustati toreda-
te mängudega veevõrkpallist 
kuni orienteerumiseni. 

Malevale pani punkti pi-
dulik lõpetamine, kus söödi 
malevatorti ja jagati töötamise 
käigus kogunenud muljeid. 

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et malevasuvi õnnestus, noo-
red said kasulikult sisustada 
oma suvist vaba aega, teenida 
taskuraha ja teha kogukonnale 
head. 

Viimsi õpilasmalev sai 
teoks tänu SA Eesti õpilas-
maleva, Viimsi Vallavalitsuse 
ja MTÜ Viimsi Huvikeskuse 
Noortekeskuse tublile koos-
tööle. Täname toetajaid!

Anni Raie
Viimsi Noortekeskus

Sloveenia noorteorgani-
satsiooni No Excuse eest-
võttel toimus noorsoo-
vahetus nimega “OFF/ON“ 
3.–9. septembrini Slovee-
nia väikelinnas Postojnas 
ja looduskaunis mägi-
külas Mladis. 

Noorsoovahetusest võttis osa 
seitse riiki: Sloveenia, Tšehhi, 
Ungari, Portugal, Argentiina, 
Soome ja Eesti. Iga riigi de-
legatsiooni kuulus viis liiget, 
kellest üks oli grupi liider ehk 
vastutav isik ja ülejäänud neli 
olid 16–19-aastased noored. 
Eesti gruppi kuulusid Viimsi 
noortevolikogu esindajad ja 
noortekeskuse tegusad noo-
red. Kokku osales projektis 
nelikümmend inimest. Nädala 
sisse mahtusid tutvumine osa-
lejatega ning nende kultuuriga, 
toimusid töötoad, veedeti aega 

Viimsilased Sloveenias 

looduses, tegeleti loominguli-
se tegevusega, tutvuti Slovee-
nia vaatamisväärsustega ning 
loomulikult tehti palju huumo-
rit ja keerutati jalga kohaliku 
tantsumuusika järgi.

Juhtivaks osaks “OFF/ON“ 
projektis olid töötoad, mille 
eesmärk oli propageerida ter-
vislikke eluviise noorte seas. 
Töötubades räägiti tubaka- ja 
alkoholitööstuste hoolimatu-
sest ja omakasumlikkusest ning 
tervislikust toitumisest. Noor-
tele üritati mõista anda, et elu 
on võimalik elada väga tervisli-

kult, jättes meelemürgid kõrva-
le. Eelnevast mõttest tuleneb ka 
projekti “OFF/ON” nime idee, 
mis seisneb isiklikes valikutes. 

Veedeti ka aega looduses 
ning käidi telkimas Mladi mä-
gikülas, kus kohalikud skaudid 
õpetasid ellujäämisnippe ning 
tehti kunsti loodusest kättesaa-
davate vahenditega.

Sloveenia on suuruselt võrd-
ne Eestiga ja võrdlevalt saab 
öelda, et seal on väga palju 
vaatamisväärsusi. Esimesena 
jäid Eesti noortele silma mä-
gine maastik, teiseks Postojna 
mägikoopad, mille tekkelugu 
ulatus tuhandete aastate taha. 
Kolmandaks vaatamisväärsu-
seks oli pealinna Ljubljana iid-
ne vanalinn.

Viimasel päeval oli slo-
veenlastel kõikidele osaleja-
tele üllatus – lõpupidu, mis 
toimus Postojna linna noor-

tekeskuses ja kus astusid üles 
kaks kohalikku noortebändi, 
kes esitasid tuntud ansambli-
te lugusid. Lõpupidu kujunes 
emotsionaalseks ning tantsu-
kingadele anti seal valu.

Sloveenias toimunud noor-
soovahetus “OFF/ON” oli pü-
siv kogemus Viimsi noorte jaoks. 
Sai arutada mõtlemapanevate 
teemade üle, nautida loodust 
ning eralduda linnaruumist, 
praktiseerida inglise keelt, tut-
vuda ja saada headeks sõpra-
deks erinevatest riikidest pärit 
osalejatega ning mõista nende 
kultuurilisi erisusi. Noorsoova-
hetusprojekt oli vaheldus iga-
päevasele kooliskäimisele, an-
dis positiivseid mõtteid ja värs-
keid ideid, mida saab jagada 
eakaaslastega.

Erik Kuldkepp
Viimsi Noortekeskuse 

noorsootöötaja 

Pildiallkiri.

Viimsi õpilasmaleva II vahetus Pranglil.

Õpilasmaleva I vahetus Pranglil. 

Malevlased tööhoos.

Noortekeskustes 
algas uus hooaeg
Uus hooaeg Viimsi ja Randvere noortekeskustes 
toob palju põnevaid tegevusi ning üritusi.

Viimsi Noortekeskuses on käimas projekt “Viimsi noored 
kiikavad kultuuridesse”, mille raames tutvutakse igal kuul 
mõne huvitava kultuuriga. Projekti eesmärk on avardada 
noorte silmaringi ning arendada tolerantsust ja mõistmist 
erinevate kultuuride vastu. 

Septembris kiikavad noored Rootsi kultuuri, saavad tea-
da, mis toimub Rootsis, milliseid toite Rootsis valmistatak-
se, tutvuvad Rootsi filmi ja muusikaga ning soovijatel on 
võimalus õppida rootsi keelt. Järgnevatel kuudel on plaanis 
tutvustada Argentiina, India ja Kanada kultuuriruumi. 

Lisaks alustas Viimsi Koolis tegevust meediaring, kuhu 
oodatakse kõiki huvilisi vanuses 10–14 aastat. Meediarin-
gis õpivad noored foto- ja videotöötlust ning valmistavad 
isikliku kodulehekülje. Meediaring on rahastatud Euroopa 
Sotsiaalfondi poolt ning toimub terve õppeaasta vältel. 

Läbi hooaja on noortekeskustesse külla oodata ka pal-
jude erialade ning organisatsioonide esindajaid, kes rää-
givad oma tööst ning tutvustavad arengu- ja õpivõimalusi 
oma ametipostil. Toimuvad ka väljasõidud sellistesse asu-
tustesse nagu näiteks Kriminalistika Keskus, TV3 stuudio, 
Tallinna Ülikool ning Päästeamet. 

Oktoobrikuus saab Viimsi Noortekeskusest superkes-
kus, mille raames vaadatakse üheskoos noortega “Su-
perstaari” finaalsaateid. Soovijad saavad superstaari rin-
namärgid ja võimaluse osaleda loosimistes ning hea õnne 
korral on oodata külla TV3 meeskonda, kes teeb koostöös 
noortega saateklippe. 

Uuendusena on nii Viimsi kui ka Randvere noortekes-
kuses võimalik pidada sünnipäevi. Sünnipäevapeo jaoks 
saab rentida nii ruume kui ka tellida huvitavaid tegevusi 
patsipunumisest kuni isikliku diskorini välja. Ürituste ja 
sünnipäevade kohta saab täpsemat infot meie kodulehtedelt 
www.viimsinoortekeskus.tk ja www.huvikeskus.ee ning 
Facebooki fännilehelt: Viimsi ja Randvere Noortekeskused.

Üritused noortekeskuses on tasuta! Ootame kõiki 7–26 
aasta vanuseid noori keskustesse aega veetma!

Anni Raie
Viimsi Noortekeskus

Stipendium 
õpilastele
Aktiivsetele ja andekatele õpilastele jagatakse 
stipendiume.

Kuni 10. oktoobrini saavad kõik Eesti 5.–12. klasside õpi-
lased juba teist aastat  taotleda Tulevikutalent 2012 stipen-
diumi, mille fond on 12 000 eurot. Stipendiumi saab taot-
leda ühes viiest kategooriast: ühiskondlik tegevus; teadus; 
humanitaarteadus; kunst, muusika ja kultuur; sport ja tervis.

Stipendiumikonkursi žürii valib igas kategoorias välja 
viis laureaati, kellest parimaid premeeritakse Tuleviku-
talent 2012 tiitli ja 600 euroga. Lisaks antakse igas kate-
goorias välja neli teist kohta, keda premeeritakse 450 euro 
suuruse stipendiumiga. 

Tulevikutalent 2012 žürii esimees on mälumängur ja 
laulja Ivo Linna, žüriisse kuuluvad veel laulja ja näitle-
ja Janika Sillamaa, kirjanik Margus Karu, Ahhaa keskuse 
juht Andres Juur, näitleja ja tervisespordientusiast Veikko 
Täär ning Aasta Suurpere tiitliga pärjatud pereema ja ette-
võtja Merle Laidro.

Stipendiumikonkursi Tulevikutalent 2012 žürii esimehe 
Ivo Linna sõnul on tegemist suurepärase võimalusega, mil-
lest peaksid kinni haarama kõik andekad ja tublid noored 
inimesed. “Näen iga päev, et meil on Eestis palju hakkajaid 
ja nutikaid noori ning mul on ainult hea meel, kui neid tun-
nustatakse ning motiveeritakse oma huvide ja harrastustega 
veelgi süvendatumalt tegelema,” lisas Ivo Linna. 

Esimese nädala jooksul pärast konkursi väljakuulu-
tamist on veebilehe www.tulevikutalent.ee külastatavus 
olnud väga suur ning aktiivsusest võib järeldada, et huvi 
stipendiumikonkursi vastu on suur. 

Konkursile saab taotlusi esitada 10. oktoobrini. Rohkem 
infot veebilehel www.tulevikutalent.ee, kus on kättesaada-
vad ka nõutavad dokumendid. Stipendiumi saajad kuuluta-
takse välja novembri alguses toimuval pidulikul aktusel.

