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Püünsi põhikool
kutsub . aprillil külla!
3. aprillil on Püünsi koolimaja uksed huvilistele avatud hommikust õhtuni ning päeva vältel
saab tutvuda igapäevase koolieluga: uudistada
ruume, külastada tunde ja suhelda õpetajatega,
imetleda õpilastöid ja maitsta koolitoitu.
Sama päeva õhtul algusega kell 18 räägib
Mare Liiger nii lastevanematele kui ka kõigile
teistele huvilistele teemal „Noored ja narkootikumid”.
Ootame teid 3. aprillil osa võtma nii koolipäevast kui ka õhtustest üritustest. Rõõmsate
kohtumisteni!

Tiina Karu
Püünsi põhikool huvijuht

Abivallavanem Jan Trei ja ASi Cleanaway Tallinna osakonna juhataja Tiit Orissaar

Viimsi valla jäätmepunkt on avatud
Viimsi vald avas 1. märtsil esimese jäätmepunkti, mis on mõeldud
vallaelanike teenindamiseks.
Avatud jäätmepunkt on mõeldud
üksnes Viimsi valla elanike teenindamiseks. Juriidilistelt isikutelt
jäätmeid vastu ei võeta. Jäätmepunkti haldaja-operaator on AS
Cleanaway (tel 1919).
Jäätmepunkt asub Pringi külas
Vanapere põikteel (Vanapere III
kinnistul) ja on avatud teisipäevast
reedeni kella 10–18ni ja laupäeviti
kella 10–15ni. Jäätmepunkt on suletud pühapäeviti ja esmaspäeviti.
Milliseid jäätmeid saab tuua
valla jäätmepunkti?
Jäätmepunkti saab tuua suurjäätmeid, probleemtooteid, elektroonikat, vanarehve, ohtlikke jäätmeid,
paberit ja pappi ning aia- ja haljastusjäätmeid.
Milliseid jäätmeid kogutakse
jäätmepunktis tasuta ja milliseid
tasu eest?
Tasuta võetakse elanikelt vastu vanapaberit, komplektseid elektri- ja

Püünsi põhikool
vajab

elektroonikaseadmeid (külmikud,
telerid, tolmuimejad, pesumasinad,
arvutid ja kõik muu kasutuskõlbmatu kodutehnika), vanarehve,
ohtlikke jäätmeid. Samuti hakatakse jäätmepunktis koguma vanametalli.
Ohtlike jäätmete vastuvõtule
on kehtestatud koguselised
piirnormid alljärgnevalt:
• õlid ja õlifiltrid – kuni 20 l
• päevavalguslambid – kuni 10 tk
• elavhõbedajäätmed – kuni 2 kg
• aegunud ravimid – kuni 2 kg
• värvi- ja lakijäätmed – kuni 10
kg
• olmekemikaalid – kuni 10 l
• vanad akud ja patareid
Tasu eest võetakse vastu suurjäätmeid, aia- ja haljastusjäätmeid,
mittekomplektseid külmikuid, veoauto ja väiketraktori rehve.

kunsti- ja tüdrukute
käsitööõpetajat
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile Kooli tee 33,
Püünsi küla, 74013 Harjumaa või e-postile
birgit@pyynsi.edu.ee
hiljemalt 19. märtsiks.
Täpsemat informatsiooni Viimsi valla jäätmepunktis kogutavatest
jäätmeliikidest saab Viimsi vallavalitsuse kommunaal- ja heakor-

raametist telefonil 606 6853 või epostil talvari@viimsivv.ee.

Jan Trei
abivallavanem

Info telefonil 606 6919.
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Nii nad Randvere ranna
puhkeala uputasidki
Kui 2005. aasta suvel Randvere külaelanike üldkoosolekul kiideti täielikus üksmeeles heaks küla arengukava aastateks
2005–2010 (2015), ei osanud uneski
näha, et selle ellurakendamisel võib kerkida ületamatuid takistusi. Ja need ei tulnud mitte väljastpoolt, vaid hoopis külast
enesest.
Aga kõigest sellest järgemööda. Juttu tuleb
Randvere rannaalast ja selle rajamise taotlustest. Küla arengukava iseloomustas 2005. aasta
rannaala järgmiselt.
Küla supelrand on välja arendamata, pääs
merele on paljudes kohtades kinnistuomanike
poolt suletud, paatide mereleviimise, randumise ja rannas hoidmise kohad puuduvad, merreminek on ohtlik ja raskendatud kividerohke
ning kinni kasvanud madalaveelise kaldatsooni
tõttu, merevee vastavust üldkasutatava supelranna normidele ei kontrollita.
Külarahva heakskiidetud tegevuskava nägi
ette Muuga lahe äärse rannaala detailplaneeringu kehtestamise (2006), supelranna projekti
koostamise ja väljaarendamise (2009) ning merevee kvaliteedi kontrollimise (alates 2007).
Tunnistan ausalt, et võtsin sinisilmselt selle
probleemi vedamise Randvere külaseltsi juhatuse ja külavanema töö prioriteediks number
üks.
Algus näis paljutõotav. Viimsi vallavalitsus
tellis veel samal aastal OÜ-st Optiset geodeetilise alusplaani valla üldplaneeringu järgi puhkeotstarbelisele rannaalale, mis paikneb Kibuvitsa tee ja Niinepuu tee vahelisel alal. Ala on
ajuti mere üleujutuste mõjutsoonis.
Konsulteerisin nendes küsimustes nii geoloogide, keskkonnakaitsjate kui ka bioloogidega, et selgitada võimalikke keskkonnamõjusid
projekti elluviimisel.
Mullu 16. veebruaril võttis vallavalitus vastu korralduse nr 89 sellekohase detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise
kohta. Viimsi Valla Arenduskeskuse OÜ asuski
detailplaneeringut koostama. Eskiisi esialgne
variant ei olnud jõudnud veel kaante vahelegi,

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee.
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis
lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833
Toimetaja: Kerttu Valt, tel 606 6864
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas
Trükki toimetanud: Ekspressmeedia
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 28. märtsil.

kui rannaäärsete kinnistute omanikud tõstsid hädakisa ja levitasid
kuulujutte külavanema ja teiste hirmuäratavast kinnisvaraarendusest.
Heideti ette seda, et mereäärsete
elanike privaatsust rikutakse, elutingimused halvenevad, kinnistute
turuväärtus langeb jpm.
Selles olukorras tekkis vajadus elanikke informeerida ja veel
töös oleva projekti eskiislahendust
tutvustada. Mullu 8. detsembril
toimuski küla üldkoosolek, mille
käigus tehti kriitilisi märkusi ja
ettepanekuid eskiislahendi kohta.
Üldkoosoleku otsus selles küsimuses on allkirjastatud protokollis
järgmiselt:
„Jätkata Randvere küla rannaala
puhkealaks väljaarendamist ja teha
ettepanek selle projekteerijale teha
ranna puhkeala detailplaneeringu
projekti eskiislahendusse muudatused, jättes sellest välja rannakindlustuse rajamise Kaevuaia tee
ja Niinepuu tee vahelisele alale,
täpsustada merepiiri kulgemine,
jätta välja autode parkimise kohad,
võtta ühendust mereäärsete kinnistute omanikega jm.”
Eeldasin, et eskiisi korrigeerimine võimaldab saavutada konsensuse rannaala projekti pooldajate
ja rannaäärsete kinnistuomanike
vahel, kuid viimaste vastuseis mis
tahes lahendile aina suurenes ja
tipnes tänavu 26. veebruaril vallavalitsusele esitatud kirjaliku nõudmisega peatada Randvere küla
rannaala detailplaneeringu koostamine, millele oli korjatud 234
allkirja. Kõik need allkirjad olid
kogutud veel enne, kui korrigeeritud eskiis Randvere külakeskuses
tutvumiseks välja pandi. Eskiisilt
oli ilmselgelt fikseeritud ja näha,
et rõhuv enamik kavandatud puhkealast on ehituskeeluvöönd, kus
ei ole ega saagi olla mingit kinnisvaraarendust ega ehitisi. Aga see
protestijaid nähtavasti ei huvitanudki, sest nende eesmärk oli kindel: torpedeerida ranna puhkeala
detailplaneeringu lõpuleviimist.

Millega siis protestis oma
nõudmisi põhjendati?
Resoluutset vastuseisu avaldati kõigepealt mereäärse rannariba munitsipaliseerimisele ja kalda kindlustamisele, maa-ala kruntideks
jaotamisele ning neile võimalike
hoonete kavandamisele, (eespool
kirjutasin, et rannaäär on valdavalt
ehituskeeluvöönd), veel ei lubatud teha parkimisplatse ja kergliiklusteid (aga neid uuel eskiisil
ei olnudki), lõkkeplats, spordi- ja
mänguväljakud, samuti paadilautridki kuulutati vastuvõtmatuteks.
Ja lõpuks kodanike kategooriline
nõue: me ei soovi Randverre uut
Pirita randa.
Ma küsiksin siinkohal vastu,
kas Randvere teised elanikud peavad siis suplema Pirita rannas, sest
kohapeal ei lubata luua elementaarsemaidki rannale vajalikku liivakallast, riietuskabiine, istepinke,
WC-sid, rannavolle väljakuid jms,
ning laste kisagi olevat privaatsust
häiriv. Aga seda on ju ainult 1–1,5

kuud aastas (!) ja kui ilmataat sedagi annab.
Huvitav on nõudmise lõpupoole esitatud väide: „Kahetsusväärsel kombel moonutab külavanema
poolt meile esitatud külakoosoleku protokoll tegelikult hääletusele
pandud ja vastu võetud otsust ulatuses, mida võiks nimetada isegi
protokolli võltsimiseks.”
Nagu varem nimetasin, oli
nõudmisele alla kirjutanud 234 kodanikku. Võrdlesin nende nimekirja 8. detsembri küla üldkoosolekul
osalenud inimeste nimistuga ja sain
üllatavaks tulemuseks, et ainult 22
neist olid osalenud koosolekul.
Nüüd ma küsin kollektiivse kirja
esitajalt Jaan Väljaotsalt, kuidas
said need 212 allkirja andnut teada,
mis üldse toimus külakoosolekul,
mis seal otsustati või mida „võltsiti”, kui nad ise seal ei viibinudki?
Pealegi ei olnud neist ükski enne
seda saanud tutvuda korrigeeritud
eskiislahendusega, sest nemad olid
allkirjad juba andnud, enne kui eskiis välja pandi. Vahemärkusena
olgu lisatud, et mina ei juhatanud
ega protokollinud küla üldkoosolekut ja seega ei saanud kuidagi ka
protokolli võltsida, sest see on ju
asjaosaliste allkirjastatud.
Võrdlesin veel protestikirjale
alla kirjutanud isikute nimekirja
Viimsi valla elanikeregistri andmetega (27. veebruari 2008. aasta
seisuga) ning veendusin, et 79 allkirja andnud kodanikku ehk 34%
protestijatest ei olegi (!) Randvere

küla elanikud, kel ei peaks üldse
olema õigust küla eluolusse sekkuda.
Ma ei tea, kuidas suhtub ja reageerib vallavalitsus eeltähendatud
nõudmistesse, mis tulnuks kodanikel 30 päeva jooksul käiku anda
pärast detailplaneeringu lähteülesande kinnitamist Tallinna halduskohtule või esitada vaie vallavalitsusele. Nõudmised detailplaneeringu peatamiseks on seega esitatud
11-kuise hilinemisega. Kui see töö
nüüd tõesti peatatakse, siis tekib
küsimus, kes kannab tehtud kulud,
kas ehk hilinenud protestijad ise.
Muuseas küsitlesin mõnda
nõudmistele allkirja andnud tuttavat, kes samuti külakoosolekul
ei osalenud, et kuidas sa sellele
paberile alla kirjutasid. Sain vastuseks, et nende juurde tuli keegi
kodanik mingite paberitega ja küsis: kas te olete nõus, et rannaala
täis ehitatakse. Loomulikult ei ole,
vastas tema ja kirjutas paberit läbi
lugemata alla. Võib arvata, et samamoodi viidi eksiteele ka paljud
teised allkirjaandjad. Aga ma tean
ka konkreetseid inimesi, kes keeldusid alla kirjutamast, kuid neil ei
lastud seda paberile märkida, sest
see oleks protestikirja „ära rikkunud”.

Mis saab edasi?
Elu kulgeb omasoodu, külavanemad tulevad ja lähevad, kuid meri
ja mererand jääb. Ja temaga koos

probleemid, mis aina teravnevad.
Kuna muule ja kaldakaitsevalle
ei lubata väikesearvulisel elanikkonnal teha, siis on vastavate
tingimuste kokkulangemise korral (merevee kõrgseis, NNO- või
ONO-suunaline torm) vaid aja
küsimus, mil kõnealune pisuke ja
ainuke Randvere ranna liivaseljandik Kibuvitsa teest lõuna suunas on minema pühitud Muuga
lahe lõunasoppi, põhjustades seal
roostiku vohamise ja kinnikasvamise.
Siit väike soovitus rannaääre
kinnistute omanikele: kontrollige
geoaluselt, millisel absoluutkõrgusel on teie maja vundament, siis
asetage end olukorda, mil veetase
lahes on 1,5 m üle Kroonlinna
nulli (nagu oli see 2005. aasta
jaanuaris) ja puhub 10–11palline
kirdetuul, mis tekitab tagasihoidlikult 2,5meetriseid laineid, ning
saate teada, et kuni 4 meetri kõrgusel paiknev vundamendialune
on suure tõenäosusega varsti ära
uhutud. Aga see ei pruugi juhtuda täna. Meri on nagu viitsütikuga pomm, mis ei ütle ette, millal
lõhkeb.
See oli lühike stsenaarium
Randvere ranna uputamisest kaudses ja otseses mõttes.

