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Viimased lubadused anti Valgas

Vallavolikogu kinnitas jaanuarikuu 
istungil Viimsi valla 2013. aasta eel-
arve. Eelarve vastuvõtmine on valla jaoks 
igal aastal üks tähtsamaid otsuseid. 

Eelarve koostamise prot-
sess on pikk ja algas juba 
eelmise aasta juunis, kui 
vallavalitsus kinnitas eel-
arve koostamise lähtetin-
gimused. Oktoobris kin-
nitas volikogu Viimsi 
valla eelarvestrateegia

aastateks 2013-2016. Need kaks dokumenti 
panid paika raamid eelarve koostamiseks, kuid 
jälgida tuleb ka valla arengukava, arvestada sea-
dusandluse muutumisega ning Eesti ja maailma 
majanduses toimuvat. 

Eelnevad aastad on näidanud, et eelarve tu-
lude planeerimisel tuleb olla ettevaatlik ja seda 
on arvestatud ka 2013. aasta eelarve tegemisel. 
Aluseks on võetud eelmise aasta tegelikud lae-
kumised tululiikide lõikes, samuti elanike ja 
maksumaksjate arvu kasv, tööhõive näitajad ja 
erinevad majandusprognoosid.

Eelarve põhitegevuse tulud ilma erinevate 
toetusteta on kasvanud 18,8 miljonile eurole ja 
seda on 7,8% rohkem kui oli 2012. aasta põhi-
tegevuse tulude eelarve reaalne täitmine. Tulude 
kasv on planeeritud maksutulude kasvu arvelt, 
millest olulisemad valla eelarve jaoks on füüsi-
lise isiku tulumaks ja maamaks. Mõlema maksu 
osas on toimunud muutused maksude arvestuse 
osas. Füüsilise isiku maksustatavast tulust lae-
kub 2013. aastast kohalikele omavalitsustele 
senise 11,4% asemel 11,57% ja maamaksu mää-
ra tõusu 2013. aasta algusest kinnitas volikogu 
määrusega detsembris.  

Põhitegevuse kulud on kasvanud ilma toe-
tusteta 13,2 miljoni euroni, mis on 9,3% rohkem 
kui eelmise aasta eelarve täitmine. Viimsi vald 
väärtustab lapsi ja peresid, andes omapoolse 
panuse erinevate soodustuste  ja toetuste kaudu, 
millest ühena lisandus sellest aastast tasuta koo-
litoit 7.-9. klassidele. Tegevuskulud, mille hulka 
kuuluvad nii personali- ja majandamiskulud kui 
ka muud kulud, millest enamuse moodustab eel-
arve reservfond, suurenevad samuti.

Suurim muutus on 2013. aastal toimunud eel-
arve investeerimistegevuse osas, kasvades aasta 
varasemaga võrreldes peaaegu kolm korda. Põh-
juseks on väga suur investeering hariduse vald-
konnas – Randvere koolihoone ehitus. Kasvava 
rahvaarvuga omavalitsusena on Viimsi vald üks 
väheseid, kellel on vajadus ehitada uusi koole ja 
lasteaedu ning see on Eesti mõistes positiivselt 
tavapäratu. Kuna valla laenukohustuste maht on 
suurem kui seadusega lubatud, siis lisakapitali 
investeeringuteks Viimsi vald kasutada ei saa. 
Ühest küljest paneb kooli ehitusse tehtav inves-
teering valla 2013. aasta eelarvele väga suure 
koorma, kuid kuna tehtav investeering tuleb 
ainult omavahendite arvelt, siis täiendavaid ko-
hustusi Randvere kooli ehitus vallale kaasa ei too. 

Jääb üle loota, et erinevad prognoosid ja ar-
vestused peavad paika ning eelarves kavandatu 
saab ellu viia täies mahus.

Randar Lohu
rahandusameti juhataja

2012. aasta detsembris tõi 
Viimsi Harrastusteatri täis-
kasvanute trupp lavale muu-
sikalise komöödia “Lubadu-
sed, lubadused”. 

Lavastust mängiti Viimsi Huvi-
keskuse saalis detsembrikuu jook-
sul kaheksa korda, aga sellest jäi 
trupile selgelt liiga väheks. Alles 
sai tükk selgeks, kui juba tuli maha 
pidada etenduse lõpupidu. Sellel 
peol sai selgeks, et kuulujuttudel 
võimalikest külalisetendustest üle 
Eesti on tõepõhi all ning jaanua-
ris ja veebruaris oodatakse meid 
Türile, Põltsamaale, Viljandisse ja 
Valka. 

Üldiselt oldi uudise üle rõõm-
sad, sest viimaseid Viimsi etendu-
si mängides hakkas just see õige 
tunne sisse tulema. Nüüd tuli kõi-
gil veel kaks nädalavahetust „Lu-
baduste“ jaoks vabaks teha ja sõb-
rad-tuttavad üle Eesti üles otsida, 
kel etendus veel nägemata ja nüüd 
selleks uus võimalus tekkis.

Pärast meeldetuletavat läbi-
mängu alustas “Lubaduste” trupp 
reedel, 18. jaanuaril bussiga sõitu 
Türi poole. Kaalusime ka võima-
lust sõita kohale isiklike autodega, 
kuid siis poleks tekkinud tõelist 
väljasõidutunnet – viimane pikem 
bussireis jäi paljudel ehk kooliaega. 

Türil ootas truppi tuttav saal. 
Samas kohas toimus aasta tagasi 
XII harrastusteatrite riigifestival, 
kus Viimsi Harrastusteater sai pari-

ma muusikali tiitli ja Karolin Saar 
pälvis parima lapse tiitli kogupe-
remuusikalis “Annie – homme on 
parem” (lavastaja Franka Vakkum). 
Tubli tehniline meeskond sättis 
lava ja tehnikapargi töökorda, as-
jatundlikku abi pakkus kultuuritöö 
spetsialist Andris Avamere. Trupp 
oli ootusärev, kuna ei olnud teada, 
palju rahvast kohale tuleb – piletite 
eelmüügi numbrid polnud just kii-
ta. Pärast muusikali avanumbrit oli 
aga selge, et publikut on piisavalt ja 
vastuvõtt väga soe. 

Etenduse lõppedes pakkisime 
dekoratsioonid, rekvisiidid ja kos-
tüümid, et need järgmisel päeval 
bussi laadida. Kuna 19. jaanua-
ril ootas meid ees külalisetendus 
Põltsamaal, jäime ööbima Türile. 
Öö möödus lauldes ja seltskon-
namänge mängides – nagu tõeline 
klassiekskursioon põhikooli ajal.

Põltsamaa Kultuurikeskusesse 
jõudsime laupäeva pärastlõunal. 
Saal oli suur ja üsna kõle, kuna 
publiku toole polnud veel rivi-
desse seatud. Vaba aega enne he-
liproovi kasutati nii tukkumiseks 
kui ka kohaliku kaubandusega 
tutvumiseks. Nii mõnigi naisnäit-
leja leidis kohalikust poest endale 
kas uued punased kingad või ilusa 
pesu. Igal juhul läks Põltsamaale 
sõit asja ette. 

Kuigi saal jäi pisut suureks ja 
publiku reaktsioon jõudis seetõttu 
lavale väikse viivitusega, võtsid 
näitlejad end vähesest unest hoo-

limata kokku ja energiat oli lava 
täis. Tundub, et see kandus ka saa-
li, kuna pärast etendust küsis kul-
tuurikeskuse valgus- ja helitehnik, 
et kas me oleme tõesti harrastajad. 
Tema polevat Põltsamaa Kultuu-
rikeskuses midagi nii võimsat va-
rem näinud. See on suur tunnustus.

Kolmas külalisetendus leidis 
aset 8. veebruaril Viljandis. Te-
gemist oli Seasaare Näitemängu 
Seltsi ja Eesti Harrastusteatrite 
Liidu ühisprojektiga “Teater tuleb 
külla”, mille raames kutsutakse 
Viljandi Sakala Keskusesse Ees-
ti parimad harrastustrupid. Nüüd 
oli kord meie käes. Keskus on 
2012. aasta sügisel renoveeritud ja 
taasavatud ning saal on väga ilus 
ja hubane. Vastuvõtt oli ülisõbra-
lik alates soolastest ja magusatest 
kringlitest näitlejate garderoobi-
des ning lõpetades seisvate ovat-
sioonidega etenduse lõpus.

Viljandis tegi viimast korda 
doktori rolli Raivo Mets, kes töö-
kohustuste tõttu ei saanud trupiga 
Valka sõita. Tema asemel tegi n-ö 
püstolrolli lavastaja Rünno Karna, 
kes astus doktorina esmakordselt 
publiku ja kogu trupi ette Valgas.

9. veebruaril sõitis “Lubaduste” 
seltskond Viljandist Valka, kus toi-
mus kõige-kõige viimane etendus. 
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus 
on Viimsi Huvikeskusest lausa 246 
km kaugusel, seega kaugeim koht, 
kus oleme üles astunud. Siiani oli 
kaugeim etenduspaik Kuressaare 

Linnateater, kus mängiti muusika-
le “Annie – homme on parem” ja 
“Tom Sawyeri seiklused”. 

Valga mõtte pani Viimsi Har-
rastusteatri projektijuht Kalle Er-
mile pähe kuuldus, et sealgi tegut-
seb teatritrupp, kes toob lavale just 
muusikale. Seega tuli oma uudis-
himu rahuldada ning teada saada, 
kes nad sellised on. 

Juba etenduse ajal oli tunda, et 
omad on saalis – palju aplodeeriti 
ning naerdi südamest. Väga hea 
oli laval olla, aga pisut kurb ka. 
Viimast korda tehti samu nalju, 
viimast korda mõeldi tantsusam-
mude peale, viimast korda lauldi 
lubadustest, viimast korda aval-
dati armastust... Suurel nukrusel 
aga ei lasknud tekkida Valga trupp 
Kungla Muusikalid, kes meile saa-
lis kaasa elas ning etenduse lõppe-
des pakkus lühikese ülevaate oma 
tegevusest ja repertuaarist. Kuigi 
saime aru, et me polegi enam nii 
erilised, on siiski tore, et on veel 
truppe, kellele on hingelähedane 
just see üsna keerukas ja mitme-
külgne muusikaližanr. Enne veel 
kui istusime bussi, et alustada pea 
neljatunnist teekonda koju, saime 
Kungla noortega tuttavaks, män-
gisime vahvaid mänge ja lubasime 
tulevikus midagi koos teha. Luba-
sime... ei saanud me ka “Lubadus-
te” lõppedes mööda lubadustest. 

Kristel Pedak
Frani osatäitja muusikalises 

komöödias “lubadused, lubadused“

Vallavolikogu 
kinnitas valla 
2013. a eelarve
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VALLAVANEMA VEERG

Teadmiseks lapsevane-
matele, kelle lapsed 
lähevad 1. septembril 
2013 esimesse klassi. 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsu-
se 27.01.2012 määrusele nr 1 
“Elukohajärgse munitsipaal-
põhikooli määramise tingimu-
sed ja kord“ toimub kooliko-
hustuslike õpilaste avalduste 
vastuvõtt elukohajärgsetesse 
koolidesse vastavalt eeltoodud 
määrusele. Määrusega saab 
tutvuda Viimsi valla kodulehel 
hariduse menüüvaates: http://
www.viimsivald.ee/10949/. 

Kõigile kooliealistele las-
tele, kelle elukoht rahvastiku-
registri järgi on Viimsi vald, 
tagatakse õppimisvõimalus elu-
kohajärgses munitsipaalkoolis. 
Viimsi vallas on elukohajärg-
seteks munitsipaalkoolideks 
Viimsi Kool (Suur maja, Karu-
laugu õppehoone ja Randvere 
õppehoone), Püünsi Kool ja 
Prangli Põhikool. 

Millal algab kooli-
kohustus? 
2013/2014. õppeaastal võetak-
se I klassi lapsed, kes saavad 1. 
oktoobriks 2013. a. 7aastaseks 
(sündinud 1. oktoobril 2005 
kuni 30. septembril 2006) või 
on saanud 2012. aastal kooli-
pikenduse. Vanema või eest-
kostja soovil võib nõustamis-
komisjoni hinnanguga lapse 
koolivalmiduse kohta kooli as-
tuda ka koolikohustuslikust east 
noorem laps. 

Kuidas minu laps saab 
õppekoha I klassi? 
Elukohajärgse kooli määrami-
seks moodustab vallavalitsus 
komisjoni, kes lähtub elukoha-
järgse kooli määramisel pea-
mise kriteeriumina järgmistest 
asjaoludest: 

• õpilase elukoha lähedus 
koolile;

• sama pere teiste laste õp-
pimine samas koolis;

• õpilase seadusliku esin-
daja soov.

Millal ja kuidas ma 
saan esitada taotluse? 
Taotluse I klassi astumiseks 
saab esitada 1.–31. märtsini 
elektrooniliselt veebikeskkon-
nas (saadaval valla kodulehel 
alates 1. märtsist). 

Juhul kui koolikohustusli-
ku õpilase sissekirjutus Viimsi 
valda on hilisem kui käesoleva 
aasta 1. veebruar, saab esita-
da taotluse elektrooniliselt või 
kirjalikult vallavalitsuse noor-
soo- ja haridusametisse: kadi@
viimsivv.ee või markii@viim-
sivv.ee

Elektroonilise avalduse link 
ning taotluse blankett on saada-
val Viimsi valla kodulehel ha-
riduse menüüvaates (alates 1. 
märtsist).

Millal ja kuidas saan 
teada, missugune kool 
minu lapsele määrati? 
Vallavalitsus moodustab ko-
misjoni, kes määrab õpilasele 
elukohajärgse kooli. Vallava-
litsuse noorsoo- ja haridus-
amet teavitab lapsevanemat 
kirjalikult komisjoni otsusest 
elukohajärgse kooli määrami-
se kohta 30. aprilliks. 

Mida tuleb mul teha, 
kui lapsele on elukoha-
järgne kool määratud? 
Alates 15. maist tuleb vanemal 
elukohajärgseks kooliks mää-
ratud kooliga ühendust võtta, 
selleks on aega 10. augusti-
ni. Lapsevanem saab esitada 
I klassi astumiseks vajalikud 
dokumendid elukohajärgsesse 
kooli peale 15. maid. Kooli-

le esitatavad dokumendid on 
järgmised:

1) õpilase vanema või eest-
kostja isikut tõendav doku-
ment;

2) lapse isikut tõendav do-
kument;

3) olemasolu korral tervi-
sekaart;

4) lapse foto suurusega 3x4 
cm õpilaspileti jaoks.

Kas ma saan panna 
lapse ka mõnda teise 
kooli? 
Vanemal on õigus määratud 
koolikohast loobuda. Sel juhul 
tuleb vanemal endal leida kool, 
kus on vabu kohti. Viimsi val-
la koolidel on õigus alates 10. 
augustist vabaks jäänud õppe-
kohad komplekteerida kooli 
vastuvõtu tingimuste ja korra 
järgi. Tallinna koolid komplek-
teerivad vabad kohad Tallinna 
koolides alates 15. juunist.

Mida teha, kui minu 
laps on 7aastane ja 
elab rahvastikuregistri 
andmetel Viimsis, 
kuid ei lähe Viimsi 
valla munitsipaalkooli 
esimesse klassi? 
Sellisel juhul tuleb lapsevane-
mal kindlasti teavitada Viimsi 
vallavalitsuse noorsoo- ja hari-
dusametit. Kindlasti teavitada 
ka lastest, kes alustavad või on 
juba alustanud õpinguid mõ-
nes välisriigis.

Kellelt saab vajadusel 
nõu küsida? 
Teie küsimustele vastavad 
Viimsi vallavalitsuse noor-
soo- ja haridusameti ametni-
kud: Kadi Bruus, noorsoo- ja 
haridusameti juhataja, tel 6066 
6862, kadi@viimsivv.ee; Ka-
trin Markii, noorsoo- ja hari-
dustöö koordinaator, tel 606 
6868, markii@viimsivv.ee; 
Riin Suut, haridustöö spetsia-
list, tel 606 6868, riin@viim-
sivv.ee.

Noorsoo- ja 
haridusamet

Neile, kelle laps läheb 
sügisel I klassi

Püünsi küla üldkoosolek
24. jaanuaril toimus Püünsi koolis küla üld-
koosolek. 

Kohal oli 108 registreerunud inimest, kel-
lest 96 olid Püünsi küla elanikud. lisaks neile 
osalesid rohuneeme, Kelvingi ja Tammnee-
me külavanemad, vallavalitsuse, Püünsi Kooli 
hoolekogu, Viimsi Kooli ja eesti lohesurfiliidu 
esindajad. Kuulati külavanema aastaaruannet, 
arutati igapäevaseid probleeme ja eesmärke 
tulevikuks. Vastu võeti küla arengukava järgmi-
seks kümneks aastaks. 

Püünsi küla olulisemad arengueelistused 
on: külasiseste teede korrastamine ja tänava-
valgustus; Püünsi küla ranna-ala ja promenaadi 
korrastamine ja supluskoha rajamine; piirneva 
rohuneeme metsa-ala looduslik säilitamine, 
jätkuv vaba kasutus puhkeotstarbel ning mista-
hes ehitustegevuse metsast eemal hoidmine; 

Püünsi Kooli jätkuv toimimine 9-klassilisena ja 
koolis õppekvaliteedi parendamine; küla MTÜ 
moodustamine ja elanike ühis- ning huvitege-
vuse aktiviseerimine; külakaupluse säilimine 
ja selle kaasajastamine ning võimalusel koh-
viku rajamine. Kokkutulnud olid nõus sellega, 
et küla elukeskkonna kvaliteedi olulisemad as-
pektid seonduvad mere ja metsaga, vaikuse 
ja turvalisusega ning kuna need on põhjused, 
miks siia on elama tuldud, peab see ka tulevi-
kus nii jääma.

Püünsi küla arengukava on tänaseks aval-
datud valla kodulehel. Nii arengukava kui 
koosoleku protokoll on kõigile huvilistele kät-
tesaadav Püünsi Kooli raamatukogus. 

Jüri Kruusvee
Püünsi külavanem

Austatud Viimsilased! Soovin Teile 
kõigile õnne peagi saabuva Eesti 
Vabariigi sünnipäeva puhul! 

Meie mõtted on sel tähtpäeval kõigil erine-
vad, kuid kellad näitavad siiski sama aega.

Üheksakümmend viis aastat on möö-
dunud Eesti Vabariigi loomisest, millest 22 
aastat Vabadussõja võitnud noore Euroopa 
riigina, 22 aastat meie praegust vabariiki 
ning mille vahele jääb 51 aastat EestiVaba-
riiki eksiilis. 

Meil on olnud piisavalt aega ja kogemusi, 
et mõelda ja öelda, mida soovime järgmiseks. 
Meil on olnud pettumusi, kaotusi ja tagasimi-
nekuid. Paljud meist on eksiilis ka täna.

2012. aastal rändas Eestist välja 10 871 
inimest. Paljud on mõelnud lahkumisele. 
Ometi on alates 1990ndatest eestlaste osa-
kaal rahvastikus tõusnud. 

Hiljuti avaldatud statistika järgi elas Ees-
tis 2011. aastal 8,7 protsenti elanikkonnast 
vaesuses. Mitte sellepärast, et neil ei olnud 
maapiirkondades käepärast pangaautomaa-
te. Eurostati andmete järgi tõusis vaesumise 
või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimes-
te osakaal Eestis 23,1 protsendini.

Me siiski loodame.
Me loodame näha Eestimaad kord sellise-

na nagu meie vanemad  ja vanavanemad seda 
ette on kujutanud: õiglase, demokraatliku, 
jõukana, vabana tigedusest ja kuritegevusest, 
hirmust, vabana väiklusest ja vaesusest....

Turvalisena....
Mis ei tähenda kindlasti mitte ainult 

seda, et minu kodu on minu kindlus.
See tähendab eelkõige ikka seda, et minu 

kodumaa on minu kindlus! Et minu riik on 
minu kindlus. 

Meie igal järgmisel sammul on võime viia 
meid loodud eesmärkidele lähemale või neist 
kaugemale, äraeksimisele. See on valik, mis 
saadab iga järgmist sammu, kogu elu. See on 
kõndimise kunst meie riigi kitsal elukaarel. 
See on ka kõrvuti kõndimise kunst. 

Ma soovin Meile kõigile tasakaalu sellel 
teel!

Kuidas on Viimsil viimasel aastal 
läinud?
Tööhõive paranemine toimub aeglases tem-
pos. Viimsi valla töötute arv oli 2010. aasta 
märtsis kõrgeim – 711. Septembris 2012 oli 
vastav näitaja 323. 

