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Viimsi valla 90. juubeliaasta sündmused ja ülevaade valla sünniloost. Loe lk 4–5.

Meeldetuletus:
veebruarikuist
pensioni, toetust ja
hüvitist ei saa enam
kätte postkontorist

Kellel sellekohane avaldus pensioniametile
esitamata, peab seda ruttu tegema!
Ligi 145 000 pensioni-, toetuse- ja hüvitisesaajat, kes senini kasutasid Eesti Posti teenust,
said oma raha tänavu jaanuaris viimast korda
D:
kätte postkontorist. Juba järgmisel kuul kehtivad teised väljamakseviisid: pangakontole,
teise isiku arvele, kojukandega enda kulul või
mõningatel juhtudel kojukandega riigi kulul.
valla värviline
vapp
A: ViimsiKõigile
neile 145
000 inimesele saatis sotvalla
kahevärviline
vapp aasta novembriB: Viimsi
siaalkindlustusamet eelmise
valla
must-valge
vapp
C: Viimsi
kuus teavituskirja koos avalduse blanketi ja
D: Viimsi
valla kahevärvilised
tagastusümbrikuga
ning vapid
palus koos
validanimega
pakutud
variantidest endale sobivaim.
Kahjuks tänaseks päevaks ei ole kõik oma
valikut teinud ega meile avaldust esitanud.
Sotsiaalkindlustusamet ei saa ega või kellegi
teise eest otsustada ja avalduse puudumisel ei
saa seetõttu inimesele ettenähtud pensioni, toetust või hüvitist järgmisel kuul õigel ajal välja
maksta. Avalduse uue väljamakseviisi kohta
palume esitada kiiremas korras! Veel jõuab.
Kui teil on jäänud midagi arusaamatuks või
olete avalduse blanketi kaotanud, siis nõu saamiseks helistage sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106 või minge elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse.

Elve Tonts
sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

Lõbusa tujuga on ikka kergem proove teha: Arlo Talmar, Liina-Ariadne Pedanik ja Aleksander Mäeots.

Viimsi kooliteatri uus etendus
“Ma vaatan maailma igaviku aknast”
Kõikidel teatrisõpradel on põhjust taas rõõmustada, sest Viimsi
kooliteatril esietendub 6. veebruaril uus etendus, mis räägib Maria
ja Johan Laidoneri perekonnast ja Eesti riigi loomisest ning on pü
hendatud Johan Laidoneri 125. ja Maria Laidoneri 120. sünniaasta
päevale. Etendused toimuvad Viimsi mõisas ja on kõikidele huvilis
tele tasuta.

Uus on taas leitud vana
Viis aastat tagasi esietendus Viimsi kooliteatris ääretult menukas
lavastus „Ma väga armastasin ja
muu ei loe…”. Näidend algas Eesti
iseseisvuse loomisega ning lõppes
Laidoneride küüditamise ja tagasijõudmisega Eestisse. Lugu esitati
Maria silmade läbi, etenduses lõi
kaasa üle 50 Viimsi kooli õpilase,
peaosades Rünno Karna (Johan
Laidoner) ja Laura Ojala (Maria
Laidoner).
Tookordne etendus puudutas sügavalt nii vaatajaid kui ka etenduses mänginud noori, Trivimi Vellis-

te lausus pärast esietenduse lõppu:
„See, mis laval edasi antakse, on
tuhat korda parem kui tuhat ajalooõpikut!” Kõige suuremaks plussiks
paljude vaatajate arvates oli just
see, et näidendis vaadati Laidoneri kui inimest, mitte kui poliitikut.
Etendus oli niivõrd emotsionaalne ja liigutav, et pisarad valgusid
silma vaatajatel ja osalistel endil.
Mitmel puhul kadus näitlejate ja
vaatajate vahelt see piir, mida nimetatakse publikuks ja lavaks,
ning etendusest sündis midagi enamat – hingeline side, kus unustati,
et tegu on näitemänguga, ning mille kulminatsiooniks sai teadmine,

mida tegelikult tähendab inimene
suure algustähega.

Viimsi kooliteater
tähistab etendusega
tähtpäevi
2009. aastal täitub Johan Laidoneri sünnist 125 aastat ning Maria
Laidoneri sünnist 120 aastat. Viimsi kooliteatril tuli mõte taastada
aastaid tagasi mängitud etendus,
kuid mitte päris samal kujul, vaid
veidike teistmoodi, ning anda nii
panus väärikate päevade tähistamiseks.
Näitlejate koosseis on veidi
väiksem kui aastaid tagasi, kuid
samas on meie peaosalistele lisandunud arvestatavat elukogemust.
Peaosi mängivad taas Rünno Karna ja Laura Ojala.
Viis aastat tagasi olid etenduse
unustamatuteks hetkedeks ka selles kõlavad laulud, uusversioonis

on neid veelgi lisandunud, autoriks
taas Kalle Erm. Sõnad uutele lauludele on seekord kirjutanud poetess Leelo Tungal.
„Ma vaatan Igaviku Aknast”
püüab perekonna- ning ühe riigi
sünniloo kõrval panna mõtlema
elu püsiväärtuste üle. Millised on
need tõeliselt tähtsad asjad meie
elus ja meie ümber ehk nagu Leelo
Tungal etenduse nimiloos, laulus
„Kõige algus on armastus” kirjutab: „Alles jäävad truudus, ustavus,
töökus, tublidus, siirus, usaldus,
suuremeelsus, headus. Kõige algus
siiski on just armastus – sellest tärkab lootuseraas, kust leiad jõudu ja
algad taas.”
Etendust mängitakse 10., 14. ja
17. veebruaril. Etendused on kõigile tasuta.