Madis Kaasik
Randvere külavanem

Palusime tekkinud olukorda
kommenteerida vallavanem Urmas Arumäel:
Suures plaanis on see on üks
kehvasti lavastatud etendus!
Meile on lavastajad teada ja
üks nende ninameestest ei ole
üldsegi Randvere mees. Tegelikult on see alatu tegu, valetada inimestele selleks, et saada
neilt kätte allkiri oma isiklike
või ka poliitiliste ambitsioonide täideviimiseks.
Randveres elab ligi 1200 inimest,
neist alaealisi on 305. Seega allkirjaõiguslikke on kokku ca 900.
Nagu artiklist lugeda, anti arvesse minevaid allkirju 155 (antud
allkirjad 234 miinus Randveres
mitteelavad isikud 79). Kas tõesti
on Randveres tekkinud vastasseis
mereäärsete ja teiste külaelanike
vahel? Olen seda rohkem kartnud
ühe teise küla kontekstis, kus samuti inimestele valetati, selleks
et allkirjad kätte saada.
Vallamajja on jõudnud ka
kuuldused, et need, kes ei ole
külasisese senise asjaajamisega rahul, kavandavad asutada
oma külaseltsi. Otsest takistust
selleks ei ole, küll aga oleks see
halb märk sellest, et senised katsed külademokraatiat arendada

ja ühistegevust edendada on läbi
kukkumas.
Vallavalitsusel on nendesse
külasõdadesse ka üsna keeruline
sekkuda. Me võiks ju öelda, et
kakelge aga pealegi ja vaadake
ise, kuidas hakkama saate, aga
seda me loomulikult ei tee. Vaatame, mis aeg toob, ja siis teeme
oma otsused.
Küla esindusorgan on külarahva koosolek ja sellel valitud külavanem (mitte külaselts,
nagu tihti arvatakse). Randveres
on asjad nii, et küla seaduslik
esindusorgan (üldkoosolek) on
2005. aastal heaks kiitnud küla
arengukava aastateks 2005–2010
(2015), mis nägi ette Muuga lahe
äärse rannaala detailplaneeringu
kehtestamise, supelranna projekti
koostamise ja väljaarendamise.
Nüüd toimunud koosolekul aga
olevat oldud rannaala korrastamise vastu. Tuleb tunnistada, et
Randvere küla arengukava oli
esimene kogu vallas ja on siiani
olnud eeskujuks teistele külavanematele oma küla arengukava
koostamisel.
Valla poolt vaadatuna on õigusjõus nii Randvere küla arengukava kui ka selles ette nähtud

planeeringumenetlus. Vallavalitsusel on alust planeeringut muuta või tühistada vms alles siis,
kui külavanem sellise taotluse
teeb. Külavanem aga saab sellise
taotluse teha alles siis, kui küla
üldkoosolek on nii otsustanud ja
muutnud küla arengukava. Sellist
otsust vallavalitsuse teada olemas
ei ole (vähemalt pole me seda
näinud).
Minu soovitus randverelastele
ja Randvere külavanemale on:
kutsuge kokku Randvere küla
üldkoosolek (nii mereäärsed kui
ka need teised), arutage rahulikult küla arengukava uuesti läbi
ja tehke siis seadusele vastavad
ja demokraatlikud otsused ja
kaasake nende elluviimisesse ka
külaselts.
Vallavalitsuse nägemuse kohaselt pidi Randverest saama
Viimsi idakalda keskus, mille
juurde kuulunuks ka korrastatud
rannaala. Kui külarahva hulgas
koostöövaimu ja -tahet ei ole ja
kui asjad aetakse keeruliseks ning
inimesed pööravad tülli, nagu see
praegu on, peab vallavalitsus oma
tegevusplaane ja -kavu ka muutma, vägisi midagi teha ei saa.
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Randvere ja Tammneeme
külla rajatakse vee- ja
kanalisatsioonitorustikud
Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine Randvere
ja Tammneeme külla on neljas etapp ISPA veemajanduse vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamistöödest Viimsi
vallas.
AS Viimsi Vesi korraldas 24.
novembril 2007 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti
käigus rahvusvahelised riigihanked, mille eesmärk oli
korrastada Randvere ja Tammneeme küla vee- ja reoveemajandust Euroopa Liidu kaasrahastamisega.
Randvere küla torustike rajamise riigihankel osales üksteist
pakkujat: AS Amaks, AS Viimsi Keevitus, Merko Ehitus AS,
Skanska EMV AS, AS K&H,
AS Esmar Ehitus, AS Terrat,
Water Ser Lõuna-Eesti, Facio
Ehituse AS, AS Arco Ehitus ja
AS Akronto. Odavaima pakkumise esitas Merko Ehitus AS
summas 1 687 068 eurot.
Tammneeme küla torustike rajamise riigihankel osales
kümme pakkujat: AS Aspi,
Merko Ehitus AS, Skanska
EMV AS, AS K&H, AS Esmar
Ehitus, AS Terrat, Water Ser
Lõuna-Eesti, Facio Ehituse AS,
AS Arco Ehitus ja AS Akronto.
Odavaima pakkumise esitas
Esmar Ehitus AS summas 1
363 321 eurot.
Vee- ja kanalisatsioonitorustikke rajatakse Randvere
külas järgmistele tänavatele:
Tammekivi tee, Tammenurme
tee, Suurekivi tee, Põldvuti tee,
Kibuvitsa tee, Nõmmeliiva tee,
Kirikaia tee, Keiu tee, Külavahe tee, Mõisavahe tee, Koralli
tee ja Niinepuu tee.
Vee- ja kanalisatsioonitorustikke rajatakse Tammneeme
külas järgmistele tänavatele:
Tammneeme tee, Hallikivi tee,
Mereääre tee, Tammetõru tee
ja Metsaääre tee.
Rahvusvahelises riigihankes
on sätestatud järgmised tööde
mahud Randvere küla veeja reoveetorustike ehituseks:
vee- ja reoveetorustike projekteerimistööd, reoveepumplate
projekteerimine (3 tk), reoveepumplate rajamine (4 tk),
reovee isevoolsete torustike
rajamine pikkusega u 5,5 km,
reovee survetorustike rajamine
u 2,9 km, veetorustike rajamine pikkusega u 6,7 km. Veeja reoveetorustikke rajatakse
arvestuse järgi ligi kahesajale
kinnistule.
Rahvusvahelises riigihankes
on sätestatud järgmised tööde
mahud Tammneeme küla veeja reoveetorustike ehituseks:
vee- ja reoveetorustike projekteerimistööd, reoveepumplate
projekteerimine ja rajamine

Uued torud
(2 tk), veevarustuse rõhutõstepumpla projekteerimine ja rajamine (1 tk), reovee isevoolsete
torustike rajamine pikkusega u
4,6 km, reovee survetorustike
rajamine u 1,1 km, veetorustike rajamine pikkusega u 5,5
km. Vee- ja reoveetorustikke
rajatakse arvestusega ligi sajale
kinnistule.
Projekteerimistöödega peab
ehitaja lõpule jõudma Randvere külas saja päevaga alates
lepingu sõlmimisest kuni ehitusloa väljastamiseni. Torustike ehitustöödega peab ehitaja
valmis saama kahesaja päevaga alates ehitusloa väljastamisest kuni valminud ehitustööde
vastuvõtmiseni.
Tammneeme külas peab ehitaja projekteerimistöödega lõpule jõudma saja päevaga ning
torustike ehitustöödega 150
päevaga. Viiendas Ühtekuuluvusfondi etapis on plaanis
korraldada hanked Hundi tee
vee- ja reoveetorustike rajamiseks, veehaarde puurkaevude
rajamiseks, toorveetorustike
rajamiseks veehaardest plaanitravasse veetöötlusjaama ning
Viimsi keskse magistraalveetorustiku rajamine, et ühendada
Tammneeme, Lubja, Viimsi ja
Pärnamäe külasid.
Praegu on Viimsisse rajatud
Ühtekuuluvusfondi
projekti
käigus reoveetorustikke mahus
u 11,9 km ning veetorustikke
mahus u 6,2 km.

Jan Trei
abivallavanem

Viimsi valla elanikelt vastuvõetavate taas
kasutatavate jäätmete nimistu koos hindadega
Jäätmenimistu
kood

Jäätmete nimetus

Hind
Hind
km-ta (km-ga)

20 01 01

Paberi ja papi jäätmed

tasuta

16 01 03

Sõiduauto rehvid*

tasuta

20 01 23*,
Komplektsed elektri- ja elektrooni20 01 35*,
kaseadmed**
20 01 36

tasuta

Ohtlikud jäätmed (võetakse vastu
vastavalt ohtlike jäätmete käitleja vastu
võtunimekirjade ja – tingimustele)***

tasuta

20 02
20 03 07

Puulehed ja oksad (1 m³)

76,27

Jäätmekoodiga 20 03 07 suurjäätmeid saab jäätmejaamas ära anda tabelis
toodud m³ arvestuse mudeli põhjal.

211,86 250,00

-

Mittekomplektne külmik (1tk)**

127,10 150,00

-

Veoauto ja väiketraktori rehv (1tk)

50,00

NB! Jäätmeid võetakse vastu ainult Viimsi valla elanikelt, vastavalt Viimsi
vallavalitsuse poolt edastatud elanike registri andmetele!
Elanikelt vastuvõetavate taaskasutatavate jäätmete vastuvõtu tingimused
ja märkused:
*

sõiduauto rehve võetakse vastu tootjavastutusorganisatsiooni poolt
määratud tingimustel, kuni kaheksa rehvi korraga. Koos velgedega
rehve võetakse vastu ainult tasu eest – 30.- EEK/tk!

** Vastavalt tootjavastutus organisatsiooni poolt kehtestatud nõuetele
peavad tagastatavad elektroonika seadmed olema komplektsed. Elektroonikaromude komplektsuse nõudele vastavuse otsustab jäätmejaama operaator. Mittekomplektseid külmikuid võetakse vastu ainult tasu
eest – 150.- EEK/tk!
*** Õli ja rasva jäätmed ning värvid, liimid ja valgud peavad olema üleandmisel pakendatud hermeetiliselt suletavasse anumasse.
**** Suurjäätmete hind arvutatakse m³ järgi vastavalt hinnakirja lisale 1
Jäätmejaamas ei võeta vastu: segaolmejäätmeid, kasutatud riideid, jalanõusid, autoklaase, autode plastdetaile (näiteks armatuurlauad, pamperid),
autode istmeid jms mittekasutatavaid jäätmeid.
Jäätmejaama operaator: CLEANAWAY AS
Lisainfo telefonil 1919 (tööpäeviti 9.00-17.00)
Tellija: Viimsi Vallavalitsus
Lisainfo telefonil 606 6805

Hinnanguline
maht

Hind km-ta

Hind km-ga

Tool*

0,2 m³

42,37

50,00

Tugitool*

0,6 m³

127,12

150,00

Diivan (2 in)*

1,2 m³

254,24

300,00

Diivan (3 in)*

1,8 m³

381,36

450,00

Kušett (1 in)*

0,7 m³

148,31

175,00

Kušett (2 in)*

1,0 m³

211,86

250,00

Madrats
(1 in)*

0,6 m³

127,12

150,00

Madrats
(2 in)*

0,9 m³

190,68

225,00

Vaip (1,5 m
laiusega)*

0,2 m³

42,37

50,00

Jäätmeliik

90,00

Suurjäätmed (1m³)****

42,37

Viimsi valla elanikelt vastuvõetavate
tasuliste suurjäätmete arvestus (m³)

*

vastuvõetavate suurjäätmete m³ arvestamisel hinnatakse ära, kui palju
need suurjäätmed hõivavad ruumi konteineristes. NB! Jäätmejaamas vastuvõetavate suurjäätmete 1 m³ hind on 250.- krooni (sisaldab 18% km)

NB! Jäätmeid võetakse vastu ainult Viimsi valla elanikelt, vastavalt Viimsi
vallavalitsuse poolt edastatud elanike registri andmetele.
Jäätmejaama operaator: CLEANAWAY AS
Lisainfo telefonil 1919 (tööpäeviti 9.00-17.00)
Tellija: Viimsi Vallavalitsus
Lisainfo telefonil 606 6805
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Naabrivalvest Viimsi vallas
Turvalisus algab meist endist.
Meie suhtumisest iseendasse ja
teistesse. Eelkõige hoolimisest.
Hoolimisest ja teadvustamisest,
et me ei ela üksinda, vaid moodustame naabritega ühtse terviku
– kogukonna. Kogukonnas on inimesed sõbralikud, nad tunnevad
üksteist ja ütlevad „Tere!”. Sõbralik õhkkond on väärtus omaette
ning sellises kohas on kurjategijatel raske kanda kinnitada.
Naabrivalve toimib paremini väljakujunenud kogukonnas. Tihti on naabrivalve organiseerimine liikumapanev
jõud, mis viib tugeva kogukonna
tekkimiseni. Mis see naabrivalve on
ja kuidas ta saab meie turvalisust suurendada? Naabrivalve peamine idee
on moodustada naabrite vahel aktiivne inforing, kus osalevatel elanikel on
üksteise kontaktandmed, samuti operatiivteenistuste kontakt, kust vajadusel abi saada. Nii saab kuriteokahtluse
puhul kiiresti ühendust võtta naabri
või tõsisematel puhkudel otse vastava
ametkonnaga. Naabrivalvepiirkond
on märgistatud tunnusplakatitega,
mis annab kutsumata võõrale teda, et
seal on inimesed tähelepanelikud ja
valmis oma turvalisuse eest seisma.
Naabrivalves osalejad on teadlikud,
millised on ohu märgid ning millistele
juhtumitele tuleb tähelepanu pöörata.
See võimaldab avastada ettevalmistatavaid kuritegusid ning ära hoida nende toimepanemist. Naabrivalvel on ka
üldisem sotsiaalne kontroll, tänu millele saab tõsta näiteks ümbruskonna
puhtust, kuivõrd prügi mahaloopijaid
pannakse tähele ja kutsutakse korra-

le. Samuti leiavad kadunud asjad ja
lemmikloomad ühise inforingi kaudu
omanikud. Vahel on abiks, kui naaber
kutsub korrale ula peale läinud perepoegi ja- tütreid. Turvalise keskkonna loomisel on naabrivalvepiirkonna partnerid kohalik omavalitsus ja
politsei, kes abistavad nii nõu kui ka
jõuga.
Viimsis on loodud kaksteist naabrivalvesektorit, mis näitab, et vallaelanikud on aktiivsed, peavad lugu oma
elukeskkonna turvalisusest ning on
valmis selle nimel koostööd tegema.
Harjumaa valdadest on Viimsi naabrivalvesektorite arvu poolest teisel
kohal. Suurim sektorite arv on Harku
vallas (15). Tänase päeva seisuga on
Eestis kokku 358 sektorit.
Möödunud aasta tõi Viimsi naabrivalveperre neli uut piirkonda. 23.
mail moodustati Viimsi vallvalitsuses Koralli naabrivalvesektor, mis on
teine sektor Randvere külas. Esimene
piirkond Randveres ja Viimsis üldse
on Randvere naabrivalvesektor, mis
toimib aktiivselt juba seitsmendat
aastat.
Pärnamäe külas Väike-Kaare ja
Kesk-Kaare tee piirkonnas küpses
naabrivalvesektori moodustamise
idee terve aasta. Vahepeal valmisid
kinnisvaraarenduse käigus uued majad, sisse kolisid uued naabrid. Idee
viidi lõpule 15. augustil, kui loodi
Pärnamäe sektor.
Jõulukuul lisandusid Viimsi valda veel kaks sektorit: Liiva ja Vesiniidu. Liiva sektorivanem Mari-Ann
Kelam sai naabrivalvepiirkonna
moodustamise idee Viimsi turvapäevalt. Koos naabritega moodustatigi
Liiva sektor Rohuneemel. Vesiniidu

sektori tulek oli loomulik jätk sündmustele, mis said alguse kaks aastat
tagasi, kui Vesiniidu tänavalt varastati sõiduautolt veljed. Kahe aasta
jooksul soetasid Vesiniidu elanikud
eramutele
valvesignalisatsioonid
ning täiendasid tänavavalgustust. Ile pandi täpp peale Vesiniidu naabrivalvesektori moodustamisega eelmise aasta lõpus.
Naabrivalve ei seisne aga mitte
ainult sektori loomises, vaid ka selle
hoidmises. Seega tuleb osalejate kontakte aeg-ajalt kontrollida ja vajadusel muuta. Nii on Viimsis MTÜ Eesti
Naabrivalve Harjumaa projektijuhi
ja sektorivanemate koostöös uuendatud oluliste kontaktandmete lehti
Hallikivi tee, Pärnaõie ja Lumemarja
tee sektorites. Selleks, et lahendada
esile kerkinud probleeme ning jagada oma muresid ja tähelepanekuid,
korraldab MTÜ Eesti Naabrivalve
sektorite ümarlaudu. Eelmisel aastal
toimus Viimsis MTÜ eestvõtmisel
kaks naabrivalve ümarlauda, milles
osalenud naabrivalvesektorite vanemad said oma muresid ja probleeme
jagada kohaliku politseikonstaabli ja
abivallavanemaga.
Kõige tähtsamaks naabrivalve
tagajaks aga oli, on ja jääb naabrivalvega liitunu ise. Seega soovin
kõigile liitunutele ja liituda soovijatele ärksat tähelepanu ja julgust
korrarikkumise kahtluse korral, et
oma tähelepanekuid naabrite ning
vajadusel politseiga jagada.

