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Loe lk 4 ja 5

Lasteaedadel
uus juht
Alates 11. augustist juhib MLA Viimsi
Lasteaiad Maie Roos.
Viimsi Vallavalitsus korraldas tänavu juunis konkursi MLA Viimsi Lasteaiad direktori kohale.
Vestlusele kutsuti kolm juhi kanditaati, neist parim, Maie Roos, kinnitatigi direktori ametikohale.
Maie Roosil on suur töökogemus lasteaedades, selle tööga alustas ta juba 1990. aastal.
Üheksa aastat on ta juhtinud lasteaeda Türi
vallas. Roos on aktiivselt tegutsenud Järvamaa
Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühingus
nii selle juhatuse liikme kui ka esimehena, ta
on olnud ka Türi valla hariduskomisjoni liige.
2009. aastast on ta maakonna esindajana osalenud Eesti Alushariduse Juhtide Ühingu tegevuses ning ta plaanib seal ka edaspidi alushariduse teemadel kaasa rääkida. Tallinna Ülikooli
magistriõppes on Maie Roos lõpetanud hariduse juhtimise eriala.
Maie Roos peab lasteaia õppe- ja kasvatustöös oluliseks lapsekesksust ja mängu, professionaalsust, avatust ja järjepidevust.

Katrin Markii
noorsoo- ja haridusameti juhataja
Sellele põllule kerkib riigigümnaasium. Allkirja annavad (vasakult) Viimsi vallavanem Andres Kaarmann, vallavolikogu esimees Jan Trei ning haridus- ja
teadusminister Jevgeni Ossinovski. Foto Liina Rüütel

Viimsi valda tuleb
riigigümnaasium
11. augustil kirjutasid
haridus- ja teadusminister
Jevgeni Ossinovski, Viimsi
vallavolikogu esimees Jan
Trei ja vallavanem Andres
Kaarmann alla ühise kavatsuste kokkuleppele luua
Viimsisse riigigümnaasium.

Hariduskorraldust kaasajastades
püüab Eesti riik tagada kõigile
õpilastele kodulähedase põhihariduse ning heal tasemel ja valikuvõimalustega gümnaasiumihariduse. Et neid eesmärke täita, tegi
Viimsi vallavalitus haridus- ja
teadusministeeriumile ettepaneku
riigigümnaasiumi asutamiseks Viimsi valda.
Esmaspäeva pärastlõunaks oli
Haabneemes Randvere ja Tammepõllu teeristi ääres lapp heinamaad
puhtaks niidetud ja sinna väike
varikatus püstitatud. Siia tahetaksegi hiljemalt 2018. aastaks ehitada riigigümnaasium. 2014.–2020.
aastani rajatakse Eestis riigigümnaasiume Euroopa Liidu struktuuritoetuse vahenditest. Arvestades
elanikkonna ja õpilaste arvu kasvu Viimsis ja lähivaldades, saab
siia rajada vähemalt 540 õppekohaga gümnaasiumi.

Kokkuleppe pidulikule allkirjastamisele eelnesid sõnavõtud.
Enne ministrile sõnajärje üleandmist tänas valla noorsoo- ja haridusameti juhataja Katrin Markii
aga kõiki viimsilasi, kes olid riigigümnaasiumi uudist kuuldes
jõudnud helistada ja oma rõõmu
jagada.

Kool tuleb sinna, kus on
lapsi

Minister Jevgeni Ossinovski kinnitas, et enamikus maakondades on
juba jõutud riigigümnaasiumi kokkuleppeni. Harjumaal on Viimsis
sõlmitav kokkulepe aga esimene ja
väga õigeaegne. “On igati mõistlik,
kui riigigümnaasium tuleb kohta,
kus on palju lapsi. Viimsis kasvab
gümnaasiumiealiste laste arv lähiaastail tuhandeni ja vallal võib nii
kiire kasv üle jõu käia. Riigigümnaasiume arendades tahame jõuda
selleni, et lapsi ei pandaks juba
põhikooli viimases astmes mõnda
Tallinna kesklinna kooli, sest kardetakse, et muidu ei saa nad tuleviks heal tasemel kooli sisse.”
Peredele on suur asi, kui lapsed ei pea hea hariduse pärast igal
koolipäeval Tallinna kesklinna
ja tagasi liiklema. “Viimsis saab

tulevikus tagada kaasaegses õppekeskkonnas vähemalt viis õppesuunda, õpetada mitut võõrkeelt
jm. Investeering on suur, kuid
põhivõit on ikkagi tipptasemel
valikuterohke haridus,” lootis minister.
“Viimsi on üks neid väheseid
omavalitsusi, kus õpilaste arv iga
aastaga kasvab. Meil on perspektiivi ja jätkusuutlikkust. Lapsi on
meil sedavõrd palju, et järgmisel
aastal on tekkimas esimeste klasside koolikohtade puudus Haabneemes, mõne aasta pärast tekiks juba
ka gümnaasiumikohtade puudus,“
kinnitas vallavolikogu esimees
Jan Trei.
“Loodame riigigümnaasiumiga
saavutada Viimsis kaks eesmärki.
Loome juurde kodulähedasi gümnaasiumikohti. Kuid riigigümnaasiumi tähendab kaudselt ka seda,
et oleme kohustatud tänase Viimsi
Kooli ümber kujundama põhikooliks. Koos sellega aga vabaneb
Viimsi Kooli ruumides 200 õpilaskohta. Need saame täita esimeste
klasside õpilastega, kus surve ongi
täna kõige suurem,” selgitas volikogu esimees. Ta lisas, et “Gümnaasiumi jaoks väljavalitud kinnistu on logistiliselt hea. Selle kõrval

on valgustatud kergliiklustee, ühistransport on tagatud. Teised haridusasutused on lähedal, koos saab
kasutada spordiruume jm. Soovin
konstruktiivset koostööd ühiste eesmärkide täitmisel!”
“Koolist peab noor inimene
kaasa saama kriitilise mõtlemise,
loovuse, oskuse otsida infot ja teha
koostööd, eristada olulist väheolulisest. Loodavad riigigümnaasiumid sellele ka keskenduvad,” leidis vallavanem Andres Kaarmann.
Ta tõi veel välja, et iseseisvast
gümnaasiumist võidavad kõik valla õpilased, mitte ainult gümnasistid. “Iga riigigümnaasium päästab
sulgumast mitu väikest kooli. Kui
gümnaasium ja põhikool on lahutatud, kasvab ka põhikoolide
tähtsus. Meil on tulevikus Viimsi,
Haabneeme, Randvere, Püünsi ja
Prangli põhikoolid. Kõikide koolide lõpetajad on gümnaasiumisse
kandideerides võrdses olukorras.
Loodan, et viimsilased toetavad
ettevõetut ning saame siia omanäolise gümnaasiumi. See kool
peab kandma rannarahva tugevat
identiteeti, ministeeriumi poolt on
tagatud moodsaim õpikeskkond ja
laitmatu kvaliteet.“

Meeli Müüripeal

Hea Viimsi elanik!
Viimsi Vallavalitsus on ette valmistanud
Viimsi valla arengukava 2014–2020 projekti, mis tuleb volikogus esimesele lugemisele 19. augusti istungil. Tegemist on
valla ühe olulisima ja tähtsama dokumendiga üldse, milles lepime kokku valla peamised arengusuunad ja visioonid.
Arengukava väljatöötamisega on palju vaeva nähtud ja oma panuse sellesse
on andnud paljud ametnikud, vallavalitsuse liikmed, hallatavate asutuste juhid,
valdkonna spetsialistid ja külavanemad.
Aga see ei tähenda kaugeltki, et arengukava oleks valmis ja ideaalne. Meie soov
on kaasata ka kogukond valla arengukava
arutelulavale.
Arengukava projektiga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebileheküljel.
Ootame Sinu tähelepanekuid, mõtteid
ja ettepanekuid valla arengukavva hiljemalt 1. septembriks 2014 elektrooniliselt
arengukava@viimsivv.ee või paberkandjal
aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Jan Trei
volikogu esimees

Stipendium
akordioniõpinguiks
Mikk Langeproon, andekas Viimsi poiss, kes
lõpetas tänavu Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kuldmedaliga, pälvis SA Archimedes
4000-eurose noore õpetlase stipendiumi.
Koostöös eraettevõtete ning haridus- ja teadusministeeriumiga andis SA Archimedes
tänavu välja 13 stipendiumi, mis aitavad
andekatel noortel mainekates välisriikide
ülikoolides kohaneda ja õpinguid alustada.
Mikk Langeproon sai Helsingis sisse Sibeliuse Akadeemiase, kus ta hakkab õppima
klassikalist akordionimängu.
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Olukorrast Viimsis –
eelistada tuleb
avalikku huvi

VALLAVANEMA VEERG

Suvi südames
Hea lugeja! Tänases vallavanema veerus
ei loe te töistest asjadest. Räägime suvest
ja suvistest tegemistest, millega on igaühel
oma eriline suhe. Maarjamaal on neli aastaaega selle sõna kõige otsesemas mõttes.
Seetõttu oskame me päikeselistest ilmadest
ja soojast mereveest rohkem rõõmu tunda
kui lõunapoolsete maade rahvas.
Eestimaa suvi on tulvil värve ja lõhnu.
Need on nii tavalised ja iseenesestmõistetavad, kuid ikkagi kordumatud ja erilised. See
bukett on segu küpsetest tulipunastest metsmaasikatest, äsjaniidetud rohelisest murust,
sinakalt merelt puhuvast soolasest meretuulest ning just ahjust võetud kuldpruunidest
suitsulestadest.
Nii tavalised, kuid samas ka erilised on
meie suvised tegemised. Armutud rebimised naabritega parima grill-liha küpsetamisel, tulevaste arhitektide käe läbi randades
kerkivad uhked liivalossid, jätkuvalt avastamisrõõmu pakkuvad matka- ja rattarajad
ning külmaks ajaks värviliste kaantega purkidesse kinni püütud vitamiinid on vaid mõned näited, milleta üks korralik suvi ei väärikski kõige soojema aastaaja tiitlit. Peame
leidma aega ka endale, kui tüütud herilased,
parmud, sääsed ja puugid seda moodsat luksust meile muidugi lubavad.
Kõik meist ei ole kogu suve muretult
maakodus või rannaliival üksikute pilvede
möödumist jälginud. Tänan ja tunnustan
valla poolt neid toredaid ja aktiivseid inimesi, kelle eestvedamisel ja kaasalöömisel
on Viimsis suvel palju huvitavat toimunud.
Valgete Ööde Festival, Laulupeotule simman Viimsi Vabaõhumuuseumis, Rannarahva festival ja mitmed muud üritused tõid
kohale palju inimesi nii lähemalt kui kaugemalt. Meeleolukas laulupeorongkäigus
oli Viimsi valla esindus üks suuremaid. Mägede taga ei ole enam augusti lõpus toimuv
muinastulede öö, millel rannarahva jaoks on
olnud alati eriline tähendus. Tuletame oma
lõketega endile ja teistele meelde, et meri,
mis meid ühendab, vajab hoidmist.

Jan Trei
Viimsi
vallavolikogu
esimees

Kollektiivpuhkus vallas
on selleks korraks läbi
ning keskenduda tuleb
kogukondliku elu korraldamisele.

Vallavanem Andres Kaarmann. Foto VT

Suve sundimatu kergus on endaga kahjuks kaasa toonud ka kurbi sõnumeid. Iga
nädal toob näiteks uudiseid sellest, kuidas
keegi on veest jahutust otsides märja haua
leidnud. Ja vesi ei ole ainus, mis meile nii
rõõmu kui ka muret valmistab. Päikesepaistelised ilmad on muutnud meie metsad äärmiselt tuleohtlikuks ja igal väikesel sädemel
võivad olla väga kurvad tagajärjed. Kestev
leitsak on kurnav kõige väiksematele pereliikmetele ja neljajalgsetele sõpradele, kes
vajavad rohkem jälgimist.
Ei olegi tegelikult oluline, kas halvad asjad juhtuvad ülemeelikusest, hooletusest või
lihtsalt oma võimete ülehindamisest. Oluline on, et sellised traagilised asjad juhtuvad.
Olen kindel, et nii mõnigi kurb uudis jääks
sündimata, kui oleme tähelepanelikud ja
mõistvad oma lähedaste suhtes.
Hoidke ennast ja lähedasi!

Andres Kaarmann
vallavanem

Muutused vallavolikogu komisjonides
1. juuli istungil valis Viimsi vallavolikogu
uueks volikogu esimeheks Jan Trei, aseesimehena jätkab Kristina Kams. Istungil kinnitati
ka volikogu komisjonide uued koosseisud.
Teavet volikogu ja komisjonide töö kohta
leiate kodulehelt www.viimsivv.ee.
Vallavolikogu komisjonidesse on kaasatud
ka opositsiooni esindajad.
Eelarve- ja arengukomisjon: esimees Aarne
Jõgimaa, aseesimees Meelis Saluneem ja liikmed Rein Madissoon, Henri Sepp, Raivo Kaare.
Noorsoo- ja hariduskomisjon: esimees
Mari-Ann Kelam, aseesimees Oksana Šelenjova, liikmed Ardi Paul, Katre Eljas-Taal, Marika
Saul, Andu Tali ja Mailis Alt.
Kultuuri- ja spordikomisjon: esimees Aarne

Saluveer, aseesimees Rein Madissoon, liikmed
Rein Ottoson, Lauri Viikna, Mikko Nõukas, Hjalmar Konn ja Ain Pinnonen.
Sotsiaalkomisjon: esimees Kristina Kams,
aseesimees Kairi Uuk, liikmed Helle Hallika,
Ado Viik, Anne Velliste, Ants-Hembo Lindemann ja Hans Riismaa.
Maa- ja planeerimiskomisjon: esimees
Rein Madissoon, aseesimees Priit Robas, liikmed Madis Saretok, Haldo Oravas, Andrus Tedremäe, Raivo Tomingas ja Erki Korp.
Keskkonna- ja heakorrakomisjon: esimees
Jüri Kruusvee, aseesimees Priit Robas, liikmed
Andres-Jaak Riit, Fred Lainjärv, Rein Leipalu,
Olavi Tammemäe ja Jüri Martin.