Brit Vister



4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esita-
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

11. september 2012 nr 58
Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu Bendi-Uuetoa
Kinnistu Bendi-Uuetoa (Planeeringuala) asub Prangli saare kirdeosas, Ülesaare neemest edelas ning 
jääb saart põhja-lõuna suunaliselt läbivast pinnasteest, mille ääres asub põhiline osa küla hoones-
tusest, ca 150 meetri kaugusele itta. Planeeringuala on tasase reljeefiga, valdavalt kaetud kõrghal-
jastusega, osaliselt lage rohumaa, mis on piiratud kiviaiaga ja kus asuvad abihoone ning salvkaev. 
Planeeringuala piirneb põhjast kinnistuga Tüübe, ülejäänud ilmakaartest kinnistuga Bendi. Juurde-
pääs kinnistule toimub läbi kinnistute Bendi ja Tüübe, eelnimetatud kinnisasjade omanike nõus-
olekul. Planeeringuala sihtotstarve vastavalt kinnistusraamatule on maatulundusmaa, Prangli saare 
üldplaneeringu (Üldplaneering) kohane maakasutuse juhtotstarve on kaitsemets, millisena ta osali-
selt ka säilitatakse – väikeelamumaaks muudetakse üksnes eelkirjeldatud kiviaiaga piiratud ala, mis 
moodustab Planeeringualast alla 45 %. Seega on tegu osaliselt Üldplaneeringut ja Üldplaneeringu 
teemaplaneeringut “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” 
(Elamuehituse Teemaplaneering) muutev – detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Üldpla-
neeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kaitsemetsa maast osaliselt elamumaaks – elamumaaks 
määratava krundi osa on 1167 m² ja selle määramisel lähtuti omaniku vastavast taotlusest ning 
asjaolust, et tegu on kõrghaljastusest vaba alaga, mis on juba ühtlasi hoonestatud. Elamuehituse Tee-
maplaneeringu muutmine seisneb viimasega sätestatud põhimõttes, et kõik elamud ja suvilad ning 
nende abihooned peavad paiknema üldplaneeringuga määratud elamumaal, väljapoole elamumaad 
uusi elamuid, suvilaid ega nende abihooneid rajada pole lubatud, muutmises. Muus osas arvestab 
detailplaneering Elamuehituse Teemaplaneeringust tulenevate nõuetega. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmi-
ne elamumaaks ja olemasoleva abihoone ümberehitamine elamuks ning uue abihoone püstitamine. 
Detailplaneeringu ülesandeks on määrata moodustatava krundi sihtotstarbed, vastavalt elamumaa 
ja kaitsehaljastuse maa, ning määrata ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused ühe elamu ning abi-
hoone ehitamiseks, samuti lahendada tehniline taristu, vastavuses „Planeerimisseaduse“ (PlanS) § 
9 lõigetes 2–8 sätestatuga. Planeeritav ala ei asu Prangli hoiualal ega Prangli maastikukaitsealal, 
detailplaneeringuga kavandatu elluviimiseks pole vajadust likvideerida kõrghaljastust ja kuivõrd 
tegu on olemasoleva hoonestatud kõrghaljastusest vaba alaga ning Bendi-Uuetoa detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu kohaselt ei avalda kavandatav tegevus 
olulist keskkonnamõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, 
heaolu, kultuuripärandit ega vara, asus vallavolikogu kaalutlemise tulemusel seisukohale, et Üldpla-
neeringu muutmine, vastavalt detailplaneeringuga tehtud ettepanekule, on antud juhul põhjendatud.

Detailplaneering algatati “Viimsi valla ehitusmääruse” (Ehitusmäärus) § 2 punkti 2 alusel Viimsi 
Vallavolikogu 19.01.2010. a otsusega nr 3 ning Viimsi Vallavalitsuse 02.03.2012. a istungil võeti 
vastu korraldus nr 124 “Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas Bendi-Uuetoa kinnistu detailpla-
neeringule KSH algatamata jätmine”. Detailplaneeringu koostamise tellijaks oli PlanS § 10 lõike 6¹ 
punktide 2 ja 4 alusel kohalik omavalitsus – vallavalitsus.

Detailplaneering koostati koostöös kinnisasja omanikega, naaberkinnisasjade omanikega ja teh-
notrasside valdajatega ning detailplaneeringu koostamisel arvestati Harju maavanema 06.06.2011. 
a kirjas nr 2.1-13k/2082 esitatud ettepanekutega ning täiendati detailplaneeringu seletuskirja pea-
tükki 1.2.1 Seosed Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suu-
navad keskkonnatingimused”. Detailplaneering kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega, Tervi-
seameti Põhja talitusega ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga. Detailplaneering võeti 
vastu 10.04.2012. a otsusega nr 20 ja esitati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek korraldati 
7.05.2012 – 3.06.2012 Viimsi vallamajas ja Prangli rahvamajas, lisaks oli detailplaneering kätte-
saadav valla veebilehel: www.viimsivald.ee. Detailplaneeringu menetlus, sealhulgas avalikkuse ja 
puudutatud isikute teavitamine viidi läbi Planeerimisseadusega ettenähtud korras, seda tõendavad 
dokumendid on köidetud detailplaneeringusse, mis on kättesaadav valla arhiivis, aadressil Viimsi 
alevik, Nelgi tee 1.

Kuivõrd avalikustamise käigus ei esitatud Detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ega 
vastuväiteid, palus vallavaltisus PlanS § 23 alusel Harju maavanemat anda heakskiit kinnistu Bendi-
Uuetoa detailplaneeringu kehtestamiseks ja nõusolek Prangli saare üldplaneeringu muutmiseks keh-
testatava detailplaneeringuga hõlmatud ala ulatuses. Harju maavanem andis 25.06.2012. a kirjaga nr 
6-7/2718 heakskiidu Detailplaneeringu kehtestamiseks.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse 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 Prangli saarel Kelnase külas, kinnistu Bendi-Uuetoa detailplaneering 

(Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 21-10), millega muudetakse nimetatud kinnistu Prangli 
saare üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kaitsemetsamaast osaliselt väikeelamumaaks 
ja määratakse ehitusõigus ühe elamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindala-
ga 160 m² ja kõrgusega 7,0 meetrit.

2.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esita-

da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa

Vallavolikogu esimees

11. september 2012 nr 16
Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 1 ja 
“Viimsi valla põhimääruse” § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel. 

AMETLIKUD TEADAANDEDSEPTEMBER 2012

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 11.09.2012 ISTUNGI ÕIGUSAKTID 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 11.09.2012 ISTUNGI ÕIGUSAKTID 

11.09.2012 ISTUNGI OTSUSED
  
Nr 57 Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar, Kelnase küla, osaliselt kinnistu Liiva
Nr 58 Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu 
Bendi-Uuetoa
Nr 59 Randvere külas Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4 kinnistu koormamine hoonestusõi-
gusega OÜ Viimsi Haldus kasuks  
Nr 60 Randvere külas asuvate OÜ Kasko Arendus (pankrotis) kinnistute omandamine
Nr 61 Sadama tee 11 kinnistu koormamine hoonestusõigusega Tallinna Veespordi Klubi MTÜ 
kasuks

11. september 2012 nr 57
Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar, Kelnase küla, osaliselt kinnistu Liiva
Planeeritav ala asub Prangli saare kirdeosas, saart põhja-lõuna suunaliselt läbiva pinnastee ääres 
ning hõlmab kinnistut Liiva osaliselt (Planeeringuala). Planeeringuala on hoonestamata, suhteliselt 
tasase reljeefiga liivik, kus kasvavad üksikud männipuud. Planeeringuala jääb ca 2/3 ulatuses ranna 
200 meetri ehituskeeluvööndisse. Ümbritsev ala on hoonestatud – nii põhjas, lõunas, kui ka läänes 
asuvad elamukrundid, idapoolset ala katab tervikuna männimets, mille Prangli saare üldplaneerin-
gu (Üldplaneering) kohane juhtotstarve on kaitsemets ja sellisena ta ka säilitatakse. Planeeringuala 
naabriteks on põhjas kinnistu Tiitovi/Kiini talu ja jätkuvalt riigi omandis olev maa, läänes ülejäänud 
osa kinnistust Liiva (mitteplaneeritav osa) ja selle naaberkinnistu Ülesaare, lõunas kinnistu Lõuka ja 
läänes Kelnase tee ning selle naaberkinnistu Pilli. Ühendus avalikult kasutatava teega on hea, kui-
võrd Planeeringuala asub vahetult munitsipaaltee – Kelnase tee – ääres. Planeeringuala sihtotstar-
ve vastavalt kinnistusraamatule on maatulundusmaa, Üldplaneering määrab Planeeringualale kolm 
juhtotstarvet: väikeelamumaa, liivik ja sihtotstarbeta maa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 
Üldplaneeringu muutmiseks väikeelamumaaks Planeeringuala ulatuses.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kolme suvilakrundi ja kinnistut läbivale teele ise-
seisva transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine. Detailplaneeringu ülesandeks on jagada 
Planeeringuala neljaks katastriüksuseks – kolmeks suvilakrundiks ja üheks transpordimaa krundiks, 
määrata moodustatavate kruntide piirid ja sihtotstarbed, vastavalt elamumaa ja transpordimaa, ning 
määrata ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused suvemajade ehitamiseks ning lahendada tehniline 
taristu, vastavuses “Planeerimisseaduse” (PlanS) § 9 lõigetes 2–8 sätestatuga.

Detailplaneering algatati “Viimsi valla ehitusmääruse” (Ehitusmäärus) § 2 punkti 2 alusel Viimsi 
Vallavolikogu 26.06.2007. a otsusega nr 66, kuivõrd detailplaneering on osaliselt Üldplaneeringut 
ja Üldplaneeringu teemaplaneeringut “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehi-
tuse põhimõtted” (Elamuehituse Teemaplaneering) muutev – detailplaneeringuga tehakse ettepanek 
muuta Üldplaneeringu kohane liivik ja sihtotstarbeta maa juhtotstarbed väikeelamumaaks, Elamu-
ehituse Teemaplaneeringu muutmine seisneb viimasega sätestatud põhimõttes, et kõik elamud ja 
suvilad ning nende abihooned peavad paiknema üldplaneeringuga määratud elamumaal, väljapoole 
elamumaad uusi elamuid, suvilaid ega nende abihooneid rajada pole lubatud, muutmises. Muus osas 
arvestab detailplaneering Elamuehituse Teemaplaneeringust tulenevate nõuetega.

Detailplaneeringule kaaluti vajadust koostada keskkonnamõju strateegiline hindamine, Kaalu-
mise tulemusel asuti seisukohale, et kuivõrd detailplaneeringu kontaktvööndis, mere ja Planeerin-
guala vahelisel alal, naaberkinnisasjal Tiitovi on juba ehituskeeluvööndit vähendatud, siis ei kaasne 
täiendava kolme suvemaja ehitamisega olulist mõju rannakooslustele ega saa kavandatavat tegevust 
liigitada oluliseks keskkonnamõjuks Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi sea-
duse mõistes. Samuti ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 
võrgustiku aladele. Viimsi Vallavalitsuse 7.10.2011. a korraldusega nr 720 jäeti osaliselt maaüksuse 
Liiva detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringu 
koostamise tellijaks oli PlanS § 10 lõike 6¹ punktide 2 ja 4 alusel kohalik omavalitsus – vallava-
litsus.

Detailplaneeringu menetlus, sealhulgas avalikkuse ja puudutatud isikute teavitamine viidi läbi 
Planeerimisseadusega ettenähtud korras, Detailplaneering koostati koostöös Planeeringuala oma-
nikega, olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside valdajatega ning kooskõlastati Põhja-Eesti 
Päästekeskusega ja Maa-ametiga ning Harju maavanema ettepanekul (vt 7.06.2011. a kiri nr 2.1-
13k/2108) lisaks Terviseameti Põhja Talitusega ja Keskkonnaametiga. Detailplaneering võeti vastu 
Ehitusmääruse § 2 punkti 5 alusel Viimsi Vallavolikogu 8.11.2011. a otsusega nr 73, misjärel taotleti 
Looduskaitseseaduse § 40 lõike 1 ja 3 alusel Keskkonnaameti nõusolekut ehituskeeluvööndi vähen-
damiseks. Keskkonnaamet nõustus 6.01.2012. a kirjaga nr HJR 14-9/11/38263-2 ehituskeeluvööndi 
vähendamisega ja Detailplaneeringule korraldati Viimsi vallamajas ja Prangli saare raamatukogus 
perioodil 6.02.2012–4.03.2012 avalik väljapanek. Samal ajal oli planeering kättesaadav ka valla 
veebilehel. Avalikust väljapanekust informeeriti avalikkust ja puudutatud isikuid vastavalt Planee-
rimisseadusega ettenähtud korrale, seda tõendavad dokumendid on köidetud detailplaneeringusse, 
mis on kättesaadav valla arhiivis, aadressil Viimsi alevik, Nelgi tee 1.

