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Jäätmemajandusest Viimsis  >>  Loe lk 4–5.

Viimsi huvikeskuses valmib uus 
muusikal „Barnum”.
Loe lk 8.

Soosepas avatakse sügisel 
uus lasteaed-pereklubi.
Veebruari esimestel päevadel pandi Soosepa elamurajoonis nurgakivi uuele lasteaed-pereklubile 
Väike Päike, mis peaks oma uksed avama sel sügisel. 

Iseseisvuspäev Viimsis
Viimsi vald tähistab Eesti Vabariigi 90. iseseis-
vuspäeva 22. veebruaril piduliku kontserdiga 
ja vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaa vas-
tuvõtuga Viimsi koolis.

Esinevad Viimsi valla rahvakultuurikollek-
tiivid ja solistid Viimsi huvikeskusest, Viimsi 
muusikakoolist, Püünsi põhikoolist ja Viimsi 
koolist.

Kooli raamatukogus on avatud Viimsi kuns-
tikooli õpilastööde näitus.

VT

Uus kauni kodu 
konkurss on tulekul
Kehva suusailma tõttu tasub aega juba veeta 
aias, sest Viimsi kaunid kodud tuleks korda sät-
tida: kevadel käib kauni kodu konkurssi žürii 
taas majapidamisi hindamas.

Igal aastal on paar Viimsi kodu ära märgitud 
ka üle-eestilisel konkursil. Žürii esimehe, valla 
arendusnõuniku Enno Seliranna sõnul näitab 
see, et viimsilaste elamise stiil ja ilulembus 
pole ainult kohaliku tähtsusega, vaid ka üle 
Eesti tunnustatud.

Kandidaate kauni kodu konkursile saab esi-
tada e-postile enno@viimsivv.ee.

VT

Pildil on lasteaed-pereklubi eestvedajad Grete Miilen (vasakult), Siret Leinpuu, Tiina-Mai Liiv,
Kristi Lillepea ja Raili Mäll.

Lasteaia ehituse eestvedaja, laste-
klubi Väike Päike juhataja Kristi 
Lillepea ütles, et spetsiaalselt laste-
aiaks projekteeritud hoones hakkab 
tegutsema lasteaed 90 lapsele ning 
mitme huvirühma ja teenusega pe-
reklubi.

Väike Päike hakkab pakkuma 
alusharidust lastele vanuses 2–7 
eluaastat ning pereklubis huvitege-
vust kogu perele. Samuti on kavas 
anda tugiteenuseid vanematele, nii 
nagu pakub seda täna lasteklubi fi -
liaal Laagri alevikus (vt www.las-
teklubi.ee).

Lasteaias avatakse kuus rüh-
ma: kaks sõime- ja neli aiarühma. 
„Rühmad saavad olema väikesed, 
15 lapsega, et tagada tähtsaim osa: 
parim kasvu- ja õpikeskkond ning 
piisav tähelepanu igale lapsele,” 
ütles Lillepea.

Pereklubi on mõeldud lastele 
alates 2. elukuust kuni 7. aastani ja 
nende vanematele. Seal hakkavad 
tegutsema loovusklubi, beebide ja 
väikelaste võimlemine, beebide ja 

väikelaste füsioteraapia (massaaž), 
kunstiklubi, laulukool, laste sünni-
päevade korraldamine, logopeed, 
Gordoni perekool, rasedate võim-
lemine ja nõustamine. Klubis saa-
vad käia nii need lapsed, kes veel 
ei ole saanud lasteaiaealiseks, kui 
ka Väikese Päikese kasvandikud 
pärast lasteaiapäeva.

„Käies esmalt pereklubis, tagab 
see lastele turvalise lasteaiatee al-
guse: ta tutvub majaga, see saab 
talle omaseks,” lisas ta.

Uus lasteaed-pereklubi peaks 
oma uksed avama tänavu sügisel. 
Lillepea lisas, et lootust on õigeks 
ajaks töödega valmis jõuda, sest 
ehitustöödega ollakse täpselt graa-
fi kus.

Kristi Lillepea ütles, et praegu 
registreerivad vanemad lapsi ak-
tiivselt ning kohti veel jätkub. „Re-
gistreerimiseks avame ka uue rub-
riigi kodulehel www.lasteklubi.ee, 
endast võib märku anda ka e-posti 
teel kristi.lillepea@lasteklubi.ee,” 
lisas ta.

Samuti käib personaliotsing, 
ka selle kohta saab täpsemat infot 
lasteklubi kodulehelt. Igas rühmas 
hakkab tööle kaks õpetajat ja üks 
abiõpetaja. „Õppetegevuses osa-
levad ka võimlemisõpetaja, muu-
sikaõpetaja, logopeed ja vajadusel 
psühholoog,” ütles Lillepea.

Abiõpetaja roll hakkab Väikese 
Päikese lasteaias olema suurem kui 
tavaliselt lasteaedades. Abiõpeta-
ja ei tegele laste toitlustamisega 
(selleks on personal köögis ja söö-
gisaalis) ega aega nõudva koristu-
sega rühmas. Tema osa on õpetaja 
kõrval ja laste jaoks.

„Tahame luua organisatsiooni, 
kus hakkab tööle meeskond, kus 
on tähtis iga õpetaja arvamus ja 
tema loomingulisus, arenemistahe. 
Hindame ideid ja uuenduslikkust, 
anname võimalusi teostada oma 
unistusi ja teeme seda üheskoos,” 
sõnas Lillepea. Lasteaia rajajad on 
lähtunud ideest, et esmalt luuakse 
õpetajale parimad lahendused ja 
võimalused olla loov ning seeläbi 

saavad ka lapsed turvalise ning ko-
duse kasvukeskkonna.

Kristi Lillepea ütles, et spetsiaa-
lse projekti järgi ehitatud lasteaiast 
saab laste oma maja, seda nii sisu-
lises kui ka hoone projekti mõttes. 
„Kõik on valminud, vaadates läbi 
laste ja õpetajate silmade: nii saab 
igast pisiasjast kokku terviklik pä-
ris oma nägu.”

Uues lasteaias on põneva lahen-
dusega mängu- ja õpperuum, kust 
avanevad suured aknad looduses-
se, uuenduslikud lahendused õppe-
tööks (tehnika, erimööbel), omapä-
rased valgustid toas ja õuealal ning 
kodune magamistuba. Samuti on 
tähelepanu pööratud garderoobile, 
mis tuleb mugav ning koos välis-
riiete ja jalanõude kuivatuskappi-
dega. Õue saab otse garderoobist. 
Igal rühma on oma terrass välis-
ukse taga, lisaks lapse- ja õpetaja-
sõbralik õueala ning tulevikus ka 
loodusrada.

Majas on veel võimlemisruum, 
avar muusikasaal koos esinemis-
lavaga ning eraldi söögisaal koos 
oma köögiga, et vältida rühmaruu-
mis söömist.

Leppneeme küla 
üldkoosolek toimub 

1. märtsil algusega kell 12 
Leppneeme lasteaias.

Päevakord:

Külavanema tegevusaruanne

Arengukava projekti tutvustus

Ettepanekute esitamine ja arutelu

Vaheaeg, kohvipaus

Arengukava hääletus

Jooksvad küsimused

Leppneeme külavanem
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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 29. veebruaril.

Viimsi suurim varandus
Riiklikul tasandil käib diskussioon ümber 
märksõna „kodanikuühiskond”. See ei ole 
midagi kauget ja võõrast, vaid puudutab 
iga inimest, ka iga viimsilast, sõltumata 
sellest, kus ta elab. Kortermaja elanikule 
on see korteriühistu edukas tegutsemine, 
eramute piirkonna elanikel on see aga kü-
laseltsi ja külavanemate töö.

Korteriühistute probleem
Selle võiks liigitada kahte ossa: uute ja vanade 
kortermajade probleem. Sellest tulenevad ka 
täiesti erinevad murevaldkonnad. Uute prob-
leemid on omanike omavahelise koostöö saa-
vutamine ja ehituste puudujääkide kõrvaldami-
ne, samuti haljastustööd.

Vanadel majadel on hoopis tõsisemad küsi-
mused: majade soojustamine, akende vahetus, 
heakord, haljastus, prügikäitlus jm. Paraku 
on need tööd ressursimahukad ja omanikud 
peavad tõsiselt laenuvõtmisi kaaluma, sest nii 
võetakse pikkadeks aastateks rahalised kohus-
tused. Samas on näiteks soojustamine hädava-
jalik, sest soojuse hind järjest tõuseb. Järelikult 
hoiaks täna renoveerimiseks kulutatud kroon 
tulevikus kokku kümneid kroone. Paljud ühis-
tud kahetsevad, et nad ei võtnud laenu viis aas-
tat tagasi. Töö oleks olnud odavam ja tänaseks 
oleks juba osa raha tagasi makstud. Pealegi 
soojamaksetest tekkinud kokkuhoid oleks osa-
liselt juba laenuraha tagasi toonud.

Vallavalitsusel pole raha, et korteriühistute 
tegevust toetada, kuid koostööks oleme alati 
valmis. Usun, et teadmisi ja kogemusi vallava-
litsuse spetsialistidel jätkub. Lähematel kuudel 
plaanime kokku kutsuda Viimsi korteriühistute 
ümarlaua, kus teemaks oleks renoveerimised 
korteriühistutes ja prügimajandus Viimsis. Nii 
saame probleemid kaardistada.

Vaidlused detailplaneeringute ümber
Kodanike aktiivsus on Viimsis tugevasti 

tõusnud. Tuntakse huvi detailplaneeringute ja 
rohealade vastu, ühesõnaga kvaliteetse elu-
keskkonna teemade vastu.

Vallavalitsuses on arutatud mõtet ehitada 
ümber Viimsi poolsaare kaldakindlustus, et 
vastu seista vee pealetungile. Nimetame seda 
n-ö Viimsi kaelakeeks. Tõesti, see on väga kal-
lis ja ambitsioonikas kava. Esimesena plaani-
sime alustada seda Randverest, sest ka kohalik 
külaselts soovis korrastada mereäärset piirkon-

da ja muuta see puhkealaks. Nii al-
gataski vallavalitsus detailplanee-
ringu. Lähteidee oli pakkuda ligi 
2000 elanikuga Randvere külale 
võimalusi puhkamiseks: arvasime, 
et randverelastel oleks suvel kena 
oma mererannas palli mängida ja 
lastel lustida.

Paraku on nüüd üks tuline vaid-
lus käimas Randvere rannaala de-
tailplaneeringuga. Töö tegijad ei 
saanud esimest kriipsugi paberile 
tõmmata. Piisas sellest, et nad sei-
sid, paberileht käes, rannas, kui 
said kohalike käest tõreleda: mis 
sadamaehitust jälle siia plaanitak-
se. Edaspidinegi ei olnud lootust-
andev, küla koosolekul hääletati 
detailplaneeringu algideed maha.

Loomulikult on need kinnistud, 
mis piirnevad kallasrajaga (mere 
äärega) on huvitatud olemasoleva 
olukorra säilitamisest. Kuid mere 
äär selles piirkonnas on metsistu-
nud ja räsitud. Paistab, et nende 
loosung on „mida kehvem, seda 
parem”.

Vallavalitsus peab aga kauge-
male vaatama. Avalik sektor peab 
tähtsustama enamiku huve. Meie 
ees on küsimus: kuhu seavad puh-
kamiseks sammud (ülejäänud ) 
1980 inimest, kui rannaala ei kor-
rasta. Kas kaitsta maad mere laos-
tava toime eest või mitte?

Peame mõtlema perspektiiviga 
100–200 aastat ette. Kui me prae-
gu ei tegutse, siis lähemate aastate 
jooksul võib meri oma pideva tõu-
su juures üle ujutada nii mõnegi tee 
ja lähemas kümnendis ka mõned 
kaldaäärsed majad.

Küsimus on selles, kas loome 
sellise kaitsesüsteemi Viimsi pool-
saarele või ei loo. Üksikute lõikude 
rajamisel pole mõtet. See on meile 
järelemõtlemise koht. Rannakind-
lustus pole asfaldiga autotee ega ka 
uuselamu piirkond, millesse koha-
likud elanikud võiksid umbusuga 
suhtuda. Loodan, et siin tekib aus 
ja avatud diskussioon.

Külaseltsid ja seltsingud
Kodanikuühiskonna võtmetegur 
on külaseltsid ja seltsingud. On ju-
huseid, kui külasse tekib 2–3 seltsi. 
Iga perekond või huvigrupp loob 
enda seltsi. Täitevvõimule tekitab 
see aga probleemi: millise selt-
si juttu otsuste aluseks võtta. Kas 
selle, kes soovib tänavalgustust, 
või selle, kes tahab, et tänavat ei 
eksisteerikski, valgustusest rääki-
mata? Samuti korjatakse tihti iga-
suguseid toetusallkirju. Hiljem aga 
selgub, et allkirjade andjad ei tea 
isegi, mille vastu nad protestisid. 
Enne alla kirjutamist võiks rohkem 
tausta uurida ja miks mitte küsida 
otsesest allikast – vallavalitsusest. 
Kõik mu kolleegid on toredad ini-
mesed ja küsija suu pihta pole kee-
gi löönud. Otseallikas välistaks ka 
kuulujutud.

Kodanikuühiskonna üks alus 
on aktiivne kodanik, meie mõistes 
külavanem. Mitte kõikidel küladel 
pole oma eeskõnelejat. Isegi Viimsi 
alevikul mitte. Loomulikult on see 
suur vastutus ja see tähendab palju 
tööd ning rahmeldamist. Külarah-
vas peaks isekeskis asja arutama, 
järsku on säärase andega (organi-
seerimistöö ja oskus võõraid huve 
esindada on suur talent) inimene 
naabermajas. Siis peaks kogukond 
teda julgustama ja toetama, et ta 

nõustuks seda vankrit vedama. Hea 
külavanem on kui pärm õllele: te-
mast hakkab elu mühama.

Külavanemate koolitus

Vallavalitsus püüab vanemaid koo-
litamisega aidata. Äsja lõppesid 
kursused külavanematele, mille 
eest vallavalitsus maksis mõned 
tuhanded kroonid. Neist oleks 
saanud osa võtta kuus vanemat. 
Kursustel õpetati küla arengukava 
koostamist.

Arengukava ei saa teha põlve 
otsas teha, vaid enne seda tuleb 
veidi ka uurimistööga tegeleda. 
Selleks ongi sellealane koolitus 
arengukava koostajatele vajalik. 
Paraku nühkis koolipinki vaid üks 
külavanem ja temagi mõni päev. 
Hea asi läks vett vedama. Sarnas-
te juhtumite vältimiseks oleks hea, 
kui vallavalitsuse arenguosakonnal 
oleksid teada külade aktiivsed ini-
mesed. Siis saaksime neile tulevi-
kus otse koolitusvõimalusi pakku-
da ja ühel päeval julgeksid nad siis 
ka külavanemaks hakata.

