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Vald kaasab arendajad koostööle >> Loe lk 2

Kolm Hispaania noort 
kolmeks kuuks Viimsis. Loe 
lk 5

Kahe küla meeste talgud
vanas rannakaitsepatareis

Talgulised on oma töö teinud. Foto Priit Robas.

Praegusel projektipõhisel 
ajal, kus igat sorti tegevuste 
jaoks on võimalik Euroopa 
suurest ühispajast raha 
välja õngitseda, lehvib ehtne 
talguvaim harva. Ometi sai 
jaanuari viimasel laupäeval 
teoks ligi poolteist aastat 
idanenud plaan peatada 
looduse vääramatu peale-
tung ühel lapikesel Rand-
vere külast. 

Jutt käib ehitismälestisest, mis 
algse asukoha järgi kannab nime 
Tammneeme rannakaitsepatarei. 
Autoga seiklejad satuvad sinnakan-
ti harva ega pruugi siiski aimata, et 
teest vaid mõnekümne meetri kau-
gusele metsa vahele jäävad võim-
sad betoonrajatised. Nende olemas-
olust pole tõenäoliselt teadlikud ka 
kõik oma või naaberkülade elani-
kud, eriti arvestades Randvere suu-
rust ja uusasumite lühikest ajalugu. 

Miks üldse on tarvis varemeid, 
pealegi veel militaarse ajaloo-
ga, uuesti eksponeerida? Pole ju 

Viimsis toimunud otsest lahing-
tegevust ega sooritatud sõjakan-
gelastegusid, pealegi ei jõudnud 
need patareid oma otstarvet korda-
gi täita, sest enne suure sõja algust 
olid kõik suurtükialusedki juba 
demonteeritud. Päris tähtsusetud 
need kaitserajatised ometigi pol-
nud, ega muidu õhkinuks lahkuv 
punavägi Tammneeme komando-
punkti enne sakslaste päralejõud-
mist 1941. aasta augustis. Patarei-
de läheduses Noringi metsas on ka 
mitu pommilehtrit samast ajajär-
gust. Kumma vaenupoole tekita-
tud need on, see jäägu ajaloolaste 
selgitada või vanimate viimsilaste 
mäletada, ent vähemalt kaks noort 
inimelu nõudsid pommikillud ka 
Tammneeme külas. Nii või teist-
pidi on ka need varemed osa pä-
randkultuurist, mille jälgi Viimsis 
kuigi palju enam säilinud pole. 
Seega oli üks talgute korraldamise 
mõte ka selle vähese esiletoomine. 
Kunagise Kilu talu, mille maade-
le need patareid ehitati, hoonetest 
pole järel enam vundamentegi. 

Sellele, et aeg katab nii eluase-
meid kui horisonte, võis kinnitust 
saada Tammneeme külavanema 
meenutusest. Veel 1960ndatel ava-
nes komandopunkti juurest mäe-
veerult vaade merele ja lage oli 
loomulikult ka kõrvalasuvate las-
kepositsioonide ümbrus. Ehk on 
see vahepealne lagedus üks põhjus, 
miks just Randvere küla põhjaosas 
rannaastangul on kujunenud üks 
minu arvates Viimsi huvitavamaid 
ja mitmekesisemaid metsakooslu-
si. Läbisegi kasvavad seal kuused, 
kased, tammed, haavad, männid, 
pärnad ja lepad. Paigale lisab värvi 
mereni laskuv kitsas kurviline tee, 
mille ääres võib muuhulgas näha 
veel autentset 1970ndate alguse 
suvilaarhitektuuri. Seegi on muu-
tumas pärandkultuuriks. 

Nagu juba vihjatud, sai metsa-
töö tehtud nulleelarvega ja vaata-
mata külalistides leiget vastukaja 
saanud üleskutsele kogunes mõ-
netunniseks pingutuseks värskes 
mõnusalt karges õhus kümme-
kond Tammneeme ja Randvere 

meest eesotsas külavanematega. 
Nende kohalolekul sai aetud ka 
törts kaalukamat külajuttu. Jõud-
sime üksmeelele, et taolise ava-
liku ruumi korrastamisega, olgu 
siis mõni huvipakkuvam koht 
keset metsa või ranna-ala, loome 
parema elukeskkonna just oma-
kandi inimestele, kaugemalt suu-
remate hulkade kohalemeelitami-
ne pole eesmärk. 

Metsatööl on aga hea omadus 
anda sooja lausa mitu korda, kui 
kütmiseni välja mõelda. Nii said 
kõik, kes vähegi tõsisemalt tal-
gutele pühendusid, naha soojaks 
ja mõned ka ajutiselt kange selja, 
aga kindlasti positiivse emotsioo-
ni millegi reaalse ärategemisest. 
Kogu ettevõtmist saatis muinsus-
kaitseameti ja maavaldajana mets-
konna heakskiit, lisaks sai üks 
Randvere mees endale korraliku 
küttevaru. Nüüd ootab veel ke-
vadine väike järelkoristus – kolm 
punkrit jäid ju alles välja puhasta-
mata.

Andres Jaanus

12. veebruaril möödub 130 aastat kind-
ral Johan Laidoneri sünnist Viljandimaal 
Viiratsis. Viimsi vald ja Kindral Johan 
Laidoneri Selts korraldavad sünniaas-
tapäeval Viimsi mõisas, ülemjuhataja 
kunagises kodus, mälestuspäeva. 

Kell 15 avab president Toomas Hendrik Ilves 
ja pühitseb peapiiskop Andres Põder mõisapar-
gis Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi, 
mille autorid on Juhan Kangilaski ning Maria 
Freimann. Tervitusega esineb Poola suursaadik 
Grzegorz Marek Poznanski.

Kell 16 esitavad mõisasaalis, nüüdses Sõ-
jamuuseumis, muusikalise tervituse Peeter ja 
Piia Paemurru. Järgneb traditsiooniline kindral 
Laidonerile pühendatud mälestusloeng – tä-
navu Raul Rebaselt “Oma lugu peame me ise 
jutustama”.

Kell 18 algab samas Viimsi kooliteatri eten-
dus Maria ja Johan Laidoneri elust “Ma vaatan 
maailma igaviku aknast”.

Lilled ja küünlad viiakse perekond Laido-
neri hauaplatsile Siselinna kalmistul kell 13.

Kindral Laidoner suri Venemaal Vladimiri 
vanglas 13. märtsil 1953 ja maeti nimetusse 
hauda.

Perekond Laidoneride elusaatus oli seotud 
Viimsi mõisaga (nüüdne Eesti Sõjamuuseum 
-kindral Laidoneri Muuseum), kus nad elasid 
1920. aastate algusest Venemaale küüditamise-
ni 1940. aastal.  

Viimsi Vallavalitsus
Kindral Johan Laidoneri Seltsi juhatus

Vaata mälestussamba asukohta ja ürituse 
parkimiskorraldust lk 3.

Kindral Laidoner 130

Jagati kultuuri- ja 
spordipreemiaid 
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp 
tunnustas 3. veebruaril Tallinna Linna-
teatris Harjumaa kultuuri- ja sporditegi-
jaid aastapreemiatega. Kaks preemiat 
tuli ka Viimsisse. 

Teiste hulgas said preemiad Püünsi Kooli 
kehalise kasvatuse õpetaja ja jalgpallitree-
ner Aleksis Taurafeld maakondlike jalgpal-
livõistluste korraldamise eest ja Viimsi valla 
kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask Har-
jumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest.   

VT 

Noortekeskused 
ootavad annetusi 
Koduses majapidamises jääb aeg-ajalt 
üle suuremaid asju, mis on korralikud 
ning töötavad.  

Võta noortekeskusega ühendust ning 
paku oma üleliigne vara meile. Vaatame 
asjad üle ning kui neid vajame, siis korral-
dame ise transpordi. 

Meie kahes noortekeskuses ja ühes 
noortetoas vajab mööbel ja tehnika aeg-
ajalt uuendamist ning korralikud kasutatud 
asjad sobivad meile suurepäraselt.  

Kui teil on meile midagi pakkuda, või-
te helistada või saata e-kirja koos pildiga 
pakutavast esemest. Tel 5343 1166, e-kiri 
annika@huvikeskus.ee.
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Pärast mõne aasta pik-
kust vaikelu on kinnisva-
raturg Viimsi kandis jälle 
ärkamas ja arendajad 
elavnemas. Kui küsida, 
kes on kinnisvaraturu 
huvitatud osapooled, siis 
meenuvad esialgu kiiresti 
arendajad ehk müüjad 
ja ostjad, kuid tegelikult 
on oluline roll selle turu 
toimimises ja reguleeri-
mises ka vallal.

Vald otsustab igasugu ehitus-
tegevuse aluseks olevate de-
tailplaneeringute algatamise. 
Selle otsuse aluseks on lisaks 
muudele kaalutlustele ka as-
jaolu, et iga uue elaniku asu-
misega Viimsisse kaasnevad 
vallale kohustused. Viimsisse 
ostetakse kinnisvara kvali-
teetse elukeskkonna ootuses 
ja need panevad surve alla 
valla rahakoti. Uusi planee-
ringuid kinnitades võtab vald 
endale kulukad kohustused 
nagu vee- ja kanalisatsiooni-
trasside väljaehitamine, laste-
aia- ja koolikohtade loomine, 
ühistransport, spordi- ja vaba 
aja veetmise võimaluste väl-
jaarendamine. Siit ka vajadus 
uute planeeringute kehtesta-
mist vastutustundlikult kaalu-
da, arvestades valla võimekust 
oma kohustusi uute elanike ees 
ka täita.

Nagu teada, koosneb valla 
eelarve põhiosas üksikisiku 
tulumaksust ehk sellest, kui 
palju on meie vallas tööealisi 
maksumaksjaid. Tänane Viim-
si elanikkond on Eesti keskmi-
sest noorem ja lapsi iga töö-
ealise kohta rohkem. Laste 
suur osakaal tähendab ühest 
küljest helget tulevikku, aga 
teisest küljest seda, et täna 

Vald kaasab kinnisvaraarendajad koostööle

kannatab valla eelarve laste 
koolitamise kulude all – valla 
ligi 20 miljoni eurosest aas-
taeelarvest kulub 7,2 miljonit  
olemasolevate lasteaedade ja 
koolide majandamiseks, ja se-
da ilma investeeringuteta uus-
ehitistesse. Selleks, et Viimsi 
vald jõuaks oma maksumaks-
jatelt laekuvast tulumaksust 
väärikalt oma laste lasteaia- ja 
koolituskulud kanda, peaks val-
las täna olema ca 1000 tööealist 
maksumaksjat rohkem ja ca 500 
kooli- ja lasteaialast vähem. 

Uusarendustega kaasnevad 
aga teadagi suures osas noo-

red pered ja seega toovad need 
kaasa veelgi suurema surve val-
la eelarvele ja niigi ülekoor-
matud infrastruktuurile. Viim-
si elanikkonna kasv lastega pe-
rede arvelt on viimas olukor-
rani, kus lasteaedadesse inves-
teerimine ja nende majandami-
ne neelab kogu valla investee-
rimisvõimekuse, jättes üldise 
elukeskkonna igasugu arengu-
võimalusteta. Lasteaiateenuse 
osutamine on väga kallis, ca 
2800 eurot ühe lapse kohta 
aastas. Võrdluseks – keskmine 
maksumaksja toob valla eelar-
vesse 1540 eurot. 

See aga tähendab, et nii 
sotsiaalne kui ka kommunaal-
ne infrastruktuur kui baas val-
la edaspidisele arengule jääb 
üha rohkem maha tegelikust 
vajadusest. Näiteks on tehtud 
arvestus, et valla omanduses 
olevate teede normatiivsete 
nõuete tasemele viimine mak-
saks ca 50 miljonit eurot, mis 
võrdub valla 2,5 aasta eelarve 
mahuga.

Olukorra parandamiseks 
näeme mitut võimalust. Esi-
meseks oleks uusarenduste tek-
kimise piiramine vallas teatud 
perioodiks. Näiteks viieaasta-

ne uusarenduste piirang tõs-
taks vallaelanike keskmist va-
nust 3–4 aasta võrra ja aitaks 
taastada tasakaalu töötavate 
ja mittetöötavate viimsilaste 
vahel. Seega suureneks ka tu-
lubaas iga lasteaias või koolis 
käiva lapse kohta.

Kui lasteaiakohtade osas 
on riik kõik kohustused pan-
nud kohalikule omavalitsu-
sele, siis koolikohtade osas 
on meil lootus ka riigi abile 
riigigümnaasiumi toomisega 
Viimsisse. Selles osas on lä-
birääkimised alles algstaadiu-
mis ja arvutusi vara teha, kuid 

näiteks 300 gümnaasiumikoha 
tekkimine Viimsi lastele oleks 
meie koolide ülerahvastatuses 
märgatav leevendus.

Teine võimalus valla aren-
guvõimaluste avardamisel on 
valla arengufondi moodusta-
mine, mis on täna Viimsis ka 
realiseerumas. Tegemist on mu-
jal maailmas laialt levinud 
mudeliga, mille kohaselt nii 
elamualade kui ärimaade aren-
dajad osalevad valla sotsiaal-
se ja kommunaalse infrabaasi 
arendamises, kandes oma kok-
kuleppelise osaluse valla selle-
kohasesse arengufondi. Antud 
kokkuleppelise tasu valla eel-
arvesse kandmine on eeldus 
detailplaneeringute algatami-
seks. Tasu suurus sõltub ela-
muühikute arvust ja maa siht-
otstarbest – üldplaneeringut 
muutvate detailplaneeringute 
puhul on see suurem. Konk-
reetseid summasid nimetada 
ei saa, kuna sõltuvalt asukoha 
vajadustest, arendaja ettepane-
kutest ja kokkuleppest vallaga 
võib rahalise toetuse arengu-
fondi asendada ka konkreetse-
te projektide väljaehitamisega. 
Sellisteks objektideks võivad 
olla näiteks mänguväljakud, 
lasteaiad, terviserajad, kom-
munikatsioonitrassid, spordi-
väljakud või muud üldkasu-
tatavad objektid, mis võiks 
kanda ka infotahvlit arendaja 
nime, logo ja aastaarvuga. Sar-
nane valla sotsiaalobjektide ra-
hastusmudel ei ole uus ka Ees-
tis, näiteks Rae vald on seda 
rakendanud ligi viis aastat.

Arengutasu teemal võivad 
huvilised selguse saamiseks 
pöörduda valla maa- ja planee-
rimisameti juhi Erik Vesti poo-
le e-mailil erik@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus

Kutse kontserdile
Reedel, 21. veebruaril kell 18 toimub Rand-
vere koolis Eesti Vabariigi 96. aastapäevale 
pühendatud kontsert.