Kuivõrd avalikustamise käigus ei esitatud Detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ega 
vastuväiteid, palus vallavalitsus PlanS § 23 alusel Harju maavanemat anda heakskiit osaliselt kin-
nistu Liiva detailplaneeringu kehtestamiseks ja nõusolek Prangli saare üldplaneeringu muutmiseks 
kehtestatava detailplaneeringuga hõlmatud ala ulatuses. Harju Maavanem andis 21.06.2012. a kirja-
ga nr 6-7/2719 heakskiidu Detailplaneeringu kehtestamiseks.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse 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, Prangli saarel, Kelnase külas, osaliselt kinnistu Liiva detailplanee-

ring (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 11-10), millega muudetakse nimetatud kinnistu 
osa Prangli saare üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve liivikust ja sihtotstarbeta maast 
väikeelamumaaks ja määratakse ehitusõigus kolme suvila ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 
pindalaga 100 m² ja kõrgusega 7,0 meetrit.

2.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.



AMETLIKUD TEADAANDED SEPTEMBER 2012AMETLIKUD TEADAANDED
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve alljärgnevalt:

PÕHITEGEVUSE TULUD
TULUD TEgEVUS-
ALADE JäRgI

EELARVE SUUREDA-
MINE

VäHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

32 Kaupade ja teenuste müük 943 000,00 300,00 0,00 943 300,00
3221 Laekumised kultuuriasutuste 

majandustegevusest
57 000,00 300,00  57 300,00

35 Saadud toetused 2 669 398,19 813 952,50 0,00 3 483 350,69
3500 Sihtotstarbelised toetused 

jooksvateks kuludeks
437 215,19 87 431,77  524 646,96

3502 Sihtotstarbelised toetused 
põhivara soetuseks

0,00 726 520,73  726 520,73

 PÕHITEGEVUSE TULUD 19 734 032,79 814 252,50 0,00 20 548 285,29

PÕHITEGEVUSE KULUD
TEgEVUSKULUD

KULUD TEgEVUS-
ALADE JäRgI 

EELARVE SUUREN-
DAMINE

VäHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

01 Üldised valitsussektori 
teenused

1 948 246,52 47 130,92 -15 000,00 1 980 377,44

011111 Valla volikogu 100 000,00 807,08  100 807,08
011121 Vallavalitsus 1 551 455,54 42 323,84 -15 000,00 1 578 779,38
013202 Valla arengukava 165 000,00 4 000,00  169 000,00
04 Majandus 1 118 010,74 30 598,65 -12 500,00 1 136 109,39
04511 Liikluskorraldus 9 587,00 11 500,00  21 087,00
045201 Viimsi saared - veetransport 480 305,16 13 801,05  494 106,21
049001 Muu majandus Viimsi saared 19 339,13 5 297,60  24 636,73
049003 Muu majandus 24 824,00 -12 500,00 12 324,00
05 Keskkonnakaitse 712 747,55 12 500,00 -61 000,00 664 247,55
051003 Teede korrashoid - talvine 220 000,00 -51 000,00 169 000,00
052002 Heitveekäitlus - sadevesi 250 000,00 12 500,00  262 500,00
05400 Maastikukaitse 30 259,38 -5 000,00 25 259,38
05600 Muu keskkonnakaitse 47 488,17 -5 000,00 42 488,17
06 Elamu- ja kommunaal-

majandus
526 545,31 0,00 -37 632,00 488 913,31

066051 Heakord 85 000,00 -13 632,00 71 368,00
066053 Muu heakord 70 000,00 -24 000,00 46 000,00
07 Tervishoid 37 380,00 0,00 -1 300,00 36 080,00
07240 Kiirabipunkt 4 815,00 -1 300,00 3 515,00
08 Vabaaeg, kultuur ja reli-

gioon
1 521 283,80 2 480,52 -25 000,00 1 498 764,32

081021 Sporditegevus 278 250,00 -1 000,00 277 250,00
081022 Spordiväljakud 76 792,00 -22 000,00 54 792,00
081051 Muusikakool 218 635,00 2 480,52  221 115,52
08208 Kultuuriüritused 63 500,00 -2 000,00 61 500,00
09 Haridus 8 715 099,66 41 789,68 -314 000,00 8 442 889,34
091101 MLA Viimsi Lasteaiad 2 570 759,92 11 823,73 -18 500,00 2 564 083,65
091103 Eraldised teistele omavalit-

sustele - munitsipaallasteaiad
320 000,00 -80 000,00 240 000,00

092102 Püünsi kool 614 212,84 5 050,26 -15 000,00 604 263,10
0921021 Püünsi kool - vald 387 963,04 5 050,26 -15 000,00 378 013,30
092206 Rahvusvaheline kool 50 000,00 -25 000,00 25 000,00
092122 Prangli Põhikool 106 800,63 0,00 -500,00 106 300,63
0921221 Prangli Põhikool - vald 23 971,00 -500,00 23 471,00
092201 Viimsi Keskkool 3 319 388,57 24 915,69 -100 000,00 3 244 304,26
0922011 Viimsi Keskkool - vald 1 510 956,00 24 915,69 -100 000,00 1 435 871,69
092203 Eraldised teistele omavalit-

sustele
410 000,00 -65 000,00 345 000,00

09601 Hariduse tugiteenused 19 000,00 0,00 -2 000,00 17 000,00
096011 Stipendiumid õpilastele 3 000,00 -2 000,00 1 000,00
09800 Hariduse ja noorsootöö 

haldamine
39 937,70 -8 000,00 31 937,70

10 Sotsiaalne kaitse 734 132,95 63 364,00 -50 200,00 747 296,95
10 121 3 Puuetega laste sotsiaalne 

kaitse
12 267,99 18 864,00  31 131,99

10 200 1 Päevakeskus 83 140,00 1 000,00  84 140,00
10 201 2 Maamaksu soodustused 

eakatele
3 000,00 -1 000,00 2 000,00

10 201 3 Ühekordsed toetused 12 800,00 -1 000,00 11 800,00
10 201 4 Koduteenused, avahooldus 11 700,00 -5 000,00 6 700,00
10 201 5 Ühekordsed toetused eaka-

tele
78 000,00 -5 000,00 73 000,00

10 300 Matusetoetus 4 500,00 1 000,00  5 500,00
10 402 2 Koolitoetus 26 000,00 -10 000,00 16 000,00
10 402 3 Ühekordsed  toetused 70 000,00 -10 000,00 60 000,00

10 402 8 Maamaksu soodustus 
peredele

1 500,00 -1 200,00 300,00

10 402 9 Lastehoiu toetus 55 000,00 40 000,00  95 000,00
10 600 Eluasemetoetused sots. riski-

rühmadele
3 000,00 1 500,00  4 500,00

10 702 Muu sotsiaalsete riskirühma-
de kaitse

6 400,00 1 000,00  7 400,00

10 900 Muu sotsiaalne kaitse 32 954,96  -17 000,00 15 954,96
 PÕHITEGEVUSE KULUD  

KOKKU
15 369 286,53 197 863,77 -516 632,00 15 050 518,30

PõHITEgEVUSE SEES, SH:
ANTUD  TOETUSED EELARVE SUUREDA-

MINE
VäHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

4 Eraldised 2 364 821,48 80 838,84 -55 200,00 2 390 460,32
41 Sotsiaaltoetused 736 123,52 63 037,79 -29 200,00 769 961,31
413 Sotsiaaltoetused 736 123,52 63 037,79 -29 200,00 769 961,31
4130 Peretoetused 127 608,00 40 000,00  167 608,00
4133 Toetused puuetega inimestele 

ja nende hooldajatele
34 605,99 18 864,00  53 469,99

4134 õppetoetused 61 000,00 -12 000,00 49 000,00
4134 Toitlustustoetused 316 052,40 3 173,79 -10 000,00 309 226,19
4138 Muud sotsiaalabitoetused ja 

eraldised füüsilistele isikutele
136 600,00 1 000,00 -7 200,00 130 400,00

450 Sihtotstarbelised eraldised 1 279 661,16 17 801,05 -26 000,00 1 271 462,21
4500 Sihtotstarbelised eraldised 

jooksvateks kuludeks
1 279 661,16 13 801,05 -26 000,00 1 267 462,21

4502 Sihtotstarbelised eraldised 
põhivara soetaiseks

0,00 4 000,00  4 000,00

 
 MUUD TEgEVUSKULUD EELARVE SUUREDA-

MINE
VäHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

5 Tegevuskulud 12 910 070,20 117 024,93 -461 432,00 12 565 663,13
50 Personalikulud 3 854 200,89 37 632,00 -5 000,00 3 886 832,89
500 Töötasud 2 810 078,17 28 000,00 -5 000,00 2 833 078,17
5002 Töötajate töötasu 1 883 136,48 28 000,00  1 911 136,48
5008 Muud tasud 33 000,00 -5 000,00 28 000,00
506 Personalikuludega kaasnevad 

maksud
1 003 190,74 9 632,00  1 012 822,74

55 Majandamiskulud 9 055 869,32 79 392,93 -456 432,00 8 678 830,25

INVESTEERIMISTEgEVUS
INVESTEERIMIS-
TEgEVUS

EELARVE SUUREDA-
MINE

VäHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

15 Materiaalsete ja immate-
riaalsete varade soetamine 
ja renoveerimine

-927 875,65 -855 020,73 117 000,00 -1 665 896,38

155 Materiaalne põhivara -927 875,65 -855 020,73 117 000,00 -1 665 896,38
1551 Majandus -534 331,00 -741 516,97  -1 275 847,97
1551 Kultuur, sport, vaba aeg -10 458,65 -89 000,00  -99 458,65
1551 Haridus ja noorsootöö -368 301,00 -24 503,76 117 000,00 -275 804,76
65 Intressikulu -1 294 189,10 -600 000,00 300 000,00 -1 594 189,10
65018 Laenude intressid -724 000,00 300 000,00 -424 000,00
6502 Kapitaliliisingu intressid -570 189,10 -600 000,00  -1 170 189,10
 INVESTEERIMIS-

TEGEVUS  KOKKU
-2 313 232,30 -1 455 020,73 417 000,00 -3 351 253,03

FINANTSEERIMISTEgEVUS
FINANTSEERIMIS-
TEgEVUS

EELARVE SUUREDA-
MINE

VäHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

 Kohustuste vähenemine -4 750 538,52 0,00 1 856 428,08 -2 894 110,44
20.6 Laenude tagasimaksed -1 802 346,24 856 428,08 -945 918,16
20.6 Kapitaliliisingu tagasimaksed -2 948 192,28 1 000 000,00 -1 948 192,28
 FINANTSEERIMIS-

TEGEVUS KOKKU
-4 750 538,52 0,00 1 856 428,08 -2 894 110,44

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
MUUTUS KASSAS JA 
HOIUSTES

EELARVE SUUREDA-
MINE

VäHENDA-
MINE

UUS EEL-
ARVE

 Muutus kassas ja hoiustes -2 733 193,24 1 951 428,08  -781 765,16

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

NB! Määruse seletuskirjaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või 
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
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Juba üheksandat aastat 
järjest on Viimsi lasteaia-
lastel kombeks Haabnee-
me rannas üks korralik 
jooksuvõistlus maha 
pidada. Viimsi rannajooks 
toimub tavaliselt sep-
tembri teises pooles, kui 
rand suvisest siginast-sa-
ginast tühjaks on jäänud. 