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

Valla seenioride
nõukoja toimkonnad
ootavad vastuvõtule
eakaid vallaelanikke
alljärgnevalt:
5. veebruar kl 10–12
sotsiaalabitoimkonna liige
12. veebruar kl 10–12
sotsiaalabitoimkonna liige
19. veebruar kl 10–12
majandus- ja
finantstoimkonna liige
26. veebruar kl 10–12
tervishoiu- ja
eakateabitoimkonna liige
Seenioride nõukoja eesistuja
Anne Vahemäe sidevahendid on:
601 1660, 517 5422
anne.vahemae@mail.ee
Ootan teie kõnesid.
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Kuhu kaob Viimsi Teataja?
Viimsi Teatajat ootavad paljud vallaelanikud postkasti asjata, sest lehte ei jätku.
Toimetus saab pea igal nädalal telefoni
kõnesid ja e-kirju, kus küsitakse, miks
ei tooda vallalehte postkasti. Paraku ei
saa toimetus selliste palvete puhul muud
teha, kui edastada need Eesti Ekspressi
kirjastusele, kes alates 2007. aastast tege
leb Viimsi lehe kujundamise, trükkimise ja
kohaletoimetamisega. Viimast ei tee Eksp
ress ise, vaid selleks on sõlmitud leping
Eesti Postiga. Niisiis saab Ekspress vaid
meie soovid Eesti Postile edastada. Sellest
aga on vähe kasu, nagu selgus asja lähe
mal uurimisel.
Kolmapäeva õhtul kella 20 paiku lõpetab toimetus lehe tegemise. Selleks ajaks on kujundatud küljed Ekspressist toimetusse saadetud,
meil need üle vaadatud, leitud vead ja parandused tagasi saadetud ning seejärel on leht trükivalmis.
7190 eksemplari Viimsi Teatajat – selline on tiraaž – jaotab Eesti Post järgmiselt:
Prangli saarele 60, Viimsi raamatukogusse 80
(sealt võivad võtta kõik soovijad), vallamajja
150 (taas kõigile, kel vallamajja asja). Suurim
kogus – 6900 – viiakse Viimsi postkontorisse.
Reede hommikul, kui postiljonid saabuvad kell
5.30, ootab neid ees euroalusel kilesse pakitult värske kogus Viimsi Teatajat. Postkontoris
teenindavad vallaelanikke üheksa autojuhtipostiljoni ja neli jalgsipostiljoni. Kojukannet
teeb kokku 13 inimest.
Postiringile lähevad postiljonid kl 10–11
paiku. Siis on postikraam kollaste kastidega
autodesse, jalgrattaraami külge kottidesse või
jalgsipostiljoni kärudesse jõudnud. Postiljonidest jäävad maha tühjad lauad ja riiulid, vaid
reklaami võivad nad jätta ka järgmiseks päevaks, muu peab samal päeval postkastidesse
jõudma.
„Meile on antud üks kandepäev varasema
reede ja laupäeva asemel ja see tekitab probleeme, sest leht tuleb ühe päevaga laiali kan-

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.

da,” räägib juhataja kt Linda Tihomirova, kes on selles ametis juulikuust.

Pimepostitus
Ekspressist selgitati, et Viimsi Teatajat levitatakse nn pimepostitusena, st postiljon ei tea, kas postkast,
kuhu ta lehe paneb, kuulub püsielanikule või suvitajale. Miks pimepostitus? Sest see on tunduvalt
odavam kui aadressiga postitus.
„Peame ise otsustama, keda ilma
jätta. Meie paneme neid postkastidesse nii palju, kui jätkub,” ütleb
Linda Tihomirova.
Postiljon teeb tavapärast ringi,
oma kindlat marsruuti ikka ühtemoodi, mis tähendab, et kui ringi
lõpuks lehti ei jätku, siis neisse
viimastesse postkastidesse ei jätku
neid kunagi.
„Mõnikord nihutame jagamist,
aga meie ei oska küll otsustada,
keda ilma jätta. Seda peaks vald
soovitama näiteks elanikeregistri
järgi,” arvab postkontori juhataja.
Lehti pannakse ka firmade postkastidesse. Postiljonitööd raskendab
see, et suvilarajoonides on teede
otsas grupipostkastid. Postiljon ei
tea, kui mitme omanikud on aastaringsed elanikud, ja täidab kõik
grupikastid, kui tal lehte on.
„Tahaks vallaga koostööd teha,”
ütleb postkontori juhataja, kelle
arvates postkontor küll ei peaks
uurima, kes elab vallas suviti, kes
kogu aeg.

Puudu igal juhul
Aave Läll on siin posti jaganud
üheksa aastat. „Töö maht on meeletult kasvanud,” ütleb ta. „Kui
Aavel on lehejagamisega jälle
näpud põhjas, ütleb ta vahel, et
lähen kottu ära,” räägib juhataja.
„Ole siin hiromant – kellele anda,
kellele mitte,” lisab Aave. Pensionärid tahavad lehte kindlasti, teab
ta. Teab ka seda, et noored viskavad mõnikord suurtes majades lehe
koos reklaamidega postkasti juurde maha.
„Mõned inimesed kortermajades tõstavad lehe kohe postkasti
peale, ei vii tuppagi,” teab juhataja. Kui teaks, kes nii talitavad, siis
neile enam ei panekski kasti. „Kui
oleks tellitav leht, oleks meie töö
konkreetne,” arvab juhataja, aga
nõustub samas, et vallaleht peaks
olema tasuta kättesaadav pensionäridele ja väiksepalgalistele.

Postkontori juhataja kt Linda Tihomirova ja 6900 eksemplari Viimsi Teatajat,
mis postkontorist laiali kantakse.
Aave ütleb: „Meie oleme see
viimane instants, kes peab vastama, miks pole lehte.” Juhataja:
„Kui pretensioon tuleb, hakkame
lahendama. Vabandame, et leht on
otsas.”
Mingi kogus, tavaliselt üks
pakk, st 40 või 50 lehte, jäetakse ka
laiali jagamata: varuks, kui keegi
postkontorisse helistab ja saamata
jäänud lehte palub. Siis pannak-

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

Raamatukogus
on lehti küll

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 6. veebruaril.

se lehele aadress peale ja viiakse
soovijale. Postkontori varupakk
saab juhataja sõnul alati otsa. Seevastu teab asutuserahvas, et raamatukogus on lehte virnade viisi.
Minu küsimusele, kas kõik,
kel leht saamata, ei võiks siis samamoodi ise postkontorisse pöörduda, arvab juhataja, et see tooks
neile rohkesti lisatööd. Varupaki
lehti pannakse postkontoris ka letile, et kes tahab, see võib võtta.
„Mitu lehte keegi võtab, seda meie
ei kontrolli,” räägib Tihomirova.
Juhataja arvates oleks lihtsaim
lahendus suurendada tiraaži. Seda
vallavalitsus teha ei kavatse. „Meil
on 15 000 elanikku ja lehetiraaž
7190. Peaks ju igale perele jätkuma,” arvab abivallavanem Jan
Trei.
Eraisikute postkastide koguarv
on 7535. Lehti saab postkontor
6900. Isegi kui ei jätaks midagi varuks, jääb 635 postkasti ilma.

Postiljonidel on mitu tundi tööd enne, kui postiringile asuvad.