VT

Võlgneme vallakodanikele mõningaid selgitusi seoses suviste
võimupööretega ja poliitilise
olukorraga Viimsis.
Mind ajendas käesolevat
artiklit avaldama Reformierakonna ja Keskerakonna esindajate mõningad väljaütlemised avalikus meedias tänase
Viimsi võimuliidu aadressil.
Viimsi Reformierakonna
esindaja Märt Vooglaid kannab igas avalikus väljaütlemises mõtet, et IRL on Viimsis
võimu tagasi pööranud sellepärast, et kinni mätsida oma
varasemaid korruptiivseid kuritegusid.
Seda mõtet on hakanud
papagoi kombel korrutama ka
Keskerakonna Viimsi noorpoliitik Oliver Liidemann, kes
tegelikult Viimsis üldse ei ela.
Tänane koalitsioon ei ole
tulnud võimule sellepärast, et
varjata oma olematuid korruptsioonikuritegusid.
Meie
eesmärk on, et Viimsi oleks selline omavalitsus, kus kõigil on
hea elada. Hea elukeskkond on
selline, kus peetakse üksteisest
lugu. Tänane koalitsioon keskendub sellele, et Viimsi oleks
arenguvõimeline vald. Me ei
pühendu võimumängudele, mis
raiskavad asjatult kasulikku
aega.
Iga inimesega tuleb rääkida selles keeles, mida ta kõige paremini mõistab. Mina
esitan nüüd Reformierakonnale mõned etteheited selles
keeles, mida nemad rääkida armastavad. Mul on küll
veidi piinlik sellele tasemele
laskuda, aga teen seda erandkorras siiski.

Pahateod ja ebaõnnestunud poliitika

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Meeli Müüripeal, tel 6028 833, meeli@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 29. augustil

Reformierakonna valitsemisajast (perioodil 2000–2005)
meenub palju tõsiseid sigadusi ja korruptsioonivarjundiga
tegevusi. Olgu nendeks valla
maade ärastamine, läbimõtlematu detailplaneerimine või
Viimsi Keskkooli maa ost üle
kuuekordse turuhinna. Kõige
suurem korruptiivse maiguga
tehing on endise Reformierakonda kuuluva Enn Sau juhitud vallavalitsuse Rohuneeme
puhkekeskuse maa ärakanti-

mine eraisikutele läbi pikaajalise hoonestusõiguse kahtlase
skeemi. Sisuliselt koormati
hoonestusõigusega 99 aastaks
ära riigi poolt vallale antud
140 hektarit ilusat metsamaad
Reformierakonnaga seotud isikutele, millest sooviti teha golfikeskus. Seda Reformierakonna käiku on Viimsis nimetatud
sajandi varguseks.
Toonane reformierakondlik vallavõim tekitas ka üsna
süüdimatult ehitusbuumi, mille tõttu valla elanikkond suurenes pea kahekordselt. Siis ei
mõeldud või ei tahetud mõelda
tekkivatele tagajärgedele ja
sotsiaalsetele mõjudele. Täna
on tulemus käes: lasteaia- ja
koolikohtade nappus, arenduspiirkonnad, kus puuduvad veeja kanalisatsiooni ning teetaristu. Praegu on vallas selline
olukord, kus omavalitsusel ei
ole vajalikul määral sotsiaalmaid oma sotsiaalse taristu
arendamiseks.
Kõik see varasem Reformierakonna käekiri paneb ikka ja
jälle küsima, et kas Reformierakonna väga suur huvi vallas
võimule saada ei päädi hoopiski varasemate korruptsioonimaiguliste tehingute uuestitegemisega? Muuga sadam
ju vajab laiendamist, mis on
Reformierakonna tegelik plaan
ära kanditud Rohuneeme puhkekeskusega…
Oleme kokku leppinud,
et kui tänaseid koalitsiooniliikmeid süüdistatakse edasi kellegi arvates olematutes
korruptsioonikuritegudes, siis
hakkame algatama ka reaalseid kohtumenetlusi laimu ja
solvamise paragrahvi alusel.
Iga inimene peab vastutama
on väljaütlemiste eest. Pahatahtlik laimu ja inimeste väärikuse alandamine on õigusriigis
äärmiselt taunitav.
Samuti pean irooniliseks,
et ka Keskerakond on hakanud
Viimsis rääkima korruptsioonist. Kui vaadata korruptsioonijuhtumeid Eesti omavalitsustes,
siis esirinnas on olnud kogu aeg
keskerakondlik Tallinna Linnavalitsus, kus igal aastal mõistetakse korruptsioonikuritegudes
mitmed kõrged keskerakondlased süüdi. 7. augustil ilmus
Delfis artikkel, kus Tallinna
abilinnapea Taavi Aasa nõunik
sai süüdistuse kuriteos. Tallinna
linna veebileheküljelt nähtub,
et seesamune Keskerakonna
noorpoliitik Oliver Liidemann
töötab Taavi Aasa büroos täna
referendina…. Korruptsiooninäiteid leiab meie naaberomavalitsusest kuhjaga.
Soovin veelkord rõhutada
ja selgitada, miks on tänane
koalitsioon võimule tulnud.
Tänase võimuliidu moo-

dustavad IRL, valimisliit Parteivaba Viimsi ning valimisliit
Rannarahvas.

Miks tänane võimuliit
võimule tuli?

Tänane võimuliit on tulnud
võimule, et edendada vallaelu,
leida lahendused tänastele valla kitsaskohtadele ning pakkuda välja läbimõeldud ning
mõtestatud lahendused.
Meil on tugev meeskond,
selge visioon ja arusaamad
valla juhtimisest ning vallaelu
edendamisest. Eeskätt keskendume Viimsi kitsaskohtadele ja väljakutsetele. Need
on lasteaia- ja koolikohtade
juurde loomine, vaba aja veetmise võimaluste avardamine,
huvihariduse kättesaadavuse
suurendamine ning sportimisvõimaluste laiendamine.
Samuti eakatele mõeldud mitmete sotsiaalteenuste kättesaadavamaks tegemine. Olulised on meile ka kvaliteetne ja
turvaline elukeskkond, korras
teed ning edasiarendatud valla
ühistranspordivõrk.
Valitsemismudel on tasakaalukat arengut toetav, kus
iga valdkond saab tähelepanu.
Proovime kaasata ja taotleda vallaelu edendamiseks võimalikult palju Euroopa Liidu
meetmetest saadavat raha.
Oleme võtnud eesmärgiks veel sellel aastal algatada
Haabneeme staadioni ehituse.
Kindlasti algatame veel sellel aastal 144-kohalise valla
lasteaia ehituse Lubja külas
vähendamaks lasteaiakohtade
defitsiiti vallas.
Samuti oleme moodustamas töögruppi koos haridus- ja
teadusministeeriumiga ning
Riigi Kinnisvara AS-iga, et
algust teha riigigümnaasiumi
projekteerimise ja planeerimisega.
Kahjuks tuleb tunnistada,
et eelmise koalitsiooni esmased huvid olid poliitiline ärategemine ja oma konkurentide
mustamine. Nimetatud tegevuste tuhinas jäi valimistel valijate poolt antud mandaat valla arendamiseks täitmata ning
isiklikud huvid seati üldistest
huvidest ettepoole.
Avaldame järgmises Viimsi Teatajas meie koalitsioonilepingu. Koalitsioonileping sisaldab kokkulepitud tegevusi
ja väärtusi, mida kavatseme
Viimsis lähiaastatel ellu viia
ja millistest põhimõtetest lähtuvalt.
Ja lõpetuseks. Minu ettepanek opositsioonile: rohkem
konstruktiivsust, vähem laimu
ja poriloopimist!
Viimsi peaks olema teistele omavalitsustele eeskujuks,
mitte naerualuseks!
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Meelis Saluneem: “Volikogu
hoiti valla juhtimisest eemal”
Vallavolikogu liige Meelis
Saluneem, kes 6. mail
lahkus toonase vallavolikogu fraktsioonist Viimsilane, vastab avameelselt
küsimustele, mida on
soovinud küsida paljud.

Meelis Saluneem on alates
2011. aastast Viimsi vallavolikogu liige, ta on eelarvekomisjoni aseesimees. Üle kahe
aasta on Saluneem olnud AS
Viimsi Vesi nõukogu esimees.
Meelis, Teie kui volikogu
liige lahkusite mais toonase
koalitsiooni fraktsioonist Viimsilane. Mis olid selle peamised põhjused?
Otsustasin fraktsioonist välja astuda, kuna mulle ei olnud
vastuvõetav fraktsiooni valitsemiskultuur. Ebapiisav oli volikogu liikmete kaasamine valla juhtimisse, üleüldine ükskõiksus, oluliste küsimuste pinnapealne ja kiirustav arutamine. Arvan, et põhjuseks võis
olla lihtsalt soovimatus asju
avalikult arutada, mis omakorda võib kaasa tuua vigu valla
juhtimises, mille tagajärjed peavad lõpuks kinni maksma Viimsi maksumaksjad.
Hetkest, mil taipasin, et
vallavalitsust juhiti kui äriorganisatsiooni, tundsin, et petan
ennast ja oma valijaid. Ma ei
saa kanda kaasvastutust sellisest juhtimissüsteemist kantud
koalitsioonis tehtud otsuste
eest. Oma rahulolematust olin
avaldanud ka varasemalt.
Kuidas kommenteeriksite enda väljendit “vallavalitsus kui äriorganisatsioon”?
Mis on nende sõnade taga?
Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel võimule tulnud vallavalitsus oli unustanud
oma rolli vallavolikogu kõrval, pidades end volikogu ees
pigem kõrgema võimu kandjaks kui täideviivaks võimuks
kohaliku omavalitsuse süsteemis. Vallavalitsus käitus kui
autoritaarne äriühingu juhtorgan – juhatus, kes aeg-ajalt on

Meelis Saluneem. Foto erakogu

lihtsalt sunnitud andma aru
omanikule või nõukogule, ise
äriühingut samal ajal raudses
haardes hoides. Valla keskseks
huviks peavad olema siiski valla ja selle kodanike huvid. Selline äriühingutele omast suhtumist kandev tegevus ei olnud
mulle kui volikogu liikmele
vastuvõetav.
Mida tooksite välja varasema koalitsiooni vigadena?
Selgelt oli näha, et valda
juhtis vallavalitsus ja volikogu
hoiti valla juhtimisest eemal.
Veelgi enam, volikogusse ja
selle liikmetesse suhtuti üleolevalt. Mitmeid otsuseid võeti
vastu fraktsiooniga eelnevalt
läbi rääkimata ning kiirustades.
Lisaks ütles toonane vallavalitsus ametisse astudes, et pooldatakse põhimõtet, mille kohaselt
pigem piiratakse suurarendusi
kui arendatakse. Võimul olles
hakkas vallavalitsus aga tegutsema viisil, millest võis järelda-

AS Viimsi Vesi kuulutab välja konkursi
tootmisosakonna inseneri ametikohale
Tootmisosakonna inseneri ülesanneteks on vee- ja kanalisatsioonitrasside hooldus ja remondi korraldamine.
Sobival kandidaadil on:
• eelnev erialal töötamise kogemus;
• rajatistes kaevetööde teostamise oskus;
• torustiku ehitamisel, hooldamisel ja remontimisel kasutatava
tehnika hea tundmine;
• võrgu tehnoloogia hea tundmine;
• hea suhtlemisoskus;
• organiseerimisvõime ja vastutustunne;
• ta valdab riigikeelt.
Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist töötasu, kaasaegseid
töötingimusi ning võimalust töötada professionaalses meeskonnas.
Tähtaeg: 22.08.2014.
Töökoht: Viimsi vald.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Lisainfo: pille@viimsivesi.ee, tel 5171 147.

da, et sellest põhimõttest soovitakse taganeda.
Juunis on Teid meedias
isiklikult solvatud. Milles Teid
süüdistati ja kuidas seda põhjendaksite?
Avalduse fraktsioonist tagasiastumiseks tegin mai alguses. 2012. aastast kuni tänavu
juuni lõpuni minu tegevuse
osas AS Viimsi Vesi nõukogu
esimehena kellelgi pretensioone ei olnud, vähemalt mulle
neid ei esitatud. Ühel jaanipäevajärgsel päeval hakati mind
isiklikult tõesti läbi erinevate
meediakanalite mustama. Laimamise põhjusena kahtlustan
otseselt minu väljaastumist
fraktsioonist Viimsilane. Tegemist on karistusega või kättemaksuga, see on just laimajaile
omane käitumismall.
Põhiliste argumentidena toodi välja, et olen sõlminud oma
lähikondsetega ristlepinguid, käitunud mitte heaperemehelikult

ettevõtte rahaliste vahenditega,
sooritanud koos tänaste koalitsiooni liikmetega kuritegusid
jms… Seda ma tõesti teinud
ei ole.
Ainsad lepingud, kuhu mina Viimsi Vesi AS-is olen alla
kirjutanud, on juhatuse liikme
lepingud, mille alusel olen võtnud tööle juhatuse liikmeid sh
ka tänase juhatuse liikme Argo
Valteri. Lisaks ei ole minul ka
ühtki alluvat ning Viimsi Vesi
AS-is ei tööta ühtegi minu lähikondset, pereliiget ega hõimlast.
Mis sai edasi? Milline on
seis praegu?
Olen oma advokaadiga edastanud laimajatele nõude, millele nad aga vastata ei ole suvatsenud. Tänaseks on koostatud hagiavaldus, lähen oma au
ja väärikuse kaitset taotlema
kohtult.
Olete AS Viimsi Vesi nõukogu esimees. Kuidas ettevõttel läheb?
On näha, et areneme jõudsalt. Möödunud aasta oli meie
meeskonna suursaavutuseks
Keskkonna
Investeeringute
Keskuse (KIK) rahastuse saamine Muuga reoveepuhastusjaama rekonstrueerimiseks.
Tänasel päeval läheb kogu
Viimsi reovesi Tallinna Vesi
AS-i, ent perspektiivis ei ole
see meile enam kasulik, seetõttu oleme ÜF 4 rahadega arendamas Muuga reoveepuhastusjaama. See omakorda loob
eelduse säilitada pikas perspektiivis stabiilset hinnataset.
Lisaks juurutame uut kliendiprogrammi. Lähiajal on meil
kindlasti koos Viimsi vallaga
plaan panustada valla sadeveekava väljatöötamisse ja arendamisse. Loomulikult jätkame
ka vallas uute torude paigaldamist.
Teengi siinkohal üleskutse:
ootame liituma kõiki, kes veel
ei ole liitunud tsentraalse veeja kanalisatsiooniga. Täpsem
info: www.viimsivesi.ee.