Sel aastal toimus jooks 19. 
septembril, kui ilmateade lu-
bas tugevat tuult ja vihmasadu. 
Hommikul oligi taevas ähvar-
davalt pilves ning kella poole 
seitsme ajal sadas vihm ran-
naliiva parajalt märjaks. Trot-
sides tuult ja vihma, kogunes 
kella poole üheteistkümneks 
randa üle 400 mudilase. 

Ürituse alustuseks võeti 
kogu laste vaimne jõud kokku 
ning hakati pilvi laiali lükka-
ma. Eestlaste ühe viimase aja 
lemmiklaulu “Tuulevaikne öö” 
saatel õõtsus lastemass ühtses 
rütmis, andes käehoogudega 
pilvedele märku ranna kohalt 
minema sõuda. Ühtsuses peitub 
jõud! Kõikide laste ühine soov 
täitus ning ilmataat õnnistas 
üritust mõnusa jooksuilmaga: 
vihmasadu peatati kogu ürituse 
ajaks, tuul oli peaaegu suviselt 
soe ja märjakssadanud ranna-
liiv ainult kergendas jooksmist. 

Jooksma oli tulnud 26 rüh-
matäit lapsi Viimsist Aegvii-
duni. Lastele meeldivad väga 
traditsioonid – kes kord juba 
rannajooksul käinud, tahab 
järgmisel aastal kindlasti uues-
ti tulla. Aasta jooksul arenevad 
lapsed väga palju edasi, kiirust 

Viimsi IX rannajooks: 
tuult ja vihma trotsides

ja vastupidavust tuleb juurde 
ning varasemast tuttavad tege-
vused pakuvad kindlustunnet. 

Igal aastal on üritus natuke 
erinev, ehkki jooksudistants 
on alati sama. Lapsed on selle 
jooksupäeva peategelased, nad 
tunnevad ennast hästi ja väl-
jendavad oma rõõmu. 

Ürituse läbiviijad on tava-
liselt kehastunud piraatideks 
ja meremeesteks. Piraatidel 
on tihti vaja joosta: siis, kui 
nad saaki jahivad, ja ka siis, 
kui tagaajajate eest põgene-
vad. “Aga miks teie jookse-
te?” küsis piraadipealik laste 
käest. “Rõõmu pärast!” kõlas 
laste kindel vastus. Ühe asja 
poolest on see jooks veel erili-
ne, nimelt on seal kõik lapsed 
võitjad! Kõik jooksjad saavad 
auhinnaks rannajooksu rin-

namärgi ja kosutuseks paki 
mahlajooki. Nii on see olnud 
kõigil üheksal aastal. Märkki 
on alati ühesugune, vaid mär-
gi materjal on aastate jook-
sul muutunud kaasaegsemaks. 
Märk on laste hulgas populaar-
ne, nii mõnigi kannab seda uh-
kusega kevadeni välja. 

Järgmisel sügisel on oodata 
juubelijooksu, seega peab juba 
varakult ilusa ilma ära bro-
neerima! Infot Viimsi X Ran-
najooksu kohta tasub otsida 
2013. aasta augusti lõpupäe-
vadel internetiajakirjast http://
www.lasteaed.net/.

Reet Varik
Viimsi rannajooksu korraldaja

Viimsi IX rannajooksu start. Fotod Triin Rebane

Püünsi Kooli lasteaed 
alustas õppeaastat mat-
kaga trollimetsas.

Püünsi Kooli lasteaed on ter-
vist edendav lasteaed. Meie 
terviseedenduse põhieesmärk 
on liikumine värskes õhus. 
Lasteaia asukoht mere ja 
metsa vahel on andnud meile 
suurepärase võimaluse loodus-
vaatlusteks, õppekäikudeks, 
matkadeks ja sportlikeks te-
gevusteks. Nii ongi lasteaia 
süvaõppesuunaks kujunenud 
keskkonnakasvatus. Värskes 
õhus liikumine ja ümbritseva 
keskkonna uurimine on aga nii 
laste kui ka õpetajate arvates 
kõige vahvam matkates. 

Sel õppeaastal on meil aas-
tateemaks “Kombu ja Misse 
metsalood”. Meie kaks vahvat 
maskotti, kaheksajalad Kombu 
ja Misse aitavad lastel tutvuda 
ümbritseva keskkonnaga sü-
vitsi läbi narratiivi. 

Nii juhtuski, et ühel sume-
dal septembripäeval saatsid 
Kombu ja Misse lapsed metsa 
matkama. See mets polnud aga 
mingi tavaline mets. Kohe al-

Õppeaasta algas trollimetsas

guses oli tunda, et meie silme 
all hakkab lahti hargnema üks 
imeline metsalugu. Puude ta-
gant kostis kummalist sahinat 
ja koputamist. Väikesed mat-
kajad muutusid ärevaks, sest 
metsas võib ju kokku sattuda 
ka näiteks karuga. 

Peagi selgus aga, et olime 
jõudnud trollimetsa ja meiega 
sai tuttavaks särtsakas trolli-
tüdruk Tiina. Tiina oli hoobilt 
nõus lastele värve ning põne-

vust täis metsa tutvustama. 
Nägime seenekohti, kus saime 
uurida erinevaid seenesorte – 
siin oli pilvikuid ja puravik-
ke, riisikaid ja kitsemampleid 
ning uhkeldavaid kärbseseeni. 
Maitsesime mustikaid ja jäne-
sekapsaid ning valmistasime 
vahva metsapildi. Mõõtsime 
suurt rändrahnu, mille sees 
trollitüdruku teada elab kivi-
vaim. 

Trolli-Tiina teadis palju põ-

nevaid metsalugusid ning met-
samänge, kus tulid kasuks tead-
mised lindudest ja loomadest, 
ühtlasi oli vaja olla väga tähele-
panelik. Poistele meeldisid mui-
dugi kõige rohkem võistlusmän-
gud, mis panid proovile osavuse 
ja kiiruse. Põnev trollimatk lõp-
pes mere ääres, kus lapsed said 
trollitüdrukule näidata oma 
teadmisi merest, mida eelmise 
õppeaasta teemast “Kombu ja 
Misse merelood” oli hulganisti 
kogunenud. 

Tagasi lasteaeda sõites ot-
sustasid matkasellid, et me 
peaks varsti jälle metsa mine-
ma. Tore! Laste huvi on ärata-
tud ja uued uurimisretked ning 
saladused ootavad algaval õp-
peaastal avastamist. Palju mat-
ku ja seiklusi on silmapiiril, 
sest metsad on ju täis salapära! 
Meid ootab juba Oandu loo-
duskeskus matkaga “Kes elab 
metsa sees”. Püünsi Kooli las-
teaed soovitab ka teile – minge 
metsa alanud sügist nautima!

Triinu Puidet
Püünsi Kooli lasteaia 

õppealajuhataja

Trolli-Tiinaga koos põneval matkal.

Jooksevad kõik. 

Kingitud hobuse 
haiged hambad
Eile tegin oma kodus sügispuhastust. Siludes 
käte vahel noorima tütre imearmsaid, aga kuke-
kaks jäänud pükse, silmitsesin mõtlikult toanur-
ka kogunenud kraami. 

Roosa nukukäru tagant piilusid punasemummuline piima-
kann ja käbidega kohviserviis, nagu oodates, et annaksin 
neile uue elu. Mõte läks sõpradele-tuttavatele, kes sageli 
minu poole pöörduvad, lootes leida asjadele, mida endal 
enam vaja pole, uus õnnelik omanik: “Prügikasti ju ka ei 
raatsi visata, aga sa ju suhtled lastekodudega, neil on kind-
lasti kõigest puudu…”

Olen harjunud naabritele, kolleegidele ja niisama hea-
dele inimestele selle küsimuse peale vastama, et jah, ikka 
on ka neil vahel üht-teist vaja, täpsustades pisut vaikse-
malt: “Aga tooge kindlasti asju, mis on puhtad ja terved!” 
Olgu siis kevadine suurpuhastus või harras jõulumeeleolu, 
milles inimesed oma uutele jõuluvana toodud kingitustele 
ruumi teevad, istun mina tihtipeale kastide ja kottide otsas, 
mis paraku vajavad enne edasisaatmist eelsorteerimist. 
Kogemus ütleb, et “kingitud hobuse suhu vaatamine” on 
hädavajalik, sest pahatihti leidub annetuste hulgas ka va-
limatult edasisaadetud vana kola – kulunud riideid, lääpa-
tallatud jalanõusid ja katkisi mänguasju. 

Arvan, et oma vana rämpsu kaelast ära sokutamine näi-
tab tõelist lugupidamatust abivajaja vastu. Kahjuks on mul 
oma tööst tuua omajagu näiteid, kus innukad abistajad on 
turva- ja asenduskodudes peatuvatele lastele saatnud asju, 
mille õige koht on prügikastis. Jaanuaris kirjutas üks pe-
reema, et neil on pööningul suusad, mida keegi pole juba 
aastakümneid kasutanud, et ta annaks need lastekodusse 
ära … Mäletan üht meest, kes tõi lastekodudele mitme 
suure prügikotiga riideid ning üle andes lisas kommen-
taari: “No siis nad näevad, et me selle žesti tegime!” Mul 
polnud enam võimalust küsida, mis on selle žesti mõte 
täpsemalt, kui kottide sisuga tutvudes leidsin eest auklik-
ke dressikaid, viledaks kantud sukkpükse, katkise lukuga 
jopesid, kulunud varrukatega kampsuneid, pleekinud pildi 
ja väljaveninud kaelusega T-särke… Tõepoolest – kotis 
leidusid ka mõned täitsa tutikad poiste pikad püksid, mis 
teinuks kandjale rõõmu küll 1990ndate lõpus, ent tänases 
päevas sobiks vaid stiilipeol kandmiseks. Meenub ka kõne, 
kus üks ema rääkis, et oli oma lapsega tuba koristanud ja 
küsis, kas võib laste turvakodule mänguasju tuua. Võtsin 
need lahkelt vastu, aga enne üleandmist leidsin, et olin 
lastekodusse edasiandmiseks saanud kotitäie legoklotse ja 
detaile, millel nurgad katki ja seinad küljest. 