Esinevad Randvere kooli õpilased, kooli koo-
rid ja tantsurühmad ning Päevakeskuse tant-
surühm Kobarake. Pidulikkust lisab Randvere 
pasunakoor.

Ajavahemikul augustist 
jaanuarini sündis ja 
registreeriti Viimsi vallas 
46 uut elanikku. Beebisid 
ja nende vanemaid tervi-
tati 22. jaanuaril Ranna-
rahva Muuseumis. 

Vallavalitsuse tava tervitada 
vastsündinud uusi vallaelanik-
ke ja nende vanemaid on kuju-
nenud kenaks traditsiooniks. 
Kord kvartalis toimuvat üritust 
korraldab valla sotsiaal- ja ter-
vishoiuamet koos kultuuri- ja 
spordiametiga. Traditsioonili-
selt antakse uutele lastevanema-
tele üle “Titade õiguste dek-
laratsioon”, mille on koostanud 
Viimsi Ettevõtlike Daamide As-
sotsiatsioon. Iga laps saab vallalt 
mälestuseks meenelusika. 

Abivallavanem Mailis Alt 
rõhutas oma tervituskõnes kodu 
ja kodukoha väärtust. Ta rääkis 
Rannarahva Muuseumist ja sel-
le tähtsusest valla elus. Märki-
des, et vallavalitsusel on rõõme 
ja muresid, täpsustas Alt ühe 
murena lasteaia- ja koolikohta-

Valla uued kodanikud

de nappust ning soovitas lapse-
vanematel oma beebid aegsasti 
lasteaia järjekorda panna.  

Augustist jaanuarini sün-

dinud ja vallavalitsuses regist-
reeritud 46 lapse hulgas oli ka 
paar kaksikuid.  

VT 

Uut vallakodanikku tervitavad abivallavanem Mailis Alt ja sotsiaal- 
ja tervishoiuameti juhataja Reet Aljas.  

Kontserdile järgneb seltskondlik osa. Lastel 
ja täiskasvanutel on võimalik Andrus Kalveti 
pilli järgi tantsu keerutada ning maitsta õpilas-
te ja vanemate valmistatud hõrke suupisteid, 
mille müügist saadud tulu eest ostetakse kooli-
le vajalikke õppevahendeid.

Oleme Eesti sünnipäeval koos oma rahvaga!

Haabneemes algas suur elamuarendus juba kalurikolhoosi ajal.
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Liikluskorraldus monumendi avamisel
12. veebruaril k 15 ava-
takse  Viimsi mõisapargis 
Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärk. Seoses 
sellega toimuvad avamis-
päeval parkimiskorraldu-
se muudatused.

Teadmiseks kõigile, kes kavat-
sevad 12. veebruaril Johan ja 
Maria Laidoneri mälestusmär-
gi avamisele või samal päeval 
hiljem Viimsi mõisa parki sõi-
dukiga tulla: palume tungivalt 
sõidukit mitte parkida Rand-
vere tee äärde mälestusmärgi 
vahetusse lähedusse, sest see 
takistab ja on ohtlik tiheda liik-
lusega Randvere teel! Sealt ei 
lähe ka jalgteed mälestusmärgi 
juurde! Palun parkige sõidu-
kid Aiandi tee ääres asuvates 
avalikes parklates või Pargi tee 
ääres, kus liikluskorraldajad 
aitavad parkimist korraldada. 
Seejärel jalutage parki ja mä-
lestusmärgi juurde mööda par-
gi jalgteed, mis on tõrvikutega 
markeeritud. Täname mõistva 
suhtumise eest!

   

Ametnikest räägime ikka 
siis, kui miskit kuskil 
logiseb, hilineb või muidu 
soovida jätab. Järgnevates 
vallalehtedes tahame 
luua selgust selles, millega 
tegelevad kõik need 60 
inimest, kes on vallavalit-
suse palgal. Millega nad 
meile kasulikud saavad 
olla? Alustan oma inter-
vjuude seeriat valla kom-
munaalametist, sest just 
selle ameti ukse taga on 
kõige rohkem sagimist. 
Räägime ameti juhi Alar 
Mikuga. 

Alar, kuidas noor mees sellise 
väljakutse otsa sattus nagu on 
seda kommunaalmajandus? 
See tähendab ju pahaseid val-
laelanikke ja lõputut prob-
leemide jada – ummistunud 
kraavid, auklikud teed, lük-
kamata lumi, naabri haukuv 
koer jne?

Ütlesid õige sõna – välja-
kutse. Mulle siin meeldibki 
lõputu väljakutsete jada ja ma 
naudin seda. Leppneeme Kü-
laseltsi juhatuse ja hiljem voli-
kogu liikmena olin selle ame-
tiga pidevas kirjavahetuses nii 
küsija kui ettepanekute tegija 
rollis. Siis tekkiski huvi valla 
kommunaalasjade arendamise 
vastu ja siin ma nüüd olen, kõi-
ge erinevamatest valdkonda-
dest probleemide keskpunktis.

Oled ametijuhina tuntud 
oma energilisuse ja aktiivsuse 
poolest, mis su alluvad kohati 

Ametnikud valla leival – 
millega nad tegelevad?

kriisi äärele viib. Kui palju on 
kommunaalametis töötajaid, 
millega amet tegeleb?

Meil on 10 inimest, kaks 
kaheliikmelist välibrigaadi ja 
kuus kontoriametnikku. Esi-
mesed tegelevad kogu valla 
ulatuses välisilmega – niitmi-
ne, haljastamine, võsa langeta-
mine, ranna koristamine, prü-
gikastide tühjendamine (neid 
on üle 300). Koristame, kus 
vaja, paigaldame ajutisi liik-
lusmärke jne. Kord ja puhtus 
on iseenesestmõistetavad näh-
tused, mille loomiseks ei jätku 
meid kõikjale piiratud ressurs-
side tõttu. Aga meil on tööl 
head inimesed, näiteks Haab-

neeme randa koristab suvel 
Ljuba üksi ja teeb seda sageli 
öötundideni.

Kontoris töötavad kuus spet-
sialisti tegelevad kokku 20 vald-
konnaga, sh teedeehitus, teehoo-
le (talvel lumi, suvel ca 4500 m2 
jagu teeaukude remonti), elamu- 
ja kommunaalmajandus, ühis-, 
vee- ja õhutransport, kalmistud, 
reklaamimaksud, heakord, män-
guväljakud, sadeveed, kauban-
dus, politsei ja päästeteenused. 
Lisaks puutub amet iga päev 
kokku selliste teemadega nagu 
riigihanked, planeeringud, vee- 
ja kanalisatsioonitööd, ehitus- ja 
energeetikaküsimused jpm.

Meid aitavad ka alltöövõt-

jad nagu TREV teede hooldusel 
ja Rito Elektritööd tänavaval-
gustuses. Hooajati kasutame ka 
lepingulist lisatööjõudu. Saime 
ülipositiivse üllatuse osaliseks 
möödunud suvel, kui Viimsi 
Kooli õpilasi tööle kutsusime 
– leidsime ootamatult suure 
hulga energilisi noori, kes va-
hetuste kaupa niitsid, kaevasid, 
puhastasid ja tegid ära hulga 
vajalikke töid. Ja seda ka kii-
resti ja kvaliteetselt!

Olete problemaatiliste tee-
made keskpunktis, mille üle 
rõõmu tunnete?

Näiteks tegime möödunud 
aastal ümber heakorraeeskirja ja 
hakkasime kõigi rohtu- ja võs-
sakasvanud haljas- ja põllualade 
omanikelt nõudma nende niit-
mist kord aastas. Tegime paa-
ris külas ettekirjutused kõigile 
hooldamata tee-, äri-, põllu- jm 
maade omanikele, sh ka Eesti 
riigile. Kardetud vastuseisu ase-
mel olid omanikud mõistvad ja 
pea kõik tegid oma vara korda! 
Kaks küla said kohe uue, tsivi-
liseerituma näo. Need on asjad, 
mille üle rõõmu tunda ja mis te-
gutsema innustavad.

Hiljuti läks varahommikul 
katki valla liinibuss ja mõned 
koolilapsed jäid teele. Pahased 
lapsevanemad helistasid valla-
majja, Alar Mik tõmbas jope 
selga, pani autole hääled sisse 
ja korjas lapsed peale. Kõik 
olid õnnelikult õigeks ajaks 
koolis.

Kaja Männiko

Jäätmeveo ümber-
korraldus lükkub 
edasi
Eelmises Viimsi Teatajas ilmunud artikkel Viimsi 
valla üleminekust jäätmeveo vabaturule tekitas 
vallakodanikes hulga täiendavaid küsimusi ja 
muresid. 

Viimsi valla elanikud on jäätmevedaja jaoks olnud nõud-
likud kliendid ning neile ostutatava teenuse teadlikud tar-
bijad. Seetõttu on vallavalitsus koostöös ASga Eesti Kesk-
konnateenused tänaseks kokku leppinud senise teenusega 
harjunud elanikke võimalikult paremini rahuldava ja mu-
gavaima lahenduse. 

Nimelt nõustus AS Eesti Keskkonnateenused jätkama 
jäätmevedu Viimsis täpselt samadel tingimustel ka ke-
vad-suvel (pärast 1.03.2014) kuni uue vedaja leidmiseks 
läbiviidava hanke tulemuste selgumiseni. Selle ajani keh-
tib sama hinnakiri nii valla mandriosas kui Prangli saarel, 
samuti jätkatakse senistel tingimustel tasuta pakendivedu. 

Seega kõik need, kellel on ASiga Eesti Keskkonna-
teenused toimiv jäätmeveo kliendisuhe, ei pea teenuse 
jätkuvuse suhtes muretsema, sest jäätmevedaja jätkab 
teenuse osutamist tänastel tingimustel ka pärast 1. märtsi. 
Jäätmevaldajad, kellel esineb jäätmevedaja eest võlgnevu-
si, peaksid siiski kiirustama võlgade tasumisega, vastasel 
juhul võite jääda teenusest ilma.  

Vallavalitsus pikendab kõik seni talveperioodil jäätme-
veost vabastatud kinnistud automaatselt 30. aprillini, mil 
algab aktiivne suvitusperiood. Samuti jäävad kehtima kõik 
seni toiminud jäätmekonteinerite ühiskasutused. Siinko-
hal tuletame meelde, et perioodil 1. maist 30. septembrini 
on suvilaomanikel kohustus olla liitunud korraldatud jäät-
meveoga. Seda sõltumata suvila kasutamise sagedusest 
ja tekkivate jäätmete hulgast. Väga erandlikel juhtudel 
on võimalik taotleda vabastust ka suveperioodiks, kuid 
erandlik olukord ei ole kindlasti see, et suvilat ei kasutata 
ja jäätmeid ei teki. Suveperioodiks jäätmeveost vabastuse 
saamiseks tuleb avaldus vabastuse saamiseks esitada kind-
lasti aprilli alguseks.

Lisateave Viimsi vallavalitsuse keskkonnaametist (Aet 
Põld, tel 602 8859) ja AS Eesti Keskkonnateenused (tel 1919).

Keskkonnaamet

Kampaaniamäng “Kingitus 
kõige nõrgemale“
Osale sõbrapäevakingituses abi vajavatele loomadele ja 
võida auhindu!

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) alustab koostöös grupikink.
ee-ga sõbrakuu kampaaniat, mille eesmärk on koguda anne-
tusi hätta sattunud ja abi vajavate loomade ravikulude jt ve-
terinaarsete protseduuride hüvitamiseks. 

Kuidas aidata ELSi kampaaniamängu kaudu hätta sattunud 
loomi ja osaleda vingete auhindade loosimisel? Väga lihtne! 
Kaasalöömiseks ja auhindade loosimises osalemiseks mine le-
hele grupikink.ee/loomad. Vali endale sobiv panus ning täida 
nõutud väljad. 

Annetades kingitusse taskukohase summa, annad tänuväär-
se panuse neljajalgsete ja tiivuliste sõprade kaitsele: aitad kat-
ta abivajavate loomade ravi- ja toidukulusid. Lisaboonusena on 
sul tänutäheks võimalus võita ihaldusväärseid auhindu meie 
toetajatelt. Auhinnad loositakse välja 13. veebruaril.

Häid abistajaid ootavad loosirattas auhinnad järgmistelt loo-
masõbralikelt ettevõtetelt:

• PÜHAJÄRVE SPA & PUHKEKESKUS – Romantikapakett “Ka-
hekesi Pühajärvel”

• TALLINK SPA & CONFERENCE HOTEL veekeskuse Aqua Spa 
5 kinkekaarti kahele

• KRISTI PALM PHOTOGRAPHY tunniajane fotosessioon võit-
ja valitud kohas

• ROYAL CANIN – 5 x 3 kuu Royal Canini toiduvaru koerale 
või kassile (täpne kogus ning toode sõltub looma tõust, kaa-
lust, vanusest, erivajadustest)

• STOCKMANNI KAUBAMAJA kolm kinkekaarti a 50 eurot
• SEIKLUSPARK  – 2 x seiklusradade ühekordne läbimine ka-

hele täiskasvanule, kehtivad kõigis kolmes seikluspargis (Piri-
tal, Nõmmel ning Valgerannas) 2014 hooaja lõpuni

Kutsu ka kõik sõbrad ja tuttavad kampaaniamängus osale-
ma! Koos suudame rohkem!

ELS

Alar Mik juhib valla kommunaalametit. 

***
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Tartu rahu 94. aasta-
päeva puhul viisid Viimsi 
valla ja Pirita linnaosa 
esindajad koos vabadus-
võitlejatega pärjad pre-
sident Konstantin Pätsi 
hauale Metsakalmistul ja 
Jaan Poska haule Kesk-
linna kalmistul.

Viimsi ja Pirita juhid ning va-
badusvõitlejad, kellest enamus 
on II Maailmasõja veteranid, 
tähistavad Tartu rahu aasta-
päeva koos. See juba aastaid 
kestnud traditsioon on püsinud 
olenemata sellest, kes või mil-
line erakond parajasti kusagil 
võimul on. Tartu rahu peaks 
liitma meid kõiki.

3. veebruaril kell 11 toimus 
pärgade panek president Kons-
tantin Pätsi hauale Metsakal-
mistul. Tartu rahu sõlmimise 
ajal oli Päts Eesti Vabariigi 
pea- ja sõjaminister. Päevako-
hase kõne pidas Viimsi valla-
vanem Alvar Ild. Lauldi hüm-
ni, mängis puhkpilliorkester 
ning vahvad skaudid seisid si-
ni-must-valge lipuga auvalves. 