Erik Niinemaa
Harjumaa projektijuht
MTÜ Eesti Naabrivalve
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Politsei
Veebruaris lahendas politsei
Viimsi vallast saabunud 179
teadet, nendest 16 kuriteoteadet ja 72 liiklussüütegu.
Märtsikuu esimese kümne
päeva jooksul laekus Viimsi
vallast 65 süüteoteadet.
Ukseklaasi lõhkumisega murti sisse sõiduautodesse Viimsi
alevikus Pargi ja Aiandi teel
ning Haabneemes Heki ja
Mereranna teel. Vargad käisid
Pärnamäe külas Kesk-Kaare ja
Suur-Kaare tänavate piirkonnas, kus tungiti sisse välisukse ja aknaklaasi lõhkumisega
eramajja, lukustamata kuuri ja
ukseluku lõhkumisega sõiduautosse.
Lubja külas Paenurme teel
murti sisse ehitusjärgus olevasse majja ning tänu politsei
kiirele reageerimisele ja teenistuskoera kasutamisele peeti
sündmuskoha läheduses kinni
kurjategija.
Varastatakse kõike, mida
võtta annab: stereoid, CD-plaate, üksikuid tööriistu, riideesemeid, prille, lõhnaõlisid jne.
Alljärgnevalt toon ära mõned soovitused, kuidas käituda,
kui on juhtunud õnnetus või
juhtute pealt nägema kuritegu.
Nõuannetega saab põhjalikumalt tutvuda politsei Internetiportaalis www.politsei.ee.
Kuriteo ohvriks langedes
tuleb sellest võimalikult
kiiresti teatada politseile ja
käituda sealt saadud juhiste
järgi. Kuriteosündmusest
võid politseile teatada:
• helistades tasuta lühinumbril 110;
• minnes lähimasse politseiprefektuuri, osakonda või
jaoskonda;
• kui sündmus ei vaja politsei
kiiret reageerimist, võid sellest teatada kodanikuportaali kaudu;
• kiire probleemi korral tuleks
helistada 110, mis suunab
politseipatrulli väljakutsele.
Kui kodaniku mure pole nii
pakiline ja kannatab oodata,
siis võib ta helistada konstaablipunkti telefonile või
minna konstaabli vastuvõtule.
Politsei reageerib kõigile
väljakutsetele võimalikult
kiiresti, samas teenindatakse
alati esmajärjekorras kiiret
reageerimist nõudvaid
väljakutseid, näiteks kui:
• kuritegu toimus vahetult
enne teadet ja selle toimepanijad pole jõudnud sündmuskohast kuigi kaugele;
• kuritegu on hetkel veel toimumas;
• tegemist on raske isikuvastase kuriteoga vms.
Sündmuskohal:
• püüa säilitada sündmuskoht
politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna;
• jäta meelde või pane kirja
võimalike kahtlustatavate

ja tunnistajate andmed ning
edasta need politseile;
• ole tähelepanelik ja ütle oma
kahtlused edasi politseile.
Mida kiirem on politsei poole
pöördumine ja mida paremini on säilinud kuriteo toimepanemise sündmuskoht, seda
tõenäolisem on kurjategijate
kindlakstegemine ja nende süü
tõendamine.
Politseinike aitamiseks püüa
teha järgmist:
• püüa meelde jätta kurjategija tundemärgid;
• kui kurjategija oli autoga, püüa meelde jätta selle
mark, värv ja registreerimisnumber:
• säilita sündmuskoha puutumatus.
Korterivarguse puhul ära liigu
sündmuskohal ringi ning ära
alusta kohe toa koristamist:
seal võib olla jälgi, mis võivad
viia asja lahendamiseni, aga
mida sa ise ei pruugi märgata
ning võid rikkuda. Samas katsu säilitada puutumatuna ka
elukoha ümbrus: ka maas või
koridoris võivad olla jäljed,
mis on olulised.
Autovarguse puhul ära liigu
sündmuskohal ringi ning ära
alusta kohe auto koristamist,
samas katsu säilitada puutumatuna ka auto ümbrus: ka maas
võivad olla jäljed, mis on olulised.
Auto-, korteri- vm varguse
korral – kui sa just pead midagi puudutama (tõstma midagi
maast üles, avama uksi vm),
siis katsu seda teha kinnastatud
käega, et mitte hävitada võimalikke tõendeid (DNA, sõrmejälg vm).
Kui sul on varastatud rahakott, mobiiltelefon, võta kohe
ühendust oma pangaga, mobiilside operaatoriga ning sulge
panga- või telefonikaardid.
Jäta meelde või pane kirja
võimalike kahtlustatavate ja
tunnistajate andmed ning edasta need politseile.
Kui sulle pakutakse midagi
tagasi osta (auto, mobiiltelefon,
dokumendid jms), tuleb sellest
kohe teavitada politseid, kes
siis annab (olenevalt olukorrast) edasised käitumisjuhised.
Ära mitte mingil juhul tee
koostööd kurjategijatega ning
ära lase ennast veenda/mõjutada kurjategijate ähvardustest
jm mõjutusvahenditest.
Veendu selles, et su maja
või korter on turvaline. Paljusid sissemurdmisi ja vargusi
on võimalik vältida, sest sageli
sisenetakse lahtisest aknast või
uksest. Suletud aknad hoiavad sissemurdjaid eemal, sest
klaaside purustamine äratab
tähelepanu. See näiliselt lihtne turvaabinõu on päris tõhus.
Loe järgmisi soovitusi ja mõtle, kui turvaline on sinu kodu
ning kuidas seda kindlamaks
muuta.
Sissemurdmine toimub enamasti siis, kui pererahvast kodus ei ole. Seepärast ei tasu oma
tööloleku aega ja puhkusesõite
kõikidele avaldada. Tutvu oma

naabritega, ära ole anonüüme!
Head suhted naabritega aitavad
sul rahuliku südamega suvepuhkust veeta: naabrite informeerimine sinu äraolekuajast
aitab kaasa vargusi ennetada.
Ära paiguta televiisorit ega
videomakki nii, et need on aknast näha.
Kui lähed õhtul välja, tõmba
enne kodus kardinad ette.
Enne puhkusele sõitmist
lepi sõbra või naabriga kokku,
et ta tühjendaks sinu postkasti,
kohendaks kardinaid, koristaks
aias lehti ja niidaks muru. Nii
jääb mulje, et elu kulgeb oma
tavapärast rada.
Kui sisse löödud aken või
lahtine uks annab märku, et
sinu koju on sisse murtud, ära
sisene, vaid mine lähima telefoni juurde ja kutsu kohe politsei.
Kui kavatsed oma maja või
korterit müüa, siis kasuta kinnisvarabüroo teenuseid. Ära
kutsu ise ühtki ostjat enda juurde koju, vaid palu, et kõiki huvilisi saadaks kinnisvaramaakler või tema volitatud esindaja.
Kontrolli, kas maja ümbruses on halvasti kaitstud kohti,
ja kindlusta need. Üks võimalus vargaid eemale tõrjuda on
okashekk. Soovitav on eramaja
esikülg hästi nähtavaks teha,
sest siis ei saa vargad seal märkamatult tegutseda.
Varastele ei meeldi tegutseda
hästi valgustatud kohas. Paljud
sensorite või infrapunakiirguse
abil töötavad välisvalgustid lülituvad põlema, kui nende välja
satub mõni liikuv objekt. Sensoreid saab lisada ka tavalistele
välisvalgustitele.
Ära jäta varuvõtit tüüpilisse peidukohta: uksemati alla,
lillepotti või kirjakasti. Neid
kohti oskab ka varas esmajärjekorras kontrollida.
Auto ärandamine või sinna sisse murdmine põhjustab
omanikule palju vaeva ja kulusid. Elukutselise varga eest on
autot väga raske kaitsta, kuid
enamik ärandamisi saab valvsuse ja üsna odavate ettevaatusabinõudega vältida.

Olulisi nõuandeid
• Ära jäta auto uksi ega aknaid, ka katuseakent, lahti
isegi siis, kui lahkud autost
vaid mõneks minutiks.
• Ära jäta autosse isiklikke
asju. Varas ei tea, et su kott ei
sisalda midagi väärtuslikku
ja võib autosse sisse murda,
et seda ära võtta. Kui asju ei
ole võimalik kaasa võtta, ära
jäta neid nähtavasse kohta,
vaid pane pagasiruumi.
• Märgista automakk ja stereosüsteem, võimaluse korral võta need alati endaga
kaasa. Kirjuta üles seadmete
seerianumbrid ja hoia neid
kindlas kohas.
• Ära jäta kindalaekasse pangakaarte.
• Ära jäta autosse sõiduki
tehnilist passi ega muid
dokumente. See teeb auto
müümise vargale tunduvalt
lihtsamaks.

Viimsis
lasti maha tõukoer
13. veebruaril kella 17.30
paiku pääses koduaiast
välja kolmeaastane siberi husky tõugu koer. Ta
oli väikest kasvu ja hoidis
inimestest eemale. Tõule
omaselt koer ei haugu.
Mõne tunni möödudes koera
otsima minnes leidsin värava
tagant lamava looma. Esialgu ei märganud koeral mingeid vägivalla tundemärke.
Koera ümber pöörates nägin väikest punast täpikest
rindkeres. Kohale kutsutud
veterinaar kinnitas minu esialgset kahtlust, et looma on
tulistatud. Sama kinnitas ka
saabunud politsei. Lahangul
selgus, et koera on lastud
sportpüssist ja lask on olnud
väga täpne, läbides kopsusagara ja südame.
Olen siiani pidanud Viimsit üsna turvaliseks elukeskkonnaks. Nüüd, pärast sellist
läbielamist kardan ka oma
väikeste laste pärast, sest
kusagil jalutab inimene, kes
sportpüssist liikuvaid objekte tabada püüab.
Loomulikult ei ole õige,
et koerad tänaval hulguvad,
kuid aeg-ajalt tuleb ette seda,
et mõni koer aiast plehku paneb. Kuna tegemist oli üsna
väikest kasvu koerakesega,
siis ei tahaks uskuda, et keegi
ennast nii ohustatuna tundis,
et pidi teda tulistama.
Igal juhul on hirmus mõelda, et kusagil liigub päise päeva ajal ringi inimene, kaasas
sportpüss, otsides sihtmärki.
Juhul kui kellelgi on informatsiooni selle kurva loo
kohta, ootame teavet telefonil 503 5560.
Pererahva palvel jäävad
nad anonüümseks.

• Autost lahkudes võta kaasa
süütevõti. Kasuta roolilukku. Tee seda isegi siis, kui
pargid auto oma parkimiskohale või garaaži. Ära unusta
lukustada garaažiust!
• Pargi auto hea nähtavusega
kohta.
• Autost lahkudes kontrolli,
kas oled lukustanud kõik
uksed ja pagasiruumi ning
sulgenud aknad ja katuseluugi.
Viimsi valla territooriumi teenindab Ida politseiosakonna
(Vikerlase 14, Tallinn, tel 612
4810) kaks konstaablit: juhtivkonstaabel Jelena Vimberg,
tel 606 6835, e-post jelena.
vimberg@pohja.pol.ee, ja Irina
Aleksandrova, tel 606 6855, epost irina.aleksandrova@pohja.pol.ee.
Konstaablite vastuvõtt on
teisipäeviti kella 16–18ni ja
reedeti kella 10–12ni aadressil
Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja
hoones.

Jelena Vimberg
vanemkonstaabel

Pererahva koer lasti koduaia ees maha.

Salongiõhtu

“Vennad Urbid eksklusiiv”
kolmapäeval 26.märtsil
Viimsi mõisa tõllakuuri Antiigigaleriis
Mõisa tee 2, algusega kell 20
Piletid 200 krooni ainult eelmüügist
antiigigaleriis tööpäeviti kella 11-18,
laupäeval 11–16
Info: 527 3049, 505 1490
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Viimsi
Muuseumide
lehenäitus
vooderdise ja laastukatusega.
Koolis oli kaks klassiruumi,
köök ja väike õpetajakorter.
Samal aastal ehitati juurde
puukuur. Koolmeistriks oli
ehitustööde ajal endine ohvitser Jaan Krönström, kes pidas
seda ametit 1890–1898. aastail. Tema ajal polnud koolis
ei õpilaste nimekirja ega päevaraamatut. Lapsed, kes tahtsid koolis käia, need käisid, ja
kes ei tahtnud, neid ka ei sunnitud. Kõik oli vabatahtlik.

Enne: Prangli koolihoone koos õpetaja Jaan Krönströmi perega
1898. aasta paiku, Viimsi Muuseumide fotokogu.
Enne kui jõuame näituse
juurde, teeme väikese vigade paranduse. Nimelt
mainisime veebruari alguse lehes, et Lauri talu oli
algselt Niidi talu suvekodu.
Päris nii see ei olnud. Niidi
talu peremees Peeter Piilberg kinkis osa talumaadest tütrele, et see saaks
sinna oma pere tarvis elamise püsti panna. Perekond
Laurid kolisid Naissaarelt
tagasi Leppneeme ja ehitasid 1927. aastal endale väi-

kese talumaja. Kui kellelegi
meenub midagi seoses fotonäitusel oleva hoone või
paigaga, palume lahkesti
muuseumiga ühendust võtta. Täname kõiki, kes meile
materjale ja parandusi on
saatnud. Üheskoos kaardistame meie ühise ajaloo.
Tänane näitus keskendub
Prangli saarele. Täpsemalt
saare keskosas asuvale haridustemplile, Prangli koolimajale. Prangli saarekooli

asutamisaastaks on märgitud
1869. Koolimõtte algataja
ja täideviija oli tuntud Jõelähtme kirikuõpetaja Paul
Loppenowe, kes samasugust
algatust ka Randveres vedas. Esimene koolmeister oli
Johannes Preiholm ning esimene koolipoiss saarekoolis
Mihkel Viliberg. Kool hakkas
tööle talutoas ja esialgu õpiti
Uustalu elumaja kambris.
1897 oli Prangli kooliperele
tähtis aasta: lapsed said uue
koolimaja. See oli ühekorruseline puithoone, välise laud-

Nüüd: Prangli koolihoone 2006. aasta augustis, Jaan Kolbergi foto.