Liina Rüütel

Peremehetute ehitiste
hõivamise teade

Viimsi Vallavalitsus annab teada, et on algatanud peremehetuse tuvastamise ja võtnud peremehetu ehitisena
arvele (alus Viimsi Vallavalitsuse 22.07.2014 korraldus nr
921) järgmised vallas asuvad rajatised:
1. Leppneeme külas asuvad teed: Kiigemäe tee, Kuusiku
tee, Piirikivi tee, Mäe tee, Kaasiku tee, Kaevu tee, Laane tee,
Pihlapuu tee, Võsa tee, Lepalinnu tee, Roosimetsa tee, Kärimetsa tee, Merekivi tee, Pärnapuu tee, Kiviaia tee, Sarapiku
tee. Viimased teadaolevad omanikud olid kohalikud aianduskooperatiivid.
2. Tammneeme külas asuv Luhaääre tee. Viimane teadaolev omanik oli kohalik aianduskooperatiiv.
Kõigil, kellel on infot või vastuväiteid ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, palume teatada sellest kirjalikult
Viimsi Vallavalitsusele, aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
Harjumaa 74001 või e-posti aadressil alar@viimsivv.ee kahe
kuu jooksul arvates teate avaldamisest väljaandes Ametlikud
Teadaanded.

Viimsi Vallavalitsus

Käimasolevad
sademeveetööd
Juulis viis vallavalitsus läbi mitmed sademeveetööde hanked.
Muuga külas Kallasmaa ja
Metsaserva ristmiku eesvoolukraavi taastamise ja torustiku parandamise ning Kesk
tee sademeveetorustiku ehitamise-rekonstrueerimise hankel osutus edukaks AS Terrat. Tööd on kavas lõpetada
Hallikivi tee sademevee30. septembriks.
tööd. Foto Taavi Valgmäe
Praegu kestavad VäikeRingtee sademeveetorustiku ehitus, Ritsika tee truubi
vahetus, Hallikivi tee sademeveekraavi süvendamine ja
puhastamine ning Kasekännu ja Muuga tee ristmiku sademeveetööd. Lõpetamisel on Männi tee ja Rohuneeme
tee ristmiku sademeveetööd, Meremärgi tee truubi kindlustamine, Rünka tee kaevu ja torustiku vahelise drenaaži
vahetus ja Merekotka tee tiigi süvendamine ning puhastamine.
Vallavalitsus viis läbi ka lihthanke sademeveetorustike
survepesu teostaja leidmiseks, et ummistuste ja avariide
korral kohe probleem lahendada. Järgneval kahel aastal
osutab teenust Watercom OÜ.
Viimsi valla välikäimlate teenuse 2014–2017 hanke
võitis Kemmerling OÜ.

Taavi Valgmäe
kommunikatsioonide spetsialist

Suvised teetööd
Suuremad teetööd on plaanis Viimsi vallas lõpetada 1. septembriks.
Selleks ajaks saab osaliselt
või täielikult pinnatud koguni 18 teed. Graniitkillustikuga pindab teid vastava hanke
võitnud OÜ Üle. Korda saavad Lumemarja tee (Tellissaare ristini), Tellissaare tee
(Pihlaka ristini), Pihlaka tee
(Tellissaare ristini), Saare
tee I lõik, Alajaama tee lõik,
Raudrohu tee, Angervaksa
tee, Kirsi tee (Pärnamäe tee
– Randvere tee), Mereääre
tee lõik (Mereääre 26 – TamJoonimistöö Aiandi teel.
metõru 1), Tülli tee, Toome
Foto Timmo Aleksandrov
tee, Kordoni tee lõik, Mustasauna tee I lõik, Kasekännu tee.
Kruuskillustikuga pindamise hankes osutus edukaks
pakkujaks AS Eesti Teed. Pinnatud saavad Veehoidla tee
(Jugapuu ristini), Niinepuu tee, Schüdlöffeli tee ja Anijärve tee (sh ümberpööramiskoht). Pindamine muudab teed
tolmuvabaks.
Uue asfaltkatte on saanud Rummu tee (ees on veel joonimine) ja ehitustöö käib Randoja – Ojakääru teede ristmiku juures külaplatsi-parkla ehitusel. Rummu tee asfalteerimis- ja teemaa heakorratööd tegi OÜ PK Infra. Randoja
– Ojakääru platsi-parklat ehitab AS Leonhard Weiss Viater
Ehitus.
Suveks otsisime hankega niiduteenuse osutajat 60 teemaa niitmisel (kaks niidukorda), hanke võitis OÜ Teccen.
Regulaarset teedehooldust teeb Viimsi vallas endiselt
AS Teede REV-2. Suvega on parandatud rohkelt asfaldiauke, lähiajal lõpeb ka Reinu tee remont, kestab aga teekatendite pigikillustikuga parandamine.
Augustis joonitakse ülekäiguradu ja värskendatakse
muid teekattemärgistusi. Joonimistöid teostab vastava
hanke võitja Kiirwarren KL OÜ.
Teed on tänavu vallavalitsuse üks prioriteete. Nii on
sel aastal pinnatavate teede maht viimase nelja aasta suurim, niidetavate teemaade arv kasvas 60 teemaani ehk 46
kilomeetrini, asfaldiaukude lappimise maht koos Reinu
tee remondiga ületab 5000 m2, mis on Viimsi mõistes rekordiline.

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Suve kaune
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Meenutame fotojäädvustustega ilusaimaid hetki
selle suve tähtsündmustest.

Suve algus läks enamikul meist
laulu- ja tantsupeo “Aja puudutus. Puudutuse aeg” tähe all.
Viimsi vallast esines suurel peol
rohkem kui 450 inimest ja 20
laulukoori-tantsurühma, rongkäigust ja kontsertidest said aga
vähemalt televisiooni vahendusel osa kõik nägijad ja kuuljad.
3. ja 4. juulil tuli pidu meile
koos külavaheteedel jalgrataste
teatesõiduga lähenenud pidutulega lausa koju kätte. Väga
paljud tulid kodunt välja tuld
tervitama. Hetk, kus said suures ringis tuletungalt korrakski
oma käega puudutada, oli ilus
ja pühalik. Kes jõudis, läks
tulele juba Iru külamaja juurde vastu ning saatis selle siis
Pärnamäe mälestuskivi juurest
mere äärde vabaõhumuuseumisse. Ainulaadne oli Pärnamäe külaseltsi antud kontsert,
kus peaesinejaiks eelkooliealised tantsulapsed. Ja enam ei
pea keegi toimetusest selgitust
küsima, kus see Pärnamäe mälestuskivi on – sõitsin mööda,
aga ei märganud. Vanimat asulakohta tähistab nüüd asjalik
teabetahvel.
Paljudele viimsilastele oli
tule võõrustamine ka eriline ja
ainukordne töö. Tagantjärele
võib kiita: saime meile usaldatud rolliga hästi hakkama.
Iru küla mees Arno Kannike on tule kätte saanud, Viimsi mehed on aga valmis tule koju tooma. Fotod: Liina Rüütel

Pillidega tuld saatmas.

Vabade ees käib väike tantsupidu.

Noorkotkas laulupeotulega.

Lõkkesüütajate auvahtkond.

Viimsi Teataja

im pidu
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Noored kooli segakoori liikmed.

Kelvingi
tantsupidu
8. juulil peetud Kelvingi tantsupidu sündis kahe
tantsugrupi sõprussidemeist.
Võõrustaja rolli kandis meie
kohalik tantsurühm Leigarid. Kristi ja Hindrek Haarde
pakkusid välja, et oma pidu
saaks pidada Kelvingi külaväljakul, külavanema toetusel hakatigi asja kavandama.
Tantsupeo külaliseks oli
Külaplats sobib hästi ka
Saksamaalt Gesekese linnast
tantsupeoks. Foto Alar Mik
pärit tantsurühm Ostwestfälischer Volkstanzkreis Geseke-Salzkotten e.V. Meie rühmad on sõbrustanud juba 25 aastat. Eelmisel aastal osalesid
Leigarid 30. Jugendfestwochel. Nüüd jäi meie sõprusrühm
Eestisse terveks nädalaks, et saada osa ka suurest tantsupeost.

Kristi Haarde, Maris Laanela

Rannarahva
festival
25.–27. juulini kestnud festival tõi taas kokku
meresõbrad.

Rein ja Ene Valkna segakoorist Viimsi kannavad tule
lõkkeni.

“Peosõnum on terve: me kestame, hoolimata kõigest, me ei anna kunagi alla… kandkem see tuli, mis
läbi nii paljude puudutuste on jõudnud Tartust Viimsisse, siit au ja tänutundega edasi tantsupeole,“
ütles oma tervituskõnes vallavolikogu esimees Jan Trei.

Annika Vaikla, Märt Agu ja Pärnamäe väikesed tantsijad.

Ilus suveõhtu on lipuehtes.

Esimesel päeval õppisid kõige
pisemad rannarahva akadeemia raames selgeks viis nippi, mida iga randlane teadma
peab. Tipphetk oli räimeburgeri valmistamine. Suuremad
randlased õppisid kala suitsutama ja eistukki ehitama, õhtuPaatide paraad. Foto Kertu
poolikul käidi koos elava muuVahemets
sikaga hülgeid uudistamas.
Teine päev tõi lõõskava päikese ja laada, kus kaubeldi
kala, kalakõrvase ning merekraamiga. Muuseumi teadurid
kostitasid kohvisõpru värskelt röstitud ubadest valmistatud
kohviga. Publikule pakkus meelelahutust ka staarkalakokkade Hanno Kaski ja Vladislav Koržetsi duell. Õhtupoolikul pani jala tatsuma Hiiumaa kalameeste ansambel Iiukala.
Festivali viimasel päeval peeti maha esimene ülemaailmne randlaste seitsmevõistlus. Kõige suurema merevaimuga külaks osutus Randvere. Keskpäeval saadeti vahuse tseremoonia ja pilkupüüdvate rannarõivastega Piritalt
Viimsi vabaõhumuuseumi poole teele paatide paraad, mis
festivali pidulikult ka lõpetas.

Sireli Uusmaa

Naissaare esimene
laulupidu

Nädal enne suurt pidu peetud Naissaare laulupidu “Paadi puudutus” oli pühendatud neile, kes
Eestist 70 aasta eest paatidega põgenesid.

Peost said osa kõik nägijad ja kuuljad.

Viimsi vallal oli peorongkäigus üks pikemaid esindusi.

Peo eelõhtul olid lõunarannas talgud, Ööülikooli tegijad
arutlesid teemal “Kuidas asustada maailma ehk kosmos ja
koduküla” ning kirikus järgnes sellele Veljo Tormise ja Pärt
Uusbergi teoste öökontsert. Koorid ja publik said saarele laululaev Monicaga ning esinejad liikusid 28. juulil Omari küüni rongkäiguga. Laulupeo kunstiline juht oli Tõnu Kaljuste.
Esinema kutsutud koorid olid hästi omanäolised: kuulda sai
lauljaid Kihnust ja Pranglilt, segakoori Huik, Collegium Musicalet, ERRi segakoori, kammerkoori Sireen, Eesti Filharmoonia Kammerkoori mehi, segakoori Head Ööd, Vend ja G.
Otsa nim. Tallinna Muusikakooli keelpilliorkestrit. Järgnes
ühislaulmine Omari küüni kõrval uues Hellerella aias-siseõues, lõpuks peeti simmanit koos Marko Matvere ja Väikeste
Lõõtspillide Ühinguga.

VT

See simmanipilt on nii ilus, et paljud
tahaksid olla selle autorid. Eelmises
lehes eksisime autori nimega – pildistaja on muidugi Kertu Vahemets.
Vabandame!
Laulupidu oli elamus valla sõpradele Iisraelist Ramat Yishai linnast.

Koolipoisid lustisid täiega.

Esimest korda laulupeol.
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Vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitused
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel on Viimsi
vallas praegu käimas vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus.

Raudtee ääres ootab maasse paigaldamist reovee
survetorustik. Foto Lauri Lagle

Töödest mahukaim on reoveetorustiku rajamine Viimsi
vallast Jõelähtme vallas asuvasse Muuga reoveepuhastisse, kus edaspidi hakatakse puhastama kogu Viimsi valla
mandriosalt kokku kogutavat reovett. Rajatav torustik kulgeb läbi kolme omavalitsuse territooriumi. Viimsi vallas
jääb see valdavalt meie maid läbiva ASi Milstrand raudtee lähedusse. Maardu linn planeerib torustiku rajada piki
Viimsi vallaga piirnevat Maardu teed kuni Maardu linnas
asuva Nuudi tee alguseni, Jõelähtme vallas kulgeb see piki
Nuudi teed Muuga reoveepuhastini.
Projekteerimis- ja ehitustööde leping, maksumusega
u 3,1 miljonit eurot, sõlmiti 26. mail AS-iga Viimsi Keevitus ning torustike valmimistähtajaks on järgmise aasta
1. juuli.
Viimsi vallas on tööga alustatud Gerbera tee raudteepoolses otsas, mis piirneb Tallinna pool Kõivu teega. Esmasteks töödeks on AS-i Milstrand raudtee kinnistul torukoridori puhastamine puittaimedest.
Vee- ja reoveetorustiku projekteerimisel selgus, et paljudel kinnistutel on krundi piirdeaed ja mõningatel juhtudel ka muud kergehitised rajatud AS-i Milstrand raudteekinnistule ja ühes sellega torukoridorile. Palume elanikel
nüüd üle kontrollida, kas nende raudteega piirnevad piirdeaiad asuvad ikka kinnistu piiridel. Vajadusel saab piirete asukohta kontrollida valminud geodeetiliste uuringute
alusel AS-is Viimsi Vesi.
Lubja külas käib praegu veetorustiku rajamine vahemikku Paelille tee – Paenurme tee – Lubja tee. See torustik parandab valmides Lubja külas elanike tarbitava vee
kvaliteeti ning tagab piirkonna varustatuse tuletõrjeveega.
Tööd lõpetatakse augustis.
Jaanipäeva paiku lõpetati veel torustike ehitused Tülli, Toome, Loomisvälja teedel ja Riiasöödi elamurajooni
piirkonnas. Neile objektidele on tänaseks väljastatud ka
kasutusluba. Nende piirkondade elanikud saavad kanalisatsiooniteenuseid kasutama hakata pärast vastava liitumis- ja teenuslepingu sõlmimist AS-iga Viimsi Vesi. Täpsem informatsioon liitumise kohta edastatakse e-posti või
posti teel augustikuu jooksul.