Inimesed on meie rikkus. Viim-
sil on heade ja andekate inimestega 
vedanud. Eriti suur oleks see rik-
kus siis, kui teaks, mida üks või 
teine teha tahab ja oskab. Nii saaks 
meie külakogukond tugevaks, siis 
on Viimsis mõnus elada. Selleks, 
et siin oleks mõnus elupaik, pea-
me kõik ühiselt panustama. Enam 
mõistmist, üksteisega suhtlemist ja 
teineteise toetamist, siis paistab ka 
vihmasel päeval meie õuel päike.

Enno Selirand
arendusnõunik

20.02.2008 algusega kell 9.30 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II korruse saalis 
Tammneeme küla, Silla, Silla I, II ja III maaüksuste detailplaneeringu avalik arutelu. De-
tailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus üheksa kirjalikku märkust.

22.02.–07.03.2008 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Metsakasti küla, Männiku maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 4,21 ha ja piirneb Katku-
niidu metsa, Vana-Jäätma, Vana-Jäätma I ja Raudtee III kinnistutega, Jäätma tee 17, Jäätma tee 
18 / Allipere kruntidega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärgiks on 
kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks ja kaheks haljasmaa krundiks ning ehitusõiguse 
määramine kolme üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus 
maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m² . Moodustatavate elamu-
kruntide suurused on 1200–2250 m²;

2. Pringi küla, Rohuneeme tee 85. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja piirneb Rohuneeme 
tee ja Voldemari teega ning Voldemari tee 3, 4, Jaani tee 3, 5 ja Rohuneeme tee 83 kruntide-
ga. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse 
määramine kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus 
maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 400 m² . Moodustatavate elamu-
kruntide suurused on 1200 m² ja 3688 m²;

3. Randvere küla, Kiviranna tee 12. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja piirneb Muuga la-
hega, Lepamäe mü ning Kiviranna tee 10, Luua tee 9 kruntidega. Planeeringu eesmärgiks on 
kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja 
abihoonete ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lu-
batud ehitusalune pindala on 260 m² . Moodustatavate elamukruntide suurused on 2615 m² 
ja 2572 m²;

4. Lubja küla, Aiandi tee, perspektiivse peatänava, Kaare tee, Paenurme tee 25, maaüksuste 
Kangru II, Paenurme I ja olemasoleva tööstusmaa vahelise ala detailplaneering kinnistute Loo, 
Heinamaa, Heinamaa I ja Heinamaa II osas. Planeeritava ala suurus on ca 7,36 ha ja piirneb 
Aiandi tee ja Alajaama teega ning Alajaama tee 11, Aiandi tee 23, 25, Salumetsa IV, Panga 
ning Tergi-I maaüksustega. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine ning ehitusõiguse 
määramine ridaelamute ja tootmisbüroohoone ning teedevõrgu ehitamiseks. Ridaelamute ja 
tootmisbüroohoone korruselisus on kaks, suurim lubatud ehitusalune pindala ridaelamutel 
on 1000 m², tootmisbüroohoonel 2500 m². Moodustatavate ridaelamukruntide suurused on 
2648–4214 m² , tootmis-büroohoone krunt on suurusega 8488 m².

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detailplaneeringute algatamise kor-
raldused:

1. Haabneeme alevik, maaüksus Haabneeme Staadion (planeeringu ala suurus on ca 2,1 ha ja 
piirneb Platsi, Hotelli II, Sõpruse tee 5 / Halli, Sõpruse tee 9 / Hotelli, Randvere tee 9b kinnistu-
tega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljasel-
gitamine krundi ehitusõiguse määramine sotsiaalhoone ja seda teenindava transpordirajatise 
ehitamiseks);

2. Pringi küla, Ranna I ja Kingu VI mü (planeeringu ala suurus on ca 11,9 ha ja piirneb Viimsi 
Metskond maatükk nr 79, Telli III, Vardi tee I, Laanekivi tee, Metsaveere tee 2 ja 4, Kasteheina 
tee 34, 36, 38, 40, 44 ja 46, Laanekivi tee 12, 24, 27 ja 29, Laanelinnu tee 6 ja 7 kinnistutega, 
detailplaneeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kruntideks jaotamiseks 
ja krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja ärihoone ehitamiseks hajaasustusviisil, 
üldkasutatava kõrghaljastusega haljasala ning juurdepääsuteede rajamiseks);

3. Leppneeme küla, Hiire II mü (planeeringu ala suurus on ca 5,2 ha ja piirneb Viimsi Metskond 
maatükk nr 80, Pihlaka IV, Loosaare II, Neemesauna II, Pihlapii tee, Pihlapuu tee 8, Laane tee 12, 
Kaevu tee 16 kinnistutega, planeeringu eesmärgiks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala 
kruntideks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu ja abihoonete ehitami-
seks hajaasustusviisil ning kruntidele, sealhulgas ka naaberkinnistutele juurdepääsutee raja-
mine).

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detailplaneeringute kehtestamise 
korraldused: Haabneeme alevik, Tammiku talu kinnistu.

Maa- ja planeerimisamet
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Aasta esimesed kuud on olnud politseile töörohked
Mõtlesin, et alustan nagu 
alati statistikast: aasta al-
gusest kuni 4. veebruarini 
on vallas registreeritud 173 
teadet. Kuid siis mõtlesin, 
et keda see kuiv statistika 
ikka huvitab, sest see, mis 
viimasel ajal valla tänavatel 
toimub, paneb rohkem mõt-
lema.

Ilmselt on paljud Viimsi ela-
nikud huvitatud märulist, sest 
kuidas teisiti seletada asjaolu, 
et aasta esimese kuu jooksul 
on vallas toimunud kaksteist 
liiklusõnnetust. Kinni on pee-
tud neli roolijoodikut, kolm 
autot on teelt kraavi ja kolm 
vastu posti sõitnud, kahel kor-

ral on jalakäijale otsa sõidetud 
ning lisaks eeltoodule on tul-
nud üle kümne vihje, et joobes 
juht kavatseb autoga sõitma 
minna või on juba teel.

On palju neid märulimehi, 
kes oskavad teedel trikke teha, 
kuid kui on vaja tegude eest 
vastutada, on nad haihtunud. 
Vestluses liikluseeskirju rik-
kunud autojuhtidega kinnita-
takse tihti, et pole ammu liik-
luseeskirju meelde tuletanud. 
Aga mis kasu on formaalsest 
paragrahvide lugemisest, kui 
käitumine ja kultuur tuleb ini-
mesest enesest, tema arusaami-
sest, mõistmisest, seadusekuu-
lekusest, ja heast kasvatusest. 
Iga liikleja vastutab nii enda 
kui ka teiste ohutuse eest.

1. veebruaril tähistas Viimsi 
vald koos Pirita linnaosaga 
Tartu rahu aastapäeva pidu-
liku koosviibimisega Pirita 
vaba aja keskuses.  

Enne seda asetati Metsakalmis-
tul president Konstantin Pätsi 
hauale pärjad, mängis puhk-
pilliorkester ning sõna võtsid 
abivallavanem Endel Lepik ja 
Pirita linnaosa vanem Tiit Te-
rik. Kohal olid Vabadussõja 
veteranid. 

Pärast seda oli pidulik koos-
viibimine Pirita vaba aja kes-
kuses.  

Tartu rahuleping sõlmi-
ti Eesti ja Venemaa vahel 2. 
veebruaril 1920. aastal, sellega 
lõppes Vabadussõda ning pandi 
alus Eesti Vabariigi iseseisvu-
sele. 

VT 

Viimsi tähistas 
Tartu rahu 88. aastapäeva

Riik püüab rakendada 
meetmeid olukorra paranda-
miseks, tehakse kampaaniaid: 
„Kanna helkurit – ole nähtav”, 
„Lase jalakäija mööda”, „Ära 
kihuta”, „Ära mine joobnuna 
autoga sõitma” jt. Selle käigus 
hoiatatakse meid võimalike ta-
gajärgede eest ja antakse nõu, 
kuidas õigesti talitada.

Palju poleemikat on avalik-
kuses tekitanud liiklusseaduse 
muudatused, mis karmistavad 
karistust rikkumiste eest. Seda 
kõike tehakse ainult ühel ees-
märgil: inimesed peavad lõ-
puks ometi mõistma, et roolis 
olles on neil vastutus nii enda 
kui ka kõigi teiste liiklejate 
ees, olgu selleks siis kaassõit-
ja, jalakäija või teine autojuht.

Alates aasta algusest on 
politsei karmistanud menet-
lust, mis puudutab isikuid, kes 
sooritavad kauplustest nn pisi-
vargusi ehk vargusi, kus kauba 
maksumus ei ületa tuhandet 
krooni. Ei saa salata, et enamik 
poe pisivargaid on narkomaa-
nid, keda tõukab taga lootus 
näpatu kiiresti maha müüa ja 
selle eest uus doos osta. Kah-
juks on meie hulgas inimesi, 
kes varastatud kraami ostavad. 
Kui neid ei oleks, siis muutuks 
poevargus mõttetuks.

Hetkest, kui politsei kar-
mistas karistusi, on kauplus-
test sooritatud varguste arv 
langenud, kuid kasvanud on 
röövimiste hulk ning jällegi on 
levima hakanud vargused au-
todest. Viimsis on tänavu sis-

se murtud juba nelja autosse: 
kahte Pärnamäe külas Soosepa 
tänaval, ühte Viimsi alevikus 
Aiandi teel ja Muuga külas 
Kreegipuu tänaval.

Jätkuvalt teatatakse polit-
seile, et rikutakse kasside ja 
koerte pidamise eeskirju. Koe-
rad jooksevad lahtiselt omani-
ku järelevalveta ja ründavad 
jalakäijaid. Vahejuhtumid 
koertega on olnud Laiaküla 
külas Käspre tänaval, Muuga 
külas Maardu teel, Viimsi ale-
vikus Väike-Sepa teel. Tuletan 
meelde, et loomade pidamine 
toimub ainult piiratud, oma-
nikule kuuluval või õiguslikul 
alusel kasutuses oleval ter-
ritooriumil. Arvestada tuleb 
kaaskodanike turvalisusega ja 
välistada neile ebameeldivus-

te teke. Omanik kannab täit 
vastutust oma lemmiku teki-
tatud varalise kahju või ter-
visekahjustuse korral, kui see 
tuleneb eeskirja rikkumisest. 
Võimalikest ohtudest on oma-
nik kohustatud kaaskodanikke 
hoiatama.

Arvan, et inimene on siia 
maailma loodud rahu armas-
tava olendina ja igaüks tahab 
elada heaolus, kuid selle saa-
vutamiseks peab mõistma, et 
on vaja anda endast parim ja 
enamgi veel ning olla ka teis-
tele eeskujuks. Oleme mõist-
likud ja näitame iseendale ja 
teistele, et suudame kõigi ellu 
suhtuda väärikalt.

Jelena Vimberg
vanemkonstaabel

Pärgade asetamine 
Konstantin Pätsi hauale. 
Pirita linnaosa vanem 
Tiit Terik (seljaga) ning 
Viimsi abivallavanem 
Endel Lepik (paremalt 
esimene).
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Jäätmemajandusest ja jäätmete liigiti kogumisest vallas
Meil kõigil tekib jäätmeid ja mida paremini läheb majan-
duslikus mõttes, seda rohkem neid tekib. Selleks et meie 
keskkond oleks puhas ja elamiskõlblik nii meile kui ka tule-
vastele põlvedele, tuleb järjest rohkem tähelepanu pöörata 
jäätmetekke vähendamisele, jäätmete ohutumaks muutmi-
sele ning nende taaskasutamisele.

Kõige odavam ja lihtsam viis 
jäätmetekke vähendamiseks ja 
taaskasutusse suunamiseks on 
nende sortimine tekkekohal.

Teadaolevalt alates selle 
aasta 1. jaanuarist tuleb olme-
jäätmed enne prügilasse lades-
tamist töödelda, sest jäätme-
seaduse §132 lõige 3 keelab 
sortimata olmejäätmete lades-
tamise kõikides prügilates. 
Jäätmete töötlemiseks loetakse 
jäätmeseaduse §16 kohaselt ka 
sortimist.

Nimetatud muudatused 
prügimajanduses on tekitanud 
praktilises elus omajagu sega-
dust.

Olmejäätmete sortimise 
kord, sorditud jäätmete liigi-
tamise alused on kehtestatud 
keskkonnaministri 16.01.2007 
määrusega nr 4 „Olmejäätme-
te sortimise kord ning sorditud 
jäätmete liigitamise alused”. 
Nimetatud määruse § 5 lõike 
1 kohaselt loetakse tekkekohas 
sortimisest ja liigiti kogumisest 
ülejäänud jäätmed töödelduks 
ning neile ei rakendu prügi-
lasse ladestamise keeld, kui 
kohaliku omavalitsuse üksus 
on korraldanud oma halduster-
ritooriumil nimetatud määruse 
§ 3 lõike 2 punktides 1–4 nime-
tatud olmejäätmete tekkekohas 
sortimise ja liigiti kogumise. 
Seega peab kohaliku omava-
litsuse haldusterritooriumil 
olema korraldatud vähemalt 
paberi ja kartongi, pakendite, 
ohtlike jäätmete ning biolagu-
nevate aia- ja haljastusjäätmete 
liigiti kogumine.

Kuna paber ja kartong on 
Viimsi vallas hõlmatud korral-
datud jäätmeveoga ja pakendi-
te kogumine on koostöös koha-
liku omavalitsusega pakendi-
kogumisfirmade ülesanne, on 
meil eelkõige vaja lahendada 
ohtlike jäätmete ja haljastus-
jäätmete kokkukogumine.

Eelmistel aastatel tavaks 
saanud suurte konteinerite pai-
galdamine valla territooriumile 
ei ole enam uue, liigitikogumi-
se nõude rakendumisel sellest 
aastast otstarbekas. Seega on 
Viimsi vald on asunud rajama 
jäätmepunkti, mis on mõeldud 
vallaelanikele liigiti kogutud 
jäätmete vastuvõtmiseks.

Jäätmepunktis hakatakse ko-
guma probleemtooteid: elekt-
roonikajäätmeid (külmkapid, 
telerid jne), vanarehve, ohtlik-
ke jäätmeid, suurjäätmeid ning 
aia- ja haljastusjäätmeid.

Rajatava jäätmepunkti loo-
dame avada hiljemalt 1. märt-
siks 2008. Jäätmepunkt asub 
Pringi külas Vanapere III kin-
nistul (vt kaardil) ja selle lah-
tioleku ajad on T–R kell 10–18 
ja L kell 10–15.