Raamatukogus on reedel kl 12 hubane ja vaikne. Just selline õdus
õhkkond, mis kutsub lugema.
Riiulil on värsked Viimsi Teatajad. Kahe tunni jooksul on siit

lehti võetud kuus, 74 lehte on veel
alles. Ja oh üllatust, alumistel riiulitel on virnades lehe eelmise aasta
varasemad numbrid. 31. oktoobri
lehte on üle jäänud 48 eksemplari,
15. veebruari kuupäevaga 38 lehte,
28. novembrist on alles 20 väljaannet. Kes neid enam tahab.
Kas ehk olekski mõistlik siinset
kogust vähendada, et nende arvelt veidi kojukannet suurendada?
Raamatukogu töötaja Ene Tammik
vaidleb esialgu vastu. Kui raamatukogul on 3000 lugejat, siis 80
lehte pole tema arvates palju. Kolleeg Maie Keskküla lisab, et osa
lehti viivad nad ise pensionäride
päevakeskusse ja pansionaati. Aga
tõde on ju riiulitel: lehti on üle igat
numbrit.
Raamatukogu on kolmel tööpäeval avatud kl 10–17, kahel
päeval 10–13 ja laupäeval 10–15.
Tööinimene küll siia nädala sees
ei satu, arvan ma. Lõpuks nõustub
Ene Tammik, et kui väga vaja, siis
võib ju raamatukogu lehepakki
veidi vähendada.
Aga isegi kui võtta raamatukogust ära 30 ja kojukandele juurde
anda, pole see lahendus. Hea lahendus on praegu leidmata.

Annika Poldre



23. jaanuar 2009

Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Kordoni
tee ning Suur- ja Väike-Ringtee piirkonda
Vee- ja kanalisatsioonitorus
tike paigaldamine Kordoni
tee ning Suur- ja Väike-Ring
teele on 7. etapp Ühtekuulu
vusfondi veemajanduse veeja kanalisatsioonitorustike
rajamistöödest Viimsi vallas.
AS Viimsi Vesi korraldas 11.
augustil 2008 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti käigus rahvusvahelise riigihanke,
mille eesmärk oli Euroopa Liidu kaasrahastamisega rajada
vee- ja reoveetorustikud Muuga külas Kordoni, Mustasauna,
Kungla ja Kordoni põiktänavale ning Rohuneeme külas
Suur- ja Väike-Ringteele.
Riigihankel esitasid pakkumise 18 ettevõtet: Skanska
EMV AS, AS Amaks, Facio
Ehituse OÜ, AS Terrat, Viimsi Keevitus ja Sherman OÜ
ühispakkumine, AS Water Ser,
OÜ Piperec, AS Merko Ehitus
ja SIA Merks ühispakkumine,
AS K&H Tallinn, AS Aspi, AS
KPK Teedeehitus, ASi Teede
REV-2 ja OÜ Megido ühispakkumine, AS Askonto, ASi
Talter ja Põltsamaa Greid OÜ

ühispakkumine ning EG Ehitus
AS.
Odavaima pakkumise esitasid Merko Ehitus AS ja SIA
Merks summas 753 951,80 eurot (ca 11 796 783 krooni).
Rahvusvahelises riigihankes on sätestatud järgmised
tööde mahud: reoveepumplate rajamine (3 tk), isevoolsete
reoveetorustike rajamine pikkusega u 3,4 km, reovee surve
torustike rajamine u 2,6 km,
veetorustike rajamine pikkusega u 4,1 km. Vee- ja reoveetorustikke rajatakse arvestuse
järgi ligi sajale kinnistule.
Torustike
ehitustöödega
peab ehitaja valmis saama
saja viiekümne päevaga alates
lepingu sõlmimisest kuni valminud ehitustööde vastuvõtmiseni.
Praeguse seisuga on lõpetamisjärgus Ühtekuuluvusfondi
kaasfinantseerimisel torustike
rajamised:
• Haabneeme asulas: Mereranna teel, Kesk teel, Kuuse
teel ja Tominga teel;
• Püünsi külas: Vesiroosi teel,
Järve teel ja Kooli teel;

• Tammneeme külas;
• Randvere külas.
Järgmistena on plaanis Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisel teostada järgmised tööd:
• Viimsi keskse veetorustiku
rajamine kahes etapis, kus
esimeses rajatakse toorveetorustik planeeritava veehaarde ja veetöötlusjaama
vahele ning teises ringistatakse planeeritav veetöötlusjaam ja Viimsi asula;
• torustike rajamine Leppneeme külla Kiigemäe ja Luhaääre tee piirkonda;
• torustike rajamine Muuga
külla nn Vana-Muuga piirkonda;
• torustike rajamine Pringi
külas Rummu tee piirkonda;
• Viimsi keskse veehaarde rajamine;
• torustike rajamine Pringi
külla Tuule ja Tammiku teele.

Jan Trei
abivallavanem

Haigekassa kasutab 1. jaanuarist
rahvastikuregistri aadresse

Alates 1. jaanuarist 2009 ka
sutab haigekassa rahvastiku
registris olevaid põhielukoha
aadresse. See tähendab seda,
et aadressi muudatusest ei ole
enam vaja haigekassat eraldi
teavitada, piisab vaid rahvas
tikuregistri teavitamisest.
Isikute aadresse kasutab haigekassa neile teadete (kindlustuskaitse lõppemine, kutse vähiskriiningule) ja dokumentide

(euroopa ravikindlustuskaardi
või asendussertifikaadi) saatmiseks. Seega on väga tähtis,
et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged.
Kui isik soovib haigekassast
näiteks Euroopa ravikindlustuskaarti või mõnda tõendit
põhielukohast erinevale aadressile, on see täiesti võimalik.
Sellisel puhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress
igal konkreetsel taotlusel.
„Autonoomne aadresside
andmekogu pidamine ei täida enam oma otstarvet”, leiab
haigekassa klienditeeninduse
osakonna juhataja Lii Pärg.
„Meie arvates on igati mõistlik, kui isik muudab oma aadressi ainult rahvastikuregistris,
ning need muudatused jõuavad
automaatselt ka teiste asutuste
andmebaasidesse. Selline süsteem on inimestele igati mugavam ja kiirem,” lisas ta.
Isik on kohustatud elukohaandmed
rahvastikuregist-

risse teatama uuele aadressile
kolimisel, ebaõigete andmete
olemasolul või andmete puudumisel. Andmete õigsust
saab kontrollida
kohalikus
omavalitsuses avalduse alusel
või riigiportaalis www.eesti.ee
rahvastikuregistri e-teenuseid
kasutades.
Elukohaandmete registrisse
kandmiseks või muutmiseks
tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele
elukohateade. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale
minnes, posti või digiallkirjaga
e-posti teel saates või kasutades
rahvastikuregistri e-teenuseid
riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata siseministeeriumi kodulehelt www.
siseministeerium.ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki
inimesi üles rahvastikuregistris
oma elukohaandmete õigsust
kontrollima ning vajadusel parandama.