Pidulik üritus jätkus ühise 
koosistumisega Pirita Vaba 
Aja Keskuses, kuhu oli kae-
tud suupistelaud. Sõna võttis 
Pirita linnaosa vanem Tõnis 
Mölder ning esines ansambel 
Birgita.

Jaan Poska hauale asetab pärja 
Enno Selirand.

Pärjad Pätsile ja Poskale Tartu 
rahu aastapäeval

Tartu rahu läbirääkimistel 
Eesti delegatsiooni juhtinud 
Jaan Poska hauale Kesklinna 
kalmistul viis Viimsi Vallava-
litsuse poolt pärja arendusnõu-
nik Enno Selirand. 

VT

Kõneleb Viimsi vallavanem Alvar Ild.

Vabadusvõitlejad, Viimsi ja Pirita juhid ning skaudid Pätsi haual.

Viimsi Püha Jaakobi kirikus avati 
6. veebruaril Joensuu piiskop Arseni 
maalitud ikoonide näitus. 

Näitusel on välja pandud valik Joensuu piiskop 
Arseni ikoone. Aastatel 2013–2014 valminud 
teosed on maalitud puule traditsioonilises tem-
peratehnikas. 

Näituse tuumiku moodustab sari “Taevas”, 
kus on kolmteist pühakuju. XVII–XVIII sajandil 
kaeti mõnede Põhja-Venemaa kirikute ja kabelite 
lagi suurte ikoonidega, mis kujutasid prohveteid 
või inglite n-ö suurt sissekäiku (armulaua kraami 
pühitsemiseks toomise rongkäiku).  “Taevas” ku-
jutab Kristust, inglite rongkäiku ja evangelistide 
sümboleid. Need ikoonid on mõeldud ühe Lõu-
na-Soomes asuva erakabeli laemaaliks. Lisaks 
sarjale “Taevas” on välja pandud ka teisi ikoone. 

Ikoon (pühakuju, pühapilt) tähendab idaki-
riku sõnavaras kas mõne püha inimese või ki-
rikupühana mälestatava sündmuse kujutist, mis 
on teostatud seinamaali, mosaiigi või maalina 
puutahvlil (ikoonilaual). 

Pariisis tegutsenud ikoonimaalija Leonid 
Uspenski (1902–1987) on öelnud, et seinamaal, 
fresko või mosaiik pole eraldi ese, vaid kuulub 
lahutamatult seina juurde ja on seega osa kiri-
kuarhitektuurist. Puualusele maalitud ikoon on 
seevastu eraldi ese, ent nende mõte ja otstarve 
on oma olemuselt sama. 

Kõige tüüpilisem ikoon on puualusele tem-
peravärvidega maalitud eraldiseisev teos, mis 
võib kujutada Kristust, Jumalaema – Neitsit 
Maarjat, ingleid, pühakuid või mõnd sündmust, 
millel on mälestuspäev kirikukalendris. Büt-
santsis ja Venemaal ei määratlenud ikooni selle 
valmistamise viis ega stiil, vaid ennekõike see, 
kuidas pilti kasutati. Ikoon on pilt, mille ees pal-

Piiskop Arseni ikooninäitus 
”Inglite tulek”

vetatakse, samas kui tavaline maal aitab sellel 
kujutatud isikut või sündmust meelde tuletada.

Joensuu piiskop Arseni on lisaks ikoonimaali-
jana tuntud ka kui teoloog ja aimekirjanik, kellelt 
on soome keeles ilmunud “Ikonikirja” (“Ikooni-
raamat”), “Ortodoksinen sanasto” (“Õigeusu sõ-
nastik”) ja “Ikoneja kansalle” (“Ikoone rahvale”).

Piiskop Arseni oli aastatel 1999–2001 rah-
vusvahelise ja oikumeenilise korjanduskomitee 
üks liikmeid ja eestvedajaid. Ta aitas renoveeri-
da EAÕK Tallinna Püha Siimeoni ja Naisproh-
vet Hanna kirikut ja ehitada EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikut. 

Käesolev näitus on otsekui tänumärk – sild, 
mis ühendab kahte rahvast ja kirikut! Näitus 
jääb avatuks 31. märtsini. 

Erkki Juhandi
näituse kuraator

ARMAS SUUSASÕBER!

8. veebruaril toimub 
2013–2014 õ-a. perespordisarja  KOOS TEEME KÕIKE! II etapp

SUUSAMARTON 2014!
START (Karulaugu õuealal) ON AVATUD: 10.00–13
Raja pikkus: 0,7 km või 1,9 km
Oodatud on kõik pered, kus lapsi vanuses 0-10. 
Suuski saab laenutada kohapeal nii suur kui väike.

Rõõmsa kohtumiseni! 
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Kui te kohtate Viimsis 
kolme tõmmut pruuni-
silmset lõunamaalast, 
siis teadke, et need on 
Hispaania noored, kes 
on kolmeks kuuks tulnud 
rahvusvahelise projekti 
kaudu meie valda elama 
ja tegutsema.

Marta Garcia Vicent, Maria 
Calero Romero ja Jose Ruiz 
Cosano on Andaluusiast Cor-
doba linnast pärit kõrghari-
dusega noored, kes räägivad 
soravat inglise keelt ning 
osalevad rahvusvahelises pro-
jektis ELMER. 18. jaanuaril 
saabusid nad Eestisse ja kuigi 
nad varem üksteist ei tundnud, 
on neist saanud üksmeelne ja 
sõbralik kolmik, kes elab Ka-
luri teel ühes korteris ning kel-
le tegevuspiirkond kolme kuu 
jooksul on Viimsi vald. 

Nad osalevad valla kooli-
de, lasteaedade ja noortekes-
kuste ettevõtmistes, tutvusta-
vad oma kodumaad ja kultuuri 
ning õpivad tundma meie maad 
ja rahvast. Jose on omandanud 
keskkonnaalase kõrghariduse, 
Martal on magistrikraad sot-
sioloogias ja Maria on saanud 
turismialase kõrghariduse. 

Nad on varemgi välismaal 
elanud ja tegutsenud, Marta 
elas kaks aastat Boliivias ja 
töötas seal kolmes organisat-
sioonis, mis tegelesid naiste, 
noorte ja lastega. Seejärel elas 
ja töötas ta Inglismaal, kuni 
pöördus tagasi koju. Maria 
töötas paar aastat Pariisi Dis-
neylandis ning Jose on elanud 
ja töötanud Suurbritannias. 

Taotledes konkursi kaudu 
osalust Euroopa Liidu prog-

Hispaanlased Cordobast

rammis ELMER; oli neil vali-
da, kas sõita Ühendkuningriiki, 
Iirimaale, Itaaliasse, Portugali 
või Eestisse. Valiku tegid nad 
Eesti kasuks. “Mind ei huvi-
tanud ei Itaalia ega Portugal,” 
rääkis Jose. ”Tahtsin minna rii-

ki, kus räägitakse inglise keelt, 
ja mõtlesin, et võib-olla on see 
ainus võimalus avastada Ees-
tit.” Marta on kolmest ainu-
ke, kes varem on korra Eestis, 
täpsemalt Kiviõlis käinud ja 
kes teadis, et siin saab inglise 

KOMMENTAAR
Viimsi valla noorsoo- ja haridustöö koordinaator Kadi Bruus: 
ELMER on hispaanlaste kirjutatud projekt, millega nad on taot-
lenud raha ELi programmist Leonardo da Vinci. Programmi 
raames saadab Hispaania Cordobast konkursi alusel kõrghari-
dusega noori, kes ei ole leidnud tööd, ELi riikidesse (Iirimaa, 
Suurbritannia, Eesti jt) eesmärgiga saada rahvusvaheline ko-
gemus, praktiseerida keelt, õppida tundma ELi riikide kultuure, 
keeli, traditsioone jm. Projekti raames teevad noored vabataht-
likku tööd. 

Viimsi on olnud selle ettevõtmise koostööpartner. Meie või-
maldame hispaanlastele tööd hariduse, noorsootöö ja kultuuri 
valdkonnas, s.o vaba aja veetmise võimalused noortele. Meie 
ülesanne on vastuvõtjana korraldada hispaanlaste elamine, töö 
ja vaba aeg.

keelega hakkama. See sai ot-
sustavaks tema valikul. Eesti 
oli ka ainus riik, kus projektis 
pakuti tema erialaga lähedast 
tegevust. Mariagi arvas, et see 
on hea võimalus näha uut ja 
tundmatut maad, tutvuda uute 
inimestega ja laiendada oma 
kultuuriteadmisi. 

Kuigi kolm kuud on nad 
seotud Viimsi koolide ja noor-
tega, mahub nende plaanidesse 
ka Eestiga tutvumine. Nad ka-
vatsevad külastada meie saari, 
näha Tartut ja Pärnut ning sõita 
ka Riiga ja Stockholmi. 

Hispaanlaste esimese näda-
la muljed Eestist on suurepä-
rased. Nende arvates on meie 
inimesed väga sõbralikud ja 
lahked ning meie loodus väga 
ilus. Isegi karm külm on olnud 
neile talutav, kuigi harjumatu. 

Annika Poldre

Marta, Jose ja Maria Viimsi Koolis. 

Selgusid Viimsi raamatu-
kogus 2013. aastal kõige 
populaarsemaks osutunud 
raamatud.

Tavaliselt tehakse iga aasta 
lõpul kokkuvõtteid läinud aas-
tast ja lüüakse kokku numb-
reid, mis seda iseloomustavad, 
nii ka raamatukogus. 

Otsustasime oma pinge-
rea avaldada ka ajalehes, et 
meie lugejad saaksid ülevaa-
te, millised olid populaar-
seimad raamatud möödunud 
aastal, ja et need, kes ei ole 
veel leidnud teed meie juur-
de, saaksid võrrelda oma ee-
listusi meie lugejate eelista-
tud teostega.

Laenutuste arvu mõjutab 
kõige rohkem olemasolevate 
eksemplaride arv, kuid raa-
matukogu soetab raamatuid 
vastavalt lugejate nõudmistele. 
Kui lugejate huvi on väga suur 
ja raamatu järjekorrad lähevad 
väga pikaks, siis püüame vas-
tavalt võimalustele soetada li-
saeksemplare.

Alljärgnevalt raamatute lae-
nutuse esiviisik erinevate jao-
tuste alusel.

2013. aasta kõige populaa-
rsemad raamatud Viimsi Raa-
matukogus:
1. T. Õnnepalu “Mandala” 
(124 laenutusega)
2. S. Oksanen “Kui tuvid ka-
dusid” (102)
3. E. Hion “Valdo Pant – aas-
taid hiljem” (91)
4. J. Petrone “Minu Eesti 2. 
osa” (82)
5. I. Hargla “Apteeker Melc-
hior ja Rataskaevu viirastus” 
(75)

Eesti kirjanduse esiviisi-
kusse jõudis lausa kolm meie 
valla kirjaniku Indrek Hargla 
Apteeker Melchiori lugu, mis 
kõik on olnud läbi aasta ühed 
nõutuimad raamatud.
1. T. Õnnepalu “Mandala”  
2. I. Hargla “Apteeker Melchi-
or ja Rataskaevu viirastus”
3. A. Kivirähk “Maailma ot-
sas”
4. I. Hargla “Apteeker Melchi-
or ja timuka tütar”
5. I. Hargla “Apteeker Melchi-
or ja Oleviste mõistatus“

Tõlkekirjanduse esiviisik:
1. S. Oksanen “Kui tuvid ka-
dusid”
2. M. Barbery “Siili elegants”

3. S. Oksanen “Puhastus”
4. J. Lapidus “Kiire raha”
5. B. Schlink “Ettelugeja”

Elulooraamatuist nõutava-
mad:
1. E. Hion “Valdo Pant – aas-
taid hiljem”
2. H. Hanson “Jutustamata 
lugu”
3. A. Hvostov “Sillamäe pas-
sioon”
4. W. Isaacson “Steve Jobs”
5. R.-B. Bramanis “Õhk riisi-
terade vahel”

“Minu ...” sari on konku-
rentsitult esikohal sarjadest ja 
enamik selle sarja raamatutest 
on pääsenud ka 150 enimloe-
tud raamatu sekka. Nendest 
viis esimest on:
1. J. Petrone “Minu Eesti 2. 
osa”
2. M. Paris “Minu Moskva”
3. J. Petrone “Minu Eesti 1. 
osa”
4. M. Murusk “Minu Sitsiilia”
5. K. Hommik-Mrabte “Minu 
Maroko”

Kooli kohustuslik kirjan-

dus moodustab ka suure osa 
laenutustest. Kõige rohkem 
loeti järgmisi raamatuid:
1. S. Maršak “Kaksteist kuud”
2. S. Väljal “Jussikese seitse 
sõpra”
3. K. Kass “Samueli võlupadi”
4. A. Lindgren “Bullerby lap-
sed”
5. W. Golding “Kärbeste ju-
mal”.

Järjekorrad olid aasta jook-
sul kõige pikemad raamatute-
le: T. Õnnepalu “Mandala”, 
M. Barbery “Siili elegants”, 
E. Hion “Valdo Pant – aastaid 
hiljem”, S. Oksanen “Kui tu-
vid kadusid”, H. Hanson “Ju-
tustamata lugu”, M. Kadastik 
“Kevad saabub sügisel” ja 
“Suvi sulab talvel”, E.L. Ja-
mes “Viiskümmend halli var-
jundit”.

Huvilised leiavad kogu 
laenutuste edetabeli, s.o 150 
populaarseimat raamatut raa-
matukogu kodulehelt www.
viimsiraamatukogu.ee.

Viimsi Raamatukogu

Kõige populaarsemad raamatud

Kiriku koht elus?
Usun, et iga inimene võib sellele küsimusele 
leida oma vastuse, ja kahe inimese vastused 
selles osas võivad olla väga erinevad, kuid 
sõltumata neist vastustest on kirikud püsinud ja 
püsivad jätkuvalt.

Mis on siis kirikute fenomen, sest ikka ja alati leidub neid, 
kes on kirikute vastu, kuid alati leidub ka neid, kes on val-
mis jätma kõik, et saaks vaid käia kirikus, et saaks ikka osa 
sõnast ja sarkamendist.

Ehk ongi praegu, suurte kirikupühade vahepeal, mis 
suuresti on ka meie rahvalikud pühad, veidi põhjust võtta 
aega ja mõtsikleda selle üle, millist rolli saab täita kirik 
inimese elus. Kas see on pelgalt hoone kusagil tänava või 
tee ääres, mille olemasolu ma tean, või on see paik, kuhu 
minulgi aegajalt asja on?

