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„Aasta naine 2008” 
on Piret Kõõra
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon kuulutas esmaspäeval, 
13. aprillil välja Viimsi valla aasta naise tiitli saaja.

„Aasta naine 2008” kandidaadid (vasakul) Kairi Tozen-Pütsepp, (paremal) Hedy Öpik. Keskel aasta naine Piret Kõõra.
Foto: Endel Lepik.

Palju lilli, rõõmsaid naeratusi, õn-
nelikke pilke, südamlikke tervi-
tusi – selliselt algas esmaspäeva 
õhtul Viimsi koduloomuuseumis 
Viimsi Ettevõtlike Daamide As-
sotsiatsiooni üks aasta suurüritus – 
aasta naise austamistseremoonia.

VEDA, mis ühendab ettevõtlu-
sega tegelevaid või firma juhtpo-
sitsioonil olevaid naisi, on pidanud 
vajalikuks tunnustada naist, kes 
on Eesti riigi kodanik, vähemalt 
kahe lapse ema, tubli oma valitud 
elukutses ja aktiivne ühiskondlikus 
elus, tegus nii kodus kui ka väljas-
pool, seotud Viimsi vallaga ning 
nõus tiitlile kandideerima.

VEDA president Ene Lill: 
„Püüame väärtusi nihkesse seada, 
et pereväärtused, üksteise mär-
kamine oleksid taas hinnas, et ar-
mastuse kolmnurk – pere, mina, 
töö – ei läheks kiiva.” Ene Lille sõ-
nul on kõigepealt vaja leida endas 
üles rõõm, alles seejärel saab seda 
rõõmu teistega jagada.

„Mängulisus, kirg, liikumine, 
loomingulisus – need jooned ise-
loomustavad kandidaate,” sõnas 
VEDA esimene president Merike 
Immato. Kandidaate tervitades 

lausus abivallavanem Endel Lepik: 
„Volikogu on maskuliinne. Olge 
sügisel aktiivsed, tooge volikokku 
rahulikkust, teistmoodi õiglustun-
net ja stabiilsust.” Abivallavanem 
pani ettevõtlikele daamidele süda-
mele, et nad mehi ei unustaks, sest 
ka mehed vajavad tunnustust.

Kolm kandidaati
Aasta naise tiitlile esitati tänavu 
kolm tugevat kandidaati. Tiitli vää-
rilise üle otsustavad VEDA daamid 
demokraatlikult üldkoosolekul. 
Ene Lill: „Otsustamise juures või-
vad kõik, kes kandidaati teavad, 
tema kohta midagi juurde lisada, 
kuid mida põhjalikum on kandi-
daadi esitaja kaaskiri, seda parem.” 
Kui kõik kandidaadid on läbi aru-
tatud, selgub tiitlisaaja salajase 
hääletuse tulemusel.

„Igaühel on hea meel, kui tema 
tööd tunnustatakse,” ütles „Aasta 
naine 2007” Ene Mets. „Mina olin 
lausa šokis sellest tiitlist. Tulin maa 
peale, kui õpilased helistasid ja õn-
nitlesid,” rääkis tantsuõpetaja ja Ees-
ti meister iluvõimlemises Ene Mets, 
kelle käe all on tema sõnul pea poo-
led viimsilased tantsinud. Ene sead-

sid tiitlisaajaks tema õpilased. „See 
oli nii uskumatu,” meenutas ta.

Tänavused kolm kandidaati olid 
Harju Puuetega Inimeste Nõukoja 
juht ning Viimsi Invaühingu üks 
asutaja Kairi Tozen-Pütsepp, pe-
rearst Hedy Öpik ja Pargi lasteaia 
liikumisõpetaja Piret Kõõra.

„Viimsi aasta naiseks 2008” 
kuulutati Piret Kõõra. „See on tun-
nustus kogu alusharidusele,” lau-
sus vastne tiitliomanik.

Töö on hobi
Piret Kõõra on aastast 1997 viimsi-
lane ning tegutseb lisaks Pargi las-
teaiale ka teistes lasteaedades lii-
kumisõpetajana. Aasta naise tiitel 
motiveerib teda enda sõnul sama-
moodi töötama ja särama, „et oleks 
hea olla ja et lapsed säraksid.”

Tiitel tuli Piret Kõõrale ülla-
tusena. „Tore, et keegi märkab su 
tööd,” sõnas ta lisades, et tema 
silmis oli väga tähtis see, et teda 
esitasid kandidaadiks just lasteva-
nemad, mitte kolleegid.

Piret Kõõra toetuskirjas on öel-
dud: „Suvel kuulub Pireti süda ja 
hing lastelaagrile „Segasumma su-
vila”, mida ta on aidanud korraldada 
juba aastast 1997. Nende laagris on 
kokku 300 last vanuses 7–16 aastat 
ja kujunenud on oma püsiklientuur, 

kelle hulgas on ka palju viimsilasi. 
Nüüdsest toovad „vilistlased” juba 
oma lapsi laagrisse. 

Pireti tegemiste ja hobide hulka 
kuuluvad ka lastevanematelt palju 
kiidusõnu pälvinud jõulu- ja ke-
vadpeod Pargi lasteaias, lasteaia 
videote ja fotode korrashoid, vana-
prouadele kepikõnnimatkad. Eriti 
on vedanud neil lastel, kelle sünni-
päevale on mängujuhiks sattunud 
Pipi Piret.”

Oma päeva kirjeldas Piret Kõõra 
nii: „Hommikul hakkan mängima ja 
nii kuni õhtuni välja Pargi lasteaias 
ja väikestes lasteaedades. Lisaks 
kolan mööda mängutubasid – see 
on tore vaheldus, ehkki ka töö.”

Piret Kõõra sõnul on tema töö 
ka ta hobi. Õnneks on pere sellega 
harjunud, sest Pireti abikaasa on 
sama eriala inimene – tantsuõpe-
taja ja koreograaf. Peres kasvavad 
16aastane poeg ja kümnene tütar. 
Kui pojal on huviks teater, siis tü-
tar tantsib nagu ema-isagi.

VEDA on Viimsis tegutsenud 
viis aastat. Paarikümmet ettevõt-
likku naist liitva ühenduse eesotsas 
on kolmeliikmeline juhatus. Aas-
ta naise tiitlit hakati välja andma 
2006. aastal.

Annika Poldre

Minu Eesti = meie Eesti
Eesti on piisavalt väike, et me üksteist 
teaks, tunneks, tunnustada ja toetada 
saaks. Mõttetalgud on uue aja alguse tähis, 
vanadest stagneerunud mõttemallidest va-
banemine. Uued väärtushinnangud ja para-
digmad murravad teed, enamasti alt üles. 
Eesti rahvas on tark, ta leiab lahendusi iga-
le probleemile. Tähtis on, et need lahendu-
sed saaks ka ellu viidud, et kraanikeerajad 
häid algatusi ei saboteeriks.

Mõttetalgud korraldatakse avatud ruumi põhi-
mõttel, kus istutakse ringis nagu Muinas-Eesti 
nõukodades muiste – see on suur vägi, mille 
loob heade mõtete kokkusaamise viis.

Kõik mõttetalgulised saavad kaasa mõelda 
juba püstitatud probleemidele ja ka ise oma 
uusi haakuvaid ideid kotta kaasa võtta. 

Kodades moodustatakse kümmekonnaini-
meselised töörühmad, iga inimese mõtted ja 
lahendusideed on tähtsad. Otsime üheskoos la-
hendusi nii kohalikule heakorrale, pereväärtus-
tele kui ka globaalsetele probleemidele, nagu 
fossiilkütuste kasutamine ja tarbimisühiskonna 
muutmine. Kõik minu mured võivad olla meie 
mured.

Mõttekojad avatakse kell 10 hommikul ja 
ametlikult on nad lahti kella 16ni. Kui aga mõt-
teid rohkem ja koja ümber ühistegevus toimu-
ma hakkab, siis ka pikemalt.

Kõik mõttekoja küsimused, arutlused ja 
probleemidele lahenduste pakkumised jäävad 
alles: need sisestatakse avalikku infosüsteemi 
ja nad jõuavad meie silme all vajalike tasan-
diteni.

Teeme Eesti parimaks paigaks! Julget mõt-
lemist ja kaasalöömist!

Ene Lill
Viimsi ettevõtlike daamide assotsiatsiooni president

Loe ka lk 2.

Viimsi õpilasmalev 
2009
Viimsi õpilasmaleva I vahetus toimub 
8.–30. juunil (mitte 8.–30. juulil, nagu eel-
mises lehes ekslikult teatati) ja II vahetus 
6.–24. juulil.

Kumbagi vahetusse võtame 40 noort. Töö on 
põhiliselt heakorratöö ja toimub Viimsi valla 
piires.

Töötasu suurus on 28 krooni tund. Töö kes-
tus on 4 tundi päevas, kl 9–13. Malevas võivad 
osaleda noored vanuses 13–18 aastat. Tööd ju-
hivad rühmajuhid.

Registreerimine mõlemasse vahetusse toi-
mub 13.–30. aprillil esmaspäeviti kell 14.00–
17.30 ja neljapäeviti kell 9–12 ja 14–17 Viimsi 
vallavalitsuses, Nelgi tee 1, I korrusel tuba 129. 
Registreerimisel antakse noorele lapsevanema 
nõusoleku blankett, mis tuuakse täidetult ja all-
kirjastatult tagasi lepingu sõlmimise ajaks.

Töölepinguid sõlmime 4.–15. mail eespool 
nimetatud aegadel ja kohas.

Kommunaal- ja heakorraamet
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 

e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 

või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kaastöid nende 

selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 

Juulis lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 

Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas 

ja Jan Trei

Trükki toimetanud: 

Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 8. mail.

Märtsikuu on seljataga ning kevadpäike 
soojendab juba rõõmsalt särades. Nae-
ratus näol, ringi jalutades või muidu 
kevadet nautides tuleb siiski olla tähe-
lepanelik. Eriti paneksin seda südamele 
autojuhtidele, sest järjest rohkem liigub 
tänavatel rollereid, mida juhivad ena-
masti kogenematud noorukid.

Rollerijuhid on politseile pidev pea-
valu, sest noorukid ei saa aru või ei taha 
aru saada liikluseeskirjadest, st ei tohi 
sõita haljasaladel, kõnniteedel ning rei-
sijatel peab olema kiiver peas.

Rääkides statistikast, siis märtsikuus 
registreeriti Viimsi valla territooriumil 
varavastaseid korrarikkumisi 30 korral, 
neist 15 sissemurdmistega eramutesse. 
Öörahu rikuti viiel juhul, tabati ka neli 
joobes juhti. Kehalisi väärkohtlemise 
intsidente toimus kolmel korral. Hulga-
liselt fikseeris politsei kiiruseületamisi, 
mis teeb murelikuks, sest rattureid, rull-
uisutajaid ning muid tervisesportlasi on 
nüüdsest juba palju liikvel.

Teise asjana tuletaksin meelde, et on 
rehvivahetuse aeg, alates 1. märtsist võib 
autol ära vahetada talverehvid. Naastreh-
videga alates 1. maist sõita ei tohi, nii et 
autojuhid, mõelge sellele varakult ette.

Meeldetuletuseks veel, et invaliidi-
kohtadele parkimine ilma vastava puu-
dega inimese parkimiskaardita on keela-
tud. Hoiame need parkimiskohad vabad 
neile, kes seda ka tõeliselt vajavad.

NB! Sõites kõrvalteelt välja peateele, 
ristudes jalgratta- ja jalgteega, peab au-
tojuht teed andma ka neil teel liiklevate-
le isikutele.

Ilusat kevadet kõigile!

Rainer Lausing
Viimsi vanemkonstaabel
606 6855, 5302 9907

1. mail toimuvad üle-eestilised 
mõttetalgud „Kuidas edasi”
Viimsi lööb mõttetalgutel hoogsalt kaasa. 
Püünsi kandi rahvas saab koguneda Püünsi 
koolimajja, Pringi kandi rahvale on avatud 
Rannarahva muuseum ja seal korraldatakse 
oma talgud. Viimsi rahvas saab mõtlema 
koguneda kooli ja Haabneeme omad Viim-
si noortekeskusesse. Ida kandi inimestele 
on valla Randvere lasteaed ja külakeskuse 
uksed. Saarte inimesed võiksid mõtiskleda 
Prangli rahvamajas.

Enno Selirand
Eesti riigi kodanik

Kogu ettevõtmine on vabatahtlik ja kedagi ei 
sunnita. Kutsutud on kõik, kellel on soov elu 
paremaks muuta. Kojavanematel jääb vaid loo-
ta, et tuleb ka mõtlejaid.

Miks need mõttetalgud on vajalikud? Ma-
janduskriis on, selles keegi ei kahtle. Küsimus 
on, millal see õudus lõpeb, millal saab jälle 
täiel rinnal tarbida? Selles küsimuses pole üks-
meelt. On skeptikuid, kes ütlevad, et sellest ka-
belimatsust kapitalism enam ei tõusegi.

Märgid on hirmuäratavad. Prantsusmaal, Root-
sis, Inglismaal ja Šotimaal on alanud tänavarahu-
tused. Nii noored kui ka vanad tulevad tänavatele 
ja näitavad oma pahameelt lõhkumisega.

Rahulolematute inimeste kogunemistest mäs-
suni on kukesamm. Naabrid lätlased on suutnud 
end vaos hoida. Õpetajate marss möödus vahe-
juhtumiteta – ikkagi haritud inimesed. Siililegi 
selge, et vägivald ei lahenda probleeme, kuid 
massikogunemistel ei kõla sageli mõistuse hääl. 
Ülemaailmsed trendid tekitavad muret. Veel hir-
mutavam on see, et kellelgi pole väljapääsuks 
ideed.

Rahva vaimujõud tuleb kokku 
panna
Eestis on ennegi suuri mõtteid sündinud, sest ta-
vatseme ju mõelda, et oleme väikesed, kuid vai-
mult suured. Ilmselt on ajalugu andnud väikesele 
Eestile võimaluse kogu maailmale appi tulla.

Eelmisel aastal tuli rahvas kaasa ideega „Ees-
ti puhtaks”. Tänavu pakkusid Rainer Nõlvak ja 
tema meeskond mõttetalgud välja. See oleks ühi-
ne arupidamise päev, mille käigus koos mõeldes 
loodetakse leida lahendus ülemaailmsele majan-
duskriisile. See ongi Nokia. Sünergia on paaril 
korral (kui rahva vaimujõud) olnud just see, mis 
vankri kraavist välja tõi.

Esimest korda pandi vaimujõud kokku vaba-
dussõja ajal. Kaotus oli meie meestel suu juures, 
kui presidendi ettepanekul kõik kirikud kuulu-
tasid välja üle-eestilise palve päevad. Inimesed 
liitsid oma soovid ja hingejõu ning sellest võrsus 
Paju lahing: pööre sõjas ja sellest sepistati võit. 
Kõik kirikud olid täis inimesi ja nii üle kogu Ees-
ti. Liidetud 2 + 2 annab sellisel juhul tulemi küm-
me, mitte neli. Jah, vaimujõud – palve, üheaegne 
hea soovimine muudab maailma.

Teinegi kord liitis rahva kriitilisel hetkel pal-
ve. Enne iseseisvuse deklaratsiooni vastuvõtmist 

POLITSEINURK

kutsus luterlik kirik ja usaldustelefon üleriigili-
sele palvusele. Rahvast oli kirikud puupüsti täis, 
mitte ainult Tallinnas, vaid taas üle kogu Eesti. 
Sünergias liidetavaid oli palju ja see tõi edu.

Nüüd on kolmas kord koguneda, et käru kraa-
vist välja lükata. Usun, et saame ka selle pisikese 
asjaga hakkama.

Igaühe südametunnistuse asi
Need, kes on kokku puutunud kaasaegse psüh-
holoogiaga, saavad aru, et tähtsam kui kogutud 
ideed on protsess, kus kõik Eestimaa paremast 
käekäigust huvitatud isikud ühel ajal aegruumis 
mõtlevad. Seda saab lugeda sünergiaks ja süner-
gia puhul ei toimu tavamatemaatika 2 + 2 = 4, 
vaid see on hoopis 40. Nii saame siis saja tuhan-
de inimese sünergiaks miljoni.