Kevadel lugesin lehest, et Kuressaare Rimi kauplus ko-
gus kolmenädalase taaskasutuskampaaniaga seitse kontei-
neritäit kasutatud riideid lasterikastele peredele ning kaup-
luse juhataja oli õnnelik, et kogumine läks üle ootuste hästi: 
“Inimesed olid aktiivsed, tulid ja tõid kraami suurte kotti-
dega. Eks nad tegid oma kappides kevadist suurpuhastust.” 
Paraku polnud suurpered kogutud kraamist eriti huvitatud, 
sest kolme esimese konteineri sorteerimise järel selgus, et 
kasutamiskõlblikke lasteriideid oli neis äärmiselt vähe. 

Miks kiputakse arvama, et kapinurgas tolmu koguvad 
asjad peavad tingimata minema teisele ringile neile, kes 
on ühiskonnas nõrgemal positsioonil? Kui asenduskodud 
ja suurperede emad võtaksid vastu kõik saadetised, millest 
tavakodudes lahti tahetakse saada, oleksid nende prügi-
veoarved nii suured, et mõni muu elutähtis teenus jääks 
perele tellimata. Olen kuulnud robustset ütlust “Mina saan 
sitast lahti, teine saab hea asja” – aga miks peaksid tei-
sed meie prahist rõõmu tundma või kuidas see abivajaja 
elukvaliteeti parandab? Märkamine ja aitamine ei tohiks 
seisneda enda jaoks vana ja tarbetu asja äraandmises. 
Taaskasutuses peaks lähtuma sellest, et uuele ringile an-
takse asjad, mida võib ka oma heale sõbrale või kolleegile 
anda või ülemusele soovitada. Kui sügispuhastust tehes on 
valida, kas panen päevi näinud asjad heategevusse või ko-
litaksosse, siis peaks valima viimase. 

Minu tütre imearmsad püksid leiavad tee perre, kus 
on aasta jagu noorem tüdruk kasvamas. Käbidega kohvi-
serviisile ja roosale nukukärule uue elu otsimisega läheb 
mul veel natuke aega, aga punasemummulist piimakannu 
soovitaksin heal meelel nii heale kolleegile kui ka peami-
nistrile, kui vaid teaksin, et nende peres on hommikukohvi 
joomisel au sees suurte mummudega serviis.

Triin Lumi
3 tütre ema

MTÜ SEB Heategevusfond tegevjuht
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28. september – 21. oktoober

Viimsi valla kultuurikalender
Seoses Viimsi mõisas toimu-
vate remonttöödega on Eesti 
Sõjamuuseumi püsiekposit-
sioon ajutiselt suletud. 
Muuseumi peamaja on külas-
tajatele taas avatud orientee-
ruvalt novembris. Vabandame! 
Huvilistel on endiselt võimalik
 külastada sõjatehnika 
mudeleid tutvustavat näitust 
“Sõjatehnika miniatuuris”. 
Külastusaja kokkuleppimiseks 
palume helistada tööpäevadel 
telefonil 621 7410.
Igal reedel kell 13 võimalik 
osa saada muuseumi raske-
tehnika ekspositsiooni tutvus-
tavatest ekskursioonidest. 
Ekskursioonile kogunemine 
muuseumi fuajees. 
Etteteatamisel on võimalik 
tellida ekskursioone ka muudel
aegadel tel 621 7410 või 
e-posti aadressil info@esm.ee.
Avatud K–L k 11–18 
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva 
eluolust muinasajast tänapäe-
vani, näitused kalapüügivahen
ditest, hülgeküttimisest jpm.
UUS! Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
UUS! Harjumaa Muuseumite 
näitus “Rehielamused“
UUS! Näitus “Konksu otsas“ 
Konksude ajalugu ja sellest 
sündinud kalameeste teema-
lised anekdoodid
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk 
ja põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest palume 
teatada: ehakai@rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

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

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
õpilastööde näitus Viimsi Koolis

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel

Kuni 5. oktoober
Vive Tolli graafikanäitus “Värav“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 31. oktoober 
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 1. november
UUS! Arhitektuurimuuseumi 
näitus “Eesti tuletornid läbi 
aegade“
Rannarahva Muuseumi 
pööningul

Kuni 28. september 
Jutuvõistlus “Minu õpetaja“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 10. oktoober
Raamatunäitus “Ave Alavainu 70“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 18. oktoober
Raamatunäitus: “Poliitik pole 
halb elukutse. Kui läheb hästi, 
on autasud suured, kui jääd 
häbisse, võid alati kirjutada 
raamatu.“Ronald Reagan
Lastele “Mõnusad kogu pere 
lood“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. september
Raamatunäitus “Mahlad, moosid 
ja muud hoidised sahvrisse“
Prangli Raamatukogus
 
29. september k 10–15 
Ubinapäev
Suur õunateemaline turu- ja 
talgupäev
Viimsi Vabaõhumuuseumis

29. september k 10–17
Enesearengukursus 
“Tasakaalu leidmine iseendas“
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
kohvitoas II korrusel

29. september k 11–12.30
Kundalini jooga avatud tund
Kõigile huvilistele tasuta!
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis

29. september k 11–15
Mälestusrännak merel
hukkunute meenutuseks 
Algus Tallinnas, parvlaeval 
Estonia hukkunute mälestus-
märgi “Katkenud liin” juures
Lõpp-punkt EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus

29. september k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas 

30. september k 10.15
Esimene sügismatk sarjast 
“Tunne koduvalda“
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
Rohuneeme puhkealal, matka 
pikkus 6 km

9.56 – Buss V1 väljub Viimsi 
haigla eest
Korraldaja: MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus, 
info tel 601 2354
Kogunemine Rohuneeme 
kabeli ees

30. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

30. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Randvere Peetri kirikus

1.–5. oktoober k 12–15
Zhong Yuan Qigong I astme 
kursus – Hiina enesetervenda-
mise kunst
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
suures saalis

1.–7. oktoober
Raamatunäitus “Õpetajale“
Viimsi Raamatukogus

1.–31. oktoober
Raamatunäitus 
“Eesti muusikute elulood“
Prangli Raamatukogus

1. oktoober k 17–19
Külla tulevad noorteorgani-
satsiooni YFU esindajad, kes 
viivad noortega läbi lõbusaid 
tegevusi ja räägivad õpilas-
vahetusest
Viimsi Noortekeskuses

2. oktoober k 17–19
Mänguõhtu 7–14-aastastele 
noortele 
Mängime vahvaid seltskonna-
mänge, tantsime ja lõbutseme!
Viimsi Noortekeskuses

2. oktoober k 18
Koduse massaaži õpituba
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

3. oktoober k 18–21
Õpetajate päeva tähistamine
Tallinna Lauluväljaku 
klaassaalis

4. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. oktoober k 18
Näomodelleerimise e Zogan 
massaaži õpituba
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelregistrerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

6.–7. oktoober
Viimsi valla malefestival
Korraldaja: Viimsi Maleselts 
Apones
Viimsi Kooli 
Karulaugu õppehoone saalis

6. oktoober k 12
Pitsikudumise õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 

Eelregistrerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

6. oktoober k 12–16
Tervisepäev eakatele
Kavas: Ole sügisel nähtav – 
maanteeamet ja politsei, 
jagatakse tasuta helkurveste
Mälu iseärasused vanemas eas 
– kuidas märgata ohumärke! 
Liikumine tervise alus – 
praktiline õppus
Saab mõõta vererõhku ja teisi 
tervisenäitajaid
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Viimsi Päevakeskuses

6. oktoober k 10–14
Kundalini jooga algajate kursus
www.huvikeskus.ee 
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis

6. oktoober k 11
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

7. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. oktoober k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

7. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus

7. oktoober k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8.–12. oktoober
Leivanädala programm 
“Teekond põllult põske“
Viljatera teekond viljapeast 
veskisse ja veskist lapse põske
Lisainfo ja tellimine: 
ilona@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

8. oktoober k 18
Mahekosmeetika nõiaköök
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

9. oktoober k 18
Targa Toitumise Kool 
(1. sessioon)
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

9. oktoober k 19
Muusikaline lastelavastus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Vanusepiirang – alates 3. elu-
aastast!
Pilet 5 €, sooduspilet 3 € 
(lapsed 3–17 a ja pensionärid), 
inva soodustus 3 €, inva 
saatja 3 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
tund enne etenduse algust 
kohapeal
Lisainfo: Kalle Erm, tel 50 59 043
Viimsi Huvikeskuses

10. oktoober k 18
Eda Kommitza vaipade näitus-
müügi avamine
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

11. oktoober k 10–17
Psühholoogiline eneseleidmis-
töötuba “Teekond”
Juhendab Riina Hein
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

11. oktoober k 18
Leivaküpsetuse õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

11. oktoober k 18
Esoteeriline filmiõhtu 
“Illusioon”
Järgnevat arutelu modereerib 
Janne Kants
Lisainfo: www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

11.–19. oktoober
Raamatunäitus 
“Karl Ristikivi 100“
Viimsi Raamatukogus

12. oktoober  
Richard Uutmaa meremaalide 
näituse avamine – 
“Uutmaaga rannakülades“ 
Rannarahva Muuseumis

12. oktoober
Sarja “Mõisamängud“ kontsert 
NYYD kvartett ja Kalev Kuljus 
(oboe, Saksamaa), Esa Tapani
(metsasarv, Soome), Reinut 
Tepp (klavessiin)
Viimsi Kooli saalis

12. oktoober k 18
Terve Pere Kool, 2. loeng
Lisainfo www.harmoonikum.ee 
Eelregistreerimine: 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis

13. oktoober k 12
Eakate sügisene mälumäng
Kutsume osalema Viimsi külade
esindusvõistkondi!
Võistkonna suurus 3 võistlejat – 
2 eakat ja 1 noorem
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Randvere Päevakeskuses

14. oktoober k 14
Muusikaline lastelavastus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Vanusepiirang – alates 3. elu-
aastast!
Pilet 5 €, sooduspilet 3 € 
(lapsed 3–17 a ja pensionärid), 
inva soodustus 3 €, inva 
saatja 3 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
tund enne etenduse algust 
kohapeal
Lisainfo: Kalle Erm, tel 50 59 043
Viimsi Huvikeskuses

14. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumala-
teenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15.–19. oktoober
Raamatunäitus “Mälestades 
Urmas Otti tema 5. surma-
aastapäeval“
Viimsi Raamatukogus

16. oktoober k 16.30 ja k 19
Muusikaline lastelavastus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Vanusepiirang – alates 3. elu-
aastast!
Pilet 5 €, sooduspilet 3 € 
(lapsed 3–17 a ja pensionärid), 
inva soodustus 3 €, inva 
saatja 3 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
tund enne etenduse algust 
kohapeal
Lisainfo: Kalle Erm, tel 50 59 043
Viimsi Huvikeskuses

17. oktoober k 17–19
Külla tuleb kosmeetik, kes 
räägib oma tööst ning tutvus-
tab õppimisvõimalusi ilukoolis
Viimsi Noortekeskuses

17. oktoober  k 18
Filmiõhtu “Georg”
Viimsi Päevakeskuses

18. oktoober k 17–20
Piljardi- ja lauatennise turniir 
15–26-aastastele noortele
Osalustasu 1 €, registreeru-
mine noortekeskuses!
Viimsi Noortekeskuses

20. oktoober k 17
Muusikaline lastelavastus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Vanusepiirang – alates 3. elu-
aastast!
Pilet 5 €, sooduspilet 3 € 
(lapsed 3–17 a ja pensionärid), 
inva soodustus 3 €, inva 
saatja 3 €
Piletid müügil Piletilevis ja 
tund enne etenduse algust 
kohapeal
Lisainfo: Kalle Erm, tel 50 59 043
Viimsi Huvikeskuses

20. oktoober k 10–16
Laste esmaabikoolitus
Eelregistreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis

21. oktoober k 19
Vana Baskini Teatri etendus 
“Valedetektor“
Piletite broneerimine ja info 
tel 606 6838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 12 /10 € (õpilased, 
pensionärid)
Viimsi Huvikeskuses

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

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

www.viimsivald.ee 
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Erametsaomanikud, kes 
soovivad tulevikus oma 
metsa pealt rohkem tulu 
teenida – praegu on õige 
aeg metsa hoolduseks 
EL-i toetusraha taotleda.