Viimsi vallavalitsus korral-
das jäätmepunkti haldaja-ope-
raatori leidmise konkursi, mille 
võitis AS Cleanaway. Leping 

on sõlmitud ASiga Cleanaway 
esialgu üheks aastaks.

Jäätmepunkt on mõeldud 
üksnes Viimsi valla elanike 
teenindamiseks, juriidilistelt 
isikutelt jäätmeid vastu ei võe-
ta. Autorehvide, elektroonika-
jäätmete ning ohtlike jäätmete 
äraandmine on vallaelanikele 
tasuta.

Ohtlikud jäätmed, mida 
jäätmepunktis vastu võetakse, 
on järgmised: pliiakud, muud 
akud, patareid ja akukogumi-
kud, värvijäätmed, kemikaa-
lid, vanaõlid, õlifiltrid, ohtlike 
ainete pakendid, elavhõbe, 
elavhõbedalamp, ravimid, tai-
mekaitsevahendid, saastunud 
pühkmed, kalts.

Suurjäätmete ning okste ja 
lehtede äraandmine on elani-
kele tasuline vastavalt kehtes-
tatud hinnakirjale.

Milliseid jäätmeid 
tuleb kokkuvõttes 
Viimsi vallas liigiti 
koguda?
Liigiti tuleb koguda vähemalt 
järgmiseid jäätmeid: paber ja 
kartong, pakendid, ohtlikud 
jäätmed, biolagunevad aia- ja 
haljastujäätmed.

Üldjuhul võiksid 
eramajapidamised sortida 
prügi järgnevalt:
• vanapaber – vastavasse 

konteinerisse alates viie 
korteriga korrusmajadest 
või eramajade puhul koos 
pakendikotiga üle anda Cle-
anawayle;

• pakendid – pakendikontei-
nerisse (ka eramajadel on 
võimalus sõlmida lisaleping 
pakendikotile) ja panditaara 
vastuvõtupunkti; (pakendi-
konteinerite asukohad on 
toodud tabelis ning avalike 
konteinerite paiknemisko-
had leiab MTÜ Pakendi-
ringluse kodulehelt www.
pakendiringlus.ee/ee/web/
tarbijale/1 ja MTÜ Eesti 
Taaskasutusorganisatsioo-
ni kodulehelt www.eto.ee/
?op=body&id=120)

• ohtlikud jäätmed – jäätme-
punkti;

• biolagunevad aiajäätmed 
– kompostida ise või viia 
jäätmepunkti.

Viie ja enama korteriga maja 
juures peab uuest aastast olema 
kaks konteinerit: segaolmejäät-
metele ja vanapaberile. Mis 
saab aga nende majade pa-
kenditest? Kaks konteinerit on 
miinimumnõue. Ühistud saa-
vad tellida jäätmekäitlejalt ka 
oma maja juurde pakendikon-
teineri. Konteinereid paigaldab 
ka AS Cleanaway, vaatamata 
sellele, et pakend ei ole korral-
datud jäätmeveoga hõlmatud 
jäätmeliik. (ASile Cleanaway 

on Viimsi vallas antud ainu-
õigus jäätmeveoks segaolme-
jäätmete, paberi ja papi ning 
suurjäätmete osas.) Kui endal 
konteinerit ei ole, siis tuleb 
pakendijäätmete üleandmiseks 
kasutada pakendiorganisat-
sioonide loodud kogumisvõr-
gustikku.

Kas kodusesse 
konteinerisse ei tohi 
enam panna ühtegi 
pakendit?

Pakendijäätmete liigitikogu-
mine ei tähenda, et elanikud ei 
või oma prügikasti enam üh-

tegi pakendit panna. Inimestel 
on õigus teha oma valikud. Nii 
imelik, kui see ka ei tundu, on 
kodumajapidamises eelnimeta-
tud nelja jäätmeliigi eraldi ko-
gumine küll kohustuslik, kuid 
iga jäätmevaldaja südameasi, 
kui palju ja mida tema välja 
kogub. Soovitada tuleks elani-
kel koguda selliseid jäätmeid, 
mida saab praegu reaalselt ka 
taaskasutada: klaasi, puitu, 
PET-taarat, kilet, metalli, vana-
paberit, pappi ja kartongi ning 
joogikartongi. Tingimusel, et 
liigiti kogutavad materjalid ei 
sisalda endas kaupa ja poleks 
ülemäära palju määrdunud. 

Juhul kui pakendeid hakata 
veega pesema ja selleks veel 
ka pesuainet kasutada, pole see 
kindlasti loodusele meelepära-
ne tegevus.

Kui inimene kogub liigi-
ti suure osa muid pakendeid 
(klaas- ja plastpudeleid, te-
trapakke, paberpakendeid) ja 
mingil põhjusel ei soovi pii-
matoodete pakendeid loputada/
pesta ja liigiti koguda, siis võib 
ta need panna oma olmeprügi-
konteinerisse.

Kas prügifirmad 
võivad hakata inimesi 
trahvima, kui nad 

Jäätmepunkt asub Pringi külas, Vanapere III kinnistul. 

pole oma prügi õigesti 
sortinud?
Kindlasti ei saa ükski erafirma 
hakata inimesi trahvima. Prü-
gifirma võib keelduda kontei-
neri tühjendamisest, kui sinna 
on näiteks pandud ohtlikke 
jäätmeid. Jäätmeseadusest kin-
nipidamist kontrollib keskkon-
nainspektsioon ja kohalik oma-
valitsus, kes vajadusel kodani-
kele asja selgitab. Trahvimine 
pole eesmärk omaette.

Kas eramajade inimesed 
peavad hakkama prügi kodus 
kilekottidesse sortima ja neid 
kogumiskastidesse viima või 
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Jäätmemajandusest ja jäätmete liigiti kogumisest vallas

Aadress Asukoht Pakendi 
liik

Konteineri 
maht (m�)

Konteineri-
te arv

Randvere tee 1 / 
Statoil

Viimsi paber, papp 2,5 1

Randvere tee 1a Viimsi segapakend 0,6 1

Aiandi tee 16 Viimsi segapakend 0,6 1

Mereranna tee 4 Viimsi segapakend 0,6 2

Kaluri tee 4 Viimsi segapakend 0,6 1

Kaluri tee 8 Viimsi segapakend 0,6 1

Mereranna tee 2 Viimsi segapakend 0,6 1

Veere 3 Viimsi segapakend 0,6 1

Rohuneeme tee 96 
kauplus

Püünsi küla segapakend 0,66 1

Rohuneeme tee 1 Haabneeme klaaspakend 1,5 1

Randvere tee 1b, 
Säästumarketi taa-
rapunkti juures

Viimsi klaaspakend 1,5 1

Meresihi tee lõpus, 
merepoolses otsas 

Kelvingi segapakend 2,5 1

Haugi tee alguses 
bussijaama juures

Tammneeme segapakend 2,5 1

Leppneeme lasteaia 
kõrval

Leppneeme segapakend 2,5 1

Kibuvitsa tee 1 ees Randvere segapakend 0,8 1

Ojakääru ja Randoja 
tee ristil 

Muuga segapakend 0,8 1

võivad ka nemad mitu kasti 
koju muretseda?

Eramajade elanikud võivad 
koju mitu kasti muretseda. 
Igal juhul tasub pöörduda jäät-
mekäitlejate poole ja uurida, 
milliseid võimalusi pakutakse. 
Viimsisse saab tellida paberi-
konteineri (Cleanaway’lt, sest 
see jäätmeliik on korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud), pa-
kendikonteineri, pakendikoti, 
biolagunevate toidujäätmete 
konteineri, suurjäätmete ära-
veo (samuti Cleanaway’lt eel-
nimetatud põhjusel), aia- ja 
pargijäätmete äraveo. Võima-
lusi tuleb pidevalt juurde ja kui 

elanikud on aktiivsed ja aval-
davad soovi, siis see on alus ka 
jäätmekäitlejatele uute teenus-
tega turule tulemiseks.

Suurepärane võimalus on 
jäätmefirma pakutav ja Ees-
ti Taaskasutusorganisatsiooni 
rahastatav pakendikotiteenus, 
mida saavad viimsilased ala-
tes sellest aastast kasutada. 
Eramaja omanikele pakutakse 
vanapaberi liigiti kogumiseks 
alternatiivse võimalusena pa-
berikonteinerile ühes kuus 
kogunenud ajalehed/ajakirjad 
tasuta üle anda koos pakendi-
kotiga. Sellise teenuse ulatus-
likum kasutuselevõtmine la-

hendaks suure osa praegustest 
prügiprobleemidest. Paraku on 
see taaskasutusorganisatsioo-
nile kallis ning kuuldavasti ei 
kiirustata selle laiendamisega.

Kui puhtad 
peavad olema 
pakendikonteinerisse 
viidavad pakendid?

Pakendikonteineritesse viida-
vad pakendid peaksid olema 
puhtad: piimatoodete pakendid, 
ketšupi- ja šampoonipudelid 
jms tuleb enne üle loputada.

Pakendeid ei ole tarvis pesta 
ega kuivatada nii nagu nõusid 

– neid tuleb lihtsalt vähese vee-
ga loputada.

Kuhu panna kivisöe-, 
puidu- ja briketituhk?
Tuhk ladestatakse üldjuhul 
prügilas ning seda võib panna 
jahutatuna segaolmejäätmete 
konteinerisse. Tuhka ei tohiks 
konteineris olla üle poole, vas-
tasel korral muutub konteiner 
oluliselt raskemaks kui tava-
prügiga täidetuna ja selle eest 
tuleb tasuda teise hinnakirja 
alusel.

Kas tühjad 
rohupudelid lähvad 
pakenditesse? Ja leiva-
saiakotid?
Kuuluvad kõik pakendijäätme-
te hulka, lähevad segapakendi-
te konteinerisse.

Mida teha ohtlike 
jäätmetega? Mis 
juhtub, kui mõni 
patarei satub valesse 
kasti?
Ohtlikke jäätmeid saavad val-
laelanikud üle anda Viimsi val-
la jäätmepunkti. Vanu ravimeid 
võtavad vastu kõik apteegid. 
Keegi ei suuda tuvastada ühte 
vales kastis asuvat patareid. 
Küll on võimalik tuvastada 
olmeprügikonteinerisse visa-
tud päevavalguslambid, suures 
koguses värvijääke. Sellisel ju-
hul ei ole jäätmekäitlejal õigust 

olmeprügikonteinerit tühjenda-
da.

Majapidamises tekkinud 
ohtlikud jäätmed (akud, pata-
reid, värvi- ja ravimijäätmed, 
päevavalguslambid jm), suu-
remõõtmelised jäätmed (möö-
bel), elektroonika (külmikud, 
telerid jm) ja vanad rehvid saa-
vad elanikud tasuta ära anda 
Viimsi valla jäätmepunkti.

Kuidas prügimäel 
vahet tehakse, kas 
koormas on sorditud 
või sortimata 
segaolmejäätmed?
Vahet tehakse visuaalselt. Näi-
teks koorem, mis ilmselgelt 
koosneb suuresti aia- või ohtli-
kest jäätmetest või pakenditest, 
on ladestamiseks kõlbmatu. 
Üldiselt toimib asi nii, et prügi-
la haldajad koostavad nimekir-
jad kohalikest omavalitsustest, 
milles on loodud liigiti kogu-
mise võrgustik vanapaberile, 
pakenditele, ohtlikele jäätme-
tele ja aia- ning pargijäätme-
tele. Nendest omavalitsustest 
saadetud prügi loetakse lades-
tamiskõlbulikuks.

Kas on mõtet sortida, 
kui nagunii tuleb 
üks suur prügiauto 
ja kallab kõik oma 
„kõhtu” kokku?
Arvamus, et nagunii kallatakse 
kõik liigiti kogutud jäätmed lõ-

puks ühte prügiautosse kokku, 
on pigem linnalegend kui te-
gelikkus. Liigiti kogutud jäät-
meid kogutakse küll samade 
prügiautodega, aga kogutakse 
ikka eraldi kogumisringide käi-
gus olmeprügist eraldi. Näiteks 
vanapaber võib jõuda tavalis-
se olmeprügi autosse siis, kui 
konteineris olev vanapaber on 
oluliselt saastunud.

Kõikidest vanapaberi ja se-
gaolmejäätmete ühtekallami-
se juhtudest ootavad vedajad 
infot, et vajadusel kontrollida 
autojuhte.

Miks peab üldse prügi 
sortima, miks ei või 
see olla nii nagu enne?

Jäätmete liigiti kogumise mõte 
on eelkõige suunata võimali-
kult palju materjali uuesti ring-
lusesse. Liigiti kogutud pabe-
rist saab toota uut paberit, klaa-
si saab korduvalt üles sulatada 
ja sellest uut toodet valmistada 
jne.

Täpsemat informatsioo-
ni sel aastal jõustunud muu-
datustest jäätmemajanduses 
on saab Viimsi vallavalitsu-
se kommunaal- ja heakorra-
ametist telefonilt 60 6 6853, 
e-postilt talvari@viimsivv.ee 
või ASil Cleanaway e-postilt 
tallinn@cleanaway.ee.

Jan Trei
abivallavanem

Prügikonteinerite asukohad
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Viimsi 
Muuseumide 
lehenäitus

Leppneeme küla Lauri talu õuel laaditakse turule viimiseks kala vankrisse. On aasta 1935. Lauri talu eral-
dus 1920. aastail Niidi talust, kui Niidi peremees Peeter Piilpärk oma talu suvemaja tütrele andis. Seesa-
ma pisike suvemaja ongi pildil näha. Maja otsast möödub vana külatee. Vankris on naabripoiss, Männiku 
talu perepoeg Heram Taal, kes üheksa aastat hiljem koos vanematega Rootsi põgenes.

Kuuekümne aastaga on paik tublisti muutunud. Maja on peitunud kõrge tiheda heki taha, mille vahelt võib märga-
ta, et hoone on saanud kollase laudvooderduse ja punase eterniitkatuse. Lehtpuud on natuke suuremaks kasvanud, 
kuid maja otsa on kerkinud suur kuusk ja paar elupuud. Vana tee koht on veel näha, kuid uus tee läheb maja tagant. 
20. sajandi uuendustest räägivad postkastid, tänavasilt, õhuliinid ja tänavavalgustus.

Sõjaväele kuulunud hoonetest 
oli alles vaid üks maja. 12-tollise 
patarei juures asus punastest tel-
listest ehitatud helgiheitjajaam. 
Sellesse majja majutati patarei 
meeskonda kuulunud sõdurid. 
Komandant Paulson ja alamleit-
nant Kogger elasid majas, kus 
asus ka hiljem komandandi elu-
maja. Seal asus veel kantselei ja 
telefonikeskjaam.