Seega töötute arv väheneb, kuid kriisieel-
se tasemeni pole veel jõudnud, (2007. aastal 
oli registreeritud töötuid vallas 50). Töötute 
arv mõjutab otseselt maksumaksjate arvu, 

Minu kodumaa on minu 
kindlus

kuid Viimsi vallas on maksumaksjate arv näi-
danud tõusu. Põhjuseks on elanike arvu kasv. 
2012. aasta lõpu seisuga oli Viimsi valla ela-
nike registris 17 708 inimest. Kasv on olnud 
419 inimest aastas. Sama suur kasv oli aasta 
varem. Seega, vaatamata sellele, et tööhõive 
paranemine on aeglane, ületab maksumaksja-
te arv kriisieelse taseme ja näitab ka positiiv-
set trendi.

Viimsi valla maksumaksjate keskmi-
ne brutosissetulek on olnud ja on jätkuvalt 
Eesti kohalike omavalitsuste hulgas kõi-
ge kõrgem. On põhjust arvata, et keskmise 
brutosissetuleku näitaja kasvab 2013. aastal 
kõrgemaks 2008. aasta tasemest.

Valla eelarve tuludest suurima ja kõige 
olulisema osa moodustab tulumaks. 2012. 
aasta tegelik tulumaksu laekumine ületab 
2011. aasta laekumise ca 7%. Samuti ületas 
2012. aasta laekumine 2008. aasta laeku-
mist, mis siiani oli suurima üksikisiku tulu-
maksu laekumisega aasta. 

Laekumise kasv on tulnud peamiselt 
maksumaksjate arvu suurenemisest. Arves-
tades majandusprognooside konservatiivsust, 
ei prognoosita ka valla 2013. aasta eelarves 
hüppelist tõusu. Kui Eesti majanduse tõus 
võib tulla 3–4%, siis tulumaksu tõus järgib 
seda graafikut alles 1,5 aasta pärast. Valla eel-
arve tulumaksu plaan ületab 2012. aasta lae-
kumist ca 7,75%. 

Iga eelarve põhiküsimus – karta mitte 
suuri kulusid, vaid väikseid tulusid – on la-
hendatud. Valla 2013. aasta eelarve on vastu 
võetud ning on tasakaalus.

Eelarvest teeb tänases lehes pikemalt juttu 
ka meie rahandusameti juht esikülje veerus.  

Haldo Oravas
Viimsi vallavanem Koolijütsid on oma aabitsad 

kätte saanud.



9. märtsil toimub Viimsi Koolis Harjumaa kooli-
teatrite festival

Laupäeval, 9. märtsil toimub Viimsi Kooli suures majas 
ja Karulaugu õppehoones  Harjumaa kooliteatrite festival. 
Üritusele on registreerunud väga palju näiteringe erineva-
test Harjumaa koolidest. 

Festival toimub igal aastal mõnes Harjumaa koolis ning 
Viimsi Kool on teatrifestivali võõrustaja olnud juba mitmel 
korral. Sel aastal võtavad konkursist osa üksteist algklassi 
näiteringi, kümme põhikooli näiteringi ja viis gümnaasiu-
mitruppi. Algklasside etendusi saab vaadata Karulaugu õp-
pehoones (Randvere tee 18) ning põhikooli ja gümnaasiumi 
etendused toimuvad Viimsi Kooli suures majas. 

Festival algab 9. märtsil kell 9 nii Viimsi Kooli suures 
majas kui ka Karulaugu õppehoones. Festivali publikuks 
on oodatud kõik, kes tunnevad huvi noorte teatritegemise 
vastu. Eelnevalt registreerida pole vaja ning etendused on 
kõik tasuta.

Lisainfo: Harjumaa kooliteatrite festivali projektijuhid 
Merike Hindreus ja Margit Võsu (margit@viimsi.edu.ee).

Annika Remmel
Viimsi Kool

Esitame 
kandidaate!
Mullu seitsmendat korda toimunud Viimsi valla 
aasta naise 2011 valimistel olid väga tugevad 
kandidaadid-nominendid, kellel on mitu rolli, 
millega nad hiilgavalt hakkama saavad. 

Mulluse aasta naise tiitli nominendid Annika Vaikla, Külli 
Talmar ja Jana Rebane. Tiitli pälvis Viimsi Kooli huvijuht Külli 
Talmar (fotol keskel).

Valik tehti, nagu tavaks, soovituskirjade alusel ning vali-
jad – VEDA daamid – ei pruugi kandidaate tunda. Otsus-
tajate sõnul on aasta-aastalt läinud soovituskirjad üha ma-
hukamaks ja põhjalikumaks. Kuid kandidaate peaks meie 
suures vallas ikka jätkuma. Olge nobedad saatma sisukaid 
soovituskirju!

Ühtlasi parandame siin eelmises lehes tehtud vea. 8. 
veebruari Viimsi Teatajas ilmunud aasta naise loo juures 
lk 7 oli fotol mulluse aasta naise tiitli nominent Jana Re-
bane oma lastega. 
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Nädalavahetusel toimus 
Pirital 22. rahvusvaheline 
turismimess Tourest 2013. 
Viimsi vald osales oma 
boksiga, tutvustades kol-
me ettevõtet. 

Kolme päeva jooksul külastas 
messi rekordarv inimesi: 36 316. 
Tänavune turismimess tõi kok-
ku 403 eksponenti kokku 22 
riigist. Eksootilisemad ja 
kaugemad maad olid Araabia 
Ühendemiraadid, Indoneesia ja 
Lõuna-Aafrika Vabariik. 

Avamisel kuulutati välja 
Eesti Turismifirmade Liidu 
(ETFL) liikmete poolt valitud 
2012. aasta parim turismieden-
daja – Eesti Meremuuseumi 
direktor Urmas Dresen ning 
parim turismiobjekt – Lennu-
sadam.

Tegevus toimus kolmes 
hallis. Peahallis olid esindatud 
suurimad reisikorraldajad, rei-
sibürood, transpordiettevõtted, 
suur valik hotelle ja spaasid, 
sihtkohad, lisateenuseid pak-
kuvad ettevõtted, välisminis-
teerium ja tarbijakaitseamet.

“Puhka Eestis” hall andis 
suurepärase ülevaate Eestis pa-
kutavatest võimalustest. Esin-
datud olid peaaegu kõik maa-
konnad koos oma piirkonna 
ettevõtjatega. Nagu varasema-
tel aastatel, osales messil oma 
ekspositsiooniga ka Rannarah-
va Muuseum, kelle kõrval köit-
sid publiku tähelepanu Rootsu 
restoran ja Harmoonikum, kes 

Viimsi vald turismimessil

Harmoonikum tutvustas messil kõike, mis tervislik. 

Rootsu restoran kostitas, Rannarahva Muuseumi juhataja Riina 
Aasma tutvustas valla kaarti. 

koos osalesid Viimsi valla eks-
positsioonis. Koos Harjumaa 
esindusega olid kohal ka Nais-
saare turismiettevõtjad Juhan 
Lindström ja Eda Tarum, kes 
tutvustasid äsja valminud trü-
kist “Terra feminarum. Nais-
saare rahutu lugu”. 

Viimase päeva lõpus kuu-
lutati välja külastajate hääle-
tamise tulemusena selgunud 
“Rahva lemmik messistend” 
peahallis ning “Puhka Eestis” 
hallis. Lemmikuteks olid sel 
korral GoAdventure ning Lää-
ne-Virumaa.
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Meelis 
Saluneem

volikogu liige
AS Viimsi Vesi 

nõukogu 
esimees 

Aastaid on Viimsi vallas 
olnud probleemiks vee-
võrkude  lahustunud gaa-
sidest paukuvad veetorud, 
liigsest rauast ja mangaa-
nist pruuniks või must-
jaks määrdunud veefiltrid 
ning eriti suvisel ajal am-
moniaagile iseloomulik 
lõhn joogivees. 

Lisaks eelmainitutele valla 
elanikele tuntavatele ja silma-
ga nähtavatele puudustele on 
joogivee probleemiks olnud ka 
nõutud normatiive kuni nelja-
kordselt ületav ioniseeriva kiir-
guse poolt põhjustatav ooda-
tav efektiivdoos. 

Viimsi valla vee iseära-
suste vastu on hakanud huvi 
tundma ka Tartu ja Tallinna 
teadlased. Juba alates 2004. 
aastast on Tallinna Tehnikaüli-
kooli (TTÜ), OÜ Velux ja ASi 
Viimsi Vesi koostöö raames 
veemuredele võimalikult oda-
vat ja keskkonnasõbralikku la-
hendust otsitud. Haabneeme ja 
Raba pumplatesse rajatud kat-
seseadmetes on aastate jooksul 
mitmeid erinevaid tehnoloo-

Viimsi puhas joogivesi

giaid proovitud ning lõpuks ka 
kõigile osapooltele, sealhulgas 
tarbijaile, sobilik lahendus lei-
tud. 

2012. aasta kevadel jõuti 
veepuhastustehnoloogia aren-
dustöös reaalselt vastavalt Viim-
si joogivee omadustele vee-
puhastustehnoloogia käivitu-
miseni. Nimelt valmis Lubja 
mäel, aadressil Paelille tee 1 
ASile Viimsi Vesi kuuluv uus 
veetöötlusjaam, kus kasutatakse 
vee puhastamiseks just Viimsis 
kohapeal välja töötatud tehno-
loogiat. 

Veetöötlusjaama ehitus kes-
tis ligikaudu aasta ning sellega 
koos rajati RMK-le kuuluvale 
Krillimäe maastikukaitsealale 
neljast madalast ja viiest sü-

gavast puurkaevust koosnev 
veehaare, mis tagab tulevikus 
kogu piirkonnale vajaliku toor-
vee. Projekti koostas AS Sweco 
Projekt, töid teostas AS Esmar 
Ehitus. Ehituse kogumaksumus 
oli  3,28 miljonit eurot. Projekti 
toetas 80% ulatuses EL Ühte-
kuuluvusfond ning omaosaluse 
katsid  AS Viimsi Vesi ja  Viim-
si Vald. 

Jaama valmimisega ei ole 
aga Viimsi valla joogivett puu-
dutavad teadusuuringud kau-
geltki lõppenud. Vastupidi, käi-
ma lükati Tartu Ülikooli Füüsika 
Instituudi (TÜ FI), TTÜ ja ASi 
Viimsi Vesi koostööprojekt vali-
tud veetöötlustehnoloogia efek-
tiivsuse hindamiseks tööstusli-
kes mastaapides. Projekt on SA 

Archimedes kaudu ELi poolt ra-
hastatud ning selle raames selgi-
tatakse välja, kui palju valminud 
jaam probleemiks olnud veenäi-
tajaid täpselt parandab. Vara-
sematest uuringutest on teada, 
et Viimsi piirkonnas on kõige 
olulisemad ioniseeriva kiirguse 
allikad põhjavees raadiumi iso-
toobid Ra-226 ja Ra-228. 

Praeguseks on nimetatud 
projekt kestnud pool aastat 
ning on jõutud välja selgitada, 
et uus puhastusjaam eemal-
dab raadiumit tõepoolest väga 
efektiivselt – jaamast tarbijate-
le väljastatava vee raadiumi si-
saldus on vähenenud nii palju, 
et selle detekteerimiseks kasuta-
tavad mõõtemeetodid ei suuda 
raadiumi esinemist puhastatud 
vees isegi tuvastada. Tänu uuele 
jaamale vastab joogivesi täieli-
kult kehtestatud nõuetele. Täp-
semat informatsiooni uuringu-
test saab lugeda ASi Viimsi Vesi 
kodulehelt www.viimsivesi.ee. 

Uue veepuhastusjaama val-
mimisele on kaasa aidanud Viim-
si rahvas, Viimsi vald, AS Viimsi 
Vesi, AS Esmar Ehitus, Tallinna 
Tehnikaülikool, Tartu Ülikooli 
Füüsika Instituut, OÜ Velux, EL 
Ühtekuuluvusfond, SA Archime-
des jt. Suur tänu kõigile! 

Tulevikus anname lugejale 
täiendavat informatsiooni tras-
sitööde käigust ning vajalikest 
lisatöödest.

Uus veetöötlusjaam Lubja mäel, kus kasutatakse vee puhastamiseks 
just Viimsis kohapeal välja töötatud tehnoloogiat.

Terra feminarum
Trükist ilmus väike, kuid väga huvitav raamat Naissaarest 
“Terra feminarum. Naissaare rahutu lugu“. 

Selle on välja andnud MTÜ Naissaare 
Areng koos eelK Tallinna rootsi-Mihk-
li kogudusega. raamatu väljaandmist 
toetasid euroopa liidu leader prog-
ramm ja Põhja-harju koostöökogu. 

raamatu üks koostajaid Juhan lind-
ström rääkis, et materjali oli rohkem kui 
kaante vahele mahtus, kuid etteantud 
lehekülgede arv seadis omad piirangud. 
raamat tutvustab mitmekülgselt saare

ajalugu alates nimest ja muinasloost, eraldi on käsitletud Nais-
saare põnevat ja kirevat sõjanduslugu. raamat on varustatud 
paljude fotode ja joonistega, turisti jaoks on eriti väärtuslik 
saare matkakaart. 

Kooliteatrite 
festival on tulekul

Loe ka lk 14
VT
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kommunaaluudised

Alanud aasta on toonud 
kommunaalvaldkonda 
paljugi uut.

Ühiskaardist ja selle 
probleemidest 
Hea ühistranspordi sõber, val-
la siseliinidel sõitmisel kasuta 
ühiskaarti. Kõik soodustused 
(tasuta sõit või poole hinnaga 
piletitooted) on vaid isikus-
tatud ühiskaardi kasutajatele. 
Seega peab igal ühistranspor-
dikasutajast õpilasel ja pen-
sionäril olema ühiskaart. Tihti 
eksitakse just kahe viimase 
asjaolu puhul ega peeta ühis-
kaardi soetamist vajalikuks. 
Ühiskaarte saab Viimsi vallas 
osta Eesti Posti kontorist ja 
vallamaja infosaalist. Lisaks 
on Selver, Prisma, Stockmann, 
R-kiosk jm müügikohad. 

Bussi sisenedes palume 
aegsasti võtta ühiskaardi välja, 
et see kassaseadme kohalt läbi 
tõmmata. 

Viimasel kuul esines ühis-
kaardi kasutamisel mõningaid 
tehnilisi probleeme kolme 
soodustatute valdkonnaga: 
paljulapseliste soodustus, pen-
sionäri soodustus ja õpilaste 
soodustus. Selles küsimuses 
on vallavalitsus ja Harju ÜTK 
pöördunud süsteemi arendaja 
poole, kes on need süsteemi 
vead lubanud kõrvaldada. Het-
kel on küsimusega mõned nä-
dalad tegeletud ja paljulapse-
liste sõidusoodustusega peaks 
süsteem nüüdsest töötama, 
esineb veel kohati probleeme 
koolilaste ja pensionäride soo-
dustoodetega, mis ka enamu-
ses on kõrvaldatud. 

Hea on, kui teavitate iga-
sugu esinenud probleemidest 

Harju ÜTK-d e-postile raido@
harjuytk.ee (lisades ühiskaardi 
numbri, kasutaja nime, kella-
aja, bussiliini ja sündmuse kir-
jelduse). Nii saame süsteemi 
vigadele jälile ja süsteemi vi-

gadeta tööle. Iga uue süsteemi 
kasutuselevõtul ilmneb tehni-
lisi probleeme, nii ka ühiskaar-
diga.

Mure on veel kommunikat-
sioonis sotsiaalkindlustusame-
ti andmebaasiga. Probleem 
seisneb selles, et automaatsed 
soodustused antakse sotsiaal-
kindlustusameti infosüsteemist 
saadavate päringu tulemuste 
põhjal, aga puuetega laste ning 
16aastaste ja vanemate süga-
va puudega isikute kohta sealt 
Ühendatud piletite päringutele 
vastuseid ei anta. Seega ei saa 
piletisüsteemis anda automaat-
selt tasuta sõiduõigust. Selles 
osas on vajalik pöörduda soo-
dustuse kaardile kandmiseks 
kas MTÜ Harju Ühistranspor-
dikeskuse või Viimsi Vallava-
litsuse poole. Harju ÜTK-le on 
vaja eeltoodud soodustuse te-

gemiseks esitada vabas vormis 
avaldus ja soodustust tõendava 
dokumendi koopia, mille saab 
esitada elektrooniliselt e-posti-
le raido@harjuytk.ee. 

Ühtlasi anname teada, kui 
kellelgi soodustusõigusega 
reisijal on võetud süsteemi 
rikke tõttu täispileti hind, siis 
palume pöörduda Harju ÜTK 
poole, kes selle enamvõetud 
summa peab hüvitama. Valla 
kodulehel on ka selle tarvis 
toodud avalduse vorm rubrii-
gis Blanketid > Ühistransport.

Bussipeatuste tali-
hooldest
Alates 2013. a jaanuarist teos-
tab valla bussipeatuste talihoo-
let AS Kemmerling. Vallava-
litsus korraldas aasta lõpus 
hanke, millega otsiti bussipea-
tuste talihoolde teostajat (lume 

koristus, libedusetõrje) valla 
96 bussipeatusele. Hanke või-
tis AS Kemmerling, kes mää-
rati bussipeatuste hooldajaks 
ajavahemikul 2013 jaanuar-
märts ja 2013 detsember-2014 
märts. Bussipeatuste talihool-
de küsimustes pöörduda info-
telefonile 1929. 

Bussipeatuste taskute hoo-
let (koht, kuhu buss sõidab) 
teostab teehooldaja. Riigimaan-
teedel OÜ Üle ja valla teedel 
Teede REV-2 AS. 

Valla abitelefon 14455
Viimsis töötab valla infotele-
fon juba aastaid, soovitame 
valla elanikel seda julgemalt 
kasutada. Sealt on võimalik 
küsida infot ühistranspordi, 
teede, tänavavalgustuse jm 
Viimsit puudutavate teemade 
kohta. Samuti on võimalik sin-
na edastada oma muresid – nt 
kustunud tänavavalgusti koh-
ta või märgatud prahihunni-
ku kohta. Alati pole ju arvutit 
kaasas, et e-kiri saata, küll aga 
on enamusel taskus mobiilte-
lefon, millega saab koheselt 
ühendust võtta ja teate abite-
lefonile jätta. Valla infotelefon 
töötab iga päev ja nii saab ka 
puhkepäeviti murest teada 
anda. 

Prügi bussipeatustes 
ja teedel
Viimasel poolaastal on haka-
nud sagenema prügi vedamine 
avalikku ruumi. Nii näiteks 
tuuakse oma kodune prügi 
bussipeatuste prügikasti või 
jäetakse lihtsalt kotiga paviljo-
ni nurka vedelema. Üks mees 
on eriti leidlik ja veab oma 
kodunt tuhka 1A peatuse prü-

gikasti. Mõni viskab hunniku 
rehve või diivani autokärusse 
ja sõidab metsa. Kes on eriti 
mugav, see peatab pakendi-
konteineri ääres auto ja loobib 
oma olmeprügi lihtsalt sinna 
maha.

Kahjuks on eelpool kirjel-
datu muutunud üsna sageda-
seks käitumiseks. Kõigil peaks 
olema prügiveo leping ning 
lisaks saab jäätmejaama (asub 
Pringi külas, Vanapere põik 
teel) tasuta ära anda rehve ja 
muid jäätmeid. Samuti on meil 
valla territooriumil pakendi-
konteinerid. Siiski suudetak-
se vaatamata sellele avalikku 
ruumi alatasa prahti vedada. 
Siit ka valvsatele vallakodani-
kele palve. Palun pange kirja 
auto number või tehke pilti, 
kui näete kedagi bussipeatu-
sesse prahti või tuhka toomas, 
pakendikonteinerisse olme-
prügi viskamas või konteine-
ri ümber prahti panemas või 
hoopiski autot metsa sõitmas. 
Vallavalitsus on tänulik igasu-
guse abi eest antud küsimuses. 