Kui suutsime oma sünergiaga – ühtekuuluvu-
sega – purustada igavesti kestma pidava NSVLi, 
siis mis see ikka meie käes on, kui koos käru 
kraavist välja lükkame.

Selleks mine kodulehele minueeswti.ee ja re-
gistreeri end omale sobilikku mõttekotta – loo-
mulikult ei pea see olema Viimsis, sinu ees on 
lahti kogu Eesti. Pea meeles, see ei ole ühegi era-
konna ega poliitiku tegemine, vaid rahvaalgatus 
ning iga mehe ja naise oma südametunnistuse 
asi, kas lööb kaasa või itsitab põõsas.

Kohtume mõttetalgul. Jälgi informatsiooni 
 kodulehel www.minueesti.ee.

Kevad Viimsi vallamaja juures. Foto: Arvi Kriis.
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Comeniuse koostööprojekt 
S.M.I.L.E. – Strong Motivation 
Improves Learning Environ-
ment.

Jaanuaris 2007 alustasid rah-
vusvahelist koostööd Viimsi 
keskkool (Eesti), Ylivieskan 
Lukio (Soome), Gymnazium 
v Kysuckom Novom Meste 
(Slovakkia), Colegiul Militar 
Liceal ‘Dimitrie Cantemir’ ja 
Colegiul Tehnic Turda (Ru-
meenia) ning Mustafa Necib 
Alayeli Anadolu Lisesi (Tür-
gi). Koos kirjutati projekt 
S.M.I.L.E. – Strong Motiva-
tion Improves Learning Envi-
ronment (kõrge motivatsioon 
loob hea õpikeskkonna). Pro-
jekt esitati SA Archimedesele 
Comeniuse koolide koostöö-
projektina. Toetust said ülalni-
metatud koolidest kolm: Eesti, 
Soome ja Türgi kool. Viimsi 
kool on projektis koordineeriv 
kool.

Projekti vajalikkus
Projekti teema ja vajalikkus 
tulenes üha rohkem silmapaist-
vatest probleemidest gümnaa-
siumiastmes. Viimastel aastatel 
on märgatud õpilaste motivat-
siooni langust, mis viib koolist 
lahkumise või väljaheitmiseni 

mitterahuldavate õpitulemuste 
tõttu. Põhikoolist gümnaasiu-
misse üleminekul paistab silma 
õpilaste võimetus ja oskamatus 
kohaneda uue õpistiili ja mee-
toditega. Ka õpetajate ootused 
ja nõudmised on kõrged, sest 
eeldatakse õpilaste täiskasva-
nulikku suhtumist ja viivitama-
tut kohanemist. Koostööpro-
jekti käigus toimuvatel kohtu-
mistel, kogemusseminaridel ja 
koolitustel leitakse ja katseta-
takse probleemilahendusi ning 
ideid.

Kolm kohtumist ja 
nõupidamised
Esimene rahvusvaheline kok-
kusaamine toimus Viimsi koo-
lis 26.–30. novembril 2007. 
Viie päeva jooksul toimusid 
kogemusseminarid, mille käi-
gus saadi tuttavaks, tutvustati 
haridussüsteeme, lepiti kokku 
detailses projektikavas ja koh-
tumistes, külastati ja analüüsi-
ti tunde, tehti läbi näidistund 
ning räägiti õpetaja rollist ja 
ootustest gümnaasiumiastmes.

Järgmine kohtumine oli 
21.–25. aprillil 2008 Ylivieskas 
Soomes, kus peateemaks oli 
õpilaste toetamine gümnaa-
siumiastme alguses. Karmen 
Paul, Lemme Randma, Heily 

Prangli saarel toimus 4.–5. april-
lil esmaabikoolitus „Aita sõpra 
hädas”, korraldajad olid MTÜ 
Prangli saare talurahvamuuseu-
mi selts koostöös Prangli rahva-
majaga, eesotsas selle juhataja 
Maret Klaamasega.

Koolitust juhtis Evarest 
Koolitused OÜ. Selle töötajad 
ning juht Irene Kamenik on 
pikaajalise erakorralise me-
ditsiiniabi andmise kogemu-
sega. (Üks töötaja töötab kiir-
abihaiglas ning on ka Prangli 
saarel kopteriga käinud kiirabi 
osutamas, teine on tegev äm-
maemand.)

Koolitus möödus väga edu-
kalt, osavõtjaid oli 28, nende 
hulgas kalurid, postkontori ju-
hataja, raamatukogu juhataja, 
kohaliku saare päästemeeskon-
na liikmed jt, kellest 27 olid 

Prangli elanikud ja üks Aegna 
saarelt.

Läbi võeti palju vajalikke 
teemasid, nagu esmaabi täht-
samad võtted, elustamine, luu-
murrud, vigastused, põletused 
ja sünnitusabi. Koolitus lõppes 
eksamiga, mille käigus mängiti 
läbi mitmeid olukordi.

Olime juhendajatega väga 
rahul, osavõtjatel ei hakanud 
kordagi igav, sest juhendaja 
rääkis kõike väga arusaadavalt 
ja hoidis rahvast tegevuses, 
näiteks haava sidumisel, pulsi 
tunnetamisel jne. Näidati ka 
õpetlikke videofilme.

Lõpetuseks said osavõtjad 
tunnistused koolituse läbimise 
kohta.

Sellised tegusad ja kasuli-
kud päevad olid meil.

VT

Külaliikumine on kohaliku 
kogukonna ühtekuuluvuse 
näitaja. Mõistame, et mõned-
ki külad on just alles tekkinud 
ja uute majade ümber pole 
puudki jõudnud suureks kas-
vada. Mis meie-tundest siin 
rääkida. Kuid mida rutem 
tekib meie-tunne ja ühised 
ettevõtmised, seda paremaks 
muutub elu külas-kodus.

ELi ja siseministeeriumi 
toetusrahad on ette nähtud 
just kohaliku liikumise toe-
tuseks. Kui on natukenegi 
huvi oma toast kaugemale, 
tuleks veidi naabritega kok-
ku leppida ja külaliikumisele 
õlg alla panna.

Kui just külavanemaks 
keegi kohe ei soovi kandi-
deerida, sest see on ikkagi 
vastutus ja päris palju tööd 
ning asjaajamist, siis võiks 
sõpradega koos teha küla-
seltsi. Sellega saaks oma 
kandi huvisid ellu viia.

Inimesed on kurtnud, et ei 
jätku laste mänguväljakuid 
ja spordiplatse, pole seltsi-
tegevuseks ruume. Ilmselt 
pole vaja selgitada, et valla-
eelarves selleks ka raha pole, 
nii et koostöös on võimalik 

raha teistest kohtadest üles 
korjata. Vallavalitsus soo-
viks aidata küladel aktiivi 
valida ja seepärast üritame 
veel enne suurt suve.

Püüame külades inimeste-
ga rääkida ja leida need võt-
meisikud, kes võiksid olla 
kohaliku kogukonna eest-
kõnelejad. Seepärast ärge 
ehmatage, kui teile võõras 
küsib, kuidas teie külas elu 
läheb. See on ilmselt keegi 
vallavalitsusest, kes on tul-
nud aktiivi otsima.

Juhul kui külas on omal 
teada, keda võiks soovita-
da, võib selle saata e-postile 
enno@viimsivv.ee. Säärasel 
juhul oleks meie otsing enam 
sihipärane.

Pärast edukaid läbirää-
kimisi kuulutatakse välja 
koosolek, kus oleks võima-
lik mitme kandidaadi hulgast 
valida külavanem, kui kvoo-
rum kokku tuleb.

Mai lõpus võiks ju ilu-
sa ilma olemasolul külades 
kohtuda ja asjad selgeks rää-
kida, sest mis on kõneldud, 
see saab selgeks.

Enno Selirand

Viimsi koolis peeti rahvusva-
helist konverentsi, millega 
lõpetati Soome-Türgi-Eesti 
ühisprojekt.

„Tulime siia koguma oma 
koostöö vilju,” ütlesid Soo-
me Ylivieska gümnaasiumi 
õpetajad Viimsi koolis reedel, 
3. aprillil toimunud Harjumaa 
õpetajate konverentsil. Rah-
vusvaheline konverents peetigi 
selleks, et joon alla tõmmata 
2006.–2009. aastail kestnud 
Comeniuse projektile.

Konverents keskendus tee-
male „Õpetaja kui motivatsioo-
nikeskkonna looja koolikul-
tuuris” ning rahvusvaheliseks 
muutsid selle kolme maa – Soo-
me, Türgi ja Eesti – osapooled.

Teistel teisiti
Projekti Türgis juhtinud Gedizi 
keskkooli inglise keele õpetaja 
Ahmet Pinar ütles kolme maa 
koole võrreldes, et nii Eesti kui 
ka Soome õpetamisstiil erineb 
suuresti Türgi omast. „Teil 
Eestis on rohkem vabadust, 
Soomes ka. Meil seda pole.” 
Vabaduse all pidas Pinar silmas 
eelkõige kooli ja õpetajate va-
badust nende töös, õppeainete 
valimisel ja õpetamisel. Aga 
vabadust nimetas erinevusi esi-
le tuues ka tema kolleeg Ahmet 
Cengiz, kes õpilaste vabadust 
silmas pidas.

„Kui 15aastastele annad tun-
nis vabaduse, siis nad lobisevad,” 
rääkis Cengiz. „Kui oled hea 
õpetaja, siis on nad ikka vaiksed 

Osavõtjad said kohe ka esmaabivõtteid proovida. 
Foto: Carmen Ott.

Comenius tõi Eestisse 
soomlased ja türklased

Külavanematest

Viimsi kool juhtis rahvusvahelist projekti

ka,” lisas Ahmet Pinar. Mõlemad 
märkisid erinevuseks sedagi, et 
Türgis kannavad kõik õpilased 
juba alates lasteaiast vormi.

Sõnavõttudest
Pärast vallavanem Haldo Ora-
vase avasõnu astus kõnepulti 
Viimsi kooli direktor Leelo 
Tiisvelt, kes kõneles õpetaja 
motivatsioonist ja tunnustusest. 
„Motivatsioonitsüklis on kõige 
tähtsam tunnustus ja see, kas 
me seda ära tunneme,” sõnas 
Tiisvelt, lisades, et tema arvates 
ei tunta seda sageli ära.

„Mot iva ts iooni tsükl i le 
järgneb eneseteostuse tsük-
kel. Õpetaja eneseteostus pole 

võimalik, kui eneseteostuse 
plaanis pole õpilasi,” kõneles 
Tiisvelt.

Konverentsil osales ka 
Viimsi valla volikogu ase-
esimees Mariann Kelam, kes 
oma sõnavõtus rõhutas jaata-
vat õpetamist eitava ja keelava 
kasvatamise-õpetamise ase-
mel. Kelam toonitas sedagi, 
et meie koolisüsteemis on lii-
ga suur rõhk pähetuupimisel, 
vähe pööratakse tähelepanu 
diskussioonile, väitlemisele ja 
mõtlemisele. „Mõtle piiridest 
väljapoole,” soovitas Kelam. 
Tema sõnul on tähtis küsimus-
te esitamine ja koostöö.

Motivatsioon kui 
märksõna
Soome Ylivieska gümnaasiumi 
esindaja Jukka Harvala rääkis 
lõppevast Comeniuse projektist. 
Kui eestlased keskendusid õpe-
taja rollile, siis türklaste teemaks 
oli, kuidas hoida õpilaste moti-
vatsiooni kõrgel, ja ka soomla-
sed pöörasid peatähelepanu mo-
tivatsioonile uuel kooliastmel.

Erinevatest omavalitsustest 
ja koolidest Ylivieska gümnaa-
siumi õppima tulevaid noori 
on vaja aidata, et nad saaksid 
üle kooli vahetamise stressist. 
„On vaja aidata neil üksteist 
rohkem tundma õppida, ker-

Hariduskonverents Viimsi koolis oli rahvarohke. Foto Mart Felding.

gendada nende õppimist ja 
sisseelamist,” rääkis Harvala. 
Ta rõhutas vajadust, et õpilased 
tegeleksid veel millegagi pea-
le õppimise – see suurendaks 
nende motivatsiooni.

Ahmet Pinar rääkis Türgi osa-
lust tutvustades, et õppinud tund-
ma Soome ja Eesti kooli, muutsid 
nad oma koolis klassisüsteemi 
õpetajate klassideks, andsid õpi-
lastele rohkem vabadust kooli-
vormi kandmisel ja lubasid neil 
ka tunnis end vabamalt tunda.

„Kõige tähtsam saavutus 
oli see, et õpilaste huvi inglise 
keele vastu kasvas,” sõnas Pi-
nar.

Jukka Harvala sõnastas ka 
kõigi kolme osapoole ühised 
tulemused ja kasu Comeniuse 
projektist: süvenes sõprus, kas-
vas õpetajate pühendumus töö-
le ja õpilastel kooli arengusse. 
Projekt andis ainet kultuuritee-
made laiendamisele koolis.

Annika Poldre

Viimsi kooli psühholoog 
Katrin Kaljula juhib 
konverentsi töötuba. 
Foto: Mart Felding.

Tegus ja kasulik koolitus
projekti S.M.I.L.E. nõupida-
misel. Lemme Randma, Heily 
Haasma, Jana Saksing, Kirsi 
Rannaste, Kersti Ojassalu, Alge 
Ilosaar ja Merike Kaus kohtusid 
Mustafa Alayeli Anadolu Lisesi 
võõrustajatega ning õpetajatega 
Ylivieska gümnaasiumist.

Toimusid õpimotivatsioo-
niteemalised nõupidamised ja 
seminarid, kohtuti linnapea, 
haridusameti juhataja ja kooli 
vilistlastega, külastati, vaadeldi 
ja analüüsiti tunde ning tutvuti 
kohaliku kultuuriga.

Kokkusaamised olid tule-
muslikud ja väga mitmetahuli-
sed. Saadi häid mõtteid ja ko-
geti palju emotsioone.

Konverents Harjumaa 
õpetajatele
Viimane projektinõupidami-
ne toimus taas Eestis aprilli 
esimesel nädalal, mis päädis 
3. aprillil Viimsi koolis rah-
vusvahelise konverentsiga „Ka 
sisaliku teekond kivil jätab 
jälje”. Konverents Harjumaa 
õpetajatele oli teemal „Õpeta-
ja kui motivatsioonikeskkonna 
looja koolikultuuris”, kus olid 
ettekanded ka mõlemalt part-
nerkoolilt.

Lemme Randma

Haasma, Hille Eek, Jana Sak-
sing ja Alge Ilosaar kohtusid 
viie Mustafa Alayeli Anadolu 
Lisesi (Türgi) õpetajaga ning 
võõrustajatega Ylivieska güm-
naasiumist (Ylivieskan Lukio).

Toimusid õpimotivatsiooni-
teemalised nõupidamised ja 
seminarid, kohtuti linnapea ja 
haridusameti juhatajaga, külas-
tati kohalikku kutsekooli, vaa-
deldi ja analüüsiti tunde ning 
korraldati ka pressikonverents 
kohalikule pressile.

6.–10. oktoobril 2008 osale-
sid kaheksa Viimsi kooli õpeta-
jat Gedizes (Türgis) kolmandal 
rahvusvahelisel Comeniuse 
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Vallateede ehitustest 2009. aastal
Sel aastal on plaanis asfal-
teerida ja rekonstrueerida 
läbi viieaastase järelmak-
su finantsskeemi järgmised 
vallateed: Hundi tee sõidu-
tee (lõigul Käärti-Randvere 
tee) koos kergliiklustee ja 
välisvalgustuse, sademevee-
kollektori ning vee- ja ka-
nalisatsioonitorustike raja-
misega; Nugise tee, Nurme 
põik ja Nurme tee asfaltee-
rimine ja rekonstrueerimine 
koos osalise välisvalgustuse 
ja sademeveesüsteemide 
rajamisega; Randvere-Heki 
tee ristmikule valgusfooriga 
ringristmiku rajamine koos 
valgustatud kergliiklustee ra-
jamisega (valmiva Karulaugu 
tee 5 lasteaia-algkooli ette); 
Paenurme sõidutee asfaltee-
rimine ja rekonstrueerimine 
koos välisvalgustuse rajami-
sega; Tammneeme tee kerg-
liiklustee ehitamine koos 
olemasoleva välisvalgustuse 
ümbertõstmisega.