23.01.–06.02.2009 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi
vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Pringi küla, kinnistute Kingu VI ja Ranna I detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 11,9 ha
ja piirneb Viimsi Metskond maatükk nr 79, Telli III, Vardi tee I, Laanekivi tee, Metsaveere tee 2 ja 4,
Kasteheina tee 34, 36, 38, 40, 44 ja 46, Laanekivi tee 12, 24, 27 ja 29, Laanelinnu tee 6 ja 7 kinnistutega. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kahekümne neljale üksikelamukrundile
ja ühele ärimaakrundile. Detailplaneeringuga kavandatud elamute suurim lubatud kõrgus maapinnast
on 8,5 m, ärihoonel 10 m, suurim lubatud ehitusalune pindala elamukruntidel on 250 m², ärikrundil
600 m². Detailplaneeringuga lahendatakse tehnovõrkude koridorid, teedevõrk ja liikluskorralduse
ning parkimise põhimõtted.
2. Pringi küla, Rohuneeme tee 67–1 ja 67–2. Planeeringu ala suurus 0,2 ha ja piirneb Tallinna lahe,
Rohuneeme tee ning Rohuneeme tee 67–3, 69 kinnistutega. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja abihoonete ehitamiseks, suurima lubatud
ehitusaluse pindalaga 277 m² ja kõrgusega 8,5 m.

Kanalisatsioonitorustiku rajamine on mahukas töö.

Prügi Randvere kalmistul
Mõned aastad tagasi kolis
Randvere kalmistu prügi ma
hapaneku koht läänepoolse
müüri äärest põhjapoolse
äärde. Kui vanasti oli konk
reetne koht, siis nüüd katab
prügi enamiku müüri äärest.
Samal ajal paigaldati ka mit
tekõduneva prügi konteine
rid ja algelised selgitavad
sildid, mida kuhu viia.
Kahjuks ei hooli väga paljud haudade korrastajad sellest sortimisest ja viivad oma
sortimata prügi sinna, kuhu
ligem. Meie perele paistab
see kalmistuserv nii aiast kui
ka akendest. Olen siis isikliku teeme-ära-vormis mitmeid
aastaid
järelsorteerimisega
tegelenud, ka uued sildid pannud, ka ühe prügihunniku idapoolse müüri äärest lausa haudade kõrvalt likvideerinud.
Äkki mõjub foto avaldamine
Viimsi Teatajas koos paari
selgitava lausega veidi korrale
kutsuvalt.
Konteinerid on küll mõnda
aega tühjendamata, aga see ei
saa olla mingi argument. Kui

keegi oleks üritanud neid küünlaid enne konteinerisse viia, ei
hakkaks ta neid paarisaja meetri kaugusele tagasi tarima, vaid
jätaks pigem konteineri kõrvale. Tekib ju mulle tööd pidevalt

ja ka sel ajal, kui konteinerid
on tühjad.

Olavi Orgmets
Randvere
tel 5680 1953

Meeldetuletus lemmikloomapidajatele
Tuletan teile meelde, et koeraga üldkasutatavates kohtades,
sealhulgas kõnniteel, jalutades, peab panema loomale
suukorvi ja suutma lemmikut
ohjata. Lisaks sellele peab
omanik koristama koera järelt
hunnikud, mitte jätma need
tee peale.

Kõnniteed on üldkasutatavad ja arvan, et keegi meist
ei vaimustu, kui peab käies
väljaheidete vahel laveerima.
Oleks aeg aru saada, et seadused kehtivad kõigile ja need on
täitmiseks.
Koerte jalutamiseks on meil
veel piisavalt metsaaluseid ja

vähem käidavaid kohti. Loomi ei pea mööda kõnniteed
ja teiste aiataguseid jalutama.
Loodan mõistvale suhtumisele
ja seadusekuulekusele, et ei tekiks pahandusi.

Elle Kübarsepp
Lubja külavanem
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C:

vallaametnik Vastab

Sotsiaal- ja tervishoiuameti
juhataja Reet Aljas (end. Järv)

juubeliaasta
sündmused

D:

Sotsiaal- ja tervishoiu
küsimused on reeglina
väga tundlik teema, olgu
riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil. Viimsit
tuntakse kui rikast valda,
kas siin on midagi tunduvalt teisiti või tuleb rinda
pista samasuguste muredega nagu mujal?
Eks abivajajaid on igal pool.
See, et Viimsit peetakse rikkaks vallaks, tuleneb sellest,
et siia on viimse kümne aasta
jooksul kolinud palju uusi elanikke, kelle hulgas paljud suurema sissetulekuga. Samas on
siin ka põliselanikud, kes meie
poolsaarel juba mitmendat põlve. Samuti on tänane pensionär
olenemata elukohast ikka pensionär.
Küll on meil natuke erisugused probleemid võrreldes
teiste omavalitsustega. Näiteks
ei ole me pidanud eraldi tegelema (seni veel) töötusega, kuid
samas on lastekaitsetööd palju
rohkem kui mujal.

Kui palju on Viimsis pensionäre, kui palju sotsiaaltoetuste saajaid, milline
on vallamajas tagasiside
nende tegutsemistest ja
toimetulekust?
Pensionäre on tänase seisuga
2030 ehk umbes 13 protsenti
vallaelanikest. Sotsiaaltoetuste
saajaid ligi 300. Osa on loomu
likult abi vajanud vaid ühe
korra. On ka suur hulk isikuid,
kes juba pikemat aega pidevat
toetust vajavad ja ka nõustamisega abi saavad. Sotsiaaltöö ei
seisne ainult rahaliste toetuste
jagamises, vaid nõu andmises
inimese toimetuleku parandamiseks ja elu paremaks korraldamiseks.
Rahalisi probleeme ei lahendata ju enamikul juhtudel
rahaga, vaid ikka kulutamisharjumuste ja väärtushinnangute muutmisega. Ja ega asjata
ei öelda, et õpeta näljane õngitsema, mitte ära anna talle kala,
sest kala sööb ta kohe ära ja
nälg on tagasi. Kui ta aga oskab edaspidi endale jätkuvalt
kõhutäisi püüda, siis nälg enam
ei kimbuta. See kehtib siiski ainult noorte inimeste kohta, kes
oma toimetulekut eri viisil parandada saavad.
Loomulikult on ikkagi tänased pensionärid need, kes
püüavad teenimatult raskes
olukorras igapäevaeluga toime
tulla.