Kommunaalamet on tuvas-
tanud üsna tihti avaliku prügi 
seast kas kviitungite, arvete, 
kirjade, dokumentide vms 
põhjal isiku, kelle prahiga on 
tegemist. Seejärel suunatak-
se küsimus järelevalvele, kes 
vastavatele isikutele trahvi 
vormistab. Et asjaga veelgi 
agressiivsemalt tegeleda, on 
vajalik lisainfo kõikidelt, kes 
satuvad nägema avaliku ruumi 
prügistamist. Vaid koos saame 
oma elukeskkonda paremaks 
muuta.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Koos saame elukeskkonda paremaks muuta

“Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Tamm-
neeme küla, kinnistu Vana-Lutika detailpla-
neeringu algatamise korralduse (planeeritava 
ala suurus on ca 1 ha ja asub Tammneeme tee 
ääres ning piirneb lõuna-lutika, Tammneeme 
tee 48, 50, 54, 56, lutika Vii, Viii ja Taga-luti-
ka kinnistutega, planeeringu eesmärk on ühe 
üksikelamu ja abihoone ehitamine ning kinnis-
tu jagamine kaheks – üheks elamukrundiks ja 
üheks loodusliku haljasmaa sihtotstarbega ka-
tastriüksuseks, lisaks servituudialade määrami-
ne planeeritavale juurdepääsule);

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud all-
järgnevad detailplaneeringute kehtestami-
se korraldused: 

1. Pringi küla, rohuneeme tee 83 (detailpla-
neeringuga jagatakse kinnistu ja moodustatak-
se kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ning 
määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja ka-
he abihoone ehitamiseks. Krundi suurim luba-
tud ehitusalune pindala on 250 m2, üksikelamu 
kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meetrit);

2. lõunaküla/Storbyn, Männiku tee 15a ja 
Männiku tee 16 (detailplaneeringuga moo-
dustatakse 4 elamumaa sihtotstarbega krunti 
ja määratakse ehitusõigus suvemajade ehita-
miseks. Planeeritavate elamukruntide suurim 
lubatud ehitusalune pindala on 200 m2, suve-
maja suurim lubatud kõrgus on 7,0 meetrit ja 
abihoonel 4,0 meetrit);

4.03.–31.03.2013 tööpäevadel kell 8.30-
17 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kel-
la 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul leppneeme küla, län-
nemäe tee 27/lännemäe, lännemäe tee 24/
Kivineeme i, Kivineeme ii, Neeme, lännemäe 
tee 22/Mäe, Mäe 1 ja Mäe 2 detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 7,5 ha ja asub 
lännemäe lahe ääres ning piirneb lännemäe tee 
21, Vana-Niidi, Gustavi 1, 2, lännemäe tee 29, 
Uus-lännemetsa ja Viimsi metskond 79 kinnistu-
tega. Planeeritav hoonestamisele kuuluv ala asub 
rannaäärsel maastikul, endisele kalurikülale ise-
loomuliku hoonestusega alal tiheasustuses. 7,5 
ha suurusele planeeringualale moodustatakse 
kokku üheksa üksikelamukrunti, mis moodustab 
planeeritavast alast 27%, ülejäänud ala jagu-
neb rohevõrgustiku puhveralasse jäävaks maa-
tulundusmaaks (61%), ranna-äärseks üldmaaks 
(7,8%) ja liiklusmaaks (4,2%). Planeeringualal 
näidatud üheksast üksikelamust kolm on ole-
masolevad, kuus planeeritavad, elamute suurim 
lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 200-
400 m2 ning kõrgus 7,5 meetrit. Abihooneid võib 
planeeringualal olla kokku kakskümmend kahek-
sa, kümme neist on olemasolevad. Abihoonete 
suurim lubatud kõrgus on 4,5 meetrit.

lisaks vallamajale on detailplaneeringuga või-
malik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsi-
vald.ee.

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kir-
jalikul enampakkumisel mootorratta Honda 
XR 125L.

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku 
enampakkumise Viimsi valla vara registris oleva 
mootorratta honda Xr 125l (esmane registree-
rimine 10.05.2005) võõrandamiseks. Mootorrat-
ta läbisõit on 2 821 km, mootori töömaht 124 
cm3, registrimass 288 kg, pikkus 2,105 m ja laius 
0,815 m. Võõrandamise alghind on 950 (ühek-
sasada viiskümmend) eurot.

Pakkumise tagatisraha 95 (üheksaküm-
mend viis) eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse 
arveldusarvele 221010936477 Swedbank, sel-
gituseks märkida “honda Xr 125l tagatisraha“.

Pakkumine esitada kirjalikult ja kinnises ümb-
rikus, millele on märgitud “hONDA Xr 125l“ koos 
märkega “Mitte avada enne 11.03.2013 kell 
14.15“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi 
tee 1, Viimsi vallamaja, i korrus, ruum 111.

Pakkumine peab sisaldama: 
- pakutav hind (sõnade ja numbritega);
- täielikud andmed pakkuja kohta (füüsi-

lise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, 
elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, 
registrikood ja asukoht), kontaktisiku sideva-
hendi number ja e-posti aadress;

- füüsilise isiku puhul koopia isikuttõenda-
vast dokumendist, juriidilise isiku puhul kan-
deotsuse ja registriosa kehtivad koopiad;

- nõusolek müüdava vara ostmiseks enam-
pakkumisel kehtestatud tingimustel;

- maksuameti tõend maksuvõlgnevuse ole-
masolu või puudumise kohta;

- tagatisraha tasumist tõendav dokument;
- pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) 

allkiri ja esindaja puhul ka volikiri.
Mootorratta nägemiseks palume ühendust 

võtta kommunaalametiga e-posti teel alar@
viimsivv.ee või tel 606 6827.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 11. märts 
2013 kell 14.

Prügi bussipeatuses.

Selline lagastamine on täiesti kuritahtlik ning toob kaasa kopsaka trahvi. Fotod Mart Kraut
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Paast ja palve
Mis vägi ja jõud on palvel? Mis võim on headel 
soovidel? Mil moel need meile, inimestele, mõ-
juvad? 

Sarnaseid küsimusi saab taas küsida viimaste nädalate 
valguses, kus on tõstatatud teema, kas me ikka peaksime 
Eesti hümnis paluma Jumala valvamist oma kodumaa üle. 
Paastuaeg on läbi ajaloo aga olnud selline aeg, kus paljud 
inimesed keskenduvad palju enam ka palvele, et koguda 
end ja korrastada seda maailma, mis on meie sees ja meie 
ümber. 

Palve ei ole ju tegelikult midagi muud kui heade soo-
vide soovimine. Me reastame mõttekillukesed palveks ja 
saadame oma soovid Looja poole teele ning vaatame loo-
tusrikkalt tulevikku. Ja see ei ole nii vaid kristluses, palve 
on kõikide erinevate religioonide osa.

Miks aga paast ja palve kokku kuuluvad, ongi just ni-
melt see, et see on olnud aeg, kus inimene rohkem tegeleb 
tunnetamise ja oma elu läbikatsumise ja korrastamisega 
kui seda ehk tavaliselt mahti on. Sest tõepoolest, ka hea-
de soovide soovimiseks tuleb aega võtta, vaid nii on neis 
väge maailma paremaks muuta.

Olles taas paastuajas ja ka vabariigi aastapäeva eelses 
ajas, tekib minul küll suur tänutunne selle kõige eest, mis 
meil on. Elame vabal maal, saame ise otsustada, kuidas 
oma maalapil elu korraldame – kui oleme edukad, saame 
ennast kiita, kui edutud, on põhjust vaid ennast vajaliku 
tegemata jätmises süüdistada. Seejuures võiks ju ikka igas 
inimeses olla väikenegi soov, et homne tuleks parem, et 
me oskaksime hinnata enam seda hetke ja aega, milles 
elame. Selleks aga on vaja igaühel teha tööd iseendaga, et 
välja juurida kõik see, mis takistab edasi liikumist.

Selles ei ole ju midagi halba, kui me ühe väikese rah-
vana seome kõik oma head soovid kokku ja paneme need 
teele Looja poole, et rahu meie maal võiks edasi kesta, 
talvel rahulikult lumi sadada ja suvel päike paista. Meie 
vabariigi ajalugu on ju tegelikult näidanud, et vahel võib 
üksnes inimese tarkusest väheks jääda. Egas muidu poleks 
olnud ju ka okupatsiooniaega, mis meid rõhunud on. Kuid 
sellest on taas välja tuldud ja juba enam kui 20 aastat taas 
iseseisvalt elatud. See on põhjus tänuks ja põhjus ka taas 
head soovid edasiseks kokku koguda.

Nii nagu püüame paastuajal enesesse vaatamise läbi 
paremaks saada, nii püüame ju ka riigina ikka enam ja 
enam kõike korrastada selliselt, et kõigil, kes Eestimaal 
elavad, hea oleks. Ja heaolu mõõdupuu ei saa olla majan-
duslik võimekus, heaolu ainus mõõdupuu saab olla tegeli-
kult meie süda, mis kas on või ei ole rahul.

Kui me ärkamisajal üheskoos laulsime “eestlane olla 
on uhke ja hää, vabalt vaarisa moodi …”, siis kuhu on 
see meie eestlaslik uhkus kadunud, millegipärast on saa-
nud paljus uhkusest lihtsalt ülbus, me ei märka enam teisi 
inimesi enda ümber ja vabadustki võtame väga iseenesest 
mõistetava asjana. Kuid selleks, et kõik hea kestaks, on 
vaja ikka teatud aegadel ennast parandada, on vaja koguda 
kokku head soovid. Vaid nii saame üheskoos loota, et meie 
elu liigub paremuse poole. Ja kindlasti sellise paremuse 
poole, mis lubab meie südamel rahulik olla ja meie meel-
tel rõõmu tunda ilusast elust.

Mikk Leedjärv
eelK Viimsi Jaakobi koguduse vaimulik

Liikumine Lootuste ja Looja poole ei lõpe kunagi.

Viimsi Invaühing sai 
loodud selleks, et aidata 
erivajadustega lastele 
luua teistega võrdne 
keskkond, kus mängida, 
õppida ja areneda. 

Termin „erivajadusega laps“ 
tähendab seda, et lapsel on 
teatud eripära, millega tuleb 
õpetada teda elama, ning tege-
likult kehtib see ka vastupidi 
– ümbritseval keskkonnal ja 
inimestel on samuti vaja mõis-
ta, et me kõik oleme erilised ja 
soovime, et seda aktsepteeri-
taks. Selles mõttes on inimesed 
kõik oma erivajadustega, kuid 
lapsed, kelle eest seisab Viimsi 
Invaühing, vajavad tihti tõlki 
enda ja maailma vahele. 

Üheksa tegusat aastat 
Viimsi Invaühing töötab nagu 
hea meeskond. Enamik, kes 
ühingusse kuuluvad, on eri-
vajadustega laste vanemad. 
Tegelikult on see, millega me 
päevast päeva tegeleme, sisuli-
selt laste kasvatamine ja nende 
eluks ette valmistamine. Puue 
ei pea tingimata olema takis-
tuseks unistuste suunamisel 
ega eneseteostusel. Iga laps on 
andekas talle omasel moel ja 
meie eesmärk on ühingu kau-
du nende arengut toetada ning 
aidata luua vajalikud sillad, 
et neid igapäevaeluga sidu-
da, keskkonda integreerumisel 
toeks olla.

Oleme tänaseks tegutsenud 
pea üheksa aastat ja selle aja 
jooksul ise palju õppinud. Tea-
me täna palju rohkem, kuidas 
neid lapsi ja nende peresid toe-
tada. Samuti on aastate jooksul 
välja kujunenud ühised tradit-
sioonid ja nende inimeste ring, 
kes on meie toetajad ka väljas-
pool invaühingu liikmeid. 

Meie ühingusse kuulub li-
gikaudu 40 peret. Kahjuks me 
ei tea, kui palju on vallas üld-
se erivajadustega lapsi ja noori 
–  teadaolevalt peaks nende arv 
olema saja ringis. On selge, et 
nende vanemate probleemid 

Erivajadustega lapsed 
vajavad lõimumist

on väga sarnased ja ühiselt 
oleks neid ka lihtsam lahen-
dada. Vallal on need andmed ju 
olemas ja saaksime siin kind-
lasti paremini koostööd teha. 
Tähtis on mõista, et tegemist 
ei ole mingisuguse eraldi gru-
piga, vaid inimestega, kes 
kuuluvad ühte ja samasse ko-
gukonda ning keda seob üks 
piirkond. 

Vaja on toetavat 
süsteemi
Kui esimesed tegevusaastad 
pühendasime sidemete loomi-
sele mitmete organisatsiooni-
dega, siis täna on meie peami-
ne väljakutse selles, kuidas ja 
kellega Viimsist luua terviklik 
süsteem, mis oleks erivajadus-
tega laste ja noorte perede jaoks 
toetav, selge ja arusaadav.

Juba mitmendat aastat on 
väga hea võimalus erivajadus-
tega inimestel koostada isik-
likku rehabilitatsiooniplaani ja 
saada sellega seotud teenuseid 
oma vallas asuvas erahaiglas 
Fertilitas. Füsioteraapiavõima-
lust pakub ka Viimsi SPA.

Kümmekond aastat tagasi 
oli Viimsi vallas lasteaia eri-
rühm puuetega lastele, kus oli 
loodud laste eripära arvestav 
keskkond ja nende lastega te-
gelesid vastava ala spetsialis-
tid. Kahjuks selle erirühma töö 
soikus aastateks, paar aastat ta-
gasi loodi taas selline erirühm 

ja erivajadusega lapsed saavad 
nüüd oma vajadustele vastavas 
lasteasutuses käia. 

Oma kool 
Koolihariduses on täitumas 
ammune unistus – oma kool. 
Nimelt on peagi valmivas 
Randvere koolimajas erivaja-
dustega laste tiib. Erivajadus-
tega lastel tekib võimalus oma 
vallas koolis käia. Meie suur 
soov on tulevikus koondada 
sinna ka huviringid ja pikapäe-
varühm, mis kokku on sisuli-
selt erivajadustega laste päe-
vakeskus, mida hetkel vallas 
ei ole, kuid mille järele on suur 
vajadus. Seal saaks korraldada 
ka koolivaheaja laagreid. Seni 
oleme pidanud otsima selleks 
juhuslikke ruume või laagrid 
üldse ära jätma, sest sobivaid 
ruume leida on väga raske. 
Paljud lapsed vajavad aga pi-
devat järelevalvet, mis on töö-
tava lapsevanema jaoks väga 
raske. 

Kolmas probleem seondub 
noorukitega. Mis saab noorest 
erivajadusega inimesest siis, 
kui kool lõpetatud? Perspek-
tiivis oleks vaja Viimsisse luua 
nendele noortele igapäevaselt 
töötav sotsiaalkeskus, kus nad 
saaksid teha jõukohast tööd, 
tundes end täisväärtusliku 
ühiskonna liikmena. Sarnaseid 
positiivseid näiteid, millest 
eeskuju võtta, ei ole vaja kau-

gelt otsida. Tallinna linn on tei-
nud tänuväärset tööd ja meie 
valla noored on võimalusel ka-
sutanud Tallinnas tegutsevaid 
keskusi, kuid sinna võetakse 
ikkagi eelisjärjekorras Tallinna 
erivajadustega noori. 

Probleem on ka sügava 
liitpuuetega laste vanematel: 
nende lastele ei ole vallas las-
teaia- ega ka õppevõimalusi ja 
selles osas hetkel veel toimivat 
lahendust koduvallas ei paista, 
aga ehk leiame tulevikus ka 
sellele murele ühiste jõudude-
ga lahenduse.

Toetav süsteem 
Teame kõik, kui suureks on 
kasvanud Viimsi vald. See on 
peaaegu nagu linn linnas. Eri-
vajadustega laste ja nende pe-
rede jaoks oleks väga oluline, 
kui oleks võimalus käia laste-
aias, koolis, huvialaringides, 
sotsiaalkeskustes oma koduko-
ha lähedal, mis oleks kindlasti 
Viimsi üks suuri eeliseid ja 
valla võimalus toetava süstee-
mi ülesehitamisel. Viimsi eelis 
on kompaktsus ja läbimõeldus 
nii lasteaedade kui koolimaja-
de planeerimisel. Oleme ju las-
te arvu poolest üks rikkamaid 
valdu. Invaühinguna oleme 
igati valmis koos vallaga seda 
toetavat süsteemi üles ehitama.

Viimsi Invaühingu loomise 
üks algseid eesmärke oli tuua 
erivajadustega laste pered kok-
ku, et jagada kogemusi, toeta-
da üksteist ja leida ühiselt pa-
rimaid lahendusi, et meie lapsi 
aidata. Mida rohkem inimesi, 
seda enam ideid. Korraldame 
kaks korda aastas ka ühiseid 
perelaagreid, kus neist asjust 
räägime. Meiega on alati ooda-
tud liituma kõik Viimsi eriva-
jadustega laste ja noorte pered. 

Infot meie tegemiste ja 
meiega liitumise kohta saab 
meie kodulehelt www.viimsiin-
va.ee  või e-maililt inva@viim-
sivald.ee või telefoni teel Jana 
Skripnikov, mob 505 9388.

Viimsi Invaühing

Püünsi Kooli õpetajad 
töötavad koos Norra, 
Taani, Islandi, Läti, Leedu 
ja Soome õpetajatega, et 
tõsta õpilaste teadlikkust 
tervislikust toitumisest ja 
suunata lapsi aktiivselt 
liikuma.  

Projekt kannab pealkirja “Pre-
ventive diet and activities in 
early school years and after sc-
hool care” (Ennetav toitumine 
ja tegevused algkoolis ja pä-
rast koolipäeva) on suunatud 
eelkõige esimese kooliastme 
õpilastele. Projekti eesmärk on 
jagada kogemusi ja ideid mit-
mekülgse tervisliku toitumise 

Püünsi Kooli NordPlus projekt

ning kehalise aktiivsuse eden-
damiseks koolis.

Projekti partnerid on kokku 
saanud kahel korral. Esimene 
kohtumine toimus käesoleva 
õppeaasta sügisel Lätis ja Lee-
dus, kus projekti liikmesriigid 
tutvusid Läti ja Leedu kooli-
dega ning näitasid kohalikele 
koolilastele viise, mil moel 
nad oma koolides tervislik-
ku eluviisi arendavad. Lisaks 
selgitati konkursi kaudu väl-
ja projekti logo, mille autorid 
olid Läti õpetajad ja maskott, 
mille autorid olid Püünsi Kooli 
õpilased ja õpetajad. 

Kõigest nädalapäevad ta-
gasi kohtuti taas tule ja jää 
maal Islandil. Kokkusaamise 
sisu oli projekti eesmärke ar-

vestades oma riigi rahvuslike 
tantsude, mängude ja toidu 
tutvustamine Islandi kooli õpi-
lastele ja projekti liikmesrii-
kidele. Püünsi Kooli õpetajad 
õpetasid Islandi lastele muu 
hulgas kaerajaani ning valmis-
tasid maitsmiseks kasulikku ja 
toitvat kama. 

Järgmine kohtumine leiab 
aset eeloleval suvel Norras. 
Seniks kasutavad osalejad 
projekti kodulehekülge (www.
nordicyouthhealth.com), et ja-
gada üksteisega projekti vai-
mus läbi viidud sündmusi. 

Ann Parbus
Hedi Aro

Püünsi Kooli õpetajad

Vasakult Hedi Aro, Jekaterina 
Tserepannikova, maskoti idee 
teostaja, ja Ann Parbus.

Invalapsed vembu-tembu maal.
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Ootan Teid igal laupäeval, kuni lund veel ikka jagub, 
kell 11-13 Viimsi Vabaõhumuuseumisse. Siis saame teha 
lumepallisõda ja lumekindluseid, kihutada jääkarusselliga, 
võistelda liulaskmises ja mängida lumepeitust. Natuke võin 
teile soome kelgu sõitu ka teha! Või vähemalt saame koos 
kelguga soome keelt harjutada. Muuseumi onu Raivo ja tädi 
Helen lubasid meile sooja teed keeta ja emade-isade jaoks 
isegi väikese lõkke üles teha. Seal nad võivad endale vors-
tikesi grillida ja kui veab, siis püüan neile sabaga jääaugust 
mõned ümarmudilad.  Ihihiii...küll nad siis alles ehmatavad, 
sest nad niikuinii ei teagi, mis elukad need on! Pühapäeviti 
võite ka tulla, siis on meil alati kelgukoerad külas. Mina ise 
jään pühapäeviti koju, sest millegipärast need koerad arva-
vad, et ma olen lihtlabane valge suur kass. 

Aitäh kõigile, kes saatsid mulle oma talvespordi fotosid. 
Mul on neid nüüd terve albumitäis. Panen siia juurde ka mõ-
ned enda spordipildid, siis saate vaadata, kui ilus ma talves-
porti tehes olen. 

Üks mõistatus on ka teile lahendamiseks, seda oskavad 
kindlasti lahendada need, kes minu juures vastlaprogram-
mis käisid. Vastuse võite saata minu Icepadi sisse aadressil 
vigri@rannarahvamuuseum.ee, ma siis kirjutan teile midagi 
lõbusat vastu ka!

Tulge lumemöllama!
Teie sõber 

Vigri

VIGRILA

Rannarahva Muuseumis 
on jälle uus trükilõhnali-
ne raamat ühest väike-
sest Põhja-Eesti saarest. 

Naissaar, Aegna, Prangli, Aksi, 
Rammu, Koipse  –  nende va-
hel kilomeetrite viisi merd ja 
mõned väiksemad laiud ning 
saarekesed. Saared paiknevad 
praegu Natura 2000 looduskait-
sealal ja enamust neist asusta-
vad peamiselt merelinnud. 
Tundub, et saartel tegutsenud 
kolme kange – looduse, armee 
ja inimese vägikaikaveos jääb 
võitjaks loodus. 