Võiks öelda, et kui ei oleks inimesi, poleks ka kirikut, 
kuid samas hoonetena teame kindlasti nii mõndagi kirikut, 
mis on varemetes ja lagunemas. Ent kirik laiemas tähen-
duses ongi kogu kristlaskond. See on inimeste ühendus, 
kuhu on koondunud kõik need, kes usuvad, kes armasta-
vad oma Jumalat ja ligimest nagu iseennast.

Luterliku arusaama kohaselt on kirikus kaks sakra-
menti, saladuslikku toimingut, mida Jeesus on käskinud 
inimestel teha. Need on ristimine ja armulaud. Üks on 
kristlaseks saamise ja teine kristlaseks olemise toiming. 
Jah, kõige sellega liitub ka leer, mille kaudu püütakse 
veidikenegi selgitada inimestele, kuidas on kirikus läbi 
aegade asju mõistetud ja mida Jeesus on õpetanud. Sest 
kui Jeesus oma jüngritele andis ristimiskäsu, ütles ta ka 
lisaks, et õpetage neid pidama kõike, mida mina olen teid 
käskinud. Nii on õpetuse jagamine olnud loomulik osa 
kristlikus kirikus selle algusest peale. Loomulikult on seda 
erinevatel aegadel tehtud erinevalt, kuid tuum on ikka see-
sama: avada seda, mis on kiriku õpetus.

Nii ongi kujunenud välja kiriklikud talitused: ristimine 
ja leer, laulatus ja matus ja muud talitused, näiteks kodu 
või mõne muu ehitise õnnistamine.

Ristimise läbi usaldame me endid Jumala armu hool-
de, kuid niisamuti saame paluda rahu ja armastust ka oma 
kodusse, kui toimetame sealgi õnnistamise talituse. Sest 
kui me oma elu elades astume oma samme Loojalt tuge 
leides, siis võime märgata, et meie päevades on palju 
enam õnnestumisi, on rahu, on rõõmu, on armastust.

Ja selle kõige juures siis kirik? Mis koht sellel saab 
olla? Eks ikka see koht, kus saada juurde võibolla mõni 
uus mõttetera oma nädalasse, kus tänada, kus leida tuge. 
Kirikul on palju külgi!

Kohtki võib olla erinev, kirik võib olla erinev, inime-
sedki seal kõik erinevad, kuid sõnum on kõiges ikka üks: 
armastage, sest Jumal armastab meid! Tehke teistele vaid 
seda, mida soovite, et teilegi tehakse! Märgake ja olge 
hoolivad! Kirik jagab õpetust ja kõneleb armust, mida me 
igaüks vajame! 

Rahu, rõõmu ja armastust!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi kiriku vaimulik

Viimsi Püha Jaakobi kirik. 

Tähelepanu koeraomanikud!
Terviseradadel liikudes peab koeral olema suukorv ja koer 
peab olema jalutusrihma otsas kinni. Loodame mõistvale suh-
tumisele. 
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Veebruaris muuseumisse
l 8.02 kell 9–14 TALUTURG 
Viimsi Taluturult saad lauale värske ja kodumaise toidukraami.
Kes hommikuti turul käib, see asjatult ei longi!
Viimsi Vabaõhumuuseumis
l 9.02 kell 12–15 KELGUKOERTE SÕIDUD
Kuniks on lund, toimuvad kelgukoerte sõidud igal pühapäeval.
Viimsi Vabaõhumuuseumis
l 18. veebruar – 21. veebruar 
EV aastapäevale pühendatud haridusprogramm MINA ELAN 
EESTIS. EESTI ELAB MINUS.
Sobib lasteaia vanemale rühmale, põhikooli I ja II kooliastme-
le. Kestvus u 1,5 tundi. Hind 4 €/laps, saatjad tasuta. Regist-
reerimine ja lisainfo: ilona@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
l 19.02 kell 19–22 RAUNO PEHKA kontsert-jutuõhtu
Publiku ette astub endine tuntud korvpallur, praegune armas-
tatud treener Rauno Pehka, kes leidnud endas soone kirjuta-
da muusikat. Rauno võtab kaasa kitarri, laulab oma laule ja 
mõtiskleb teemadel, kus põimuvad muusika, korvpall ja elu 
nende ümber. Kohapeal on avatud salongikohvik. Laudade 
broneerimine ja piletite tellimine anu@rannarahvamuuseum.ee. 
Olge kiired broneerima, sest saal on meil väike! Pileti hind 10 €.
Rannarahva Muuseumis
l 22.02 kell 9–14 TALUTURG 
Viimsi Taluturult saad lauale värske ja kodumaise toidukraami.
Kes hommikuti turul käib, see asjatult ei longi!
Viimsi Vabaõhumuuseumis
l 23.02 kell 12–15 KELGUKOERTE SÕIDUD
Kuniks lund, toimuvad kelgukoerte sõidud igal pühapäeval.
Viimsi Vabaõhumuuseumis
l 24.02 kell 12–14 EV aastapäevale pühendatud PEREPÄEV
Rannarahva Muuseumis ja Püha Jaakobi kirikus

Eesti Muuseumide Aasta-
auhindade konkursi aja-
lugu ulatub aastasse 2004, 
kui sai alguse Muuseumi-
roti konkurss, millega pär-
jati parimaid Eesti muu-
seumides koostatud näi-
tusi. Tänaseks on ettevõt-
mine suurenenud, lisaks 
parimatele näitustele 
tunnustatakse kord aas-
tas muuseume teadus-
töö, muuseumihariduse, 
säilitamise ja konservee-
rimise, muinsuskaitse, 
arenduse ja turunduse 
valdkondades. 

Ühelt poolt on konkursi ees-
märk tunnustada parimaid 
muuseumispetsialiste, teiselt 
poolt tuua avalikkuse jaoks 
rohkem esile muuseumitöö 
erinevaid tahke. Soovitakse 
rõhutada, kui paljudes vald-
kondades tuleb ühel kaasaeg-
sel muuseumil tegus ja tubli 
olla. Selle konkursi jaoks ei 
ole liiga suuri ega liiga väikesi 
muuseume, on vaid head või 
halvad ideed, professionaalselt 
teostatud või hooletult kokku-
klopsitud projektid. Konkursil 

Rannarahva Muuseum 
muuseumigalal poodiumi-
kohtadel

hinnatakse nii ideed kui teos-
tust, osade kategooriate puhul 
ka uuenduslikkust. Kui näitus 
või mõni muu projekt on pro-
fessionaalselt ellu viidud, siis 
see paistab kaugele ning ei ole 
oluline, kas see on väikse või 
suure muuseumi tehtud.

Alates 2011. aastast on ka 
Rannarahva Muuseum leidnud 
konkursikomisjonide silmis tä-
helepanu. Paista väikese muu-
seumina silma Eesti muuseu-
mimaastiku lipulaevade seas 

on uhke tulemus, sest nii eelar-
velt, võimalustelt kui ka tööta-
jate arvult on tegemist võrrel-
damatute suurustega. Samas 
annabki see märku, et muuseu-
mi kõige väärtuslikum ressurss 
on inimesed – meeskond, kellel 
jagub motivatsiooni ja tahtmist 
eristuda ning kindlalt oma rada 
käia. Meid on hinnatud teistsu-
guse lähenemise ja uuendus-
likkuse poolest, samas 2011. 
aastal olime nomineeritud aasta 
muuseumiarendaja auhinnale 

ning pälvisime Muinsuskaitse-
ameti eripreemia kategoorias 
Muinsuskaitsja muuseumis, 2012. 
aastal valiti üheks kolmest pa-
rimast muuseumides välja an-
tud teadustrükisest meie raa-
mat “Aksi – mereriik Tallinna 
külje all”. 

2013. aasta tõi Rannarah-
va Muuseumile nominatsiooni 
Muuseumiroti ehk aasta pari-
ma näituse kategoorias. Näitus 
“Stop! Piiritsoon” ei saanud küll 
esikohta, kuid  on siiski üks Ees-
ti parimatest näitustest möödu-
nud aastal. Tasub seda kindlasti 
muuseumi vaatama tulla.

Teine nominatsioon oli ka-
tegoorias Aasta turundaja. Ter-
viklik ja teistmoodi lähenemine 
Naissaarega seotud uuringutele 
ning selle erinevatele väljundi-
tele tõi muuseumile palju uusi 
külastajaid ning tuntust. 
Peame oma suurimaks tuge-
vuseks arenemisvõimelisust, 
mis annab lootust, et ka järg-
nevatel aastatel Rannarahva 
Muuseum end väikese kalana 
suurte vaalade keskel hästi 
tunneb.

Rannarahva Muuseum

Eesti muuseumide esindajad auhinnapeol. 
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Harju Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskus on abiks ette-
võtetele, kodanikuühen-
dustele ja omavalitsutele.

Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus (HEAK) on avalikes 
huvides tegutsev sihtasutus. 
Oleme toeks ettevõtetele, ko-
danikuühendustele, kohalikele 
omavalitsustele ja aktiivsetele 
kodanikele mõjusate ideede el-
luviimisel. 

Pakume riikliku teenusena 
tasuta konsultatsiooni ettevõt-
jatele ja kodanikuühendustele 
oma tegevuse käivitamisel, aren-
damisel ja lõpetamisel. Meie 
koostööpartnerid on EAS, Har-
jumaa Omavalitsuste Liit, Har-
ju Maavalitsus, Leader-tege-
vusgrupid, Kodanikuühiskon-
na Sihtkapital jt. Aastas käib 
meie juures 1000-1200 klienti, 
2013. aastal oli kliente 1367. 
Tegutseme võrgustikuna, igas 
Eesti maakonnas on samasu-
gune arenduskeskus. Oleme 
peamiselt tegelenud alustavate 
organisatsioonidega, pakkunud 
konsultatsioone, mentorlust, 
koolitusi, vahendanud toetus-
võimalusi. 

Üha rohkem soovime pak-
kuda klientidele arengunõus-
tamist – pidevat kliendisuhet, 
et klient oleks rohkem meie 
teenustega seotud ning oleks 
ise huvitatud arengust, mitte 
niivõrd rahalisest toetusest. 

Harju Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskuse I poolaasta 
tegevused ettevõtetele, 
kodanikuühendustele ja 
omavalitsustele.

Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus (HEAK) on avalikes 
huvides tegutsev sihtasutus. 
Oleme toeks ettevõtetele, ko-
danikuühendustele, kohalikele 
omavalitsustele ja aktiivsetele 
kodanikele mõjusate ideede 
elluviimisel. Pakume mitmeid 
tasuta teenuseid ja koolituste-
gevusi ning alljärgnevalt võite 
leida lühikokkuvõtte I poolaas-
ta olulisemate tegevuste kohta. 

Teretulnud on kutsed koda-
nikuühenduste või ettevõtjate 
ümarlaudadele teema tutvus-
tamiseks ja sisuliselt kaasa-
rääkimiseks. Samuti pakume 
huvi korral eelregistreerimise-
ga konsultatsioone kohapeal, 
võime korraldada infopäevi, 
seminare. Täpsem info meie 
tegevuste ja teenuste osas leia-
te meie kodulehelt www.heak.
ee. Head Edasimineku Algust 
Koostöös meiega!

Ettevõtlusvaldkond
lPakume tasuta konsultatsioo-
ni äri kavandamisel (äriplaani 
koostamine, finantsprognoosi-
de planeerimine, erinevad ette-
võtlustoetused, ärilaenud).
lPakume tasuta konsultatsioo-
ni ekspordi planeerimiseks,
ettevõtte laiendamiseks ja

partneri leidmiseks. 
lKonsulteerime EASi stardi-
toetust ja koostame EASile star-
ditoetuse eksperthinnanguid.
lAlates 2014. a. märtsist toi-
mub kaheksa eesti- ja kaks 
venekeelset alustava ettevõtja 
baaskoolitust. Info ja regist-
reerimine on konkursi alusel 
meie kodulehel.
lMärtsist novembrini tegutseb 
Harjumaa mentorklubi, mis on 
suunatud kuni 3 aastat tegut-
senud ettevõtetele (tsüklina 
toimub 6 temaatilist koolitust). 
lKevadel on tulemas kaks se-
minari ettevõtjatele: kaubamär-
gi kaitsmine ja patenteerimine 
ning toitlustusettevõtja ABC. 
lToimuvad naisettevõtjate ko-
gemuste vahetused ja koolitused.
lPakume investorteenindust ko-
halikele omavalitsustele koos-
töös EASiga. Ettevalmistami-
sel on Harjumaa ettevõtluse ja 
investeerimise veebiportaal.
lToimuvad Harjumaa metalli-
valdkonna väikeettevõtete kon-
taktreisid Taani, Rootsi ja Soo-
me vastavate ettevõtete juurde.
lKoordineerime Harjumaa tu-
rismi (TOUREST 2014, Turis-
miliit, turismiveeb www.visit-
harju.com, majutusteenuse pak-
kujate kvaliteedikontroll).
lKoordineerime noorteprog-
ramme ENTRUM ja Ettevõtlik 
Kool, lisaks karjäärivõrgustike 
arendamine, majandusõpetaja-
te võrgustiku loomine, käivitu-
mas on kolm noorteprojekti.

Mittetulundusvald-
kond
lPakume tasuta konsultatsioo-
ni vabaühendustele tegevuse 
alustamisel, arendamisel ja lõ-
petamisel.
lKorraldame ülisoodsaid või 
tasuta koolitusi mittetulundus-
ühingutele nii eesti kui vene 
keeles:
- 19.–20. veebruaril tasuta pro-
jektijuhtimise koolitus koos-
töös RAEKiga, e. k.  
- 20. veebruaril tasuta kodani-
kuühiskonna arengukava koos-
tamise seminar Tallinnas, e. k.
- 5.–6. märtsil MTÜde majanda-
mine: toodete ja teenuste aren-
damise koolitus Tallinnas, e. k.
- 19., 26. märtsil, 2. aprillil alus-
tava MTÜ ABC koolitus Tallin-
nas v. k.
- Märtsis sotsiaalmeedia kasu-
tamise koolitus, e. k.
- 17., 18., 24., 25. aprillil Vaba-
vara MTÜ turundamiseks koo-
litus Tallinnas, v. k. 
- 23. aprillil majanduslikult jät-
kusuutliku vabaühenduse koo-
litus, v. k.
- 14., 21., 28. mail koolitus Tal-
linnas raamatupidamine MTÜs, 
v. k.
lMärtsist novembrini toimub 
mentorprogramm SE.EST, kuhu 
on oodatud osalema mentori-
tena juba kogenud ning men-
tiidena alustavad ja tegutsevad 
kodanikuühendused. Keskendu-
takse ühingu majandusliku ise-
seisvuse tugevdamisele. Info 

http://www.heak.ee/koolitu-
sed-infopaevad-kodanikuy-
hendustele. 
l2014. aasta lõpus kinnita-
takse uus kodanikuühiskonna 
arengukava KODAR, millesse 
sisendi saamiseks viib HEAK 
siseministeeriumi tellimusel läbi 
ümarlaudasid Harjumaal.
lArendame veebilehte http://
seltsimajad.heak.ee/, kus ka-
jastame Harjumaal tegutsevaid 
seltsi- ja külamajasid ning 
loodame, et see muutub ka-
sulikuks turunduskanaliks nii 
ruumide otsijale kui pakkujale.