Hundi tee sõidutee asfal-
teerimine ja rekonstruee-
rimine koos kergliiklustee 
ja välisvalgustuse, sademe-
veekollektori, vee- ja 
kanalisatsioonitorustike väl-
jaehitamisega lõigul Käärti 
tee kuni Randvere tee

Eelmisel aastal rekonstruee-
risime Hundi tee lõigul Rohu-
neeme tee kuni Käärti tee ning 
rajasime kergliiklustee ja välis-
valgustuse, sademeveekollek-
tori ning vee- ja kanalisatsiooni-
torustikud.

2009. aastal on aga plaanis 
rekonstrueerida ja asfalteeri-
da Hundi tee sõidutee lõigul 
Käärti teest kuni Randvere tee-
ni ning välja ehitada nimetatud 
lõigul ka nüüdisaegne kergliik-
lustee koos välisvalgustusega.

Hundi tee projektlahenduses 
on ette nähtud sõidutee laiu-
seks 6 meetrit ja rajatava kerg-
liiklustee laiuseks 3 meetrit.

Kuna Hundi teed kasutavad 
palju ka läbivad liiklejad, on 
vaja tagada sõidukite liikumis-
kiirus mitte üle 30 km/h. Sellel 
eesmärgil on enamik Hundi 
teele projekteeritud ristmikest 
projekteeritud ülestõstetavana. 
Selline lahendus peab tagama 
olukorra, kus jalgratturitel on 
võimalik ristmik ületada suju-
vamalt, ristmike kohal kerg-
liiklustee kõrgused ei muutu 
ning sõidutee ja kõnnitee ääre-
kivid on ühes tasandis. Lisaks 
on jalakäijatel ohutum pääseda 
ristuvatelt tänavatelt kergliik-
lusteele.

Lisaks teedeehituslikule 
osale on Hundi tee II etapis 
planeeritud lahendada sajuvete 
kanalisatsioon ning rajada vee- 
ja kanalisatsioonitorustikud.

Hundi tee sõidutee alla ra-
jame ühemeetrise läbimõõdu-
ga sademeveekollektori, mis 
ühineb eelmisel aastal rajatud 
sademeveekollektoriga ning 
suubub Haabneeme randa.

Hundi teele rajatav kollek-
tor on eelvooluks kogu Hundi 

Vald plaanib tänavu ulatuslikke teede-ehitusi.

Juba praegu võib tõdeda, 
et nimetatud ristmiku juures 
arendavad meie harimatud ja 
hulljulged vallaelanikest au-
toomanikud suuri kiiruseid, 
mis küündivad ligi 70 km/h. 
Just nende uljaspeade jaoks on 
vaja rajada Randvere-Heki tee 
ristmiku juurde valgusfooriga 
ringristmik, et takistada füüsi-
liselt nimetatud teelõigul laus-
kihutamine ning tagada sujuv 
liikluskorraldus.

Rajatav ringristmik tuleb 
üherealine ning sõiduraja laiu-
seks ringil on plaanitud 7,5 
meetrit. Siseringil on sõidura-
jal 2,5 meetri laiune laiendus, 
et lihtsustada veokite ja bussi-
de manööverdamist. Siseringi 
laiendus tuleb graniitkivikatte-
ga ja tõstetakse projekteeritud 
sõidutee asfaltkatte pinnast 
5 sentimeetrit. Ringristmiku 
siseringi raadius on 4 meet-
rit. Sisering on projekteeritud 
12 sentimeetri kõrguse ääreki-
viga.

Karulaugu 5 kinnistule 
suunduvast harust paremale 
poole rajame 3 meetri laiuse 
valgustatud kergliiklustee (Ka-
rulaugu lasteaiast-algkoolist 
kuni Päikeseratta lasteaiani). 
Nimetatud kergliiklustee ja 
sõidutee vahele paigaldatakse 
torupiire, et suunata kergliik-
lust jalakäijate ülekäigukohta-
de juurde ning välistada juhus-
likest kohtadest teeületus.

Randvere teele on projek-
teeritud ka jalakäijate ülekäi-
gukohtadele turvalisuse ees-
märgil eraldussaared.

Randvere teele paigaldatak-
se jalakäijatele väljakutsenu-
pusüsteemiga töötavad valgus-
foorid (analoogne lahendus, 
mis toimib Viimsi keskkooli 
jalakäijate ülekäigurajal).

Randvere-Heki tee valgus-
fooriga ringristmiku rajamise 
riigihanke kuulutasime välja 
8. aprillil, kus seadsime tingi-
museks, et objekt peab valmis 
olema hiljemalt 15. augustiks 
2009.

Paenurme sõidutee 
asfalteerimine koos 
välisvalgustuse 
rajamisega
Lähiperspektiivis on planeeri-
tud rajada Lubja klindiastangu-
le suusa-, matka- ja spordirada-
de virgestusalade kompleks.

Läbi Paenurme tee oleme 
planeerinud virgestusala komp-
leksile idapoolsema juurdepää-
su, mis eeldab aga olemasole-
va Paenurme tee asfalteerimist 
ning välisvalgustuse rajamist. 
Paenurme tee rekonstrueerimi-
se esimeses etapis rajame ai-
nult asfalteeritud sõidutee ning 
välisvalgustuse (kergliiklustee 
rajame II etapis).

Rekonstrueeritav Paenur-
me tee pikkus on 760 meet-
rit (I etapis). Projekteeritud 
sõidutee asfaltkatte laiuseks 
on 6 meetrit. Perspektiivne 
kergliiklustee on planeeritud 
3 meetri laiuseks.

Paenurme tee ehituse riigi-
hankes oleme seadnud tingi-
museks, et objekt peab valmis 
olema hiljemalt 1. septembriks 
2009.

Tammneeme tee 
kergliiklustee 
ehitamine koos 
olemasoleva 
välisvalgustuse 
ümbertõstmisega
Sel aastal oleme plaaninud 
rajada Tammneeme teele uue 
kergliiklustee. Eelmisel aastal 

tee äärse piirkonna sademevee 
ärajuhtimisel Tallinna lahte.

Lisaks on projekteerimis-
büroo Maa ja Vesi koostatud 
„Viimsi valla sademete- ja pin-
navete ärajuhtimise perspek-
tiivskeem” järgi planeeritud 
Hundi tee kollektorisse juhtida 
järgmiste piirkondade sade-
me- ja pinnaveed: Tammepõl-
lu, osaliselt Haabneeme asula, 
Sookalda, Ampri tööstuspiir-
kond ja osaliselt Lubja mäe 
sademeveed (sh Lubja mäele 
rajatava Viimsi valla veepuhas-
tusjaama uhteveed).

Vee- ja kanalisatsioonito-
rustikke rajame lõigul Käärti 
tee kuni Randvere tee kogu-
pikkusega 1200 meetrit, sade-
meveekollektorit 1800 meetrit, 
samuti paigaldame seitse tule-
tõrjehüdranti. Vee- ja kanalisat-
siooni liitumispunkte rajatakse 
35 kinnistule.

Hundi tee sademeveekollek-
tori, vee ja kanalisatsiooni ning 
teeehituse riigihanke kuuluta-
sime välja 8. aprillil, kus oleme 
seadnud tingimuseks, et objekt 
peab valmis olema hiljemalt 
15. septembriks 2009.

Hundi teele lõigul Käärti tee 
kuni Randvere tee paigaldatak-
se 45 välisvalgustusposti.

Nugise tee, Nurme 
põigu ja Nurme tee 
asfalteerimine koos 
osalise välisvalgustuse 
ja sademevete 
süsteemi rajamisega
Plaanime sel aastal süsteemselt 
ära lahendada Nugise tee, Nur-
me põigu ja Nurme teede ela-
mupiirkonna siseteede rekonst-
rueerimise ja asfalteerimise. 
Tegu on igati loogilise jätkuga 
Hundi tee rekonstrueerimisele 
ja asfaltimisele.

Nugise tee, Nurme põigu 
ja Nurme tee on tähtsad ühen-
dusteed Rohuneeme ja Hundi 
teega. Asfalteeritav ja rekonst-
rueeritav Nugise tee, Nurme 
põigu ja Nurme tee tulevad 6 
meetrit laiad.

Nugise teele rajame puu-
duoleva välisvalgustuse. La-
hendame ka nimetatud rekonst-
rueeritavatel teedel sademeve-
teprobleemid.

Nugise tee, Nurme põik ja 
Nurme tee ehituse riigihankes 
oleme seadnud tingimuseks, et 
objekt peab valmis olema hilje-
malt 1. septembriks 2009.

Randvere-Heki 
tee ristmikule 
valgusfooriga 
ringristmiku rajamine 
(valmiva Karulaugu 
tee 5 lasteaia-algkooli 
ette) koos valgustatud 
kergliiklusteega
Viimsi vald avab 2009. aasta 1. 
septembril Karulaugu lasteaia-
algkooli, kus hakkab õppima 
400 last. Seetõttu on vaja krii-
tiliselt üle vaadata olemasolev 
liikluskorraldus eesmärgiga 
tagada suurem liiklusohutus 
lasteaia-algkooli juures.

paigaldasime Tammneeme tee 
sõidutee alla ELi Ühtekuulu-
vusfondi toetusrahadega vee- 
ja kanalisatsioonitorustikke. 
Tammneeme külas on puudu 
veel vaid kergliiklusteest ja 
saaks nentida, et kogu infra-
struktuur on seal külas välja 
arendatud valla poolt.

Tammneeme kergliik-
lustee on projekteeritud 2,5 
meetri laiune kogupikkusega 
1548 meetrit.

Praegu puudub Tammneeme 
teel sademevete kanalisatsioon. 
Tööde käigus lahendatakse 
süsteemselt ära ka sademevete-
küsimus Tammneeme teel.

Tammneeme tee kergliiklus-
tee ehituse riigihankes oleme 
seadnud tingimuseks, et objekt 
peab valmis olema hiljemalt 
15. septembriks 2009.

Jan Trei
abivallavanem

Talgute päev 
Prangli saarel
Ootame teid 1. mail kl 12 Prangli 
saare talgute päevale.

Esmalt tehakse saare üldine välikoristus, 
seejärel kl 15 on Prangli rahvamajas 
mõttetalgud, mille põhiteemadeks on:

• Ühistegevus ja koostöö

• Mobiilsus ja transport

• Eesti maine

Tule ja võta talgutele kaasa hea tuju 
ning parimad ideed!

Ürituse korraldajad: Prangli Saarte 
Külaühing MTÜ, Prangli rahvamaja

Info: tel 5563 9193 või 
info@prangli.ee
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Viimsi valla kaardil on illustreerivalt kujutatud, palju saab valla mandriosale 200 miljoni krooni eest rajada 
vee- ja kanalisatsioonitorustikke.

Hea sõber!
Ootame sind restaureerimise koolitusele

„Restauraatorite päev Prangli saarel”

24.–25. aprillil algusega kl 11 Prangli rahvamajas.

Koolitus koosneb kahest osast, kus teoreetilisele osale 
järgneb praktika kursusejuhendajate valvsa pilgu all.

Selleks palume kaasa võtta mõni ese (tool, kapp, aken 
jne), mis vajab taastamist. Esemed võiksid olla vana 
tolmu all koos kõigi tükkidega.

Kursuse hind on 200 krooni.

12 esimesele registreerujale on koolitus tasuta!

Hind sisaldab kõikide vajalike töövahendite ja materjalide 
kasutamist, kohvipause, lõunasööki ja koolitusmaterjale.

Pärast koolituse lõppu väljastatakse osalejatele tunnistu-
sed koolituse läbimise kohta.

Koolitusele palume eelregistreeruda Prangli rahvamajas 
või meiliaadressil info@prangli.ee hiljemalt 20. aprilliks.

Juhendajad on firmast Tsunftijänes OÜ eesotsas Eesti 
Kunstiakadeemia õppejõu Mati Raaliga.

Koolituse korraldab Prangli Saare Talurahvamuuseumi 
Selts MTÜ.

Koolitust toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Majutusvõimaluste kohta Prangli saarel palume 
ühendust võtta Taavi Linholmiga, tel 5647 3629, 
e-post taavilin@hot.ee.

Talveilmad mõjusid teedele laastavalt.

Algavad kevadised ulatus-
likud vallateede hooldus-
remonditööd.

Nullilähedaste temperatuuri-
dega talv on mõjunud vallatee-
dele laastavalt ja asfalditehaste 
käivitamist ootasid kannatama-
tult nii vallaametnikud kui ka 
teehooldusfirmad.

Asfalditehased avati aprilli 
keskpaigast ning oleme ope-
ratiivselt algatanud pakkumis-
menetlusi vallateede kevadis-
teks hooldusremonditöödeks 
ja kaardistanud probleemsed 
vallateede lõigud, mis vajaksid 
hädasti hooldusremonti.

Nagu eelmistel aastatel 
oleme võtnud suuna talveajal 
tekkinud löökaugud ja asfal-
dipraod lappida maikuu kesk-
paigaks.

Kus ja mis tööd 
on plaanis
Plaanis on probleemsete teelõi-
kude asfaldiaukude väljalõika-
mine ning täitmine uue asfal-
diga. Pindame ka probleemsed 
vallateed ja katame freespuru-
ga.

Maikuu keskpaigaks on 
plaanis suurematest vallatee-
dest korralikult asfaldiga lap-
pida järgmised lõigud: Aiandi 

Kevad on teeremondi aeg
tee, Vehema tee, Kiigemäe tee, 
Luhaääre tee, Männi tee, Rei-
nu tee, Ravi tee. Lisaks teeme 
väiksematel vallateedel vaja-
dusel asfaldiaukude lappimist.

Lisaks asfaldiaukude lap-
pimisele on plaanis vallatee-
de parandamiseks teha tee-
de pindamistöid. Kavas on 
2009. aastal pinnata valla teid 
ca 25 000 m² ulatuses.

Maikuu lõpuks on plaanis 
kahekordse pindamismeeto-
diga pinnata järgmised prob-
leemsed vallateed: Aiandi tee, 
Vehema tee, Reinu tee (osali-
selt), Vanapere tee, Arukase 
tee, Kooli tee, Kasemetsa tee, 
Salumetsa tee, Palumetsa tee, 
Nurmela tee, Nõmme tee ja 
Koduranna tee. Samuti pinda-
me vajadusel ka väiksemaid 
vallateid.

Maikuus korraldame ka 
freesasfaldiga valla teede kat-
mist vastavalt tekkivale vaja-
dusele.

Suurematest teelõikudest 
on plaanis freesasfaldiga katta 
Metsakasti külasisesed teed, 
Tülli, Toome ja Ritsika teed. 
Katame freesasfaldipuruga 
vajadusel ka väiksemad valla-
teed.

Teekatendite kvaliteet on 
talve jooksul halvenenud ka 
riigiteedel (Rohuneeme ja 

Randvere teel). Oleme nii Ro-
huneeme kui ka Randvere tee 
katendite halvenemise kohta 
tähelepanu juhtinud Põhja re-
gionaalsele maanteeametile, 
kelle kohustus on tegelda riigi-
teede hooldamise ja halda-
misega. Loodame, et ka riik 
hakkab maikuus teostama nii 
Randvere kui ka Rohuneeme 
teel kevadisi hooldusremondi-
töid.

Probleemid 
lepingupartneriga
Viimsi vallavalitsusel on olnud 
viimastel kuudel probleeme 
valla teede hooldusremondi 
teostamise lepingupartneriga 
AS SMR Teed, mistõttu on 
jäänud nõuetekohaselt ja õigel 
ajal hooldamata mõned aukli-
kud vallateed.

Harju maakohus algatas 
2009. aasta 2. aprillil ASi SMR 
Teed pankrotimenetluse. Põh-
juseks on ASi SMR Teed raske 
majanduslik olukord. Kuna see 
seab suure ohu alla ka nõuete-
kohase vallateede hooldusko-
hustuse täitmise, oleme teinud 
ASile SMR Teed 25. aprillil 
2006. aastal sõlmitud vallatee-
de hoolduslepingust taganemi-
se avalduse (ettevõtte pankroti-
menetluse tõttu).

Sellest asjaolust tulenevalt 
oleme hakanud korraldama 
uut vallateede hoolduse (nii 
talvise kui ka suvise hooldu-
se) riigihanke ettevalmistamist 

eesmärgiga leida järgmisteks 
aastateks uus teedehoolduse 
lepingupartner.