Saarte õnneks ja õnnetu-
seks on olnud nende asukoht. 
Ranniku-Eesti ja mandri-Eesti 
on ajalooliselt üsna erinevad 
piirkonnad. Rannakülades, aga 
eriti eelpool loetletud saartel 
kujunenud mereline kultuur on 
ühelt poolt seotud mandri-Ees-
tiga, kuid mitte vähem Lääne-
mere põhjakalda asustusega. 

Jõukam elu, laiem 
silmaring
Soome, Rootsi ja Taani vetes-
se jäävate väikesaarte ajalooga 
tutvust tehes selgub, et neil saar-
tel elati jõukamalt ja paremini 
kui mandrikülades ja suurema-
tel saartel. Sama võib märgata 
Eesti väikesaarte ajalugu uuri-
des. Tundub paradoksaalne – 
elutingimused olid ju kitsad, 
põllumaa puudus ja sageli jäädi 
täielikult loodusjõudude mee-
levalda. Kuid miinused kahva-
tusid plusside kõrval. Nendeks 
oli mõisapoolsete piirangute 
puudumine, eelkõige aga vaba 
liikumisvõimalus merel. Väi-
kesaarte maailma piirid olid 
palju avaramad kui maatükk 
nende jalge all. Paljude Põh-
ja-Eesti rannakülade inimesed 
sõitsid kevadeti rändpüügile 
Lõuna-Soome saarte ümbru-
sesse. Tagasi tuldi paaditäite 

Mis neis väikestes saartes nii erilist on?

soolasilgupüttidega. Soome 
saartelt võeti ka naisi, sinna põ-
geneti mõisnike omavoli eest, 
Soomest toodi tohutul hulgal 
soola, ehituspuitu, tõrva ja 
kõikvõimalikku muud kaupa. 
Eriti aktiivselt tegelesid kauba-
veoga saarte paadimehed. 

Eesti saared ei olnud laiast 
maailmast isoleeritud paigad. 
Soome keelest arusaamisega 
elanikel raskusi ei olnud, pal-
jud mehed töötasid laevadel ja 

oskasid teisigi võõrkeeli. Nais-
saarel elasid rootslased ja eest-
lased rahumeeli kõrvuti ja Aug-
ust Luusmann kirjutas 1910. 
aasta paiku, et saarel räägivad 
kõik mõlemat keelt ning las-
tel on raske öelda, mis nende 
emakeel on.  Rahvusküsimus 
muutus teravaks alles 1930. 
aastate rahvuskeskse poliitika 
ajal, mil oli isegi juhtumeid, 
kus rootsi keeles kirjutatud 
kiri oli avatud ja vale keele ka-

sutamise pärast saatjale tagasi 
saadetud. 

Täie võimsusega jõudsid 
saartele ka laias maailmas levi-
nud usuliikumised. 19. sajandit 
on nimetatud suureks misjo-
nisajandiks ja selles osas olid 
mitmed Naissaare noored väga-
gi ajastu joonel ja läksid õppima 
välismaa misjonikoolidesse. 

Üks mees, kes on aidanud 
saarte ja rannakülade elust sel-
gemat pilti saada, on Aksi saarelt 
pärit muusikamees ja suur seik-
leja August Luusmann (1885–
1933). Õppinud noore poisina 
Tiidemanni ateljees pildistamist, 
liikus Luusmann, kaamera kaa-
sas, reporteri osavusega ühest 
kohast teise. Tema fotosilma ette 

jäid Rammu saare tuulikud ja 
hülgevaatluspukid ning Neeme 
paadimehed-kalakokkuostjad 
Aksi sadamas, jumalateenistus 
Aksi-Kaguotsa õuel ja prang-
lilaste pasunakoor. Luusmann 
oli kohal, kui Naissaare rah-
vas 1914. aasta juulikuus oma 
kraamikoormatega Kalaranda 
jõudis. Mõned tema fotod mõju-
vad nagu maalikunstniku eskii-
sid – lõbusad võrku parandavad 
naised Prangli võrgumaja uksel, 
Kaguotsa vanad oma köögiak-
na all lõunastamas, Rammu ja 
Aksi rahvas 1917. aasta augus-
tis Pranglisse kirikherrapäevale 
sõitmas. 

Elu piiritsoonis
1940. aastatest jäid väikesaared 
Nõukogude megariigi piiritsoo-
ni. Asustus säilis ainult Pranglil, 
kuid sealgi tuli vanad tarkused 
unustada ja uut moodi töö- ja 
elukorraldusega kohaneda. 
Merele sai edaspidi minna vaid 
sel ajal, kui lubati ja kästi ning 
ainult nendega koos, kellega 
tohtis. Lootside saar Naissaar, 
see pärl Põhja-Eesti väikesaar-
te seas, oli koos Aegnaga juba 
varem sõjaväesaareks muude-
tud ja suleti Nõukogude ajal 
täielikult. Ka väikestel tublidel 
kalurite ja paadimeistrite saar-
tel Aksil, Rammul ja Koipsel 
käis elu 1944. aastal nagu poo-
le võimsusega – enamus saarte 
paadimehi olid oma peredega 
Rootsimaa randa põgenenud. 

Seitse aastat hiljem sundis 
piirivalve lahkuma ka kodu-
hoidjateks jäetud inimesed. 
Piiritsooni ala pidi olema nii-
võrd salastatud, et saarte ole-
masolugi püüti rahva mälust 
kustutada. Vähe sellest, et 
seal ei lubatud viibida. Mindi 
nii kaugele, et näiteks Ram-
mu saarel sündinud inimeste-
le märgiti passi sünnikohana 
hoopis Kodasoo mõis. 

Ajupesu ei jäänud tulemus-
teta ja tänapäeval küsitakse 
tõsimeeli: Eesti rannakultuur 
– mis see veel on? Nõustuma 
peab arheoloog Marika Mägi 
tähelepanekuga, et inimesel on 
kalduvus projitseerida olevikku 
minevikku ja mõelda, et seda, 
mida praegu ei ole, pole ka ku-
nagi varem olnud. 

Muuseumi missioon
Peame Rannarahva Muuseumi 
missiooniks teadmiste kogu-
mist ja killukeste kokkuliitmist, 
lootes neist võimalikult autent-
se tervikpildi kokku panna. 
Rannarahva Muuseumi poolt 
on välja antud populaarteadus-
likud raamatud Aksi saarest ja 
nüüd ka Naissaarest. Me ei ole 
üksi. Rannakultuuri on põhja-
panevalt uurinud Gustav Vil-
baste ja Arved Luts. Väga palju 
on olnud öelda Rootsi emigree-
runud randlastel, kelle kirjuti-
sed on koondatud koguteosesse 
Eesti kalanduse ajaloost. Saare-
lisust ja saarte kultuuri käsitleb 
oma doktoritöös kultuurigeo-
graaf Tiina Peil ning eesti kee-
les on avaldatud sama autori 
toimetatud raamat Kolga lahe 
saartest. Mõne aasta eest ilmus 
Robert Nermani Aegna-raamat 
ja ka mitmes Põhja-Eesti ran-
nakülas on mälestusi kogutud 
ja publitseeritud. 

Väikesaartel suutsid arvata-
vasti hakkama saada vaid kesk-
misest võimekamad inimesed. 
Saareelanike aktiivne eluhoiak 
ja silmapaistvalt hea toimetu-
lek tollases ühiskonnas väärib 
igatahes esiletõstmist. Ja kui 
nõustume, et Eesti ajaloopil-
di ja identiteedi juurde kuulub 
ka vanem rannakultuur, siis on 
Põhja-Eesti väikesaarte kultuu-
rilugu kindlasti selle magusaim 
osa – nagu kirss tordi peal.

Külvi Kuusk
rannarahva Muuseum

VIGRI KUTSUB 
LUMES 
MÖLLAMA
Kallid lapsed!
Minu läikiv nina juba tunneb natukene kevade 
lõhnu, kas teie ninad ka tunnevad? Muidugi ei tun-
ne, sest nii vara tunneb kevade lõhna ainult väga 
suur,  ilus ja läikiv nina. Aga just seepärast, et õhus 
on kevade lõhna, peame me kiiremas korras veel 
üheskoos mõned lumehullamised korraldama. 
 

Adolf Bergi perekond oma maja 
ees Naissaare Lõunakülas u 
1920.

August Luusmann (taga vasakul) Aksi lastele laulu õpetamas u 1914. Foto August Luusmann

Johannes Klamase suur mootorpaat Rammu saare noortega u 1913. 
Foto August Luusmann
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11.–15. veebruarini toi-
mus Püünsi koolis stiili-
nädal. See sõbrapäeva 
paiku toimuv sündmus 
köidab nii väiksemaid 
kui suuremaid püünsilasi 
juba mitu aastat. 

Pikka aega enne stiilinädala 
algust ollakse põnevil ja ürita-
takse õpilasesinduse liikmeilt 
teada saada, milliste stiilidega 
on sellel aastal tegemist, et ha-
kata endale sobivaid kostüüme 
kujundama. Nädala igal päeval 
toimuvad ka klassidevahelised 
võistlused, mängud ja ülesan-
nete lahendamised.

Selle aasta esmaspäeva-
ne stiil oli meelepärasem just 
noorematele, sest nende fan-
taasiates kohtab superkange-
lasi rohkem kui suurematel ja 
vanematel. Kuna superkan-
gelasel peab olema ka terav 
mõistus, siis võistluse märk-
sõnadeks olid sel päeval kan-
gelaste mälu ja meeskonnatöö. 

Teisipäevale sattus sel aas-
tal vahva vastlapäev. Nädala 
teise päeva veetsime oma to-
redate sõpradega Lubja küla 
seltsist Lubja mäel kelgutades, 
saanidega sõites, vastlakukleid 
süües ja vahvat Black&White’i 
tantsutüdrukute tantsušõud 
vaadates. Lubja küla seltsiga 
ühine vastlamöll korraldati 
Püünsi Kooli õpilastele ja laste-
aialastele kolmandat korda. Ka 

Püünsi kooli stiilinädal ja vastlapäev

tänavu võis laste suust kuulda 
ainult kiidusõnu. Aitäh Lubja 
Küla seltsile meie mäele sõidu-
tamise ja vahva meelelahutami-
se eest. 

Kolmapäeval äratasid koo-
lis tähelepanu mitmesugused 
aksessuaarid – keed, käevõrud, 
prillid, kotid jne. Aksessuaari-
päeva ülesanne oli kujundada 
taaskasutatavatest materjali-
dest klassiõele ja klassivenna-
le uued kostüümid. Õpilaste 
fantaasial polnud piire, valmi-
sid ülivahvad kostüümid, mida 
koolikaaslastele ja õpetajatele 
moešõul esitleti.

Neljapäevane stiil oli pü-
hendatud kaunile talvele ja ter-
vislikele eluviisidele. Püünsi 
kooli suusabaasis oli sel päeval 
tantsupidu nimega retrosport. 
Värvid, säärised ja peapaelad 
olid in. Ka päevaülesanne oli 
seotud liikumise ja kiirusega. 

Reede sai õpilaste lemmik-
päeva tiitli. Sel päeval vahetati 
kohad – poistest said tüdrukud 
ja tüdrukutest poisid. Vanemad 
klassid tõmbasid päevaülesan-
de loosiga, kus oli ette valmis-
tada tantsunumber – lambada, 
macarena, Argentina tango, 
gangnam stiil, waka-waka jne, 

noorematel oli gangnam stiili 
võistutantsimine.  

Kogu nädala käis klassi-
devaheline punktikogumine. 
Punkte sai koguda nii kostüü-
mide kui ka tegevustest osavõ-
tu eest. Kõik klassid olid väga, 
väga tublid ja tegevustes osa-
leti usinalt. Tänu kõigile vah-
vatele õpilastele ja õpetajatele 
stiilinädala kordamineku eest! 
Selleaastased parimad punk-
tikogujad olid 5. ja 9. klass. 
Järgmise aastal on kindlasti 
veel lahedamad stiilid ja veel 
stiilsemad tegevused.

Püünsi kool... oli fantaasiarikas. Akssessuaaripäev… 

Kohe läheb sõiduks. Tõeline vastlasõit käib reega.

Looduse Omnibuss, Eesti 
Looduskaitse Selts ja Eesti 
Energia kutsuvad kõiki 
loodusfotohuvilisi osalema 
konkursil “Looduse Aasta 
Foto 2013“. 

Eesti suurimale loodusfoto-
võistlusele saab võistlustöid 
esitada 4. märtsini.  Auhinna-
saajad kuulutatakse välja 27. 
aprillil 2013 Estonia Kontser-
disaalis.

“Juba 12 aastat on olnud 
hea tunne vaadata auhinnaga-
lal sadu ja sadu kauneid pilte  
ilusa muusika saatel ning jaga-
da tunnustust mitmetele tub-
lidele fotograafidele,“ räägib 
konkursi korraldaja, Looduse 
Omnibussi eestvedaja Jaan 
Riis. “Suur väärtus on järje-
pidevus ja võimalus võrrelda 
igat uut aastat varasematega. 
Oluline on ka see, et konkursil 
osalevad koos nii harrastajad 
kui ka professionaalid, täiskas-
vanute kõrval noored ja lap-
sed. Usume, et ka tänavu näe-
me hulgaliselt toredaid ja väga 
häid pilte,“ lisab Riis.

Looduse Aasta Foto au-
hinnafond on 10 000 eurot. 
Peaauhinnaks on seekord reis 
Hiinasse.

Lastearvestuses (kuni 
13aastased) ja noortearves-
tuses (kuni 19aastased) saab 
osaleda kolmes võistluskate-

“Looduse Aasta Foto 2013” 
ootab osalema

goorias: looduspildid, looma-
pildid, inimene ja loodus. 

Üldarvestuses, kus osaleja-
te vanus ei ole piiratud, on ava-
tud kaheksa võistluskategoo-
riat:  loomad oma keskkonnas 
ja loomaportreed, loomad te-

gutsemas, maastikupildid, tai-
med ja seened, inimene ja loo-
dus, vormimängud looduses, 
mustvalge looduspilt, maailma 
loodus.

Fotosid hindab tunnusta-
tud fotograafidest, kunstnikest 
ja loodusetundjatest koosnev 
žürii Rein Marani juhtimisel. 
Iga kategooria võitja saab ke-
raamik Anne Türni loodud 
skulptuuri “Tantsiv hunt” 
omanikuks. Alates aastast 
2006 valitakse kõikide vanu-
serühmade kõikide kategoo-
riate võitjate seast välja aasta 
loodusfotograaf, keda tunnus-
tatakse “Suure Hundi” tiitliga. 

Võistlustööde üleslaadimi-
ne toimub ning eeskirjadega 
saab tutvuda: laf2013.looduse-
omnibuss.ee. 

Looduse Aasta Foto toi-
mub tänavu juba 13. korda. 
Läbi aegade on konkursil au-
hinnatud tööd ilmunud Loo-
dusfoto Aastaraamatute kaante 
vahel. Möödunud aastal osa-
les Looduse Aasta Fotol 1400 
autorit, kes saatsid võistlustul-
le rohkem kui 10 600 fotot.

Looduse Aasta Foto 2013 
toetajad on Eesti Energia, Al-
bion Reisid, Canon, Epson, 
Fotoluks, Overall, Kunda Nor-
dic Tsement jt, samuti Eesti 
Kultuurkapital ja Keskkonna-
investeeringute Keskus.

Looduse Omnibuss

Inimene ja loodus I koht: – 
Hanno Zingel

“SUUR HUNT“ SAAJAd:
l 2006 – Jaak Põder
l 2007 – Anton Novožilov
l 2008 – Ants Tammik 
(peaauhinna võitis noorte-
arvestuse töö)
l 2009 – Jarek Jõepera
l 2010 – Mats Kangur
l 2011 – Sven Zacek
l 2012 – Argo Argel

VIIMSI LAULULAPS 2013
13. aprillil  algusega kell 12 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad lapsed, olenemata sellest, kus nad õpivad. 
Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka lasteaialapsed. 

VANUSERÜHMAD
Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 19.04.2013
Vanusegrupid: 
•3–4aastased •5–6aastased •7–9aastased •10–12aastased •13–15aastased •16–18aastased (ka 
19, kui õpib veel koolis)

REpERtUAAR:
Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid. 
NB! Palun laulu pikkus minutites märkida registreerimisankeeti täpselt!

SAADE:
Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante
• fonogrammid (esitada heliruum enne võistluse algust CD-plaadil)
• klaver või mõni teine muusikainstrument
Kõik eritingimused tuleb kindlasti teatada korraldajatele aegsasti ette ja arvestada kohapealsete või-
malustega.

HiNDAMiNE:
* Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. 
* Hindamisele lähevad:
• musikaalsus (intonatsioon); • selge diktsioon; • elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hinga-
mine); • individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus); • terviklik interpretatsioon (dünaamika, 
saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus)
* Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi 
* Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat,  kes lähevad Viimsi valda 
esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2013”, mis toimub reedel, 26. aprillil ja laupäeval, 
27. aprillil 2013 Kiilis.

Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

ViiMANE REGiStREERUMiSE pÄEV – 5. ApRiLL 2013!
Ankeedi leiate www.huvikeskus.ee

Täidetud ankeet toimetada e-posti või posti teel 
hiljemalt 5. aprilliks 2013 kella 12ks Viimsi Huvikeskusesse aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi vald, 
Harjumaa või e-postile   itariina@huvikeskus.ee 

JÕUDU JA JULGEt OSAVÕttU OODAtES!
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Randvere tee äärde kerkis lumelinn

Pühapäeval ehitati Haab-
neemes Päikeseratta laste-
aia parkla kõrval lume-
linna. 

Kell 11 algas lumelinna lu-
meskulptuuride ehitamise võist-
lus, kus osales 15 võistkonda. 
Lumelinn sai valmis ja avati 
paar tundi pärast keskpäeva. 

Skulptuure hindas žürii, 
kuhu kuulusid Viimsi Kunsti-
kooli õpetaja Anne Soop-Toh-
ver, vallavanem Haldo Oravas, 
vallavalitsuse nõunik Enno Se-
lirand ja valla sporditöö koor-
dinaator Tiia Tamm. 

Korraldajad tänavad kõiki 
osalejaid. Eriti suur tänu spon-
soritele ja abilistele: Sportland 
Eesti AS, SA Rannarahva Muu-
seum, MLA Viimsi Lasteaiad, 
Comarket ja Kaido Metsma.

1) Kelvingi Vaalakütid võitsid 
teise koha. 

2) WWW võistkonnale tuli eri-
auhind. 

3) Võistkond Sõprus-družba ja 
eriauhind.

4) Viimsi Noortekeskus koos 
kahe hispaanlasega võitsid eri-
auhinna. 

5) ja 11) Ettevõtlike Noorte 
Koja kaks võistkonda Koos Kooli 
ja Rat Race said kumbki ka au-
hinnad: eriauhinna ja III koha. 

6) Viimsi Kunstikooli eriauhinna 
saavutanud võistkond.

7) Võitja – Viimsi vabakoguduse 
Joona Tiim.

8) Viimsi vallavalitsus osales 
korraldajana väljaspool arves-
tust.  

9) Viimsi kalurid ja eriauhind.

10) Vallavalitsuse mao seljast 
lasti liugu lausa järjekorras. 

12) AS Nordecon võistkond Lille 
ja eriauhind. 

Fotod Aime Estna
Rohkem fotosid vt www.
fotograafid.ee

LUMELINNA EHITAMISEL OSALENUd VõISTKONNAd JA 
AUHINNAd JAGUNESId JäRGMISELT: 
l KOOS KOOli (ettevõtlike Noorte Koda). Skulptuur: ranits – eri-
auhind.

l rAT rACe (ettevõtlike Noorte Koda). Skulptuur: rott – iii koht.

l ViiMSi NOOrTeKeSKUS (võistkonna koosseisus osales kaks his-
paania noort). Skulptuur: inkade püramiid – eriauhind.

l lille (Nordecon AS). Skulptuur: Vihane lind – eriauhind.

l KelViNGi VAAlAKÜTiD. Skulptuur: Vahel vaatame taevasse, kas 
meil on aega veel – ii koht.

l JOONA TiiM (Viimsi Vabakogudus). Skulptuur: Madu ja õun – i 
koht.

l ViiMSi VAllAVAliTSUS. Skulptuur: Maoaasta madu – väljaspool ar-
vestust.

l ViiMSi KUNSTiKOOl. Skulptuur: Kuningas Saalomoni aarete 
kamber ja salalaegas – eriauhind.

l ViiMSi KAlUriD. Skulptuur: Karjääriredel – eriauhind.

l lUMeTAlTSUTAJA. Skulptuur: eesti kunst – liumägi ja koobas 
– eriauhind.

l BlUe TeAM. Skulptuur: elevant – eriauhind.

l COCCODrillO (Viimsi Peokeskus). Skulptuur: Krokodill – eri-
auhind.

l KiNDlUS (Jaak Mae Suusakool). Skulptuur: Kindlus liumäega 
– eriauhind.

l WWe. Skulptuur: Vulkaan – eriauhind.

l SÕPrUS – DrUŽBA. Skulptuur: liumägi-madu – eriauhind.
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Spordikeskuses on 
täismõõtmetega võimla 
kooli sporditundide ja 
huvitegevuse läbiviimiseks. 
Väljaspool kooliaega 
saavad spordikompleksi 
kasutada spordiklubid ja 
kohalik kogukond.