Pärast Jaan Krönströmi ametiaega vahetus koolis lühikese
aja jooksul mitu koolmeistrit.
Pikemalt jäi paigale Ludwig
Vaher, kes Prangli lastele
üheksa aastat tarkust jagas.
Tema ajal kasvas kooliskäijate arv tublisti: kui 1914. aastal
õppis seal 22 last, siis 1919.
aastal juba 39. Õpetaja Vaher
oli ametis kuni 1920. aastani, mil ta omal soovil lahkus.
Järgmistel aastatel vaheldusid
õpetajad taas ühe ja kahe aasta tagant. 1923. aastal komplekteeriti ka neljas klass ja sel
aastal läks kooli rekordiliselt
56 õpilast. 1927. aastast sai
juhatajaks Hilda Jürmann, kes
jäi ametisse kümneks aastaks.
Tema ajal muudeti kool 1929.
aasta sügisest kuueklassiliseks. Kooli juures tegutsesid
noorkotkaste ja kodutütarde Prangli rühm. Koolil oli
oma hoolekogu, mis seisis
hea kooli majandusliku külje
eest.
Enne keerulisi aegu vahetusid jälle juhatajad. 1937.
aastal lahkus Hilda Jürmann.
Tema järel jõudis Ilmar Praks
ametis olla vaid mõne aasta.
Sõja-aastatel oli õppetöö häiritud, seda peamiselt õppevahendite puuduse tõttu. Pärast
sõda nimetati kool Prangli
mittetäielikuks keskkooliks.
1949. aastal muudeti asutus seitsmeklassiliseks ning
1962. aastal kaheksaklassiliseks. Sel ajal oli juhatajaks
Heino Kahro, kes pidas ametit aastatel 1954–1986, kokku
32 aastat, olles sellega teenekaim haridustöötaja Prangli
ajaloos. Alates 1986. aastast
kannab kool Prangli põhikooli nime.
Viimastel aastatel on valla
toetusel kooli põhjalikult renoveeritud. Hoone on saanud
uue plekk-katuse, ruumides
on tehtud remonti ning inventari on uuendatud. Praegu
õpib Prangli koolis kuueliikmelise õpetajatepere juhatusel neliteist õpilast.

Lännemäe lahe suplusranna korrastamine roostikust
on vaid üks sel aastal talgute korras ette võetav töö.

Leppneeme küla
sai arengukava
1. märtsil toimus Leppneeme
lasteaias küla üldkoosolek.
Kokku tuli 50 elanikku. Koosolekust võtsid osa Tammneeme vaba aja keskuse
projekti üks vedaja Vello
Salla ja sadamasse plaanitava purjespordikooli juhataja
Rein Ottoson. Külarahvale
anti põhjalik ülevaade asutatava spordikooli taustast
ja perspektiividest, samuti
Tammneeme vaba aja keskuse hetkeseisust.
Külaseltsi juhatuse esimees
Jaan Jaanisoo andis ülevaate
arengukava koostamisest ning
alusmaterjalidest. Tutvustati
erinevate eelistusteni jõudmise
metoodikat ja peamisi arendusi: looduslähedase keskkonna
hoidmist, avaliku ruumi loomist ja infrarajatiste arendamisele kaasaaitamist. Need valdkonnad hõlmavad üldises raamis kõiki külaelanike esile tõstetud ja lahendamist vajavaid
küsimusi. Lisaks anti ülevaade
arengukavas käsitletud teemadest: sotsiaalne infrastruktuur,
hetkeolukord, tulevikupilt ning
tegevuskava. Tegevuskava järgi on plaanis igal aastal hakata
korraldama talguid küla avaliku ruumi objektide loomiseks
ja korrastamiseks. Suplusrand,
laste mänguväljak ja rohealad
on esimesed korrastatavad objektid. Kindlasti kujuneb üheks

suurimaks ettevõtmiseks külakeskusele (s.o peoplats, spordiväljakud ja külakeskuse hoone) sobiva koha leidmine ning
selle väljaarendamine.
Koosolekul laekus arengukava projektile kolmteist
täiendusettepanekut. Osa olid
täpsustava iseloomuga, teised
aga juhtisid tähelepanu investeeringute suunamisele: Leppneeme tee äärde valgustuse
rajamisele, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusele, teede
parandusele. Ühiselt arutati ettepanekute üle ning kava pandi
hääletusele. Üksmeelselt hääletasid kõik kokkutulnud selle
poolt.
Pärast arengukava vastuvõtmist käsitleti jooksvate küsimuste all külaelanikele muret
tekitavaid nähtusi. Lahtiselt
ringijooksvad koerad, teede
halb olukord, heakorraküsimused ja investeeringud kujunesid põhilisteks valupunktideks.
Elanikud andsid külaseltsile
oma volituse, et nende probleemidega tegeleda.
Koosolek ja ühiste seisukohtade formuleerimine aktiveeris
elanikke küla arengus kaasa
aitama. Kümme inimest esitas
külaseltsi liikmeks astumise
avalduse. Külaselts sai tublit
täiendust ja on nüüd teovõimelisem kui varem ning esindab
laiemalt Leppneeme rahvast.

Jaan Jaanisoo
Leppneeme külaselts
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Imeline
nädalavahetus
Otepääl
Ühel tavalisel jaanuaripäeval, kui tibas vihma ning puhusid kevadtuuled, sai invaühingurahvas hakkama sellise hullu tükiga, et sõitis Otepääle suusatama. Kojujääjad
saatsid kaaslasi mõttes vastu
porisele nädalavahetusele.
Tegelikkus kujunes aga hulljulgete laagriliste jaoks tõeliselt meeliköitvaks.
Kell kaheksa õhtul jõuti Otepää läheduses asuvasse VäikeTrommi tallu. Pimeduse varju
all ei paistnud paiga ilu oma
künkliku maastiku, järvesilmade ja orus lookleva Väikese Emajõega veel täiuslikult.
Silmi jätkus eelkõige mäenõlvadel valendava lume, tõelise
loodusliku lume tarvis. Hubase
palkmaja avaras külalistetoas
küdes kaks kaminat. Perenaine
ootas meid maitsva õhtusöögiga, peremees oli sauna kuumaks kütnud ning järvejäässe
suplemiseks augu lõhkunud.
Tööväsimus ning reisiärevus
taandusid tänu sellisele soojale vastuvõtule ruttu. Kolmteist
julget perekonda seadsid ennast sisse mugavates ja väga
soojades tubades. Kõige sealse
edasiandmiseks läheks vaja J.
K. Rowlingu oskusi Gryffindori maja kirjeldamisel. Kellel kunagi peaks iganes tekkima tahtmine Lõuna-Eestisse
puhkama minna, olgu see siis

suvel, talvel või kevadel, soovitan soojalt: peatuge VäikeTrommil!
Kuna reede õhtul sadas vihma isegi Otepääl, siis suundusime laupäeva hommikul
paremaid suusaradasid otsima
Käärikule. Lahke peremees
oli juba hoiatanud sealset suusalaenutust, et saabumas on
rühm inimesi Tallinnast, kes
maksavad ja tahavad selle eest
saada tõelist lund ja talvemõnusid. Nii kõik läkski, isegi
päike säras taevas ja lund jätkus nii suusatajatele kui ka kelgutajatele.
Kogu reisi vältel ei lahkunud meist muhe bussijuht, kes
otse kiirgas heasoovlikkust
ning mõistvust. Tema oli see,
kes päästis mäelt varem läbimärjad ning väsinud lapsed,
ootas kannatlikult viimaseid
suusarajalt saabuvaid fanaatikuid, abistas suuskade kokkuseadmisel, võttis ette poereisi
maiustusevarude täiendamiseks ning oli igati meeldiv
täieõiguslik laagriline.
Pärastlõunaks oli pererahvas plaaninud jalgsimatka
piki Väikese Emajõe kallast
veskikoseni, kus sai nautida
kaunist vaadet. Matkalt naastes ei raatsitud kuidagi tuppa
puhkama minna, puhata jõuab
ju koduski. Suured ja väikesed
koos, suunduti hoopis majatagusele kelgumäele. Erisuguste
liulaskmisvahenditega möllati pimedani välja. Nii mõnigi

ema ja isa nautis võimalust laste kombel lustida. Viimaks siiski lihtsalt pidi tuppa minema,
sest perenaine ootas õhtusöögi
ja koogiga. Õhtuks olid pedagoogid Jana ja Kristi ette valmistanud köitva mälumängu
peredele ning sel ajal, kui õpetajad parimaid välja selgitasid,
meisterdasid ülejäänud oma
perekonda tutvustavaid plakateid. Välja nägi see sagimine
nagu päkapikutöökoda: lapsed
valisid ajakirjadest sobilikke
pilte, lõikasid, rebisid, mõtlesid hüüdlauseid, emad-isad aitasid, suunasid, kleepisid ning
imetlesid oma andekaid järglasi, kellel ideesid näis varrukast
kukkuvat.
Järgmise atraktsioonina oli
peremehel pakkuda hiigellõkke
süütamine kiigeplatsil. Ütlen
ausalt, et selliselt konstrueeritud lõket pole mina oma ihusilmaga veel enne näinud. Lõke
oli tohutult suur ning iglu kujuga. Tundus, nagu põleks onni
sees lõke, samas kui korstnast
vaheldumisi suitsusambaid ja
sädemejugasid taeva poole tõusis. Küll meenutas lõke vulkaani, küll põrgukatelt. Selle kõige kohal oli aga säramas must
tähistaevas. Kogu emotsiooniskaalat on raske edasi anda, kui
öelda ühe sõnaga, siis oleks see
„müstiline”.
Põrgukatlaga sarnanes ka
kuumaveetünn, mis saunalistele õue valmis oli köetud. Kui
jalad lõkke ääres külmetama

Koolivaheajal Viimsi
noortekeskuses

hakkasid, jätkus loogiline tee
40-kraadisesse veetünni, siis
saunalavale, siis jääauku, sealt
jälle tünni jne. Ekstreemsed
veeprotseduurid ahvatlesid nii
täiskasvanuid kui ka lapsi, kes
vajusid pärast väsitavat päeva
magusasse unne. Samal ajal
mängisid isad-emad veel hilise
ööni lastele kaasa võetud lauamänge.
Pühapäeva hommikul sai
veel kelgutada või õpetajate
juhendamisel kunsti ja meisterdamisega tegeleda, ning siis
saabus kurb hetk: aeg oli lahkuda armsaks saanud majast ja
kenast pererahvast. Sealgi oli
taas toeks meie tore bussijuht,
kes lahutas laste meelt multikatega ning vanematele sobis
ideaalselt vana hea „Siin me
oleme”.
Loodame, et pererahvas
meenutab meid sama sooja südamega kui meie neid. Samas
peab tunnistama, et maksma
kahtlemata pidi. Sellega saime
hakkama tänu lahketele abilistele. Meie üritust toetasid
Viimsi vallavalitsus, Harjumaa
puuetega inimeste nõukoda,
hasartmängumaksu nõukogu
ja pered ise. Eelkõige tahaks
tänada Kairit, kes sellise imelise paiga meie jaoks leidis ning
kes taas kord võttis enda peale projekti eestvedamise raske
ülesande.

TASUTA

www.omaraamat.ee
fotoraamatu
programm

Esmaspäeval, 17. märtsil
LAUATENNISE TURNIIR
kell 17
Eelregistreerimisega!
Terve päeva jooksul õnneloos. Proovi ja
vaata, kas õnn naeratab sulle.

Teisipäeval, 18. märtsil
kell 14
JÄNESTE JOOKS ehk aarete jaht
munapühade moodi
Eelregistreerimisega!

Teisipäeval, 18.märtsil
LAUAJALGPALLI TURNIIR
Kell 17
Eelregistreerimisega!

Reet Varik
lapsevanem

TEE ISE OMA FOTODEST
LAE ALLA

Reedel, 14. märtsil
kell 18–21
LASTEDISKO
Lastele vanuses 7-13 aastat
Sissepääs 5 kr

UNIKAALNE

Kolmapäeval, 19. märtsil
kell 14
UISUTAMINE
Kogunemine noortekeskuses. Uisutamine
toimub sõltuvalt ilmast Pirita vabaõhu
liuväljal või Jeti jäähallis.
Osavõtutasu 25 kr
Eelregistreerimisega!

FOTORAAMAT

Neljapäeval, 20. märtsil
MUNADEPÜHAD
Kaunistame mune nii traditsioonilisel kui
ka uudsel moel ning meisterdame pühadeteemalisi asju.

Info:

omaraamat.ee

www.omaraamat.ee www.omaraamat.ee www.omaraamat.ee

Registreerimine tel 606 6826 või e-postil
viimsink@huvikeskus.ee.
Registreerimine lõpeb üks päev enne üritust.
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Stiilinädal Püünsi põhikoolis
Veebruari keskel oli Püünsi
põhikoolis traditsiooniline
stiilinädal, kus igale päevale oli määratud kindel riietumisstiil ning vahetundide
ajal toimusid päevaga sobivad tegevused. Iga päev
valiti enim ja põnevaimalt
kostümeeritud poiss ja tüdruk. Jagati laiali pabereid,
kuhu kõik said kirjutada oma
lemmikute nimed, oli liikvel ka postkast, kuhu need
paberid viidi. Pärast tunde
lugesid õpilaskogu liikmed
kokku hääled ja selgitasid
välja võitjad.
Esmaspäeva, 11. veebruari
stiilideks olid hiphop, emo ja
60ndad. Kõige rohkem õpilasi oli riietunud hiphopi stiilis,
aga oli ka teisi. Vahetundide
ajal toimus muusikaviktoriin,
mille võitis 7. klassi tüdrukute
võistkond. Stiilseimaks poisiks
valiti sel päeval Rasmus Osa ja
tüdrukuks Merliin Grauberg.
Teisipäeval, 12. veebruaril oli meil stiilinädala plaanis
värviline päev, kus kõik õpilased pidid nii värviliselt riides
olema kui võimalik. Kavas
olid ka mängud, iga klass pidi
joonistama võimalikult värvilise plakati. Neid joonistati
nii põrandal kui ka seinal. Ja
plakatid tulid kõik väga ilusad.
Teisipäeva võitjateks osutusid
Kevin Kahro ja Mirjam-Johanna Loddes.
Kolmapäeval, 13. veebruaril
oli kontoripäev. Kontorirõivaks
oli minikleit või ülikond. Meie
koolis olid paljud lapsed sel-

listena riides. Esimesel vahetunnil sai vaadata, mis kellelgi
seljas on. Kolmandal vahetunnil oli kiirtrükkimisvõistlus ja
neljandal CV-de koostamine,
mis on kasulikud oskused ka
tulevikuks. Meie kooli kõige
kiiremad trükkijad on Raido
Nigumann ja Jaan-Erik Pihel.
Stiilseim poiss oli Kevin Kahro, stiilseim tüdruk Elisabeth
Raudsepp.
Neljapäev, 14. veebruar oli
sõbrapäev ja stiiliks kõik armastusega seotu. Toimus südamete väljalõikamise võistlus
ja kallimäng. Loomulikult töötas ka sõbrapost. Stiilseimaks
poisiks valiti armastusepäeval
Carl-Andreas Seiler ja tüdrukuks Triinu Harro.
Reedel, 15.veebruaril oli
kuulsuste ja staaride päev. Kõik
võisid riietuda lauljateks, näitlejateks, multikategelasteks ja
teisteks kuulsateks inimesteks.
Kuna kõigil on oma lemmikuid
staare, oli ka riietunuid palju.
Ringi jooksid Pipid ja Harry
Potterid, aga kohal oli ka näiteks Paris Hilton. Stiilseima
poisi tiitli sel päeval sai Mihkel
Küla, tüdrukutest valiti parimaks Roosi Natali Nõgisto.
Kuna reede oli stiilinädala
viimane päev, kuulutati välja ka
eelmiste päevade võitjad. Iga
päeva eest sai esikolmik autasu.
Auhindu said ka mängude võitjad, keda oli samuti palju. Stiilinädal meeldib alati kõigile väga
ja seetõttu toimub see kindlasti
ka järgmisel aastal.