Vald on vähemalt kõrvalt
vaadates suurt tähelepanu
pööranud puuetega inimestele, eriti lastele. Mida
võiks siin välja tuua, mida
on plaanis veel teha?
Puuetega inimesed on meie
prioriteet juba sellepärast, et
see on kirjas seaduses. Aga sa-

6.-–20. veebruarKindral Johan Laidoneri (12.02.1884–13.03.1953)
125. sünniaastapäeva tähistava Viimsi kooliteatri
etenduse „Ma vaatan maailma Igaviku Aknast”
etendused Laidoneri muuseumis

A: Viimsi valla värviline vapp
B: Viimsi valla kahevärviline vapp
C: Viimsi valla must-valge vapp
D: Viimsi valla kahevärvilised vapid koos nimega

20. veebruar

Pidulik Eesti iseseisvuspäeva tähistamine
Viimsi mõisas

23. veebruar

Vastlapäeva võistuliug Laidoneri mõisa mäel

4. märts

Õpilaskonverents „Eesti eile, täna ja homme”
Viimsi Keskkoolis

5. märts

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse 15. juubeli
sünnipäev (05.03.1994)

6. märts–1. aprill MTÜ Komose muusikalilavastuse „Winnifred ja
hernetera” etendused Viimsi huvikeskuses

mas on see inimrühm, kus iga
panus läheb otse nende heaolu
parandamiseks. Viimsi vallas toimib juba aastaid MTÜ
Invaühing, kes koondab endas
puuetega laste vanemaid.
Kunagi sai see ühing loodud
valla lastekaitsespetsialisti ja
aktiivsete lapsevanemate algatusel eesmärgiga parandada
puuetega lastele pakutavaid
võimalusi. Täna on juba olemas traditsioonilised tegevused, nagu suve- ja perepäevad
ning tähtpäevade tähistamised.
Lisaks on kolm tublit vanemat
ennast lapsehoiuteenuse pakkujateks koolitanud ning selles
osas on edaspidiseks plaane
tehtud. Algatuseks viidi ellu
laste koolivaheaja laagri projekt. Valla osa on siin ikka rahaliste vahendite leidmine.
Samas on mul juba teist
aastat südamel puuetega laste koolitransport. Tänapäeval
viivad vanemad iga päev ise
lapsi Tallinnas asuvatesse erikoolidesse ja vald püüab neid
rahaliselt aidata. Olen välja
töötanud puuetega laste kooli
transpordiprojekti, kuid seni ei
ole kahjuks selle rahastamine
vallale veel jõukohane. Loodan väga, et lähimal ajal see
projekt ikkagi käiku läheb.

Kuidas hinnata viimsilaste tervist, või õigem oleks
vist küsida – tervisekäitumist? Ega neid valdasid
eriti palju ole, kus ametis
oma vallaarst, küll poole
kohaga. Kas viimsilane
pääseb arsti jutule kergemini kui mujal?
Üldiselt ei saa viimsilaste tervise üle nuriseda. Kuna vallas
elavad statistika järgi enamuses ikkagi keskmisest suurema
sissetulekuga inimesed, siis
kulutatakse ka oma tervisele keskmisest rohkem. Vallas
on olemas võimalused mitme
spordiliigi harrastamiseks, väl-

ja arendamisel on kogu valda
hõlmav kergliiklusteede võrk,
mis on tähtis just tervisespordi
harrastajatele.
Vallaarsti kohustus on muu
hulgas
tervishoiujärelevalve
korraldamine valla territooriumil, osalemine valla sotsiaalprogrammide väljatöötamisel,
ettepanekute tegemine omal
alal, elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele
suunatud tegevuse korraldamine. Seega on vallaarsti tööpõld
tunduvalt laiem kui esialgselt
arvata võib. Valla seadusejärgne
kohustus on korraldada esmatasandi (s.o perearstid) arstiabi.
Viimsis tegutseb seitse perearsti
ja vaid ühel neist on veel miinimumnimistu täitumata. 2009.
aastal teeb vallavalitsus ilmselt
maavalitsusele ettepaneku uue
perearsti praksise loomiseks
Viimsi valda. Praegu tundub
küll, et perearstile pääseb küllalt ruttu.

Sotsiaalametniku töö sisaldab lisaks arvutule hulgale paberitele inimestega
suhtlemist, nende ärakuulamist. Kui palju teie poole pöördutakse, kes need
inimesed enamjaolt on,
mis on põhilised mured?
Meie poole pöördutakse kõikvõimalike küsimustega ja vastuvõtuajal on ruumis ikka jätkuvalt kodanikke, kellel nõu
või abi vaja. Meie ametit külastavate inimeste arv ei olegi
nii tähtis. Oluline on vaid see,
et igal siiapöördujal on isiklik
mure ja sellega tegelemine võtab erineva hulga aega. Küsitakse rahalist abi ravimite või
abivahendite muretsemiseks,
nõu, juhul kui pereliige on oota
matult haigestunud või vanem
voodihaigeks jäänud.
Nooremad pered on hädas
igapäevase toimetulekuga, kui
on töö kaotatud või lapsega
koju jäädud. Teinekord küsi-

13. märts

President Lennart Meri (29.03.1929–
14.03.2006) 80. sünniaastapäeva tähistava
näituse avamine Rannarahva Muuseumis
Näitus on avatud 13.03.–11.04

27. märts

Viimsi valla meistrivõistlused ujumises Viimsi SPAs

4. aprill

Harjumaa õpetajate konverents 2009 „Ka
sisaliku tee kivil jätab jälje” Viimsi keskkoolis

18. aprill

Viimsi huvikeskuse rahvamuusikaansambli
RVallaalune” 20. juubelisünnipäeva (1989)
kontsert Viimsi huvikeskuses

takse ka lihtsalt prügivedaja
telefoninumbrit. Palju on lastekaitsetööd, kui pered lahutavad
ja omal jõul kokkuleppeid sõlmida ei suudeta.

8. mai

Viimsi muusikakooli kevadkontsert EELK Viimsi
Püha Jaakobi kirikus

9. mai

XXIII Viimsi jooks Haabneemes

9. mai

Swedbanki Noorte Mägirattasarja etapp Viimsis

Kui kaua oled ise Viimsis
tööl olnud, kuidas siia sattusid?

9. mai

Emadepäeva kontsert Viimsi huvikeskuses

11. mai

Viimsi valla 90. aastapäev (11.05.1919). Väike
valla ajalugu ja raamatut tutvustav seminar,
raamatu esitlus ning rändnäituse „Viimsi
vald 90” avamine. Näitus on avatud 11.–15.05
Rannarahva muuseumis

15. mai

Viimsi valla 90. aastapäeva tähistav sünnipäeva aktus ja kontsert Viimsi keskkoolis

16. mai

Kila-kolatäika Rannarahva muuseumi õuel

31. mai

Lastekaitsepäeva tähistav pereüritus „Suur
päev” Viimsi huvikeskuse õuel

5. juuni

Seaküla Simsoni 50. juubelinäituse avamine
Rannarahva muuseumis. Näitus on avatud
05.06.–31.08

9. juuni

Ajalehe Viimsi Teataja 20. juubelisünnipäeva (1989) tähistava näituse avamine Viimsi
raamatukogus

18. juuni

Pranglisaarte muuseumi avamine näitusega
„Välitööd Prangli saarel 2008. aastal”