Pesasid ühendab 1. korrusel asuv  ja  kohapeal 
toitu valmistav söökla.  2. korrusel on  Viimsi 
avaliku raamatukogu filiaal, mida saavad 
kasutada ka kõik külaelanikud.

1. korruse puidu-  ja metallitöökoja ning käsitöö 
ja kodunduse klassid on sisustatud vastavalt uue 
õppekava nõuetele. 2. korrusel asuvad arvuti-, 
muusika-  ja kunstiklass.

erivajadustega lastel on 
oma väike pesa, mille 
teisel korrusel paikneb 
tugikeskus ja  asuvad 
administratsiooniruumid.

igas kagupoolses tiivas on kahel korrusel  klassiastme pesad, mis moodustavad 
omaette kogumi ühe klassi kõigi paralleelide koduklassidest, abi-  ja olmeruu-
midest. See tähendab, et  igasse pessa kuulub 3 koduklassi, garderoob, rühma-
ruum, õpetajate tööruum ja tualettruumid. eraldatus avalikest ruumidest lubab 
õpilastel omaette tegutseda ja kasutada pesade ees olevat hubast sisehoovi.

läbi kahe korruse ulatuv aula mahutab suure 
hulga pealtvaatajaid  ning  on keskseks 
kohaks pidulikele kooli üritustele ja muudele 
avalikele sündmustele.

Randvere õppehoone 
on  projekteeritud 
lapsesõbraliku, turvalise, 
moodsa, omanäolise ja 
kaasaegsena.

RANdVERE KOOLI UUS õPPEHOONE

Jan Trei
abivallavanem

Hea lapsevanem!
Hoiad enda käes Rand-
vere koolile pühendatud 
Viimsi Teataja erilehte. 
Käesoleva aasta sügisel 
saab Viimsi valla koo-
livõrk juurde uue, lap-
sesõbraliku, turvalise, 
moodsa, omanäolise ja 
kaasaegse õppehoone 
Randvere külas.

Käesoleva erilehe üllitamine 
kannab endas kogukonna ja val-
la lastevanemate teadvustamise 
eesmärki. Nendel leheveergudel 
tutvustame avatava Randvere 
kooli sise- ja hingeelu, räägime 
Randvere õppehoone eripärast 
ja võimalustest, huvitegevusest, 
vaba aja sisustamisest ja sporti-
misvõimalustest. 

Randvere kool on Viimsi 
Kooli õppehoone sarnaselt Ka-
rulaugu kooliga. Viimsi Kooli 
visioon, missioon ja põhiväär-
tused on ühesugused kõikides 
õppehoonetes. Koolidel on 
ühine õppe- ja arengukava ning 
1.-6. klassini kannavad õpila-
sed ühtset koolivormi. Randvere 
koolil saab olema oma tegevjuht.

Miks rajatakse kool 
just Randvere külla?
Täna asuvad valla koolid 
Haabneeme keskuses (Viimsi 
Kool koos Karulaugu õppe-

Tere tulemast Randvere koolipere liikmeks!
hoonega), Püünsi külas ning 
Prangli saarel. Kooli rajamine 
Randvere külla tasakaalus-
tab geograafiliselt tänast valla 
koolivõrku ning toob turvalise 
ja kodulähedase kooli lähema-
le ka valla idaranniku külade 
lastele ja peredele.

Milline saab olema 
Randvere kool?
Randvere õppehoone on pro-
jekteeritud lapsesõbraliku ning 
ühtlasi funktsionaalse ja prakti-
lisena. Kool saab olema kolme 

paralleeliga 1-6klassiline 432 
õpilasele mõeldud I-II koo-
liastmel põhinev õppeasutus. 
Koolihoone on kahekorruseline 
ning suure ja erinevaid võima-
lusi pakkuva spordisaaliga – 
õppehoone netopind on kokku 
5772,8 m². Spordikompleks 
on planeeritud pallimängudeks 
sobiva võimlaga, mida saavad 
väljaspool kooliaega kasutada 
ka spordiklubid ning kohalik 
kogukond.

Hoone õppeplokid on jao-
tatud eraldi pesadena hoone 

kolmele teljele, mida läbib 
siduv koridor. Õppeplokkide 
vahelised alad on lahendatud 
kooli üldaladena nagu näiteks 
söökla, raamatukogu ja aula. 
Spordisaal on projekteeritud 
suurema mahuna ühele kol-
mest teljest ning klassid jao-
tatud astmete kaupa pesades-
se (klassiastme kaupa kolm 
paralleeli ühes pesas). Pesa 
suuruseks on planeeritud ca 
350 m². Pesades on kolm klas-
siruumi, garderoob, ühisruum 
ühisõppeks või vahetundideks 

ning tualetid. Igal pesal on 
oma sisehoov, kus on võimalik 
viia läbi õuesõpet.

Koolihoone siseruumis on 
rõhutatud nö pesa loogikat, 
mis kandub koolimaja eri osa-
desse. Pesad on kujundatud 
erineva graafikaga – andes iga-
le pesale nii oma individuaal-
suse. Graafika on kujundatud 
mängulises ja naivistlikus käe-
kirjas, kaasates õpilasi lõbusa-
tesse tegevustesse. Väikestest 
pesadest kasvavad välja suu-
red pesad, mis seovad pesa-

kondlapsed üheks.
Maastikukujunduse üldkont-

septsioon on maastikku vaju-
tatud vormid-heinavaalud ning 
maakooli idee – palju õueala, kus 
lapsed saavad mängida. Hoone 
ümbruse rajad ja platsid planeeri-
takse katta asfaldiga, mujal sõel-
metega. Läbivaks kujundusvor-
miks on ring/silinder – erineva 
diameetri ja kõrgusega silindrid 
annavad mustri ning täidavad 
istmete funktsioone. Asfaldist 
pindadele joonistatakse värviliste 
joonte ja sümbolitega mängud. 

Mis saab õpilastest 
pärast Randvere kooli 
lõpetamist?
Randvere kooli laste õpitee 
jätkub Viimsi Kooli õppehoo-
nes, kus omandatakse 7.-12. 
klassi haridus. Täpselt sama-
moodi, nagu see täna toimub 
Karulaugu õppehoones.

Kes on oodatud Rand-
vere õppehoonesse 
õppima?
Randvere kool on ennekõike 
elukohajärgseks kooliks õpilas-
tele, kes elavad Leppneemes, 
Tammneemes, Randveres, Met-
sakastis, Muugal, Laiakülas ja 
Äigrumäe külas, kuid kooli on 
oodatud lapsed ka teistest Viim-
si küladest ja alevikest. 

Ootame kõiki lapsevane-
maid oma lapsi registreerima 
Randvere kooli. Ka neid, kes 
õpivad täna Karulaugu õppe-
hoones 1.-5. klassides. Turvali-
ne ja kodulähedane kool on li-
saväärtus meie perekondadele.

Kohtumisteni peatselt ava-
tavas Randvere koolis!

Moodne ja omanäoline Randvere kool, mis avab uksed 2013. aasta sügisel.
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Huvitegevus Viimsi Koolis

Huvitegevus on koolis toimuv või kooli 
poolt korraldatud kooli õppekava läbi-
mist toetav või muu õppekavaväline 
tegevus. 

Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises 
tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, 
raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja 
muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud 
korras. 

Olulised valdkonnad Viimsi Kooli huvitege-
vuses on 1.-12. klassi õpilasi hõlmavate huvi-
ringide töö korraldamine, kooli traditsiooniliste 
ürituste korraldamine, valla ürituste kaaskorral-
damine ning õppetoolide toetamine ja abistami-
ne erinevate ürituste läbiviimisel.

Viimsi Kooli huvitegevus pakub võimalusi 
meeskonnatööks õpilaste, õpetajate, vilistlaste 
ning lapsevanemate ühise tegutsemise kaudu 
ning seda näiteks perespordipäevadel, kontser-
tidel või aktustel.

Vaba aja sisukamaks muutmisel on õpilas-
tel võimalus osa võtta mitmete spordiklubide 
tööst. Populaarsed on ujumine, kergejõustik, 
korvpall, käsipall, võimlemine ja jõusaalis 
treenimine.

Viimsi Kooli traditsioonilised sünd-
mused läbi aastate
• õppeaasta avaaktused
• kooli infolaat ja valla turvalisuse päev
• õpetajate päeva tähistamine
• algklasside heategevusmüük Viimsi puuetega 
laste abistamiseks
• Viimsi Kooli jõulukontsert-jumalateenistus 
Jaani kirikus
• Miss Graatsia
• Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktused
• lauluvõistlus “Sinilind”
• kõigi kooliastmete näiteringide etendused
• koolilõpuaktused ja lõpukell
• edukate õpilaste ja nende juhendajate vastuvõtt
• Viimsi Kooliteatri etendused

Viimsi Koolis töötab üle 40 huviringi

1. klasside koor – suur maja 
1. klasside koor – Karulaugu õppehoone
Mudilaskoor 2 – suur maja
Mudilaskoor – Karulaugu õppehoone
5. klasside tüdrukute koor – Karulaugu õppehoone
Poistekoor
Lastekoor
Noortekoor
C-segarühm “Vigurvänt“ – gümnaasiumi rahvatants
Vilistlaste segarühm – rahvatants
6.–7. kl. rahvatants /projektipõhine
Algkooli näitering – Karulaugu õppehoone
Põhikooli näitering “Eksperiment”
Gümnaasiumi näitering “Eksperiment”
Näitering K.O.K.K. – gümnaasiumi näitering
3. klasside näitering
2.–3. kl. rahvatants
Eelkool
Rines Takeli muusikastuudio
Löökpillide individuaalne õpetus

6. ja 7. kl. tüdrukute käsitööring “Ilutegijad”
Kunstiring 4. klassidele
“Kunstisõbrad” algklasside kunstiring
Rahvatantsuansambel “Sõprus” 1. kl. rühm 
Rahvatantsuansambel “Sõprus” 4.–5. kl. rühm
Väikeste filosoofide klubi
Rebase Ruudi loodusring 1. klass
Robootika 3. klass
Robootika 4.–7. klass
Multimeedia 3.–4. klass
Multimeedia 5.–9. klass
Nupula 1. klass
Arhitektuuriring “Ruum ja heli”
Eksperimentaalne loodusteadus 5.–6. klass
Taibu 2.–5. klass
Helidisain
“Nupula” matemaatikaring 2. klass
“Nupula” matemaatikaring 3. klass
“Nupula +” matemaatikaring 4.-5. klass

HUVIRINGIdE KÜSITLUS
Selleks, et õpilased saaksid koolis tegeleda 
endale meelepäraste huviringide ja treenin-
gutega, korraldab Viimsi Kool lapsevanemate 
hulgas küsitluse. Küsitluse tulemusel on koolil 
võimalik täpsemalt planeerida, millised huvi-
ringid ja treeningud 2013. aasta sügisel rand-
vere koolis tööd alustavad. lapsevanematel on 
võimalik küsitlust täita: www.viimsi.edu.ee Merike Hindreus

Viimsi Kooli kultuuritegevuse koordinaator

1) Noortemuusikali “Grease” 
peategelased täies hoos.

2) Hetk laste lauluvõistluselt 
“Sinilind”.

3) Võimlemispeo “Miss 
Graatsia” kostümeeritud 
võistlejad.

4) Viimsi Kooli gümnasistide 
rahvatantsutrupp esinemishoos.

5) Viimsi Kooli suured ja 
väikesed lauljad kooli aatriumis 
esinemas.

6) Viimsi Kooliteatri “Lumi-
valgeke ja 7 pöialpoissi” esi-
etendus.

7) Algklasside etluskonkurss 
Karulaugu õppehoones.

8) Väikesed rahvatantsijad 
koolimurul tantsukaari võtmas.

9) Elle Toperi näiteringi lapsed 
proovide vaheajal.

1

2

3

5

4

6 7 8
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Uuest õppeaastast alus-
tab tööd Viimsi Kooli 
kolmas õppehoone – 
Randvere kool, mis on 
elukohajärgseks kooliks 
õpilastele, kes elavad 
Laiakülas, äigrumäel, 
Metsakastis, Muugal, 
Randveres, Leppneemes 
ja Tammneemes. Lisaks 
on kooli oodatud lapsed 
ka teistest Viimsi küla-
dest ja alevikest ning 
need, kes hetkel juba 
õpivad kas Karulaugu õp-
pehoones või Viimsi Kooli 
suures majas.

Ühine teekond
Kõiki kolme õppehoonet – 
suurt maja, Karulugu ja Rand-

Uus Randvere kool Viimsis
vere õppehoonet – ühendavad 
ühine visioon, missioon ja põ-
hiväärtused. Õppetöö on kor-
raldatud ühise õppekava alusel. 
Kõik õpilased erinevatest õp-
pehoonetest saavad 7. klassis 
jätkata õpinguid Viimsi Kooli 
suures majas. 

Viimsi Kooli iseloo-
mustab:
- õpimotivatsiooniga õpilas-
kond
- kvalifitseeritud ja meeskon-
natööle orienteeritud personal
- kooli ja kodu partnerlus
- paindlik õppekava
- ladus õppetöö korraldus
- õpilaste erinevaid võimeid ja 
huvisid arvestav õppetööväli-
ne tegevus

MISSIOON, VISIOON, 
PõHIVääRTUSEd 
Viimsi Kool on uuendusmeelne, sotsiaalselt salliv 
ja avatud piirkonnakool, kogukonna keskus. Siin 
toimub palju ülevallalisi sündmusi, koolitusi, kul-
tuuri- ja spordiüritusi. lapsevanemad, vilistlased 
ja vallaelanikud on majas oodatud külalised. Ko-
gukonna ootused koolile on kõrged, sest kool on 
oluline õpilase väärtushinnangute kujundaja. 

Visioon
Olla igakülgseid võimalusi pakkuv avatud ja in-
nustav õpikeskkond, kus õpilased võtavad vastu-
tuse oma õppimise eest ja töötajad tegutsevad 
selle nimel, et toetada iga õpilase arengut.

Missioon 
luua võrdsed tingimused õppimiseks põhi- ja 
keskhariduse omandamisel kõigile koolis õppiva-
tele õpilastele.

Põhiväärtused
• kogukonnatunne, isamaalisus, maailmataju, 
identiteet

• avatus, ettevõtlikkus, uuenduslikkus, loovus
• minapilt, sallivus, üksteisemõistmine, koostöö
• õpihimu, iseseisvus, vaimsus, elukestev areng

VIIMSI KOOL – KõIGI 
VõIMALUSTE KOOL
Viimsi Kooli logo ja värvid sümboliseerivad nelja 
ürgelementi: 

• ÕHK - taevasinine
• MAA – leheroheline
• VESI – mereroheline
• TULI – tulipunane

logo elemendid asuvad ringil, mis kannab endas 
harmoonia ja looduse igavese ringkäigu sõnumit. lõ-
pust sünnib alati uus algus. igal kevadel saadab kool 
teele ühe lennu ja sügisel võtab vastu uue. 

Koolis on neli kooliastet. igaüks neist vastab 
ühele ürgelemendile, mis sobib vastava astme 
õpilaste eale iseloomulike tunnusjoontega.

I kooliastme 1.-3. klasside õpilased alles alusta-
vad õppimist, kogu nende energia kulub kasva-

misele ja õpetaja suurim missioon on süvendada 
lastes teadmist, et iseendast, oma kaasinimes-
test, kodust ja loodusest hoolimine on kõige suu-
rem tarkus. 

II kooliastme 4.-6. klasside õpilased juba mõis-
tavad paljusid asju, sest on õpetaja juhendamisel 
teinud hulga avastusretki iseendasse ja maailma 
ning õppinud ümbritsevasse suhtuma austuse ja 
teatud aukartusega. 

II kooliastmes õpivad kõige rahutumad hinged, 
kelle piiride uurimise vajadus ja isemoodi loo-
mingulisus võib õpetajale sageli mõistetamatuks 
jääda. lapsest sirguv nooruk on väga tundeline 
ja parim, mida õpetaja teha suudab, on säilita-
da noores võime innustuda ning aidata teda oma 
vastuoluliste tunnetega toime tulla.

Gümnaasiuminoorte pilgud on suunatud tule-
vikku. Õpetaja juhendamisel pannakse proovile 
oma suutlikkus iseseisvalt toime tulla. See nõuab 
oskust ja tahet vastutust kanda. Koolist lahkudes 
on noormees või neiu valmis esindama ennast, 
oma kogukonda, rahvast ja riiki.

i KOOliASTe
Õpin
hoolin
Kasvan

ii KOOliASTe
Mõistan
Austan
Avastan

iii KOOliASTe
Tunnen
Uurin
loon
innustun

GÜMNAASiUM
Vastutan
esindan
Suudan
iseseisvun

- tugevad Viimsi Kooli tradit-
sioonid
- avarad ja avatud õpperuumid
- kaasaegne õpikeskkond
- 1. – 6. klassini ühine kooli-
vorm.

Randvere õppehoone 
eripära
Randvere õppehoone on 21. 
sajandi hariduskeskus, kus 
eriline tähendus on just õpi-
keskkonnal. Hariduskeskuses 
saab noor inimene õppida ja 
tegeleda paljude harivate tege-
vusaladega suurema osa oma 
päevast. Täiskasvanutel on siin 
huviringides võimalik sisusta-
da oma vaba aega ning samu-
ti avardada silmaringi näiteks 
raamatukogus.

Iga maja on omaette maa-
ilm oma eripäradega. Randve-
re koolimaja ruumilahenduse 
eripära seisneb klassiastme pe-
sades. Eraldatus avalikest ruu-
midest lubab õpilastel omaette 
tegutseda ja kasutada ka pesa-
de ees olevat sisehoovi. 

Randvere kool on 
avatud õpikeskkond, 
kus on 
- piisavalt õhku ja valgust
- kaasaegne õpikeskkond õpi-
lastele
- kvaliteetne töökeskkond õpe-
tajatele
- suurepärased rekreatsiooni-
tingimused.

Karmen Paul
Viimsi Kooli direktor

Randvere kooli ehitusplatsil on ehitustöö alguse saanud.

KARULAUGU 
õPPEHOONE
1.–6. klass

SUUR 
õPPEHOONE
7.–12. klass

RANdVERRE 
õPPEHOONE
1.–6. klass

SUUR 
õPPEHOONE
1.–6. klass

t

t

t

randvere kooli leht
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Tänane haridusseadus 
loob võimalused kaasata 
lapsed, kellel on hari-
duslik erivajadus (HEV) 
kodukoha lähedasse kooli 
ja klassi. 

2005. aastal loodud Viimsi 
Kooli tugikeskus on andnud 
suurepärase võimaluse HEV-
lastega rohkem tegeleda ning 
kaasata neid erineval moel õp-
petöösse. Algusaegadel töötas 
tugikeskuses kolm spetsialis-
ti – logopeed, psühholoog ja 
sotsiaalpedagoog. Tänaseks 
on tugikeskuse personal laie-
nenud ning praegu on keskuse 
meeskonnas kaks logopeedi, 
viis eripedagoogi, kaks psüh-
holoogi, kolm sotsiaalpeda-
googi, kooliõde, noortejuht ja 
abiõpetaja. 

Viimsi Koolis on käesole-
val õppeaastal viis väikeklassi 
(1., 2., 3., 5., 8. klass) ning üks 
individuaalsele õppele suuna-
tud õpilasega õppe klass (3. 
klass). Igapäevane õppekorral-
dus näeb välja nii, et õpilased 
õpivad põhiaineid omaette väi-
keses grupis, kuid kõik oskus-
ained on koos suure klassiga ja 

Haridusliku erivajadusega (HEV) 
lapsed Viimsi Koolis

ka muudel üritustel osaletakse 
teiste õpilastega koos. Sama 
süsteem hakkab toimima ka 
siis, kui Viimsi Kool saab juur-
de veel ühe õppehoone. 2013. 
aasta sügisel avatavas Rand-

vere koolis on eraldi tiib HEV-
õpilastele, kus neile on loodud 
igati vajalikud tingimused nii 
füüsiliselt kui ka erivahendite 
osas ning kus nendega tegele-
vad vastava eriala spetsialis-

Bussiliinidele 
tuleb muudatusi
Randvere kooli avamisega seoses vaadatakse üle 
ja uuendatakse ka senist piirkonna transpordi-
võrku.