Uuringud näitavad, et metsa-
majanduses jääb väga suur osa 
tulust saamata, kuna õigeaeg-
selt on tegemata jäetud metsa-
väärtust tulevikus tõstvad te-
gevused. Selleks, et tulevikus 
saada metsast maksimaalselt 
tulu, on vajalik õigeaegselt 
teha hooldusraiet, millega pa-
randatakse väärtuslikumate 
puuliikide kasvutingimusi. 
Vajalik on kasvavate puude 
laasimine, et saada tulevikus 
oksavaba spoonipakku või 
palki. Parandada saab metsa 
liigilist koosseisu. Samuti ei 
tohi unustada ulukikahjustus-
te ning metsataimehaiguste 
ennetamist ja tõrjet. Paljudes 
piirkondades on möödapääs-
matu teha ka tulekahju enneta-
miseks mitmeid töid. 

Sel aastal saab 1.–16. ok-
toobrini taotleda Euroopa Lii-
du rahadest finantseeritavaid 
toetusi erametsa majandusliku 
väärtuse tõstmiseks. Selleks 
on välja töötatud Eesti maaelu 
arengukava 2007–2013 met-
sandusmeetmed 1.5 – metsade 
majandusliku väärtuse paran-
damine ja metsandussaadus-
tele lisandväärtuse andmine. 
Selle meetme alusel annab SA 
Erametsakeskus erametsaoma-
nikele välja kolme erinevat 
toetust. Nende eelarve on sel-

Õige aeg taotleda metsa hoolduseks toetusraha

lel aastal kokku 2,9 miljonit 
eurot.

Metsa majandusliku 
väärtuse parandamise 
investeeringutoetus
Antud toetusega toetatakse:
• kuni 30 aasta vanuses puistus 
hooldusraiet;
• kasvavate puude laasimist 
metsa tootmispotensiaali tõst-
miseks;
• metsauuendamise töid (maa-
pinna ettevalmistamine, istuta-
mine jm) metsa liigilise koos-
seisu parandamiseks;
• metsatehnika ja metsatarvi-
kute soetamist;
• ulukikahjustuste ning taime-

haiguste ja -kahjustuste enne-
tamist (aedade, tarade, tõrje- ja 
kaitsevahendite soetamine ja 
paigaldamine).

Kahjustatud metsa 
taastamise investee-
ringutoetus
Antud toetusega toetatakse:
• uue metssakultuuri rajamist s.o 
maapinna ettevalmistamine ja 
taimede soetamine, istutamine;
• looduslikule uuenemisele 
kaasaitamist;
• metsakultuuri hooldamist.

Metsatulekahju enne-
tamise investeeringu-
toetus

Antud toetusega toetatakse:
• tulekaitseobjekti tähistamist 
(märgi või plakati soetamine ja 
paigaldamine);
• tuletõrje veevõtukohale juur-
depääsutee korrashoidu;
• tuletõkestusriba või -vööndi 
rajamist ja korrashoidu;
• suitsetamise ja lõkketegemi-
se koha rajamist ja tähistamist.

Nende toetustega kompen-
seeritakse 50–80% abikõlbli-
kest kuludest. Töödega saab 
alustada peale taotluse esita-
mist ja need tuleb lõpetada 31. 
detsembriks 2014. Kahjustatud 
metsatoetust saab aga taotleda 
ka juba möödunud aastal tehtud 
tegevuste kohta tagantjärgi.

Metsandustoetuste kohta 
saab lisaks uurida SA Eramet-
sakeskuse kodulehelt www.
eramets.ee. Metsa majandus-
liku väärtuse parandamise, 
tulekahjude ennetamise ja 
kahjustatud metsa investeerin-
gu toetuste taotlusi võtab vas-
tu Erametsakeskus Tallinnas 
(Mustamäe tee 50). Elektroo-
niliselt saab toetust taotleda 
E-Pria portaali kaudu https://
epria.eesti.ee/epria/. 

Kui erametsaomanik jääb 
hätta taotluste täitmisega või 
toetuse raames metsatööde 
teostamisega, on mõistlik võt-
ta ühendust riiklikult ametisse 
nimetatud metsandusvaldkon-
na tugiisikuga. Tugiisikuid 
on üle Eesti kokku 16. Nende 
ülesandeks on erametsanduse 
edendamine, toetuste taotlemi-
se organiseerimine ja spetsiifi-
liste metsanduslike küsimuste 
korral juba õige metsakonsu-
lendi juurde suunamine. Tu-
giisiku konsultatsioon on ta-
suta. Tallinna piirkonnas on 
tugiisikuks Rünno Viir (tel 51 
38 384, e-post rynno.viir@er-
ametsaliit.ee). 

Lisaks toimub 1. oktoobril 
kell 16.00 Tallinnas Pärnu mnt 
67a infopäev, kus selgitatakse 
täpsemalt, miks on vajalikud 
metsa hooldustööd, kuidas see 
metsaomanikule ära tasub ja 
kuidas taotleda selleks EL-i 
toetusrahasid. Samas aitavad 
metsanduskonsulendid ka per-
sonaalselt erametsaomanikel 
täita eelpool loetletud toetuste 
taotlusi. Infopäev on kõigile 

osalejatele tasuta! Täiendav 
info koolituse kohta veebiaad-
ressil www.eestimetsaühistu.ee. 

Lisaks on väga oluline 
meelde tuletada neile eramet-
saomanikele, kes juba varase-
matel aastatel on saanud metsa 
majandusliku väärtuse paran-
damiseks toetust, et tööde teos-
tamiseks on aega 2 aastat, ala-
tes toetuse otsuse tegemisest. 
Tänaseks päevaks on tekkinud 
olukord, kus EL-i üks prog-
rammperiood hakkab lõppema 
ja paljud erametsaomanikud ei 
ole neile eraldatud toetusraha-
sid kasutanud. Selle tulemusel 
on 1. augusti 2012 seisuga välja 
makstud alla poole meetme 1.5 
rahadest, mis oli ette nähtud 
aastateks 2007–2013. See tä-
hendab, et metsaomanikud on 
Erametsakeskusest saanud küll 
positiivse otsuse, kuid metsa-
omanikud ise ei ole oma tege-
vusi ligikaudu pooltel juhtudel 
ellu viinud. 8,2 miljonit eurot 
ootab metsaomanike tegutse-
mist. Kindlasti ei ole see raha, 
mida metsaomanikud ei vajaks. 
Kuid selle kasutamata jätmi-
ne annab uue eelarve perioodi 
toetusmeetmete väljatöötajata-
jatele signaali, nagu metsaoma-
nikud nii palju raha ei vajaks. 
See aga võib viia olukorrani, 
kus järgmisel perioodil vähen-
datakse metsandustoetusi olu-
lisel määral. Lõpptulemusena 
kannatavad meie hooldamata 
metsad ning erametsaomanikud 
kannavad majanduslikku kahju.

Epp Remmelg
Eesti Metsaühistu

Tööde teostamiseks on aega kaks aastat alates toetuse otsuse tegemisest. Foto Matton

Kuidas hoida tuba soojas 
ja punane kukk katusest 
kaugel ehk meeldetuletu-
si talviseks kütteperioo-
diks.

Igal aastal saab ligi 300 tu-
lekahju alguse suitsulõõris 
süttinud tahmast, katkisest 
küttekoldest või kütteseadme 
valest kasutamisest. Selliseid 
põlenguid on võimalik ära 
hoida korstnate ja küttekeha-
de regulaarse puhastamise ja 
hooldamisega.

Tulekahjude põhjused
• Katkised kütteseadmed ja 
nende vale või hooletu kasu-
tamine.
• Ahju ülekütmine.
• Praod kütteseadmetes.
• Ahjuukse lahtijätmine.
• Valesti või omavoliliselt ehi-
tatud küttekolded.
• Pühkimata korsten.
• Küttekolde ees hoitav põlev 
materjal.
• Rõivaste kuivatamine lahti-
se tule või kõrge temperatuuri 
juures.
• Rohkeid sädemeid tekitava 
materjali kasutamine ahjus ja 
kaminas.
• Plahvatusohtlike esemete põ-
letamine.

Kütteseadme hooldus
Uus kütteperiood on taas käes, 
suur hulk korstnaid on veel 
pühkimata ning küttekollete 
korrasolek üle kontrollimata. 
Korstnapühkija kutsumiseks 
on viimane aeg – järjekorrad 
korstnapühkijate juurde on pi-
kad ning kuuma ahju pühkida 
pole võimalik. 

Enne kütteperioodi algust 
ei pea mitte ainult korstent 
pühkima, vaid kogu küttesüs-
teem tuleb kriitilise pilguga 
üle vaadata – kas lõõrides, 
pliitides, soemüürides, ahjudes 
ega korstnates pole pragusid 
ning kusagilt suitsu sisse ei 
aja. Samuti tuleb kontrollida, 
et korsten pole pigitunud ning 
kas tahmaluugid käivad kind-
lalt kinni.

Aastaringse puiduga küt-
mise korral tuleb küttesead-
meid ja lõõre puhastada kaks 
korda, hooajaliselt kasutata-
vaid üks kord enne küttepe-
rioodi algust ja gaasiküttesead-
meid üks kord aastas. Eramus 
tohib korstent ise puhastada, 
kuid üks kord viie aasta jook-
sul tuleb kutsuda seda tegema 
kutsetunnistusega korstnapüh-
kija. Ridaelamus ja korteris 
peab vähemalt kord aastas käi-
ma kutseline korstnapühkija.  