Lauri Lagle
AS Viimsi Vesi projektijuht

Avalik arutelu
27. augustil kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse
saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi külas, Laaneotsa
tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on 9,72 ha, see asub Vardi tee ääres ning piirneb Ees-Telli, Laaneotsa tee 19, 26, Laanekivi tee
12, 24, 29, Laaneserva tee 8, 11, Laanelinnu tee 6, 7, Laanelille tee 4a ja Vardi tee 29 kinnistutega, planeeringu koostamise
eesmärk on kehtiva ehitusõiguse muutmine elamukrundi suurima lubatud ehitusaluse pindala suurendamiseks kuni 10%
krundi pindalast, st krundi planeeritav ehitusalune pindala on
ligikaudu 350 m2.
Eskiisiga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel www.
viimsivald.ee.

Kaluritepäev Prangli saarel
Rannarahvas on kaluritepäevaga ikka suve selgroogu murdnud. Kus siis
veel, kui mitte Pranglil,
ja kes siis veel, kui mitte
pranglilased ja nende
külalised oskavad seda
traditsioonilist päeva
sisukalt mööda saata.
Tänavust kaluritepäeva alustasime 12. juulil kohe hommikul põneva ettekandega, esinejaks hülgeteadlane Mart Jüssi.
Tema Soome lahe aastale pühendatud ettekanne kandis
nime “Hüljeste s(t)aatus ehk
miks me ei saa Läänemerest
rääkides kuidagi hüljestest üle
ega ümber”.
Esmakordselt korraldati sadamas eistuki sõudmise võistlus. Traditsioonilise hülgeküttide ja kalameeste paat – eistuk
– on siiani pea igas saareperes
hinnas. Peamiselt kohalikest
rammumeestest koosnev võistlejaskond ei hoidnud ennast võidu nimel sugugi tagasi. Võitjaks
osutus põline saarlane Kristjan
Metsäär.
Kohalikud kalurid viisid taludes läbi kalasuitsetamise õpi-

Pranglil jätkus merega seotud tegevusi pikaks sisukaks päevaks. Foto Prangli Reisid

tubasid, sadamas pakuti külastajate rõõmuks mitmeid kalatoite ja kohalikke suveniire.
Kalaroa võistluse esikoha
võitis siiakala rull, Prangli kämpingu perenaise Marika Linholmi looming. Vaatamata kehvale
ilmale käidi ühiselt Malusil hül-

geid vaatlemas. Õhtu lõpetas traditsiooniline kaluritepäeva pidu
Prangli rahvamajas.
On hea meel tõdeda, et seekordne kaluritepäev, toetatuna
kultuuriministeeriumi Saarte pärimusfondi poolt, võimaldas teadmisi jagada, kohalikke kaasa-

ta, sadama elama panna ning
tõdeda, et eks see Prangli siiamaani üks kalurite saar ole.
Miks mitte teha see siis ka külalistele huvitavaks.

Annika Prangli
korraldaja

Väikesaarte sõidukite ülevaatus
saarte ülevaatuse läbinud mootorsõidukit võib kasutada püsiasustusega väikesaarel.
Viimsi vallas saab sõidukitele sellist väikesaarte ülevaatust teha Prangli saarel ja
Naissaarel. 15. juulil läbisid
ülevaatuse 17 Naissaarel ja 6
Pranglil liikuvat sõidukit. Väikesaare sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama 24 kuu
möödudes viimasest ülevaatusest.

15. juulil oli Pranglil ja
Naissaarel sõidukite ülevaatus.
Liiklusseadus võimaldab püsiasustusega väikesaartel, kus
puuduvad tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks ülevaatuspunktid ning pole ka vajalikke seadmed, tehnonõuetele
vastavust kontrollida praktiliste katsetustega teeoludes. Näiteks pidurite efektiivsust saab
kontrollida teel sõites jne. Sellist ülevaatust teostavad Maanteeameti spetsialistid. Väike-

Igor Ligema
Naissaarel on kõik ülevaatuseks valmis. Foto Igor Ligema

merendusspetsialist

Haabneeme ranna vee kvaliteet
Viimsi valla suurimas
rannas Haabneemes
jälgitakse vee kvaliteeti
regulaarselt.
1. augustil Haabneeme supluskohast võetud ja TÜ Eesti
Mereinstituudi laboris uuritud
suplusvee analüüsid näitasid,
et suplusvesi oli sogane. Mitmetes randades on augustis
olnud probleeme sinivetikatega, olukord muutub murettekitavaks, kui vetikate biomass
on 500 mg/m3. Haabneeme
proovis oli see 25,7 mg/m3.
Vetikate jõudmine Haabneeme
supluskohta oleneb tuule suunast, ranna olukorda jälgitakse
pidevalt ning kõige kiirema
info edastab vetelpääste.
Vallavalitsus palub olla ettevaatlik teistel Viimsi rannaaladel, sest puuduvad vastavad
testid veekvaliteedi kohta.
Mürgituse võib sinivetikatest saada ainult suu kaudu. Si-

Suvitajad Haabneeme rannas. Foto Alar Mik

nivetikad moodustavad veepinnal õlitaolise kihi. Kui see koht
muutub paksuks ja tihedaks,
siis sinivetikad surevad ja moodustavad haisva löga, mis võibki olla tervisele kahjulik.
Terviseameti seisukohalt ei
ole suplemine “õitsvas” vee-

kogus soovitav allergilistel
inimestel, väikestel lastel, vanemas eas inimestel ja loomadel, sest lapsed ja loomad tõmbavad tihedamini vett suhu.
Täiskasvanutel esineb tõsisemaid mürgitusi harva. Pärast
suplust vetikarikkas veekogus

tuleb end kohe duši all pesta.
Oleme tellinud Haabneeme
ja ka Randvere ranna vee kohta uue proovi, tulemustest teavitame valla kodulehel ja Facebooki lehel.

Henry Edward Aimre
heakorraspetsialist
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Kirikusse võib tulla kasvõi vaikust kuulama
Viimsi kerge ja õhulisena
näiv hoone suudab oma kõrvalruumide ja soojusega siiani
üllatada. Kes traditsioonilist
sakraalhoonet otsib, võib betoonist-puidust-klaasist loodusvärvi
rajatisest esimese hooga lausa
mööda kõndida. Püha Jaakobi
kiriku arhitektid on Martin Aunin
ja Erki Ristoja, ühtlasi on nende
loodu esimene uus luteri kirik,
mis Eestis pärast teist ilmasõda
ehitatud.

Pringi külas Rohuneeme
tee ääres kaiguvad tornis
kaks kirikukella: Memento Vivere ja Memento
Mori. Esimene hõikab:
“Pea meeles elada!” ja
teine: “Ära unusta surma!” Kuidas niimoodi
elamise kunst käib, seda
luterlikus Püha Jaakobi
koguduses õpitaksegi.

Juba läbi kiriku klaasseina
paistab vestibüülis ebaharilik seinakaunistus – hiiglaslik
kammkarp. See sümboliseerib
Püha Jaakobust, palverändurite ja meremeeste kaitsjat,
küllap kaitseb ta ka viimsilasi
meie igapäevasel teekonnal.
Kirikusaali tagaseinas vaatab
altari poole muheda näoga president Lennart Meri. Bareljeefi
paigaldasid Viimsi rahvas ja
kogudus tänutäheks kirikuehituse patroonile. Kogudus rajati
poolsaare lääneosa elanikele
mõeldes aastal 1994, kirik valmis 2007.
Läbi klaasseina paistab aegajalt veel paljutki: naisteringi
kogunemised, noorte Reedeklubi, kammerkoori harjutused, talgupäevad ja pannkoogid, rääkimata kontsertidest ja
kunstinäitustest. Lastega on kiriku ümber laagrit peetud. Sügisest on plaanis uusi tegevusi
väikelastele, näiteks lastehoid
ja seda ka vene keeles. Tihe
koostöö on hea naabri Rannarahva Muuseumiga – paiknetakse ju otse üle tee. Kogudusega on end sidunud 700 inimese
ringis, tihedamalt on neist näha
umbes 130.

Valla uusim pühakoda

Viimsi Püha Jaakobi kirik võlub vaataja ära oma lihtsusega. Foto Raigo Pajula

Misjonärid Soomest

Pärast lühikest pausi on Jaakobi
koguduses taas abiks Mirva ja
Kai Lappalainenid – Venemaa
kogemusega Soome misjonärid koos poja ja kolme tütrega.
Ema Mirva teeb koguduses
peamiselt lastetööd. Vaimulikust isa Kai on toeks koguduse
õpetajale Mikk Leedjärvele –
juhul, kui filmimehe amet pole
teda Eestist kaugele viinud.
Kaile meeldib luterliku kiriku juures see, et ükskõik, kus
ilma otsas ka jumalateenistust
külastada, loetakse seal alati
rohkelt jumalasõna: “Kui mõnes teises kirikus võib ühel jumalateenistusel kuulda näiteks
kolme jutlust, siis luterlastel
on aukohal tekstide lugemine

Piiblist. Jumal on ise lubanud,
et ta tegutseb inimeses oma
Sõna kaudu. Kui jutlust pidav
õpetaja võib olla väsinud või
ei oskagi loetut hästi seletada,
siis pühakirja tekst mõjub kuulajatele igal juhul – isegi kui
keel on võõras ja kuulaja ei saa
sellest aru.”
Ka koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv toonitab Jumala tegutsemise salapära. Ta soovitab
kirikusse astujail asjaliku ajuderagistamise asemel hoopis
tasakesi tunnetada, kuidas kõik
siinne tulijat kõnetab, kosutab ja
tervendabki. “Miks mitte tulla
kirikusse kasvõi vaikust kuulama
keset kiiret töönädalat,” leiab ta.
Mirva Lappalainenile meeldib, et pühapäevastel jumala-

teenistustel käib igas vanuses
inimesi: eakaid, keskealisi, tuleb veidi noori ja lapsigi.
Mikk Leedjärve sõnul kasvab koguduse tuumik tasapisi,
aga kindlalt: “Kogudusse juurdumine võtab aega. Pole nii, et
astun uksest sisse, kõik on minu
jaoks kohe arusaadav ja toimib.”
Mirva kiidab, et uued tulijad osatakse ilusasti vastu võtta. Et see, millest on võimalik
aru saada, mõistetamatuks ei
jääks, tuleb appi leerikursus,
mis algab 16. septembril.
Õpetaja Mikk on kirikus
üles kasvanud. Kullamaa kirik,
kus ta isa vaimulikuna töötas, on
just selline paksude kivimüüride
ja kõrge torniga kindlus, millega
rahvas on harjunud.

Naissaarel helises taas kirikukell
Lennusadamast reisilaev
Monika pardale astunud
läksid pea kõik jumalateenistusele Naissaare
Püha Maarja kabelis.

Valisin koos väikse eesti-lätisoome seltskonnaga mere äärest
kulgeva jalgraja. Poolel teel liitus meiega ka üks juuri otsima
tulnud rootsi noormees. Jõudsime kabeli juurde siis, kui kell
juba kutsus jumalateenistusele.
Naissaarel elanud rannarootslaste Püha Maarja kabel
sai nurgakivi aastal 1853, kuid
hoone põletati maha Esimeses
maailmasõjas. Eesti iseseisvudes saarele naasnud elanikud otsustasid ehitada uue kabeli, mis
pühitseti sisse 1938. aastal, vaid
paar aastat enne seda, kui saar
taaskord elanikest tühjendati.
Kabel on aga ainus eestiaegne
hoone, mis saarel alles jäi.
EELK Tallinna RootsiMihkli koguduse eestvedamisel on kabelit viimastel aastatel taastatud. Tänavu peeti
igasuvist kiriku- ja kalmistupüha juba vägagi kiriku moodi pühakojas: kollases ristiga tornis
helises kell, värskelt olid valminud orelirõdu, põrand, lagi ja
aknad. Oma koha olid saanud

Naissaare kirikus toimub jumalateenistus tänavu veel
Viimsi kirikute nädala ”Kodukirik kutsub” raames 8. septembril kell 12. Väljasõitu
saarele korraldab EELK Rootsi-Mihkli kogudus. Lisainfo
ja registreerimine hiljemalt
3. septembriks tel 6441 938
või rootsi-mihkli@eelk.ee.

20. juulil nägid kõik Naissaare surnuaiapühale tulnud, et Püha
Maarja kabel on jälle pühakoja moodi. Foto Kristi Malmi

altar, kantsel, lugemispult ning
altariseina kaunis kappaltar –
Andrei Lubanovi altarimaal,
mille ustel on kujutatud kaunist
loodusemotiivi ja seest avaneb
kabeli nimele vastav pilt Neitsi
Maarjast Jeesus-lapsega. Root-

sist on kohale toodud vanad
pingid.
Rõdul täitis oreli ülesandeid
harmoonium, mille kõla täiendasid pidupäeval flööt ja tromboon. Koguduse laulud kajasid
korraga kahes keeles. Lisaks

Rootsi-Mihkli koguduse liikmetele jt huvilistele Eestist olid
kohal mitmed kunagiste naissaarlaste järeltulijad Rootsist.
Pärast jumalateenistust kõnniti kirikukella saatel surnuaiale, kus asetati lilli esivanemate
haudadele ning Krimmi sõjas
langenud ja Naissaare kalmistule maetud inglise sõdurite
mälestusmärgile. Suurbritannia
esindaja märkis pärga tuues, et
iroonilisel kombel on Krimm
taaskord sõja keskmes. Viltu
vajunud raudristide, aasalilledega kaetud rüüstatud haudade
ja rannamändide keskelt kõlas veel ühine laul: “Aastad ja
ajastud tulevad ja lähevad, põlv
järgneb põlvele lennates. Ei iial
vaiki taevased helid meid hellalt koju kutsudes.”