Kommunaalametil ja Harjumaa Ühistranspordikeskusel 
on kavas vaadata üle Viimsi valla liinivõrk seoses avata-
va Randvere kooliga. Selles osas on alustatud eeltöödega. 
Hetkel saab öelda niipalju, et ümber vaadatakse kindlas-
ti V2 ajad ja täiendusi saab ka liin V4. On ka võimalus, 
et Randvere kooli piirkonda tekib uus liin, mis ühendab 
endas Laiaküla, Muuga küla, Randvere ja Metsakasti piir-
konnad nii Randvere kooli kui ka Viimsi keskusega.

Seoses ühistranspordiga saavad uued asukohad ka Ki-
rikaia bussipeatused Schüdlöffeli tee otsas. Peatusi tõste-
takse ringi ja rajatakse jalgteed ning teeületuskohad.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Kuidas toimub 
registreerimine 
Randvere kooli?
Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1.–31. 
märtsini elektrooniliselt Viimsi valla kodulehel. 

Vallavalitsus moodustab komisjoni, kes määrab õpilasele 
elukohajärgse kooli. Vallavalitsuse noorsoo- ja haridus-
amet teavitab lapsevanemat kirjalikult komisjoni otsusest 
elukohajärgse kooli määramise kohta 30. aprilliks. 

Avaldusi Randvere kooli 2.–5. klassi saab esitada 1.–31. 
märtsini 2013 Viimsi Kooli kantseleis (Randvere tee 8).

Küsimustele vastavad: Viimsi Kooli direktor Karmen 
Paul, karmen.paul@viimsi.edu.ee, Viimsi valla noorsoo- 
ja haridusameti juhataja Kadi Bruus, kadi@viimsivv.ee, 
Viimsi valla noorsoo- ja haridustöö koordinaator Katrin 
Markii, markii@viimsivv.ee

VIIMSI KOOLI TUGISPETSIALISTIdE VõRGUSTIK

tid. Viimsi Koolil saab olema 
koostöölepe ka Viimsi Haigla 
ja erahaiglaga Fertilitas, et lap-
sed saaksid vajadusel kohapeal 
kätte soovitud rehabilitatsioo-
niteenuse. 

Väikeklassid ja tugitee-
nused jäävad endiselt alles ka 
Viimsi Kooli suurde õppehoo-
nesse ja Karulaugu majja. Iga 
kooli spetsialistide arv ja eri-
pära sõltub just koolis õppiva-
te laste arvust.

Senine kogemus on näida-
nud, et igaüks meist võib min-
gil hetkel abi ja toetust vajada 
ning seetõttu on tugimeeskon-
na olemasolu igas koolis väga 

oluline, et märkamine ja toe-
tustegevus oleksid võimali-
kult lähedal. Mul on siiralt hea 
meel, et Viimsi Kooli õpilased, 
õpetajad ja lapsevanemad on 
olnud avatud ja toetavad eri-
nevate vajadustega õpilaste 
osas ja usun, et nii on see ka 
edaspidi.

Lemme Randma
Viimsi Kooli tugikeskuse juhataja

VIIMSI KOOLI 
KARULAUGU 

HOONE

VIIMSI KOOLI 
SUUR MAJA

HEV-koordi-
naator

Logopeed
Eripedagoogid

Psühholoog
Sotsiaal-

pedagoog
Noortejuht
Kooliõde

VIIMSI KOOLI 
RANdVERE 

HOONE

Logopeed
Eripedagoog

Sotsiaal-
pedagoog
Kooliõde

Logopeed
Eripedagoogid

Psühholoog
Kooli arst 

Noortejuht

t t t

Randvere koolis on eriti lapsesõbralikud õppe- ja arengutingimused loodud erivajadustega lastele.

Randveres on koolihari-
dust jagatud juba 1864. 
aastast, mil Paul Loppe-
nowe rajas Randverre 
kooli, mis asus sel ajal 
Randvere kirikumajas. 
Seega ulatub Randvere 
hariduselu algus juba 148 
aasta taha. 

Asutamisaasta sügisest oli 
Randvere kooli piirkonnaks 
Muuga, Aiaotsa, Randvere, 
Metsakasti, Tammneeme ja 
Leppneeme. Õppetöö kestis 1. 
novembrist 1. aprillini. Kooli 
pidid lapsed õppima asuma ala-
tes 10. eluaastast. 1864.–1883. 
aastatel töötasid Randvere koo-
lis Karl Reinvald, Hans Herma-
küla ja Mihkel Kaares. Need 
on märked Randevere esimese 
kooli ajaloost. 

See järjepidevus katkes 
1971. aastal, kui kool suleti. 
Kogu oma tegevuse ajal on 
Randvere kool toiminud erine-
vates kohtades. Inimesed, kes 
soovisid kooliharidust jagada, 
olid aga visad ja tegutsesid 
alati parimas usus, et ükskord 
läheb kindlasti paremaks. 

Esimese Randvere kooli 
asutamisest on möödas 148 
aastat ning 41 aastat ei ole 
Viimsi poolsaare idaosas kooli 
olnud. Täna võib juba kindlalt 
öelda, et peatselt ärkab ellu 
uus Randvere kool. Rajatakse 
kool, mida on oodatud aastaid 
ja mille projekteerimisse ning 
parimate lahenduste leidmis-
se on spetsialistid panustanud 

Kool, mida on oodatud kaua

palju aega ja oma parimaid 
mõtteid.

Peatselt on valmimas ka 
Viimsi hariduse arengukava, 
mille üks osa on koolivõrgus-
tiku areng. Randvere kool on 
selge näide, et Viimsis pee-
takse oluliseks tasakaalustatud 
arengut ja kodulähedast kooli.

Kooli rajamine ei ole üks-
nes maja ehitamine. See loob 
meile kõigile paremaid võima-

lusi hariduse, kultuuri, spordi 
ja terve kogukonna arenguks. 
Kõik head mõtted, mis selle 
kooli rajamisega mõeldud on, 
tuleb nüüd teoks teha. Valmiv 
haridustempel toob kindlasti 
ka palju häid mõtteid juurde. 
Keegi ei tohiks kahelda, et 
sellest koolist saab meie kõigi 
jaoks üks paremaid alghari-
duskeskusi ja üks parima ener-
geetikaga hooneid Eestis. 

Kutsun üles kõiki Rand-
vere kooli lähikülades elavaid 
peresid mõtlema meie uue 
kooli peale. Soovin siiralt, et 
see kool ühendaks meie väike-
seid kogukondi veelgi rohkem.

Ootame kõiki Randvere ja 
lähikülade lapsi registreerima 
meie uude kooli.

Priit Robas
vallavolikogu esimees
randvere külavanem

Randvere külla kooli rajamine tasakaalustab geograafiliselt valla koolivõrku ning toob turvalise ja 
kodulähedase kooli lähemale valla idaranniku külade peredele.
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Läinud aasta 15. mail kinnitas 
Viimsi vallavolikogu, võiks 
öelda olude sunnil,  Muuga sa-
damas kavandatava laienduse 
detailplaneeringu algatamise 
ettepaneku.

11. jaanuaril 2013 ilmus Viimsi Tea-
tajas S. Arro artikkel “Muuga sadama 
ümbruse elanikud hindavad kodukoha 
elukeskkonda heaks”. Kahjuks peab 
ütlema, et juba artikli pealkiri on ek-
sitav. Olles tutvunud Faktum&Ariko 
vastava aruandega, ei saa ma artik-
li pealkirjana toodud väidet kuidagi 
kinnitada. 

Kõigepealt on küsitav valimi (kü-
sitletud inimeste) esinduslikkus. Sel-
les on arvestamata küsitletute elupaik 
(kaugus sadamast), mis kahtlemata 
avaldab mõju tulemusele. Suhteliselt 
suvaline protsentide liitmine võimal-
dab teha lausa vastupidise järelduse. 
Hämmastav on järeldus küsitletute 
informeeritusest. Uskumatu on infor-
meerituse proportsioon – 66%. See 
on eksitav, kui ei ole lisatud infor-
matsiooni allikaid. Minule ei ole küll 
teada kohta ega dokumenti, millest 
saaks teada, kuidas ja millises mahus 
on Muuga sadamas täidetud keskkon-
nanõuded. Tõsi, üksikuid andmeid 
suure otsimise peale leiab. 

Lihtsamalt öeldes, sellist ülevaat-
likku dokumenti ei ole. Hoopiski nuk-
ker on see, et inimestelt ei ole küsitud 
midagi ei keskkonna- ega terviseris-
kide kohta. Õige, neid andmeid on 
ülimalt napilt ja vaevalt nn keskmine 
kodanik neid leiab. Viidatud artikli 
viimane lause, küsimus teadmisest “... 
inimeste teadlikkust seoses Tallinna 
Sadama ja Muuga sadama omandi-
suhtega” on õige kummaline. Samuti 
võiks küsida esimeselt ettejuhtuvalt 
Maardu, Randvere või Merivälja ela-
nikult selle kohta, millise osa SKPst 
annab Muuga sadam ja millise riskiga 
see protsent on seotud.

Viidatud uurimus ei võimalda 
teha statistiliselt usaldatavaid järeldu-
si põhjuste ja tagajärgede osas.

Kui viimsilased tahavad säilitada 
elamiskõlbulikku tervislikku keskkon-
da, pereliikmete tervist ja oma vara, 
siis on neil õigus avaldada arvamust 
Muugal toimuvate arenduste asjus, 
millele peaks eelnema riskide analüüs.

Muuga sadam kui esindus-
lik kompleks
On ju tubli, kui riik ja omavalit-
sused toetavad majanduse aren-
damist, aitavad maale tuua in-
vesteeringuid ning sellega (ka 
transiidiga) täidavad kopsakalt riigi 
rahakotti, millest me siis kõik oma-
korda teatud hüvesid võime loota.                                                                                                                                        
Samal ajal on mõned kodanikud ja 
instantsid ebasoodsalt meelestatud 
ega taha suurte arengutega sugugi 
leppida, eriti nendega, mis ebasood-
sate asjaolude kokkulangemise korral 
võivad põhjustada otsest ohtu inimes-
te varale ja tervisele. 

Võidakse öelda, et alati on keegi 
millegi vastu, alati on neid, kellele 
paljud asjad ei meeldi, see on siis ot-
sustajate tõlgenduse korral vähemus 
ja vähemuse arvamusega enamasti ei 
arvestata, eriti kui vähemus täpselt ei 
tea, mille vastu ta tegelikult on.    

Muuga tööstussõlm ja sadam on 
esinduslik, suurejooneline ja arengu-
aldis aglomeratsioon. Just viimane, 

Kui vänge tuul puhub Muuga poolt

sest seal paikneb mitmeid ettevõtteid, 
mis ei ole niiöelda ühe mütsi all, vaid 
igaüks iseseisev opereerija. Niisugu-
se iseseisvusega ongi asjad käest läi-
nud või kui veel ei ole, siis kipuvad 
käest minema. Igaüks eraldi on õige 
ja justnagu korras, kuid kõigi nende 
koosmõju keskkonnale ei ole seni ob-
jektiivselt hinnatud. 

Oluline on koosmõju
Miks räägime koosmõjust. See on 
ülimalt tähtis teema. Seal, kus on 
palju tootmist, tööstust lähestikku 
suhteliselt piiratud territooriumil ja 
kus käideldakse ohtlikke aineid või 
aineid, mis teatud tingimustel muu-
tuvad ohtlikuks, on olemas risk, seal-
hulgas suurõnnetuste risk. Arvata, et 
ega meil midagi ei saa juhtuda, on 
naiivne. Mitte keegi mitte kusagil ei 
arenda tootmist nii, et midagi kindlas-
ti juhtub. Keegi ei kavanda ei väikest 
ega seda enam, suurõnnetust. Ometi 
juhtub nii üht kui teist.  

Muugal paikneb mitu keskkon-
naparameetreid jälgivat seirejaama. 
Küsimus on nende asukoha valikus 
ja mõõdetavates komponentides. Va-
litud on enamasti tuulepealsed kohad, 
mis kaugeltki ei peegelda kogu olu-
korda, rääkimata eriolukordadest. 

Tuule suunda ennustada mis tahes 
häireolukorra puhul ei ole võima-
lik. Seireandmed näitavad, et midagi 
väga olulist on toimunud kemikaalide 
transiidis, sest alates 2007. aastast on 
Muuga-2 seirejaamas registreeritud 
aromaatsete süsivesinike kontsentrat-
sioon kasvanud ligikaudu 16 korda. 
Selliste aegridade jälgimine viitab 
suurtele ohtlike saasteainete heitmete 
allikatele, mille olemasolu on ju niigi 
teada.

Rahvusvaheline kogemus on “ri-
kas” vähemate või suuremate tööstus-
õnnetuste poolest. Üleilmset tähele-
panu on pälvinud nii Bhopali (India, 
1984) kümnete tuhandete ohvritega 
“Union Carbide” tehase avarii, milles 
hukkus vähemalt neli tuhat inimest, 
Saveso (Itaalia, 1976) herbitsiide ja 
pestitsiide tootva ettevõtte katastroof. 

EL konventsioon ja 
direktiivid
Viimase  järel võeti vastu Euroopa 
Liidu konventsioon, mida järgnevatel 
aastatel toimunud tööstus- ja suurõn-
netusi arvestades on kolmel korral 
täiendatud. 1996. aastal asendati eel-
nimetatud direktiiv uuega (nn Saveso 
II), kohustades liikmesriike kahe aas-
ta jooksul viima oma seadusandlus 
nimetatud direktiiviga kooskõlla. Sel-
le kohaselt pidid liikmesriigid hinda-
ma võimalikku ohuvaldkonda, raken-
dama uusi rangeid nõudmisi ohtlike 
olukordade ennetamise planeerimisel 
ning kontrolli korraldamisel.

Võttes arvesse viimasel ajal toi-
munud tööstusõnnetusi Touluse’is, 
Baia Mares ja Enschede’s laiendati 
Saveso II direktiivi. Kõige olulisem 
laiendus on igakülgselt arvestada ris-
ke, millised on seotud ladustamise ja 
töötlemisega maavarade kaevandami-
sel, lõhkeainete käitlemisel, ammo-
niumnitraadi ja ammooniumnitraadi-
põhiste väetiste ladustamisel jt.  

2008. aastal viidi Eestis läbi ka-
hepoolne (EV Keskkonnaministee-
rium ja Saksamaa Föderaalne Kesk-
konnaministeerium) ühisuuring Eesti 
ametkondade ja asjaomaste asutuste 
valmidusest ja võimekusest suurõnne-
tuste ärahoidmisel ja likvideerimisel. 
Soovitused olid lühidalt järgmised: 
muuta seadusandlust, luua ja raken-
dada ametkondadevaheline iga-aasta-
ne kava tegutsemiseks suurõnnetuste 
korral, viia läbi Saveso II direktiivi 
analüüs, teha Saveso II direktiiviga 
seotud informatsioon avalikuks, aren-
dada avalikku informatsioonisüstee-
mi ohuolukordadest teavitamisel jm.

Kõrgendatud risk
Muugal on juba praegu palju kõrgen-
datud riskiga ettevõtteid. Aeg-ajalt, 
kui ebameeldiv lõhn muutub välja-
kannatamatuks, helistatakse kesk-
konnainspektsiooni telefonil 1313. 
Kaebuste arv on aastate jooksul kord 
vähenenud, kord tõusnud. Kui öelda, 
et asjad on paremaks läinud, siis võib 
küll arvata, kuid statistilist seost ei ole 

võimalik leida. Pigem, et helistamiste 
peale pole suurt midagi tänaseni muu-
tunud.

Paljude käitlejate koosmõju võib 
olla kahesugune. On üldiselt teada tõ-
siasi, et meie sadamates, eriti Muugal, 
on tõsiseks probleemiks erinevate ter-
minalide lähedus üksteisele, asumite-
le ja ka linnale. Tuleb tõdeda, et Muu-
ga sadamasse on aastatega tekkinud 
Eesti kõige suurem keskkonnaohtlike 
ettevõtete kontsentratsioon. Muuga 
sadamas paikneva ülikõrge plahva-
tusjõuga lämmastikväetist eksportiva 
DBT terminali tsoonis asub ca 700 
000 tonnise kogumahutavusega naf-
tasaaduste terminal, mis suurõnnetuse 
korral reostaks naftasaadustega suure 
osa Soome lahest, tuues kaasa piire 
ületava rahvusvahelise keskkonnaka-
tastroofi. 

Ohtlike lämmastikväetiste tran-
siitvedu ja hoiustamine ei tohiks toi-
muda süttivate vedelike, gaasihoidla-
te ega tihedalt asustatud elamualade 
läheduses, eriti arvestades terrorismi-
ohtu. Just rahvusvaheline, piiriülene 
keskkonnaoht peaks olema riskide 
hindamise üheks aluseks kõrvuti ela-
nike terviseriskiga ja seda peaks tege-
ma rahvusvaheline ekspertide kogu.

Hoiatused valitsusele
2007. ja 2008. aastal teavitas rahvus-
vahelise suurõnnetuse seadusandluse 
rikkumise faktidest Euroopa Ühendu-
se Komisjon, kes hoiatas Eesti Vaba-
riigi Valitsust kahel korral ametliku 
märgukirjaga, millele olid lisatud 
põhjendatud arvamused. 

3. septembril 2009. a ilmus 
Euroopa Kohtu esimene süüdimõis-
tev otsus C 464/08, mille kohaselt 
olnud ja kavandatav Muuga sada-
ma laienemine on sügavas vastuolus 
1997. a Amsterdami lepingu art 139-r 
sätetega, eirab inimõiguste ja põhi-
vabaduste kaitse konventsiooni ning 
on Eesti elanike era- ja perekonnaelu 
aastate pikku talumatult häirinud. Rii-
gikogu ratifitseeris tööstuslike suur-
õnnetuste ärahoidmise konventsiooni 
14. juunil 2000. 

Lähtudes eeltoodust kehtestas 
Eesti Vabariigi siseminister oma mää-
rusega nr 78 26. juunist 2001 amet-
liku korra üld- ja detailplaneerimise 
koostamise eel teostada vajalik ja ko-
hustuslik riskianalüüs.

Alles pärast Euroopa Ühenduse 
Komisjoni kohtueelse põhjendatud 
arvamuse saatmist vabariigi välismi-
nisteeriumile (Brüssel, 27.06.2007) 
viidi 8. novembril 2007 läbi valitsu-
se kabinetinõupidamine, kus algatati 
meie puudulike seadusandlike aktide 
EL konventsioonidega vastavusse 
viimise protseduurid. Õiguskantsleri 
ametlikus ettekandes ära toodud puu-
dulik koostöö vastavate järelevalve-
inspektsioonide ja ametite vahel aga 
kestab tänaseni. Eeltoodud koordi-
neerimata tegevus on tekitanud süga-
va protesti Viimsi, Maardu linna, Jõe-
lähtme valla ja Pirita 53 000 elaniku 
elu, tervise ja ca 400 miljardi krooni 
väärtusega vara seadusega ette nähtud 
kindlustamise eiramise pärast.

Probleemid endiselt päeva-
korral
Elukeskkonna ohutuse tagamise ja 
suurõnnetuste ennetamise problee-
mid on endiselt päevakorral. Muuga 
sadama piirkonnas kavandatakse uusi 
terminale, algatatakse detailplanee-
ringuid ning elukeskkonna ja elu säi-
litamise aspektid on kogu tegevuses 
üsna tagaplaanil. Piisavalt ei ole tä-
helepanu pööratud ka piiriülestele ris-
kidele. Mõned näited: transiidifirma 
Vopak E.O.S. tahab Muuga sadama 
kõrvale ehitada uue õliterminali. Lä-
himad elumajad asuksid terminalist 
ca 200 m kaugusel! 

Sama firma on strateegiliseks 
partneriks LNG (veeldatud looduslik 
gaas) terminalile (selle paigutamine 
Muuga piirkonda on paljude eksperti-
de arvates lubamatu, kõrge ohu tsoon 
on vähemalt 750 m), AS Stivis ka-
vandab suurendada väetiste käitlemi-
se mahtu, DBT AS territooriumil on 
kavas ammooniumnitraadi kõrval ka 
ammooniumsulfaadi käitlemine.

Mitmed eksperdid on arvamust 
avaldanud selle kohta, et niigi liigselt 
kontsentreeritud tööstust ei tohiks 
laiendada ega täiendada. Palju kordi 
on kirjeldatud võimalikku ahelreakt-
siooni (nn domino efekti) võimalust. 
Aluseid niisuguseks arvamuseks on 
mitu, õnneks seni väiksemad, aeg-
ajalt juhtunud põlengud.  