Vaatamata sõjaoludele toimusid 
Aegnal ka kommunikatsioonide ja 
elumajade korrastustööd. Näiteks 
1919. aasta juulis algas ühiskasar-
mu ehitus. Tollal oli kasarm mõel-
dud ainult rannapatarei nr 1 jaoks, 
mille koosseisus oli 170 meest. 
Kasarm oli mõeldud 180 sõjaväe-
lasele. Ühiskasarmutes elas mõnda 
aega ka osa poissmeestest ohvitse-
re ja allohvitsere. Ohvitserid elasid 
tubades kahe või kolmekesi. Koos 
kasarmuga valmis ka mitu abihoo-
net. Ühiskasarmu nimi tuli kasutu-
sele hoopis hiljem.

Kasarm valmis jõuludeks ja sel-
le sisseõnnistamise pidu oli just 
mereväe aastapäeva eelõhtul. Me-
rejõudude juhataja Johannes Herm 
ja merekindluse ülem Johannes 
Roska lahkusid saarelt öösel, et 
väikse aurikuga linna sõita. Suure 
udu tõttu juhtus see, et nad eksisid 
ära ja sattusid Kakumäe ranna lä-
hedale. Seal tuli neil oodata kuni 
järgmise päeva õhtuni, kui udu 
hajus ja nad linna said sõita. Äre-
vus oli muidugi suur ning kardeti, 
et laev hukkus ja koos sellega ka 
kogu mereväe ja merekindluste 
juhtkond.

Vabadussõja ajal tehti Aegnal 
ka muid pakilisi töid. Näiteks 10. 
juuliks 1919 oli tsingitud telefonit-
raate paigaldatud kogupikkuses 10 
versta, elektrijuhtmeid 200 meet-
rit ning 52 elektrilampi. Saarel oli 
korda tehtud väike elektrijaam ning 
ehitati veduridepoo.

Varsti pärast seda, kui võim läks 
Eesti Ajutise Valitsuse kätte, alus-
tati ka Aegna metsade hooldamist. 
Nendel aastatel valitses üle riigi, 
eriti aga suurtes linnades suur kü-
tusekriis ja samas metsatöödel tuli 
väga tõsiselt kontrollida, et loodus-
keskkonda ei kahjustataks. Eriti 
tundlik oli selles osas Aegna saar, 
mis varustas puiduga nii Tallinnat 
kui ka saarel peatuvat arvukat väe-
osa.

Toivo Meikari andmeil määrati 
4. detsembril 1918 Aegna, Nais-
saare ja Vormsi esimeseks metsa-
ülemaks Eduard von Krusenstern. 
Tallinna lahe saarte metsade pärast 
tekkis aga konflikte sõjaväevõi-
mudega, sest viimased ei andnud 
baltisakslasest metsaülemale saa-
rtelesõiduks luba. 30. detsembril 
määrati uueks metsaülemaks Carl 
Ahrens. Temagi tuli ülemjuhataja 

Vabadussõja 
sündmused 
Aegnal II

korraldusel suunata 1919. aasta su-
vel mujale.

11. detsembril 1918 määras põl-
lutööministeeriumi metsaosakond 
Wulffisaare metsavahiks 1858. 
aastal Theodor Spohri. Ta ei olnud 
uus mees Aegnal. Metsnikutööd 
tegi ta seal juba 11. juulist 1917. 
13. detsembri 1918 kirjas taotles 
metsavalitsus Harju maakonna va-
litsuselt äreval ajal enesekaitseks 
luba püssi ja revolvri peale. 31. 
detsembril täpsustas metsaosakond 
T. Spohri ülesandeid. Ta pidi elama 
Aegnal ning Viimsi metskonnaüle-
ma korralduste järgi juhatama met-
sa mahavõtmist ja väljavedu ning 
küttepuu ning ehituspuidu väljaa-
ndmist. 1919. aasta veebruaris tehti 
V. Nõmbergi majas korda T. Spohri 
korter.

1919. aasta jaanuarist pärinevad 
konkreetsed andmed metsatööde 
kohta Aegna saarel. Näiteks met-
saosakonna 7. jaanuari 1919 kirjas 
toitlustusvalitsusele paluti varusta-
da toiduga Aegna saarele saadetud 
nelja metsatöölist. 11. jaanuaril 
saatis põllutööministeeriumi met-
saosakond Aegnale metsatöödele 
Alexander Bolstokowi. 14. jaa-
nuaril saadeti T. Spohrile nädalaks 
abiks J. Paulson ning 27. jaanuaril 
Aleksander, Eduard ja Isak Pent-
rof. 1. veebruaril saadeti Aegnale 
Johannes Alexander Mikow ja Al-
bert Preiholm. Metsatöödel tööta-
sid alates 1919. aasta märtsist Jüri 
Siimer, Vassili Kerassimov ja Ni-
kolai Mannas. 3. veebruaril 1919 
saadeti metsaosakonna palvel sin-
na ka kümme sõjavangi ning neid 
saatvad valvurid. 9. juulil 1919. 
aastal teatati põllutööministeeriu-
mi metsaosakonnale, et saarel saab 
majutada 15–20 metsatöölist.

Aegna saare komandantuur 
tarvitas suures koguses kütte-
puid. 1919. aasta veebruaris va-
jas komandantuur iga päev kaks 
kuupsülda küttepuid veduri jaoks, 
mis andis saarele elektrivalgus-
tust ning puid tööliste barakkide 
kütmiseks. Peale selle vajati ehi-
tustöödeks suures koguses puitu. 
Näiteks 1919. aasta veebruaris 
pidid Aegna kindluse ehitajad saa-
ma põllutööministeeriumi metsa-
osakonnale ligi üheksa kuupsülla 
ehituspuidu eest 1300 marka ja 35 
penni. Märtsis tarvitasid ehitajad 
7,7 kuupsülda puitu. Siiski ei kul-
genud metsatööd probleemideta. 
27. augustil 1919 pöördus Aegna 
saare komandant otse sõjaminis-
teeriumi poole palvega, et mõju-
tada põllutööministeeriumit küt-
tepuude varumise osas. Ülemjuha-
taja korraldusega lahendati taoline 
viivitus kiiresti.

1919. septembris tutvus Aegna 
saare eluolu ja kindluste olukorra-
ga rühm Asutava Kogu liikmeid.

Robert Nerman

Enne: Vaade Lauri talule 1935. aastal, Viimsi Muuseumide fotokogu.

Nüüd: Vaade Lauri talule 2008. aastal, Alar Miku foto.
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Viimsi tüdruku viimane 
aasta Tai keskkoolis
Õpin juba teist aastat Tai 
rahvusvahelises erakoolis 
Regent’s School. Kuigi minu 
kool asub ühes Aasia suu-
rimas linnas Bangkokis, on 
siinne koolisüsteem rahvus-
vaheliselt tunnustatud ning 
täiesti läänelik. Nüüdseks 
käin keskkooli viimases klas-
sis.

Õpime inglise õppeprogrammi 
järgi, mis erineb Eesti süstee-
mist paljuski. Keskkool kestab 
kaks aastat ning kõik õpitavad 
ained on igaühe enda valida. 
Esimesel aastal õpitakse sü-
vendatult nelja ainet ning teisel 
aastal vaid kolme. Minu valik 
oli esimesel aastal draama, ing-
lise keel, ajalugu ja bioloogia. 
Kuid nüüd, viimases klassis, 
õpin kolme esimesena maini-
tut.

Kindlasti võib mõnele tun-
duda, et tulevikus pole nii vä-
heseid aineid tundval noorel 
kõrgkooli asja, kuid ometi akt-
septeerivad sellist õppesüstee-
mi kõik tunnustatud ülikoolid 
Euroopas ning mul on valida 
päris mitme eriala vahel. Ot-
suse edasiõppimise kohta pidin 
tegema juba möödunud sep-
tembris ja nii ma kandideerin-
gi valitud Briti ülikoolidesse 
juura ja antropoloogia eriala-
le. Millisesse sisse saan, sel-
gub kevadel eksamitulemuste 
põhjal. Kuigi Inglismaale üli-
kooli minek näib ahvatlev, on 
elamiskulud seal väga kõrged 
ja ilm veel kõledam kui Ees-
tis. Seetõttu kaalun ka Eesti 
ülikoolidesse kandideerimist, 
kuid selleks peaksin tegema 
lõpukirjandi. Paraku ei ole kir-
jandi kirjutamine minu jaoks 
aga nii lihtne kui võib tunduda, 
sest mitu kuud ei ole ma saa-
nud rääkida sõnagi eesti keelt 
ja seetõttu hakkab tekstis esi-
nema palju nii grammatilisi kui 
ka stiilivigu.

Niisiis, et endas paremini 
selgusele jõuda, tahan pärast 
keskkooli lõpetamist hoopis 
aja maha võtta. Inglise keeles 
nimetatakse sellist pausi kesk-

kooli ja ülikooli vahel gap-
year’iks. Ehk aitab aasta, mille 
plaanin veeta osaliselt Eestis 
töötades ja osaliselt reisides, 
mul saada suuremat enesekind-
lust, et edasi õppida kas kodu- 
või välismaal.

Teine aasta Tais on oluliselt 
täiendanud mu arusaamu tai 
kultuurist ja inimestest. Olen 
saanud rohkem aimu kohali-
ke uskumustest ja käitumisest. 
Taimaad kutsutakse naeratuste 
maaks ning igaüks, kes lennu-
kilt maha astub, paneb kohe 

Ploenchit Fair on iga-aastane laat, kus osaleb ka Regent’s School. Laadal organiseeritakse mänge ja õnneloose, mille eest saadud tulu 
läheb lastekodulastele. Pildil on Paula koos laadakülalistega.

tähele, et kõik ilma näilise põh-
juseta sulle vastu naeratavad. 
Miks inimesed nii käituvad, 
sain aru alles hiljuti. Nimelt 
üks budismi põhiprintsiip näeb 
ette, et kõigele vaatamata peab 
väljendama vaid positiivseid 
emotsioone. See ei tähenda, et 
nad on võltsid ning valelikud, 
pigem võtavad elu vähem traa-
giliselt ja keskenduvad lapsest 
saati positiivsele. Taoline suh-
tumine tagab budistlikust sei-
sukohast selle, et pärast surma 
saab inimese hing maa pealt 
rahus lahkuda. Minu arvates 
võiksid ka eestlased negatiivset 
vähem välja näidata, kuid sa-
mas mõistan, et muretu on ker-
gem olla soojas ja päikesepais-
telises kliimas, kus puuduvad 
kasuka- ja kütteprobleemid.

Ühe huvitava oskuse olen ka 
sellel aastal omandanud. Õppi-
sin kohaliku professionaalse 
koka käe all valmistama salatit 
„Som Tam”. Päris mitu korda 
olin seda teravat papaiasalatit 
Tais enne proovinud. Alati aga 
ainult proovinud, sest söök on 
tõesti põletavalt vürtsine. Ühes 
tai keele tunnis otsustasime aga 
koolikoka juhendamisel val-
mistada seda rooga ise. Vara-
semalt salatit mekkides tundus 
see olevat eriti keeruline, kuid 
tegelikult koosneb vaid mõ-
nest eksootilisest pudrunuiaga 

Paula (vasakult esimene) kooliõdedega World 
Consulat Fairil.

puruks pigistatud toiduainest: 
tillukestest kuivatatud krevet-
tidest, toorest riivitud papaiast, 
tšillikaunadest, kohalikest 
pähklitest, laimist ja rohelistest 
petersellitaolistest taimedest, 
mille nimetuse selgeks tegemi-
ne võtab aega rohkem kui salati 
valmistamine. Toit maitses just 
nagu parimas kohalikus resto-
ranis. Sellist kogemust juba tu-
rismireisilt naljalt ei saa.

Veelgi harvem juhtub seda, 
et tavaline matkaja kohtub ku-
ningliku perekonnaga. Isegi 
kohalike suurim soov on isik-

likult oma kuningaga või tema 
lähedastega kohtuda. Minul ja 
mu kaasõpilastel aga oli või-
malus kohtuda Tai printsessi-
ga. Kohtumine leidis aset iga-
aastasel laadal World Consulat 
Fair, kuhu tulevad kokku mit-
med tähtsad diplomaatilised 
esindajad.. Kuna meie kooli 
omanik on Eesti aukonsul Tais, 
siis oli ka Regent’s School ning 
Eesti riik samal laadal esinda-
tud. Kõigi jaoks täiesti ootama-
tult tuli meid külastama ka Tai 
printsess, kes kõiki nimepidi 
nimetas ning kättpidi tervitas. 

Samuti küsis ta mitu küsimust 
meie kooli ja Eesti kohta. Laa-
dal oli ka rahvuslik telekanal, 
kellele mina ja veel kaks tüdru-
kut Eestit tutvustasime.

Selle suurepärase võimaluse 
eest omandada keskharidus Tais 
soovin tänada haridus- ja teadus-
ministeeriumi, Eesti aukonsulit 
dr Virachai Techavijitit ja Viimsi 
vallavalitsust. See kogemus on 
pannud mind rohkem hindama 
maailma kultuure ning armasta-
ma omaenda kodumaad.

Paula Hakkaja

Loy Krathong’ kõige tähtsam püha Tais. Peetakse novembris vetevaimude 
auks, kus palutakse andeks vee kasutamise ja reostamise pärast. Kui vaimud 
andestavad, siis tuleb ka hea õnn. Pildil Paula (vasakult esimene) koos 
kooliõdedega.
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Pühapäeva õhtupoolikul 
kostab Viimsi huvikeskuse 
saalist: „Üks ja kaks ja tõsta 
jalga, pam-pam-pam-paa.” 
Käib muusikali „Barnum” 
tantsuproov.

Üha uuesti ja uuesti tantsu har-
jutajaid pildistab Eddy Kont, 
üks muusikali näitleja. „Minul 
on tükis kaks osa: mängin maa-
ilma vanimat, 160aastast naist 
ja päris lõpus on mul bluusilaul-
ja roll. Kooris laulan taustaosa 
ka,” räägib Kont. „Muusikalis 
osalemine on väga meeleolukas 
tegevus, seltskond on hästi lahe. 
Proove võiks olla isegi rohkem, 
sest on nii lõbus ja huvitav.” 
Eddy on muusikalis osalenud 
varemgi, 2002. aastal koorilaul-
jana Komose tükis „Sa oled hea 
poiss, Charlie Brown”.

„Kuna mulle meeldib laulda 
ja laval olla ning see on iga-
päevasele kontoritööle uus ja 
huvitav vaheldus, löön ma hea 
meelega kaasa,” selgitab Eddy 
ja lisab, et laulmine annab hin-
getoitu. Ta lisab naerdes, et 
seda veel ei tea, kas teda bluu-
silaulja osas mustanahaliseks 
grimmeritakse.