Kirsti Malmi

Mikule on erinevate hoonete ja
koguduste võrdlemine üldiselt
vastumeelt, sest ajad ja olud
muutuvad, iga hindaja näeb
asju omamoodi ja tüli on nõnda
kerge tulema. “Peaksime asju
võtma sellistena nagu nad on ja
pigem oma arusaamu korrigeerima,” arvab ta. Eri maades on
ta näinud nii moraalitsevat ja
morni kui ka rõõmust hõiskavat
luterlust. “Eks igal pool tegutsetakse nagu osatakse ja kujunevad välja viisid, kuidas just
seal üksteist kõige sobivamalt
toetada. Käitumistavasid võib
vajadusel muuta, aga kiriku põhisisuks jääb ikka jumalasõna ja
sakrament ehk salasus.”
Püha Jaakobi kogudusega
on Mikk rahul. Mis siin inimes-

tele toetavalt mõjub ja mille
võiks ära jätta, saadakse teada
üheskoos arutledes. Koguduse
uue juhatuse mõte oli näiteks tänuõhtu liikmeannetuse tegijaile.
Hästi on vastu võetud pühapäevakool jumalateenistuste
ajal – lapseeas õpitu kujuneb
hiljem kergemini elu toetavaks
jõuks. “Valdav osa eestlasi arvab siiamaani, et pärast surma
ootab ees midagi paremat siinsest elust – mitte, et sünnitakse
näiteks kassiks,” toob õpetaja
Leedjärv näite, kuidas kristlik
taust Eestis kõigele vaatamata
püsib. “Ristiusu tõekspidamisi
järgitakse oma elus üldjuhul ka
siis, kui end teadlikult mingi
religiooniga ei seostata.”
Õpetaja sõnul on kirikuelu
jälgimine eemalt ja selles osalemine siiski kaks eri asja: “Et
Jumala armust osa saada, tuleb
ka ise midagi teha, Jumala poole
pöörduda. Meile on valmis pandud otsekui tasuta pilet Jumala
armusse, aga sellele peab ise järele tulema. See pilet ootab igas
kristlikus kirikus, niisama lihtsalt Piletilevist seda osta ei saa.”
Koguduse tegevuse kohta
leiate infot kodulehelt www.
viimsijaakobikirik.ee. Tere tulemast!

Piret Riim

Noored on väljas
Viimsi Noortekeskuse suveprojekt “Vabaõhu
Noortekeskus“ on täies hoos ning tiirutab teisipäeviti ja neljapäeviti mööda valla külasid.
Skatepargi võistlusel osales
paarkümmend tõukeratturit.
Eredalt jäi meelde Viimsi
vallavalitsuse ja noorte mõõduvõtt jalgpallis, mille võitis
vallavalitsus. Väga innustav
oli näha võistlemas ka meie
vallavanemat Andres KaarSkatepargis võistlushoos.
manni. Noortele on väga oluFoto Kalev Liho
line, kui ametnikud ja otsustajad noorte tegemistes osalevad.
Püünsi küla võttis meid vastu erilise soojuse ja omaalgatusega. Koolidirektor ja külavanem aitasid meil tegevuspäeva sisukamaks muuta, saime korraldada tennise
töötoa ja mobiiliorienteerumise. Tegevust jätkus terveks
päevaks.
Ka noortekeskuse vabatahtlikud on agaralt kaasa löönud: viinud läbi võistlusi, jaganud vett, pildistanud jne. Vabatahtlikele noortele on see korraga hea vaheldus ja õppimisvõimalus. Vabas õhus üritusi korraldades tuleb ju kiirelt
olukorraga kohaneda ja vastavalt sellele tegutseda. Noored
on alati toime tulnud ning seeläbi tohutult õppinud.
Külarahvas on kõigis meie tegevuspaikades olnud
väga sõbralik ja vastutulelik. Ootame huviga kohtumisi
uute küladega, mis meid sel suvel veel ees ootavad. Teavet
leiate kodulehelt www.huvikeskus.ee, kõigega saate end
kursis hoida Facebooki kaudu, lisades meeldivaks Viimsi
ja Randvere noortekeskused. Kohtumiseni!

Viimsi Noortekeskus
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Viimsi Huvikeskuse huviringid 2014/2015 hooajal
LASTELE JA NOORTELE

ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
lauluklassis II korrusel
6. elukuu – 1-aastased R 10.00–10.45
1–2-aastased I rühm T 9.30–10.30
1–2-aastased II rühm T 10.45–11.45
1–2-aastased III rühm N 9.30–10.30
2–3-aastased I rühm K 9.30–10.30
2–3-aastased II rühm K 10.45–11.45
3–4-aastased N 17.30–18.15
4–5-aastased E 18.00–18.45
5–6-aastased I rühm T 17.30–18.15
5–6-aastased II rühm T 18.30–19.15
6–7-aastased N 18.30–19.15
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik
Info: itariinapedanik@gmail.com
LAULUSTUUDIO INDIVIDUAALÕPE
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik
VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad: pühapäeviti
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
beebivõimlemine 2 kuu – 1,5-aastastele 10.00
väikelaste võimlemine 1,5–5-aastastele 11.00
Treener: Vello Vaher
Info ja registreerimine: tel 5100 537
BEEBIVÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad: esmaspäeviti Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
jaanuar–märts 2014 sündinud
beebid 10.00
aprill–mai 2014 sündinud beebid
11.00
juuni–juuli 2014 sündinud beebid
12.00
august–september 2014 sündinud
beebid 13.00
Treener: Evelin Talvar
Info ja registreerimine: evelin@
pardike.ee
MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel
1,10–3-aastastele R 11.00
Treener: Piret Kõõra
Registreerimine: heatujustuudio@
gmail.com
VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE TANTSUKLUBI
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
3–4-aastased K 17.00–17.45
4–5-aastased K 17.45–18.30
6–7-aastased K 18.30–19.15
1.–3. klass T ja N 15.00–16.00 (2 korda
nädalas)
Treener: Piret Kõõra
Info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee
KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
6–8-aastased (algajad) E 15.30–16.25
4–5-aastased (algajad) E 16.30–17.25
9–10-aastased (edasijõudnud) T ja N
16.00–16.55
7–9-aastased lapsed (edasijõudnud)
T ja N 17.00–17.55
Info: www.balletistuudio.ee
LOOVKUNSTI TÖÖTUBA NOORTELE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
3.–6. klass E 16.00–17.00
1.–3. klass N 16.00–17.00
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com
MOEKUNSTI- JA DISAINIRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse

Päikesepesa ruumis I korrusel
koolinoortele K 15.00–16.30 või
16.30–18.00
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerumine: luulepakkas@
hotmail.com
VIIMSI VÄIKESTE SÕPRADE
KUNSTIKLUBI
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel
1,8–3-aastaste loovusring N 10.30
Juhendaja: Eveli Apri
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com
ISEMOODI ISETEGIJATE LOOVUSTUBA
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
3–6-aastastele lastele koos
vanematega T 18.00–19.00
Juhendaja: Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@gmail.com
KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
koolilastele E 17.00–18.00
Juhendaja: Kristiina NemirovitšDantšenko
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
Kergejõustik
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
6–12-aastastele lastele R 16.00–17.00
Treener: Kristiina Sõrmus
Reg: kristiina@tervisementor.ee
JJ-STREET HIP-HOP
Treeningud toimuvad: neljapäeviti
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 16.00–
17.00 ja P 18.00–19.00
Treener: Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee
JJ-STREET HOUSE
Treeningud toimuvad: neljapäeviti
suures saalis ja pühapäeviti Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
10–15-aastastele noortele N 17.00–
18.00 ja P 19.00–20.00
Treener: Gerly Tuur
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee
CONTEMPORARY JAZZ TANTSUTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 19.30–20.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com
HEELS TANTSUTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 20.30–21.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com
IIRI TANTS
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
R 17.45–18.45
Treener: Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@gmail.com
BUMBLE ENGLISH INGLISE KEELE RING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse

õppeklassis II korrusel
4–6-aastased T 17.30–18.10
1.–3. klassi lapsed T 16.00–17.00
Õpetaja: Paula Luks
Registreerimine: paula@bumble.ee
EESTI VESTLUSKEELE KURSUS
VENE KEELE BAASIL
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
14–17-aastastele noortele T 17.00–
17.45
Õpetaja: Katrin Liiva
Registreerimine: info@esterra.ee

TÄISKASVANUTELE

KUNDALINI JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E 17.45–19.15
N 19.45–21.15
Treener: Eva Reintak
Info ja registreerimine: info@joogaklubi.ee
ŠIVANANDA JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
L 10.30–12.00
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
PENSIONÄRIDE JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K 10.30–11.45
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
RASEDATE JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
L 12.15–13.30
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
SHINDO
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 19.30–20.30
Treener: Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com
PILATES
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E 8.30–9.45 (Terje Vaino)
K ja R 9.00–10.15 (Terje Vaino)
K ja R 12.00–13.00 (Evelin Märtson)
T ja N 18.15-19.30 (Terje Vaino)
Treenerid: Evelin Märtson ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee ja terje@pilatespluss.ee
PILATES RANDVERES
Treeningud toimuvad: Randvere
Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1)
E 19.15–20.30 (Terje Vaino)
K 19.00–20.00 (Madli Toots)
Treenerid: Madli Toots ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: madli.toots@
gmail.com ja terje@pilatespluss.ee
LIHASTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 20.30–21.30
P 12.15–13.15
Treener: Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: juta.rahkema@
gmail.com
FOTOGRAAFIA KURSUSED ALGAJATELE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
T 19.00–20.30
Juhendaja: Kristjan Rosin

Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com
FOTOKLUBI
Kohtumised toimuvad: kord kuus
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis
II korrusel
E 19.00–20.30
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com
INGLISE KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
algajad, taasalustajad, kesktase,
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja: Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: reelisalu@
hot.ee
HISPAANIA KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
algajad K 18.30–20.00
edasijõudnud N 18.30–20.00
Õpetaja: Carmen Kõrvek
Info ja registreerimine: carmen.korvek@
mail.ee
EESTI VESTLUSKEELE KURSUS
VENE KEELE BAASIL
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
E 17.30–19.00
Õpetaja: Katrin Liiva
Registreerimine: info@esterra.ee
EESTI VESTLUSKEELE KURSUS
INGLISE KEELE BAASIL
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
R 17.30–19.00
Õpetaja: Katrin Liiva
Registreerimine: info@esterra.ee
SELTSKONNATANTS
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
suures saalis I korrusel
N 19.00 algajad
N 20.00 edasijõudnud
Treener: Alar Kaasik
Info ja registreerimine: heatujustuudio@gmail.com
NAISTE BALLETT
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T ja N 12.00–13.30
R 19.00–20.30
Treener: Tiina Rebane
Info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com
CONTEMPORARY JAZZ TANTSUTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 19.30–20.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com
HEELS TANTSUTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 20.30–21.30
Treener: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annairene.michelson
@gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 12.00 ja
19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
EAKATE KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad: 2 korda kuus Viimsi
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis I korrusel

K 11.00–13.00
Juhendaja: Ljuba Keskküla
Registreerimine: tel 5816 7516
ÕMBLUSRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
N 19.15–20.45
Juhendaja: Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee
KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
E 18.00–19.00
Juhendaja: Kristiina NemirovitšDantšenko
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
KONSTRUEERIMISE-MODELLEERIMISE
KURSUS
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
N 18.00–19.30
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerimine: luulepakkas@
hotmail.com
KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
Kohtumised leiavad aset: Viimsi Huvikeskuse suures saalis I korrusel
E 18.30
Koorivanem: Eddy Kont
Info ja registreerimine: eddykont@
gmail.com
VIIMSI HARRASTUSTEATER
Tegutseb: Viimsi Huvikeskuse suures
saalis I korrusel
T 18.00 ja P 12.00
Projektijuht: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR

Segarahvatantsurühm
Valla-Alune
Treeningud toimuvad: päevakeskuse
saalis Kesk tee 1, Haabneeme alevik
E ja K 19.30–21.30
Juhendaja: Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee
Viimsi Huvikeskuse NOORTEKAPELL
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
prooviruumis II korrusel
N 18.00
Juhendaja: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee
Rahvamuusikaansambel PIRITA
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
prooviruumis II korrusel
E 18.00
Juhendaja: August Sarrap
Info: tel 5335 8829
Segakoor VIIMSI
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
saalis I korrusel
K 17.30
Dirigent: Vaike Sarn
Koorivanem: Sven Simson
Info: tel 5038 612