Kogukondade arvamuste avalda-
mine on rahvusvaheliselt kokku le-
pitud Arhusi konventsiooniga (ÜRO 
konventsioon keskkonnateabe kätte-
saadavuse ja keskkonnaasjade otsus-
tamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise kohta), 
mille Eesti on ratifitseerinud juba 2001. 
aastal. Ometi ei võtnud kohus Saviran-
na elanike kaebust (2012) menetlusse.                                                                                                                     
Olen kindel, et neid, kes arvaks, et 
Muugal ei ole vaja üldse midagi aren-
dada, on vähe. Kuid me ei saa olla 
nõus kõrge riskiastmega ohtlikke 
aineid käitlevate ettevõtete äritegevuse 
piiramatu laiendamisega, arvestamata 
kogukondade arvamust. Juba praegu, 
kuigi statistiliselt põhjendamata, on 
Viimsi vallas müügis päris palju kin-
nisvara. Kas Muuga sadama lähedus 
ja ohu tajumine mõjutab juba praegu  
kinnisvara soetamist selles piirkonnas? 

Jüri Martin
rohuneeme külavanem 

Kui viimsilased tahavad säilitada elamiskõlbulikku tervislikku keskkonda, siis on neil õigus avaldada arvamust Muugal 
toimuvate arenduste asju, milledele peaks eelnema riskide analüüs.
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Eesti Meetootjate Ühen-
dus korraldab 9. ja 10. 
märtsil, mõlemal päeval 
kell 10-17 Tallinnas Lil-
lepaviljonis Pirita tee 26 
kogupere ürituse ”Mesi-
magus naistepäev”.

Meepäevade eesmärk on pro-
pageerida puhast eestimaist 
mett, meie mee ja mesindus-
saaduste kõrget toiteväärtust, 
häid tervendavaid ja hügieeni-
lisi omadusi; tutvustada tarbi-
jaile kodumaise mee tootjaid 
ja luua mõlemale poolele 
kasulikke vastastikuseid kon-
takte.

Kohapeal pakuvad mesini-
kud degusteerimiseks erinevat 
mett ja teavet mesindussaadus-
te liigi, päritolu ja omaduste 
kohta. 

Müügil on tootjahinnaga 
mitmekesises valikus Eesti 
mett. Saab osta mesindussaa-
dusi nagu taruvaik, õietolm 
jm, tervistavaid ja kosutavaid 
meesegusid, ravimtaimi ning 
teisi loodustooteid, samuti me-
sindussaadustest ja loodustoo-
detest valmistatud preparaate 
ning kosmeetikat. 

Kuna meepäevad on vahe-
tult pärast naistepäeva, siis on 
palju huvitavat ja kasulikku 
pakkuda naistele tasuta loen-
gutel. Õpetatakse mee kasu-
tamist koos ravimtaimedega, 
räägitakse meest ja teistest 
tervislikest toitudest ja tutvus-
tatakse uusi meesaadusi.

Kingitusteks saab valida 
lilli, ehteid, laias valikus käsi-
tööd, kosmeetikat, parfümee-

riat, keraamikat, loodusakva-
relle, samuti naisi huvitavat 
kirjandust. 

Lastele räägib mesinik 
Hinge Laur mesilaspere elust. 

Eesti mee päevad 
“Mesimagus naistepäev” 
Lillepaviljonis

MEEPäEVAdE KAVA MõLEMAL PäEVAL
l K 11.00. Mee ja ravimtaimedega organismi tugevdamine. 
Sirje Aiaots, Uuskabi ürditalu perenaine (eesti keeles).
l K 12.00. Mesi ja muu tervislik toit. Degusteerimine. ene lill, 
terviseklubi harmoonikum perenaine (vene keeles).
l K 13.00. Mesi ja muu tervislik toit. Degusteerimine. ene lill, 
terviseklubi harmoonikum perenaine (eesti keeles).
l K 14.00. Mee ja ravimtaimedega organismi tugevdamine. 
Sirje Aiaots, Uuskabi ürditalu perenaine (vene keeles).
l K 15.00. Uued meetooted. Maarika Puusepp, mesindustalu 
perenaine (eesti keeles, vastab küsimustele ka vene keeles).

Lapsed saavad mesilasi joo-
nistada ja värvida ning voolida 
plastiliinist, mis sisaldab mesi-
lasvaha.

Kohvikus pakutakse mee-

sööke ja -jooke, taustaks muu-
sika.

Kohal on mesindussaadus-
tega ravi konsultant, Tartu Üli-
kooli Kliinikumi arst-õppejõud 
Ilmar Särg. 

Meepäevad toimuvad 9. ja 
10. märtsil, mõlemal päeval 
kell 10–17. Piletid täiskasva-
nutele 1.60 €, pensionäridele 
ja õpilastele 1 €, perepilet 3.20 
€. Loengud, konsultatsioonid 
ja üritused on tasuta.

Info loengute kohta: www.
eestimesi.ee, 601 4778, 5566 
2649.

Sirka Arro
eMÜ juhatuse liige

Mesinikud Kuusikud Palu mesindustalust.

Tähistati kindral 
Laidoneri 
sünniaastapäeva
Teisipäeval, 12. veebruaril tähistati Viimsi 
mõisas – Eesti Sõjamuuseumis kindral Johan 
Laidoneri sünniaastapäeva.  

Ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri sünnist möödus tä-
navu 129 aastat. Sel puhul, nagu on saanud tavaks, kutsus 
Kindral Johan Laidoneri Selts tähistama sünniaastapäeva 
mälestusloenguga.

Teemal “Soome vabadus ja Eesti au” kõneles soome-
poiss prelaat Vello Salo. Ettekandele järgnes elav mõtte-
vahetus. 

VT

Viimsi Aasta Naise 
reglement
Eestis valitakse juba 8. korda edukat naist, kes 
on tööpostil tulemuslik ja teeb silmapaistva 
karjääri. Et aga naiseks olemine tähendab kõige 
ideaalsemas mõttes naise kõigi potentsiaalide 
realiseerimist, väärtustavad VEdA naised lisaks 
töistele saavutustele ka emaksolemist. 

Nominendi esitamise ja valimise reglement
Viimsi Aasta Naine elab Viimsis ja on oma tegevusega 
kaaskodanikele eeskujuks. Ta  toetab väärtushinnangute 
säilimist ühiskonnas, suudab ennast naisena harmoonili-
selt teostada. Ta realiseerib ennast oma ametis, pereliik-
mena ja panustab ka ühiskonnale laiemalt.

1. Viimsi Aasta naine elab Viimsi vallas.
2. Viimsi Aasta naine on ema või juba vanaema.
3. Ta realiseerib end ametis, tema töö pakub rõõmu nii 

talle endale kui teistele.
4. Ta osaleb kogukonna ühiselus – kas naabrina, kodu-

tänavas või veel laiemal pinnal.
5. Tema tegevus on kaaskodanikele innustav.
6. Ta on nõus olema Viimsi Aasta Naise nominent.
7. Ta on Eesti Vabariigi kodanik.
Nominendi esitaja võib olla üksikisik või kodanike 

grupp. Esitamise kaaskirjas kirjeldatakse nominendi tege-
vust ja põhjendatakse, miks ta on Viimsi Aasta Naise au-
nimetuse vääriline. Nominent esitatakse kas e-mailile või 
paberkandjal. Kindlasti lisatakse ka esitaja ja nominendi 
kontaktid.

Viimsi Aasta Naise valib 
Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsiooni üldkoosolek 
kinnisel hääletusel lihthääl-
teenamusega pärast ühist esi-
tuskirjade ettelugemist.

Nominente saab esitada
8. märtsini:  info@harmoonikum.ee või Pargi tee 8, Viimsi.

Märgake meie imelisi naisi!
Ene Lill

Veda president

loe  ka lk 3

Vello Salo saab Laidoneri Seltsi esimehelt Trivimi Vellistelt 
seltsi väljaantud raamatu Rein Randveerist. Foto Boris 
Mäemets
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Viimsi valla kultuurikalender
22. veebruar – 17. märts
UUS! Fotonäitus – iseseisvus-
päeva paraadid. Väljapanek 
on koostatud eesti Filmiarhiivi, 
Kaitseväe Peastaabi ja eesti 
Sõjamuuseumi fotokogude 
baasil ning tutvustab vabariigi 
aastapäeva paraade.
Kuni 28. veebruar
“Vabariigile – valvel!”. harju-
maa Muuseumi fotonäitus, mis 
keskendub eesti Vabariigi aasta-
päeva pidulikule tähistamisele 
harjumaal aastatel 1919–1939.
Avatud K–l k 11–18. 
Sissepääs tasuta
lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elu-olust muinasajast 
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus “Naissaare Naised“
Väljapanek Johan ja Maria 
laidoneri mälestusmärgi 
konkursi ideelahenduste
parimatest võistlustöödest
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 510 0281,
www.rannarahvamuuseum.ee
rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood 
külastamiseks avatud 
e–r k 12–17 l–P 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
telefonidel 606 6941 või 510 
0281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14

hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. h. ilves Prangli saarel 2010“
Prangli rahvamajas

Viimsi huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi huvikeskuse 
aatriumi ii korrusel

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 Koolis

Kuni 28. veebruar
raamatunäitus “Palju õnne 
eesti“
lastele “e. raud Naksitrallide 
isa“
Viimsi raamatukogus

Kuni 28. veebruar
raamatunäitus “eesti Vaba-
riik 95“
Toimub viktoriin Prangli 
Põhikooli 8.–9. kl. õpilastele
Prangli raamatukogus

Kuni 14. märts
Joonistus- ja jutuvõistlus 
“raamat ja mina aastal 2063”
Jutud ja joonistused võib saata: 
elise@viimsivald.ee või tuua 
ise kohale
Viimsi raamatukogus

Kuni 15. märts 
Aire Aksiimi maalinäitus
Viimsi huvikeskuse aatriumis

22. veebruar k 14
eesti Vabariigi 95. sünnipäeva 
aktus
Viimsi Päevakeskuses

22. veebruar k 16
eesti Vabariigi 95. aasta-
päeva pidulik Viimsi 
Vallavolikogu esimehe 
vastuvõtt
Pääse kutsetega
eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral laidoneri Muuseumis

22. veebruar k 16
Külla tulevad noored eesti 
Väitlusseltsist
Tutvustatakse väitlust ning 
selle erinevaid võtteid
Viimsi Noortekeskuses

23. veebruar k 11
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
10.45 väljub buss V5 Viimsi 
haigla eest
Matka pikkus 6 km
info tel 601 2354
Vardi tee–Metsasihi tee–
Krillimäe
Kogunemine Vardi bussi-
peatuses

24. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. veebruar k 11
Vabariigi aastapäeva tänu-
jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
eelK randvere Peetri kirikus

25. veebruar k 13
eesti  Vabariigi 95. sünnipäeva 
tähistamine
Tervitus-vestlusring riigikogu 
liikme Urve Paloga
Kontsert: esineb henry laks
Olete oodatud vabariigi sünni-
päevale! 
randvere Päevakeskuses

25. veebruar – 5. märts
raamatunäitus “Mäletades 
Pätu ja Kadri loojaid: A. reinla 
65.  ja S. rannamaa 95. sünni-
aastapäev“
Viimsi raamatukogus

26.–28. veebruar k 18
“Fame“
Viimis Kooliteatri esituses 
etendus on tasuta!
Kohtade broneerimine 
margit.vosu@viimsi.edu.ee või 
tel 623 5143
Viimsi Kooli aulas

27. veebruar k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohvikus

28. veebruar k 18
Palvus armulauaga
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. veebruar k 19
loomelabor
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kaminasaalis

28. veebruar k 19 
eesti meistrivõistlused käsipallis 
meeste meistriliiga mäng  
hC Viimsi/Tööriistamarket-
hC Kehra/Daisy
Korraldaja: eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

1. märts k 18
“Fame“
Viimis Kooliteatri esituses 
etendus on tasuta!
Kohtade broneerimine 
margit.vosu@viimsi.edu.ee või 
tel 623 5143
Viimsi Kooli aulas

1.–31. märts 
raamatunäitus 
“Kogu maailm on lava“
lastele “Miljon miksi“
Viimsi raamatukogus

1.–14. märts 
raamatunäitus “emakeel – 
kas oskame kirjutada?“
Viimsi raamatukogus

2. märts k 11 ja k 12  
Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises
k 11 laste ühisstart 
k 12 täiskasvanute ühisstart
Korraldajad: Viimsi vallavalitsus, 
CFC/J.Mae Suusakool, rohu-
neeme Jooksu- ja Suusaklubi
rohuneemes

3. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. märts k 11
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Jutlus raido Oras
lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. märts k 13
Jumalateenistus armulauaga
rohuneeme kabelis

3. märts k 14.30
Jumalateenistus 

Teenib Aare Kimmel
eelK randvere Peetri kirikus

3. märts k 18
emmause missa
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4.–28. märts
raamatunäitus “erik Tohvri 80“
Prangli raamatukogus
 
5.–8. märts k 18
“Fame“
Viimis Kooliteatri esituses 
etendus on tasuta!
Kohtade broneerimine 
margit.vosu@viimsi.edu.ee või 
tel 623 5143
Viimsi Kooli aulas

6. märts k 19
Piiblitund
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kohvikus

6.–22. märts 
raamatunäitus “2013. a 
eesti lastekirjanduse raamatu-
juubelid 50–125“
Viimsi raamatukogus

7. märts k 18
Palvus armulauaga
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. märts k 19 
eesti meistrivõistlused käsi-
pallis   
meeste meistriliiga mäng 
hC Viimsi/Tööriistamarket-
SK Tapa
Korraldaja: eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis

8. märts k 13
Naistepäeva tervituskontsert 
Viimsi Päevakeskuses

8. märts k 19
rakvere Teatri etendus
“Tuulte pöörises“
Pileti hind 12/10 €
Piletite broneerimine 606 6838 
või viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

9. märts k 9
harjumaa Kooliteatrite festival
Algkooli osa toimub Viimsi 
Kooli Karulaugu õppehoones
Põhikooli ja gümnaasiumi osa 
Viimsi Koolis

10. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga

Toimub pühapäevakool lastele
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

10. märts k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
eelK randvere Peetri kirikus

10. märts k 17
KONSerT: Orthodox Singers
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. märts k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus

14. märts k 14.30 
Viimsi valla meistrivõistlused 
ujumises  
Korraldajad: Viimsi vallavalitsus, 
Viimsi Veeklubi
Viimsi Koolis

14. märts k 17.30 
Kohtumisõhtu kirjanik indrek 
harglaga
Viimsi raamatukogus

14. märts k 18
Palvus armulauaga
eelK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15.–24. märts 
raamatunäitus “erik Tohvri 80“
Viimsi raamatukogus

17. märts k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
eelK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

17. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus raido Oras
lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

17. märts k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
eelK randvere Peetri kirikus

Marje Plaan 
Viimsi valla 

kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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Vastlapäeval korraldasid 
Viimsi Huvikeskus ja val-
lavalitsus Laidoneri mõisa 
mäel lustliku vastlapäeva 
võistuliuglemise lastele ja 
lapsemeelsetele täiskas-
vanutele. 

Lisaks võistuliuglemisele esi-
nesid JJ-Street ja huvikeskuse 
laste tantsuklubi. Lapsed said 
mootorsaaniga vastlasõitu ning 
kosutasid end vastlakuklite ja 
kuuma teega. 

Auhindu oli väga mitme-
suguseid. Firmalt Maitsvad 
Muffinid olid võitjatele auhin-
naks muffinid. Violia kondiit-
rid panid välja kringlid, Viimsi 
kaubanduskeskus ehk Comar-
ket andis võitjatele jogurteid, 
Coccodrillo pakkus kõigile täis-
kasvanutele võimaluse saada 
tasuta kliendikaart ning võist-
luste auhindadeks olid pitsad 
Coccodrillolt. Tallinn Viimsi 
Spa auhinnad võitsid Karu-
laugu lasteaia Liblikate rühm, 
kelle auhinnaks oli mängimine 
ja uisutamine Viimsi Spa laste-
keskuses, ning Freia-Mia Sepp, 
kes sai auhinnaks sünnipäeva-
peo Viimsi Spa lastekeskuses.

VT

Vastlapäeval lasti hoogsalt liugu

1) Kõik on rivis ja stardivalmis. 

2) Pikk liug.

3) Saanisõitu tegi Kaido 
Metsma.

4) Koos on kindlam.

5) Vastlapäev sai läbi.

6) Liugu saab lasta mitut 
moodi.

7) Ka külili saab mäest alla 
libiseda.

8) Üleni lumine!

Fotod Heidi Kirsimäe

Sõbrapäeval käisid Viimsi 
Huvikeskusel külas laste-
aiad Püünsi, Kelvingi, Tibu, 
Väike Päike ja Põnnipesa. 

Kõik lasteaiad olid valmista-
nud ette sõbrapäevakingituse 
teistele lasteaedadele, milleks 
oli laste vahva esinemine laval 
ja isetehtud raamat. Toredat 
hommikut juhtis Minni-Hiir, 
kes lõpetas sõpruspeo põne-
vate mängudega. Pärast kom-
misöömist said lapsed rõõmsa 
tujuga tagasi lasteaeda minna.

Sõbrapäeval Viimsi huvikeskuses

1) Põnevil publik.

2) Minni-Hiir.

3) Kostüümides esinejad.

4) Me näitame, mida oskame.

Fotod Heidi Kirsimäe

1

2 3

4

5 6

7

8

1 2

3 4
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“Kas on võimalik”, küsib umbuslik 
lugeja. “Muidugi,” vastab joogaõpetaja 
ja lisab, et kui oled elumuutuseks val-
mis, tasub tervislik tervenemine jooga 
abil ette võtta. Sest mida paindlikumaks 
muutub keha, seda tervemaks ja noore-
maks muutub ka su meel ja mõtteviis. 

Mõned jooga pelgajad arvavad, et joogasse tu-
lek nõuab suurepärast painduvust ja muid keha-
lisi võimeid. Tegelikult on joogaga alustamiseks 
vaja vaid tahet, mille najal muutuda tervemaks 
ja rahulikumaks, miks mitte ka paindlikumaks 
ja ilusamaks. 

Ealisi ja soolisi piiranguid ega tervisest läh-
tuvaid vastunäidustusi selle tegemisel pole. Joo-
ga õpetab olema iseenda terapeut, saades abi nii 
näiteks seljavalu, radikuliidi kui ka liigesevalu 
korral. Ka peavalu taandub ning ainevahetus ja 
seedetegevus organismis paranevad. 

Milline joogastiil valida?
Igapäevaelupinged kipuvad kogunema meie 
pähe, kaela, õlgadesse, rindkeresse ja kõhtu ning 
püsivad seal kauem kui tahaks. Peavalu, kehv uni 
ja seedehäired ongi tavalised stressi sümptomid. 
Joogaharjutused on aga kujundatud nõnda, et nad 
aitaksid tervendada kogu keha. Ja kui lisaks veel 

Joogaga terveks ja nooreks!
hingata õiges kohas sügavalt sisse-välja, vaba-
nevad pinged kehast veelgi kiiremini. Kuna joo-
gastiilide valik on lai, võiks proovida ja kogeda 
erinevaid, et leida enda jaoks sobivaim. 

Yin-Yang jooga loob kehas, meeles 
ja hinges tasakaalu
Yin-Yang joogapraktika, mida saab märtsist 
praktiseerida Pargi lasteaias, eesmärk on tasa-
kaalustada keha, meele ja hingamisega seotud 
ebakõlad, et püsiksime tervena – harmoonias. 
See jooga sobib igas vanuses inimestele, eri-
ti hästi toimib väga suure vaimse või füüsilise 
pinge korral (aitab venitada, lõdvestuda) ning 
on väga hea praktika vananemise vastu, sest 
tegeleb liigeste, kõõluste ja sidekoe elastsuse 
säilitamisega. 

Yin jooga praktikas keskendume liigeste, 
kõõluste, sidekudede elastsuse ja verevarustuse 
parandamisele ning keha energiameridiaanide 
avamisele. Venitusasendites püsimine on välja-
kutse pingeid täis kehale ja “mõtteid täis peale” 
– koos õige hingamisega õpime lõdvestumist 
ning rahuliku meeleseisundi saavutamist. Abi-
vahenditena kasutame spetsiaalseid klotse, mis 
teeb venitustes püsimise lihtsaks ka “kange kon-
diga” inimesele.

Yang jooga praktika on suunatud lihaste tu-

gevuse ja toonuse arendamisele ning tasakaalu 
leidmisele. Tunnis tehakse spetsiaalseid harjutu-
si ning vinyasasid füüsilise keha tugevdamiseks 
ja tasakaalustamiseks.

Pille Eikner
joogaõpetaja

Jooga loob tasakaalu. Foto Anne-Mai Pällo/ÜKS

Tänaseks on alanud aasta 
Harjumaa meistrivõistlu-
sed toimunud sisekerge-
jõustikus ja suusatamises.

Sisekergejõustik
Alanud aasta esimesed Harju-
maa meistrid selgitati siseker-
gejõustikus 12. jaanuaril Tal-
linna Spordihallis.

Viimsi valla kergejõustiklas-
test mahtusid oma tulemustega 
esikümnesse naiste arvestuses 
Mari-Liis Kõiv spordiseltsist 
Marathon, kes läbides 60 m aja-
ga 8,76 ning hüpates kaugust 
4.18 teenis mõlemal alal 5. koha.