Viimsi valla 2009. aasta 
eelarves on ette nähtud valla 

teede hooldusremonditöödeks 
5,5 miljonit krooni.

Jan Trei
abivallavanem
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Restoran Savoy
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Kalapüük on imetore meelelahutus. Lisaks meeldivale ajaviitmisele 
saab hea tuju ja ka kõhu täis!
Peale  talvist vaheaega avab restoran Savoy 1. mail Viimsi mõisatiigil 
pealinnale lähima forellipüügi. Kalad tuuakse kalakasvandusest ja 
püüda saab neid nii tiigist kui ka sumbast. Igal juhul on kala kätte 
saamine garanteeritud.  Püütud kalad grillsuitsutatakse kohapeal ja 
serveeritakse restoran Savoy välisterrassil. Kui muru läheb ilusti 
roheliseks avame ka piknikuala. Mitmekülgse terrassimenüü 
võimaldab valida suupäraseid lisandeid suitsukalale ja ka toite 
restorani a la carte menüüst pizzast pajaroogadeni. Kala saab kaasa 
osta ja ka hinnad on taskukohased. Võta see kiri kaasa ja me 
pakume Sulle suitsukala tutvumishinnga. 
Tere tulemast alates 1. maist!
! ! ! ! ! ! Sinu restoran Savoy

! ! ! !

Lennart Meri näitus Rannarahva 
muuseumis tõestas järjekord-
selt, et paljude jaoks on pre-
sident Meri jätkuvalt Eesti Va-
bariigi suurkuju ja iseseisvuse 
sümbol.

Näitust külastas kuu aja jooksul 
poolteist tuhat inimest ja muuseumi 
asukohta arvestades on see väga suur 
arv. Viimsisse Rannarahva muuseu-
mi niisama ei satuta, siia tullakse 
kindlal eesmärgil. Ja Lennart Meri 
näitusele tuldi nii Viimsi vallast ja 
Tallinnast kui ka mere tagant – Saare-
maalt ja Soomest. Näitusel käis ka 
üsna palju noori, kellel ehk isiklikke 
mälestusi Eesti iseseisvuse taasta-
mise ja Meri presidentuuri ajast ei 
olnudki.

Miks tuldi Lennarti näitusele? 
Tuldi meenutama Eestile tähtsat 
inimest ja visionääri või isiklikku 
sõpra ja kaaslast. Arvati, et Eestil 
vedas, et meil oli mees, kel maail-
makodanikuks olemine juba lapsena 
verre kasvanud. Mõned tahtsid oma 
silmaga kuulsaid medaleid näha. 
Paljude jaoks oli näitus isiklike mä-
lestustega resoneeruv märksõnade 
kogum Lennart Merist ja Eesti aja-
loost: kasvamine rahvusvahelises 
vaimus, Molotov, Ribbentrop ja mis 
nende leppest tulenes, maadeuurija 
rohelisel ookeanil ja tulemägede 
maal, „Hõbevalge” – rahvusliku 
eneseväärikuse tõstja, fosforiidisõda 
ja IME, loomeliitude ühispleenum, 
Rahvarinne ja laulev revolutsioon, 
Eesti diplomaatia „lakk-king ühes 
ja pastel teises jalas”, Eesti vabariik 
ja ta president.

Kirjutisi Rannarahva muuseumi 
külalisteraamatust

- Lennarti elukäik näitas selgelt 
meie maailma väiksust, suurust 
ja ümmargust olemist.

- Tore kohtumine naeratava presi-
dendiga!

- Hoiame mälestust, hoiame Eestit!
- Näib, nagu oleksin üle pika aja 

jälle Lennartiga kohtunud – tema 
poosid, tema naeratus, see mee-
nutab elavalt seda inimest, keda 
teadsin-tundsin palju aastaid.

- Ilma Lennart Merita sipleksime 
edasi kommunismi mülkas.

- Lennart Meri töö, tegevus ja loo-
ming vääriksid püsiekspositsioo-
ni.

- Raske on leida inimest, kes suu-
daks astuda Sinu poolt tühjadena 
seisvatesse saabastesse.

- Unustamatu suurmees, kelle öel-
dut mõistame võib-olla täna pa-
remini kui kunagi varem.
Näitust võib lugeda kordaläi-

nuks – selle eest suur tänu proua 
Helle Merile ja kogu Lennart Meri 
perekonnale, Viimsi vallale ja valla-
vanem Haldo Oravasele, näituse 
korraldamise tulisele eestvõitlejale, 
diakon Erkki Juhandile ja kõigile 
teistele kaasaaitajatele. Punkti pane-
miseks kuldaväärt tõdemus Georg 
Meri (prantsuskeelsest!) kirjast pe-
rekonnale: „Igast puust peab oska-
ma teha noole!”. Selles kunstis oli 
Lennart suurmeister.

Külvi Kuusk
Viimsi Muuseumid

Lennart Meri tagasivaatepeeglis
Laupäeval, 28. märtsil ko-
gunesid Viimsi Huvikes-
kusesse noored lauljad, 
et traditsiooniliselt kuulu-
tada kevadet lauluvõist-
lusega „Viimsi laululaps 
2009”.

Võistluse motoks on juba 
aastaid olnud „Suu lau-
lab – süda rõõmustab”. Pi-
gem sooviksid korraldajad 
anda üritusele festivali hõn-
gu, kuid paremusjärjestus 
tuleb paika panna eelkõi-
ge selleks, et teada saada, 
kes esindavad Viimsi valda 
lauluvõistlusel „Harjumaa 
laululaps 2009”. Seekord 
oli osavõtjaid 60 ja lauldi 
kuues vanuserühmas.

Juba mitu tundi enne 
võistluse algust olid la-
val mikrofoniproovid ning 
igast Huvikeskuse klassist 
kostis hääleharjutusi ja 
lauluüminat.

Saalis istusid ootusäre-
vuses lapsevanemad ja sõb-
rad, kes elasid kaasa igale 
lauljale, kuid kõige enam 
hoiti pöialt siiski oma lap-
sele ja tuttavale. Kõik laul-
jad olid väga tublid, igaüks 
omanäoline ja vahva.

Võistluse žüriisse kuulu-
sid Harjumaa muusikaõpe-
tajate ja koorijuhtide ühen-
duse juhatuse liige ning 
Jüri gümnaasiumi muusika-
õpetaja Rutt Ridbeck, Har-
jumaa omavalitsuste liidu 
kultuurinõunik, laulu- ja 

tantsupeo Harjumaa kuraa-
tor Ruth Jürisalu ning lau-
lustuudio Musamari õpetaja 
Silja Trisberg.

Tüdrukuid ja poisse hin-
nati eraldi arvestuses ning 
igast vanuserühmast valiti 
punktisumma alusel kolm 
parimat Harjumaa laulu-
võistlusele, mille eelvoorud 
toimuvad 18.–19. aprillil ja 
lõppvoor 25. aprillil Keila 
kultuurikeskuses.

Võistluse tulemused

3–4aastased

I koht Reelika Piht

5–6aastased

I koht Eva Katarina Tam-
bets

II koht Gerlin Pihlak

III koht Hannah Tuulas

7–9aastased:

Tüdrukud:

I koht Maria Mängel

II koht Kätriin Helena Hut-
tunen

III koht Heleriin Lass

Poisid:

I koht Georg Marten Meu-
mers

II koht Kaarel Tamuri

III koht Daniel Jakob Mink-
kinen

Selgusid Viimsi parimad laululapsed
10–12aastased

Tüdrukud:

I koht Karolin Saar

II koht Saskia Särekanno

III koht Anelle Tamm

III koht Liina Ariadne Pe-
danik

Poisid:

I koht Mattias Vohu

II koht Sten Jan Sarv

III koht Hans Kasepõld

13–15aastased

II koht Liis Rebane

II koht Triin Rebane

III koht Mall Silm

16–18aastased

II koht Anella Aasmaa

II koht Heleen-Kristiin 
Kriisa

III koht Merliin Grauberg

Viimsi vallast pääse-
sid edasi võistlusele 
„Harjumaa laululaps 
2009”
Reelika Piht; õp Maire Pe-
dak

Eva Katarina Tambets; õp 
Ita-Riina Pedanik

Gerlin Pihlak; õp Maire 
Eliste

Hannah Tuulas; õp Maire 
Pedak

Maria Mängel;  õp Kadri 
Hunt

Kätriin Helena Huttunen;  
õp Anu Lõhmus

Georg Marten Meumers;  
õp Mari-Liis Rahumets

Karolin Saar;  õp Egle 
Kanep

Mattias Vohu; õp Egle 
Kanep

Sten Jan Sarv;  õp Rines 
Takel

Liis Rebane; õp Ita-Riina 
Pedanik

Triin Rebane; õp Ita-Riina 
Pedanik

Mall Silm; õp Rines Takel

Anella Aasmaa; õp Ita-
Riina Pedanik

Heleen-Kristiin Kriisa;  õp 
Ita-Riina Pedanik

Merliin Grauberg; õp Arvo 
Luik

Suur tänu kõikidele lau-
luõpetajatele ja soovime 
noortele lauljatele tugevat 
närvi tihedas konkurentsis 
lauluvõistluse „Harjumaa 
laululaps 2009” eelvooru-
des!

Päikselist kevadet ja jät-
kuvat laulurõõmu soovides

Viimsi Huvikeskus
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Klounid Piilupesas
Piilupesa lapsed tähistasid 
naljapäeva klounide paraa-
diga.

1. aprillil toimus Piilupesa las-
teaias klounide paraad, milleks 
valmistuti kaua ja põhjalikult. 
Üritusel osalesid nii suured 
klounid kui ka väikesed klou-
niõpilased kõikidest Piilupesa 
rühmadest ja lasteaiast Lille-
lapsed. Üllatusesinejaks oli 
OMAtsirkuse laste ja noorte 
akrobaatika- ja tsirkusetrupp.

Naljapäeva hommikul võis 
nii mõnigi vallaelanik täna-
val kohtuda alles unisevõitu 

väikeste klounidega, kes oma 
ametivendadega kohtuma kii-
rustasid.

Lasteaiauksest sisse saades 
ei antud neile aga kuigi palju 
aega oma mõtetes uitamiseks, 
sest noorklounide vanad ja 
väärikad kolleegid vajasid kär-
meid abikäsi enda riietamiseks 
ja meikimiseks. Pärast mõnin-
gast siginat-saginat oldigi val-
mis rongkäiguga alustama.

Rõõmsa tujuga ja marsisam-
mul liikus klounide paraad saa-
li, kus väikseid kloune naeruta-
sid klounid Pip ja Pop (Kollase 
rühma õpetajad). Esinemist 
jätkasid lapsed OMAtsirkusest 

ning üles astus Sinise rühma 
kloun Kaarel žonglöörimistrik-
kidega ja Oranži rühma lapsed 
klounitantsuga.

Lõbus üritus lõppes klouni-
de ühistantsuga. Lapsed arva-
sid, et selliseid lõbusaid üritusi 
võiks palju tihedamini olla.

Täname kõiki lapsevane-
maid, kes aitasid kaasa laste 
kostümeerimisele ja suur aitäh 
külalisesinejatele, kes oma esi-
nemisega lasteaiaperele rõõmu 
pakkusid.

Anne-Ly Rumma
Piilupesa lasteaia õpetaja

Päikesehommik 
Nublu lasteaias
Kolmapäeva, 8. aprilli hom-
mik oli udune ja sompus. 
Viimsi keskuses Amarülluse 
tee 4 asuvas Nublu lasteaias 
liikusid tuules värava külge 
kinnitatud õhupallid. Nublus 
oodati sel hommikul vara-
seid tulijaid. Välja oli kuulu-
tatud päikesehommik.

Rõõmsameelne Nublu laste-
aia pererahvas oligi kõik õues 
koos kell 6.26, kui päike tõu-
sis. Ja ehkki teda udu seest 
näha polnud, tundsid kõik, et 
sel hetkel läks ilm soojemaks 
ja heledamaks.

Värviliste munadega kau-
nistatud noored õunapuud ja 
kõnniteekividele maalitud vär-
vilised päikesed, mis väravast 
tulijaid ukse poole juhatasid, 
andsid sel päeval kogu Nublu-
perele, 12 lapsele, kes selles 
majas kasvavad, tunde, et nüüd 
on kevad tõesti käes.

Seda toredat päeva algust 
said tunda kõik lapsed, kõi-
gepealt aga esimesed põnnid, 
Uku ja peagi tema järel saa-
bunud Eliise. Nemad said vär-
viliste munadega kaunistada 
kaseoksi, mis vaasis hiirekõrvu 
kikitasid. Riburada pidi saabu-

OMAtsirkus ootab poisse ja 
tüdrukuid akrobaatika- ja 
tsirkuselaagrisse
OMAtsirkus paneb taas tsir-
kuselaagri karuselli keerle-
ma. Suvelaagrisse on ooda-
tud kõik väikesed ja suured 
tsirkusehuvilised.

Raske on leida last, kellele 
ei meeldiks tsirkus. Aga kas 
poleks tore ka ise seda õppida? 
Teha tireleid või žongleerida 
pallidega, kiikuda trapetsil või 
keerutada rõngast? Tsirkuse-
laagris on see võimalik.

Esmapilgul võivad tsirku-
setrikid tunduda rasked, kuid 
osavate treenerite ja kõva tahte 
korral õnnestub kindlasti kõik. 
Kui trikid selged, näidatakse 
neid laagri lõpus ka lastevane-
matele. Karta pole midagi – väi-
ke närvipinge ja esinemishirm 
tulevad tsirkuseartistiks saami-
sel kasuks. Lapsed saavad lava-
kogemuse ja julguse esineda.

Sageli tulevad lapsed laag-
risse veel teist ja kolmandatki 
korda, sest neile meeldib esi-
neda või uusi tsirkusetrikke 
õppida. Lapsed, kes näiteks 
ühel suvel õppisid akrobaatikat 
suurte pallidega, saavad järg-
misel harjutada õhuakrobaa-
tikat trapetsil või õpivad hoo-
pis monorattaga sõitma. Lapsi 
köidavad tsirkuselaagri juures 

uued asjad, mida nad eelnevatel 
suvedel ei proovinud: rullikud, 
trampoliin, monoratas, rõngad. 
Tsirkuselaagris on alati lõbus 
seltskond ja palju tegevust.

Kõiki tsirkusehuvilisi lapsi 
ootame akrobaatika- ja tsirkuse-
laagrisse esmaspäevast reedeni 
alates kella üheksast. Päevad 
on täis treeninguid, mänge ja 
puhkehetki, samuti süüakse 
üheskoos lõunat. Laagripäev 
lõpeb kell viis õhtul.

Laagrisse saab regist-
reeruda meiliaadressil laa-
ger@omatsirkus.ee, info: 
www.omatsirkus.ee.

Viimsi kooli 
akrobaatikasaalis
• 8–14aastaste laager on 8.–

12. juunil
• 5–10aastaste laager on 27.–

31. juulil

Pirita vaba aja 
keskuses
• 5–10aastaste laager on 8.–

12. juunil

Laagris õpitakse peale tsirkuse-
trikkide ka lavakogemust ja 
esinemisjulgust.

Laagri eesmärk ei ole saavu-
tada kuue päevaga maksimaal-

set taset, vaid näidata lastele 
tsirkusekunsti mitmekülgsust 
ja võimalusi.

Kohtumiseni tsirkuselaagris!

Heidi Kann
tsirkuselaagri juhataja

tel 515 2159

Piilupesa klounid

vatele nubludele oli see ilus ül-
latustega hommik.

„Meil on põhimõte, et lap-
sele läheneme personaalselt, 
toetades tema arengut,” tutvus-
tas Nublu tegevjuht ja juhatu-
se liige Pille Siimpoeg väikse 
lasteaia põhimõtteid. Seda ees-
märki saab järgida, kui iga viie 
lapse kohta on üks täiskasva-
nu, kes nendega tegeleb. Nii on 
aega ja jätkub tähelepanu igale 
lapsele.

Viimsi Nublus on kaks 
rühma, kus lapsed pole mitte 
vanuse järgi. „Kõik on omas 
arengus ja oma rännakul,” sõ-
nastas Pille Siimpoeg veel ühe 
põhimõtte. Nublu elu on seatud 
paindlikult: siia võib tuua last 
ka päeva- või tunnihoidu.