Viimsi Huvikeskuse
PRANGLI RAHVAMAJA

Loovusring, käsitööring, kokandusring,
naisansambel
Info: carmen@huvikeskus.ee

Rendime ruume erinevateks
sündmusteks.
Info: viimsi@huvikeskus.ee,
6028 838, www.huvikeskus.ee,
www.facebook.com/
ViimsiHuvikeskus
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Viimsi tüdruk
suvelavastuses
Augustis näeb Tallinna Meremuuseumi Lennusadamas NUKU teatri suvist vabaõhulavastust
“Kapten Granti lapsed“. Ettevõtmine on uhke:
150 rolli täidavad rohkem kui 30 näitlejat,
hobune ja üks 100-aastane jäämurdja. Kaasa
mängib ka Viimsi tüdruk Grete Jürgenson.
Grete on Tallinnas sündinud,
kuid viimased kaheksa aastat
elanud Viimsis. Praegu õpib
ta Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias XI lennus näitlejaks.
Küsimuse peale, kui tihti
ta ise vaatajana teatrisse satub,
jäi Grete mõttesse. “Soodsaid
võimalusi on, kuid aega napib. Viljandis olen ikka peaaegu kõik tükid, mis Ugala
mängukavas, ära näinud. Ka
Tallinnas draamateatris ja
Maoori sõjatantsu harjutamas. Grete on pildil parem- NUKU teatris olen omajagu
poolne. Foto Kaisa Takis
käinud. Theatrum on minu
lemmik. Kõige meeldejäävam
elamus on just sealt: “Maarja kuulutamist” käisin vaatamas
10. klassis, kuid see on eredalt meeles, väga meeldis ka
“Valged ööd”. Mõlemad on Lembit Petersoni lavastatud.“
Juba algklassides tegi Grete koos sõbrannadega väikseid näitemänge, mida kooli klassiõhtutel näidati. Tõsisem
huvi tekkis 6. klassis, kui õpetaja Eva Kalbus teda näiteringi
kutsus. „Käisin seal kolm aastat. 10. klassis läksin katsetama NUKU noortestuudiosse, kuhu õnneks sisse sain.“
Noortestuudio andiski viimase tõuke näitlejaks õppida. “Sain sealt maitse suhu. Olime pidevalt teatrimaja ja
sealsete inimestega seotud.”
Kuna Grete lõpetas gümnaasiumi aastal, mil lavakasse astuda ei saanud, oli kiireim õppimisvõimalus Viljandi Kultuuriakadeemia. Tagantjärele on ta valikuga väga
rahul. “Kunagi oli mul tohutu unistus õppida Peterburis.
Kuid selgus, et see on ikka pööraselt keeruline, ma olin ka
lootusetult hiljaks jäänud.”
Kuid Viljandis tuli Venemaa ise Grete juurde. “Meil on
olnud õppejõude nii Peterburist kui ka Moskvast; pool kursusest on vene rahvusest. Tunnen, et olen õiges kohas. Kui
mulle varem tundus, et näitlejatöö on maagiline, müstiline ja
hästi intuitiivne, siis nüüd olen aru saanud, et tegelikult on päris palju puhast tehnilist vormistamist. Olen õppinud tundma
hääleaparaadi tööd ja kuidas seda kõike kontrollida.”
Grete meelest on kõige keerulisem mängida nii, et kõik
tunduks päris. “Üsna raske on, kui tegelane teeb midagi,
mida mina elu sees ei teeks. Siis tuleb leida arukas põhjendus, miks ta just nii käitub, mis teid tema loogika käib, ning
seda ise uskuma hakata. See teebki näitlemise põnevaks.”
Pikad koolipäevad käivad õppimise juurde. “Arvan, et
päevad võiksid olla nii pikad kui võimalik, sest peamine
pole see, et pärast loenguid lähen koju õppima ja valmistuma. See eriala on nii praktiline, et sa üksinda kodus väga
palju peale lugemise ja mõtlemise teha ei saa. Peamine on
õppida koos partneriga ja koolis.”
Grete mängib “Kapten Granti lastes” mitut rolli. Ta kehastub tegelaseks Glasgow sadamarahva hulgast, indiaani
tüdrukuks, aborigeeniks ja maooriks. See, et pidevalt tuleb
ümber kehastuda, ei ole konti murdev, pigem põnev.
“Kõik nad on elavad ja värvikad tüübid. Nende tegevuses ei ole sügavaid psühholoogilisi keerdkäike, mis nõuaks
tohutut ümberkehastumist. Pigem on see lihtsalt vahva.”
Oma rollidest on Grete lemmikuks maoor. “Maoorid
on selles tükis segased inimsööjad, hullud pärismaalased,
oma sõjaka ja veidi loomaliku liikumisega.”
Teiste kehastatud rollidest meeldib talle Jacques Paganeli, keda mängib Andres Roosileht. “Ta on natuke udupea
teadlane, aga muidu väga sümpaatne kuju.”
Kogu NUKU teatri meeskonna kohta jagub Gretel ainult kiidusõnu. Õhkkond on soe ja mõnus, inimesed väga
avatud. “Tunnen, et meid on siin väga hästi vastu võetud.”
Grete usub, et lavatus pakub nii lastele kui ka täiskasvanutele kaasaelamisrõõmu. “Seda mängitakse juba nii
vahvas kohas – Tallinna Lennusadamas, Suure Tõllu peal
ja ees. Loomulikult ka see mastaapsus – suured stseenid,
tantsud, metsikud võitlusstseenid. See kõik on väga põnev.”
Lisateavet etenduste kohta leiate www.nuku.ee.

Kaisa Takis

Viimsi Teataja sai juba
25-aastaseks
Esimene Viimsi Teataja
number ilmus 1989. aasta
juunis, ajalehte andis
algul välja Viimsi Rahvarinne.

Küllap oli Eesti ajakirjandus
kõige huvitavam 1980–1990ndate aastate vahetusel. Nagu paisu tagant jõudsid siis lehtedesse teemad, millest aastaid ei
saanud kirjutada. Suurte muutuste ajal kajastasid lehed iga
päev ka meile kõigile olulisi
sündmusi, algatusi ja vaidlusi,
kuidas Eesti riiki üles ehitada.
Tähtsamate teemade tõttu oli kohalikul uudisel aga 25
aastat tagasi suurtes lehtedes
veel raskem löögile pääseda
kui nüüd, seetõttu hakkasidki
tekkima valla- ja linnalehed.
Viimsi Teataja (edaspidi VT)
ei tulnud päris tühjale kohale:
1975. aasta oktoobrist oli ilmunud Kirovi kalurikolhoosi ajaleht Randlane, mis lõpetas juba
AS Esmari häälekandjana.

Meie kodu – Viimsi

1989. aasta juunis alustanud
VT ilmus algul kord kuus, trükiarv oli 500 ja see kasvas aasta
lõpuks tuhandeni, kogu lehenumbri teave mahtus siis ära A3
formaadis lehe kahele poolele.
Peatoimetaja Peeter Ugand
kirjutas esimeses juhtkirjas, et
oma lehe idee tuli NSVL Ülemnõukogu rahvasaadikute valimiste ajal, kui Viimsi Rahvarindel polnud piisavalt võimalusi
viimsilasi teavitada. Kuid algusest peale on lehe eesmärk
olnud ka kodukandi inimeste
murede ja rõõmude jagamine,
elukondlik teave, oma ajaloo ja
tavade meeles hoidmine. Selle
kinnituseks oligi uus lehes kohe
rubriik “Meie kodu – Viimsi”.
Palju polegi muutunud: neid
asju kajastab tänagi eelkõige
kohalik ajaleht.
Esimese lehenumbri trükiraha andis Kirovi NKK ja
paberimurest aitas üle Pirita
LNS. Loodeti, et edaspidi annetab iga lugeja RR-ile lehe
jaoks vähemalt 15 kopikat.
Kõik ilmunud VT numbrid
on vähemalt koopiana ilusti tallel Viimsi Raamatukogus. Viis
aastat tagasi tähistas raamatukogu kodukandi ajalehe 20.
sünnipäeva toreda näitusega.
Käisin ajalehe 25. sünnipäeva puhul raamatukogus vanu lehti lugemas. Olen Viimsis
uus inimene, minu jaoks on
kõik, mis siin tehtud, plaanitud

Viimsi Teataja eelmine suur tähtpäev oli 4. juunil 2010, kui ilmus
300. lehenumber. Kaanelugu tutvustas siis president Toomas
Hendrik Ilvese Pranglil käiku.

või ka tegemata jäetud, alles põnev ja avastamist väärt. Paremat
allikat kui kohalik ajaleht selliste avastuste jaoks aga olla ei
saagi. Mine tea, võib-olla ongi
lehe roll krooniku ja mäluhoidjana nüüd olulisem kui uudiste
jagajana? Tänane uudis on kahe
nädala pärast ju vana ja igav,
kahe või 20 aasta pärast võib see
lugu koos oma tagamaadega aga
olla oi kui põnev... Selle mõtte
kinnituseks ja ajalehe tähtpäeva
märkimiseks jagan natuke oma
allikalkäigu saaki.

Leide ammustest
lehtedest

Kas mäletate näiteks, et Viimsi
mõisas oli 1944. aasta septembrist kuni 1992. aasta oktoobrini
Nõukogude Liidu Põhjamere
laevastikku kuuluv sõjaväeosa?
Härrastemaja ja pargi taastamine oli kohaliku muinsuskaitse
seltsi südameasi, 1993. aastal
hakati koguma esemeid ja mälestusi härrastemaja kavandatud Johan Laidoneri tutvustava
väljapaneku jaoks.
Kuid vahepeal leiti, et
Laidoneri park sobib hästi ka
Concordia ülikooli peahoone
asupaigaks, see pidi uksed avama 2005. aasta 1. septembril.
On olnud teisigi vägevaid plaane: Miiduranna sadamast 900
m kaugusele merre pidi kerkima Tauno Kangro “Kalevipoeg” (vt VT 2001 nr 3); kavas
oli ehitada Indrek Pertelsoni
spordiklubi (VT 2006 nr 10) ja
mere kaldale oli 8-korruselise
maamärgina kavandatud kontserdimaja, mille eskiisprojekti
tegi arhitektuuribüroo Kosmos
(VT 2007 nr 1). Neid pole
Viimsis samuti märgata. Kontserdimajast kirjutades ja Viimsi
perspektiive avades ruttas ajaleht siiski natuke tegelikkusest

ette: “Mõne aasta pärast on Viimsi kuni 25 000 elanikuga omavalitsus...”
Sellist valimisaktiivsust, nagu oli 1989. aastal, võivad ükskõik kuhu kandideerijad nüüd
aga ainult unes näha. VT esimene number teatas tagant järele, et NSVL rahvasaadikute valimiste osalusprotsent oli 94,5
ja Prangli saarel koguni 100.
1991. aastal osales iseseisvusreferendumil 3359 inimest ehk
94,4% Viimsi vallas nimekirja
kantuist, Eesti Vabariigi taastamise poolt oli 97,4% hääletanuist ja vastu 2,4 %.
1989. aasta I kvartalis asus
Viimsisse elama 72 inimest. 14
inimesest, kes saabusid siia väljast poolt meie vabariiki, olid
12 sõjaväelased ja nende perekonnaliikmed, kaks inimest
saabus tagasi kinnipidamiskohtadest.
Kui 1990. aasta lõpus taastati
Harjumaa esimesena just Viimsi
vald, elas siin 72 km2 ainult u
5500 inimest. 2005. aastal oli
Viimsi vallas juba 12 253 elanik-

Meeli Müüripeal

Viimsi Teatajas alates maikuust

l Viimsi

Teataja ilmub 1989. aasta juunist.
aasta märtsis lisandus VT päisesse märge: Viimsi Valla
Leht, lehe väljaandjaks on sellest ajast vallavalitsus.
l Lehte ei ole vallakodanikele alati tasuta jagatud: aastail
1992.–1996. said seda ainult tellijad, aastatellimuse hind kasvas sel ajavahemikul 8 kroonilt 24 kroonini.
l VT ilmus iga kuu viimasel neljapäeval. 2007. aasta augustist
hakkas leht ilmuma kaks korda kuus.
l Alates 2005. aastast on kõik ajalehenumbrid olnud värvitrükis, 1997. aastast peale katsetati värvitükis lehtedega kaks korda aastas. Kogu ilmumisaja vältel on lehe päist ja kujundust
suuremal või väiksemal määral muudetud umbes 10 korral. Arvuti võeti tekstitöötlusel appi 1994. aastal.
l Alates augustist 2013 on VT trükiarv 8300.
l Oma parima oskamise ja võimise järgi on lehte teinud paljud
toimetajad. Siin on 25 aasta jooksul töötanud Peeter Ugand,
Hillar Pappel, Heidy Purga, Raoul Suvi, Ivar Piibur, Triin Olvet,
Lea Noormets, Kai Maran, Merike Taal, Kertu Moskalik, Jüri
Leesment, Annika Poldre.
l 1991.

HOPP! Mängutoas on 2-korruseline ronimismaja, disko, karaoke, lava, wii mängud, beebinurk ja
palju erinevaid mänguasju ja atraktsioone. Iganädalased pannkoogi- ja mänguhommikud!
Kogu info leiad
meie kodulehelt
www.hopp.ee

ku ning toona Harju maavalitsusest saadud andmeil olevat
vallas olnud 1140 registreeritud ettevõtjat. (Võrdluseks:
praegu elab Viimsi vallas u 18
000 inimest.)
1993. aasta 13. jaanuaril
väisas Viimsi valda Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar.
Esmalt külastas peaminister
vallale üle antud Rohuneeme
raketibaasi, kõige kriitilisem
oli lugu tohutute relvaladudega
Naissaarel. Vaadati ka Püünsi koolimaja ehitust. Viimsi
Teataja märgib: “Hoopis halva
mulje jättis peaministrile aga
Haabneeme kaubakeskus, eriti
toidupood, kus valitses üpris
kesine valik ja seda ilmestas
silt: “Piima ei ole ja ei tule”.”
Tasapisi hakkavad lehte
ilmuma firmade reklaamid.
1993. aasta aprillis on lehes näiteks suur kuulutus: AS Viimsi
Farmer müüb T ja N värskelt
jahutatud piima.
Juunis 1994 külastasid
Viimsi mõisa aga kaks presidenti – koos Lennart Meriga
käis siin Poola president Lech
Walesa. Selle käigu kohta kirjutab VT nii: president Walesa
olevat üllatusega teada saanud,
et Maria Laidoner oli poolatar.
“Pärast mõisaga tutvumist jutlesid presidendid härrastemaja
juurde kogunenud rahvaga.
“Ei taha, et ei eesti ega poola
rahvaga juhtuks nii, nagu juhtus selle maja inimestega, kust
me äsja tulime. Iga inimene
peab saama elada oma vabal
maal, ärgu tulgu kunagi enam
tagasi need ajad, kus rahvas
küüditati võõrsile vangipõlve,” ütles Lech Walesa.”