Meestest tuli Kaarel Jõevä-
li (Audentese SK) maakonna 
meistriks 60 m jooksus ajaga 
6,86, kõrgushüppes hõbeme-
dalile tulemusega 2.00 ning 
kuulitõukes 5. kohale, tõugates 
13.01. Kuu aega pärast maa-
konna meistrivõistlusi oli tubli 
mitmevõistleja medalikollekt-
sioon täienenud Eesti talvistel 
mitmevõistlusel meistrivõist-
luste hõbemedali ning Eesti 
talviste kergejõustikumeistri-
võistluste kaugushüppe kuld-
medali võrra. 

Roland Jaamu, kes treenib 
Nõmme kergejõustikuklubis, 
saavutas maakondlikel meistri-
võistlustel 300 m jooksus ajaga 
38,18 hõbemedali ning 6. koha 
60 m jooksus ajaga 7,39.

Meeste kaugushüppes sai 
kergejõustikuklubi Eha kas-
vandik Gert Laanemets 5. 
koha tulemusega 4.87. Raiko 
Veisberg jäi kõrgushüppes 4. 
kohale, ületades 1.90, ning 
Lauri Välja kuulitõukes 7. ko-
hale tulemusega 11.82.

A-klassi tütarlastest keegi 

Viimsilased Harjumaa meistrivõistlustel

viimsilastest pjedestaalile ei 
pääsenud, Hanna-Liisa Aasmaa 
spordiklubist Fortis jäi neljan-
daks 60 m jooksus finaaliajaga 
9,01 ning sama koht kuulus 
talle ka kaugushüppes (4.46). 
Kergejõustikuklubis Eha tree-
niv Maris Alev jäi kaugushüp-
pes 6. kohale tulemusega 3.98. 

A-klassi noormeestest tuli 
300 m jooksus Harjumaa meist-
riks Hans Harald Pilv spordi-
seltsist Marathon ajaga 40,01, 
kaugushüppes saavutas ta 5. 
koha (1.65). Tema klubikaasla-
ne Oskar Mark Laur võitis 800 
m jooksuga meistritiitli, saades 
ajaks 2.17,86. Priidu Melnik jäi 
300 m jooksus 4. kohale ajaga 
41,54 ning 60 m jooksus plat-
seerus 7. kohale, läbides dis-
tantsi ajaga 7,94. Kõrgushüppes 
jäi 4. kohale Silver Salundo, 
ületades 1.70. Teivashüppes tuli 
Mark Liehti Nõmme kergejõus-
tikuklubist pronksmedalile, üle-
tades 3 m.

B-vanuseklassi arvestu-
ses saavutas meie tütarlastest 
kõrgeima koha kergejõustiku-

klubis Eha harjutav Mari-Ann 
Veermäe, kes jäi 300 m jook-
sus 5. kohale ajaga 53,16, 60 m 
tõkkejooksus tuli ta 6. kohale 
ajaga 12,09. Helen Kalamäe 
Tallinna Spordiseltsist Kalev 
hüppas kaugust tulemusega 
4.38 ning jäi 6. kohale, esi-
kümne lõppu jäi koht ka 60 
m jooksus. Gerli Lang (KJK 
Eha) jäi 300 m jooksus 8. ko-
hale ajaga 54,96. Sama kohaga 
lõpetas 60 m tõkkejooksu ka 
klubikaaslane Kertu Mooste 
(aeg 12,19), jättes Hanna Oru-
maa esikümmet lõpetama (aeg 
12,68). Kristiina Norberg saa-
vutas kuulitõukes 7. koha tule-
musega 8.04. 

B-klassi noormeestest olid 
meie vallast valdavalt kohal 
KJK Eha noored. Säravaim 
medal võideti 60 m tõkkejook-
sus, kus Hans-Kristjan Torim 
saavutas hõbemedali ajaga 
10,33. Hans-Kristjan tuli veel 
kaugushüppes (4.78) 4. kohale 
ja 60 m jooksus (8,38) 6. ko-
hale. 60 m tõkkejooksus võitis 
pronksmedali Markus Mui-

de (12,18), 300 m jooksus jäi 
tema saagiks 7. koht. 60 m tõk-
kejooksus jäi 4. kohale Siim 
Mansberg (13,81). Teivashüp-
pes saavutas Karl-Joel Hussar 
4. koha (2.40) ja 9. kohaga pidi 
leppima kuulitõukes Martin 
Spol (Tallinna Reaalkooli SK).

TV 10 Olümpiastarti 2013. 
a. Harjumaa finaalvõistluste I 
ja II etapil osalesid Viimsist ka 
kergejõustikuklubi Eha noored. 
Meie edukaimaks noormeheks 
oli Oskar Tänna, kes jäi poiste 
vanema grupi 60 m jooksus 7. 
kohale ajaga 8,64 ning eduka-
maks tütarlapseks Brita Peerna, 
kes saavutas kõrgushüppes 9. 
koha, ületades 1.20.

Rõõm on, et Viimsi Kool 
on hakanud konkurentsi pak-
kuma ka Harjumaa koolideva-
helistel suusatamisvõistlustel. 
Eriti tublid olid kuni 5. klas-
side tüdrukud, kes koosseisus 
Brita Peerna, Elisabet Kool, 
Eva-Maria Pajuri ja Karoliina 
Konno saavutasid Laagri kooli 
järel teise koha, läbides 4 x 1,5 
km ajaga 23.48. Poiste sama 
vanusegrupi võistkondi osales 
meie koolist kaks, Viimsi Kool 
I tuli 7. kohale ja Viimsi Kool 
II jäi 13ndaks. 

Hõbemedalid said Viimsi 
Kooli tüdrukud ka 6.-7. klas-
side arvestuses, võistkonnas 
Marilin Hannes, Andriin Tori, 
Marie-Cathleen Kilp ja Liisbe-
th Kaarus. Meie poistele kuu-
lus 7. koht. 

8.-9. klasside teatesõidus 
saavutasid Elisabeth Pintmann, 
Birgit Võsujalg, Ero Dagny 
Õitspuu ja Anette Marika Ren-
nit 5. koha, poistele jäi taas 7. 
koht. 10.-12. klasside arvestu-

ses meil võistkondi ei osalenud. 
Keskkoolide/gümnaasiumide 
arvestuses saavutas Viimsi 
Kool kokkuvõttes kaheksa osa-
lenud kooli seas 6. koha.

Murdmaasuusatamine
Harjumaa meistrivõistlused 
murdmaasuusatamises pee-
ti Kõrvemaal 9. veebruaril. 
Taas läksid noorematest sport-
lastest rajale CFC Jaak Mae 
suusakooli kasvandikud, kes 
eelmisel päeval koolidevahe-
listel võistlustel Viimsi Koo-
lile punkte tõid. Seekord tuli 
samadel distantsidel paremus 
selgitada üksiksõidus. Tüdru-
kute N12 1,5 km sõidus tuli 
võitjaks Brita Peerna ajaga 
4.54, kolmanda koha saavutas 
Eva-Maria Pajuri. Tüdruku-
te N14 klassis sai hõbemeda-
li Marie Cathleen Kilp ajaga 
4.34. Poiste M12 1,5 km teenis 
pronksmedali Aleksander Pajur 
ajaga 4.48. Poiste M14 vanuse-

Spordiüritustest tulemas
28. veebruar k 19 eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste 
meistriliida mäng hC Viimsi/Tööriistamarket–hC Kehra/Daisy 
/ Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: eesti Käsipalliliit
1.–3. märts 12. eestimaa talimängud / Võru / Korraldaja ees-
timaa Spordiliit Jõud / info: www.joud.ee
2. märts Viimsi valla meistrivõistlused suusatamises – 11.00 
laste ühisstart, 12.00 täiskasvanute ühisstart / rohuneeme / 
Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus, CFC/J. Mae Suusakool, rohu-
neeme Jooksu- ja Suusaklubi
7. märts k 19 eesti meistrivõistlused käsipallis, meeste meist-
riliiga mäng hC Viimsi/Tööriistamarket–SK Tapa / Viimsi Kooli 
spordihoone / Korraldaja: eesti Käsipalliliit
13. märts harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused sise-
kergejõustikus / Tallinn / Korraldaja harjumaa Spordiliit
14. märts k 14.30 Viimsi valla meistrivõistlused ujumises / 
Viimsi Kool / Korraldajad Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Veeklubi

klassi 3 km võitis meistritiitli 
Bo Aaron Kooser ajaga 10.05. 

Täiskasvanutest tuli kahe-
kordseks Harjumaa meistriks 
Tiina Keridon, läbides N35 
klassis kavas olnud 3 km aja-
ga 8.55 ning naiste põhiklassi 
5 km ajaga 15.02. N45 klassis 
võitis 3 km distantsil pronks-
medali Riin Õng. 

M55 vanuseklassi 5 km lä-
bis võidukalt Aleksander Tist-
šenkov, saades ajaks 14.18. 
Pronksmedali said 5 km läbimi-
se eest M45 klassis Hannes Pool 
ajaga 14.06 ning M65 klassis 
Jaan Viirmaa ajaga 17.34.

Meeste 10 km distantsi kaks 
säravamat medalit läks ühte per-
re. Kaks 5 km ringi läbis kõige 
kiiremini (25.37) Arthur Kooser 
(CFC), hõbemedali sai isa Mart 
Kooser (26.03).

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 

koordinaator

N12 I koht Brita Peerna (paremal) ja III koht Eva-Maria Pajuri.
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Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Ainult meilt laias valikus 

ja soodsa hinnaga 
madratseid ja voodipesu. 

Veel hea hinnaga UUED 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVAtUD 
õmblUssAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Püünsi Kool otsib alates 01.03.2013 
oma tegusasse kollektiivi 

koristajat (1,0 ak).

Info ja kandideerimine 
e-posti aadressil jekaterina@pyynsi.edu.ee 

või telefonil +372 6066 919.

Inglise keele era-
tunnid Kalamajas, 
15 min jalututades 

vanalinnast. 
Akadeemilise tunni 

hind 10 €, koos 
sõbraga tulles 15 €. 

Osutan ka tõlke-
teenust. Lisainfo 
mob 55 642 979.

müüa sülearvuti 
HP Pavilion dv6 3020sy.
Kasutanud olen umbes 

poolteist aastat.
Arvuti on kiire ja heas 

korras.
Asub Tallinnas, võimalik 
ka Viimsist kätte saada.
OS: Windows 7 Home 

Premium 64bit
Hinnaks 435 euri. 
Tel 58 558 279.

RANNAPERE PANSIONAAT
Kesk tee 1, Haabneeme, Viimsi vald

- eakate ööpäevane jälgimine ja hooldamine.
- majutamine ühe- ja kahekohalistes tubades.

Info telefonil 606 4081
www.rannapere.ee

MTÜ Isemoodi Isetegijate Sõpruskond kutsub

Märtsi  koolivaheaja  
LOOVUSLAAGRISSE!
Päevalaager on esmaspäevast 18.03 reedeni 22.03 kella 
11.00–14.00
Lapsed õpivad iga päev mõne uue oskuse ja valmivad põ-
nevad esemed. 
Igal laagripäeval on oma teema 

ESMASPÄEV – keraamika 
TEISIPÄEV – lillepottide kaunistamine, taaskasutusideed
KOLMAPÄEV – toidupäev
NELJAPÄEV – seinakella meisterdamine
REEDE – nahast ehete ja mobiilikoti  valmistamine

Koht:  Viimsi Huvikeskus 
Hind:  10€ üks päev  

KOHTUME LAAGRIS!

Rohkem infot :
loovustuba@gmail.com
Airi 51 27 131 või Eveli 51 04 400

www.isemoodiloovustuba.blogspot.com

Teade
Eelläbirääkimistega pakkumise korras Viim-
si vallas Prangli saarel kaupluse ruumide 
kasutusse andmine

Vallavalitsus annab kümneks aastaks ka-
sutaja (edaspidi Kasutaja) kasutusse Viimsi 
vallas Prangli saarel Prangli kaupluse kinnis-
tul (katastritunnus 89001:002:0068) (edaspidi 
Kinnistu) asuva kaupluse hoone osa (edaspi-
di kaupluse ruumid) ning abihooned. ruumi-
de kasutusse saamise tingimuseks on kasutaja 
kohustus tagada vastavates ruumides aasta-
ringselt esmatarbekaupade pakkumine Prangli 
saare elanikele ja külastajatele (edaspidi Tee-
nus).

Vallavalitsus võimaldab Kinnistul asuva hoo-
ne kaupluse osa ja abihoonete tasuta kasuta-
mist, annab kaupluse pidamisega seotud teatud 
tegevuskulude (vesi, kanalisatsioon, elekter ja 
küte) osaliseks katmiseks toetust kuni 640 eu-
rot kuus, võimaldab leppneeme – Kelnase lae-
valiinil kaupluses müüdava kauba üleveo Prangli 
saarele ja pandipakendi tagasiveo mandrile ta-
suta kuni kaks korda nädalas. Vajadusel sõlmi-
takse kaupluse pidajaga üürileping kaupluse 
hoones asuva korteri kasutamise osas kaupluses 
töötava müüja majutamiseks teenuse osutamise 
lepingu kehtivuse ajaks. 

Täpsemalt tingimustega saab tutvuda Viimsi 
valla koduleheküljel www.viimsivald.ee, lisain-

formatsiooni saab Kommunaalameti spetsialist 
igor ligemalt tel 606 6834. 

Pakkuja esitab oma pakkumuse Prangli kaup-
luse pidamiseks hiljemalt 8. märtsiks 2013. a. 
Pakkumus peab sisaldama:

• sooviavaldust kaupluse pidamiseks Prang-
li saarel

• ülevaadet pakkuja nägemusest kaupluse pi-
damise kohta, mis peab muuhulgas sisaldama:

• ülevaadet kaubavalikust, mida kavatsetak-
se pakkuda

• ülevaadet pakutavatest lisateenustest (nt 
toitlustus)

• investeeringute teostamise kavatsuse kor-
ral plaanitavat investeeringute mahtu lepingu 
kehtivuse ajal

• varasema kogemuse olemasolul ülevaadet 
varasemast kogemusest kaupluse pidamise ja 
toitlustusteenuse pakkumise valdkonnas

• vallavalitsuselt taotletava tegevustoetuse 
mahtu kuus.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei nõuta.
Pakkumus tuleb esitada aadressil:
Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001 Viim-

si, harjumaa 
7.03.2013 kell 9–12 ja kell 14–16 ja 8.03.2013 

kell 9–10 ruumi 112.
Pakkumused avatakse Viimsi vallavalitsuses 

8.03.2013 kell 10.30.

l Peetri Pizza Viimsis pakub tööd pitsameistrile, 

kes oma oskusliku teenindusega leiab tee kliendi 

südameni. hindame kõrgelt töötahet ja positiiv-

sust ning head suhtlemisoskust. Pakume ka välja-

õpet tõeliste pitsameistrite käe all. Oled oodatud 

kandideerima, saates oma CV aadressile sirli@teh-

novorm.ee. info 5663 5651. Sirli.

l Viimsi tootmisettevõte ZirCON otsib sööklasse 

kokka. CV koos sooviavaldusega palume saata: 

personal@zircon.ee, lisainfo tel 620 5900.

l Pakun hea hinnaga iT teenuseid Viimsis ning 

selle lähedal. Arvuti puhastamine viirustest ja 

pahavarast, tarkvara installeerimine/uuendamine, 

tolmu eemaldamine, riistvaraga seotud tööd, 

arvutite paigaldus/seadistus, ruuterite seadista-

mine, printerite/skännerite hooldus/paigaldus 

arvutisse  jpm. Pakun ka arvutialast algkoolitust 

igas vanuses inimestele. Võta minuga ühendust 

numbril 5822 4987 või kirjuta viimsiiT@gmail.com

l Õunapuude ja hekkide lõikus kõikjal eestis. 

Soovi korral ka okste äravedu. Aiandusagronoom 

Jaak Tomson. Tel 5556 3639. 

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 

raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 

seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 

Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee, 

www.arbormen.ee.

l Pakun veoteenust isotermilise kaubikuga Citro-

en Jumper l3h.2. Kaubaruumi maht 13 m3, pikkus 

3,3 m. Külmik jahutab ja külmetab FrC -20 C. hind 

kokkuleppel. Tel 5621 7639.

l Viimsi Vabakogudus (rohuneeme tee 40, haab-

neeme) soovib leida vabatahtliku klaverisaatjat 

pühapäevastele jumalateenistustele (algusega 

kell 11). lisainformatsioon tel 502 3788 või email: 

saro@ekklesia.ee.

l Müüa Belgia mustast marmorist korpusega 

kaminakell (54x11x30, 18 kg). Kahenädalase üles-

keeramisvedruga töökorras ajanäitaja teatab 

helisevate löökidega täis- ja pooltunde. Kella 

valmistaja Samuel Marti tegutses 19. sajandi 

lõpus Pariisis. Samasugune kaminakell sai 1867. a. 

Pariisi maailmanäitusel pronksmedali. Sellise kella 

tellis endale ka Suurbritannia ja iirimaa kunin-

ganna Victoria. 1867–1889. a. valmistas kella-

meister (firma märk kella tagaküljel) veel mõned 

taolised kellad. Ajanäitaja pikale minevikule viitab 

numbrilaual olev number neli – iii. Soovhind 3000 €. 

Kontakt tel 5667 6526.

l Müüa lõhutud kuivad küttepuud (lahtiselt ja 

kottides) koos kohaletoomisega. Tel 5648 4838, 

e-post: lehtpuukyte@gmail.com 

l Müüa kandiline puitbrikett al 150 eur/alus, 

kütteklots, pellet. Tel 5902 3485.

l Arvutite hooldus ja remont. Arvutipank OÜ, 

Kaluri tee 5 i k, tel 609 6166, 507 4222, 

info@arvutipank.ee

 

l Avatud lastekaupade komisjonikauplus Kaluri 

tee 5 i k, tel 5855 7003.

l liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süs-

teemiga. lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla 

transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised 

mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised 

sisetööd. Tel 5850 4300.

l Müüa garaaž Viimsis, Katlamaja tee 4, hind 

3800 €. Tel 5340 8668.

l Professionaalne massaaž. hind alates 20 €/1 h. 

Viimsis, Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). 

info ja broneerimine tel 5558 7538.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 30 

cm 2.2 €, kask 30 cm 2.6 €. Alates 50 kotist on 

transport Kiili, raeja  Viimsi valda tasuta. 

Tellimine tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, 

www.unitedexpo.ee

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 

Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia. edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Otsin toredat lapsehoidjat oma 1,9aastasele 

pojale kümneks päevaks kuus. info tel 5691 9530, 

Sirly.

l harjumaa kandlemeister müüb väikekandleid. 

Meisterdan ka vastavalt soovile. Kui ei oska män-

gida, siis õpetan. Võta ühendust: virbel@virbel.eu

igasse kodusse kannel!

l lumetõrje katustelt ja jääpurikate eemaldamine. 

Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 5638 

8994. Vt ka: puhastused – kpe.ee

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 

võib kõike. lugupidamisega Mart 5674 0940.   

l Keeleõpe – inglise, soome, rootsi! individuaal-

tundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t/ al 17 €. 

Proovitund soodushinnaga 2 ak t/ 2 x 16 €. Mini-

grupi kursused (2–3 õpil) 20 ak t, 1 ak/ t hind 9 €, 

kursuse hind 180 € tunniplaaniga: e  9–10.30 

rootsi keel algajatele; N 9–10.30 soome keel 

algajatele; N 17.30–19 inglise keel algajatele; 

r 9–10.30 inglise keel kesktasemele. J. Vilmsi 53 

G, Tallinn, tel +372 553 0122 kajavahi@hot.ee 

www.kajavahikoolitus.ee

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 

lisainfot tel 5399 6098, rene.

l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 

info@potipoiss.ee, tel 5807 2581.

l Mitmekülgsete kogemustega meister teeb 

plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure, 

aedu, paneb sillutist, jne. Küsi julgesti. Tel 5348 

7147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 

Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fas-

saadimeister.ee, tel 5196 9314.

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 Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 

lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine. 

Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 

hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 

Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee
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Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž 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 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

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER  
Asume Ravi tee 1 

(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi 
Haigla kõrval)

  
  
 

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid 
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

 www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

l lUMeKOriSTUS KATUSTelT JA hOOViDeST
l BOBCATi reNT
l TeeDe JA PlATSiDe ehiTUS
l ASFAlTeeriMiNe
l ÄÄreKiViDe JA TÄNAVAKiViDe PAiGAlDUS
l hAlJASTUSe rAJAMiNe

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAd.EE

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
06.12 saabus uut kaupa.
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OÜ VIIMSI VALLA 
ARENDUSKESKUS

teostab alljärgnevaid töid:
Detailplaneeringud

Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, 
HINNAD SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.129
tel 60 66 863, 56 502 487

info@viimsiarendus.ee