Kuidas kütta
Ahju peaks kütma kuiva 
korraliku halupuuga. Puit-
materjalid, mis on värvitud, 
immutatud või muul viisil 
kemikaalidega töödeldud, ei 
sobi kütmiseks. Puidus olev 
keemia talletub küttekolde 
seintele ja hiljem on seda kät-
te saada väga keeruline. Sama 
kehtib olmeprahi põletamise 
puhul.

Umbkoldega ahjul puu-
dub kolde all tuharuum, mille 
kaudu kolle õhku saab. õhk 
tuleb koldesse läbi sisemise 
koldeukse (tõmbeukse). Enne 
kütmist tuleb kolle vanast tu-
hast puhastada. Kui puud on 
süttinud, pannakse tõmbeuks 
kinni, välisuks jääb lahti. Kui 
kütus 10–20 minuti pärast in-
tensiivselt põleb, võib välisuk-
se koomale lükata. Välisukse 
võib sulgeda alles siis, kui 
leeki pole näha ja ahju on jää-
nud vaid hõõguvad söed. Siib-
ri võib sulgeda paarkümmend 
minutit pärast ahju välisukse 
sulgemist. Soovitatav on jätta 
väike pilu, mitte siiber täieli-
kult sulgeda. Restkolde puhul 
suletakse koldeuks täielikult, 
kui puud on üleni leekides. 
Kolle saab õhku läbi tuharuu-
mi ja resti.

Siiber peab olema kütmise 
ajal täielikult avatud.

Ahi hakkab sooja andma 
alles siis, kui kütmisest on 
veidi aega möödas. Külmade 
ilmade korral ära lisa järjest 
puid ahju juurde, vaid küta ah-
jutäis paar korda päevas.

Tahmapõlengud
Igal aastal saab Päästeamet 
ligi 200 tahmapõlengu väl-
jakutset. Tahm tekib kütu-

se mittetäielikul põlemisel. 
Lõõrides oleva liigse tahma 
ja pigi süttimine võib põhjus-
tada lõõride ja korstna kuu-
menemisest tulekahju samas 
hoones või korstnast kõrgelt 
välja käiva leegi ja sädemete 
tõttu ohustada lähedalolevaid 
maju. 

Tahmapõlengu vältimiseks 
tuleb küttekoldeid regulaarselt 
hooldada, kütta kvaliteetse ma-
terjaliga ning õigesti.

Kokkuvõtlikult:
• Ära küta rikkis küttekollet.
• Hoolda küttekollet.
• Pühi korstent vähemalt üks 
kord aastas. Eramus tohib 
korstnat pühkida ise, ridaela-
mus ja korteris peab tegema 
seda tööd kutseline korstna-
pühkija. 
• Kasuta pliitide ja ahjude pa-
randamiseks elukutselise pot-
tsepa abi.
• Ära hoia kergesti süttivaid 
asju küttekoldele liiga lähedal 
– tulekahju võib tekkida soo-
jusülekandest või lenduvast 
sädemest.
• Ära lahku kodust ega mine 
magama enne, kui kütmine on 
lõppenud.
• Ära küta ahju liimpuidu, sae-
puruplaadi, olmejäätmetega. 
• Ära küta ahju ega pliiti särts-
kuumaks.
• Tühjenda küttekolle sütest 
alles pärast nende jahtumist. 
Veendu, et tuhas ei oleks hõõ-
guvaid tükke.
• Ära küta rikkis küttekollet.
• Ära sulge siibrit, kui koldes 
on veel lahtist tuld või siniselt 
hõõguvaid söetükke.

Ants Raava
Põhja Päästekeskuse 

pressiesindaja

Põhilised meeldetuletused talviseks kütteperioodiks

Keegi ei taha oma katusel punast kukke näha
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Õige aeg taotleda metsa hoolduseks toetusraha
6.–7. oktoobril toimub Viimsi Kooli väi-
keses majas Viimsi valla malefestival. 
Malefestivali korraldab ja viib läbi Viim-
si Maleselts Apones koostöös Viimsi Val-
lavalitsuse, Viimsi Kooli ja Eesti Male 
Toetusühinguga.

Festivali programmi raames toimub 6. 
oktoobril algusega kell 11 teist järjestikust 
aastat Viimsi valla kiirmaleturniir, kuhu on 
osalema oodatud kõik malehuvilised nii 
Viimsi vallast kui ka mujalt Eestist. Võist-
lus kuulub 2012. aasta BEKO maleturnii-
ride sarja, mille koondauhinnad on välja 
pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo 
http://www.eestimale.ee/sari2012/ – sa-
mast leiab ka detailse Viimsi valla kiirma-
leturniiri juhendi. Viimsi valla võistlejaile 
on turniiril osavõtumaks 5 eurot. Võistluse-
le eelregistreerimine teostada hiljemalt 5. 
oktoobriks 2012 kell 12 eelistatult e-posti 
aadressile malegold7@gmail.com või tele-
fonil 53 496 452 (Margus Sööt), teatades 
osaleja ees- ja perekonnanime ning sünni-
aasta. Lõplik registreerimine võistluspäe-
va hommikul kohapeal kell 10.15–10.55. 
Eelmisel aastal võitis Viimsi valla kiirmale-
turniiri suurmeister Jaan Ehlvest, osales 62 
maletajat.

Festivali programmi teise üritusena toi-
mub 7. oktoobril algusega kell 11 Eesti esi-
maletaja Kaido Külaotsa malesimultaan 
Viimsi valla malehuvilistele – osalema on 
oodatud nii täiskasvanud kui ka noored 
malesõbrad. Simultaan toimub kuni 20 
laual, simultaanile registreerimine teosta-
da samadele kontaktidele nagu kiirmale-
turniirilegi registreerimine.

Margus Sööt 
Viimsi Maleselts Apones, juhatuse liige

Viimsi valla malefes-
tival kutsub osalema

1.–3. klassi tüdruk,

tule jalgpalli 
trenni!

Trennid toimuvad 
E kell 16.00 ja 

K kell 15.00 Viimsi Spordihoones

Lisainfo 
reelika@jkkalev.ee, 
tel 5818 0803 või 

pirjopeterson@gmail.com 
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Sel aastal 
Miidurannas.  

Tel 55 935 863

Poes 
“Riietering” 

Viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

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

ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

ORIFLAME Teeninduspunkt alates 18. septembrist avatud VIIMSIS

T 12.00 – 19.00, N 15.00 – 19.00, R 15.00 – 19.00, L 12.00 – 15.00
Viimsi, Kaluri tee 3,  Fertilitase vastas. Telefon 5384 7981

Telli oma pakk mugavalt Viimsisse.
Kohapeal kogu tootevalik, võimalik osta katalooge ja vormistada liitumist.

Hakkavad toimuma tootekoolid ja erinevad koolitused.

Tule tutvu kohapeal Oriflame võimalustega.

Oriflame57tp@gmail.com

l Ilusalong Elegance, asukohaga Randvere tee 
17, otsib oma sõbralikku kollektiivi kosmeetikut ja 
juuksurit. Soovijatel palume saata oma CV e-posti 
aadressile kai.salong@gmail.com.

l Võimalus tellida ponid sünnipäevale lapsi sõi-
dutama. Tuleme kas ühe või kahe poniga kohale 
Tallinna lähedal asuvatesse piirkondadesse. Poni-
sõit 1,5 tundi 45 €, lisandub transport 25 €. Vastan 
küsimustele hea meelega ning aja broneerimiseks 
palun helistage tel 56 633 596, www.piibelehe-
talu.com. 

l Pere üürib pikemaks ajaks 3- või 4-toalise 
korteri. Tel 51 968 166.

l Pere soovib üürida ridaelamu või maja pike-
maks ajaks Viimsi vallas või Pirital (kuu üür kuni 
700 €). Info tel 51 997 679.

l Müüa garaažiboks Katlamaja teel Viimsis. Hind 
4300 €. Tel 56 642 334, Rainer.

l 11.10.2012 kell 18.30 toimub Harmoonikumis 
(Pargi tee 8, Viimsi) filmiõhtu, kus vaatame filmi 
“Illusioon” ning seejärel arutleme koos tekkinud 
mõtete ning küsimuste üle. Täpsem info www.
harmoonikum.ee. 

l Anda üürile uus 3-toaline korter Haabneemes. 
Info tel 51 11 834.

l Kaseklotsid 40 l/3 €, männiklotsid 40 l/1,8 €. 
Täiskuivad kasehalud 40 l/3 €, 60 l/3,8 €. Trans-
port tasuta! Võta julgelt ühendust: tel 51 979 258, 
www.kodukytja.eu. 

l Raamatupidamine väikefirmadele, helista ja 
küsi lisa. Tel 58 026 333, merli@smartbooks.ee, 
www.SmartBooks.ee.

l Restoran BelFrit (asukohaga Viimsi kaubakes-
kuses) vajab klienditeenindajat. Hea palk ja head 
töötingimused. Tel 55 31 159. 

l Pere otsib Randverre 3 tööpäeval nädalas kodu-
abilist. Tel 52 27 933. 

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest sel 
aastal Miidurannas. Vähim kogus umbes 25 kg 
õunu. Tel 55 935 863.

l Müüa garaaž Viimsis Katlamaja tee 4–3, hind 
4200 €. Kontakt tel 53 408 668, Marek.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 
lisainfot tel 53 996 098, Rene.

l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus Katlamaja tee 
2. Kinnistu suurus 40 m2, sihtotstarve elamumaa. 
Tel 50 58 794, e-post martin@baltreal.ee.  

l Kui maadled tulutult liigse kehakaaluga, on aeg 
muuta enda mõtlemisest tulenevaid käitumis-

ERAKUULUTUSED

toitumisharjumusi! Kaasaegseid psühhotehnikaid 
kasutav metoodika on abiks! Uus kursus KINDEL 8 
alustab 5. oktoobril. Kursuse juhendaja Ülli Kuku-
mägi. Lisainfo ja registreerimine ylli@suhtekunst.
ee, vaata ka www.suhtekunst.ee. 

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

l Mitmekülgsete kogemustega meister ehitab 
aedu, grillinurki, kuure, saunu jms, paneb sillutist 
ja teeb igasuguseid kivi- ja plaatimistöid Viimsis 
ja lähiümbruses. Tel 53 487 147, e-mail 
mauropeduzzi@gmail.com.

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 
võib kõike. Tel 56 740 940, Mart. 

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist 
www.ennustus.ee.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask 
(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kase-
klotsid (5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männi-
klotsid (5–30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad 
soodsad, kott alates 1,5 eurot. Alates 50 kotist on 
transport Viimsi valda tasuta. Tellimine: tel 51 989 
070 või info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee. 