Triinu Harro, Anna-Marie
Vara ja Mirle Lembinen
Püünsi põhikooli õpilaskogu

Johanna-Elisabeth Tärno ja Laura Kõmper kinnisvaramaakleritena kontorirahva päeval.

Viimsi Kool asus muutma kooli arengukava
Veebruari lõpus alustas Viimsi Kooli juhtkond kooli arengukava muutmise protsessi.
25. veebruaril toimus suur
ülekooliline ajurünnak arengukava teemal ning pidulik
lõpuüritus toimub 12. juunil.
Sellesse ajavahemikku peab
mahtuma olemasoleva arengukava läbivaatamine, protsesside kaardistamine, kuhu

oleme jõudnud ning millised
tahaksime tulevikus olla. Kui
üldised põhimõtted kokku
lepitud, tuleb välja töötada
detailne tegevuskava, kuidas püstitatud eesmärke
täitma asuda.

Kogu kool panustab
Seda, et arengukava muutmise
protsess ei ole lihtsalt järje-

25. veebruaril toimus Viimsi Kooli ülekooliline ajurünnak,
kus kõik huvilised said oma sõna sekka öelda

kordne formaalne ettevõtmine, vaid südameasi kõikidele
koolis töötavatele inimestele,
näitab tõsiasi, et 25. veebruaril
toimunud ülekoolilisele ajurünnakule tuli oma arvamust
avaldama suur osa Viimsi
Kooli õpetajatest ning samuti
kooli õpilasesinduse liikmed
ning kooli õpilased. Arengukava muutmiseks on moodustatud kokku viis erinevat
töörühma: juhtimine, planeerimine ja personalitöö; õppeja kasvatustöö, õpilasteadus
ja õpikeskus;
tugitegevus,
ennetustöö ja õpilasesindus,
kommunikatsioon, kultuur ja
IT-arendus ning rekreatsioon
ja sport.
Igasse töörühma kuulub
juhtkonna esindaja, erinevate
õppetoolide õpetajaid ning samuti õpilasesinduse liikmeid.
Töörühmade
ülesandeks
on koostada oma valdkonna SWOT-analüüs, kus oleks
esindatud erinevate sihtrühmade ootused ja vajadused. Algmaterjal selleks koguti kokku
ajurünnaku käigus, kus kõikidel huvilistel oli võimalik oma
sõna sekka öelda. Pärast seda
vormistasid töörühmad analüü-

sid kirjalikult ning kandsid tulemused ette Kogemuste Koja
raames.

Olud meie ümber
muutuvad iga päevaga
Arengukava nii põhjaliku
muutmise tingis esmajärjekorras olukord, et olud meie
ümber muutuvad iga päevaga.
Viimsi Kooli kõige suuremaks
probleemiks hetkel on kooli pidev kasvamine. Kui veel
poolteist aastat tagasi arvasime, et meil on piisavalt suur
kool kõigi vajaduste jaoks , siis
tänasel päeval on selge, et kool
on üha kiiremini muutuvatele
oludele jalgu jäämas. Kuidas
muutunud olukorras hakkama
saada? Kuidas motiveerida
õpetajaid ning õpilasi? Kuidas
olemasolevaid võimalusi kõige
efektiivsemalt ära kasutada?
Neile ja veel paljudele teistele
küsimustele peab andma vastuse arengukava.

Iga inimese arvamusel
on suur väärtus
Arengukava töörühma liikmed loodavad, et neil, kes on
olnud protsessis ise aktiivselt
osalised, on ka suurem vas-

Huvilisi jätkus kõikidesse töötubadesse ning arutelud
olid asjalikud ning huvitavad
tutus oma kooli tuleviku ees.
Suure kooli probleem on tihti
see, et argipäevarutus ei ole
aega muredest ja probleemidest ega ka rõõmudest ja kordaminekutest rääkida. Seetõttu on käivitunud protsessi
üheks eesmärgiks ka õpetajate ja õpilaste ühise laua taha
kokkuviimine, et omavahel
olulistel teemadel arutleda ja

tekkinud probleemidele lahendusi leida. Nii kogutakse
üheskoos kokku väärtuslik informatsioon, mille tulemusena pannakse paika lähiaastate
eesmärgid ja tegevusplaan.
Kool peaks kindlasti olema
koht, kus kõigil on hea olla.

Annika Remmel
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht
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Pargi lasteaed käis
Ökotantsufestivalil
Esimesel ökotantsufestivalil, mis toimus 1. märtsil Kuusalu keskkoolis,
osales 44 tantsutruppi. Nende hulgas ka Viimsi Pargi lasteaia Meelespealille ja Võilille rühma tantsuringi
tüdrukud õpetaja Piret Kõõra juhendamisel tantsuga „ Maa ja meri”.
Festivali reglement nägi ette omaloomingulist tantsu, mis oleks seotud looduse- ja keskkonnateemaga, olenemata
stiilist. Esitatud ilmekalt ja hea tujuga,
eakohaste eneseväljendusoskuste ja kehaliste võimete kohaselt. Festivali moto
oli „Tantsuga puhtaks ja targaks!”.
Kümme aastat tagasi keskkonnateemalist üritustesarja alustanud ning sellele omapärase nime – Ökokratt – pannud
Priit Adler oli taas välja mõelnud uue
mõiste „ökotants”, mille kaugem eesmärk on panna lapsi loodust märkama
ja hoidma. Priit Adleri väitel taheti läbi
tantsimise anda lastele lustimise võimalust. Ei pea olema ainult „Koolitantsu”
festival, kus lapsed pingutavad paremate kohtade nimel ennast hingetuks.
Festival oli jagatud kaheks osaks.
Esimeses osas esinesid kõik lasteaialapsed üle Eesti. Neid oli kokku kümme rühma, sealhulgas ka meie.
Autasusid jagus kõigile. Žürii eesmärk oli leida truppide esinemisest
parim ning premeerida kõiki. Auhinnaks oli igast trupist kohapeal võetud
foto. Meie laste tantsu tunnustati kõige sportlikuma kava tiitliga.
Täname kõiki lapsi, kes osalesid
sellel üritusel. Lisaks suured tänud
vanematele abi ja toetuse eest. Veel
tahaksime tänada bussifirmat Aanelreisid meeldiva koostöö eest.

Pargi lasteaia pere

Tantsukava “Maa ja meri”

Kodutütarde tegemistest
Igal aastal 19. veebruaril tähistavad kodutütred oma sünnipäeva.
Kodutütarde organisatsioon loodi
19. jaanuaril 1932.
See on üks pidulikumaid sündmusi meie igapäevases töös. Seekord
tähistasime kodutütarde aastapäeva
oma rühma sees. Pärast koolitunde
kogunesime kooli metoodikakabinetti. Rääkisime tehtust ja eelseisnevatest tegemistest: järkude täitmisest,
rühma ja maleva üritustest, osavõtust
Tartu rahu konverentsist 2. veebruaril
Tartus ning vabariigi 90. sünnipäeva
tähistamisest 23. veebruaril Inglise
kolledžis.
Pidupäevaks kinkis Tallinna malev
meile maitsvad kringlid. 2. veebruari
hommikul startisime koos Viimsi kooli
noortega Tartu poole Rahu konverentsile, kus saime täieliku ülevaate Tartu
rahulepingu sõlmimisest 2. veebrurail
1920 Eesti ja Venemaa vahel.
23. veebruaril toimus Tallinna
maleva pidulik vabariigi aastapäeva
üritus Inglise kolledžis. Võeti vastu
uusi noori kodutütarde ja noorkotkaste ridadesse, anti parimatele tänukirju. Meie rühmast sai maleva

Kodutütar Meeri Lembinenile antakse üle
Tallinna Maleva tänukiri ja hoolsuspael.

Kodutütar Karoliyna Pekkenen esineb saksofonilooga.

tänukirja ja hoolsuspäeva kodutütred Meeri Lembinen ja Karoliyna
Pekkenen.

liskeelse laulu, Kristin Noor luuletuse
kodumaast. Oli tore pidu, mis lõppes
suure tordisöömisega, sest iga rühm

Kontsertosas esitas meie rühma kodutütar Karoliyna meeldiva saksofonipala, Merliin Grauberg särtsaka ing-

pidi ise oma koogi küpsetama. Aitäh!

Viivi Jõgisu
kodutütarde juht
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Tallinna kammerkoor
Viimsis pakutakse
annab Viimsis kontserdi uusi iluteenuseid
29. märtsil kell 17 annab
Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kontserdi Eesti üks parimaid
amatöörkoore Tallinna kammerkoor, pakkudes kuulamiseks muusikalise ekskursiooni läbi eri ajastute ja riikide.
Nii tulevad esitusele 17. sajandi kuulsate heliloojate, sakslase Heinrich Schützi ja inglase
Thomas Weelkesi koorilaulud,
20. sajandi maailmamuusikat
esindavad kavas prantslane
Francis Poulenc ja venelane
Vadim Salmanov ning Valeri
Kalistratovi vene rahvalauluseade. Uuemate lugudena esitatakse USA heliloojate Rene
Clauseni ja Morten Lauridseni
teoseid viimasest kümnendist.
Ka Eesti heliloojate valik kavas ulatub klassikutest
Konstantin Türnpust, Rudolf
Tobiasest ja Cyrillius Kreegist
tänaste heliloojate Piret Ripsi

ja Mariliis Valkoneni lauludeni.
Koori dirigeerivad Aivar
Leštšinski ja Darja Pastušenko.
Kui esimene on Tallinna kammerkoori juhtinud 1994. aastast, siis Darja Pastušenko on
noor dirigent, kes lõpetas muusikaakadeemia koorijuhtimise
magistriõpingud 2006. aastal.
Mullu 45aastaseks saanud
Tallinna kammerkoori asutas
helilooja Uno Naissoo Eesti heliloojate uudisloomingu
esitamiseks. Sel ajal oli see
esimene kammerkoor Nõukogude Liidus. Kui esimestel
aastakümnetel koosnes koor
professionaalsetest muusikutest-heliloojatest, koorijuhtidest ning muusikaõpetajatest
ja -tudengitest, siis tänavu laulavad kooris mitmete elualade
esindajatest muusikasõbrad.
Koori repertuaaris on väga
erinevat muusikat: stiilidest
on esindatud nii barokk ja renessanss, romantism kui ka

nüüdismuusika, olulisel kohal
on tänaseni Eesti heliloojate
looming, mille puhul on koor
olnud sageli esmaesitajaks.
Viimastel aastatel on Tallinna kammerkoor esinenud edukalt kahel kodumaisel võitlusel: Eesti kammerkooride festivalil, kus pälviti tugevaimas
A-kategoorias esikoht, ning
„Rahvusvahelisel koorifestivalil Tallinn 2007”, kus osales
üksteist riiki 46 kooriga. Nende
seas oli Tallinna kammerkoor
üks viiest Eesti koorist, mis
jõudis oma kategoorias auhinnalisele kohale.
Tallinna kammerkoor annab
aastas paarkümmend kontserti
Eestis, aga ka teistes riikides.
Viimastel aastatel on käidud
näiteks menukatel kontsertreisidel Itaalias, Prantsusmaal,
Venemaal ja Saksamaal.
Kontsert on tasuta.

Tallinna kammerkoor

Kevade saabudes mõeldakse tavalisest rohkem kehahooldustele. Hea vahend
selleks on NeoQi tervisekapsel, milles on ühendatud auru- ja infrapunasaun,
lõhnateraapia ja veemassaaž. Kui mitmed firmad
pakuvad pelgalt kehahoolduseid-mähiseid, siis meil
on plaanis kehahooldused
ühendada tervisekapsliga,
et tõhustada kasutatavate
toodete mõju.
Tööd teeme ka uue põlvkonna PLI-aparaadiga (impulssvalgusravi),
millega
eemaldatakse valutult tugeva
valgusimpulsi toimel tülikad ihukarvad ja laienenud
kapillaarid. Paraku ei piisa
ühekordsest protseduurist.
Teadaolevalt toimib ravi vaid
aktiivses kasvufaasis olevatele karvadele, aga kunagi ei
ole teada, kui palju karvasibulaid on puhkefaasis. See-

ga tuleb protseduuri korrata.
Sama aparaadiga on muu
hulgas võimalik teha ka fotonoorendust. IPL-aparaadist
saavad kasu ka mehed, näiteks saab selle abil vabaneda kaenlaalustest karvadest.
Edaspidi on kavas muretseda
ka teisi moodsaid aparaate.
Klientide käsutuses on
kaks kõrvuti asetsevat mullivanni. Seega saab vannimõnusid nautida koos sõbra või
sõbrannaga ja protseduuri
ajal mõnusalt lobiseda. Esialgu on pakkuda vaid punase
veini ekstraktiga vanne, aga
kohe-kohe saab nautida ka
Kleopatra piimavanne. Pärast vanni ei pea koju tõttama, vaid võib jätkata muude
soovitud hooldustega, näiteks ühele näohooldus ja teisele pediküür.
Kas eraldi protseduurina
või koos maniküüri-pediküüriga saab tellida firma Alessandro kuuma parafiini ravi.
Eksklusiivseks teeb selle

hoolduse tõik, et igale kliendile on eraldi ühekordsed
parafiiniga täidetud kindadsokid. Enam ei pea kliendid
käsi-jalgu samasse vanni
kastma, nagu seda on siiani
tehtud. Oma kogemustest
tean hästi, mida tähendavad
tiheda pesemisega rikutud
kuiva nahaga käed. Alessandro parafiiniravi tulemus
oli minu kätel silmaga nähtav ja oivaline. Arvestades
tänapäeva kiiret elutempot,
pakume samal ajal näohooldust ja pediküüri.
Alates 6. märtsist oleme
koos kosmeetiku Age-Ly Allasega ametis hotelli Athena
nullkorrusel salongi Iris heade naabritena.
Oleme kohal E–R kella 10–18ni (tel 5385 2193),
kokkuleppel on võimalikud
ka muud ajad. Ilusate lõõgastavate kohtumisteni hotellis
Athena.

Viive Rižski

Sõudeergomeetrite karikavõistluse tulemused
Viimsi lahtistele karikavõistlustele sõudeergomeetritel
kogunes ligi 60 sportlast ehk
läbi aegade suurim ja kirjum
seltskond.
See oli suur üllatus, kui võistluspäeval veeres Viimsi Spordihalli ette buss Viljandi Sõudeklubi esindusega. Nemad
korjasidki auhinna laualt suurema osa auhindadest. Võistlus
oli väga konkurentsitihe ning
peaaegu kõikides vanusegruppides tuli läbi viia eelsõidud.