Kohaliku omavalitsuse 
valdkond
lOleme eestvedajaks Harju 
maakonna strateegia 2025 
uuendamisel. Maavalitsus oo-
tab omavalitsuste investeerin-
gu prioriteete 10. veebruariks 
2014.
lOsaleme eestvedaja ja part-
nerina tegevuskavade koos-
tamisel siseministeeriumi re-
gionaaltoetuste kasutamiseks: 
konkurentsivõime tegevuska-
va; tööhõive ja ettevõtlikkuse 
arendamise tegevuskava; lin-
napiirkondade tegevuskava.
lOsaleme Leaderi tegevus-
gruppide strateegia- ja aren-
dusprotsessides.
lPakume abi omavalitsuste mit-
tetulundusühenduste rahastami-
se süsteemi korrastamiseks.

Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus teatab

Mis on HEAK?

Meie arenevad suunad on 
noorte ettevõtlikkus ja inves-
torteenindus. Koostöös oma-
valitsustega püüame tuua in-
vesteeringuid Harjumaale, siia-
ni on ette näidata üks edulugu 
Raasiku vallas. Meil on õnnes-
tunud korraldada ettevõtjate 
kontaktreise Põhjala riikides-
se, et ettevõtted saaksid aren-
dada kontakte ja allhankeid 
välisfirmadega.

Oluline on noorte teadlik-
kuse kasvatamine, Eestis te-
hakse jõudsalt samme selles 
suunas. Võrreldes Põhjamaa-
dega oleme arengust veidi 

maas. Head näited on prog-
rammid Entrum ja Ettevõtlik 
Kool, mille raames antakse 
noortele võimalusi loovuse 
arendamiseks, et tulevikus töö-
turul paremini hakkama saada. 
Viimane ongi kõige olulisem.

Lisaks koordineerime maa-
konna turismi, hallates maa-
konna mainekujundusportaali 
visitharju.com ning oleme 
eestvedajad turunduslikes te-
gevustes nagu Tourest ja turis-
miettevõtjate ümarlauad.

Alljärgnevalt leiate lühi-
kokkuvõtte meie I poolaasta 
olulisemate tegevuste kohta. 

Teretulnud on kutsed kodani-
kuühenduste või ettevõtjate 
ümarlaudadele teema tutvus-
tamiseks ja sisuliseks kaasa-
rääkimiseks. Samuti pakume 
huvi korral eelregistreerimise-
ga konsultatsioone kohapeal, 
võime korraldada infopäevi, se-
minare. Täpsem info meie tege-
vuste ja teenuste osas on leitav 
www.heak.ee. Head Edasimi-
neku Algust Koostöös meiega!

Demis Voss
Harju Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskuse juhataja

HEAK toetab ettevõtteid, omavalitsusi, MTÜsid ja kodanikke ideede elluviimisel. Foto Fotolia 

Viimsi ja Tallinna 
kommunaalala 
koostöö ümarlaud

Oliver Liidemann
Viimsi abivallavanem

4. veebruaril kohtusid Viimsi valla abivallava-
nem Oliver Liidemann ja valla kommunaalameti 
juhataja Alar Mik Tallinna kolleegidega, et aruta-
da edasi detsembris arutatud teede ja ühistrans-
pordi küsimusi. 

Kohal olid Tallinna Kommunaalamet, Transpordiamet, 
Keskkonnaamet ja Pirita Linnaosavalitsuse esindus. Tal-
linna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni sõnul on 
üks põhilisemaid Viimsi ja Tallinna kokkupuutekohti Pär-
namäe tee ja sellega seotud liikluskorralduslikud problee-
mid. Kas lahendada ristmikud ringristmikega, teha juurde 
eraldi mahasõidurajad või panna valgusfoorid? 

Muuga tee ja Pärnamäe tee ristmikule on vaja luua 
mahasõidurada 34a ja Viimsi valla siseliinide bussidele, et 
need saaksid keerata paremale, ilma et peaks seisma pikas 
autode rivis. Valdmann lisas, et antud lahendus võib saa-
da tegelikkuseks aastatel 2015-2017. Kloostrimetsa tee ja 
Pärnamäe tee ristumise kohale tuleks lisada samuti Viimsi 
poolt tulles paremale pööramiseks sõidurada ja Kloostri-
metsa teelt Pärnamäe poole vasakpöörde jaoks eraldi rada. 
Viimane oleks õige teha koos eelmise ristmikuga. Lisaks 
oli juttu Äigrumäele sissesõidust, mis kulgeb läbi Pärna-
mäe kalmistu. Tallinna Keskkonnaameti juhataja kt Relo 
Ligi sõnul praegune olukord, kus autod läbi kalmistu sõi-
davad, ei sobi, lahendus oleks Allikmäe tee (Äigrumäe uus 
ligipääsutee). Tallinna Pirita linnaosa vanem Tõnis Möl-
der lisas, et nende ristmike lahendused leevendaksid ka 
Pirita elanike muresid. Tallinna Transpordiametil on kavas 
teha Pärnamäe tee ristmikel liiklusvaatlusi ja -uuringuid 
ning kaardistada täpsemaid lahendusvariante.

Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjole tut-
vustati ettepanekut 34a liinile ühe peatuse – Uus-Muuga 
bussipeatuse – lisamist. Idee oleks pikendada linnaliini 
Muuga külani. Tutvustati ka ettepanekut 1a pikendamise 
kohta teatud kellaaegadel Zirconi tehaseni (Ampri teeni). 
Need pikendamised eeldavad kõigepealt uuringuid, mille 
käigus selgitatakse, kui palju lisanduks reisijaid, kes neis 
sihtkohtades busse kasutaksid. Lisaks tutvustas Tallinna 
Transpordiamet Viimsile uut projekti, mis on seotud park-
late ja ühistranspordiga. Viimsis saaks võimalusel rajada 
1a lõpp-peatusesse Viimsi Keskuse juurde autoparkla, kus 
rakendataks pargi ja reisi teenust. Lahendus seisneb selles, 
et sõidukiomanik jätab auto parklasse, mis on tõkkepuu-
ga suletud. Seejärel registreeritakse parkimine Tallinna ja 
Harjumaa ühiskaardiga ning suundutakse bussi ja sõit bus-
sis oleks tasuta. Seega jõuaks tallinlastele loodud tasuta 
ühistransport selle teenuse näol Viimsi valla territooriumi-
le eesmärgiga, et viimsilased jätavad oma auto parklasse 
ja kasutavad edasi ühistransporti. See lahendus vajab li-
saks ehitustööle kahe omavalitsuse ja volikogu heakskiitu, 
misjärel saab seda töösse rakendada. Tallinnal on kavas 
käesoleval aastal luua sellised parklad linna piirialadele ja 
süsteemi katsetama hakata.

Loeng okaspuudest
15. veebruaril kell 12–15 toimub dendroloog Andres Vaa-
sa loeng aiahuvilistele teemal “Okaspuuliikide ja -sortide 
kasvatamise 20aastasest kogemusest Eestis”. 

Vaasa räägib, millised okaspuuliigid ja -sordid on osutunud 
Eesti kliimas vastupidavaiks. Ta käsitleb ka okaspuudel esine-
vate haiguste tõrje võtteid ja okaspuude talveks varjutamist 
ning katmist. 

Oodatud on kõik, kes soovivad saada teadmisi okaspuude 
kohta. Lisaks toimub seemnete vahetus – võtke kaasa vanad 
seisma jäänud seemned ja saate kohapeal leida midagi teiste 
kaasa toodud seemnete seast.

Üritus toimub Pirita Vaba Aja Keskuse saalis, Merivälja tee 
3. Osalustasu on 3 €. Korraldab MTÜ Pirita Selts, www.pirita-
selts.ee
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Elekter meie kodudes on 
sedavõrd tavaline, et ki-
pume unustama sellega 
seotud ohte. Pääste-
ameti statistika on aga 
kõnekas: 2011. aastal 
süttis 35 hoonet elektri-
seadmete vale kasuta-
mise tõttu, 130 hoonet 
elektriseadmete rikete 
tõttu ja 182 hoonet rikete 
tõttu elektrijuhtmetes. 
See teeb kokku pea 350 
põlengut, mis on alguse 
saanud elektriseadmest 
või -süsteemist. 

Koduste elektriohtude märka-
miseks ei pea olema spetsia-
list. Enamike ohuolukordade 
likvideerimine on jõukohane 
ka elektriku hariduseta inime-
sele. Üheksa levinuima vea 
teadvustamine on hea algus-
punkt oma kodu ohutumaks 
muutmisel. 

Siseruumi elektri-
seadmed niisketes 
oludes
Elekter ja vesi ei ole sõbrad. 
Just seetõttu tuleb nii vanni-
toas kui ka õues kasutada niis-
kuskindlaid elektriseadmeid ja 
-tarvikuid, mis on maandatud 
ja varustatud rikkevoolukaits-
mega. Ostuhinnalt on need 
kallimad kui kuivadesse ruu-
midesse mõeldud seadmed, 
kuid niisketes tingimustes on 
nende kasutusaeg kindlasti pi-
kem. Kuivadesse ruumidesse 
mõeldud tehnika rikneb niis-
kusega kokku puutudes kii-
resti, tekivad lühised ning ka 
elektrilöögi oht. Vannitubades 
tuleb jälgida, et elektrisead-

Kuidas muuta elekter oma kodus ohutuks?
med ei puutuks kokku veega, 
kütteperioodil on suured ohu-
allikad avatud kütteseadmed 
nagu näiteks soojapuhurid. 
Nii vannitoas kui köögis tu-
leks käed alati kuivatada enne 
niisketesse tingimustesse mit-
tesobivate elektriseadmete ka-
sutamist.

Katkise isolatsiooniga 
elektrijuhtmed
Kõiki elektriseadmete juhtmeid 
ja pikendusjuhtmeid tuleb regu-
laarselt kontrollida. Ohumärgid 
on rebenenud isolatsioon, mul-
jumised, ebatasasused isolat-
sioonis ja põletusjäljed. Tava-
liselt haaratakse siis kleeplindi 
järele, kuid tegelikult pole see 
ohutu. Vigastatud isolatsioo-
niga juhtme parandamine ei 
paranda juhtme elektri juhti-
vusomadusi. Paksu teibi või 
isoleerpaela kuhja all on vi-
gastatud juhtme ühendus kehv 
ja juhtme kasutamisel tekib 
ülekuumenemine. Eriti ohtlik 
on asi siis, kui vigastatud koht 
juhtmes on isoleeritud süttiva 
materjaliga nagu näiteks pa-
berteip. Ühtlasi ei tohiks elekt-
rijuhtmeid peita vaiba alla. 
Esiteks suurendab see juhtme 
muljumise või isolatsiooni re-
benemise ohtu, teiseks ei ole 
nõnda võimalik ohumärke õige-
aegselt tähele panna ning kol-
mandaks suureneb seeläbi ka 
juhtme ülekuumenemise risk.

Liiga suur koormus 
pikendusjuhtmetel
Kui pistikupesasid napib, on 
abimeheks pikendusjuhe. Sa-
geli on ühe pistikupesa taha 
ühendatud koguni kolm või 

neli pikendusjuhet. Pikendus-
juhtmeid võib muretult kasu-
tada lambi või teleri toiteks. 
Küll aga tekib arvestatav oht, 
kui ühendada pikendusjuhtme 
taha võimsaid elektriseadmeid 
või kui ühendada omavahel 
mitu pikendusjuhet. Ohtlik on 
just pudelikael, mis tekib ena-
masti seinakontaktis või piken-
dusjuhtmete ühenduskohtades. 
Levinud ülekoormamise mär-
giks peamiselt vanade elektri-
süsteemide puhul on põlenud 
pistikupesade augud.

Vanad pikendusjuht-
med ja juhtmestikud
Enamikes kodudes on endiselt 
veel kasutusel nõukogudeajast 
pärit pikendusjuhtmed või sei-
nakontaktiga ühendatavad “var-
gapesad”. Neid võib kasuta-
da ainult madala koormusega 
seadmete puhul nagu laualamp, 
raadio või äratuskell. Kohvi-
masina või veekeetja ühenda-
miseks elektrivõrku need ei 
sobi, sest nende läbilaskevõi-
me ei ole enamasti kuigi suur 
ja sellega tekib ülekoormuse ja 
-kuumenemise oht.

Vanemate majade puhul on 
probleem ka amortiseerunud 
elektrisüsteemides, millega ei 
kannata üheaegselt kasutada 
mitut võimsamat seadet nagu 
veekeetja, elektripliit, pesuma-
sin, elektrikeris või mõni elekt-
ritööriist. Parimal juhul tähen-
dab see tüütut korkide välja-
löömist, kuid halvimal juhul 
võib kaasa tuua põlengu elekt-
rikilbis. Lahenduseks saab siin 
olla vaid uue nõuetekohase 
toiteliini ehitamine – need tööd 
tuleb tellida professionaalidelt. 

Liiga tugevad lambi-
pirnid valgustites
Lambipirni valimisel tuleks jäl-
gida valgustile märgitud mak-
simaalset lubatud võimsuse 
ehk vattide hulka (näiteks 
40W, 60W, 100W). Valida tu-
leks lambipirn, mis on võrdne 
või väiksem tootja soovitusli-
kust võimsusest. Võimsust on 
alati kirjeldatud lambipirnil ja 
selle pakendil. Liiga tugev lam-
bipirn võib kahjustada valgus-
ti juhtmestikku, lambisoklit ja 
ka valgusti kuplit. Keeratava 
sokli korral tuleb lambipirn 
soklisse korralikult kinni kee-
rata. Lõtv kinnitus tekitab üle-
kuumenemisi ja rikub sokli.