Portreede
joonistamine.
Hind 50 eurot.
Kontakt:
mariiltamm@
hot.ee.
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Viimsi valla kultuurikalender
15. august – 7. september
Kuni 31. august
Näitus “Raamatus on häid
retsepte“
Kuni 25. august
Näitus lastele “III suvise
võistulugemise raamatud“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 28. august
Näitus “Suvised toidud ja
joogid“
Prangli Raamatukogus
Kuni 28. august
Näitused “Lõõgastu lugedes!“,
“Seiklema fantaasiamaailma“
ja “Pööraselt põnev! Detektiivlugusid lastele“
Randvere Raamatukogus
16. august k 14
Prangli Suveteater: “Prangli
lood ehk keik on trois“
Viimsi Kooliteatri K.O.K.K. ja
Tallinna 32. Keskkooli teatritrupi esituses
Lavastaja: Eva Kalbus
Stsenaariumi autor: Annika
Prangli
Piletiinfo: 8 € eelmüügist,
annika@pranglireisid.ee,
tel 5341 3109 või kohapeal
Lisainfo: www.pranglireisid.ee
Kelnase sadamakuuris
“Noor Kaardivägi“

16. august k 21
Elava muusika õhtu
Sullivan, Eimel, Raudkats, Clint
Black Rose Pubis
16.–17. august
Ringreis Hiiumaal koos Lestafestiga
k 7 buss väljub Mähe aedlinna
bussipeatusest
k 7.15 buss väljub Haabneeme
busside lõpp-peatusest
Korraldaja: Randvere reisiklubi
Info: Aime Salmistu,
tel 5188 125
17. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. august k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
18.–22. august k 11–14
Pärlilaager
Ehted ja mood
Lisainfo: loovustuba@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses
19. august k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus Viimsi
Huvikeskuse õuealal
Lisainfo: Erik Kuldkepp,
tel 5324 5588

20. august
Suur perepäev Viimsi kinos
Kinos filmide eriprogramm,
parklas batuudihüppelinnak
Korraldajad: Viimsi Kino, Viimsi
Seikluspark, Batuudijuss
Teave: www.viimsikino.ee
20. august k 10
IV Viimsi Rattaretk 2014
Randvere–Maardu–Jõelähtme–
Maardu–Randvere
Start ja finiš Randvere Kooli
õuel
Korraldaja: Viimsi Vallavalitsus
20. august k 12–13
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva kontsert
Esineb TTÜ puhkpilliorkester
Tasuta!
Pranglil Ülesaare laululaval
20. august k 20
Elava muusika õhtu
Mikk Tammepõld & Priit Jääger
Black Rose Pubis

Lisainfo: Erik Kuldkepp,
tel 5324 5588
22. august k 22
Tajo Kadajas ja Taavi Peterson
Lugusid Eesti roki sünnist
Esitatakse ansamblite Optimistid,
Mikronid, Virmalised, Andromeeda, Peoleo, Kristallid jt
originaalloomingut ja kavereid
Jutte ajastust ja bändidest
Sissepääs tasuta!
Black Rose Pubis
23. august k 21
Elava muusika õhtu
Ivar Kannelmäe Band
Black Rose Pubis
24. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
24. august k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

21. august
Teemapäev lastele “Jutustus
imelisest suvevaheajast“
Rannarahva Muuseumis

27. august k 20
Elava muusika õhtu
Margus “MAKU“ Kulden &
Peeter Ott
Black Rose Pubis

21. august k 11–19
Vabaõhu Noortekeskus Lubja
külaplatsil tuletorni juures

30. august
Muinastulede öö
Viimsi Vabaõhumuuseumis

30. august k 21
Elava muusika õhtu
Kersti Kuusk & Sõbrad
Black Rose Pubis

6. september k 18
Muusikali “Aken vastu päikest“
esietendus (reserveeritud)
Viimsi Harrastusteater
Viimsi Huvikeskuses

31. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

6. september k 21
Elava muusika õhtu
Dreamers
Black Rose Pubis

31. august k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

7. september k” 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1.–30. september
Raamatunäitused “Edgar
Valter 85“ ja “Koolijutud“
Viimsi Raamatukogus

7. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1.–30. september
Näitused “Väärt tõlkekirjandust“, “Tagasi koolis! Vahvaid
koolijutte“ ja “Ettevaatust!
Lahe raamat!“
Randvere Raamatukogus

7. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Muusikat teevad Reinaru
Vennad
EELK Randvere kirikus

3. september k 20
Elava muusika õhtu
MOVE = Erik Meremaa + Tamur
Marjasoo + Imre Eenma
Black Rose Pubis

7. september k 18
Emmause missa – kirikupäevade “Kodukirik kutsub“
avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Marje Plaan

6. september
Taluturu teemapäev:
lihaveise grillimise meistrivõistlused
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD
SÜNNID

VIIMSI VALLA EAKAD
SÜNNIPÄVALAPSED

Tere tulemast!

Palju õnne!

l Pille

Ehelaidil ja Mart Järvel sündis
21. mail tütar Säde.

l Leida

l Helena

l Aino

ja Tanel Veetõusmel sündis
10. juunil tütar Gloria.
l Gerli

Janinal ja Andero Tannil sündis
16. juunil tütar Isabella Ly.
l Kerti Plaksol ja Gunnar Tammel sündis
16. juunil poeg Georg Karl.
l Sirli

ja Rainer Vaidlal sündis 17. juunil
poeg Raimond.
l Triinu

ja Mikk Travel sündis 17. juunil
poeg Oliver Mattias.

Sauela ......................................... 92

l Valdek

Iital ........................................... 91

Tagaväli ....................................... 91

l Gennaro

Topi ....................................... 85

l Aleksandra
l Armilde
l Salme

Remmelgas ..................... 85

Pehk ....................................... 85

Loorand ..................................... 85

l Silvia

Vissak ......................................... 85

l Kaljo

Daum .......................................... 80

l Osvald

Kaldre ...................................... 80

l Rosa

Sillakivi ....................................... 80

Lainemäel ja Marcus Johan
Engstömil sündis 20. juunil tütar Olivia.

l Liane

Sild .............................................. 80

l Kersti Murumägil ja Jaanus Saarel sündis
28. juunil poeg Artur.

l Peedu

l Kristi Virmal ja Aap Kohal sündisid
2. juulil kaksikud tütred Miina Doora ja
Minna Loore.

l Lembit

l Katrin

l Karin Nugisel ja Ricardo Alfredo Mendes
Pereira Vicentel sündis 4. juulil poeg
Taavi Erik.

l Tiina-Marita

l Matti

Leppik ............................. 80

Kass ........................................... 75

Rannala ...................................... 75
Kurg ......................................... 75

l Igor

Smirnov ........................................ 75

l Tiiu

Roosmets ...................................... 75

l Helle
l Elsa

Hallika ........................................ 75

Reinjärv ........................................ 75

l Giina ja Rene Merilol sündis 6. juulil poeg
Rasmus.

l Rosalie

l Kristi

ja Marko Soodlal sündis 9. juulil
poeg Jakob.

l Eha-Mall

l Elika

l Viktor

Alamets ..................................... 70

l Marek

Pakkin ...................................... 70

ja Sven Muinastil sündis 12. juulil
tütar Janeli.
l Merle

Vaikil ja Andres Angeril sündis
13. juulil tütar Anni.
l Sandra

ja Reigo Rohesalul sündis 21. juulil tütar Eleonora.
l Helena

Tiimus-Aumel ja Auris Aumel sündis 27. juulil poeg Andreas.
l Kristiina

Lehtil ja Taavi Valgmal sündis
29. juulil poeg Oliver.

l Tiiu

Paas ......................................... 75

Rahumäe ....................................... 75

l Aime

l Anne
l Anu

Kaldre ................................... 75

Lehtpuu ...................................... 75

Suits ............................................ 70

Rohtla ........................................... 70

l Helle
l Olga

Kristjuhan .................................. 70

Valing ........................................... 70

l Helgi

Klasberg ..................................... 70

l Zinaida
l Maie

Djakina ................................... 70

Tamm .......................................... 70
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Lauri Ausi
XI memoriaal
27. juulil Pirital peetud Maxima GP Lauri Ausi XI
memoriaali 126-kilomeetrise sõidu võitis Silver
Schultz ajaga 2 tundi 53 minutit ja 13 sekundit
napilt soomlase Samuel Pökälä ees. Kolmandana
finišeeris 30 sekundit hiljem Allar Karu.

126-kilomeetrise sõidu võitja Silver Shultz.

Juba esimestel ringidel läks viieliikmeline liidergrupp,
kuhu kuulusid Silver Schultz (Peloton-Scott), Karlo Aia,
Allar Karu (Peloton-Scott), Samuel Pökälä ja Mikko Kejo,
17-liikmelisest jälitusgrupist ette, kasvatades iga ringiga
edumaad. Enne viimasele ringile minemist rebisid Silver
Schultz ja Samuel Pökälä end esiviisikust lahti ning lõpuheitluses tunnistas Pökälä Schultzi paremust.
Esikolmikule järgnesid Karlo Aia, Mikko Kejo ja Gert
Kivistik. Juunioride arvestuses oli sel korral kiireim KarlArnold Vendelin ja naiste arvestuses Liis Rist. 126-kilomeetrise eliidisõidu starti tuli üle 100 ratturi.
“Eilsel proovisõidul ei läinud väga hästi, täna andsin
endast kõik. Kuumus ei heidutanud, kuid konkurents oli
kõva,” ütles Silver Schultz pärast sõitu. “Väikese poisina
vaatasin Lauri Ausile alati alt üles, nüüd oli mul suur au
temanimeline võistlus võita.”
51-kilomeetrisele rahvasõidule suundus ligi 200 ratturit. Sõidu võitis Andre Aduson CFC Rattaklubist, järgnesid Kristjan Savisikk ja Kaupo Raag. Naiste esikolmikus
olid Ele Siimson, Ebe Siimson ja Kelly Kalm.
Juba üheteistkümnendat korda kogunesid rattaspordisõbrad Eestist ja naaberriikidest Piritale, et sõita traagiliselt hukkunud tippratturi Lauri Ausi mälestuseks.
“Õnneks toetas meid ka ilm, saime rattasporti ja aktiivset
ajaveetmist inimestele lähemale tuua,” lausus Maxima GP
peakorraldaja Kristian Randver. “Rõõmu teeb, et Lauri
Ausi mälestussõit on aina populaarsem.”

Lauri Ausi memoriaali korraldajad

Prangli spordipäev
8. augustil peetud Prangli spordipäeval võisteldi
laskmises ja kergejõustikus.
Laskmisvõistlus käis Kaitseliidu Harju Maleva Rävala
malevkonna liikmete valvsa pilgu all. Lasti lamades 100 m
distantsilt ja automaadist AK-4. Meeste põhiklassis võitis
Margus Paju, kes sai 10 lasu tulemuseks 91 punkti. Naistest oli 57 punktiga parim Elika Hunt. Seenioride klassis
võitis naistest Moonika Alviste 81 punktiga ja meestest oli
88 punktiga parim Janno Luurmees.
Kergejõustiku programmis oli 60 m jooks, hoota kaugus, kuni 13-aastased viskasid tennisepalli, vanemad aga
tõukasid viiekilost kuuli. Noorematest osalejatest alustades loen üles kergejõustiku alade parimad.
60 m jooks: Jaakob Orav, Gerda Felpveber, Ats Andreas Prangli, Marleen Keidla, Kristi Kajasalu, Andres
Aduson, Siim Boitsov, Eva-Lotta Põder, Kaido Lembinen,
Moonika Tamm.
Hoota kaugushüpe: Gabriel Helmut Aduson, Gerda
Feldveber, Christopher Palvadre, Marleen Keitla, Andreas
Aduson, Liisa Kivisti, Elika Hunt, Margus Paju, Elmo
Haabo, Kristina Herodes.
Tennisepalli vise: Sander Teras, Kadri Luurmees, Reigo Ventsel, Maaria-Liisa Pintman.
Kuulitõuge: Kevin Kahro, Liisa Kivistik, Siirika Paulman, Ronald Rotenberg, Kaido Lembinen, Hele Hammer.
Suur tänu kõigile, kes olid abiks!

Viimsi valla kultuuri- ja spordiamet

Justkui Brasiilias: äge heitlus
lõppes seisuga 6:4
Viimsi noored ja vallavalitsus pidasid juulis
maha ägeda jalgpallilahingu.

“Kas nemad ongi meie vastased?” arutavad vallavalitsuse
ametnikud ja teenistujad mõisaparki pärale jõudes, sest jalgpalliväljakul teevad juba sooja
seitse hirmuäratavalt profi moega punases särgis poissi.
Rõõmsameelselt, ent ka natuke kohkunult panevad valla meeskonna liikmed endale
selga sinise särgi. Hakatakse
ka oma lihaseid üles äratama.
Sinisärkide silmis särab ootusärevus, kuid seal on pisut ka
hirmu. Noortele ei tahaks ju
kuidagi alla jääda. Platsile lisandub jalgpallifännist vallavanem
Andres Kaarmann: “Nii, meeskond! Tuleb põnev pärastlõuna!“
Õhku kerkib küsimus: kas
teeme segameeskonna või võistlevad ikka noored vanemate vastu, nagu algul räägitud? Demokraatliku hääletuse tulemusena
jääb segameeskondade idee kaotajaks ja nii mõnigi tunneb, et
tuleb karm mäng. Mõne minutiga selgub, et noorte meeskonnas on mõned liikmed üle
ning vallavalitsuse tiimist mõned veel puudu.
Vallavalitsuse meeskonnaga liituvad Oliver Raude ja Remi
Lember, kes salaluure andmeil
on keskmisest paremad mängijad. Üks liige veel puudu, kuid
varsti liitub ka noorsootöötaja
Erik Kuldkepp. Meeskonnad
on komplekteeritud, “laenatud”
poistele õiged riided selga saadud, nüüd pildistama!
Noorte meeskonda kuuluvad Viimsi noored, kes treenivad Martin Reimi jalgpallikoolis, ja Viimsi õpilasmalevlased.
Võistkondade kaptenid vahetavad tõsise käepigistuse ja
mäng võib alata.
“Sa oled nii tubli, Henry!
Veidi veel! Ai, pärast läheb paremini! Taavi, nüüd on sinu võimalus”. See kostab ergutajate
ridadest. Poolehoidjaile lisandub veel kaks valjuhäälset neidu. “Uuuuh! Punapüks-sinisärk
nr 1! Me saime värava,“ hüüab
vallavalitsuse meeskonna fänn.
Vallavalitsuse noormehed-neiud
on tublid, ei anna jalgpalli-maleva noortele alla! Peagi saabub
järgmine värav! Fännid karjuvad ja lipud lehvivad, mängijate
silmist on näha rahulolu.
“Mine-mine-mine Taavi!
Mine Henry! Andres-Andres!
Nii, kohe tuleb värav,“ on ergutusmeeskond veendunud. Veidi
veel ja värava lööb vallavalitsuse Henry!
“Sisseostetud poisid on tublid! Nii palju väravaid. Järgmiseks aastaks teeme vallavalitsuse meeskonna ka tugevamaks!
Meie korvpalli-rattapoisid on
ka head,“ on vallavalitsuse ergutajad kindlad.

Mäng kogub tuure. Fotod Liina Rüütel

Kaptenid Janis Tõnisson ja Andres Kaarmann suruvad kätt.

Ka sinisärkide võistkond sai jalgpallikoolist pisut täiendust.

Punastes ja kollastes särkides võistlesid jalgpallikooli ja õpilasmaleva noored.