3. Sten-Mart Penno, Marathon
3.28,1

Parima tulemuse ajaliselt
saavutas Viljandi noormees
Martin Neerot, kelle aeg 1000
m distantsil oli 2.59,7. Sellist
tulemust pole meie võistlusel
veel keegi saavutanud.
Täname võistluse korralduse toetuse eest Viimsi vallavalitsust, Key Business (KB) ja
Reeboki.

3. Kesitel Türk, Viljandi 1.43,1
1. Juss Pärnaku,
1.35,7
2. Sten Alvar Sadam, Tallinn
1.37,4
3. Patrik Hytönen, Viljandi
1.38,5

1. Kaur Kuslap, Viljandi 3.03,4
2. Madis Mosharov, Viljadi 3.04,2
3. Alden Jõgisuu, Marathon
3.14,5

Tulemused:
Naised 500 m

Noormehed
A-grupp 1000 m

Mehed
kuni 75kg 1000 m

1. Natalja Garankina, Viljandi
1.39,0
2. Eelika Naarits, Viljandi 1.42,5

1. Kaarel Kuslap, Viljandi 3.16,8
2. Robert Jürimaa, Viljandi
3.19,8

KUI SA OLED LANGENUD
• HOOLETUSE,
• HALVA KOHTLEMISE,
• FÜÜSILISE,
• VAIMSE VÕI
• SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJA POOLE IDAHARJU OHVRIABIKESKUSSE:
Karjääri 11, Maardu
Telefon: 6006204
E-mail: harju.oa@ensib.ee
Vastuvõtuajad on esmaspäev,
kolmapäev, reede
Kella 9-12 ning 13-16
OTSIME LAHENDUSI KOOS!

Poisid B-grupp

Viljandi Noormehedjuuniorid 1000 m

1. Jaan Goretski, Viljandi 3.14,5
2. Ander Eding, Tallinn 3.16,4
3. Anti Roots, Marathon 3.21,9

Mehed
üle 75kg 1000 m

Meeskonnad 500 m

1. Martin Neerot, Viljandi 2.59,7
2. Silver Kuusik, Tartu 3.03,7
3. Silver Nõu, Viimsi 3.04,8

2. Rebane/Krüünvald, Viimsi
1.25,0

Veteranid 1000 m
1. Ants Einsalu, Albe Team 3.04,9
2. Aivar Aus, Harju 3.09,5
3. Madis Lõhmus, Tallinn 3.14,4

1. Neerot/Kuslap, Viljandi 1.23,5

3. Mosharov/Goretski, Viljandi 1.26,0

Rein Raspel
Spordiselts Marathon

Tallinna Kammerkoori
kontsert Viimsis

Viimsi ettevõtlike inimeste kogu korraldab

VIIMSI ETTEVÕTLUSPÄEV

28. märtsil 2008. a Viimsi Peokeskuses, Pargi tee 12, Viimsi alevik
Seminari moderaator: vallavolikogu liige Aare Ets
PÄEVAKAVA
13.00 Euroopa Liit ja kohalik omavalitsus
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Toivo Klaar
13.20 Eesti kiire majandusarengu mõju kohalikule elukeskkonnale
Eesti Panga president Andres Lipstok
13.40 Ettevõtluse, spordi ja poliitika kokkupuutepunktid
Riigikogu liige ja spordimees Jaak Salumets
14.00 Tööturu probleemid ja võimalused pealinna regioonis
Tööturuameti Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu
14.30 Rahastusvõimalused ja toetused ettevõtjale
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede
15.00 Kohvipaus
15.15 Ülevaade valla arendusprojektidest 2008-2009
Viimsi vallavanem Urmas Arumäe
15.45 Noored Viimsi ettevõtjatest
Viimsi Kooli Õpilasesinduse liikmed Tõnis Pool ja Mariann Saarend
16.00 Kohalike ettevõtjate ettekanded
Harmoonikum OÜ
Viimsi Mõis OÜ
Gravitsappa OÜ
Arutelu pokaali veiniga teemal „valla ettevõtjate roll arengute
kujundamisel“.
Osavõtutasu 100 krooni palume tasuda kohapeal sularahas.
Viimsi ettevõtjatel on võimalus oma tooteid ja teenuseid tutvustada
kohapeal!
Täiendav informatsioon ja registreerimine:
5088959, aareets@hot.ee, Aare Ets

29. märtsil kell 17
Viimsi Püha Jakobi kirikus
Dirigendid
Darja Pastušenko
Aivar Leštšinski
Kavas
Kreek
Poulenc
Schütz
Tobias
Türnpu

Tule ja kuula
head koorimuusikat!
Sissepääs tasuta!
Täname hooaja toetajad:
Tallinna linn, Tallinna Prantsuse Lütseum, Kultuurkapital

www.kammerkoor.ee
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Veste Piiburile mõeldes
27.01.1932–14.12.2007

Meie hulgast on lahkunud
armas inimene, keda tunti Viimsis pikka aega kui
siinse vabaõhumuuseumi
perenaist.

Kuremaal 15.–17. veebruaril
toimunud rahvusvahelise turniiri
Duo Cup esikoht toodi Viimsisse
Turniiril osales kuus meeskonda. Neli Eestist, kõik
omavanuste eliiti kuuluvad:
KK Pärnu, Salva Tartu, Virumaa PK ja Viimsi 1996.
aasta poisid. Külla olid saabunud kaks tiimi kuulsa Sabonise korvpallikooli õpilasi
Leedust. Tegu on euroliigas
mängiva Kaunase Zalgirise
noortemeeskondadega.
Siinkohal peab mainima, et
leedukad olid kahjuks esindatud aasta nooremate ehk 1997.
aastal sündinud poistega. Sellegipoolest oli tegu äärmiselt
tugeva taseme ja huvitava turniiriga, kus kaotuseta ei jäänud üksi meeskond, õppida oli
igalt vastaselt ja võitlust ning
draamat jagus igasse mängu.
Paremusjärjestus pandi paika
üheringilise turniiriga.
Turniiri avamängus maineka Sabonise KK I meeskonna
vastu starditi „nagu meile kohane” ja lubati vastane kohe 12
punktiga ette. Pärast treenerite
n-ö meeskonnaäratust suudeti võitlusvaim siiski üles leida
ja tänu tugevale tahtele võideti
kohtumine 48 : 45. Edu tõi paranenud kaitsemäng. Kui avapoolajal visati meile 32, siis
teisel poolajal vaid 13 silma.
See oli väärt ja huvitava
võistlus võõra ning tundmatu
vastasega, kelle mängukultuur
siinsest erines. Õhtul võideti
taas kord tasavägises mängus
Virumaaa PK-d, kus tegid kaasa meie tugeva rivaali Rakve-

re KK poisid ja nende liider
Sander Ramul, kes meile alati
peavalu valmistab ja on juba
üksi „pool meeskonda”. Seis
53 : 41.
Teise päeva avamängus
võitsime Sabonise KK II meeskonda tulemusega 54 : 27.
Õhtuses kohtumises ootas
meid korraldaja Salva Tartu meeskond, kellelt pärines
Viimsi ainus kaotus EMV
põhiturniiril. Lisaks põhimõttelisele lahingule omas mäng
suurt tähtsust ka turniirivõidu
seisukohalt. Võidu korral oleksime juba enne viimast mängu
esikoha kindlustanud.
Kohtumine kulges punktpunktiliselt ja vägagi närvesöövalt, mõlemapoolsete tõusudemõõnadega. Võit oleks juba
avaveerandil otsustatud, kuid
Viimsi eduseisult 15 : 3 tabasid
tartlased kaks hullu kolmest,
mis tõi nad mängu tagasi ja
lisas enesekindlust. Lõpplahenduses pidime tunnistama
„kibedat kaotust”, 49 : 50.
Nagu kahel korral enne sel
hooajal, oli kapten Egertil ka
siin võimalus võit koju tuua,
lõigates vastase söödu, kuid
seekord ei õnnestunud läbimurret enam korviks vormistada.
Üldplaanis sai otsustavaks
Tartu poiste suurem tahe ja
eelkõige võidud „minilahingutes” lahtiste pallide pärast.
Loodame, et alarm tuli õigel
ajal ning kaotus tekitas ka
meie poistes sportlikku viha,
mida edaspidi võistlusesse
panna. Loodame, et nad said

aru: igast seisust ei saa siiski
enam võita ning võit nõuab
sada protsenti pingutust esimesest kuni viimase minutini.
Lõpp on loterii, mäng tuleb
eelneva tööga võita. Viimsi
kaotuse tulemusena oli turniiri
kõigil kolmel viimasel mängul
väga otsustav roll.
Turniiri viimase päeva esimeses mängus kohtus siiani
kõigis neljas mängus vastaste
paremust tunnistama pidanud
BC A. Sabonio „Bite” Virumaa
PK-ga. Kahjuks ei suutnud ka
viimane päev leedulastele edu
tuua (22 : 49) ning virumaalased astusid neljanda võiduga
sammu lähemale turniirivõidule. Edasi jäi vaid oodata ja
loota.
Pühapäeval peetud teine
mäng Salva Tartu ja Leedu I
võistkonna vahel kulges jällegi
punkt-punktiliseks heitluseks,
kuid seekord oli õnn leedulaste
poolel 41 : 53 ning kindlustatud ka turniiri III koht.
Saint-Gobain Autover Kuremaa Cupi viimases mängus
kohtusid esimest kohta püüdlev
KK Viimsi (kolm võitu) ning
KK Pärnu (kaks võitu). Vaatamata pärnakate pingutustele ei
andnud Viimsi poisid kordagi
alla ning tulemusega 61 : 28
võeti ka turniirivõit. Kahjuks
puudus vastastel nende liider
ja mängujuht Norman Käbin.
Ehk poleks ka tema osalemine
tulemuses määravat rolli mänginud, kuid siiski oleks kohtumine põnevam olnud.

KK Viimsi mängis koosseisus: Karl Johan Lips, Egert
Lelle, Robin Jürjens, Ants
Ojasoo, Villem Erik Luks, Ott
Sander Kapper, Hendrik Randveer, Roland Rebase, Magnus
Kruusing, Hans Kristjan Urm,
Hanno Laan, Alan Joonatan
Rebane. Treener Tanel Einaste.
Eraldi tahaks tänada lapsevanem Valdo Lipsu, kes treenerile abiks oli.
Turniiri paremusjärjestus:
KK Viimsi, Virumaa PMK, Sabonise KK I, KK Pärnu, Salva
Tartu/Kuremaa, Sabonise KK
II.
Tegu oli väga kasuliku turniiriga. Täitsime pea kõik oma
eesmärgid: saime tugevad mängud, saavutasime hea tulemuse,
nägime oma vigu ja nõrkusi,
nägime kevadiste EMV-medalimängude vastaste sooritusi,
saime kaotuse. Pidime poisse
n-ö äratama: igast seisust ei ole
võimalik võita ja mäng algab
esimesest minutist. Siiani on
meil läinud väga hästi ja kõik
mängud ja mängulõpud oleme
suutnud oma kasuks pöörata.
Nägime reaalset ohtu, et liigne
enesekindlus saab meile ühel
päeval saatuslikuks. Oleme
küll tublid ja võitlejad, aga mitte veel nii suured meistrid.
Eesmärk
positsioneerida
oma asetumine „suures mängus” ehk võrdluses lõunanaabritega jäi kahjuks ainsana
täitmata, sest leedukad tulid
turniirile aasta nooremate poistega.

Veste Kruus sündis Iru lähedal Väo külas 27. jaanuaril
1932. aastal. Viimsisse sattus ta 1976. aastal, 1987.
aasta kevadel hakkas tööle
tolleaegses Kirovi muuseumis ja tundub, et siin leidis
ta oma elu suure kutsumuse.
Tööpõld laienes ja mõne aja
pärast juhtis ajaloohuviline
daam muuseumis ekskursioone ja seadis üles näitusi.
Pärast muuseumi sulgemist
Kirovi keskuses 1990. aastal asus Veste tööle Viimsi
vabaõhumuuseumisse
ja
Kingu talu majapidamine
jäigi 17 aastaks tema teiseks
koduks. 2004. aastal asutati
Viimsi kultuuriloo selts ja
Veste Piibur oli üks asutajaliige..
Haruldase jutuvestjana,
kes oli ühtviisi „hästi kodus” nii Viimsi kultuuriloos,
endisaegse eluolu tundmises kui ka traditsioonilises
käsitöökunstis, sobis Veste
suurepäraselt talumuuseumi perenaiseks. Ta armastas
lapsi ja hea vanaema kombel
puistas nagu varrukast huvi-

tavaid vana aja lugusid ja
jagas suupäraseid maiustusi.
Sajad Kingu talu külastanud
kooli- ja lasteaialapsed mäletavad seda kindlasti. Veste
imemaitsvatest ahjukaalikatest ja oasuppidest on saanud osa paljud lähemalt ja
kaugemalt tulnud muuseumitöötajad. Vabaõhumuuseum ei ole mingi kerge ja
mugav töökoht. Selles paigas on eriline tuulte tallermaa ja kui kuskil mujal tuult
ei ole, siis seal on ikka. Kuid
Veste ei kartnud ei tormi ega
vihma, vaid oli alati kohal.
Veste oli ka läbinisti käsitööinimene, rikka loova
ande ja laialdaste oskustega. Ta oli töötanud kaasa
mitmes käsitöökollektiivis.
Tänu tema aktiivsele kogumistööle on Viimsi Muuseumi tekstiilifond tublisti
täienenud. Kangaspuud seisavad Kingu elumaja köögis
nagu ekspositsiooni osa ja
külastajad võivad aasta-aastalt uudistada, kuidas nendel
töötatakse. Möödunud suvel
seadis Veste jälle uue vaiba
lõimed üles. Seekord jäi ta
töö lõpetamata.

Viimsi Muuseumid,
Viimsi huvikeskus,
Viimsi kultuuriloo selts

Viimsi Huvikeskuse pere langetab
sügavas leinas pea.
Igaviku teele on lahkunud

Veste Piibur
meie kauaaegne sõber ja
abivalmis koostööpartner

Armsad Viiu, Mariko ja Kristo Kallas!
Avaldame teile südamlikku kaastunnet
kalli isa ja vanaisa kaotuse puhul.
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Rahvatantsurühm ja
noortekapell Valla-alune
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Viimsi valla kultuurikalender

Viimsi valla sünnid seisuga 04.03.2008

14. märts – 6. aprill
jaan–dets 2008
„Kindral Johan Laidoner, Vabadussõja võitja”
„Eesti Vabadussõda 1918–1920”
„Eesti ja külm sõda”
Avatud: K–L 11–17, giid tel 621
7410
Kindral Laidoneri muuseumis

Tere tulemast!




Tiiu-Tuuli Sulel ja Tiit
Liival sündis 1. veebruaril tütar Amanda
Johanna.
Jana Orionil ja Antti
Keskrannal sündis
11. veebruaril poeg
Madis.



Gerli ja Jaanus Iklal
sündis 15. veebruaril
poeg Hannes.



Riina Kotkal ja Peeter

kuni 31. märts
Rein Mägari akvarellinäitus
Avatud: N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis

Hokkonenil sündis
18. veebruaril tütar
Hanna-Maria.






20. veebruaril poeg
Karl Robin.