Katteta pistikupesad, 
logisevad lülitid
Katmata seinakontaktid kuju-
tavad suurimat ohtu väikelas-
tele, kuid võivad olla ohtlikud 
ka täiskasvanutele. Näiteks 
pimedas toas lülitit otsides ja 
mööda seina kombates võib 
näpp sattuda pistikupessa ning 
sel õnnetusel võivad olla kur-
vad tagajärjed. Veelgi ohtliku-
mad on seinast välja turritavad 
juhtmed, mis pole ühenda-
tud pistikupesa või lülitiga. 
Selliste juhtmete otsad tuleb 
kindlasti isoleerida ja ka avaus 
seinas katta. Elektriohtu kuju-
tavad ka kõiksugu logisevad 
pesad ja lülitid, mis ei ole seina 
küljes korrektselt kinni. Seda 
seetõttu, et pesa või lüliti ka-
sutamisel liigub ka elektrijuhe, 
mis võib saada vigastatud või 
tulla ühendusest lahti. Lüliteid 
ja pesasid tuleks regulaarselt 
kontrollida ja vajadusel uute 
vastu välja vahetada. 

Elektrisüsteemi 
puudulik maandus
Selle vea tuvastamine ja lik-
videerimine eeldab professio-
naali abi, kuid elektriohutuse 
tagamise seisukohalt on see 
ääretult oluline. Elektrisead-
med on turvalised kasutada, 
kui neil on olemas korralik 
maandus ehk ühendus maaga. 
Varasematel aastakümnetel 
maandati majade ja korterite 
elektrisüsteeme tihti torusti-
ke kaudu, sest torustikud olid 
alati maaga ühendatud. Täna 
on selline tegevus täiesti lu-
bamatu. Paljudes majades on 
torustike uuendamisel kasuta-
tud plastikdetaile, mis on vana 
maaühenduse katkestanud. Sa-
mas on ühendused seadmete 
ja torustike vahel alles jäetud. 
Millist ohtu see kujutab? Kui 
elektriseadme isolatsioon rik-
neb, tekib olukord, kus seadme 
korpus satub pinge alla ja läbi 
ühenduse torustikuga jõuab 
pinge maja teistesse osadesse. 
Rikkis elektriseadme kasutaja 
ei pruugi probleemi tunnetada, 
samas võib mõnes teises korte-
ris saada näiteks valamut, van-
ni või radiaatorit puudutades 
elektrilöögi. Seda probleemi 
on võimalik lahendada ainult 
hoones tervikuna.

Elektrijuhtmetele 
mittevastavad kaitse-
seadmed 
Kui elektrijuhtmestik on vana, 
kuid soov kasutada ikkagi 
kaasaegseid võimsaid elektri-
seadmeid, kiputakse problee-
mi nägema vaid kaitseseadmes 
nagu näiteks elektrikilbis asu-
vad kaitsekorgid, mis suurema 

koormuse korral välja löövad. 
Naabrist haltuuramees võib 
küll 10amprise kaitsekorgi va-
hetada 16amprise vastu ja es-
mapilgul võibki see problee-
mid lahendada, kuid elekter 
on kaval… Probleemid võivad 
avalduda hoopis teises kohas, 
kust seda oodata ei oska. Kui 
kaitseseade rakendub, ei ole 
enamasti probleem mitte liiga 
“väikses” kaitseseadmes, vaid 
näiteks selles, et majapidami-
se juhtmestik pole ette nähtud 
soovitud võimsuse läbilaskmi-
seks. Elektrivool otsib sel ju-
hul nõrgimat lüli, milleks võib 
olla pistikupesa, seina sees 
olev harukarp või kinnisõlmi-
tud juhtmed. Halvimal juhul 
võib nendes tekkida süttimine. 

Isetegevus elektrisüs-
teemis
Eestlased on leidlik rahvas ja 
seda on näha ka elektrisead-
mete ja juhtmete parandustöö-
de puhul. Näiteks puuritakse 
aastakümneid vanade pistiku-
pesade augud suuremaks, et 
ühendada sinna tänapäevaseid 
võimsamaid seadmeid. Iseteh-
tud pikendusjuhtmeid leiab vä-
ga paljudest majapidamistest. 
Levinud on juhtmete paranda-
mine kleeplindiga. Kuna elekt-
ritöödel tehtud vead võivad üs-
na kurvalt lõppeda, tuleb tööd 
usaldada alati asjatundja hool-
de. Elukutselised elektrikud tea-
vad, mida nad teevad ning ei 
paranda ainult sümptomeid, 
vaid näevad ka probleemi sümp-
tomite taga.

Andrus Alas
Eesti Energia 

elektritööde osakonna juhataja

Elektrita ei kujuta me elu ette, aga tõenäoliselt ei kujuta me ette ka kõiki ohte, mis sellega seotud.  
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Viimsi Huvikeskuses etendub 16. veebruaril 
koguperemuusikal “Nõiutud“, mis on lavastatud 
Broadway lavaloomingu eeskujul põnevuse ja 
fantaasiasäraga.

See emotsionaalne müstikasse kalduv lugu räägib rohelise 
nahaga tüdrukust, kellel on kaasasündinud üleloomulikud 
võimed või on lihtsalt annet nõiaraamatuga ümberkäimises.

Lugu põhineb ajaloos ja kirjanduses sageli käsitletud 
teemal – eriliste võimetega inimeste sobivus ja neisse suh-
tumine, nende sallimine. Etendus avab maagiamaailma, 
aga puudutab ka sõprussuhteid, toob välja tõelise armas-
tuse ja soovi olla armastatud valud ja võlud ning pakub ka 
emotsionaalseid pilte pereväärtustest. Nende teemadega 
soovime puudutada nii noori, täiskasvanuid kui ka eakaid.

Kungla muusikalitrupp on igal hooajal uuesti moodus-
tuv noorte seltskond. Selle hooaja noorim liige on 15aasta-
ne ja vanim 26. Seltskonnas on esimest korda lavaga kok-
ku puutuvad noored ja need, kes mänginud kuni kümnes 
Kungla muusikalis ning pälvinud festivalidel tunnustust.

Etendus on kahes vaatuses (2 x 60 min, lisaks vahe-
aeg). Piletid hinnaga 4 € müügil enne etenduse algust ko-
hapeal.

VT 

Muusikal Viimsis

Hetk muusikali lavastusest. 

Sõjamuuseum tähistab 
Eesti Vabariigi 96. sünni-
päeva 21. veebruaril 
kell 16. Sel puhul tuleb 
vanu sõdurilaule esitama 
ansambel Põldsepp ja po-
jad, kelle eestvedaja Mar-
gus Põldsepp on tuntud 
ka ansamblist Untsakad. 

Margus Põldsepp on sõjalau-
le kogunud enam kui kümme 
aastat. Need on teda huvita-
nud lapsest peale ja nüüd kir-
jutab mees magistritööd Eesti 
sõdurilauludest läbi aegade. 
Töö hõlmab umbes 250 lau-
lu vanematest regilauludest 
metsavendade lauludeni välja. 
Kontserdil esitamisele tulevate 
laulude rõhuasetus on valda-
valt Vabadussõjal. Sõdurilau-
lud, mis sündisid rindel, tehti 
tavaliselt üldtuntud kaasaeg-
sete viiside peale ja muudeti 
sõdurile meelepärasemaks ja 
aktuaalsemaks. Laulud loodi 
eelkõige meeste võitlusvaimu 
hoidmiseks, kusjuures väljen-
ditele ning sellele, kas lood 
oleks ka üldisemalt esitatavad, 
tähelepanu ei pööratud. 

Lisaks saavad muuseumi-
külastajad tutvuda Vabadus-
sõja-aegsete fotode näitusega, 
mis koondab 1. jalaväepolgus 
teeninud alamkapten Karl Hõ-

Vabariigi sünnipäevakuul 
Eesti Sõjamuuseumis

beniku ja leitnant Hans Tuksa-
mile kuulnud pildimaterjali. 1. 
jalaväepolk oli nime poolest 
esimene, kuid rindele hakati 
neid suunama alates jaanuari 
algusest 1919. 1. jalaväepolk 
moodustati Vabadussõja algu-
ses Tallinnas, sinna koondati 
nii endised 1. Eesti jalaväe-

polgus teeninud ohvitserid 
ja reakoosseis kui ka mobili-
seeritud mehed. Vabadussõja 
lõpuni tegutses 1. jalaväepolk 
peamiselt Viru rindel, osaledes 
pea kõikides suuremates lahin-
gutes.

Sünnipäeva puhul on kae-
tud pidulaud. Sissepääs tasuta. 

Osalemiseks palume registree-
rida hiljemalt 18. veebruariks 
e-aadressil kristina.madisson
@esm.ee või telefonil 621 7410.

Lisainfo: www.esm.ee ja 
Facebook.

Eesti Sõjamuuseum – 
Kindral Laidoneri 

Muuseum

Ansambel Põldsepp ja pojad.

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse matkaklubi 
korraldusel käisid 26. jaa-
nuaril meie tegusad pen-
sionärid Linnamuuseumi 
Kiek in de Köki bastionide 
salapärastes käikudes. 

Osavõtjaid oli 34 ja maa alla 
lubati meid kahes jaos vilunud 
giidide juhendamisel.

Tallinna muldkindlustus-
te arvukad salapärased käi-
gud ehitati koos bastionitega 
17.–18. sajandil. Vanad käigud 
rajati tõenäoliselt 1630. aas-
tail. Silindervõlvidega kaetud 
käigutunnelid on paekivist, 1,5 

Pensionärid maa-alustes 
käikudes

m laiused ja 2,5–3 m kõrgu-
sed. Seinte paksus ulatub nelja 
meetrini.

Tõsisemas sõjategevuses ei 
osalenud bastionid kunagi. 18. 
sajandil kasutati käike laoruu-
midena, kohandati õhukaitse-
varjenditeks, varustati elektri 
ja ventilatsiooni ning telefoni-
sidega. Nii kujunes omamoodi 
maa-alune linnake. 1976. a ko-
ristasid käike Kodulinna maja 
lapsed. Alates 1990. a. leidsid 
seal peavarju kodutud.

Nüüd on rajatis põnev turis-
miobjekt ja nagu tõdesime kõik, 
huvitav oli seal tõepoolest.

Volli Kallion

HEAD JALGSI- JA KEPI-
KÕNDIJAD.
Alustame viiendat aastat 
matkasarja Tutvume kodu-
vallaga. Talvises Viimsis 
rändame 16. veebruaril. 
Busss V5 väljub haigla eest 
kell 10.50. Matk algab 
Kelvingi külakeskuse eest 
kell 11.15. Liigume mööda 
kaunist metsarada Lepp-
neeme sadamasse. Jõudu 
koduteele asumiseks am-
mutame grillvorstikestest 
ja kuumast vaarikavarre-
teest. Info tel 601 2354.
V. Kallion

Koolilastele mõeldud mälumäng Bumerang 
kutsub Harjumaa õpilasi sporditeadmisi proo-
vile panema. Osalema oodatakse üldharidus-
koolide neljaliikmelisi võistkondi.

Harjumaa finaalturniir toimub 13. veebruaril 
kell 13 Oru Koolis (Oru küla, Kose vald). Kõik 
Harjumaa koolide võistkonnad, kes soovivad 
spordimälumängul end proovile panna, saavad 
registreeruda e-postiaadressil priit.palo.001@
mail.ee või telefoninumbril 5691 9420.

Kuna sel aastal toimuvad Sotši taliolümpia-
mängud ja jalgpalli MM finaalturniir Brasiilias, 
siis on Bumerangi põhirõhk taliolümpiamängu-
de ja jalgpalli MMi finaalturniiride ajalool.

Taliolümpiamängude puhul tuleks tut-
vuda mängudega, mis on toimunud pärast 
Teist maailmasõda ning kindlasti tuleb kasuks 
2013/2014 spordihooaja uudiste ja teema-

de jälgimine. Mälumängu küsimused on Eesti 
ajakirjanduses ja sporditeabe väljaannetes il-
munud materjali põhjal koostanud spordiaja-
loolane Jaak Valdre.

Bumerang toimub kolmes voorus. Maakond-
likest voorudest pääseb igast maakonnast märt-
sis toimuvasse regionaalsesse vooru kolm pa-
remat võistkonda. 

Regionaalses voorus on Eesti maakonnad 
jaotatud viide regiooni: Regionaalsete voorude 
kolm parimat ehk kokku 15 võistkonda pääse-
vad aprillikuus toimuvasse finaali.

Eesti Spordilehe ellu kutsutud koolilaste spor-
dimälumäng Bumerang toimub sel aastal 11. kor-
da. Mälumängu peakorraldaja on Eesti Koolispor-
di Liit, koostööpartner Eesti Olümpiakomitee.

Henri Ausmaa
Eesti Koolispordi Liidu projektijuht

Õpilaste mälumäng paneb proovile sporditeadmised
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Neljapäeval, 30. jaanuaril 
kuulutati Tallinnas Must-
peade majas välja Hõbe-
lusika 2013 auhinna võit-
jad. Üks võit kategoorias 
parim kodu-, küla- või 
pererestoran tuli Viimsisse 
külarestorani Roots. 

Rootsu restoran avati Viimsis 
Rohuneeme teel 2011. a mai-
kuus. Restoran on saanud nii 
koduvallas kui kaugemalgi 
tuntuks hea köögi poolest. Me-
nüüd vahetatakse neli korda 
aastas, lisaks on tähtpäevade 
puhul erimenüüd. Restoranil 
on suveterrass ja suviti Haab-
neeme rannas baar. Restorani 
köögis on tegutsenud ka küla-
liskokad välismaalt, praegu on 
kokaks iirlane.

Restorani üks omanikke 
Liis Mäll rääkis, et nad kan-
dideerisid Hõbelusika tiitlile 
esimest korda. Pärast kandida-
tuuri ülesseadmist käivad poo-
le aasta jooksul hindajad ette 
teatamata kohapeal kontrolli-
mas, st söömas, misjärel täi-
davad 50 küsimusega ankeedi, 
mille põhjal selgub paremus-
järjestus. Konkursi nominen-
did tehakse teatavaks suvel. 
Siis selgub ka, mitu nominenti 
igasse kategooriasse alles jääb, 
ja seejärel käiakse nominenti-
de juures uuesti.

Roots konkureeris sellis-
te tuntud restoranidega nagu 

Roots – parim külarestoran

Platz ja Vapiano, mis näitab, 
kui kõrge oli konkursi tase ja 
kui hinnaline on Rootsu võit. 

Konkursi korraldaja Mar-
git Kirsipuu tõstis Rootsu pu-
hul esile, et selles kategoorias 
on kohtunikel kaasas ka lapsed 
ja küsitakse nendegi arvamust. 
Rootsus oli meeldejääv, kui 
soojalt ja sõbralikult suhtusid 
teenindajad lastesse. “Eestis 
pole teist nii lapsesõbralikku 
restorani,” täheldas Kirsipuu. 
Restoran korraldab lastele 
ka kokakoole. Need on väga 
populaarsed, kohad täituvad 

kiiresti. Samal ajal kui lapsed 
küpsetavad jm teevad, saavad 
nende vanemad mõnusalt res-
toranis õhtut nautida.