Koreograaf Dmitri Hart-
šenko hüüab: „Diafragma sees 
ja põlvedega, nii et hambad 
välja!” ja noored hakkavad 
naerma. „Ärge keskendudes 
parketti uurige, sealt ei leia te 
midagi,” lisab koreograaf kel-
mika naeratusega ja näitab ette, 
kuidas täpselt need tobedad 
klounid liikuma peavad. Ker-
gel sammul näitab mees stsee-
ni tantsujoonise ette ning rühm 
alustab taas.

Muusikal kuulsa 
mehe eluetapist
Majja saabub muusikali lavas-
taja Raivo Mets, kohe-kohe al-
gab sõnalise osa proov.

„Praegu on nii, et laulu ja 
tantsu harjutatakse eraldi. Mina 
olen siiani peategelastega teks-
tiproove teinud. Tekst on päris 
mahukas, küllaltki pikk töö on 
veel ees. Aga noored tabavad 
kõike nii, nagu mina seda näen, 
seega asi edeneb,” jutustab la-
vastaja. „Asja teeb keerukamaks 
see, et rääkida tuleb muusikas-
se. Ajaliselt tuleb harjutada nii, 
et ühe noodi alguses on tekstiga 
teatud maani jõutud. Kui sinna 
veel tants ka juurde tuleb, on 
see veel kolmekordne töö.” Kü-
sin lavastajalt, et mis tükk see 
„Barnum” siis ikkagi on.

„Tavaliselt on muusikalid 
kergevõitu ja lihtsa süžeega, 
ent sel tükil on ka tõepõhi taga. 
„Barnum” oli üks Ameerika 
tsirkuse asutaja ja see on lugu 
tema elust, seigad just nii olid-
ki. Ajastu? See on Barnumi elu 
1835. aastast, kui algas tema 
show-mehe karjäär, kuni aasta-
ni 1881”.

Lavastaja on rõõmus, et 
saab nii paljude noortega koos 
olla, kes temassegi optimismi 
süstivad. Mees hindab väga, 
et täiskasvanud noored leiavad 
õppimise ja töö kõrvalt aega 
selliseks loovaks tegevuseks. 
Lauljate-tantsijate ühisproovid 
algavad veebruari keskel. Rai-

Muusikal „Barnum” on ilmselt kõigile eest-
lastele tundmatu lavateos. Loodan, et ma ei 
pinguta selle väitega üle. Küll aga olen veen-
dunud, et muusikat ennast on paari aasta-
kümne jooksul kuulnud paljud, teadmata, et 
see pärineb just sellest muusikalist.

Liikvel on ka isesuguseid arvamusi, et mida 
me siis nüüd siin Viimsi huvikeskuses etendada 
püüame. Tõsi ta on, et Broadway originaalver-
sioonides Ameerikas ja Londonis oli see suurtel 
teatrilavadel suurepäraseks sümbioosiks muu-
sika-, tantsu-, mustkunsti ja tsirkusetrikkidest.

Aga meie teeme kõike endiselt isemoodi.
Konte murdvaid õudusi publik saalis talu-

ma ei pea, sest tsirkuseatraktsioonide esitami-
seks seab meile piirangud huvikeskuse lava-
mõõtmed. Midagi saame teha, aga millestki 
huvitavast ja olulisest tuleb kahjuks loobuda. 
Mõnedki sellega seonduvad nüansid on veel 
arutlemisel ja seepärast kaasame projekti ka 
nõustajaid. Üheks oleme palunud meie oma 
vallas elava rahvusvaheliselt tunnustatud 
mustkunstniku Alar Mändsalu. Kuidas trikid 
näitlejatel laabuvad, näete juba etendusel. Ko-
reograafid on Dmitri Hartchenko (seadnud ko-
reograafi muusikalile „Cats” Vanemuises) ja 
Ene Mets (VTK Keerise juht ja tantsuõpetaja). 
Üldiselt annamegi etenduses märkimisväärse 
koha ka tantsule.

Etenduse muusikaline materjal on hea ja 
sobib igati temaatikasse. Ühislaule ja mõnda 
soololaulu pean aga puht meloodiliselt vägagi 
keeruliseks. Seepärast olen lauluõppeks appi 
palunud Marika Uusi ja Ita-Riina Pedaniku. 
Marika tegeleb konkreetselt hääleseadega ja 
on abikoormeister. Seega olen veendunud, et 
saame hakkama.

Lõpetuseks tahan lisada, et mulle siiralt 
meeldib praegune seltskond. Kuigi paljud osa-
levad meie teatriprojektis esimest korda, on 
nad kahe kuuga tõestanud selle vastu siirast 
huvi. Nad on kohusetundlikud, lõbusad, opti-
mistlikud ja väga loomingulised.

„Barnumi” projektis osaleb kokku 42 ini-
mest. Esietendust plaanime 18. aprillil alguse-
ga kell 19 Viimsi huvikeskuses.

Kalle Erm
„Barnumi” muusika- ja projektijuht

„Barnum” on Tony Awar-
di auhinnaga pärjatud 
Broadway muusikal, mis 
põhineb Mark Bramble’i 
samanimelisel raamatul, 
laulusõnad on loonud Mic-
hael Stewart ja muusika Cy 
Coleman.

Muusikal põhineb Ameerika 
show-mehe Phineas Taylor 
Barnumi (5.7.1810–7.4.1891) 
elul ning selles on nii tradit-
sioonilise muusikateatri kui 
ka tsirkuseetenduse elemente. 
Tegelaste hulka kuuluvad nii 
žonglöörid, trapetsiartistid, 
klounid kui ka reaalsest elust 
pärit tegelaskujud nagu root-
si lauljanna Jenny Lind ning 
liliput, kindral Tom Thumb. 
Muusikal lavastati esmakord-
selt 1980. aastal St Jamesi 
teatris.

Muusikali alguses räägib 
Barnum vaatajatele, et tema 
ülesanne on kaitsta „õilsat 

Aastad mööduvad, Bar-
num on vanem, aga ka edu-
kam. Kuid tema vastasseis 
oma naisega on samasugune 
kui aastaid tagasi: mees tahab 
tegeleda „petmise kunstiga”, 
kuid Charity soovib teda näha 
auväärsemas ametis. Siis-
ki armastavad nad teineteist 
endiselt. Barnumi viimane ja 
kõige sensatsioonilisem at-
raktsioon on senini olnud 64 
cm pikkune liliput, kindral 
Tom Thumb.

Kui varem ongi nn muuse-
mi peamisteks vaatamisväär-
susteks olnud veidrikud, siis 
nüüd jõuab tema muuseumis-
se ka „viisakas” atraktsioon, 
kes toob kaasa ovatsioonid ja 
edu, aga ka probleeme – te-
gemist on rootsi laulja Jenny 
Lindiga, keda Barnum esitleb 
tüdruki esimesel kontserdil 
Castle Gardenis. Jenny laulab 
esialgu rootsi, siis inglise kee-
les ja võidab kõigi südamed, 
kaasa arvatud Barnumi oma. 

Barnum on aga siiski veendu-
nud, et Jenny Lind pole tema 
jaoks, sest ta armastab ainult 
oma naist, ning naaseb vii-
mase juurde, lubades senise 
„värvilise elu” asemel elada 
musta-valgelt.

Aastaid hiljem on Barnum 
„petmise ärist” lahkunud ning 
elab korraliku kodaniku elu, 
kuid tema naine Charity on 
väga tõsiselt haige ning su-
reb peagi, jättes endast maha 
õnnetu abikaasa. Barnum 
mõistab pärast naise surma, 
et auväärne ärimees ei ole 
tema elu roll ning isegi tema 
armastatud Charity peab 
mõistma, et ta on ja jääb „pet-
tuse printsiks”. Saabub James 
A. Bailey, kes meest tulema 
partneriks uude tsirkusesse 
ning selle ettepaneku võtab 
Barnum väikese arupidamise 
järel ka vastu.

VT

„Barnum”

„Barnumi” proovid on täies hoos
vo Metsa igapäevatöö on Vana 
Baskini teatris, lisaks väikse-
mad projektid ja osalemine fil-
mis „Detsembrikuumus”.

„Alguses ma polnudki „Bar-
numist” nii vaimustuses, aga 
nüüd muusikat kuulates ja teksti 
süvenedes on endalgi sees eru-
tus ja ärevus ning huvi, et kõik 
sujuks,” ütleb lavastaja Raivo ja 
meenutab, millise hingeliigutu-
se kutsus esile peategelaste due-
ti esmakordne kuulmine.

Barnum ja rootsi ööbik
Teisel korrusel istuvad kaks 
peaosalist, teine teisel pool 
lauda, ja harjutavad repliike. 
Margus Toomla, peategelane 
Barnum ise, ütleb, et tasa ja 
targu hakkab looma.

„Tükk on presentatsioon 
Barnumi elust, tsirkusest, paar 
kurba kohta on samuti, aga 
muidu selline lõbus tükk.” Pä-
rin, kas Margusel endal eten-
duses trikke ka teha tuleb, kuid 
seda noormees veel ei tea, ar-
vab, et midagi võiks teha küll.

Karola Tarvidi roll on Jenny 
Lind. „Kiire aeg on, praegu veel 
on natuke segane, mida kõike 
teha tuleb,” räägib ta. „Jenny 
Lind on kuulus ooperilauljanna, 
primadonna, kes tuleb Barnumi 
etendusse. Väike suhetemäng 
ja...”. Karola ütleb, et kuulutust 
nähes tahtis ta konkursile tulla, 
aga just sel päeval see ei õnnes-
tunud. Hiljem teda kutsuti män-
gima, sest vajati osatäitjat, kes 
oskab klassikalist laulu. Varem 
on Karola teinud kaasa „Heli-
sevas muusikas” ja ühes Otsa 
kooli popdžäss-muusikalis.

Margus poetab vahele, et 
Karola on rootsi ööbik, nii teda 
muusikalis kutsutakse. Lavas-
taja ja noored lähevad proo-
viruumi, lappavad tekstilehed 
läbi ning proov algab. „Teeme 
siis,” ütleb Karola ning Margus 
hingab sügavalt sisse.

Margus: „Miss Lind! Bar-
num ütleb teile tere tulemast 
ühe miljoni kahesaja kolm-
ekümne kolme tuhande Amee-
rika kodaniku nimel. Kas teil 
oli tore reis?” (Margus suudleb 
galantselt Karola kätt.)

Karola vastab rootsikeelse 
pika lausega, mis peaks tähen-
dama ‘Vabandage, mis te ütle-
site?’.

Margus: (püüab Karola 
hääldust matkida) „Palun veel 
üks kord?

Karola toob kuuldavale pi-
sut mureliku intonatsiooniga 
rootsikeelse lause.

Margus (nähtamatule part-
nerile): „Ta ei räägi mitte sõna-
gi inglise keelt? Kas te teadsite, 
et ta ei räägi mitte sõnagi ingli-
se keelt! Miss Lind! Me elame 
Ameerika Ühendriikides ja me 
püüame rääkida inglise keelt!”

Karola: „Engelska?”
Margus: „Miss Lind! Te 

peate andma siin laval kohe 
kontserdi, inglise keeles!”

Proov jätkub. All saalis ha-
katakse tantsijatelt kohe kos-
tüümide valmistamiseks mõõte 
võtma. Esietenduseni on jää-
nud kolm kuud.

Regina Lilleorg

pettusekunsti”, mida määrat-
leb järgmiselt: see on kate, 
mis peidab elu karmi tegelik-
kust. Barnum jääb oma veen-
dumustele kindlaks muusikali 
lõpuni. Nii näiteks saab maa-
ilma vanimast naisest Joice 
Hethist – ühest esimestest 
tema etenduse atraktsiooni-
dest –, George Washingtoni 
lapsehoidjast. Barnumi abi-
kaasa Charity Barnum, kes 
oma meest armastab, aga 
tahaks, et abikaasa rahuneks 
ning hakkaks tegelema hoo-
pis äriga, näiteks töötama 
kohalikus kellavabrikus. Bar-
num aga leiab, et see ei ole 
tema jaoks elu „õige värv” 
ning ta tormab ehitama Ann 
Streeti ja Broadway nurgale 
maja, Barnum’s Americani 
muuseumi, kuhu mahutada 
oma kasvavat atraktsioonide 
kollektsiooni. Barnumil on 
väga suured plaanid, mida ta 
valmivas muuseumis inimes-
tele näitama hakkab.

Pilt tantsuproovist (paremalt teine koreograaf Dmitri Harchenko)

Lavastaja Raivo Mets 
juhendamas tekstiproovi.

Barnumi osatäitja 
Margus Toomla.

Jenny 
Lindi 
osatäitja 
Karola 
Tarvid
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Pirita TOP SPA hotellis eelmise aasta lõ-
pus avatud Regatta restoran on suurepä-
rase merevaatega moodne söögikoht, 
kus nostalgilise meeleolu loovad ükski-
kud kujunduselemendid hoone algus-
päevilt.

Restorani neljast galeriilaadsest piklikust 
saalist on ükss merepoolne à la carte resto-
rani külastajatele.

Mõlemat galeriid kaunistavad pea terve 
ruumi pikkused pannood, mis õhtuti on ka 
maheda valgusti eest. Igal pannool on kuju-
tatud mõnda toiduainet lähivaates, mis muu-
dab näiteks nii tšillipipart kui ka karamell-
suhkrut niivõrd, et neid ei tunne ära – pigem 
näib, et tegemist on maapõuevaraga.

Iga laua kõrval on massiivsed, 1980. aas-
tast pärit valged valgustid (autor A. Padar), 
mille Austriast pärit sisekujundaja Michael 
Kamenik on sujuvalt ühendanud restorani 
õhulisse atmosfääri.

Mere poole jääb sohvabaar Seaside 
Lounge. Kaks maapoolset galeriid on mõel-
dud peamiselt spaakülastajate toitlustami-
seks. Ka neid ruume kaunistavad pannood.

Igasse galeriisse mahub korraga istuma 
32 inimest. Enamik laudu on neljakohali-
sed, kuid suuremate seltskondade jaoks on 
ka mõned kuuekohalised. Ürituste tarbeks 
saab laudu ümber tõsta vastavalt inimeste 
arvule ning vajadustele.

Regatta restorani kompleksi juurde kuu-
luvad ka kaks eraldi asuvat saali, mis so-
bivad suuremate privaatsete ürituste jaoks. 
Kummassegi saali mahub 60–70 inimest, 
olenevalt ürituse iseloomust. Pannoo-nime-
lises saalis on samuti maja alguspäevilt pärit 
värviline klaaspannoo (autorid A. Andres-
maa-Tamm ja M. Lobjakas). Pannoosaalis 
toimuvad regulaarselt meelelahutusprog-
rammid.