Viire Ernesaksal ja
Andrei Smirnovil sündis 18. veebruaril tütar
Maria.
Margit Nuial ja Kristo
Lehel sündis 19. veebruaril tütar Victoria.







Pille Laanesaarel ja
Randy Raual sündis

Ave-Maria ja Vjatšeslav Seimaril sündis 23.
veebruaril tütar Astrid.
Mari ja Martin Kaalmal
sündis 27. veebruaril
tütar Mia Martina.
Maris Peeglil ja Meelis
Nõmmel sündis 28.
veebruaril poeg KarlMarkus.

Pühapäeval, 30. märtsil algusega kell 12 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1 lauluvõistlus

„Viimsi laululaps 2008”

Osaleda võivad kõik Viimsi vallas elavad lapsed (vaata tingimusi reglemendist www.
huvikeskus.ee). Publik saab valida oma lemmiku igas vanuserühmas. Selleks on vajalik
lunastada viiekroonine hääletamiskupong.
Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama lauluvõistlusele „Harjumaa laululaps 2008”.
Tule sõbrale pöialt hoidma! Lauljate registreerimine toimub kuni 21. märtsini. Reglemendi ja ankeedi leiate: www.huvikeskus.ee
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi vald, Harjumaa
tel 606 6838
Ita-Riina Pedanik, tel 510 3458
Kalle Erm, tel 505 9043
e-post viimsi@huvikeskus.ee

Palju õnne!
95

Aurelie Urbanik 04.03 93

Ellev Koldre 26.03
Hermann Veik 31.03

75

Ants Sari 29.03

70

75

Hiie-Tuuli Alas 30.03

70

90 Helda Eha 01.03

70

Liina Sermat 03.03

65

Õie-Renate Kilm
12.03

90

Enno Kask 04.03

70

Jakob Saks 04.03

65

Helve Aas 08.03

70

Õie Roos 07.03

65

Aksel Möls 08.03

70

Juhan Kasemaa 10.03 65

10.03

70

Antonina Papkova
12.03

65

Ilvi Härmaste 11.03

70

Erkki Raat 16.03

65
65
65

90

Ilse-Juliana Piirmaa
25.03

90 Marianne Hallikvi

Agnes Rajandu 26.03 90
Heino Vassil 03.03

80 Eha Pürn 14.03

70

Ester Türkson 17.03

Helve Reksius 17.03

80 Vello Männik 21.03

70

Kyllikki Toom 26.03

75 Albert Froch 25.03

70

Elfi Vilisalu 11.03

14. märts kl 18–21
Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses: lastedisko
Vanus 7–13 a, sissepääs 5 krooni
Viimsi noortekeskuses
16. märts kl 11
Palmipuudepüha jumalateenistus
Jutlustaja Matthew Edminster
Töötab lastehoid
Viimsi vabakoguduse kirikus
16. märts kl 13
Palmipuudepüha armulauaga
jumalateenistus
Vaimulikud Jaan Tammsalu ja
Andrus Norak
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. märts kl 14.30
Leeritund: kümnest seadusest:
inimene ja ligimene
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

17. märts – 14. aprill
Raamatunäitus „Eesti vabariigi
juubeliaasta”
„Mõeldes kultuurile”
Viimsi raamatukogus
17. märts – aprill
Kooliõpilaste kunstinäitus „Kevade ootus”
Prangli rahvamajas

Lehte Prost 10.03

Aleksandra Panina
21.03

14. märts
Emakeelepäeva tähistamine. III
õppeveerandi lõpuaktus
Püünsi põhikoolis

16. märts kl 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

SÜNNIPÄEVAD

Emilie Pappel 12.03

kuni 17. märts
Raamatunäitus „Eesti vabariigi
juubeliaasta”
„Mõeldes emakeelele”
Viimsi raamatukogus

17. märts kl 17
Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses
Kogu päeva õnneloos. Õnn naeratab just sulle!
Lauatenniseturniir. Kohtunik Veiko
Lints.
Eelregistreerimine: tel 606 6826,
e-post viimsink@huvikeskus.ee.
Viimsi noortekeskuses
17. märts kl 16
Koolivaheaeg Randvere noortekeskuses. Megazone’i külastamine
Osalustasu 50 krooni. Eelregistreerimine: tel 6064 0034 või e-post
karmel@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
18. märts kl 14
Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses: „Jäneste Jooks ehk
aaretejaht munapühade moodi”
kl 17
Lauajalgpalli turniir
Eelregistreerimine: tel 606 6826,
e-post viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
18. märts kl 15
Koolivaheaeg Randvere noortekeskuses: meisterdamispäev
Randvere noortekeskuses
19. märts kl 14
Koolivaheaeg Viimsi noortekes-

kuses: uisutamine
Pirita vabaõhu liuväljal või Jeti
jäähallis. Kogunemine noortekeskuses. Osavõtutasu 25 krooni.
Eelregistreerimine: tel 606 6826,
e-post viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
19. märts kl 12.00–20.30
Koolivaheaeg Randvere noortekeskuses: Tartu Tähe noortekeskuse külastus
Osalustasu 25 krooni. Eelregistreerimine: tel 606 4034 või e-post
karmel@huvikeskus.ee
19. märts kl 14
Kevadpühade tähistamine eakatele: rahvatraditsioonid
Viimsi päevakeskuse saalis
20. märts kl 14
Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses: munadepühad
Kaunistame mune ja teeme pühadeteemalisi asju.
Eelregistreerimine: tel 606 6826,
e-post viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
20. märts kl 14.30
Koolivaheaeg Randvere noortekeskuses:
filmipäev Randvere noortekeskuses
21. märts kl 11
Suure reede jumalateenistus
Jutlustaja Indrek Luide; töötab
lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus
21. märts kl 13
Suure eeede liturgiline armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
21. märts kl 14.30
Suure reede jumalateenistus
armulauaga
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
22. märts kl 19
Kevade alguse pidu
Prangli rahvamajas

Randvere noortekeskuses
28. märts
Inglise keele päev
Püünsi põhikoolis
28. märts kl 14
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused ujumises, lastele
kell 15
Viimsi valla meistrivõistluse
ujumises
SPA Viimsi Tervis ujulas
28. märts kl 19
Noorteõhtu „Pescado”
Viimsi vabakoguduse kirikus
29. märts kl 17
Tallinna kammerkoori kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. märts kl 11
Jumalateenistus
Jutlustaja Taavo Lige
kl 18
Peregrupp
Teema: perekonna vaimulik elu
Arutelu juhib Matthew Edminster.
Viimsi vabakoguduse kirikus
30. märts kl 11.30
Siim Tanel Annuse näituse
avamine
Laulab Mati Turi.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. märts kl 12
Lauluvõistlus „Viimsi laululaps
2008”
Viimsi huvikeskuse saalis
30. märts kl 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Mihkel Kukk (Rapla)
kl 16
Leeritund: palve
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
30. märts kl 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

23. märts kl 9.30
Viimsi valla meistrivõistlused
lauatennises
Viimsi spordihallis

3. aprill kl 16
Filmiõhtu: lastefilm (suurel
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefilm (suurel
ekraanil)
Randvere noortekeskuses

23. märts kl 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus
Jutlustaja Raido Oras; töötab
lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

5. aprill kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi kokkusaamine
Teema: Randvere kiriku ajalugu.
Andres Jaanus ja Urmas Kiviselg
Viimsi koduloomuuseumis

23. märts kl 13
I ülestõusmispüha liturgiline
armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. aprill
Vabariiklik rahvatantsupäev
kooliõpilastele
Viimsi keskkoolis

23. märts kell 14.30
I ülestõusmispüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
25. märts kl 18
Loeng esi- ja keskaja kultuuriloost
VI loeng: hilisgootika
Viimsi koduloomuuseumis

6. aprill kl 11
Evald Timmase mälestusjumalateenistus leivamurdmisega
Töötab lastehoid.
Viimsi Vabakoguduse kirikus
6. aprill kl 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
kl 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimis Püha Jaakobi kirikus

25. märts kl 19
Teatrietendus Tõnu Oja esituses:
A. Kivirähk „Aabitsakukk”
Pilet 200 krooni
Jussi Õlletoas

6. aprill kl 16
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
Rohuneeme kabelis

26. märts kl 19
Meeste osadusõhtu
Teema: ülistus mehe elus
Viimsi vabakoguduse kirikus

6. aprill kl 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

27. märts kl 16
Filmiõhtu: lastefilm (suurel
ekraanil)
kl 18
Filmiõhtu: noortefilm (suurel
ekraanil)

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla
kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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14. märts 008

Sport
Eesti valdade XVI talimängud päädisid 29. veebruarist
2. märtsini peetud finaalmängudega Põlvas. Osalemas oli
41 suuremat (üle 2000 elanikuga) ja 10 väiksemat valda.
Põhiala suusatamine jäi sel
aastal ära, mistõttu ka Viimsi
lõplik tulemus – 12. koht – jäi
oodatust nõrgemaks. Lõplikku summasse löödi kokku
iga osalenud valla nelja ala
punktid ja just suusatamise
tõttu, mis meil aastate lõikes
olnud päris tubli ala, jäid meil
neljanda ala punktid puudu.

Parima tulemuse tõid meie
lauatennisistid Allan Kottise,
Kristjan Kant, Gea Gross, Kirke Kotkas ja Mihkel Norman
Tults, kes saavutasid võistkondlikult kolmanda koha
ja pronksmedalid. Selle ala
võitjad tulid Märjamaa vallast ja hõbedased medalid said
Koeru valla sportlased. Malevõistkond koosseisus AinValdo Müütnik, Kalev Tõnts,
Kristiina Ehala ja Liselle Luks
vahetasid mulluse 8. koha
nüüd 11. vastu. Kuigi võisteldi noormehe võrra väiksemas

spordiüritused
märtsisaprillis 008
koosseisus, oli see siiski tubli saavutus. Valdade parimad
maletajad on Paikuselt, teise
koha omanikud Rapla vallast
ja kolmandad Saarde vallast.
Korvpallis meie meeskond
finaali ei saanud, hea punktikogus 15.–20. koha eest tuli
ikkagi. Meeste korvpalli esikolmik Põlvas oli Tähtvere,
Väike-Maarja ja Rae. Naiste
korvpalli võitjad Tartu, Rapla
ja Võru vallast. Üldkokkuvõttes sai suurematest valdadest
esikoha 139 punktiga Tartu,
jättes sama punktisumma-

ga teiseks Tähtvere, kolmas
oli Rapla vald. Harjumaalastest sai tubli 5. koha väärilise punktisumma kokku Kiili
vald. Väiksematest valdadest
sai teist aastat järjest esikoha
Kernu. Info ja tulemused on
näha Eesti maaspordi liidu
Jõud kodulehel www.joud.ee.
Järgmised valdade mängud on
suvel, 5.–6. juulil Kose vallas
ja siis meil juba osavõtualadest puudu ei tule.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

KK Viimsi alustas edukalt
Harjumaa meistrivõistlusi
Kohe aasta alguses alustasid noored korvpallurid tulist võitlust Harjumaa parima korvpalliklubi tiitli eest.
Sellel hooajal on KK Viimsi
võistkond esimest korda
esindatud kõigis neljas vanuserühmas: A-, B-, C- ja
D-klassis. Harjumaa meistrivõistlused on peale Eesti
meistrivõistlusi meie jaoks
tähtsuselt teisel kohal ning
heaks mänguvormi testiks
enne EM-i olulisi kohtumisi. Eelnevatest aastatest on
ette näidata mitu hõbe- ja
pronksmedalit, kuid siiani
pole seda kõige kirkamat
veel tulnud.

dklassis KK Viimsile
esimene tiitlivõit.
Esimesena alustasid võistlustega kõige nooremad, 1996 ja
hiljem sündinud poisid. Mängud toimusid laupäeval, 23.
veebruaril Viimsi kooli spordihoones. Kuuest registreerunud meeskonnast oli võistluspäevaks kahjuks alles jäänud
vaid kolm, kodumeeskond
KK Viimsi ning veel SK Saku
Fortuuna ja SK Keila/Marcus.
Heitlusest loobusid teadmata
põhjustel LHSK, Kose SK ja
Saue Gümnaasium.
Päeva esimeses ja ettearvatult ka kõige pingelisemas
kohtumises läksid vastamisi
KK Viimsi ja Saku poisid. Mõlemad meeskonnad olid Eesti
minikorvpalli meistrivõistlustel oma alarühmas saavutanud
teise koha.
Kahjuks ei saanud Viimsi
ridades haiguste ja vigastuste
tõttu kaasa teha meeskonnale
üliolulised lülid Karl Johan
Lips, Villem Erik Luks ja Roland Rebase. See paiskas viisikute koosseisud (mängitakse
kindlate viisikutega) ja rollid
platsil põhjalikult segi. Kõigil
tuli kohaneda uute ülesannete
ja kaaslastega, mis tekitas teatavaid pingeid.
Avaveerandit valitses KK
Viimsi esimene viisik kindlalt,

lubades vastastel visata vaid
kuus punkti, tulemus 19 : 6.
Teine veerand ja teiste viisikute mäng oli juba tunduvalt
põnevam, kuid siiski ka siit
Viimsi võit 12 : 11. Kolmanda
veerandiga suurendas Viimsi esimene viisik vahet veel
kolme punkti võrra ja mäng
tundus olevat tehtud, kui viimasele veerandile mindi 17punktilises eduseisus.
Kahjuks, või mängu põnevuse õnneks, tabas aga Viimsi
teise viisiku poisse kramp ja
midagi ei tahtnud enam õnnestuda: pall ei läbinud rõngast
ka korvi alt visates ega pall
ei püsinud kuidagi käes, vastasmängijad olid igal hetkel
sekundi kiiremad. Halvimat
suudeti siiski vältida. Kuigi
veerandaeg kaotati omakorda
koguni 4 : 18, siis võit tulemusega 53 : 50 ja Harjumaa
meistritiitel kuulus ikkagi KK
Viimsi poistele.
Lõpp hea, kõik hea. Jääb
vaid rõõmustada, et kõik poisid said tunda pinge all mängimist ja kogeda, et tiim tegutseb ühtlaselt ning ühe lüli „ära
kukkumine” mõjutab kogu
meeskonda.
Tõe huvides peab mainima, et Saku ridades tegi kaasa
„leegionär” Audentese SK ridadest, ilma kelleta oleks meie
esimene viisik ilmselt oma
vastased purustanud ja sisse
mänginud kindla eduseisu.
Päeva teises kohtumises
võitis Saku raskusteta Keila/Marcuse poisse ja seega
oli tiitel Viimsile põhimõtteliselt kindlustatud. Viimane
mäng: KK Viimsi – SK Keila/
Marcus, avaveerand 34 : 2 ja
lõppskoor 77 : 8. Vastase tase
oli tol hetkel selgelt nõrgem ja
„mänguks ei läinudki”, rünnakulusti jagus igale poisile.
Eriülesandeks sai panna vaid
kõva kaitsetöö, mida ka põhimõtteliselt täideti.
Korvpallikubi Viimsi ajaloo
esimeses tiitlivõidus osalesid
Ott Sander Kapper, Ants Ojasoo, Robert Katmann, Oliver
Bötker, Hanno Laan, Magnus

Kruusing, Hans Kristjan Urm,
Alan Joonatan Rebane, Arles
Egert Lelle, Hendrik Randveer, Karl Robin Jürjens ja
treener Tanel Einaste.
Meeskonnale jääb soovida
usinat treenimist ja ettevalmistust kevadisteks Eesti meistrivõistluste medalimängudeks,
kus on samuti tõsine ja reaalne
võimalus tuua Viimsile esimene medal. Miks mitte kirkaim!