Kokku jõudis Hõbelusika 
2013 konkursi põhikategooria-
tes finaali 7 restorani, 4 koh-
vikut, 4 pubi ja 2 lounge’i või 
baari. Konkurssi korraldatakse 
alates 2004. aastast, Hõbelusi-
ka auhindu anti seekord välja 
kaheksandat korda. Auhind on 
igal aastal erinev, tänavused 
olid firmast Villeroy ja Boch. 

VT

HÕBELUSIKAS 2013 
l Parim kodu-, küla- või 
pererestoran: Roots.
l Parim teenindus või tee-
nindaja: Leib Resto ja Aed.
l Parima veinikaardiga 
restoran: Dominic.
l Parim etniline restoran: 
Chedi.
l Parim baar või lounge:  
Butterfly Lounge.
l Parim kohvik: Werner.
l Parim kokk: Dmitri Halju-
kov, restoran CRU.
l Parim restoran: Tchai-
kovsky.

Rootsu omanikud Liis Mäll ja Maria Sepper Hõbelusika auhinnaga. Foto Tiit Mõtus
VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄVALAPSED

Palju õnne!

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!
l Nadežda ja Deniss Vassiljeval sündis 23. oktoobril poeg 
Jegor
l Laura Tammeorgil ja Kuldar Arrol sündis 29. detsembril 
poeg Artur
l Kristina Madisson-Lahel ja Indrek Lahel sündis 4. jaanuaril 
tütar Mara
l Kaisa Lutteril ja Madis Apsalonil sündis 6. jaanuaril tütar 
Lotta Adeele
l Avely Ahtmal ja Allan Hünersonil sündis 12. jaanuaril poeg 
Märten
l Angeelika Lõhekil ja Janno Širikovil sündis 15. jaanuaril 
poeg Roven
l Merike ja Sten Sarapil sündis 16. jaanuaril tütar Stina Sofia
l Heily Harendil ja Indrek Liivil sündis 19. jaanuaril tütar 
Isabella
l Julia ja Bo Olof Gisslenil sündis 20. jaanuaril tütar Diana 
Anna Sofia
l Katrin Jaaksool ja Taavi Tänaval sündis 21. jaanuaril poeg 
Eugen
l Olga ja Ilja Mamajeval sündis 22. jaanuaril poeg Erik
l Kristel ja Ergo Daumil sündis 24. jaanuaril poeg Dominic

l Aino Kalmsaar ............. 95
l Vilma Priisalm ............. 92
l Hella Kallak .................. 91
l Melanie Kangro ........... 91
l Kalju Eenpere ............... 85
l Maido Põder ................. 80
l Õie Talimets ................. 80
l Maria Asper .................. 80
l Tatjana Saul .................. 80
l Õilme Lõhmus .............. 80
l Milvi Loo ........................ 80
l Ene-Maris Uusväli ........ 80
l Aleksander Lindenburg .. 75
l Aadu Semiskar ............. 75 
l Rein Pihlak ................... 75

l Anto Tõrs ...................... 75
l Elgi Ristal ..................... 75
l Ina Luhaste .................. 75
l Ivi Piir ........................... 75
l Mare Kalam ................. 75
l Kristi Sepp .................... 75
l Hilja Zäuram ................ 75
l Hillar Matto .................. 70
l Peedu Toom ................. 70
l Uido Truija .................... 70
l Paul Vart ...................... 70
l Mia-Ene Liivaleht ........ 70
l Helle Kriis ..................... 70
l Ruti Tandorf ................. 70
l Liidia Tikerberg ........... 70
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7. veebruar – 2. märts

Viimsi valla kultuurikalender
Fotonäitus “Viimsi mõis – 
enne ja praegu” kõrvutab foto-
jäädvustusi tänasest ja kahe-
kümne aasta tagusest mõisast
Dokumendinäitus “Kaks algust”. 
Eesti Rahvusarhiivi näitus
21. veebruar k 16 Vabariigi 
sünnipäevale pühendatud 
kontsert
Ansambel “Põldsepp ja pojad“. 
Sissepääs tasuta 
Kohti piiratud arvul, vajalik 
eelregistreerimine.
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
NB! UUS näitus – “Marko 
Matvere pliiatsijoonistused“
Näitus “Käsitöö voodis“
Näitus “Kirovist Kuulini“ 
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
isaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja 
käsitööpood 
Külastamiseks avatud E–P 
k 10–17
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 9–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Koerarakendi sõidud igal püha-
päeval k 12–15
*kuniks lund jagub
Täpsem info 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Talvel muuseum avatud 
nõudmisel, tel 5694 4238 või 
info@prangli.ee 
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Piiskop Arseni ikooninäitus 
“Inglite tulek“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Ampri tee 7, Lubja külas

Viimsi fotoklubi näitus
“Komos & Viimsi harrastus-
teater mustvalgelt“
Viimsi Päevakeskuses (E–N, 
k 12–16)

MLA Viimsi Lasteaiad:
Laste tööde näitus teemal 
“Muinasjutt“
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 20. märts
Näitus “Marko Matvere 
joonistused“ 
Näitusel väljas olevad tööd on 
katamaraan Nordea kajutis kri-
batud portreed reisil kohatud 
melaneeslastest ja indiaanlas-
te järeltulijatest
Rannarahva Muuseumis

Kuni 2. märts
Erika Veermäe maalinäitus – 
I korrusel
Fotonäitus “Viimsi Kaunis Kodu 
läbi aastate“ II korrusel
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 16. veebruar
Raamatuväljapanek “Salme 
sõbrale“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 20. veebruar
Raamatuväljapanek 
“Nukits vallutab raamatukogu. 
Nukitsa konkurss“
Lisainfo www.elk.ee
Viimsi Raamatukogus

Kuni 20. veebruar
Lastele raamatuväljapanek 
“XII Nukitsa konkurss“
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 27. veebruar
Raamatuväljapanek 
“Tunne iseennast!“
Põnevat lugemist psühho-
loogiast
Lastele “Häid sõpru raamatuist!”
Viimsi Raamatukogu 
Randvere harukogus

Kuni 28. veebruar
Raamatuväljapanek “Tali-
olümpiamängud läbi aegade“
Prangli Raamatukogus

7. veebruar k 17
Reedeklubi 10–14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. veebruar k 9–14
Viimsi Taluturult saad lauale 
värske ja kodumaise toidu-
kraami
Kes hommikuti turul käib, see 
asjatult ei longi
Viimsi Vabaõhumuuseumis

8. veebruar k 10–13
Perespordisari “Koos teeme 
kõike!“
Suusamaraton
Korraldaja: MLA Viimsi Laste-
aiad
Haabneeme terviserajal, Viimsi 
Lasteaiad Karulaugu õuealal

9. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. veebruar k 11 
Tänujumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlustab prof Kuldar Taveter
Lastehoid 
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

9. veebruar k 12–15
Kelgukoerte sõidud
Viimsi Vabaõhumuuseumis

9. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

12. veebruar k 13
Vestlusklubi külaline on Anne 
Eenpalu
“Eestimaast ja eestlusest”
Viimsi Päevakeskuses

12. veebruar k 15
Kindral Johan Laidoneri 
130. sünniaastapäev
Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärgi avamine
Viimsi mõisa pargis
k 16 Peeter ja Piia Paemurru 
muusikaline tervitus
Raul Rebase mälestusloeng 
“Oma lugu peame me ise 
jutustama“
k 18 Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“ (reserveeritud)
Viimsi mõisa peahoones

12. veebruar k 17
Väärikas eas meeste klubiõhtu
Viimsi Päevakeskuses

13. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee
Etendus vaheajaga, kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

13. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. veebruar k 19
Käsipalli meistriliiga võistlused
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Audentes
Korraldaja: HC Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis, 
Randvere tee 8

14. veebruar k 17
Reedeklubi 10–14 aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee
Etendus vaheajaga, kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

14. veebruar k 18–21
Sõbrapäev Viimsi Peokeskuses
Musitseerib särava häälega 
tenor Lembit Tolga
Kontsert on tasuta, kuid lauad 
tuleb ette broneerida!
Bron: Kärt Radik, 
marketing@peokeskus.ee, 
tel 565 4054
Viimsi Peokeskuses

15. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee
Etendus vaheajaga, kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones
                        
16. veebruar k 11.15
Kepikõnd ja jalgsimatk
k 10.50 väljub buss V5 Viimsi 
haigla eest
Matka pikkus u 5 km
Info tel 601 2354 
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Matkajuhid V. Kallion ja 
H. Mõtus
Kogunemine Kelvingi küla-
keskuse ees

16. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

16. veebruar k 14
MTÜ Kungla muusikal “Nõiutud“
Piletid hinnaga 4 € müügil 
enne etenduse algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

16. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

17. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee
Etendus vaheajaga, kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

18.–21. veebruar
Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud haridusprogramm
“Mina elan Eestis. Eesti elab 
minus“
Sobib: lasteaia vanemad rühmad, 
põhikooli I ja II kooliaste
Kestvus u 1,5 tundi
Hind 4 € laps, saatjad tasuta
Reg ja info: 
ilona@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

18. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee

Etendus vaheajaga, kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

19. veebruar k 18
Viimsi kooliteatri etendus 
Johan ja Maria Laidoneri elust
“Ma vaatan maailma igaviku 
aknast“
Eelreg: Margit Võsu, tel 602 
8943, margit@viimsi.edu.ee
Etendus vaheajaga, kestab 2 h
Etendus on tasuta!
Viimsi mõisa peahoones

19. veebruar k 19–22
Rauno Pehka kontsert-jutuõhtu
Publiku ette astub endine 
tuntud korvpallur, praegune 
armastatud treener kitarriga
Avatud on salongikohvik
Laudade bron: 
anu@rannarahvamuuseum.ee
Piletid 10 €, kohtade arv on 
piiratud
Rannarahva Muuseumis

20. veebruar k 18
Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
pidulik vastuvõtt (kutsetega)
Viimsi mõisas

20. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

21. veebruar k 13
Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva 
tähistamine
Viimsi Päevakeskuses

21. veebruar k 16 
Vabariigi sünnipäevale pühen-
datud kontsert
Ansambel “Põldsepp ja pojad“. 
Sissepääs tasuta 
Kohti piiratud arvul, vajalik 
eelregistreerimine
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee 
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

21. veebruar k 17
Reedeklubi 10–14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

21. veebruar – 2. märts
Raamatuväljapanek “Igaüks 
meist ongi Eesti – Eesti ja tema 
inimesed“
Viimsi Raamatukogus

21. veebruar – 30. märts
Lastele: Head poisid Bert ja 
Sune (Sören Olsson 50)
Viimsi Raamatukogus

22. veebruar k 9–14
Viimsi Taluturult saad lauale 
värske ja kodumaise toidu-
kraami
Kes hommikuti turul käib, 
see asjatult ei longi
Viimsi Vabaõhumuuseumis

22. veebruar k 11
Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises
Korraldajad: Viimsi Vallavalitsus 
koostöös Spordiklubiga CFC
Toimub vastavalt lumeoludele
Rohuneeme suusaradadel

22. veebruar k 12.30
Loeng “Eesti rahvastik: viis 
põlvkonda ja kümme loendust“
Viimsi Raamatukogus

23. veebruar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

23. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid 
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. veebruar k 12–15
Kelgukoerte sõidud
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. veebruar k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

24. veebruar k 12–14
Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud perepäev
Rannarahva Muuseumis ja 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

27. veebruar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. veebruar k 19
Käsipalli meistriliiga võistlused
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Viljandi HC
Korraldaja: HC Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

27. veebruar k 19
Loomelabor
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. veebruar k 19
Klaverikontsert müütidega 
“Kosmilised helid“
Valik lugusid Urmas Sisaski 
tähistaeva tsüklist
Klaveril Tiiu Sisask, müüte loeb 
Ronald Korv
Piletid hinnaga 4 € müügil 
enne kontserdi algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

28. veebruar k 17
Reedeklubi 10–14aastastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. veebruar k 19
Käsipalli esiliiga võistlused
HC Viimsi – Oskar
Korraldaja: HC Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis, 
Randvere tee 8

1.–2. märts
XXII Eesti valdade talimängud
Jõhvis

1.–2. märts k 11
Viimsi valla meistrivõistlused 
saalijalgpallis 2014
Korraldaja: Viimsi NJK VMP
Viimsi Kooli spordikompleksis

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator

Tel 602 8866 
e-post marje@viimsivv.ee 

www.viimsivald.ee 
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sport

Nädalavahetusel Viim-
si Kooli spordihoones 
peetud Euroopa Noorte 
Korvpalliliiga (EYBL) U15 
vanuse teise etapi võitis 
Valmiera BSS, kes teenis 
täisedu – viis võitu.

Võõrustajad KK Viimsi poisid 
kogusid viiest mängust kolm 
võitu ja kaks kaotust, mõlemas 
mängus tuli tunnistada vaid 
minimaalset vastase paremust.

Turniirivõitja Valmiera 
alustas turniiri 61:30 võiduga 
eestlaste BS Sportkunda üle. 
Seejärel alistati turniiri üldist 
paremusjärjestust enim mõ-
jutanud thrilleris, lisaajal mi-
nimaalse vahega võõrustajad 
KK Viimsi 71:70. Edasistes 
mängudes võideti vastavalt Tal-

linna Kalev 69:49, venelas-
te Kupchinskiy olimp 82:49 ja 
eestlaste Audentes 73:57.

Valdo Lipsu ja Tanel Einas-
te juhendatav Korvpalliklubi 
Viimsi võitis igal päeval ühe 
mängu. Avakohtumises alistati 
lätlaste BS Riga/Ridzene 48:43. 
Avapäeva õhtuses mängus jää-
di tõelises põnevuslahingus 
70:71 alla Valmierale. Edasi 
jäädi alla taas minimaalse va-
hega Audentesele 52:53. Sealt 
edasi tunnistati vaid võite, alis-
tades leedulaste SKM Vilniuse 
60:53 ning lisaajal BA Tallinna 
Kalev 62:57.

Seega tegi kodumeeskond 
igati korraliku esituse, pakku-
des publikule põnevust igas 
mängus. Kahjuks said Viimsi 
poisid turniirisüsteemi omapä-
ra ja juhuste kokkulangevuse 
tõttu viienda koha, kuigi sama 
palju võite ning kaotusi ko-

Euroopa Noorte Korvpalliliiga 
võistlustel võitis Valmiera BSS

gusid koguni neli meeskonda. 
Seejuures jäid lõpparvestuses 
Viimsist ettepoole kaks mees-
konda, keda nad omavahelis-
tes mängudes olid võitnud.