Teist, väiksemat saali Vigrit kaunista-
vad viis graafilist lehte: „Vanalinn” (linool, 
1969, Herald Eelmaa), „Jalutuskäik” (kuiv-
nõel, akvatinta 1979, Marje Üksine), „Vaik-
ne hetk” (linool, 1968, Herald Eelmaa), 
„Kalapüüdja” (ofort, 1978, Marju Mutsu 
(1941–1980)) ning „Soomaastik II” (peh-
melakk, 1984, Evi Tihemets). Need pildid 
on eri aegadel kaunistanud TOPi fuajeesid 
ja hotellitube.

Restoranis ja Seaside Lounge’is on kok-
ku ligi 240 istekohta, mis jagunevad baari 
ja kuue ruumi vahel. Üht suurt ruumi seal 
seega ei ole, kuid samas annab selline jao-
tus hea võimaluse korraldada privaatsemaid 
üritusi või rühmade toitlustamist.

Traditsiooniline köök
Pirita TOP SPA hotelli toitlustusjuht Vilve 
Tuulmets ütles, et restorani menüü on koos-
tatud, lähtudes järgmisest põhimõttest: igast 
lihast midagi. Ta lisas, et toiduvalik pole üle 
paisutatud, see aga tagab toiduainete värs-
kuse.

Viimsi Teataja proovis seesamikoha köö-
giviljapadjal ning metsaseene ja peekoniga 
täidetud kanafileed. Mõlemad praed olid 
suured ning väga toitvad. Lisaks on menüüs 
pastaroad (80–120 krooni), supid (75–85 
krooni), hulk salateid (80–150 krooni), des-
serte (60–105 krooni) ning eraldi menüü 
lastele. Kohe-kohe tulevad Regatta me-
nüüsse ka uued praed.

Viiendal korrusel asuvasse restorani pää-
seb hotelli fuajeest liftiga, mis ehitati eelmi-
sel suvel juurde spetsiaalset restorani külas-
tajate tarbeks. Restoran Regatta on avatud 
iga päev kella 12–23ni ning Seaside Lounge 
kella 12–24ni.

Suurepärase vaatega 
restoran retrokastmes
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Väljapaneku teema on „Ko-
dused maastikud”. Näitusel 
on valik viimase paari aasta 
töödest ja külastajatele on 
tutvumiseks välja pandud 
20 pilti. Kõik on maastiku-
vaated, neist viis kujutavad 
merd. Akvarellid on inspi-
reeritud Eestimaa loodusest. 
Tegu ei ole ära tuntavate 
maastikukohtadega, pigem 
annab kunstnik maaliliste 
vahenditega edasi vaid mul-
je loodusest.

Kunstiteed alustas Rein Mägar 
Tartu kunstikoolis, jätkas kuns-
tiinstituudis ja diplomi oman-
das ta 1971. aastal Leipzigi 
graafika ja raamatukunsti kõr-
gemas koolis. Järgnesid töö-
aastad kunstilise toimetajana, 
samal ajal tegeles ta ka plaka-
tiloomingu ning raamatukujun-
duse ja tarbegraafikaga.

Akvarellmaaliga alustas 
kunstnik 1996. aastal. Rein 
Mägara sõnul sünnib akvarell 
tegevuse käigus. „Paber ja vesi 
aitavad palju kaasa: milline 
paber, kui palju vett. Hakkad 
tegema ja vaatad, kuidas pilt 
kujuneb. Akvarellmaaliga on 
rõõmus ja üllatusterohke te-
geleda, sellest võib sõltuvusse 
sattuda” räägib kunstik.

Rein Mägara pildid sünni-
vad kõik kodus, algmaterjalina 
kasutab ta fotosid ja visandeid. 
Palju on kunstnik käinud ka 
Viimsis: Püünsis ja Pringis tor-
mist merd pildistamas. Kuigi 
Mägarale meeldib ka inimesi 
kujutada, on tema sõnul loodu-
sega siiski kergem ümber käia.

„Kõike seda, mida olen 
märganud maa ja mere peal, 
vetemängudes ja pilvede ku-
jundites, olen püüdnud paberile 
kanda ning akvarellile omaste 
võimaluste ja võlude abil uues-
ti avastada” ütleb ta.

Killuke vanast majast, poo-
leldi raagus kibuvitsapõõsas, 
luitunud värvides taevas: see on 
„Ühe maja lugu”. Akvarell, kus 
peal vaid looduslik komposit-
sioon kividest, mis kunstnikule 
jalutuskäigul silma jäänud: pil-
diallkirjaks „Kogunemispaik”. 
Näituselt võib leida metsateid 
ja rabajärvi, loodusvaateid 
Muhumaalt ja Saaremaalt, tor-

Leppneeme külaselts asus 
pärast elanike küsitlustule-
muste selgumist küla aren-
gukava koostama. Arengu-
kava eesmärk on leida kiirelt 
muutuva küla probleemidele 
kohalikku kultuurikonteksti 
sobivaid lahendusi.

Kava koostamine oli mahukas 
protsess. Algmaterjale hangi-
ti riigi- ja vallaasutustest ning 
külaelanikelt. Plaani esimene 
osa sisaldab andmeid küla aja-

Viimsi koduloomuuseumis on avatud 
Rein Mägara näitus „Kohtumine akvarelliga”

Valmis Leppneeme küla arengukava
loost, loodusest, keskkonnast 
ja kultuurist. See on põhjalik 
kokkuvõte sellest, kuhu küla 
läbi oma pika ajaloo on täna-
seks päevaks jõudnud.

Leppneeme praegune kirjel-
dus on mitmes mõttes kriitiline. 
Muutused järgnevad üksteisele 
kiirelt ja nendega kohanemi-
seks pole piisavalt aega. Aren-
gukava teises osas kaardista-
takse muutuseid ja püütakse 
leida põhjuseid ning seoseid. 
Siin on peamiseks allikaks kü-
laelanike küsitlus, mis korral-

dati eelmise aasta novembris. 
Küsitlus andis konkreetse pildi 
sellest, kuidas inimesed hinda-
vad hetkeseisu.

Viimases osas pakutakse 
välja Leppneeme küla aren-
guvisioon ja võimalikud teed 
selle saavutamiseks. Lepp-
neeme peamiste väärtustena 
nimetasid elanikud küsitluses 
looduslähedust, hõredat asus-
tust, vaikust, rahu ning kü-
lamiljööd. Leppneeme asub 
mere ja metsa vahel ning 
looduskesksel mõtteviisil on 

külas lai kandepind. Juhindu-
des elanike arvamusest, võeti 
arengu prioriteediks säilitada 
kultuurilist järjepidevust.

Arengueelistustena on välja 
pakutud kolm peamist tege-
vussuunda: 1) looduskeskse 
kultuuri edendamist; 2) infra-
struktuuri rajatiste ehitamisele 
kaasaaitamist; 3) külakeskuse-
le asukoha leidmist ja hoonete/
rajatiste planeerimist.

Valminud arengukava pro-
jekt on välja pandud külaseltsi 
kodulehel www.hot.ee/lepp-

mist merd ja tumedaid pilvi. 
Rein Mägar kujutab värvikalt 
looduse kordumatut ilu. Näitus 
on Viimsi koduloomuuseumis 
avatud 29. märtsini.

Kerttu Valt

Süd-West, 27 m/sek 

kunstnik Rein Mägar. 

Juured 

neemeselts rubriigi „Doku-
mendid” alla. Välja trükitud 
arengukavaga saab tutvuda 
Leppneeme kaupluses. Küla-
selts ootab kõiki Leppneeme 
elanikke avaldama oma arva-
must projekti kohta ja tegema 
ettepanekuid. Neid võib saata 
seltsi elektronposti aadressile 
leppneemeselts@hot.ee kuni 
29. veebruarini.

1. märtsil toimub Leppnee-
me lasteaias küla üldkoos-
olek, kuhu oodatakse kõiki 
elanikke arutama arenguka-

vaga seotud küsimusi. Koos-
olekul saab teha ettepanekuid 
arengukava muutmiseks ja 
täiendamiseks. Arutelu tule-
musel pannakse kava ja sel-
le muudatused hääletusele. 
Hääletusel vastu võetud aren-
gukava redaktsioon hakkab 
olema Leppneeme küla aren-
damise alusdokument.

Jaan Jaanisoo
Leppneeme külaselts
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LASTEAED-PEREKESKUS

Viimsi Pärnamäe küla Kraavi 1
www.lasteklubi.ee
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•Rühmaõpetajaid
•Abiõpetajaid
•Võimlemisõpetajat
•Muusikaõpetajat
•Logopeedi
•Beebide ja väikelaste võimlemisõpetajat
•Loovusõpetajat (muusika+kunst)
•Psühholoogi
•Kokka
•Koristajat

Sa istud mugavas tugitoolis justkui oodates midagi ja äkki mõistad, 
et soovid unistustele kõrgemat lendu, tunda rõõmu loomisest- 

tahad midagi päris uut ja üllatuslikku.

Sa asud põnevale teele, sest sind ootab
LASTEAED-PEREKLUBI VÄIKE PÄIKE

Amarülluse tänaval Viimsis 
avab veebruaris Nublu lap-
sehoid uue hoiukoha. Selles-
se majja saavad koha kuni 
30 last alates 1,5. eluaastast 
kuni kooliealisteni. Esialgu 
alustatakse lapsehoiuna, aga 
kavas on areneda lasteaiaks. 
Tänaseks on Nublu hoiukohad 
avatud Tabasalus ja Nõmmel, 
töötatakse ka selle nimel, et 
luua hoiukohad Keilasse ja 
Tallinna kesklinna.

Nublu lapsehoiu ettevõtteid ju-
hivad Pille Siimpoeg ja Raivo 
Ilmsalu. Mõlemad on väga ko-
genud lasteasutuste juhid, kes on 
oma töös põhjalikud ja profes-
sionaalsed. Praegu käib Amarül-
luse tänaval aktiivne kolimine ja 
ruumide sisseseadmine. Pille ja 
Raivo, alati naerul nägudega ja 
rõõmsad, tervitavad tulijaid juba 
uksel. Tubades torkavad silma 
eritellimusel lastevoodid, mada-
lad riiulid, miniatuursed toolid ja 
lauad. Hoidjate ja laste tulekuks 
peab kõik valmis olema, kuid 

Lastead metsaservas
Jõuluaeg on selleks korraks 
möödas. Uus aasta on taas 
ukse avanud ja elu tava-
pärase rütmi sisse võtnud. 
Igapäevane rõõmus teekond 
hommikul lasteaeda taas jal-
ge all, leidsin end vanema-
na mõtetelt, mida tahaksin 
teistega jagada.

Viimsi poolsaarel mere ja met-
sa vahel tegutseb Leppneeme 
lasteaed. See on väike, vaid 
kahe rühmatäie lastega huba-
ne ja kodune kohake. Alati on 
hea meel sinna oma põnni viia 
ja alati tahab ta sinna rõõmuga 
minna. Olen ikka mõtisklenud, 
et mis teeb selle majakese seal 
metsaserval nii eriliseks.

Lasteaias veedab meie laps 
suurema osa oma päevast, nä-
dalast. Sellepärast on oluline, 
et koht oleks mudilasele igas 
mõttes teiseks koduks. Meie 
kiirustavas ja karmis ühiskon-
nas ei ole seda lihtne saavuta-
da, aga seal majas Leppneemes 
on see just nii iga päev. Alates 
alati naeratavatest kasvataja-
test, lõpetades lasteaiaköögis 
askeldava kokatädiga ning mu-
gavate mängu- ja nägusate ma-
gamistubadega: igal sammul 
on tunda kodu hõngu.

Tegemised täis 
põnevust ja üllatusi
Sel aastal ei tulnud isegi jõulud 
Leppneeme lasteaeda nii nagu 
tavaliselt. Detsembri algusest 
mööda nööri päev-päevalt üles 
turniv päkapikk küll tõotas sel-
le maagilise päeva lähenemist, 
kuid et ta sel aastal Leppneeme 
lasteaia pisikesed kasvandikud 
endaga majast välja saladusli-
kule jõulurännakule kutsub, ei 

osanud asjaosalised ise uneski 
näha.

Sellel päeval peatus lasteaia-
maja ees suur buss, kuhu lisaks 
lastele lipsasid peale ka tund-
matud heasüdamlikud „võõrad 
kaugelt maalt” – tegelased jõulu-
muinasjutust. Nad kutsusid lapsi 
lahkelt endaga kaasa. Sõit viis 
uudistajad Viimsi uude mood-
sasse kirikusse, kust muinasju-
tulise jõuluime otsimine alguse 
sai. Lapsed rändasid pidulikult 
kaunistatud ruumides mööda 
rännakurada ja peatuseid, et 
meisterdada karjaste juures.

Inglitega vesteldes ning laul-
des jõuti sõimeni, kus heintel 
puhkas vastsündinud Jeesus-
lapsuke. Tarkade juhatusel oli 
leitud jõuluime ja iga pisemgi 
osaline leidis põneva jõulutunde 
enda seest. Ühiselt saadi teada, 
et kingi andmise rõõm on sama 
suur kui saamise rõõm.

Mõni põnn ehk jõudis siiski 
juba arutleda, et kuhu jääb siis 
jõulumees? Bussisõit tagasi 
lasteaeda kasvatas taadi oota-
mise ärevuse haripunkti ja seal 
ta põnnidel vastas oligi: laste-
aiaväraval, ehitud maja ümber 
süüdatud küünalde vahel. Te-
mal jätkus aega kõigile. Ühes-
koos lauldi, tantsiti ja mängiti. 
Ja ega jõulumehe kingikottki 
tühi olnud, igale lapsele leidus 
seal meelepärane üllatus.

Lapsevanemana jääb üle taas 
kord tõdeda, et see maja seal 
metsa ääres on iga päev päikest 
täis. Paigas, kus on koos inime-
sed, kes armastavad oma tööd ja 
teevad seda rõõmu ning pühen-
dumusega, sünnib hinges hoo-
matav ime. Ja mida paremat me 
oskame veel oma lastele tahta 
kui mitte päevi täis imesid.

Tervislikkus on selle laste-
aia moto ja tervislikku elu seal 

Leppneeme lasteaia pere. 

majas ka elatakse. Maitsev lõu-
nasöök ei tule termosega kilo-
meetrite kauguselt, vaid valmib 
otse sama maja köögi pliidil. 
Tiidul teeb muna näo täpiliseks, 
sestap jätab kokatädi tema sala-
tist muna välja. Katile ei maitse 
hästi apelsin, tema jaoks leidub 
köögis selle asemel magus pirn 
– kõike jõutakse selles majas 
tähele panna ja arvestada. Sealt-
samast ahjust jõuab ka pehme 
pidusai lasteaia peolauale, tähis-
tatagu siis vabariigi aastapäeva, 
emadepäeva või rahvakalendri 
tähtpäevi.