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont. 
Tel 56 900 686.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-
kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-
haljastuse valikraie, muru ja haljasalade niitmine 
ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine, muru ra-
jamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus. Väik-
sed remonttööd majapidamises. Tel 55 637 666, 
www.ifhaljastus.ee.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, klot-
sid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. 
Tel 50 18 594.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täite-
pinnast. Tel 50 92 936. 

l Raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, otsib lisa-
tööd. Korraldan kogu raamatupidamise algdoku-
mendist aastaaruandeni, programm HansaRaama. 
Uuele kliendile esimene kuu tasuta! Tel 51 19 966.

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

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Oht-
like puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388 
994. Vt ka: puhastused – kpe.ee. 

Tänavakivide 
paigaldus

Haljastustööd

tel 5343 3881
andesiin.ee 

rauno112@hotmail.com

Püünsi Kool otsib oma 
tegusasse kollektiivi 

inglise Keele õPetajat 
(21 tundi nädalas)

Avaldus ja CV saata hiljemalt 11. oktoobriks 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, 
Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 

e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee.

STEFANETI 
LASTERIIDED

UUED RIIDED 
BEEBIDELE 

JA VÄIKELASTELE
Viimsis Kaluri tee 3

Avatud T, K, N 10-14
Vaata ka e-poodi

www.stefaneti.ee

Võlg
Viimsi Teataja-
le on reklaami 
eest jätnud
tasumata firma 
Elisel Trade OÜ. 

VT

IlusalongI Venus
juuksur-kosmeetik-maniküür-pediküür

Oktoobris pediküür 18 €.

Pakume ilusat tuba massöörile töötami-
seks 3 x nädalas.
 
Tel. 60 00 444, Kaluri tee 3, 
Haabneeme

Praegusel suurte muutuste ajal esitab töö 
iseendaga sageli mitmeid väljakutseid. 
See eeldab kindlat meelt ja järjepidevust, 
samuti valmisolekut muutuda ning võtta 
vastu kõrgema sageduse energiaid. 

Suure tõenäosusega 
võid kogeda hetki, mil sul 
võib vaja minna juhatust 
galaktilisest nihkest ja 
Maa magnetvälja nihkest 
tulenevate muudatuste-
ga toimetulemiseks. 

Mai-Agate Väljataga ja 
Kreet Rosin on hinna-
tud vaimsete teemade

õpetajad. Töötades inimestega, kasutab 
Mai-Agate peamiselt selgeltnägemist ja reg-
ressiooni, Kreet peamiselt tulevikuteraapiat 
ning mõtteväljaravi. Mõlemad toetuvad oma 
töös tunnetusele ja sisemisele teadmisele.

Raamatust “Teejuht tööks iseendaga“ 
leiad infot selle kohta, millised võivad ol-
la suurimad takistused teel kõrgemasse sa-
gedusse ja harmoonilisemate kogemuste 
juurde. Saad teada, millised on uue ajastu 
tööriistad, mida tasub oma elu loomisel kasu-
tada. Toodud on ka näide elust enesest – ühe 
vähihaige töö iseendaga. Sellest võib sulle abi 
olla isiklike väljakutsetega tegelemisel.

Oma aja äraelanud uskumuste muutmi-
seks on raamatus mitu meditatsiooni.

Teejuht tööks iseendaga

Viimsi Laskurklubi oTSIB RUUmE 
õhkrelvade lasketreeningute läbiviimiseks 

Haabneemes, Viimsis või nende lähi-
ümbruses. Sobivad pinnad on minimaalselt 
12 x 6 m, varustatud elektriga, lukustatavad. 

Sobivad keldrid, pööningud jms tava-
kasutuseta pinnad. 

Kontakt: arles.taal@mail.ee, 50 59 281.

Ootame eakaid 
matkale!
Esimene sügismatk sarjast “Tunne ko-
duvalda“ toimub pühapäeval, 30. sep-
tembril Rohuneeme puhkealale. 

Koguneme Rohuneeme kabeli ees kell 
10.15. Buss V1 väljub Viimsi haigla eest kell 
9.56. Matka pikkus 6 km. 

Pakume mõneti uut rajalõiku, läbime 
põlismetsa lõunast põhja. Lõpuks suundu-
me RMK lõkkeplatsile, kus grillime vorsti-
kesi ja joome kuuma teed.

Ootame kõiki, kes tahavad nautida ilu-
sat Viimsi loodust. 

NB! Ärge unustage võtmast kaasa kõn-
nikeppe!

Matka korraldab Viimsi Pensionäride 
Ühendus. Info tel 601 2354.

Viimsi Pensionäride Ühendus

Tähelepanu eakad 
mälumängurid!
Eakate sügisene MÄLUMÄNG 13. oktoobril 
kell 12.00 Randvere Päevakeskuse ruumi-
des

Kutsume külade esindusvõistkondi osale-
ma eakatele mõeldud MÄLUMÄNGUS.

Võistkonna suurus 3 liiget – 2 eakat ja üks 
noorem võistleja.

Teemadeks VARIA, LOODUS, SPORT, KUL-
TUUR, koduvald VIIMSI!

Auhinnad esimesele kolmele võistkon-
nale.

Olete oodatud!  Võimalusel  registreerida 
4. Oktoobrini tel 511 4528.

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus!

Viimsi Pensionäride Ühendus

AS Viimsi Vesi kuulutab välja avaliku kirjaliku enampak-
kumise AS Viimsi Vesi omandis olevate kinnistute Vehe-
ma tee 5  (89001:010:2849)  müügiks alghinnaga 77 000 
eurot, Metsavahe tee 1 (89006:002:0002) alghinnaga 42 
000 eurot ja Nelgi tee 23 (89001:010:2885) alghinnaga 
70 000 eurot.

Lisainfo: www.viimsivesi.ee

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.10.2012.a k 09.00. 

Pakkumiste esitamise koht: AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1,  
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
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Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia, 
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Viimsi Kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müügikoha rendihind septembri lõpuni 25 EUR/nädal
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

KoDUKoRISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine 
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

KoNToRIKoRISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus 
tasuta!

MOEKUNSTI- JA 
DISAINIRING 
VIIMSI HUVIKESKUSES

Hei, moehuvilised!
On teil huvi moekunsti ja disaini vastu 
ning te soovite õppida ja koos leiutada 

kõikvõimalikke tehnikaid, mida saab teha 
kangaga? Proovida õmmelda, trükki-
da, kaunistada ja korraldada kevadeks 
omavalmistatud töödetest meeldejääv 

moeshow!

Kooliõpilaste grupid teisipäeviti:
16.15-17.45 või 17.45-19.15 

Täiskasvanute grupid teisipäeviti 
(alustame 2. oktoobril)

10.00–11.30 või 19.15–20.45.

VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE TANTSUKLUBI 
KUTSUB LAPSI TANTSIMA!
4–5,5-a lapsed K 19.15-20.00
1.–3. klassi lapsed (2 x nädalas) T ja N 
15.00–16.00

Treener Piret Kõõra

Ringi hinnad 1 kord nädalas 17 € (kuutasu),
2 korda nädalas 22 € (kuutasu)

Info ja registreerimine telefonil 55 634 784 
või e-mailil lastetants@huvikeskus.ee 

Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
treeningsaalis I korrusel

PIlaTese TReenInguD
VIIMsI HuVIKesKuses

HOMMIKUSED PILATESE TRENNID!
 Esmaspäeviti ja kolmapäeviti 9.05–10.00

Treeningutes osalemine toimub 
eelregistreerumisega

e-mailile eva@pilatesstudio.ee. 
Lisainfo telefonil 5342 6382 (E-R 10.00–18.00).

LÕUNASED JA ÕHTUSED PILATESE 
TRENNID!

Kolmapäeviti 12.00–13.00 
Reedeti 12.00–13.00 ja 19.30–20.30 (alates 

oktoobrist)

Info ja registreerimine:                                                                                                
Evelin Märtson

telefon: 513 6767, e-mail: emartson@hot.ee

Ita-Riina muusikastuudio
ootab lauluhuvilisi lapsi

õpetaja Ly Lumiste rühmadesse

PIILUME KOOS PÕNEVATE RÜTMIDE, 
TOREDATE PILLIDE JA 

LÕBUSATE LAULUDE MAAILMA!

1–2 aastased
neljapäeviti 10.45–11.45 

3–4 aastased
kolmapäeviti 17.30–18.15 

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas Viimsi 
Huvikeskuse II korruse lauluklassis

info ja registreerumissoov:
itariinapedanik@gmail.com

võtab tööle:
• Matemaatikaõpetaja (asendusõpetaja, tööle 
asumise aeg jaanuaris 2013)
• Inglise keele õpetaja (tööle asumise aeg jaa-
nuaris 2013)
• Klassiõpetaja (tööle asumise aeg jaanuaris 2013)
• Psühholoogi (tööle asumise aeg november 
2012)
EduKal KandIdaadIl on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded
• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele
Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia
dokumendid saata hiljemalt 31.oktoobriks 2012
greta@viimsi.edu.ee või Randvere tee 8, Haab-
neeme 74001, Harjumaa

Väikelapse esmaabi-
koolitus
Esmaabikoolitus kõigile, kelle jaoks on 
laps ja tema tervis kalleim vara.

Lastevanemate teadmi-
sed lastehaigustest aga 
samuti last ähvardava-
test ohtudest on esma-
tähtsad. Koolitusel saa-
te te informatsiooni sage
damini esinevatest las-
tehaigustest ning trau-

madest ja nõuandeid, kuidas olukorraga toi-
me tulla.

Koolitus toimub 20. oktoobril kell 10–
16 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, koo-
lituse hind on 20 €, koolitaja Margit Pärn,
lisainfo www.rkelu.ee, registreerimine e-
mailil: viimsi@huvikeskus.ee 

SELTSKONNA
TANTSU KURSUSED 
täiskasvanutele ja kesk-
kooliõpilastele
Tunnid toimuvad NELjAPäEVITI 
kell 20.00 algajad
kell 21.00 edasijõudnud

Õpetatavad tantsud on aeglane valss, 
viini valss, fokstrott, tango, samba, 
cha-cha-cha, rumba, jive. Osavõtuks 
palume eelnevalt registreeruda aadressil 
heatujustuudio@gmail.com teatades 
enda ja oma partneri nimed ning üks 
kontakttelefon.

Ühe tantsutunni hind paarile on 10 €. 
Treener: ALAR KAASIK

SELTSKONNATANTS
NELjAPäEVITI 18.00–19.00 algajad, 
19.00–20.00 edasijõudnud

Treener: Helve Kruusement
Info ja registreerimine: helve.kruusement@mail.ee
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Arvutite ja mobiiltelefonide hooldus ja remont
Kodulehtede valmistamine
mängukonsoolide hooldus ja remont 

Merivälja tee 1, Tallinn
tel: 609 6166, mob: 507 4222

info@arvutipank.ee, www.arvutipank.ee
E-R 9-19, L 10-15

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

oma aiamööbli, terrassid, 
fassaadid ja põrandad saad korda 

osmo Color õlivahadega.

Aadress: Laki 5b,Tallinn
tel. 684 4100, mob 56508307

osmo@osmo.ee
www.osmo.ee