20.–21. juuni

Viimsi karikavõistlused jalgpallis lastele Viimsi
pargi palliplatsidel

23. juuni

Viimsi valla jaanituli 2009 Viimsi vabaõhumuuseumis ja Rannarahva muuseumis

24.–26. juuli

Viimsi lahtised meistrivõistlused purjetamises
Tallinna lahel

25. juuli

Kalapäev ja kontsert „Austusavaldus Arved
Haugile” Viimsi vabaõhumuuseumis

31. juuli

Torupillifestival Viimsi vabaõhumuuseumis

1.–15. august

Emajõe Suveteatri lavastused Viimsi algupärandi ainetel Viimsi vabaõhumuuseumis

7.–8. august

Prangli spordipäevad

29. august

„Viimsi turvalisusepäev 2009” Viimsi mõisapargis

29. august

Muinastulede öö Viimsi vabaõhumuuseumis

1. september

Karulaugu kooli ja lasteaia avamine

6. november

Näituse “Hülgeküttide jälgedes” avamine
Rannarahva Muuseumis

Olen Viimsi vallavalitsuses töötanud alates 1997. aastast. Tulin
tööle uuele ametikohale maaametis, ajal kui Harju maavalitsus andis vallale õiguse sõlmida
maa ostueesõigusega erastamise
lepinguid. Minu ülesanne oligi
nende lepingute ettevalmistamine ja erastajatega lepingute
sõlmimise korraldamine.
Alates 2000. aastast töötan
sotsiaalameti juhataja ametikohal, seega läheb juba üheksas
aasta.
Koos uue ametikohaga asusin ka seda eriala õppima ja tänavuseks olen omandanud magistrikraadi sotsiaalteadustes.

Lõpetuseks nagu ikka:
mida teeb Reet Aljas siis,
kui töö selleks korraks
tehtud ning aega enda ja
lähedaste jaoks?
Olen väga kodune inimene ja
lähen pärast tööpäeva rõõmuga
kodurahu nautima. Lapsed on
mul juba ammu täiskasvanud ja
seega ei ole mul sellekohaseid
kohustusi. Püüan jõudumööda
enese arendamisega tegeleda.
Koolitee sai ka eelmisel aastal
otsa ja mõtlen praegu pingsalt
edasise isikliku arengu üle.
Pole ju ka välistatud, et haridustee veel kord jalge alla võtan.
Viibin meelsasti looduses
ja püüan ka reisides maailma
avardada. Teatud füüsilised tegevusedki ei ole välistatud: käin
ujumas ja (kepi)kõndimas, suvepoole ka rulluisutamas ning suusamäedki pole mulle võõrad.

Küsis Jüri Leesment

29. november Advendiküünla süütamine ja jõulurahu väljakuulutamine Viimsi vabaõhumuuseumis
20. detsember Viimsi valla taasasutamise 19. aastapäeva
(20.12.1990) tähistamine Rannarahva muuseumis
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Viimsi vald saab 90aastaseks
de külade elanikud ka Wiimsi vallaga ühineda, millega
meie, Wiimsi rahvas, kokku
lepime.
Seda ühist soowi tõendame
allpool oma allkirjadega külakaupa antud järjekorras...
Wiimses
8dal oktobril 1917
Komisjooni liikmete allkirjad: A. Säinas, J. Lambot, K.
Raja, G. Laur, J. Liibiht”.

Kui eelmisel aastal pidasime
oma riigi juubelit, siis sellel
aastal tähistame oma val
la 90. sünnipäeva. Tänane
Viimsi vald, mille omavalit
suslik staatus sai taastatud
1990. aastal, asutati juba
1919. aasta maikuus.

Väike eellugu

Nagu alati, on iga algus raske
os nimega
ja tihti ka keeruline. Viim-

si valla asutamise tagamaad
ulatuvad kogunisti 19. sajandi keskpaika. 1866. aastal
kinnitas keiser Aleksander
II seaduse, millega vallad
vabanesid mõisa kontrolli
alt. Viimsi poolsaarel asutati
kaks valda: Viimsi ja Maardu vald. 1891. aastal teostati
Eestimaa kubermangus haldusreform, mille tagajärjel
Viimsi, Maardu ning kõrvalasuvad Saha ja Nehatu
vallad üheks suureks Nehatu
vallaks liideti. Sellest ajast
on rohkelt teateid ja kaebusi,
kus rahvas avaldab protesti
suurvalla aadressil. Endiste
Viimsi ja Maardu valdade
elanikkonnaks olid peamiselt
randlased, Saha ja Nehatu
vallas aga põllumehed. Tihti
esines suuri tülisid, kui põllumehed kaluritele tähtsatest
probleemidest mööda vaatasid. Aastatega vastasseis
suurenes ning 1917. aasta revolutsioonilised sündmused
Venemaal ja segadus omavalitsusüksustes andis ka siinsetele randlastele tõuke oma
soovide elluviimiseks.

Esimene samm
1917. aastal (kuupäev teadmata) valisid Viimsi poolsaare
elanikud rahvakoosolekul viieliikmelise „Nehatu valla lahutamise asjaajamise komisjoni”. Komisjoni kuulusid Aleksander Jaani p. Säinas, Jaan
Jaani p. Liebicht (ka Liibiht),
Julius Tõnu p. Lambot, Kalle
Hansu p. Raja ja Gustav Juhani p. Laur. Komisjon koostas
21.10.1917 Viimsi poolsaare
elanike nimel Ajutisele Maanõukogule palvekirja. Kirjas
toodi välja suuremad tekkinud
probleemid. Esmalt heideti
ette vallamaja liiga kaugel olemist, mistõttu hobusteta kaluritel on raske seal asjaajamisi
toimetada ning oma esindajat
sinna tööle saata. Lisaks toodi
välja pidev vastasseis kalurite ja põllumeeste vahel ning
avaldati soovi ise üleval pidada oma koole ja hoolitseda
väetite eest.
Palvekirja
kokkuvõttes
seisab: „Neil ülemal nimetud põhjustel palume austatud Kubermangu Nõukogu
meie soowidele wastu tulla
ja Wiimsi kogukonnas asuwa
Wiimsi mõisa Pirita, Miiduranna, Lubja, Pringi, Rummu,
Püünsi ja Rohuneeme külad
Nehatu walla küljest ära lahutada ja need iseseisvaks
wallaks nimetada. Peale selle
on naabruses olevas Maardu
kogukonnas kolm küla, Lepneeme, Tamneeme ja Randwere geografiliselt Wiimsi
kogukonnaga ühes seisukohas
ja sellepärast soowiwad nen-

Suurvalla lahutamise küsimusega hakkas tegelema Harju
maakonna nõukogu. Asjad
küll liikusid, kuid väga aeglaselt: küllap mõjutasid asjaajamise kulgu riigi loomisega
kaasnevad segadused. Küsimus kerkis tugevalt päevakorda 28.12.1918, mil Harju maakonna valitsus esitas järelepärimise Nehatu vallavalitsusele,
kas Viimsi rahvas ikka veel
iseseisvuda soovib. Nehatu
abivallavanem andis oma tagasisides teada, et Viimsi rahvas nõuab tungivalt Maakonna
nõukogu esimesel koosolekul
küsimuse päevakorda võtmist
ning sellele rahuldavat lahendit.