Samasugused Nublu-laste-
aiad on ka veel Tabasalus ja 
Nõmmel. Neid ühendab peale 

ühesuguse nime ka sama põhi-
mõte: üleminek kodust gruppi 
peab olema paindlik ja kodune, 
lapsest lähtuv ning toimuma ti-
hedas koostöös vanematega.

Viimsi nublude maja on 
avar ja valgusküllane. Kahel 
korrusel on toad, kus ruumi 
nii koos mängimiseks kui ka 
omaette olemiseks. Magamis-
tubades saab voodid niimoodi 
kokku lükata, et uneajast muul 
ajal on sealgi mänguruumi. Sa-
mas on ka raamaturiiulid, sest 
une juurde kuulub siin majas 
kindlasti unejutt.

Alles möödunud aasta jaa-
nuaris avatud lasteaial on oma 
laul „Nublu rõõm”, mille auto-
riks kasvataja Triin. Nublu rei-
past pererahvastki kiirgab vaid 
rõõmu.

Annika Poldre

Eliise ja Uku 
hakkavad 
kohe koos 
tegevjuht 
Pillega oksi 
kaunistama.
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tud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingi-
mused ja kord”, Rahandusministri 19.01.2009. a 
käskkirja nr 14, Vabariigi Valitsuse 27.01.2009. 
a korralduse nr 24, Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti peadirektori 27.02.2009. 
a käskkirja nr 1-3.14/24 ja Vabariigi Valitsuse 
26.03.2009.a korralduse nr 107 alusel.

§ 1. Teha Viimsi valla 2009.a eelarves järgmised 
muudatused:

Eelarve tulud:      

tulu kood Tulu nimetus kinni-
tatud 
eelar-
ve

muu-
detud  
eelar-
ve

3220 Tulud haridus-
alasest tege-
vusest

11 
000 
000

6 953 11 
006 
953

3500.00.07 Sihtotstarbe-
lised toetused 
jooksvateks 
kuludeks

Majandus- ja 
Kommunikat-
siooniminis-
teerium

0 212 
500

212 
500

3502.00.07 Sihtotstarbe-
lised toetused 
põhivara soe-
tamiseks

Majandus- ja 
Kommunikat-
siooniminis-
teerium

0 957 
100

957 
100

352.00.17 Eraldised ta-
sandusfondist

0 30 
919 
706

30 
919 
706

3500.00 08 Põllumajan-
dusministee-
rium-kooli-
piim

0 82 
506

82 
506

3500.00 09 Rahandusmi-
nisteerium-õp-
pelaen

0 821 
295

821 
295

 Tulude muu-
tus

 33 
000 
060

Eelarve kulud   

Kulude suurendamine 	 	

tege-
vusala 
kood

tegevusala 
nimetud

kinni-
tatud 
eelarve

muut-
mine + 
/ -

muu-
detud  
eelarve

016001 Omavalitsus-
liidu liikme-
maks

550 000 42 000 592 000

011111 Volikogu 1 598 
964

12 545 1 611 
509

011121 Vallavalitsus 21 491 
049

67 283 21 558 
332

01114 Reservfond 8 916 
568

4 000 
000

12 916 
568

0451012 Teede ehitus-
,rekonstr.ja 
projekteeri-
mine-riik

0 957 100 957 100

045201 Viimsi Saa-
red - vee-
transport

3 620 
771

212 500 3 833 
271

049001  Viimsi Saa-
red

0 578 000 578 000

081051  Muusikakool 3 899 
300

46 886 3 946 
186

091101 MLA Viimsi 
Lasteaiad

33 321 
000

314 846 33 635 
846

092102 
2

Püünsi Kool 
-riik

0 4 140 
995

4 140 
995

092102 
1

Püünsi Kool- 
vald

6 260 
000

9 553 6 269 
553

0921222 Prangli Põhi-
kool-riik

0 1 079 
410

1 079 
410

0921221 Prangli Põhi-
kool- vald

615 000 1 228 616 228

0922012  Viimsi Kk 
-riik

0 25 314 
653

25 314 
653

0922011  Viimsi KK 
-vald

38 865 
000

26 801 38 891 
801

09800 Hariduse ja 
noorsootöö 
haldamine

400 000 90 000 490 000

101212 Muu puuete-
ga inimeste 
sotsiaalne 
kaitse

350 000 106 260 456 260

101213 Puuetega las-
te sotsiaalne 
kaitse

153 360 11 600 164 960

 Kulude 
muutus 
-suurenda-
mine

 37 011 
660

Kulude vähendamine   

01700 Valitsussektori 
võla teeninda-
mine

6 316 
573

-400 
000

5 916 
573

045102 Teede hooldusre-
mont

6 221 
500

-700 
000

5 521 
500

045201 Viimsi Saared 
veetransport

3 620 
771

-100 
000

3 520 
771

052001 Heitveekäitlus 4 500 
000

-400 
000

4 100 
000

066051 Heakord 2 100 
000

-400 
000

1 700 
000

072102 Perearsti toetus 180 
000

-50 
000

130 
000

081022 Spordiväljakud 5 242 
762

-400 
000

4 842 
762

08107 Noortekeskus 1 000 
000

-50 
000

950 
000

08108  Huvikeskus 2 955 
738

-100 
000

2 855 
738

081021 Sporditegevus 5 100 
000

-50 
000

5 050 
000

08208 Kultuuriüritused 1 000 
000

-150 
000

850 
000

082093 Külaseltside 
toetus

600 
000

-100 
000

500 
000

091101 MLA Viimsi 
Lasteaiad

33 
321 
000

-400 
000

32 
921 
000

091102 Eralasteaiad 15 
500 
000

-900 
000

14 
600 
000

0922011 Viimsi KK -vald 38 
865 
000

-4 000 
000

34 
865 
000

09800 Hariduse ja 
noorsootöö hal-
damine

400 
000

-50 
000

350 
000

10702  Muu sotsiaalsete 
riskirühmade 
kaitse

170 
000

-11 
600

158 
400

102003 SA Rannapere 
Sotsiaalkeskus

750 
000

-150 
000

600 
000

 Kulude muutus 
- vähendamine

 -8 411 
600

Finantseerimistehingud   

fin-te-
hingu 
kood

finans-
teerimis-
tehingu 
nimetus

Kinnita-
tud eel-
arve

Muutmi-
ne + / -

Muude-
tud eel-
arve

10112 Aktsiate 
ja osakute 
müük

-4 400 
000

4 400 
000

0

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, 
Viimsi valla veebilehel. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

§ 4. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2009. 
a.
Aarne Jõgimaa
Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE 
 MÄÄRUSED

17. märts 2009 nr 12
Aadresside määramine Lubja külas

Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“, Va-
bariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 
„Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud 
“Kohanime määramise korra” ja Viimsi Valla-
valitsuse 09.09.2008. a otsusega nr 79 kehtesta-
tud “Lubja küla, Krillimäe tee 5” detailplanee-
ringu ning Fidus Kinnisvara OÜ ja Heino Kokk 
23.02.2009. a esitatud aadresside määramise 
kohta tehtud avalduse alusel: 

§ 1. Määrata Krillimäe tee 5 maaüksusest moo-
dustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aad-
ressid:

1) Krillimäe tee 5 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 1

2) Krillimäe tee 6 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 2

3) Krillimäe tee 7 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 3

4) Krillimäe tee 8 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 4

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

17. märts 2009 nr 13
Aadresside määramine ja Viimsi Val-
lavalitsuse 14.09.1999. a määruse nr 
26 „Teede nimede ja aadresside mää-
ramine Pringi külas“ osaline kehte-
tuks tunnistamine
Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“, Va-
bariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 
„Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi 
Vallavalitsuse 11.04.2008. a korraldusega nr 
219 kehtestatud Pringi külas Rohuneeme tee 
85 maaüksuse detailplaneeringu ning Elvi Saar 
16.02.2009. a esitatud aadresside määramise 
kohta tehtud avalduse alusel:

§ 1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
14.09.1999. a määruse nr 26 „Teede nimede ja 
aadresside määramine Pringi külas“ punkti 1 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
1�.0�.2009 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

14.04.2009 ISTUNGI OTSUSED
nr 19 Rohuneeme sadama põhjamuu-
li kinnistu kasutusse andmine 
MTÜ-le Tallinna Veespordi Klubi
nr 20 Viimsi Vallavolikogu revisjoni-
komisjoni kontrollakti
 nr 190309 kohta seisukoha võtmine

14. aprill 2009 nr 19
Rohuneeme sadama põhjamuuli kin-
nistu kasutusse andmine MTÜ-le Tal-
linna Veespordi Klubi
MTÜ Tallinna Veespordi Klubi on esitanud 
taotluse (04. august 2008. a) vallale kuuluva 
Rohuneeme külas asuva Rohuneeme sadama 
põhjamuuli, katastritunnusega 89001:003:1449, 
pindalaga 3782 m2, tasuta kasutusse andmiseks. 
Kinnistu kasutamise eesmärgiks on huvireiside 
ja reisijateveo korraldamine saartele (Naissaar 
ja Aegna).

Arvestades eeltoodut ja juhindudes “Viimsi val-
la põhimääruse” §-st 65, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:

1. Sõlmida MTÜ-ga Tallinna Veetranspordi 
Klubi (registrikood 80234545) notariaalne le-
ping Viimsi vallale kuuluva Rohuneeme sadama 
põhjamuuli kinnistu (registriosa nr 12489202, 
katastritunnus 89001:003:1449, pindala 3782 
m², sihtotstarve tootmismaa) tasuta kasutami-
seks maksimaalselt 5 (viieks) aastaks, tingimu-
sel, et MTÜ Tallinna Veespordi Klubi kasutab 
kinnistut heaperemehelikult, selle seisukorda 
halvendamata, kannab kõik oma tegevusega 
kaasnevad kinnistu kasutamisega seotud kulud 
ning tagab kinnistu kasutamise võimaluse säili-
mise vallale ning valla nõusolekul ka muudele 
isikutele. 

2. Anda volitused vallavanemale (edasivolita-
mise õigusega) lepingu sõlmimiseks hiljemalt 
kahe (2) kuu jooksul arvates käesoleva otsuse 
jõustumisest.

3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
11. märtsi 2008. a otsus nr 17 “Volituse andmine 
Rohuneeme sadama põhjamuuli kinnistu ajuti-
seks kasutamiseks Seikluspuhkus OÜ-le ja ka-
sutajaga notariaalse lepingu sõlmimiseks“. 

4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates 
otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

14.04.2009 ISTUNGI MÄÄRUS
14. aprill 2009 nr 11
Viimsi valla 2009. a eelarve muutmine

Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 
13.03.2007.a määruse nr 14 “Viimsi valla eelar-
ve ja arengukava tegevuskava koostamise, vas-
tuvõtmise, muutmise ja täitmise kord” § 8 lõige 
1 ja lõige 3, Vabariigi Valitsuse 5.03.2009.a mää-
rus 49 “2009.aasta riigieelarve seaduses” kohali-
ku omavalitsuse üksusele tasandusfondi määra-
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27.04.2009 algusega kell 17 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II kor-

ruse saalis Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendust ja lähte-

seisukohti tutvustav teine avalik arutelu. Viimsi aleviku ja lähiala üldplanee-

ringu eesmärk on kujundada Viimsi aleviku ja selle lähiümbruse ruumilise 

arengu põhimõtted, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimu-

sed, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, 

määrata puhke- ja virgestusalad ning teha ettepanekud kuritegevusriskide 

ennetamiseks planeerimise kaudu.

Randvere külas asuva kinnistu Aadu I  / Kibuvitsa tee 18a detailplaneeringu 

avalikul väljapanekul esitati üks ettepanek. 6. aprillil 2009 toimus detail-

planeeringu avalik arutelu. Esitatud ettepanekut planeeringu koostamisel 

arvestati ning detailplaneering edastati Harju maavanemale järelevalve 

teostamiseks.

Kolmapäeval, 22.04.2009 kl 10 toimub Viimsi vallamaja II korruse nõupida-

miste ruumis (Viimsi alevik, Nelgi tee 1) Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja 

Mäealuse tee vahelise ala (Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul) detail-

planeeringu avalik arutelu.

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul saabus kaks planeeringu vaiet. 

Detailplaneeringuga moodustatakse üks elamukrunt, kuus kaitsehaljastu-

se maa sihtotstarbega katastriüksust ja kaks transpordimaa sihtotstarbega 

katastriüksust ning määratakse ehitusõigus ühe uue üksikelamu püstitami-

seks kõrgusega kuni 6 m. Elamukruntide ehitusõigust täpsustatakse – suurim 

lubatud ehitusalune pindala on 250–300 m² ja elamute kõrgus kuni 8 m. 

Olemasoleva ärikrundi suurim lubatud maapealne ehitusalune pindala on 

320 m², maa-alune 750 m² ja kõrgus hoone põhimahus 12,5 m, torni osas 

kuni 18 m.

rida „Voldemari tee 1 elamukrundi 2B lahus-
tükk“.

§ 2. Määrata Rohuneeme tee 85 maaüksusest 
moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad 
aadressid:

1) Rohuneeme tee 85 detailplaneeringu 
järgne krunt positsiooniga 1

2) Voldemari tee 1 detailplaneeringu 
järgne krunt positsiooniga 2

§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 

§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

03. aprill 2009 nr 14
Aadresside määramine Randvere kü-
las

Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Vabariigi Va-
litsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 „Aadressi-
andmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” ja Viimsi Vallavalitsu-
se 03.10.2008.a korraldusega nr 602 kehtestatud 
“Randvere küla, Koralli tee 4” detailplaneerin-
gu ning Veera Stepanova 26.03.2009.a esitatud 
avalduse aadresside määramise kohta. 

§ 1. Määrata Koralli tee 4 maaüksusest moodus-
tatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadres-
sid:

1) Koralli tee 2 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 2

2) Koralli tee 4 detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 1

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

07. aprill 2009 nr 15
Sadama nime määramine: Leppnee-
me sadam
Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“ § 4 
lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 
4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” punktide 1.2 ja 2.2 
alusel:

§ 1. Määrata kinnistul (katastriüksuse tunnused 
89001:003:1207) asukohaga Leppneeme küla, 
Viimsi vald, Harjumaa, asuva sadama nimeks 
„Leppneeme sadam“.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

§ 4. Kantseleil saata jõustunud määrus kohani-
meregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõu-
kogule. 

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

07. aprill 2009 nr 16
Sadama nime määramine: Kelnase 
sadam
Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“ § 4 
lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 
4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud „Ko-
hanime määramise korra“ punktide 1.2 ja 2.2 
alusel: 

§ 1. Määrata kinnistul (katastriüksuse tunnus 
89001:002:0305), asukohaga Kelnase küla, 
Viimsi vald, Harjumaa, asuva sadama nimeks 
„Kelnase sadam“.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

§ 4. Kantseleil saata jõustunud määrus kohani-
meregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõu-
kogule. 

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

07. aprill 2009 nr 17
Sadama nime määramine: Naissaare 
sadam
Määrus kehtestatakse „Kohanimeseaduse“ § 4 
lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 
4, § 6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” punktide 1.2 ja 2.2 
alusel:

§ 1. Määrata kinnistul (katastriüksuse tunnus 
89001:001:0048), asukohaga Naissaare küla, 
Viimsi vald, Harjumaa, asuva sadama nimeks 
„Naissaare sadam“.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

§ 4. Kantseleil saata jõustunud määrus kohani-
meregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõu-
kogule. 

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

07. aprill 2009 nr 18
Aadressi määramine Pringi külas

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Va-
bariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 
„Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud „Kohanime määramise korra“ ja Aino Toom 
19.03.2009. a avalduse alusel:

§ 1. Määrata Pringi külas, Rohuneeme tee 
47 maaüksusele ehitatavale teisele elamule aad-
ressiks Rohuneeme tee 47/a.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi 
Teataja ning valla veebilehel. 