Cklassi poisid
lõpetasid
alagrupiturniiri
kaotuseta
Teisena alustasid võitlust medalite eest 1994./95. sünniaasta poisid. KK Viimsi võistkond
koosneb küll enamikus 1995.
aastal sündinud poistest, kuid
kindlasti tuleb suuremate ja
tugevamate vastu võitlemine
tuleviku mõttes kasuks.
Tänaseks on mängitud alagrupiturniir, ees seisavad medalimängud. Peale KK Viimsi
osaleb meistrivõistlustel veel
seitse võistkonda: Saku SK,
Tabasalu PK I ja II, LääneHarju SK, Rae Koss, Pakri SK
ja Kose SK. Meeskonnad on
jagatud kahte alarühma ning
mõlemast pääsesid kolm paremat playoff-süsteemis medalimängudele.
Esimeses kohtumises oli
vastaseks Tabasalu PK II
võistkond. Avaveerand kulges
tasavägiselt ning oli näha, et
poisid ei saanud mängu „korralikult käima”. Siiski suutsime veerandaja väikese eduga,
11 : 9 võita. Teist veerandit
alustasime tugeva pressinguga ning see tõi tulemuse. Kui
kaitse hakkab pidama, saab
ka rünnakul lihtsamaid korve.
Teise veerandaja võitsime 24 :
5 ning kogu poolaja 35 : 14.
Sellega oli põhimõtteliselt võit
otsustatud ning teisel poolajal
püsis vahe 10–20 punkti juures, lõppseisuks 63 : 52 Viimsi
kasuks. Mängu parimad: Sander Hüüdma 18 punkti (p), 5
lauapalli (lp), 2 vaheltlõiget
(vl) ja 3 resultatiivset söötu

(rs); Emil Metsson 12 p ja 12
lp.
Teises mängus oli vastaseks
eelmise aasta hõbedaomanik
Saku SK. Selleks et vältida
eelmise mängu unist algust,
tegime pikema ja põhjalikuma
soojenduse. Parem häälestatus
ja ettevalmistus andis ka kohe
tunda, esimese viie minutiga
asusime juhtima 17 : 0 ning
seda edu enam mängu lõpuni
käest ei andnud. Lõppseis oli
70 : 56 Viimsi kasuks. Mängu
parimad: Karl Kurmiste 14 p,
3 lp, 8 rs, 3 vl; Fredi Veideman
25 p, 34 lp, 4 vl, 3 blk.
Alagrupi viimases kohtumises oli vastaseks Rae Koss.
Kuna Rae poisid on veel vähe
treeninud, siis tuli võit üpriski
lihtsalt, skooriga 94 : 15. Mängu parimad: Stenar Valtsov 20
p, 1 lp, 5 vl, 4 rs; Henrik Link
9 p, 13 lp, 4 rs, 3 vl, 3 blk.
Lisaks eespool mainitud
mängijatele andsid oma suure panuse ka Robert Maidla,
Ragnar Ventsel, Mario Saariste, Georg Haud, Ragnar Jung,
Raino Nurm, Sander Kõiva ja
Ian Mario Naska.
Alagrupi võit andis meile
koha poolfinaalis, mis toimub
märtsi keskpaigas. Seniks
aga jätkub regulaarne treening ning ettevalmistus Eesti
meistrivõistluste otsustavateks
mängudeks ja kevadvaheajal
toimuvaks rahvusvaheliseks
turniiriks Lahtis.

Vanematel poistel
esimesed mängud
peetud
A-klassi poistel sünniaastaga
1990/91 ning kaks aastat noorematel B-klassi poistel on turniir alles algstaadiumis. Kokku on peetud kolm kohtumist.
A-klassis alistas Viimsi Kose
77 : 64. B-klassis on Viimsi
poisid saanud kaks nappi kaotust, Kose SK-le kaotati 49 :
53 ning Tabasalu Palliklubile
76 : 70.

Teet Tiisvelt
Tanel Einaste

15. märts kl 10.00
Harjumaa meistrivõistlused lauatennises
Tallinn, Kristiine spordihall
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

23. märts kl 9.30
Viimsi valla meistrivõistlused
lauatennises
Viimsi spordihall
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

26. märts kl 10.00
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
sisekergejõustikus
Tallinna spordihall
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

28. märts kl 14.00 ja
15.00
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused ja Viimsi
valla meistrivõistlused
ujumises
Viimsi spaa vabaajakeskuse ujula
Korraldaja: SPA Viimsi Tervis ja Viimsi vallavalitsus

29.–30. märts
Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis, meeste
ja naiste alagrupid ja
finaal
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

5. aprill kl 10.00
Harjumaa meistrivõistlused ujumises
Keila
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

Alustab 2000. a ja hiljem sündinud
poiste treeningrühm.
Info ja registreerimine:
Tanel Einaste
tel 504 8422 ; epost tanel@kkviimsi.ee

sPA Viimsi Tervis
auhinnavõistlused ja Viimsi
valla meistrivõistlused
ujumises
Juhend:
Võistlused toimuvad reedel, 28. märtsil SPA Viimsi Tervis
vabaajakeskuse ujulas.
Võistlema kutsutakse Viimsi vallas elavaid, õppivaid või
töötavaid lapsi, noori, täiskasvanuid ja veterane.

sPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused
algavad kell 14
25 m vabaltujumises võistlevad tüdrukud ja poisid, kes
on sündinud 1999. aastal või hiljem, 50 m vabaltujumises võistlevad tüdrukud ja poisid, kes on sündinud 1997.
aastal ja hiljem.
Iga vanuseklassi võitjaid autasustatakse karika ja diplomiga.

Viimsi valla meistrivõistlused algavad
kell 1 kuni 1aastastele tüdrukutele ja
poistele, kes on sündinud 1. aastal ja
hiljem.
Programm: 50 m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m liblikat, 50
m selili, 100 m kompleksi.
Kell 16 algab võistlus kuni 17aastastele (sündinud 1991
ja hiljem) neidudele ja noormeestele.
Kell 17.30 täiskasvanute absoluutklass naistele, meestele
ja veteranidele.
Programm: 100 m vabalt, 100 m rinnuli, 50 m liblikat,
100 m selili, 100 m kompleksi.
Kolme esimest autasustatakse Viimsi valla meistrivõistluste medali ja diplomiga.

Info ja registreerimine:
Enn Lepik, 516 1629 või 606 1100 (Viimsi spaa)
Tiia Tamm, 609 0980, 5196 5243 või tiia@viimsivald.ee
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KUULUTUSED

 Pakume tööd puhastusteenindajale Miiduranna Sadama territooriumil. Kontoriruumid, 5 korda nädalas,
alates kl 14. Tel 646 3360,
529 6360
 Vaheta oma maja ilusa korteri vastu Nõmme parkmetsa ääres. Tel 5660 9970.
 Viimsi Lihatööstuse AS võtab tööle müüja,võib ka osalise tööajaga. Olev Teede
503 3585.

 Otsitakse koristajat Haabneemes asuvasse korterisse
(3 tuba), üks kord nädalas.
Tel 501 3038.
 Pakume viljapuude hoolduslõikust ja okaspuuhekkide kujundamist. Teostame
haljasalade ja koduaedade
haljastust,projekteerimist,
rajamist. Sõlmime suvehooajaks hoolduslepinguid. Info
WWW.AIADKORDA.EE
või tel 508 9294

 Teostame muruniitmist puuderaiet okste- ja võsalõikust
ning teisi haljastuse hooldusega seotud töid. Tel 5563
7666.
 Annan klaveritunde. Tel
5569 1909.
 Metallikoristamine.
5695 7713.

Tel

TEOSTAME SÕIDU- JA PAKIAUTODE
KERE- NING VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE
E-R 9.00 – 18.00
AMPRI TEE 9/1, VIIMSI VALD, TEL. 55530501
info@sambora.ee, www.sambora.ee

Aasta naine 2007

Traadid
pole olulised,
internet on õhus
Elion on ehitanud välja paljudes uutes
piirkondades WiMax tehnoloogial põhineva
traadita internetivõrgu, et tuua internet
neisse kodudesse, kuhu kaabel ei ulatu.
Alla-ja üleslaadimiskiirused alates 256/128 kbit/s.
Kuutasu alates 295 kr/kuu.
Seadme üüritasu 150 kr/kuu.
Paigaldustasu 990 kr.
Uuri, kas Sinu kodus levib juba traadita internet.
Selleks helista Elioni klienditeeninduse telefonil 165
või saada sooviavaldus info@elion.ee.
Lisainfo www.elion.ee/traadita

Viimsi Ettevõtlike Daamide assotsiatsioon (VEDA) kutsub valima Viimsi aasta naist 2007.
Nominent tiitlile Viimsi aasta naine 2007:
• on Eesti vabariigi kodanik
• on ema või juba ka vanaema
• on tubli oma valitud elukutses
• on ühiskondlikult aktiivne
• on Viimsi vallaga seotud (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse kaudu)
• on nõus kandideerima sellele tiitlile
Viimsi aasta naine 2007 on kaunis, tark ja tegus hing nii kodus kui ka väljaspool. Tema
oskust toime tulla eluga ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet ka kodust väljas
tasub tunnustada.
Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha nii lapsed, täiskasvanud kui ka ühingud,
seltsid, organisatsioonid.
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Pakkumine kehtib uutele liitujatele kuni 31.03.2008.

AS Eesti Loots on äriühing, mille kõik aktsiad kuuluvad riigile ja mille põhitegevusalaks on lootsiteenuse
osutamine Eesti sadamaid külastavatele laevadele.
Otsime oma sõbralikku kollektiivi

BILANSIVÕIMELIST RAAMATUPIDAJAT
Edukalt kandidaadilt eeldame:

Omalt poolt pakume:

Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.

• kõrgharidust majandus- või finantsvaldkonnas

• tänapäevaseid töötingimusi ja -vahendeid

Pidulik Viimsi aasta naise väljakuulutamine toimub aprilli viimasel nädalal.

• MS Office programmide tundmist

• täiendkoolituse võimalust

• täpsust, korrektsust ja koostöövalmidust

• pikaajalist töösuhet ja eneseteostus
võimalust tulevikus pearaamatupidajana.

Viimsi aasta naise tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid koos nominendi
aadressiga palume saata kuni 11. aprillini.
Märgusõna „Aasta naine”
VEDA
Kaluri tee 5
Haabneeme
Viimsi vald

e-post: veda@veda.ee
tel: 515 5969
Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus

Tule veeda lõbus sünnipäev või
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!
Pakume mitmeid pakette nii lastele
kui ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee
www.bowlingclub.ee

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus ja teadmised finantsanalüüsist
• raamatupidamisprogrammi SAF kasutamise oskus

CV-d koos palgasooviga ootame 25.märtsiks aadressile ulle.kask@loots.ee
või Sadama tee 9, Rohuneeme, Viimsi vald, 74012 Harjumaa.
Täiendav info www.loots.ee, tel 605 3800.
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Eritellimus mööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
Eritellimus
mööbel
vannitoa
mööbel, büroomööbel
Köögid,
garderoobid,
esiku- ja
vannitoa mööbel, büroomööbel
Küsi infot: 56 610 792
56 290
229;
Tel:
633
3215
Küsi
infot:
56
610
792
Faks:
633
3275
56 290
229;
Tel: 633 3215
info@uukren.ee
Faks: 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee

www.uukren.ee

Üldehitus- ja remontööd
korteritele ja
ja remontööd
eramutele
Üldehituselektri- ja santehnilised
korteritele
ja eramutele tööd

elektri- ja santehnilised tööd
Küsi infot: 56 630 915
Tel:
3215,
Faks
633 3275
Küsi 633
infot:
56 630
915
info@uukren.ee
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
www.uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee

OÜ Deltabiuld
MULD • LIIV • KILLUSTIK
TÄITEPINNAS
KALLURTEENUSED
Tel 5661 8666, 528 7350

Alates 1. aprillist
on Viimsi kontor
suletud.
Ootame Teid:

Viimsi Kunstikoolis
toimuvad

vitraaži
kursused
Võimalik õppida nii
tiffanilindi – kui ka tinalindi
tehnikat.
Infot saab telefonil 5241907
Eda Kommitz

OÜ VISARI
METALLITÖÖD

Pirita kontoris
Regati pst 1, E–R 9–17

Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd

Mustakivi kontoris
Mahtra 27, E–R 10–18 ja L 10–15

Tel/fax: 6706917
GSM: 5014504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee

Aserbaidžaani köök

Elava Tule
baaris
OÜ Viimsi SPA pakub tööd:

valveõele
füsioterapeudile
vabaajakeskuse
administraatorile
CV koos sooviavaldusega palume
saata aadressile OÜ Viimsi SPA,
Randvere tee 11, 74001 Viimsi
vald, Harjumaa või e-postile
viimsispa@viimsispa.ee.
Tel 606 1001

Palume vabandust ebamugavuste pärast!
24h klienditugi 6 310 310

Oleme avatud iga päev
kella 11-23, reedel ja
laupäeval 11-24.
Asume Nelgi tee 1.
Kontakt: 609 1901
www.elavatule.ee.

ISTUTUSALAD JA
LILLEPEENRAD

Transport 15t multilift kalluriga
- liiv
- killustik
- muld
- prügi 15t konteineriga

www.consilio.ee 4 tunnine loeng/esitlus
väikeaia kujundamisest

- ekskavaatoriga kaeve- ja
planeerimistööd
- välistrasside ehitus
- lammutustööd

Kurtna Hotell
ja Puhkekeskus
• Erinevate ürituste korraldamine
• Ruumide ja sauna rent
• Peolauad Puhkekeskuse köögist otse koju
• Erinevad puhkusepaketid
• Ratsutamine
Lisainfo: kurtna@firmapeod.ee või tel 5333 4401
www.kurtna.com ja www.firmapeod.ee

5. aprill kell 11.00 Pirita Kloostri seminariruumis
ja aias (Tallinn, Merivälja tee 18)
Tasumine summas 200 krooni ülekandega OÜ Consilio
arvele 221010187077 Hansapangas, selgitusse palun märkida
“Loeng (kuupäev)”. Kontakt ja eelregistreerimine 5051845 või
consilio@hot.ee
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Tule ja veendu selles ise!

Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

UKS, MIDA VÕIB USALDADA

TÕSTUKSED

garaaſidele ja
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

• Tootmine • Müük • Paigaldus •
Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel.

60 11 812
53 416 072

www.lumenerakliinik.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa
Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee

www.standoor.ee

Uudis!
Hammaste
laservalgendus
Dr. Merike Immato

HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Rehvide vahetuse aeg
01.03 - 30.04
Suur valik uusi ja
taastatud suverehve

NB! Laste hambaravi tasuta

Haiglaravi,
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont
sildade kontroll, reguleerimine ja remont

Sünnitusabi

Lumepuhurite müük
Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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