Suurepärases hoos olid 
meeskonna liidrid, ka Eesti noor-
tekoondisi esindavad Sander 
Raieste ja Henri Sten Vainola, 
kelle tulemused viies mängus 
keskmiselt olid vastavalt 16,4p 
ja 12,2lp ning  17,8 p ja 12,8lp.  
Neid toetas Lauri Lehtinen 
keskmiselt 13 punktiga.

KK Viimsil on nüüd kahe 
etapi kokkuvõttes kaheksa 
võitu ja kaks kaotust, mis an-
nab Liiga üldarvestuses kogu-
ni kolmanda koha ehk pääsu 
finaalturniirile. Võidulisa on 
võimalik veel teenida ning 
koht finaalturniirile kindlus-
tada kolmandal, märtsi lõpus 
Valgevenes toimuval etapil.

EYBL U15 (1999) 2. divis-
jon. Viimsi etapi paremusjär-
jestus:

1. Valmiera BSS (5 võitu, 0 
kaotust)

2. BS Riga/Ridzene (3 või-
tu, 2 kaotust) 

3. BA Tallinn Kalev (3 või-
tu, 2 kaotust) 

4. SC Audentes (3 võitu, 2 
kaotust)

5. KK Viimsi (3 võitu, 2 
kaotust)

6. SKM Vilnius (1 võit, 4 
kaotust)

7. Kupchinskiy olimp (1 
võit, 4 kaotust)

8. BS Sportkunda (1 võit, 4 
kaotust)

Turniiri All-Star viisik:
Sander Raieste (KK Viimsi)
Matthias Tass (SC Audentes)
Francis Gustavs Lacis (BS 

Riga/Ridzene)

Bogdans Railans (Valmiera 
BSS)

Sigfried Keskula (BA Tal-
linna Kalev)

Turniiri parim mängija:
Edgars Kaufmanis (Valmiera 

BSS)
Turniiri toetasid: Viimsi 

vald, Puukeskus, Intrum Justi-
tia Eesti, Eesti Kultuurkapital, 
Hasartmängumaksu Nõukogu, 
SPA Hotell Lavendel ja tub-
lid lapsevanemad. Publiku- ja 
poolajamänge toetas Viimsi Peet-
ri Pizza. Kossupoistele lisasid 
energiat Black&White stuudio 
tantsutüdrukud.

Turniiri galerii ja kõiki-
de mängude tulemused leiate 
www.kkviimsi.ee, www.face-
book.com/kkviimsi

Tanel Einaste
MTÜ Korvpalliklubi Viimsi 

juhatuse Liige

KK Viimsi. EYBL U15 Viimsi turniiril.

Jaak Kuul, kes võistleb 
autospordis ringradadel 
vormel Estonia 21 roolis, 
on 2005. aastast saadik 
osalenud Saksamaal HAI-
GO sarja võistlustel. Mullu 
saavutas ta seal Formu-
la Mondial klassis sarja 
esikoha. Auhinnakarikaid 
käis ta äsja kohapeal ära 
toomas. 

Jaak Kuul võitis 30. augustil 
ja 1. septembril Eurospeedway 
Lausitzi ringrajal toimunud 
GT Masters weekendil Histo-
rical Race’i mõlemad sõidud, 
kindlustades seega endale For-
mula Mondial klassis (kuni 
1600 cc) sarja esikoha.

Kuul, kes võistleb ringrajal 
vormel Estonia 21 roolis, lõ-
petas võistluste esimese sõidu 
esimesena. Teisel võistluspäe-
val startis Viimsi autosportlane 

esimeselt kohalt, haaras sõi-
dus kohe liidrikoha, sõitis pä-
rast paari ringi konkurentidest 
suure vahega ette ning lõpetas 
teisena võitnud võistleja eest 
2,46 sekundit parema ajaga.

Tänu kahele võidule suu-
tis Kuul võita kogu sarja, sest 
enne viimast etappi sarja lii-
der olnud Thomas Hoffmann 
lõpetas mõlemad sõidud kol-
mandana. Eestlane kogus 164, 
Hoffmann 157 punkti. Selle 
tulemusena pidid sakslased 
tunnistama, et esmakordselt 
nende võistluste ajaloos läks 
võidukarikas Saksamaalt väl-
ja. Seda karikat ja lisaks ka 
iga sõidu võidukarikat käiski 
Jaak Kuul aasta alguses Saksa-
maalt ära toomas. Koju tõi ta 
sealt neli karikat. Saksamaal 
on HAIGO sarjas neli eri ar-
vestust, mille eest võib hooaja 
lõpuks saada auhinna. Kuulil 
õnnestus kolmes arvestuses 
saada esi- ja ühes teine koht. 

Saksimaal Zwickaus oli 
autasustamisel üle kolmesaja 
kohalviibija. Pidulik üritus toi-
mus vanas kontserdi- ja balli-

majas Neue Welt. Kõigepealt 
anti Kuulile üle Saksimaa 
meistri karikas, mida autosport-
laste seas nimetatakse stabiil-
suse karikaks. ”Saksamaa au-
toklubi ADAC meistri karikaa-
rvestus käib punktitabelis saa-
vutatud kohtade järgi, umbes 
nagu F-1 võistlustel,” selgitas 
Kuul. 

“Seekord läks tõesti hästi, 
aga märksa raskem on seda 
tulemust korrata,” kommen-
teeris autosportlane. Kuna 
neljast arvestusest kolmes tuli 
esikoht ja ühes teine koht, siis 
arvas Kuul, et natuke saab veel 
areneda. Meister der Meister 
auhind antakse kõikide klas-
side arvestuses hooaja jooksul 
enim punkte saanud võistleja-
le. Seekord võitis selle tiitli ke-
reautoga sõitja, Kuul oli teine.

VT 

Jaak Kuul tõi võidetud karikad koju

Jaak Kuul oma võidukarikatega.

Spordiüritustest tulekul
8. veebruar k 10 Perespordisarja “Koos teeme kõike“ Suusa-
maraton / Viimsi Lasteaiad Karulaugu maja õuealal ja Haab-
neeme terviserajal/ Korraldaja: MLA Viimis Lasteaiad
9. veebruar k 12.45 Saalihoki Esiliiga / Viimsi Kepp vs TVK 
Leegid / Õismäe sportmängude hall / Korraldaja: Viimsi Kepp
13. veebruar k 19 Käsipalli Meistriliiga / HC Viimsi/Tööriis-
tamarket vs Audentes / Viimsi Kool / Korraldaja: HC Viimsi/
Tööriistamarket
16. veebruar k 15.15 Saalihoki Esiliiga / Jäneda vs Viimsi 
Kepp / Õismäe SMH / Korraldaja: Jäneda
20. veebruar k 19 Käsipalli Meistriliiga / SK Tapa vs HC Viim-
si/Tööriistamarket / Tapa Spordikeskus /Korraldaja: SK Tapa
22. veebruar k 11 Viimsi valla meistrivõistlused suusata-
mises 2014 / Rohuneeme terviseradadel / Korraldaja: MTÜ 
Spordiklubi CFC koostöös Viimsi Vallavalitsusega / Registree-
rimine http://tolknet.ee/reg/ või kohapeal: alla 18aastased 
10–10.30 ja täiskasvanud 11.30–12 / Lumeolude halvenedes 
ei pruugi võistlus toimuda
1.–2. märts k 10 Viimsi valla meistrivõistlused saalijalgpallis 
2014 / Viimis Koolis / Korraldaja: MTÜ Spordiklubi Viimsi VMP 
koostöös Viimsi Vallavalitsusega koostöös Viimsi Vallavalitsu-
sega / Registreerimine 25. veebruarini aleks@pyynsi.edu.ee, 
info tel 552 1430

Viimsi tüdrukud 
male MMil
Viimsi koolitüdrukud, Kristiina (10) ja Karoliina 
(8) Liiv võtsid Eesti noortekoondise koosseisus 
osa noorte male maailmameistrivõistlustest 
Araabia Ühendemiraatides.

17.–28. detsembrini 2013 toimunud male MMil osales 
üle 1800 maletaja 121 riigist. Eesti koondises oli kümme 
eri vanuseklasside parimat noormaletajat. Karoliina, kes 
tuli ka 2013. aastal omavanuste Eesti meistriks, saavutas 
kuni kaheksa-aastaste tüdrukute hulgas nelja punktiga 92. 
koha. Kõige suurema üllatuse valmistas ta, võites Jaapani 
meistrit, kes oli turniiri teise asetusega mängija. 

Kristiina kogus samuti 4 punkti, mis andis talle kuni 
10aastaste tüdrukute vanusegrupis 118. koha. Kristiina 
võitis mitu tugevat mängijat, mis tõi talle rahvusvahelise 
FIDE reitingu. Tüdrukute osalemist maailmameistrivõist-
lustel toetas ka Viimsi vallavalitsus. 

Eelmisel aastal osalesid tüdrukud Euroopa karikavõist-
lustel, kus Karoliina sai 15. ja Kristiina 18. koha. Tüdru-
kud harjutavad Kadrioru maleklubis treener Vello Kiiveri 
juhendamisel. Õed õpivad Merivälja koolis, Kristiina käib 
neljandas ja Karoliina teises klassis.

Karoliina enne võidukat mängu Jaapani meistriga.

Kristiina alustab mängu Araabia tüdrukuga. 
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ERAKUULUTUSED

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVAtUd 
õmblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses 

tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

l Ära anda berni-alpi lambakoera (mitte tõupuhas) 
5kuune väga armas isane kutsikas. Helistada tel 
5656 5868.

l Ostame teie vanu ja antiikseid esemeid. Raha 
kohe kätte! Tel 5697 9164.

l Noor pere soovib osta suvila Randvere külas. 
Pakkuda võib nii remontivajavat  kui ka amorti-
seerunut. Tel 5689 2490, Rainer.

l 1a 3k poiss otsib toredat eelneva kogemusega 
hoidjat. Eelistatud on hoidmine lapse kodus Soo-
sepa külas. Info tel 5666 4886.

l Otsin 1–2 päeval (esialgu) nädalas, abilist 
2 vanainimesele Pärtle teele. Sirje, tel 502 5043.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud 
ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning 
margikogud. Küsi lisainfot tel 5399 6098, Rene.

l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja tee 
2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2, sihtots-
tarve elamumaa. Hind 5000 eurot. Tel 505 8794; 
e-post martin@baltreal.ee.

l Armastad koeri ja liikumist vabas õhus? Pere 
Haabneemes otsib biiglikutsikale (6kuune) jalutajat
/hoidjat (tööpäevadel või õhtuti, meil või sinu 
juures, vastavalt vajadusele ja kokkuleppele). 
Samas otsime koristajat kord nädalas ridaelamusse 
Haabneemes. Tasud kokkuleppel. Kui oled huvita-
tud, võta palun ühendust: kristelesko@gmail.com, 
tel 5628 9328, Kristel.

l Õpiabi põhikooli III kooliastme (7.-9. kl.) õpi-
lasele matemaatikas ja füüsikas. Kontakttunnid 
toimuvad Meriväljal. javar@javar.ee.

l Ostame suvila otse omanikult Haabneeme või 
Pringi külas, Vähemalt 70 m2 + maad 1000 m2. 
Soovi korral vastu anda 2toaline korter Pelgulinnas. 
Tel 5567 3105. 
 
l Kvalifitseeritud 3. kat. pottsepp teostab ahjude, 
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehi-
tust. Samas vanade küttekehade remont ja puhas-
tus. Töödele garantii ja teostuse akt. Tel 501 5320. 
Lisainfo aadressil info@warmness.ee.

l Pakun kvaliteetset ja hea hinnaga veoteenust 
eraisikutele ja ettevõtetele. Ka õhtuti ja nädala-
lõpudel. Kaubaruumi mõõdud: pikkus 3,8 m, laius 
1,9 m ja kõrgus 2,1 m. Asun Viimsis. Helista ja 
teeme ära. Tel 5307 0849.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 
killustiku ja multiliftauto veoteenused, vee- ja 
kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. 
Kontakt tel 507 4178.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-
töid. Helistage tel 5625 1195 (kella 9–19ni), Tiiu.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Karvahooldus koertele. Pesu, kuivatus, pügami-
ne, trimmimine, takkude eemaldamine, põhjalik 
kammimine, näituseks ettevalmistus. Šnautserite, 
West Highland terjerite trimmimine ka näituseks. 
Kõrvade puhastus, küünte lõikus, massaaž. Ooda-
tud on kõik koerad – suured ja väikesed! www.re-
bekapood.ee, tel 5650 1738, e-mail rebekapood@
koertehooldus.ee. Leia meid ka Facebookis: Rebeka 
Lemmikloomapood. Asume Tallinnas, Kibuvitsa 23, 
Kristiine Keskuse vahetus läheduses.

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 Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kaseklots 
5–25 cm 1,9 eur, lepp 30 cm 2,3 eur, sanglepp 30 
cm 2,5 eur, kask 30 cm 2,8 eur, saar 30 cm 2,9 
eur. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi 
valda tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@unitede-
xpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Müüa libeduse tõrjeks sobilikku graniitkillustikku. 
Kotis 30 kg, 6 €/tk. Tellides 6 kotti või enam on 
kohaletoomine tasuta. Tel 509 2936.

l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 
kodus. Pärast treeningut või pikka pingutust aitab 
spordimassaaž lihaseid lõdvestada ja kehal kiire-
mini taastuda. Pärast massaaži pole vaja kuhugi 
kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse 
lõõgastava toime. Massöör tuleb teie koju teile 
sobival ajal koos massaažilauaga. Tund aega 20 €. 
Massööri tellimine tel 509 2550 või reedu48@
hotmail.com.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste 
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine. 
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja 
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride, 
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine jne. 
Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik. Helis-
ta julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakkumise. 
Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com.

l Pilatese treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo: 
www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, ohtlike 
puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, põran-
date vahatamine ja õlitamine. www.puhastused-
kpe.com, tel 5638 8994.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud en-
nustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24 h. 
Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist: 
www.ennustus.ee.
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Kui tunnete, et olete ülekoormatud igapäevas-
te halduseülesannetega ja teil ei jää aega oma 
põhitööks ehk firma juhtimiseks või soovite liht-
salt rohkem aega iseendale, siis Triumfi OÜ vir-
tuaalsekretär aitab Teil võita aega ja suuren-
dada kasumit!

Tel. +372 507 6370, triumfi@triumfi.ee