Kusjuures kõik need ette-
võtmised nagu ka kõik muu on 
seal majas alati kuidagi erili-
sed, kõigega on kõvasti vaeva 
nähtud. Mind on ikka pannud 
imestama, kuidas nad oskavad 
oma maja, aia ning ümbritseva 
metsa võimalusi nii hästi ära 
kasutada.

Paistab, et selle maja hea 
aura ja inimesed meelitavad 
oma perre pühendunuid ka 
väljastpoolt Viimsi valda. Juba 
pikemat aega on lasteaias hoo 
sisse saanud vahva ning vajalik 
sporditrenn tubli ning lastesõb-

raliku treeneri Meelis Mäekalle 
juhendamisel. Lust on vaadata, 
kuidas tüdrukud-poisid mehe-
liku juhtimise all võimlevad ja 
maadlusmattidel müttavad, nii 
et tunni lõpuks trennisärk seljas 
märg. Ka lauluõpetaja Katrin ei 
pelga pikka vahemaad, et kordi 
nädalas kaugelt just Leppneeme 
lasteaia laste juurde sõita. Rää-
kimata selle maja kasvatajatest, 
kes, vaatamata suurele hulga-
le toas sibavatele mudilastele, 
suudavad siiski läheneda indivi-
duaalselt igaühele. Päeva lõpus 
– ime küll! – on neil kõik toi-

munu meeles ja nad suudavad 
rõõmsameelselt anda ülevaate 
iga lapse tegemistest.

Pole siis ime, et muidu kiire 
tööga hõivatud vanemad meel-
sasti aja leiavad ning lasteaia 
ühisettevõtmistes osalevad või 
neid tegevusi toetavad. Taha-
me ju, et seal, meie laste teises 
kodus, toimuks midagi sellist, 
mis kauaks meelde jääb ja lap-
sepõlvemälestuse moodustab.

Agne Kurrikoff-Herman
ema

Veebruaris avatakse uus 
lapsehoid Viimsis

selleks tuleb täna veel natuke 
vaeva näha.

Pille Siimpoeg ütles, et 
hoidjate leidmine ja tööks et-
tevalmistamine on edukalt ala-
nud. „Nublu lapsehoidjal peab 
olema tahe rõõmu tunda laste 
maailmast. Tal peab olema lä-
bitud vähemalt lapsehoidjate 
koolitus. Eeldame ka eelnevat 
positiivset kogemust lastega 
kooskasvamisel. Enamik meie 
lapsehoidjaid-õpetajaid on 
pedagoogilise haridusega, pü-
hendunud, loovad ja arenevad 
isiksused, kes tunnevad uhkust 
oma lapsehoiu üle,” lisas ta.

Kuidas erineb 
lapsehoid lasteaiast?
Raivo Ilmsalu: „Esiteks on laste 
arv rühmas väiksem. Nii on iga 
laps ja lapsevanem tähtis ja iga-
ühele pühendatava tähelepanu 
hulk märkimisväärselt suurem ja 
vahetum. „Silma igale hingele” 
on Nublu lapsehoiu tunnuslause. 
Teiseks annab tegevuskava va-
limine paindlikke võimalusi nii 

lapsehoiu loojatele kui ka vane-
matele. Lapsehoid on võrreldes 
lasteaiaga uudne ja paljudele ai-
nuke võimalus lapse kõrvalt töö-
le või õppima minna ja kindlasti 
tuleks seda võimalust kasutada.”

Pille Siimpoeg: „Olge ise 
aktiivsed koostööpartnerid ja 
ühiselt loome teie lastele pari-
mad tingimused!”

Lapsehoiu kohatasu
Eelmisest aastast alates rahas-
tavad kohalikud omavalitsused 
kõrvuti koolieelsete lasteasu-
tustega ka lapsehoidu. Viimsi 
vald maksab lapsehoiuteenust 

osutavale asutusele 2000 krooni 
kuus.

Vabad kohad
Praegu on veel võimalik Viim-
si Nublu lapsehoidu enda lap-
sele kohta saada. Selleks tuleks 
ühendust võtta juhataja Pille 
Siimpojaga. Täpsemad andmed 
on kättesaadavad Nublu lapse-
hoiu koduleheküljelt www.nub-
lu.ee. Samalt aadressilt leiab ka 
rohkem infot nii tegijate kui ka 
tingimuste kohta.

Evelin Tamm
Nublu Lapsehoid OÜ juhatuse liige
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 Anu ja Koit Kaivul sündis 6. detsembril 
poeg Sören.

 Ann Taveteril ja Ats Tammel sündis 
6. jaanuaril poeg Andri Joosep.

 Beata ja Allar Ahvonenil sündis 
7. jaanuaril tütar Beatrice.

 Merje Rebasel ja Oliver Lillmal sündis 
7. jaanuaril tütar Johanna.

 Mari Kilgil ja Robert Sulumäel sündis 8. 
jaanuaril tütar Marianne.

 Kätlin Kiisal ja Siim Rätsepal sündis 
9. jaanuaril tütar Simona.

 Sirle Pajul ja Gert Voorelil sündis 
14. jaanuaril poeg Henri.

 Kairi ja Anti Tähel sündis 14. jaanuaril 
tütar Iti Nelle.

 Terje ja Priit Talvel sündis 14. jaanuaril 
poeg Karl Theodor.

 Saale ja Indrek Kaingul sündis 
15. jaanuaril tütar Ingrid.

 Anne Lullal ja Rain Tagaperel sündis 
15. jaanuaril tütar Greteliis.

 Ursula ja Sven Nuutmannil sündisid 
16. jaanuaril kaksikud Sebastian ja 
Loore Marie.

 Evelin ja Marko Tähel sündis 
20. jaanuaril tütar Grete Liis.

 Piret ja Maarek Tõnissonil sündis 
24. jaanuaril tütar Maris.

 Merle Koopal ja Veiko Puolakainenil 
sündis 25. jaanuaril poeg Kaspar.

Tere tulemast!

 Viimsi  valla  kultuuri kalender
15. veebruar – 10. märts �008

RESTORAN SAVOY
U u d i s k i r i

RESTORAN SAVOY

P A R G I  T E E  1 2 ,  V I I M S I
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V e i n i - p l o o m i k a s t m e  j a  k ü ü s l a u g u g a

Alustasime uut aastat uue menüü ja uute 

hindadega. Pakume kõiki pearoogi hinnaga 

kuni 220.- krooni!  Tulge proovima!

Päevapakkumised:

TALLEKARREE

eebruari uudiskirjas 
tutvustame Teile meie 

odavamaid päevapakkumisi, 
mis kehtivad tööpäevadel kell 
12.00-16.00. Pakkumised 
koosnevad eelroast ja 
pearoast ning hakkavad 
nädalate kaupa varieeruma.

õunasöögile 
võite võtta 

ka sülearvuti 
kaasa, sest 
meil on 
tasuta WiFi.

aistepäev ja vabariigi 
aastapäev on tulemas! 

Helistage ja reserveerige!

estorani Tähesaali saab 
reserveerida ka 

erinevateks koosviibimisteks 
kuni 40-le inimesele.

EsmaspŠev

Caesari salat, Kanafilee 
päikesekuivatatud
tomatite ja juustuga

TeisipŠev

Guljašš - supp, 
Pasta 3 erineva 
juustuga

KolmapŠev

Omletirull lõhega, 
Ühepajatoit Ratatouille 
singi ja juustuga

NeljapŠev

Selge kalasupp, 
Seafilee läätse-porgandi 
hautisega

Reede

Sibulasupp juustusaiaga,
Lihavarras rohelise 
salatiga

RESERVEERIMINE telefonil 60 30 600

õunasöögile 
võite võtta 
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Vaid 125.- krooni
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Eelmise kuu laste sündide nimekirja lipsas eksikombel sisse juba mullu 
juunis sündinud Ingeli nimi. VT vabandab.

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

kuni 22. veebr
„Mustrid ja käsitöötehnikad 
lähivaates”
Viimsi keskkooli raamatuko-
gus

1.–16. veebr
Raamatunäitus „Käsitööd 
ja meisterdamist talveõh-
tuteks”
Viimsi raamatukogus

4.–29. veebr
Õpilaste käsitöö- ja kunsti-
näitus
Prangli rahvamajas

5. veebr – aprill
Rein Mägari akvarellinäitus
Avatud N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis

11.–15. veebr
Stiilinädal
Püünsi põhikoolis

11.–15. veebr
Sõbrapostkast
Tule tee sõbrale kaart ja pos-
tita oma sõbrakiri!
Viimsi noortekeskuses

11.–17. veebr
Raamatunäitus „Armastu-
sest ja sõprusest sõbrapäe-
vaks”
Viimsi raamatukogus

11.–29. veebr
Raamatunäitus „Eesti 
Vabariik 90. Eesti ajaloo 
raamatud”
Prangli raamatukogus

17. veebr kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Raido Oras; töötab 
lastehoid
Viimsi vabakoguduse kirikus

17. veebr kell 13
Armulauaga jumalateenis-
tus
Vaimulik dr Toomas Paul
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

17. veebr kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

18. veebr
Sinimustvalgete rinnamär-
kide meisterdamine
Viimsi noortekeskuses

18.–20. veebr
Vabariigi aastapäeva kaardi 
valmistamine Eesti presi-
dendile
Tule anna oma panus ühise 
kaardi valmistamisel!
Viimsi noortekeskuses

18.–24. veebr
Raamatunäitus „Eesti Vaba-
riik 90”
Viimsi keskkooli 
raamatukogus

18. veebr – 10. märts
Raamatunäitus „Eesti Vaba-
riigi juubeliaasta. Mõeldes 
riigile”
Viimsi raamatukogus

20. veebr kell 19
Meeste osadusõhtu. „Mida 
oodatakse preestrilt?”
Vestlust juhib Matt Edminster.
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kaminasaalis

21. veebr kell 16
Filmiõhtu: lastefi lm
(suurel ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefi lm
(suurel ekraanil)
Randvere noortekeskuses

22. veebr kell 11.30
Eesti Vabariigi 90. iseseis-
vuspäevale pühendatud 
aktus
Püünsi põhikoolis

22. veebr kell 13
Eesti Vabariigi 90. sünni-
päeva tähistamine eakatele
Kontsertaktus
Viimsi päevakeskuse saalis

22. veebr kell 19
Eesti Vabariigi 90. iseseis-
vuspäeva tähistamine
Kontsert ja vallavolikogu 
esimehe vastuvõtt
Viimsi keskkoolis

22. veebr kell 19
Noorteõhtu „Pescado”
Viimsi vabakoguduse kirikus

23. veebr kell 10
Viimsi karikavõistlused 
saalihokis
Viimsi spordihallis

23. veebr kell 19
Eesti Vabariigi 90. iseseis-
vuspäeva tähistamine
Kohvilaud
Prangli rahvamajas

23. veebr
Koolitants „Maakondlik 
tantsupäev”
Viimsi keskkoolis

24. veebr kell 11
Pidulik Eesti Vabariigi 90. 
aastapäeva jumalateenistus
Vaimulik Raido Oras, laulab 
meeskvartett.
Viimsi vabakoguduse kirikus

24. veebr kell 13
Armulauaga jumalateenis-
tus. Eesti Vabariigi aasta-
päev
Vaimulik Jaan Tammsalu, 
laulab koguduse segakoor 
Andrus Kalveti juhatusel.
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. veebr kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

26. veebr kell 18
Loeng esi- ja keskaja 
kultuuriloost
V loeng: vara- ja kõrggootika
Viimsi koduloomuuseumis

27. veebr kell 18.30
Viimsi huvikeskuse laulu-
stuudio kontsert
Viimsi koduloomuuseumis

28. veebr kell 16
Filmiõhtu: lastefi lm
(suurel ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu: noortefi lm
(suurel ekraanil)
Randvere noortekeskuses

1. märts kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi ko-
dulooringi kokku saamine
Teema: merendusest. Sulev 
Roosmaa
Viimsi koduloomuuseumis

1. märts
Viimsilaste tervisetund 
suuskadel
Osalemine V presidendi suu-
samatkal
Eelregistreerimine: Tiia Tamm, 
tel 609 0980 või tiia@viimsi-
vald.ee
Aegviidus

1. märts kell 11
Viimsi 9. karikavõistlused 
ergomeetrisõudmises
Viimsi spordihallis

2. märts kell 13
Armulauaga 
jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu; teo-
loogiatudeng Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. märts kell 14.30
Leeritund. Mina usun
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

2. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

2. märts kell 16
Armulauaga 
jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
Rohuneeme kabelis

6. märts kell 16
Filmiõhtu: lastefi lm
(suurel ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu noortefi lm
(suurel ekraanil)
Randvere noortekeskuses

9. märts kell 13
Armulauaga 
jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

9. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare 
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

10.–17. märts
Raamatunäitus „Eesti Vaba-
riigi juubeliaasta. Mõeldes 
emakeelele”
Viimsi raamatukogus

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

INFO:TOETAJAD:

POISID (sündinud 199 või hiljem)
POISID (sündinud 19 -19 )
NOORMEHED (sündinud 198 -19 )
MEHED kuni 75 kg

üle 75 kg
VETERANID (sündinud 196 ja varem)
NAISED
2-LIIKMELISED võistkonnad

3
91 92

9 90

8

• stardimaks õpilastele 20 kr.
täiskasvanutele 50 kr.

Tel. 609 6310
GSM 5646 1195

Korraldaja

Spordiselts Marathon

Viimsi

Vallavalitsus

1 märtsil 8. 200 .a. kell 12.00

DISTANTS
500 m

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m

500 m
500 m

11.00-11.45 registreerimine
12.00-13.00 eelsõidud
13.15-13.30 finaalsõidud

IX Viimsi lahtised karikavõistlused
sõudeergomeetril
Viimsi Spordihallis

Kahel nädalavahetusel män-
gisid Martin Reimi vastloo-
dud jalgpallikooli 2000. aas-
tal ja 1999. aastal sündinud 
noored vutimehed tradit-
sioonilisel Maardu Cupil.

Kümne meeskonna turniiril 
saavutasid mõlemad võistkon-
nad kolm võitu ja kaks kaotust 
ning 5. koha.

Nooremad alistasid Tallinna 
Infoneti 3 : 0, JK Transi 1 : 0 

Eestimaa spordiliit Jõud on 
selle aasta, XVI vabariiklike 
valdade talimängudesõelale 
jätnud need vallad, kel on 
põhjust 29. veebruarist kuni 
2. märtsini kestvatel finaal-
võistlustel Põlvamaal end 
paremikku pingutada. 19. 
jaanuaril peeti eelvoorud üle 
Eesti neljas suures alagrupis, 
kus selgusid finaali 12 võist-
konda males, kabes ning 16 
lauatennisevõistkonda, sa-
muti neli paremat naiskonda 
ja kaheksa paremat mees-
konda korvpallis.