Teine samm
26.01.1919 toimus Pringi külas Viimsi koolimajas 108
kohaletulnuga rahvakoosolek,
kus valiti uuesti valla taasloomise küsimustega tegelev komisjon koosseisus Julius Lambot, Jaan Liebicht, Aleksander
Säinas ja Kustas Tomingas
Viimsist ning Gustav W. Laur
Maardu kogukonna Leppneeme külast. Komisjoni nimeks
sai „Nehatu vallast lahutamise
ja iseseisva valla sisseseadmise eeltööd tegev viieliikmeline
ajutine komisjon”.
Randverest ja Tammneemest ei viibinud koosolekul
ühtki inimest ja nende külade
saatus jäeti lahtiseks. Selleks
et Viimsi valda taas asutada
endise Viimsi mõisa küladest,
kuhu juurde kuuluvad nüüd ka
Maardu kogukonna Leppneeme, Tammneeme ja Randvere külad, tuli eelnevalt nende
külaelanike loend koostada ja
sinna nende nõusolekud saada. Kui Randvere elanikud ei

avaldanud enam soovi Nehatu valla koosseisust lahkuda,
siis tuli kõigilt Leppneeme ja
Tammneeme elanikelt küsida
nõusolek loodava Viimsi valla
koosseisu saamiseks. See ülesanne anti Gustav Laurile, kes
kõiki 309 inimest külastas ja
kooskõlastused sai. Kui kõik
materjalid olid koos, edastati
need Harju maakonna valitsusele.
11.02.1919 tegi Harju
maakonna valitsuse esimees
visiidi Nehatu vallamajja ja
30.03.1919 Viimsi koolimajja.
Visiitide eesmärk oli tutvuda
kohalike oludega ja seejärel
otsustada valla taasloomise
küsimus.
Kummalgi korral olid
koosolekule kogunenud vallaametnikud ja kohalikud elanikud. Esitati mõjuvaid põhjuseid, miks Viimsi vald peaks
olema eraldiseisev omavalitsus. Toodi uuesti välja vallamaja ebasoodne asukoht,
samuti see, et postikorraldus
vallamaja ja Viimsi vahel
puudus. Samuti polnud Nehatu piirkonna elanikel valdade
eraldumise vastu midagi, sest
viimsilaste „jonni” pärast oli
ametlik asjaajamine vägagi
tülikas. Esimees mainib oma
ettekandes, et Viimsi mõisaomanik lubas iseseisva valla
valitsusele ruumid kasutada
anda. Elanikud lubasid Viimsi
valla ülalpidamiskulusid kanda.

Viimsi valla asutamine
Harju maakonna valitsus
pöördus 09.05.1919 oma kirjaga Harju maakonna nõukogu
poole ja nentis, et on tutvunud
valla oludega ning rahva soovidele vastu tulles ei leia maakonna valitsus takistusi nende
palve täitmiseks.
Maakonna valitsus andis
sellele küsimusele 11.05.1919
protokollitud otsuse nr 326
– „Nõus olla”. Otsus edastatati Harju maakonna nõukogule, milles tehti ettepanek anda oma nõusolek selle
kohta, et Viimsi kogukond
ja Maardu kogukonna Leppneeme ja Tammneeme külad

eraldatakse Nehatu vallast ja
nendest asutatakse uus iseseisev vald. Üheks maakonna
nõukogu liikmeks oli Viimsist
pärit Aleksander Säinas, kes
oli ühtlasi ka valla loomise
komisjoni liikmeks. Säinas
kui tuntud kõnepidaja rääkis
samuti iseseisva Viimsi valla
loomise poolt, mis kiirendas
otsustamise protsessi.
Maakonna nõukogu kinnitas maakonna valitsuse otsuse
11.05.1919 järgmiselt: „Ettepanek vastu võetud ühel häälel.” Nii asutatigi Eesti riigi
kohaliku omavalitsuse haldusüksus Viimsi vald.
Iseseisva Viimsi vallana
ilma igasuguste haldusreformideta tegutseti kuni 1939.
aastani.

Pidevad muutused
1939. aastal tekkis taas suurvald – Viimsi liideti Nehatu
vallaga ja seekord sai nimeks Iru vald. Nõukogude
haldusreformi käigus nimetati Iru vald ümber Iru valla töörahva saadikute nõukoguks. Saksa okupatsiooni
ajal 08.1941–09.1944 oli
taas kasutusel nimetus Iru
vald. Nõukogude korra taaskehtestamisel 1944. aasta
sügisel kandis vald jällegi
Iru valla TSNi nime.
02.03.1945 liideti Pirita
ja Lepiku külad ning Kose ja
Merivälja asulad Tallinnaga.
Augustis 1945 loodi külanõukogud ja Iru valla TSN jaotati
Iru, Maardu ja Viimsi külanõukoguks. Selle sammuga muudeti Eesti NSV haldussüsteem
kolmetasandiliseks (maakond
> vald > külanõukogu). Esimesed külanõukogu esimehed
määras ametisse keskvõim,
kohalikud valimised toimusid
alles 1948. aasta jaanuaris.
Iru valla TSNi täitevkomitee
tegutses kuni 1950. aastani,
mil vallad likvideeriti. Juba
varasemalt olid külanõukogud
valla funktsioonid valdavalt
üle võtnud.
17.06.1954 liideti Viimsi ja Iru külanõukogu üheks
– Viimsi külanõukoguks.
21.05.1960 liideti Viimsi

külanõukoguga
Naissaar.
24.11.1967 liideti Muuga aedlinn Tallinnaga. 10.03.1971
likvideeriti Prangli külanõukogu ja territoorium liideti Viimsi külanõukoguga. 27.12.1976 liideti 172
ha Viimsi kn territooriumi
Jõelähtme külanõukoguga.
17.07.1980 toimusid suured
halduspiiride muutused Maardu alevi ümbruses: Maardu
aleviga liideti Jõelähtme ja
Viimsi kn maid ning Tallinna
linna alt Muuga aedlinn.
Nõnda kujunes 50 aasta
jooksul välja tänase Viimsi valla haldusterritoorium.
1989. aastal olid järjekordsed külanõukogude valimised. Viimsi külanõukogu esimeheks valiti Ants-Hembo
Lindemann, kes kohe 1990.
aastal ametisse astudes asus
Viimsile valla õiguseid taastama. Nii saigi 20.12.1990
Viimsi külanõukogu esimesena Harjumaal valla õigused ja
staatuse.