Vahepeal on mõni pall ka
väravasse jõudnud.
“Vallavanem, sinu kord!
Anna pall nüüd Taavile,” on
pingil istudes hea lihtne juhendada.
Noortemeeskonna fännid
on kahevahel: ei tea, kas pool-

dada valda või noortemeeskonda. Värav noortele! “Oh, nad
on ka tublid. Huvitav, mis seis
oleks poolaja lõpul, kui vallavalitsuse meeskonnas oleks
veel rohkem vanemat generatsiooni?” küsib üks neiu teiselt.
Esimese poolaja lõpp: “Oh,

ma sain lõpuks end soojaks,”
ütleb üks noor punasärk teisele.
Järgneb naerupahvak. “Mina
ka,“ hüüab teine.
Meil, vallaesinduse ergutajatel, jääb vaid loota, et vanem
generatsioon ei väsi niipea ära.
Mängijad on hetkel õnnelikud ja rahul, seis on hea.
“Võitsime selle poolaja, teist
ei oska ennustada, ent kindel
on see, et täna ma jooksma ei
lähe,” sõnas rahuolevalt mängija Kadi Bruus.
Mängijad vahetavad väljakupoolt. Ergutajad on mures:
“Entusiasm on raugemas, nad
hakkavad väsima! Vesi ei aidanud!”
Kui esimesel poolajal käis
mäng pigem noorte värava ees,
siis nüüd toimub tihe võitlus
vallavalitsuse värava juures.
“Birgit-Taavi-Henry-ErikAndres-Alar-Kadi-Tähve-ja-teised – te olete tublid, teil läheb
hästi,” üritame mängijaid kaugelt innustada. Tundub, et aitab!
“Taavi, Taavi, kohe on värav! Näed, ma ju ütlesin! Ta on
tubli, peaasi, et ära ei väsi!”
Noored on end tõesti soojaks saanud ning valla väravavaht Alpo saab eelmise poolajaga topelt koormuse. Juba
teine värav viimase 15 minuti
jooksul!
Mõlema meeskonna liikmed on tublid ja peavad soojale ilmale hästi vastu. Väravaid tuleb, joosta saab ning
mis peamine: mängu võetakse
tõsiselt, aga samas ka humoorikalt.
“Poisid-tüdrukud – juurdejuurde!”
Seis on viigis – mõlemal
poolel on neli väravat.
“Tegelikult viiki ka ei taha,
veel on mõned minutid, lööge
pall väravasse,” hüüab noortemeeskonna liige. Väga väikese
vahega lüüakse kaks väravat.
Mängu võidab Viimsi vallavalitsuse meeskond seisuga 6:4.
Viimsi vallavalitsus, mõlemad meeskonnad ja kõik
ergutajad tänavad mängu korraldajaid!

Liina Rüütel
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Kiiver peab peas olema nii väikestel kui ka suurtel retkelistel. Foto Viimsi Vallavalitsus

Rattaretkele järgmisel nädalal
Viimsis tähistame
20. augustil Eesti taasiseseisvumispäeva 42 km
pikkuse jalgrattaretkega.
Meie neljas rattaretk viib
matkajad külla headele
naabritele Maardu linna
ja Jõelähtme valda.
Tegemist on sama marsruudiga, mis oli kavandatud juunis
väga halva ilma tõttu ära jäänud rattaretkeks. Seda teekonda läbides saame hea ülevaate
naabrite vaatamisväärsustest
ja ajaloost.
Osalema on oodatud kõik
rattahuvilised olenemata vanusest ja sportlikust vormist. Iga
10–15 kilomeetri tagant teeme
puhkepausi, et peatuda mõne

vaatamisväärsuse juures, kus
kohalikud tutvustavad oma
ajalugu ja tänast päeva.
Soovijad saavad grupiga
liituda mistahes peatuspunktis
või retke ka endale sobivas kohas lõpetada. Orienteerumist
hõlbustab Viimsi rattaretke
kaart, kuhu on märgitud marsruut ja vaatamisväärsused.
Kõik osalejad saavad kaardi
retke alguspunktis Randvere
kooli õuel, kaardiga saab varem tutvuda valla kodulehel.
Soovitav on kasutada eelkõige maastiku- või linnaratta
tüüpi ratast, sest maanteerattaga võib metsateedel olla ebamugav liikuda. Palume kõigil
ratturitel kanda kiivrit!
Koguneme Randvere kooli

ees kell 9.30. Rattaretke lõpppunktiks on samuti Randvere
kool, kuhu jõuame u kell 19.
Viimsi rattaretkel osalemine
on kõigile tasuta!
Kõigilt, kes ise retkel ei
osale, palume aga mõistvat
suhtumist. Liiklus võib marsruudil olla kohati häiritud. Vabandame ebamugavuste pärast!

Remo Merimaa

Lisateave
Viimsi valla kultuuri- ja
spordiamet, Remo Merimaa tel 6028 860, remo.
merimaa@viimsivv.ee.
Marje Plaan tel 6028 866,
marje@viimsivv.ee ja
www.viimsivv.ee.
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l Otsime pühendunud ja kogemustega täistööajaga hoidjat 1 aasta ja 10-kuusele tüdrukule alates septembrist. Tööaeg neli päeva nädalas vahemikus k 8–17. Lapse hoidmine toimub tema kodus
Pärnamäe külas. Töö kestvus u aasta. Ideaalsel
hoidjal on varasem kogemus, ta räägib ilusat eesti
keelt emakeelena, naudib laste seltskonda ja tal
on vanust vähemalt 30 eluaastat. Tasu on vääriline ja kokkuleppel. Kontakttel 5178 904.
l Soovime leida väga asjaliku töömehe, kes valdaks ka elektritöid. Tel 5186 225.
l Puhastusteeninduse ettevõte vajab Viimsi Kooli
põrandate masinpesijaid töötasuga 350 ja 250
eurot bruto. Tööajad (5–6 x nädalas) vastavalt
k 18–22 ja k 22–01. Helistage tel 5342 8840.
l Müüa Harjumaal kasvatatud värsket küüslauku!
Asukoht: Viimsi vald. Alates 5 kg toome Tallinnas
ja selle lähiümbruses kohale tasuta. Kaugemale
korraldame soodsa transpordi. Hind 5 €/kg. Saada
ka suurtes kogustes, hulgimüügis hind veel soodsam.
Kontakt: Eesti6lauk@gmail.com või tel 5400 4959.
l Müüa puitbrikett kandiline 145 €/960 kg,
premium pelletid 185 €/960 kg, turbabrikett
110 €/950 kg, kütteklotsid 1,6 €/kott, lepp 2,5 €/
kott, kask 2,8 €/kott. Tel 5380 3858.
l Ära anda 7 arvutilauda ja hästi kuivanud euroalused, asuvad Haabneemes. Info tel 5114 288.
l Viimsi Peetri Pizza (Kaluri tee 3) võtab tööle
nobeda, kliendisõbraliku pitsameistri-klienditeenindaja. Vajadusel väljaõpe. Tasu konkurentsivõimeline. CV saatke: sirli@tehnovorm.ee, info tel
5663 5651. Täiskohaga või osalise tööajaga. Pakume hooajaliselt tööd ka pitsatakso (Viimsi, Pirita,
Mähe) kullerile.
l Otsime koduabilist/hooldajat 30–35 tundi nädalas Viimsis Pärnamäe külas. Töö sobib hästi ka
nooremale ja reipale pensionärile. Huvi korral
palun ühendust võtta telefonil 5514 168, Marika.
l Otsin Viimsi valda 3-toalist üürikorterit. Tel 5646
6401 või railirebas@hotmail.com.
l Ostan rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja
5011 628, Tim.
l Korda ja puhtust armastav noor kolmeliikmeline pere otsib Viimsisse 3-toalist üürikorterit. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel 5358 3361, Annika.
l Annan prantsuse keele eratunde. Tel 5344 4808.
l 1,2-aastane tüdruk otsib hoidjat. Hoidmine on
lapse kodus Randvere külas. Tasu kokkuleppel.
Võimalus leida endale tasuv ja pikaajaline töö
– otsime hoidjat mitmeks aastaks. Lisateave tel
5552 2015, Kristi.
l Paigaldame vastavalt projektile Teie kinnistule
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning teeme liitumise ühisveevärgiga. Veemõõdusõlme väljaehitamine. Kaevetööd (vajadusel ka roxoni teenus).
Keevitustööd, aiateede kivitööd, äärekivide ja mahutite paigaldus. Tel 5656 7690.
l Klassikaline massaaž koos tervendava jalatallaja pea punktmassaažiga. Inimkeha on täis punkte,
mis peegeldavad Teie tervislikku seisundit, valulikke kohti mudides läheb tervis paremaks, palju abi
on juba ühest korrast! Tulen massaažilauaga Teile
koju – kliendile hea mugav. Hind 20 €/h. Lisaks
pakun kiiret ja korralikku kodukoristust, soovitajad
olemas. Hind 10 €/h. Tel 5206 817, Kätlin.
l Lamekatuste remont ja paigaldus, plekitööd.
Tel 5567 4698, Tanel.
l Müün vutimune, hane- ja vutiliha (kohaletoomisega). Kontaktaadress: hanneslepik@gmail.com,
tel 5813 6521.
l Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20
cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine:
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
l Tallinna Padriku Lasteaed vajab toimekat ja
rõõmsameelset õpetaja abi. Lisainfo tel 5017 364,
CV saata erle.jaska@padriku.edu.ee.
l Müüa puitbrikett (10 kg) kandiline 145 €/960
kg, pellet premium > 185 €/960 kg, turbabrikett
110 €/950 kg, klotsid 1,7 €/kott, lepp > 2,5 €/
kott, kask 2,8 €/kott. Tel 5380 3858.

l Pikaajalise kogemusega (sh auditeerimine)
raamatupidaja osutab raamatupidamisteenust
väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Hind
sõltub töö mahust. Olemas programm. Võta ühendust: kadriniinemaa@gmail.com või tel 5100 055,
leiame parima lahenduse.
l Teostame ehitus- ja remonditöid: katused (kivikatused – tõrvapapp), räästad, vintskapid, betoonitööd, fassaadid, terrassid, palkmajad jooniste
järgi, siseviimistlus. Pakume parima lahenduse.
Teave tel 5897 6656 või meelisehitus@gmail.com.
l Ostan Teie seisva või mittetöötava auto, võib ka
ülevaatuseta. Pakkuda võib kõike. Tel 5674 0940,
Mart.
l Tänavakivide paigaldus, kiviteede puhastus,
puitterrassid, puutööd, akende vahetus, puit ja
võrkaiad, lamekatused ja remont, haljastustööd.
Tel 5517 825, ehitusproff@neti.ee.
l Ohtlike puude eemaldamine, võsalõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!
l Tänavakivide müük ja paigaldamine, asfalteerimine, freesasfaldist teed, haljastus jm. Tegeleme
tänavakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade
ehitusega. Väiksemad asfalteerimistööd: sissesõidud, kõnniteed. Teeparandus, aukude parandamine. Teave: henno.piirme@gmail.com,
www.kivivennad.ee. Tel 5519 855, 5588 842.
l Vahva 3-aastaseks saav poiss otsib endale lasteaiast vabadeks päevadeks ning aeg-ajalt ka õhtuti
lapsesõbralikku ja kohusetundlikku hoidjatädi.
Lisainfo tel 5182 523 või merilinp@hotmail.com.
l Otsin toredat kogenud lapsehoidjat 1,7-aastasele
pojale. Tööaeg alates septembrist igal reedel
k 9–18. Elame Pärnamäe külas. Tel 5656 4845.
l Niidame muru, trimmeriga ka pikemat rohtu.
Info tel 5598 7622.
l Müüa kuiva küttepuud: lepp, kask. 40 l võrkkotis
ja lahtiselt. Erinevad mõõdud. Tel 512 0 593,
bbqpuit@gmail.com.
l Müün mulda, kruusa, killustikku, liiva. Koos
transpordiga. Hind soodne! Tel 5608 1801.
l Litsentseeritud korstnapühkija teenus.
Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. Kirjutage
margus@korvent.ee, tel 5526 281.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857.
l Must muld. Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kiviktaimlasse ja lillepeenrasse. Kasvumuld
on suure huumusesisaldusega, turbapõhine ja
väga hea toiteväärtusega ning ilma kivideta. Teie
käsutuses on kuni 6 tonni (u 8 m3) musta mulda
hea manööverdusvõimega kalluril. Sooduspakkumine suve lõpuni 80 €. www.vaike.veoks.ee,
mullavedu@hot.ee, tel 5252 632.
l Fassaadide soojustus, krohvimis- ja värvimistööd. Töö kiire ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228,
snellson.madis@gmail.com.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. Tel 5092 936.
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotse, tulehakatust ning
saepuru kotis, koos toomisega. Tel 5018 594,
www.kaminapuud.com.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
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 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 Akende pesu, vihmaveerennide puhastus,
ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
põrandate vahatamine. Täpsem info www.puhastused-kpe.ee, tel 5638 8994.
l Ära anda 3kuune kassipoeg. Ilvese silmad, lumekakumustriline selg. Peab puhtust, nurrub hästi.
Emane, hea hiirepüüdja. Kiire! Tel 513 5384.

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses
tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Väikesemahulised transporditeenused erinevate
järelhaagistega (Kuni 3T).
Liiva, killustiku ja mulla
müük; transporditeenus. Müüme väikeses
koguses saematerjali ja
võrkkottidesse pakitud
saepindasid, halupuid.
Tel 5251 989.
info@haagisterent.ee,
www.haagisterent.ee

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Viimsi Teatajale
on reklaami
eest võlgu
firma Garden
House OÜ

Avame septembris vee- ja saunakeskuse!
Otsime oma kollektiivi uusi liikmeid:
hotelli administraator (osalise tööajaga), kohviku
teenindaja, spaa teenindaja (väljaõpe kohapeal),
füsioterapeut, massöör, kosmeetik, koristaja.
Ootame Teie kirja ja CV-d
e-mailile: personal@spalavendel.ee
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Randveres asuv kodune

Mummu lastehoid
võtab vastu uusi lapsi,
vanuses 1,5 kuni koolieani!
www.mummulastehoid.ee
Info tel 5699 7448

Teade silmahaigetele
Silmaarsti ambulatoorsed vastuvõtud
lastele ja täiskasvanutele AS Fertilitas
erakliinikus Kaluri tee 5a, Haabneeme
lE
l T,

14.00–17.30
K 8.00–15.00

Silmahaiguste, nägemishäirete esmane
diagnoosimine ja ravi.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule tel 605 9600, 605 9601

www.fertilitas.ee
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