Spordiklubi Viimsi Kepp teatab:

23. veebruaril Viimsi spordihallis

VIIMSI KarIKaS 2008 

 SaalIHoKIS

Mängud algavad kell 10. Mängu pikkus on 2 x 12 

minutit. Võistkonna suurus kuni 17 mängijat.

Täpsem info telefonil 504 9406 (Kristofer Kask) või 

meili teel info@viimsikepp.pri.ee.

Ole kohal!

Spordiüritused jaanuaris �008

18.–24. veebruar
Harjumaa koolidevahe-
lised meistrivõistlused 
võrkpallis
4.–6. kl poisid ja tüdrukud
Korraldaja: Harjumaa spor-
diliit

18.–24. veebruar
Harjumaa noorte meistri-
võistlused korvpallis
tüdrukud A (s.1990 ja hil-
jem) van.kl finaal
Korraldaja: Harjumaa spor-
diliit

23. veebruar kell 10.00
Viimsi karikavõistlused 
saalihokis
Viimsi spordihall
Korraldaja: spordiklubi Viimsi 
Kepp

25. veebruar – 2. märts
Harjumaa noorte meistri-
võistlused korvpallis
poisid D (s.1996 ja hiljem) 
van.kl finaal
Korraldaja: Harjumaa spor-
diliit

25. veebruar – 2. märts
Harjumaa koolidevahe-
lised meistrivõistlused 
võrkpallis
7.–9. kl poisid
Korraldaja: Harjumaa spor-
diliit

29. veebruar – 2. märts
Eesti valdade XVI talimän-
gude finaalvõistlused
Põlva
Korraldaja: Eestimaa spordi-
liit Jõud
Info: 5196 5243, www.joud.
ee või tiia@viimsivald.ee

1. märts
Viimsilaste tervisetund 
suuskadel
V Presidendi suusamatk
Aegviidu
Info: 5196 5243 või tiia@
viimsivald.ee

1. märts kell 11
Viimsi 9. karikavõistlused 
ergomeetrisõudmises
Viimsi spordihall
Korraldaja: Spordiselts Ma-
rathon

3.–9. märts
Harjumaa koolidevahe-
lised meistrivõistlused 
võrkpallis
7.–9. kl tütarlapsed
Korraldaja: Harjumaa spor-
diliit

7. märts kell 10
Harjumaa omavalitsustöö-
tajate talispordipäev
Oru
Korraldaja: HOL, Harjumaa 
spordiliit

Sport
Lõppvõistlusele pürgijaid oli 
males, kabes ja lauatennises 
võrdselt 23, korvpalli naiskon-
di 10 ja meeskondi 42. Kirjuta-
mata seaduse järgi – kes valla 
korvpallimeistriks tuleb, läheb 
ka vabariiklikele valdade män-
gudele – sai Viimsi esindamise 
õiguse BC Haabneeme. Kadri-
nasse ja Haljalasse kutsutud 
meeskonnad osutusid aga nii 
tugevateks vastasteks, et meie 
mehed said kahele päevale 
plaanitud jõukatsumiselt koju 
juba esimese päeva õhtuks. 
Tulemuseks koondtabelis 
15.–20. koht, mis eelmise aas-

ta 11.–14. kohaga võrreldes on 
astmejagu allpool. Paremini 
läks meie malekoondisel (Ain-
Valdo Müütnik, Jüri Kuusik, 
Kristiina Ehala, Georgi Mah-
murov ja Liselle Luks) ja 
lauatennisekoondisel (Johan-
nes Kant, Allan Kottise, Hel-
gi Sard ja Mihkel Tults), kes 
Koerus võitlesid välja finaali-
kohad. Talimängude põhiala 
on suusatamine, kus arvesse 
läheb seitse paremat tulemust 
individuaaldistantsidelt ja 
kaks parema teatevõistkonna 
tulemust. Viimsi suusatajad 
on Mammaste radadel sõiduks 

valmis, kui vaid rajad selleks 
ajaks ka ilusti valged ja korras 
oleks! Viimsi koondise uks on 
lahti ka uutele suusatajatel.! 
Seniks aga head harjutamist!

Tiia Tamm
valla sporditöö koordinaator

Martin Reimi jalgpallikooli poisid 
Maardu Cupil

ning JK Kotkas Juuniori samu-
ti 1 : 0. Kaotus tuli vastu võtta 
FC Maardult ning JK Legionilt 
1 : 3. Meeskonna parim vära-
vakütt oli Randar Kuuskmäe 
kolme tabamusega.

Võistkonna koosseis: Ran-
dar Kuuskmäe, Rasmus Kala, 
Markus Meresmaa, Paul Siht, 
Georg Lääne, Hans Herman, 
Siim Laasik, Jan Erik Silm, 
Ragnar Popell, Aurelius Pärn 
ja Inger Fridolin.

Aasta vanemad poisid võit-
sid JK Kalevi 1 : 0, FC Maar-
du 4 : 1 ning FC Maardu teise 
koosseisu 3 : 1. Kaotasid aga 
JK Kotkas Juniorile 1 : 2 ning 
JK Legionile 0 : 4. Parim vära-
vakütt oli Sten Erik Säde kuue 
väravaga.

Poisid mängisid koossei-
sus: Kaspar Kalle, Siim Troost, 
Sten Erik Säde, Uku Õunapuu, 
Hannes Värs, Ingmar Paplavs-
kis, Karl Maide, Joosep Kool, 

Georg Allas, Robert Vahe, ja 
Martin Siitam.

Meeskondi juhendasid Mar-
tin Reim ja Ivo Lehtmets, neid 
abistas Olev Reim.

VT
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 Ehitus- ja remonditööd, si-
seviimistlus. Kerghaagis-
te rent. Tel 5664 6709.

 Müüa garaažiboks Haab-
neemes. Tel 5656 8937.

 Otsin Viimsis matemaati-
ka koduõpetajat 7. klassi 
tüdrukule. Tel 5623 0600.

 Üürile anda (6000 krooni + 
kommunaalmaksed) või 
müüa (1 320 000 kroo-
ni) 2-toaline heas korras 
korter Roosi tee 2. Maja 
on renoveeritud. Korter 
on läbi maja, toad eraldi, 
lodža, rõdu, pakettaknad, 
parkett. Esikus ja korido-
ris suured garderoobka-
pid, integreeritud köögi-
mööbel. Üürile antakse 
möbleeritult (soovi korral 
mööbleerimata). Tel 5818 
3975, 601 1810.

 Muruniitmine, puuderaie, 
okste- ja võsalõikus ning 
teised haljastuse hool-
dusega seotud tööd. Tel 
5563 7666.

KUULUTUSED

 Annan klaveritunde. Tel 
5569 1909.

 Restoran China Red (Ro-
huneeme tee 2) otsib 
poole kohaga klienditee-
nindajat. Tel 525 4570 või 
info@chinared.ee.

 Kogemustega koduabili-
ne otsib tööd Haabnee-
mes Meriväljal. Tel 5331 
4587, 5649 4462.

 Võtan hoida lapse oma koju 
Pirita linnaosas, kaasla-
seks 1a ja 10 k vanune 
tüdruk. Tel 5197 5024.

 25. jaanuaril Viimsis ka-
duma läinud valge emane 
kass. Kassil hall saba ning 
seljal mustad täpid. Kui 
olete looma näinud või 
teate midagi tema asuko-
hast, palun helistage 522 
8001.

 Otsime pikaks ajaks hoid-
jatädi oma 1,9 a tütrele 

Haabneemes. Tel 513 
1027. Kiire!

 Ostan krundi või suvilaga 
krundi Viimsis Haabnee-
mes või Püünsis. Tel 501 
5320, Jaana.

 Ostan kitsepiima või talu-
piima. Tel 510 6731.

 Müüa maapealne garaaži-
boks, elekter sees, rahul-
davas seisus, aadressiga 
Viimsi vald, Katlamaja 
tee 2–17. Helista, küsi lisa 
ja tee oma pakkumine tel 
521 8304, Marko

 Puhastusfirma pakub tööd 
koristajale Haabneemes. 
Töö õhtuti. Tel 509 0521.

 Otsime sõbralikku ja usal-
dusväärset lapsehoidjat 
9-kuusele poisile mõned 
tunnid nädalas (vahel ka 
õhtuti). Vajalik kogemu-
sed ja soovituskirjad. Ela-
me Haabneemes. Tel. 510 
5105 Mirje.

Raamatu-
pidamis-
teenused

Info
tel 515 7524

või
meilil ann05@hot.ee.

KogNITIIVNe 
grupITeraapIa
Kognitiivne grupiteraapia on tõhus psühholoogiline raviviis selliste 

häirete raviks nagu depressioon, ärevushäired ja ülemäärane 

viha. Grupiteraapiat kasutatakse ka ravi ühe osana mitmete 

käitumishäirete puhul, nagu alkoholi või ainete kuritarvitamine ja 

söömishäired.

Kognitiivteraapia on rajatud põhimõttele, et emotsionaalseid 

häireid saab ravida. Õpitakse ära tundma valet, ebaloogilist ja 

negatiivset mõtlemist, mis enamasti põhjustab ja säilitab meie 

negatiivseid tundeid. Sellist mõtlemist õpetatakse muutma.

Tegemist on kognitiivse rühmateraapiaga, kuid see ei vasta 

enamiku inimeste tavapärasele ettekujutusele: siin ei istuta ringis 

koos võõraste inimestega, et arutada oma isiklikku elu. Pigem on 

tegemist uuesti kooliminekuga. Klassiruumisarnases olukorras, 

grupijuhtide-terapeutide juhendamisel õpitakse oskusi, mis aitavad 

ära tunda ja muuta oma negatiivset mõtlemist.

Rühmad kogunevad kord nädalas õhtusel ajal. Kokku toimub 12 

sessiooni kolme kuu vältel. Iga kahetunnine sessioon koosneb 

kahest miniloengust ja praktilistest harjutustest. Igas loengus 

selgitab rühmajuht näitlikult uut oskust. Harjutustes kasutatakse 

seda oskust oma olukorra puhul terapeudi abiga.

Kodutöö on programmi väga tähtis osa. Olles sessiooni käigus 

õppinud terapeutide abiga uue oskuse, tuleb seda rakendada 

igapäevaelus ning töötada sessioonidevahelisel ajal oma mõtlemise 

teiste osadega. Kodutöö tegemisel üles kerkinud raskuste 

korral aitab terapeut neid lahendada järgmisel korral. Enamik 

rühmateraapias osalenud inimesi leiab, et igal nädalal on vaja teha 

viis kuni kuus tundi kodutööd.

Pirita psühhiaatriakeskuses alustab järjekordne grupiteraapia 

tsükkel. Juhtijateks on psühhiaater Katri Sirkel ja psühholoog Maris 

Kolk. Rühmateraapia hind ühele osalejale on 2400 krooni.

osaleda soovijatel palume ühendust 

võtta alljärgnevatel kontaktidel:

registratuur, tel 602 3035, www.psyhhiaatriakeskus.ee

Katri Sirkel, tel 602 3038, katri@psyhhiaatriakeskus.ee

Maris Kolk, tel 602 3036, maris@psyhhiaatriakeskus.ee
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Põhja-Eesti
Küttepuu Oü

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

60 48 600
Kaluri tee 3

P-N 11- 22
R, L 11- 23t
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KUUMAD PIZZAD OTSE AHJUST!

Pikaajalised Viimsi piirkonnaga 
seotud kogemused aitavad mul leida 

just Teile kõige paremini 
sobiva lahenduse.

Kaie Kullik
53 444 175 
kaie.kullik@uusmaa.ee

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

KAS SINUL ON JUBA 
ISIKLIK MAAKLER?

www.uusmaa.ee
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Pakume järgmiseid ehitusgeodeesia teenuseid: 

• kinnistute jagamine • geodeetilised 
 alusplaanid •  hoonete märkimine
www.geomap.ee ; geomap@geomap.ee

tel 6620708

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

Aserbaidžaani köök

Elava Tule baaris
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünni-
päevi või  firmapidusid kuni 50 inimesele.
Oleme avatud iga päev kl 11–23, reedel 
ja laupäeval kl 11–24.
Asume Nelgi tee 1. Kontakt: 609 1901, 
www.elavatule.ee

66 84 700    1partner@1partner.ee   www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258

Ville Värk
51 32 422

  Eritellimus mööbel
 Köögid, garderoobid, esiku- ja 
 vannitoa mööbel, büroomööbel

 Küsi infot:  56 610 792
  56 290 229; Tel: 633 3215 
 Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

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

 Küsi infot:  56 630 915
 Tel: 633 3215,  Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

  Eritellimus mööbel
 Köögid, garderoobid, esiku- ja 
 vannitoa mööbel, büroomööbel

 Küsi infot:  56 610 792
  56 290 229; Tel: 633 3215 
 Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

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

 Küsi infot:  56 630 915
 Tel: 633 3215,  Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Viimsi Spas avatud

prIllIpooD
lai valik optikatooteid

silmaarsti vastuvõtt

prilliraamide hinnad kuni

-50%
soodsamad

tel 601 1570

Coats Eesti AS tegeleb tõmblukkude tootmise ning 
õmblus- ja käsitöötarvikute müügiga. Coats Eesti 
kuulub rahvusvahelisse Coatsi kontserni, mis asutati 
pea 250 aastat tagasi ja on nüüdseks laienenud 
enam kui 60 riiki.

Coats on suurim õmblusniitide tootja maailmas 
ja üks suurim tõmblukkude valmistaja Euroopas. 
Tuntumad Coatsi kontsernile kuuluvad kaubamärgid 
on Opti, Anchor ja Red Heart.

Otsime oma kollektiivi uut töötajat:

TÕMBELUKKUDE VALMISTAJAT
Tööülesandeks on tõmbelukkude valmistamine ja 
pakkimine. Väljaõpe kohapeal.

Sobivat tööd leiavad energilised naisterahvad. Ka-
suks tuleb eesti keele oskus suhtlustasandil.

Pakume:

tänapäeva nõuetele vastavaid töötingimusi

transporti tööle ja koju

stabiilset ja kindlat tööd aastateks

Töö toimub kahes vahetuses.

Palume võtta ühendust telefonil 630 6250.

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
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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

Tule ja veendu selles ise!

•  Tootmine   •   Müük   •   Paigaldus  •
Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa

Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee
www.standoor.ee

TÕSTUKSED 
garaaſidele ja 
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

UKS, MIDA VÕIB  USALDADA

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

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

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

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

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

Sünnitusabi

����������

liuguksed
liugustega kapid
garderoobid
projektist paigalduseni

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

LU ENM
HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel. 60 11 812

Dr. Merike Immato

53 416 072
www.lumenerakliinik.ee NB! Laste hambaravi tasuta

Uudis!
Hammaste
laservalgendus