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

07. aprill 2009 nr 19

Viimsi valla valimisjaoskondade moo-
dustamine 

Määrus kehtestatakse „Euroopa parlamendi va-
limise seaduse“ § 7 lõike 2, „Riigikogu valimise 
seaduse“ § 8 lõike 2 ja „Kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimise seaduse“ § 10 lõike 2 alusel:

§ 1. Moodustada Viimsi valla territooriumil va-
limiste korraldamiseks 3 valimisjaoskonda järg-
miselt: 

1) Valimisjaoskond nr 1 (Viimsi alevik, Laiakü-
la küla, Leppneeme küla, Lubja küla, Metsakas-
ti küla, Miiduranna küla, Muuga küla, Pärnamäe 
küla, Randvere küla, Tammneeme küla, Äigru-
mäe küla). Valimisjaoskond asub Viimsi alevi-
kus Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas.

2) Valimisjaoskond nr 2 (Haabneeme alevik, 
Kelvingi küla, Pringi küla, Püünsi küla, Rohu-
neeme küla, Naissaar). Valimisjaoskond asub 
Haabneeme alevikus Randvere tee 8 Viimsi 
Keskkoolis. 

3) Valimisjaoskond nr 3 (Idaotsa küla, Kelnase 
küla, Lääneotsa küla). Valimisjaoskond asub 
Prangli saarel Idaotsa külas Prangli Põhikoolis. 

§ 2. Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda 
eelhääletamine toimub valimisjaoskonnas nr 1. 

§ 3. Valijal, kelle elukoha andmed Viimsi vallas 
on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, 
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
12.01.2007. a määrus nr 3.

§ 5. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 

§ 6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis. 

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär



10 17. aprill 2009

Mis on sama hea kui lotovõit?
Sama hea kui lotovõit on 
näiteks võimalus töötada 
vabatahtlikuna välismaal, 
õppida uut keelt ja kultuuri, 
tutvuda huvitavate inimes-
tega üle Euroopa ning teha 
seda kõike Sitsiilia päikese 
all. Selline on minu lotovõit.

Tänu EVSile (Euroopa vaba-
tahtlike teenistusele) on mul 
võimalus veeta kuus kuud 
Sitsiilias, ühes väikeses külas, 
mille nimeks on Campobello 
di Licata. Minu vastuvõtvaks 
organisatsiooniks on Archeoc-
lub d’Italia ja projekt, milles 
osalen, Dida (Didactical and 
Archaeology) on seotud arheo-
loogia, Sitsiilia ajaloo ja didak-
tikaga.

Minu ülesanneteks vaba-
tahtlikuna on uuendada and-
mebaasi, luua huvitavaid män-
ge, aidata suvel korraldada 
lastelaagreid, reklaamida ar-
heoloogiaklubi tegevust ja pal-
ju muud huvitavat. Kuna õpin 
ajalooõpetajaks, sobib see pro-
jekt mulle ideaalselt, sest nii on 
mul võimalus saada uusi ideid 
ka oma tulevase ameti tarvis.

Lisaks kõigele armastan 
Itaaliat, selle kultuuri, inimesi, 
loodust, arhitektuuri, kunsti, 
keelt – kõike, mis riigiga seos-
tub. Olen sellesse maasse ar-
munud, kaasa arvatud nüüd ka 
Sitsiiliasse, Itaalia suurimasse 
ja vaheldusrikkaimasse maa-
konda.

Tugev perekond
Minu ajutine pere Sitsiilias on 
neljaliikmeline: kaks hispaan-
last, prantslane ja mina. Tege-
likult on see aga palju suurem, 
sest siin on hulk sõpru ja tutta-
vaid, kes on juba väga armsaks 
saanud.

Pere roll ning isa ja ema aus-
tamine on Sitsiilias väga tähtis, 
vahest isegi tähtsam kui mu-
jal Itaalias. Ka meie majas on 
tugev perekondlik atmosfäär. 
Süüa teeme alati koos. Lõuna- 
ja õhtusöögi ajal istume korra-
likult söögilaua taga, nagu ühes 
korralikus peres kombeks.

Nemad on ka inimesed, kel-
lega saan jagada oma siinseid 
rõõme ja muresid. Olgugi et 
seltskond on rahvusvaheline 
ja kultuuride erinevus märga-
tav, saame kõik hästi läbi, sest 

inimesed on sõbralikud ja abi-
valmid. Tänu neile tunnen end 
siin kui kodus.

Olen olnud Sitsiilias juba 
rohkem kui kolm nädalat, aga 
tundub, nagu oleksin siin olnud 
vaid nädala. Aeg lendab usku-
matult kiiresti. Iga päev tunnen, 
et elama peab päev korraga, 
nautima kõike, mis elu pakub, 
sest kuus kuud möödub mär-
kamatult. Juba ette mõeldes 
on mul kahju projekti lõppedes 
siit lahkuda, sest maha jäävad 
inimesed, kes on mulle kallid 
ja südames igavesti. Tagasi 
Eestisse tulen aga mälestuste 
pagasiga, mida ei saa asendada 
mitte miski, ja loodetavasti ka 
itaalia keele oskusega.

Uued tavad ja kombed
Sitsiillased söövad siin kogu 
aeg ja palju. Arvatavasti naa-
sen Eestisse paari lisakiloga. 
Siin on maailma parimad jääti-
sed ja Sitsiiliale omane maius-
tus canollo, mida võikski söö-
ma jääda. See on küpsisetoru, 
täidetud ricotta juustu ja mar-
melaadiga.

Lisaks olen õppinud jooma 
kohvi, mis on tegelikult Itaalia 

mõistes espresso. Olen vaik-
selt kohanemas Eestist niivõrd 
erineva ühiskonna, kultuuri 
ja kommetega. Põnev on iga 
päev, sest õpin ja näen kogu 
aeg midagi uut. Mul on veel 
palju, mida avastada – igav siin 
igaljuhul ei tohiks hakata.

Peale söögikultuuri paelub 
mind Sitsiilia inimeste juures 
nende tugev religioosne taust 
ja traditsioonid, mille juured 
on sügaval ühiskonnas. Hu-
vitava varjundi annab sellele 
kõigele aga modernne maailm, 
nii et kokku moodustub oma-
pärane kooslus.

Kaunis loodus
Ja muidugi on loodus see, mis 
paneb imestama. Campobel-
los, nagu nimigi reedab – „ilus 
põld” –, on kevadel kõik rohe-
line ja uskumatult kaunis ning 
aeg-ajalt kuuleb aknast ka lam-
maste määgimist.

Kuna Campobello on väike 
küla, siis kohalikud tegelevad 
põhiliselt põllumajandusega. 
Inimesed kasvatavad virsikuid, 
oliive, apelsine, mandariine, 
viinamarju, teravilja, aedvilju 
ja muid põllutooteid. Lisaks 

Noorterubriik

kõigele muule toodetakse siin 
ka Girgentana kitsepiimast 
juustu, mida olen juba maitsta 
saanud – minu jaoks küll natu-
ke kange, aga pidi olema üks 
Itaalia paremaid.

Olgugi et olen Sitsiilias ol-
nud kuuest kuust vaid kolm 
nädalat, võin öelda, et vaba-
tahtliku teenistus on üks mu 
elu parim kogemus. Miks? Sest 
saan elada maal, mida armas-
tan, saan aidata vabatahtlikuna 
kaasa oma vastuvõtva orga-
nisatsiooni arengule ja tööle, 

saan luua sõprussuhteid üle 
Euroopa, saan reisida ja õppi-
da tundma uut kultuuri ja keelt. 
Tulen tagasi Eestisse rikkama-
na kui kunagi varem. Kas pole 
see siis sama hea kui lotovõit? 
Tegelikult on see mitu korda 
parem!

Suured tänud Viimsi val-
lavalitsusele, kes on projektis 
minu saatvaks organisatsioo-
niks.

Marja-Liisa Vaiksalu

Marja-Liisa (paremal) koos uute sõpradega.
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 Viimsi valla kultuurikalender
17. aprill – 10. mai
kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema 
Väärtmetallasjade & Märkide 
Tehas”
Avatud: K–L 11–17, giid tel 
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis

kuni 26. aprill
Lea Tomsoni isikunäitus 
„Don’t disrespect my la-la-
llla”
Näitus avatud T–L 12–17
Kunstnikuga kohtumine 
7. aprillil kell 16
Galeriis Ark Royal Rannarahva 
muuseumis

Fotonäitus „Rannarahva pil-
dialbum enne 1940”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis

Püsiekspositsioon „Muinas-
ajas piki rannajoont”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis

Nublu lastehoiu lastetööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

Tallinna Kanutiaia noortemaja 
kunstiõpilaste Prangli saare 
maalilaagri tööde näitus
Prangli rahvamajas

kuni 25. aprill
Hinge Jürgensoni maalide 
näitus
Viimsi päevakeskuses

kuni aprillikuu lõpuni
Viimsi noortekeskuse kolme 
noore neiu fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

17. aprill – 29. mai
Alari Kivisaare fotonäitus
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis

17. aprill – 29. mai
Maris Koorti vitraaži- ja keraa-
mikanäitus
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis

17. aprill kell 19
Muinasjutuline muusikal 
„Winnifred ja hernetera”
Komose näitetrupi esituses. 
Pilet 60 krooni
Viimsi Huvikeskuses

17. aprill kell 19
Lasteöö 7–9aastastele Rand-
vere noortekeskuses
Info ja reg: tel 606 4034 või 
kadi@huvikeskus.ee
18. aprill kell 9
Viimsi lahtised karikavõistlu-
sed saalihokis
Korraldaja: Viimsi noorte-
volikogu
Viimsi spordihallis / Viimsi 
kooli spordikompleksis

18. aprill kell 21
Laulab Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Info ja bron: tel 5554 2588, 
601 0317, 623 8696

info@jussikas.ee; 
www.jussikas.ee
Jussi Õlletoas

19. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus

19. aprill kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

19. aprill kell 16
Randvere päevakeskuse kont-
sert „Teeme nalja naljakuul!”
Esineb ansambel Johhaidii. 
Suupillimängijad ja näitlejad 
Feliks Kark ja Elmar Trink.
Pilet 25 krooni
Randvere noortekeskuse 
saalis

20. aprill kell 17
Kuulsuse jutuõhtu Kadi
Toomiga. Üritus noortele ta-
suta. Randvere noortekesku-
ses. Info ja reg: tel 606 4034 
või kerli@huvikeskus.ee

22. aprill kell 18.30
Koguduse kool
Ühine sõitmine Kalju kirikusse
Vabakoguduse kiriku parklas

23. aprill kell 16
Meisterdamine 
Viimsi noortekeskuses

23. aprill kell 17
Meisterdamisõhtu
Kõikidele noortele tasuta.
Randvere noortekeskuses

23. aprill kell 18
Armulauaga palvus ja Piibli-
tund
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

23. aprill
Raamatu ja roosi päev
Viimsi raamatukogus

23. aprill kell 18
Kokakursus „Ehe Eesti toit”
Osalustasu 300 krooni
Info ja bron: 601 1717 ja 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8, 
Viimsi)

24. aprill kell 18
Orienteerumine
Reg: tel 606 6826
Viimsi noortekeskuse lähistel

24. aprill kell 18
Armumassaaži õpituba
Osalustasu 400 krooni
Info ja bron: 601 1717 ja 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis (Pargi tee 8, 
Viimsi)

24. aprill kell 20
Vallarahva tervisetund – kogu 

perega ujuma!
Eelreg: tel 609 0980, Tiia 
Tamm
Viimsi SPA ujulas

24. aprill kell 15
Koor Meriko ja Tõnu Aav 
kavaga „Rätsep Õhk ja tema 
õnneloos”
Viimsi päevakeskuses

24.–25. aprill kell 11
Restauraatorite päev
Koolituse juhendaja Mati 
Raal, OÜ Tsunftijänes
Tasu 200 krooni
Korraldab: MTÜ Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts
Prangli rahvamajas

25. aprill kell 10
Viimsi valla meistrivõistlused 
lauatennises
Viimsi spordihallis

25. aprill kell 12
MTÜ Viimsi Pensionäride 
Ühenduse kevadine suurkogu 
(aruandekoosolek)
Kontserdi annab (uus kava) 
VOLDEMAR KUSLAP
Nelgi tee 1

25. aprill kell 15
Kontsertsari „ReVisioon III”
Tasuta
Viimsi keskkoolis

25. aprill kell 18
Rahvatantsurühma Valla-alu-
ne 20. juubelikontsert
Viimsi huvikeskuses

26. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

26. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Koit Lääts
kell 18
Peregrupp
Arutelu juhib Matthew
Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus

26. aprill kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

27. aprill kell 17
Võistluspäev
Randvere noortekeskuses

28. aprill – 11. mai
Raamatunäitus „Sulle tahan 
öelda emakene hea…”
10. mai, emadepäev
Viimsi raamatukogus

28. aprill kell 18
Kultuuriloo loengusarja XIII 
loeng: esiajast tänapäevani
Lektor Anu Allikvee
Rannarahva muuseumis

28. aprill kell 19–21
Kunstikursus täiskasvanutele: 
siidimaal
Info ja reg: kristiina@
krissukasitootuba.com; 

tel 5561 5413
Kursuse maksumus 800 kr 
(31.03; 07.04; 14.04 ja 28.04)
Viimsi Huvikeskuses

28. aprill kell 19
Show-mäng korvpallis:
We are One
Korraldab: korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi koolis

30. aprill
Piilupesa olümpiamängud
Lasteaias Piilupesa

30. aprill kell 16
Meisterdamine
Viimsi noortekeskuses

30. aprill kell 17
Meisterdamisõhtu
Kõikidele noortele tasuta.
Randvere noortekeskuses

30. aprill kell 21
Kevadpidu Rõõmsameelne 
Tuur. „Eesti asi”
Pidu ohjavad Märt Rannamäe 
(Eesti) ja Bill Young (Teine 
Eesti)
Sissepääs tasuta.
Info ja bron: tel 5554 2588, 
601 0317, 623 8696
info@jussikas.ee; 
www.jussikas.ee
Jussi Õlletoas

1. mai kell 12
Püünsi küla koristustalgud ja 
spordipäev
Püünsi külas

1. mai kell 12
Koristustalgud
kell 15
Mõttetalgud
Korraldajad: MTÜ Prangli Saar-
te Külaühing
Prangli rahvamajas

3. mai kell 11–15
Kribu-krabu kevadturg
Sinul vaja, minul on!
Müügilauad kiirematele 
registreerijatele
Reg: 510 3458 ja 
itariina@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

3. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3. mai kell 11
Jumalateenistus
Viimsi vabakoguduse kirikus

3. mai kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

4. mai kell 17
Tüdrukute klubi
Randvere noortekeskuses

5. mai kell 16
Piljarditurniir
Viimsi noortekeskuses
5.–11. mai

Rahvusvahelise kunstifestivali 
„Alter Estonia” töötoad
Juhendavad: Hanna Siira 
(Soome), Redas Ditzys (Leedu), 
Aleksandr Maiorov (Vene/Ees-
ti), Tiia Päkk (Eesti), Reiu Tüür 
(Eesti) ja Daniel Scott (Uus-Me-
remaa / Rootsi)
Galeriis Ark Royal Rannarahva 
muuseumis
Vanades õlimahutites Viimsi 
kooli taga

7.–8. mai kell 11
Kursus „Rahvuslik tikand”
Juhendaja Tiia Artla
Korraldaja: MTÜ Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts
Prangli saare elanikele tasuta.
Reg: tel 5563 9193
Prangli rahvamajas

7. mai kell 16
Meisterdamine
Viimsi noortekeskuses

7. mai kell 17
Meisterdamisõhtu
Kõikidele noortele tasuta!
Randvere noortekeskuses

7. mai – juuli
Mahtra talurahvamuuseumi 
näitus „Ühe härja elulugu”
Näitus avatud K–P 12–17
Viimsi vabaõhumuuseumis

8. mai
Kellanäituse avamine
Näitus jääb avatuks 08.05.–
08.12.2009
Rannarahva muuseumis

8. mai
Randvere koguduse laste- ja 
noorteõhtu
Viimsi keskkoolis

8. mai
Viimsi muusikakooli kevad-
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. mai
Emadepäeva tähistamine
Konverents „Viimsi väärikad 
naised”
Kontsert
Viimsi päevakeskuses 

9. mai
XXIII Viimsi Jooks
Korraldab: spordiselts Marathon
Haabneemes

9. mai kell 12
Kalevi noorte mägiratta etapp
Viimsis Rohuneemes

9. mai kell 11
Viimsi 3 : 3 korvpall – noored
kell 14
Viimsi 3 : 3 korvpall – mehed
Viimsi keskkoolis

9. mai kell 12 
Emadepäevakontsert
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

10. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leed-
järv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. mai kell 11
Jumalateenistus
Viimsi vabakoguduse kirikus

10. mai kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

10. mai kell 13 
Emadepäevakontsert
Esinevad naisansambel ja lau-
lulapsed
Etendatakse lastenäidend
Maime Linholmi juhendamisel
Prangli rahvamajas

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

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SüNNID 
SEISUGA 1�.0�.2009

	Anna-Maria Pärdil ja 
Peep Kolgil sündis 11. 
veebruaril poeg Mat-
tias.

	Kaia Heinsaril ja Vahur 
Vetevoolul sündis 18. 
märtsil tütar Pärle.

	Stina Voolul ja Karl Pe-
dakul sündis 26. märtsil 
tütar Ketter.

	Andra Passil ja 
Sten Akelil sündisid 

27. märtsil pojad Kristjan 
ja Karl.

	Karin Piiril ja Rando Soo-
mel sündis 30. märtsil 
poeg Mark Norman.

	Julia ja Marko Rahulal 
sündis 31. märtsil poeg 
Darian.

	Ave Sepikul ja Eduard 
Tohvril sündis 6. aprillil 
poeg Indrek.

Tere tulemast!
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Mäletatavasti osalesid Viim-
si eakate päeval veebruaris 
sõbrad Lehtsest ja Sakust. 
Nüüd kutsusid Lehtse ea-
kad külla viimsilasi. Lehtses 
tähistati ühiselt kevade ja 
naljakuu algust meeleoluka 
peoga. Taas olid koos kolme 
eakate ühenduse inimesed. 
Osalesid ka Voose eakad.

Meie sõprus on kestnud juba 
pikka aega. Viimati käisime 
Lehtses eelmisel kevadel. 
Nüüd on Lehtses äsja renovee-
ritud kultuurimaja, kus käiakse 
huviringides beebikoolist pen-
sionäride kokkusaamisteni.

Alustuseks olid Lehtse tub-
lid perenaised keetnud ime-
head ühepajatoitu, mille juurde 
pakuti ka mõnusat koduveini. 
See kulus marjaks ära, sest oli 
ka juba varajase lõuna aeg. Mis 
sa tühja kõhuga ikka pidutsed!

Kui kõhud täis, alustasime 
programmiga. Kõigil oli mida-

23. aprillil tähistatakse üle 
maailma raamatu ja roosi päe-
va. 1930. aastatel tuli ühele 
Barcelona raamatukaupmehe-
le romantiline idee, mille abil 
suurendada raamatumüüki ja 
parandada kirjanduse tund-
mist. Kataloonia kaitsepühaku 
püha Jüri päeval hakati tähista-
ma raamatu ja roosi päeva, kui 
mees kingib naisele roosi ja 
naine mehele raamatu. Päeva 
idee on osutunud suurepära-
seks.

Loomade hoiupaiga ja Viimsi 
valla vahel on sõlmitud le-
ping, mille alusel kodutud ja 
hulkuvad loomad toimeta-
takse Tallinna loomade hoiu-
paika, mis asub Viljandi mnt 
24d, telefon 5349 4045.

Viimsi vallas tegeleb hulku-
vate loomade probleemiga ja 
võtab vastu neid puudutavaid 
teateid Anne Talvari, kelle te-
lefoninumber on 606 6853.

Kõikide hoiupaika vii-
dud loomade fotod pannak-
se üles hoiupaiga kodulehele 
www.loomadehoiupaik.ee.

Hoiupaigas loomad vakt-
sineeritakse ja koerad kiibis-
tatakse ning 14 päeva jooksul 
ei anta neid kellelegi peale 
omaniku. Omanikul tuleb 
loomale järeleminekul tasuda 
vaktsineerimise, parasiiditõr-
je ja kiibistamise eest ning 
lisaks ülalpidamiskulud vas-

Viimsilased käisid Lehtses

Tants ja laul siin liidab meid.

vererõhunäitajaid ning neil 
puudub arusaam, kuidas 
oma südant tugevdada või 
mis on nn hea kolesterool. 
Apteegikett saab siin Eesti 
inimese tervise hoidmisse 
oma panuse anda. Leian, et 
tervise edendamises saaksid 
apteegid ka edaspidi rohkem 
kaasa lüüa, täna on see olnud 
rohkem arstide tegevus.”

Apteek1 apteekrid anna-
vad nüüdsest nõu ka vee-
bikeskkonnas. Kes apteeki 
nõu küsima minna ei saa, 
saab vastuseid südametervi-
se, stressi jm sellega seotud 

teemal kogenud spetsialisti-
delt Apteek1 kodulehel. Sel-
leks tuleb saata oma küsimus 
aadressile info@apteek1.ee.

Info Apteek1 südamekuu 
eripakkumiste, vererõhu jm 
mõõtmiste kohta ning nõu-
andeartiklid leiate aadressilt 
www.apteek1.ee.

Apteek1 apteeke on Eestis 
194 üle Eesti. Täpsem info: 
www.apteek1.ee, infotelefon 
1188.

Lea Meipalu
Apteek1 projektijuht

Viimsi Apteek1 apteegid:

Viimsi apteek, Nelgi tee1

Viimsi Kaluri tee apteek, Kaluri tee 5

Viimsi Marketi apteek, Randvere tee 9

Aprill on Apteek1 
apteekides südamekuu
Aprillikuus tähistab ap-
teegikett Apteek1 oma 
apteekides südamekuud. 
Apteekrid annavad nõu, 
kuidas ennetada südame-
veresoonkonnahaigusi, 
ning tutvustavad prepa-
raate, mis aitavad igas 
vanuses inimese südant 
hoida ja tugevdada.

Apteek1 apteekides mõõ-
detakse südamekuul vere-
rõhku, mitmes apteegis mõõ-
detakse ka kolesterooli ja 
veresuhkrut. Apteekides on 
saadaval Eesti Südameliidu 
ning tervise arengu instituu-
di koostatud südametervise-
teemalised infovoldikud.

Apteek1 juhataja Ester 
Eomois: „Idee korraldada 
südamekuu tekkis seoses 
19.–26. aprillil toimuva rah-
vusvahelise südamenädala-
ga. Tervislikust toitumisest 
ja südametervise tähtsusest 
räägitakse ja kirjutatakse 
Eestis palju, kuid paljud 
inimesed ei tea isegi oma 

gi ka teistele näidata ja teistelt 
kuulata. Peeti maha tore võist-
lus, kus poole tunni jooksul 
tuli etteantud viisile teha sõ-
nad, mis kajastaksid seda ilusat 
päeva. Sai kohe mitu ilusat uut 
laulu.

Toredad naljalood, laulud ja 
tantsud lõid lõbusa meeleolu 
ning kui siis lõpuks ühises rin-
gis valsikeerutamise ja Lehtse 

laulu ühislaulmisega pidu lõp-
pes, oli kõigil kahju lahkuda. 
Kindlasti otsustati ka edaspidi 
üksteisel külas käia ja midagi 
mõnusat koos korraldada. Nii 
saab see ka olema, sest ei ole 
midagi kindlamat kui pensio-
näride üritused – need toimu-
vad iga ilmaga!

Tekst ja fotod: Enn Teimann

Mis saab kodututest või 
kadunud loomadest

tavalt hoidmispäevade arvu-
le. Hoiupaik loomaomanikku 
ei karista ega trahvi, küll aga 
võib seda teha vallaametnik, 
sest igas omavalitsuses on 
koerte ja kasside pidamise 
eeskirjad, mille rikkumine on 
karistatav.

Kui 14 päeva jooksul oma-
nik lemmikule järele ei tule, 
võib looma loovutada uude pe-
resse: keskmiselt kulub selleks 
koerte puhul aega 3–4 nädalat, 
kasside puhul 2–3 kuud.

Terveid loomi, kes oma käi-
tumisega inimesele ohtlikud ei 
ole, loomade hoiupaigas ei hu-
kata: peamine eutanaasiapõh-
jus on meditsiinilised näidus-
tused (raskelt vigastatud või 
nakkusohtlik loom).

Raha loomade hoiupaiga 
ülalpidamiseks tuleb omava-
litsustelt (Harku vald tasub 14 
päeva hoidmiskulu + loomade 
vaktsineerimise) ja annetaja-
telt – sponsoritelt.

Koertele tehtavatest ku-
ludest ligi 48 protsenti katab 
omavalitsuste makstav raha ja 
52 protsendi osas sõltuvad loo-
mad annetustest. Kasside puhul 
katab omavalitsuste makstav 
raha 21 protsenti, ülejäänu saa-
me juurde tänu toetajaile. Kogu 
meie propagandatöö, loengud 
koolilastele jms saab toimuda 
ainult sponsorite ja annetajate 
abiga.

MTÜ Loomade Hoiupaik 
alustas tegevust septembris 
2005, kolme ja poole aasta 
jooksul on hoiupaiga abil enda-
le kodu leidnud peaaegu 6500 
looma.

Rein Kikerpill

Praegu on meil hoiupaigas üks kass Viimsi vallast. 
Emane, umbes 2aastane kolmevärviline kiisu, kes 
on leitud Metsa tänavalt 20. märtsil. Nüüdseks on 
kass steriliseeritud ja ootab kojupääsemist.

Raamatu ja 
roosi päev

Viimsi koolis on selle päeva 
tähistamine saanud juba tra-
ditsiooniks. Sel aastal on meie 
eesmärk koguda raamatuid uue 
algklasside maja raamatukogu-
le. Oodatud on nii ilu- kui ka 

teatmekirjandus. Kõigil kinki-
jail on võimalus raamat mär-
gistada päeva eritempliga. Ja 
tänutäheks meie poolt roos.

Viimsi kooli raamatukogu
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Spordiüritustest tulemas
18. aprill 9.00
Viimsi karikavõistlused 
SAALIHOKIS
Viimsi spordihall / 
Viimsi kool
Korraldaja: Viimsi 
noortevolikogu

18. aprill 10.00
Eesti valdade XVII 
suvemängude eelturniir 
VÕRKPALLIS
Häädemeeste
Korraldaja: Eestimaa 
spordiliit Jõud

20.–26. aprill
Harjumaa noorte 
meistrivõistlused 
KORVPALLIS (poisid 
A-, B-, C-vanuseklassi 
medalimängud)
Korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit

21. aprill
Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused 
MURDMAATEATEJOOKSUS
Kolgaküla
Korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit

24. aprill 20.00
Viimsilaste tervisetund: 
KOGU PEREGA UJUMA! 
(vesiaeroobikaga)
SPA Viimsi Tervis
Korraldaja: Viimsi 
vallavalitsus

25. aprill 10.00
Viimsi valla 
meistrivõistlused 
LAUATENNISES
Viimsi spordihall
Korraldaja: Viimsi 
vallavalitsus

27. aprill Harjumaa 
põhikoolidevahelised 
karikavõistlused 
KORVPALLIS poistele
Oru
Korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit

28. aprill 19.00
Tähtede mäng KORVPALLIS: 
We Are One – korvpalliklubi 
Viimsi
Viimsi kool

29. aprill 14.00
SPA Viimsi Tervis  
kevadsprint UJUMISES, 25 m

SPA Viimsi Tervis
Korraldaja: SPA Viimsi 
Tervis

1. mai 12.00
Püünsi küla koristustalgud 
ja SPORDIPÄEV
Püünsi

9. mai
Viimsi 3:3 KORVPALL
11.00 noored
14.00 mehed
Viimsi kool
Korraldaja: korvpalliklubi 
Viimsi

9. mai 12.00
XXIII VIIMSI JOOKS
Haabneeme
Korraldaja: spordiselts 
Marathon

9. mai 12.00
Kalevi noorte 
mägirattasarja etapp
Rohuneeme
Korraldaja: Eesti 
spordiseltsi Kalev 
jalgrattakool

Sport

ujumises (absoluutarvestuses 
teine koht) ajaga 1.23,65 ning 
seliliujumise nii neidude kui 
ka absoluutarvestuses ajaga 
1.12,82.

Noormeestest  (s. 1991–
1992) saavutas Sander Parts 
SPA Viimsi Tervise klubist 
hõbemedali vabaltujumises 
(56,29) ja rinnuliujumises 
(1.16,39) ning pronksi seliliuju-
mises (1.10,04). Noormeestest 
oli pea igal alal võidukas TOPis 
treeniv ning Kiili vallas elav 
olümpiakandidaat Lauri Käi.

Naiste absoluutarvestuses 
võitis Kätlin Rohtlaid (TOPist) 
rinnuliujumise ajaga 1.22,04 
ning oli kolmas vabaltujumises 
ajaga 1.04,37. Absoluutarvestu-
ses saavutasid Viimsi Veeklubi 
mehed Johan Rohtla esikoha 
seliliujumises (1.02,94), teise 
koha vabaltujumises (55,89), 
kolmanda koha rinnuliujumises 

(1.16,28) ning Kaspar Raigla tei-
se koha rinnuli- (1.15,82), kol-
mandad kohad vabalt- (56.59) 
ja seliliujumises (1.04,45).

Tunduvalt hõredamas kon-
kurentsis läbisid 100 m distant-
si meie veteranid. Ene Kivet 
U-Klubist võitis vabaltujumise 
1.20,48, rinnuli 1.24,79 ja selili 
1.27,98. Meestest tõi Tiit Pappel 
võidu vabaltujumises (1.04,53) 
ja seliliujumises (1.15,82), teine 
koht tuli rinnuliujumises ajaga 
1.22,79. Aksel Luige U-Klu-
bist osales rinnuliujumises ja 
tuli kolmandaks ajaga 1.25,48. 
Andre Juhanson saavutas va-
baltujumises ajaga 1.13,60 sa-
muti pronksmedali.

Viimsi ujujad osalesid kuue 
võistkonnaga ka teateujumises. 
Naiste arvestuses tuli võitjaks 
Viimsi I ehk TOPi tüdrukud 
Katriin Kersa, Karleen Ker-
sa, Vanessa Maibaum, Kätlin 

Rohtlaid ajaga 2.05,57, teine 
koht loovutati Saku vallale ja 
kolmas Viimsi II ehk SPA Viim-
si Tervisele: Kaja Masing, Irma 
Põder, Grete Liblikman, Kerttu 
Tammeri ajaga 2.11,90. Meie 
kolmas naiskond – Kinne Tõn-
nison, Danielle Luks, Liselle 
Luks, Ene Kivet – jäi kuue osa-
lenud naiskonna seas viiendale 
kohale.

Meeste vabaltteateujumises 
osales seitse võistkonda. Kaks 
esimest kohta hõivasid Viimsi 
Veeklubi: Kaspar Raigla, Mar-
tin Laid, Rain Berezin, Johan 
Rohtla ajaga 1.48,42; ning SPA 
Viimsi Tervis: Sander Parts, 
Mikk Laanes, Markus Kadas-
tu, Kaarel Viik ajaga 1.48,72. 
Kolmas koht läks Kose RG uju-
misklubi teatenelikule ja neljas 

koht  Viimsi III meeskonnale: 
Indrek Jaaksoo, Lauri Visna-
puu, Roland Engel, Tiit Pap-
pel. Teisi tulemusi näeb Har-
jumaa Spordiliidu kodulehelt 
www.harjusport.ee.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 

koordinaator

Teisipäeval, 28. aprill kell 19 toimub Viimsi 

koolis show-mäng meeskonna KK Viimsi ja 

We are One vahel.

Meeskonnas We are One mängivad tuntud 

muusikud: Mikk Saar, James Werts, Koit Toome, 

Greg McQuay, Lauri Pihlap, Cool D ja teised. We 

are One’is teeb kaasa ja mängu organiseerib 

endine korvpallur Cris Moore.

Korvpalliklubi Viimsit esindab kossuliigas män-

giv, KK Viimsi õpilastel põhinev meeskond.

Info: www.kkviimsi.ee

Kavas esinemised ja üllatusauhinnad.

Ootame kõiki kaasa elama!

KK Viimsi – paneme palli käima!

Püünsi põhikooli 6. klassi 
õpilane Anett Kontaveit jät-
kab edukat võistlemist tur-
niiri Tennis Euroopa kõrgema 
kategooria turniiridel.

Portugali väikelinnas Maias 
toimus Tennis Euroopa (TE) 
esimese kategooria turniir 
14aastastele ja noorematele 
tüdrukutele ning poistele. Ees-
tist oli mängimas vaid Anett 
Kontaveit. Turniiril mängis 
kokku 120 tüdrukut 21 riigist, 
mitmest riigist nende esinumb-
rid.

Anett näitas head män-
gu ning üksikmängus jõudis 
poolfinaali, alistades enne neli 
vastast, teiste hulgas Rumee-

nia edetabeli number ühe Ilka 
Csoregi 6 : 2 ja 6 : 3 ning Suur-
britannia parima Katy Dunne 
(TE edetabeli nr 9) 6 : 1 ja 
6 : 3. Poolfinaalis, kus Anetti 
kimbutas kerge haigus, tuli alla 
vanduda Horvaatia tüdrukule 
Marijana Vlahinicile kahes se-
tis 3 : 6 ja 3 : 6.

See, mis jäi puudu üksik-
mängus, tuli aga paarismängus 
koos itaallanna Camilla Rosa-
telloga. Hoolimata sellest, et 
puudus varasem koosmängu 
kogemus, alistati kõik vasta-
sed ja saavutati esimene koht. 
See oli Anetile juba TE viies 
turniirivõit sel hooajal.

VT

Viimsi Veeklubi ja SPA Viimsi Tervis meeskonnad 
autasustamisel.

4. aprillil, nädal pärast oma 
meistrite selgitamist, suun-
dusid peaaegu kõik Viimsi 
tugevamad ujumisjõud Kei-
lasse, kus toimusid Harjumaa 
meistrivõistlused ujumises.

Kavas oli 100 m distants va-
balt-, rinnuli- ja seliliujumises 
ning 4 x 50 m teateujumine 
naistele ja meestele.

1995. aastal ja hiljem sün-
dinud  tütarlastest oli edukas 
TOPi ujumisklubis treeniv 
Karleen Kersa, kes võitis oma 
vanusegrupis rinnuliujumise 
ajaga 1.23,67 (absoluutarves-
tuses kolmas koht), oli teine 
vabaltujumises (1.07,51) ning 
seliliujumises (1.21,69). Klubi-
kaaslane Vanessa Maibaum sai 
vabaltujumises kolmanda aja 
1.11,95. Tütarlastest sai kaks 
kolmandat kohta Irma Põder 
klubist SPA Viimsi Tervis, läbi-
des 100 m rinnuli ajaga 1.34,97 
ja selili 1,23,77.

1993. aastal ja hiljem sündi-
nud poistest võitis Martin Laid 
Viimsi Veeklubist vabaltujumise 
ajaga 57.48 ning seliliujumi-
se ajaga 1.03,80. Mikk Laanes 
SPA Viimsi Tervisest võitis täis-
komplekti medaleid: kuldmeda-
li rinnuli- (1.20,72), hõbemedali 
vabalt- (1.02,37) ja pronksi se-
liliujumises (1.12,82). Samast 
klubist sai Markus Kadastu 
hõbemedali selili- (1.11,67), 
kolmanda koha ja pronksmedali 
vabaltujumises (1.04,75) ning 
Lauri Visnapuu hõbemedali rin-
nuliujumises ajaga 1.25,62.

Neidudest sünniaastaga 
1993–1994 võitis Katriin Kersa 
TOPi klubist esikohad rinnuli-

Anett Kontaveit võitis 
turniiri Portugalis

Anett Kontaveit võitmas turniiri Portugalis.
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	Müüa võõrasemad, köögivilja- ja 
lilletaimed, suve- ja püsililled. 
Tel 609 0511, 5349 9081, 5349 
9087.

	70ndates sümpaatne ja veel vä-
gagi vitaalne vanapaar otsib 
mõõduka tasu eest suvitamise 
võimalust, suure rõõmuga nõus 
aias nokitsema, muru niitma jm. 
Soovitavalt Haabneeme-Pringi-
Püünsi n-ö vanemates suveküla-
des. Nõus ka osalise ajaga. Helis-
ta, kui arvad, et sinu suvemajas 
võiks sel suvel kas või turvali-
suse koha pealt keegi peale sinu 
vahepeal olla. Tel 5663 8467, 
mari@kohv.net, 626 2775 töö-
päevadel.

	Majafassaadide, trepikodade 
remont ja viimistlus. Vajadu-
sel fassaadipass. Tel 660 6766, 
522 4836.

	Müüa või anda üürile 2toaline 
korter (ca 50 m²) Viimsi kesku-
ses. Tel 514 2336.

	Müüa soodsalt kuuseistikud 
nii metsa kui ka hekiks pikku-
sega 0,2–1,4 m. Tel 512 1421, 
5345 9351.

	Torutööd. Vee-, kütte- ja kana-
lisatsioonisüsteemide remont ja 
hooldus korterites ning eramaja-
des. Eramajade ja ühistute kütte-
kulude optimeerimine hoolduse 
ja filtrite abil. Kemikaalivabad 

filtrisüsteemid. Info ja tellimine 
tel 5645 7099.

	Alumiiniumkatuseredelid. Tel 
515 9155.

	Võtan üürile suvel (juuni-august) 
elamispinna kolmele inimesele 
(suvila/majaosa vms) koos aias 
olemise võimalusega. Kasuks 
tuleb mere ja ühistranspordi lä-
hedus. Tel 5831 7194, e-post 
kaido@ampspirita.ee.

	Kaalulangetamine näljatundeta 
ja hea enesetundega. Koostöö 
konsultandiga tulemuste saavu-
tamiseni. Tel 5649 7278.

	Tänavakivide paigaldus, haljas-
tus, lipp- ja võrkaiad ning muru-
niitmine. Tel 5383 7866.

	Saen ja lõhun halumasinaga 3 m 
küttepuid tellija juures, vajalik 
tööstusvool. Müün küttepuid. 
Küsige lisainfot tel 503 8134, 
Ivar.

	Teostan erinevaid mööblitöid. 
Tel 505 5323.

	Metalli koristamine, prügi koris-
tamine ja äravedu. Koormavedu 
väikekaubikuga. Tel 5695 7713, 
Aleksander.

	Liuguksed ja riidekapid teie 
mõõtude ja soovide järgi. Tel 
522 1151; www.nagusul.ee.

	Liuguksed ja garderoobid. 
Hinnad soodsad. Garantii. Tel 
502 9075.

KUULUTUSED

Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.

Teeme koostööd kindlustusseltsidega.Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.

Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

	Teostame muruniitmist, hekilõi-
kust, puude raiet ja haljastusega 
seotud töid. Tel 5563 7666.

	Õhksoojuspumbad. Müük, pai-
galdus, hooldus. Tel 5340 7191; 
www.erilahendused.ee.

	Kalavõrkude müük. Tel 
5665 3685; kalavork@hot.ee.

	Kütteainete müük: puidubrikett 
kandiline 2400 kr alus, turbabri-
kett 2200 kr alus, puidugraanu-
lid (pellet) 2700 kr alus. Jagame 
tasuta nõuandeid, kuidas säästa 
küttekulusid. Küttesüsteemi-
de paigaldus, renoveerimine ja 
hooldus. Kütteainete kohalevedu. 
Kalmistu tee 22. Tel 677 1170, 
677 1171. www.kyttemeister.ee

	Müüa loomasõnnikut 7 t – 
1600 kr, 15 t – 2100 kr, mulda 
– 2100 kr. Killustikku, kruusa ja 
liiva. Tel 5620 0473, 670 1290, 
e-post taluaed@hot.ee.

	HEA TUJU LASTELAAGER 
(Viimsis Pargi lasteaias) 
13.–17. juulil 5–7 a poistele 
ja tüdrukutele, 27.–31. juulil 
8–10 a tüdrukutele, 3.–7. augus-
til 8.–10 a tüdrukutele. Lisainfo: 
tel 5376 7965, 5563 4784. www.
segasumma.planet.ee/heatuju. 
Kiiretele registreerijatele hinna-
soodustus!

Firma müüb 
 puidugraanuleid (pelle-
teid). Kõrge kvaliteet!

Diameeter: 8 mm

Alusel: 60 kotti (16 kg ) 

Hind: 2200 EEK/tonn + 18% KM

Alates 3 tonnist odavam!

Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel: 5838 0342

E-post: segeibm@hot.ee

Säästa kuni 70% 

küttekuludelt! 

Õhksoojuspumpade müük ja 

paigaldus.

Hinnad al 11 750.–

tel 666 1355.

www.kodukliima.ee

Mepico
Firma valmistab keskkütte akumulatsioo-
nimahuteid.

Paigaldame uusi ja renoveerime vanu 
keskküttesüsteeme.
OÜ Mepico; Ampri tee 7a, Lubja küla, 74010 
Viimsi vald
E–R 9–17 ; tel 648 5589, 565 2550
mepico@mepico.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

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

����������

REHVID
MÜÜK/PAIGALDUS

Uued, kasutatud 
ja protekteeritud
Halli tee 1, Viimsi alevik

Tel 507 7138, 565 5259

Tule ja veeda oma 
SUVI NABAS!
Naba pakub lastele 

erinevaid ja põnevaid 

suve veetmise võimalusi linnalaagrites. 

LOODUSLAAGER 29.06–3.07.2009

TSIRKUSE-AKROBAATIKALAAGER 6.07–
10.07.2009

INGLISE KEELE LAAGER 13.07–17.07.2009

LOOVUSLAAGER 20. –24.07.2009

SPORDILAAGER 27.07–31.07

AHOI-AHOI MEREMEES! – Naba merelaa-
ger 3.08–7.08.2009.

SEGAPIDILAAGER 10.–14.08.2009

Laagri hind 1900.-

Laagritesse saab registreerida telefonil 6063 
890 või e-posti teel naba@naba.ee või ise ko-
hale tulles.

Koli kasvõi 
lemmiklooma!*

BIG BAG prahikott
on ideaalne lahendus Sinu 

aia- ja pargijäätmete, 
ehitusprahi või suure-

mõõtmeliste olme-
jäätmete kogumiseks 

ning äraveoks. 

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid 
tavalise, suure metallkonteineri ees:
� Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist

� Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive

� Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu

� Paindlik hind

Suuremate koguste ehitus-, lammutus-, koristus- ja 
suurjäätmete äraveoks pakume ka konteinereid 
mahuga 5 - 30 m³ kevadkampaania hinnaga kuni -25%

Personaalse pakkumise ja konsultatsiooni saamiseks 
kontakteeruge meie klienditeenindusega!

* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.

Kande-
võime:
1250 kg

Maht:
1 m3

Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee Telli BIG BAG kott 
koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn), 7 386 700 
(Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).

3. mail  kell 11.00 – 15.00

VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

KRIBU-KRABU KEVADTURG
SINUL VAJA – MINUL ON 

TULE OSTMA, MÜÜMA JA VAHETAMA 

KASUTATUD KRAAMI – ( riided jne.)!!! 

Vajalik teada:

  - kauplemiseks vajalik eelregistreerimine – 

kuni kohti jätkub

 - müügipinda 2 m ja kiirematele registreerijatele laud 

 - osalemistasu müüjatele 25 krooni

- kaasa võtta hea tuju 

Info ja registreerimine:
Ita-Riina 51 03458

Gea 56 602939
Kristel 52 64370

TULE PüüNSI 
SPORDIPÄEVALE 1. MAIL!
Kutsume kõiki Püünsi 11. spordipäevale 1. mail 
kell 12. Külarahvas alustab koristustalgutega kaks 
tundi varem, et kõik spordiplatsid suveks korda 
saaksid. Keskpäeval peame maha ka väikesed 
mõttetalgud, siis alustame sportimisega.

Võisteldakse meeste ja naiste korvpalli vaba-
visetes, tennise üksikmängus ja kell 15 lõpetab 
spordipäeva traditsiooniline jalgpalli maavõistlus 
Püünsi-Haabneeme.

Eelmisel aastal jäi võit pärast 7 : 7 viiki normaal-
ajal ning 1 : 1 lõppenud lisaaega Haabneemele 
penaltitega 4 : 3.

Ilm lubab juba harjutada ja loodame, et mullused 
võitjad – korvpallis Kristjan Lainjärv ja Liina Tasa, 
tennises Kristiina Kreem ja Janno Paas – on tiitlit 
kaitsmas. Veel on löömata ka Maret Posti korvpalli 
vabavisete rekord aastast 2000: 9 tabamust 10st.

Mati Eliste, tennisist ja talguline
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Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis

Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

Konsultatsiooni
võimalused 
 poliKliiniKus
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*

- Günekoloogia – sünnitusabi

- Lastehaigused

- Nina-kõrva-kurguhaigused*

- Üldkirurgia-proktoloogia

- Uroloogia

- Ortopeedia

- Neuroloogia*

- Kardioloogia*

- Kopsuhaigused – allergoloogia*

- Psühhiaatria

- Taastusravi*

- Onkoloogia-mammoloogia

- Endokrinoloogia

- Plastikakirurgia

- Naha- ja suguhaigused

- Anestesioloogia – valuravi

- Hambaravi

- Psühholoogia

- Logopeed

- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastu-
võtud

- Perekool

Haiglaravi
võimalused
Valvetelefon 605 9605, 605 9010

- Günekoloogia – sünnitusabi*
- Plastikakirurgia
- Sisehaigused*
- Taastusravi – järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-, 
tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaž, paikne 
külmaravi)

päevaKirurgia:
- Nina-kõrva- kurgukirurgia*
- Üldkirurgia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Sünnitusabi (haiglaga on võimalik tutvuda iga 
kuu esimesel neljapäeval kell 16)

diagnostiKa:
- Röntgen- ja ultraheliuuringud, koormus-EKG, 
rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, 
varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia, 
erinevad endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm

vaKtsineerimine
- Lapsed ja emakakaela vähi vastu

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK 
lepingu alusel Viimsis

polikliinilised filiaalid tallinnas:
Kaupmehe 4 (660 4072, 646 3539) ja Sütiste tee 17 (652 8308).

Maikuus kolib Mustamäe filiaal uuele aadressile A.H. Tammsaare tee 47 III korrus.

lisainfo: www.fertilitas.ee

as Fertilitas ja as viimsi Haigla aadressil Kaluri tee 5a, viimsi

teostab 
alljärgnevaid töid:

detailplaneeringud

dendroloogilised uuringud

tee ja platsiprojektid

staadionite ja mänguväljakute projektid

hoonete projektid

töö kiire ja korralik, hinnad soodsad!

Viimsi vald Nelgi tee 1, kab. 143

tel 606 6863

e-post info@viimsiarendus.ee

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

Kallid kliendid!
Pärlis on UUS MENÜÜ!
Ootame teid imelise merevaate taustal maitsvaid toite nautima!

Broneerige laud tel. 6835 653 või info@piritaparl.ee 

Restoran-Lounge Pärl
Pirita Rannahoones, Merivälja tee 5
www.piritaparl.ee

Pauline
Catering
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Rikkalikus valikus  seemneid, lillepotte, muldi, 
väetisi, aiatööriistu, lemmikloomatarbeid.

Aprillikuu sooduspakkumine! 
Hekielupuu ‘Brabant’ alates 110 EEK tk.

OÜ Selteret
Viimsi

Muuli tee 8
Tel 600 36 86

Avatud: E-R 9.00-19.00
 L 10.00-19.00
 P 10.00-16.00

Kevad algab Viimsi aiakeskusest

www.selteret.ee

Halli tee 5, Viimsi
Harjumaa 74001
Tel.: 6091105, 5 093 214
info@viimsikumm.ee
www.viimsikumm.ee

• 

• 

• 

Broneeri aega telefonil 6091105
Kõik preemium ja kesk klassi rehvid on 
allahindlusega kuni 30%

Meie asume viimases vasakus angaaris, 
vaata teeviidet.

Polarex Balti OÜ on Michelin rehvide
autoriseeritud partner.

Avatud: E-R 8-18, L 10-15

ökopood

LEMMIKLOOMAPOOD

Viimsi, Randvere tee 6
Kaubanduskeskus E-P 10-20 
Comarket E-P   9-23

K A U B A N D U S K E S K U S

KEVAD POEB PÕUE!
Tule ja vaata üle meie järjest kasvavad kevadrõõmud 
ja võta neist tükike endale!
Palju vajalikku argipäevaks ja pidupäevaks.

Tere tulemast kevadesse!