Väärikas juubel
Meie väikese rannaäärse valla sünnipäeva-aasta algab 26.
jaanuaril, mil 90 aastat tagasi
valis rahvas komisjoni, mille töö tulemusena moodustati
iseseisev Viimsi vald. Juubeli
aasta lõpeb 20. detsembril valla taasasutamise 19. aastapäevaga.
90 aastat on küllaltki väärikas vanus ja seetõttu on
valla sünnipäeva-aastal Viimsi asutuste koostööna valminud „Viimsi 90” ürituste
programm. Selle raames on
tulemas palju põnevaid näitusi, etendusi, kontserte ja
rahvapidusid.
Juubeliaasta
kulminatsioon on 11. mail,
kui esitletakse Viimsi valla
ajalooraamatut. Sünnipäevakontsert koos piduliku vastuvõtuga toimub 15. mail Viimsi koolis. Sündmustega kursis
olemiseks jälgige „Viimsi 90”
programmi ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla kodulehel.

Alar Mik
Viimsi Muuseumid

Viimsi valla asutamise ajutise komisjoni liikmed – mehed, tänu kellele meil on olemas tänane Viimsi vald. Aleksander Säinas Eigi talust Püünsist, Gustav-Woldemar
Laur Vinnuniidi talust Leppneemest, Julius Lambot Oti talust Rohuneemest ja Kustas Tomingas Vanani talust Püünsist. Viiendaks komisjoni liikmeks oli Jaan Liebicht,
kelle pilt puudub.
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Viimsi mitmekesine kultuurimaastik
Jaanuarikuu
koduloolaste
seminari teemaks oli Viimsi
kultuurimaastik: kahe tun
ni jooksul andis kultuuriloo
seltsi liige ja Viimsi Muuseu
mide arendusjuht Alar Mik
ülevaate kodukandi muin
suskaitse- ja loodusobjek
tidest,
militaarrajatistest,
hoonetest ja arhitektuurist
ning pärandkultuuriobjekti
dest.
Kultuurimaastik pole mitte kultuur ega selles tegutsevad rühmitused, vaid looduskeskkonna osa, mis erinevatel aegadel
on kujunenud loodustegurite ja
inimtegevuse tulemusena ning
mida saab rühmitada vastavalt
tunnustele ja ilmele.
Ettekande esiteema oli mälestised ja looduskaitseobjektid.
Ülejäänud
kultuurimaastiku
objektid sai jaotatud parema
ülevaate saamiseks järgnevalt:
loodus ja keskkond, militaarobjektid, hooned ja arhitektuur
ning pärandkultuur. See viimane mõiste on küllaltki laia tähendusega ja jaguneb omakorda mitmeks valdkonnaks. Kõik
eespool nimetatu – mälestistest
kuni arhitektuurini – võib samuti kuuluda pärandkultuuri alla.

Muinsuskaitse
Muinsuskaitsealuseid objekte
on Viimsi vallas 92, need jaotuvad järgnevalt:
- 43 kunstimälestist
- 36 arhitektuurimälestist
- 6 ajaloomälestist
- 4 tehnikamälestist
- 3 arheoloogiamälestist.
Kunstimälestiste alla kuuluvad põhiliselt kirikutes olevad
maalid, küünlajalad, lühtrid jm
ajaloolised sisustuselemendid.
Teise suurema valdkonna moodustavad arhitektuurimälestised, kuhu valdavalt kuuluvad
merekindluse patareid ja militaarrajatised. Siia kuuluvad ka
Viimsi mõisahooned, kirikud,
Keri tuletorn, tähtkantsid ning
Viimsi vabaõhumuuseumi Kingu talu hoonestik. Ajaloomälestistena on arvel Randvere ja

Alar Mik tutvustamas Viimsi poolsaare vanade
kohanimede kaarti.
Prangli kirikuaiad, Naissaare ja
Rohuneeme kalmistud, „Eestiranna” ühishaud ning Prangli
koolihoone. Valla kõik tehnikamälestised asuvad Naissaarel: diiselvedurid TU6A, kitsarööpmeline lokomootor ja
Canet’ suurtüki soomustorn.
Arheoloogiamälestistena
on kaitse all Viimsi ja Prangli
asulakohad ning Aksi labürint.
Huvilised saavad mälestistega
tutvuda aadressil http://register.
muinas.ee/aruanne03pre.asp.

Looduskaitse
Looduskaitse all on Viimsis
kümmekond objekti. Neist
suurim on 1995. aastal asutatud Naissaare looduspark, mis
hõlmab tervet saart. Metsasel
saarel leidub lagedaid alasid
mererannal, vanades külakohtades ning metsade keskel
asuvates madalsoodes. Kõige
tähelepanuväärseima taimestikuga kooslus on saare idarannikul paiknev Taani Kuninga
aed, tuntud ka Lehtmetsa pargina.

Militaarobjektid

Viimsi poolsaarel asub Mäe- Siia alla saab liigitada rajatisi
aluse maastikukaitseala, Prang- alates tähtkantsidest kuni täli kaguneemikut ning Aksi saart naste kordoniteni.
hõlmab Natura 2000 koosseisu
Ühe suurema ja atraktiivsekuuluv Prangli maastikukait- ma osa moodustavad kindlasti
seala.
Ka
merekindluseal leidub
se
rajatised
rohkelt liigiNaissaarel
kooslusi ja
– tsaariaegsed
samblikke.
patareid nr 5,
Üksik6, 7, 8, 9, 10 ja
objektidest
11 ning Eesti
on kaitse all
patareid nr 4,
Rohunee5 ja 12, lisaks
me hiidrahn
kitsarööpmeehk Maisiline raudtee
niidu
kivi,
ja muude sõBaltimaade
jaliste rajatissuurima ümte
varemed.
bermõõduga
Nõukogude
Muuga Kabeajast kõnelelikivi, Riiavad Naissaare
söödi tamm
miinide tehas
(ümbermõõt
ning kõikjal
4,4 m), kiViimsis asuvil
kasvav
nud kordonid,
Tädu kuusk,
valveputkad ja
Röövli ehk
kontrollpunkHundi ehk
tid.
Kuradikoo- Vahitorn Naissaarel miini
Viimsi mibas ja Viimsi de komplekteerimiste
litaarajaloost
m õ i s a p a r k . hast ümbritsevate okas
saab lähemalt
Kohaliku
lugeda Viimsi
kaitse all on traataedade vahelisest
Muuseumika 8000 aasta tsoonist. Kui varasemalt
de kodulehelt
vanune Soo- kohtas vahitorne kõikjal,
www.viimsisepa
raba, siis tänavuseks on need
muuseumid.ee
mida iseloo- juba harulduseks muutu
rubriigi „Viimmustavad rasi ajalugu” alt.
nud.
bamännikud
Hooned,
ja vanad turbavõtukohad.
rajatised ja arhitektuur

Loodusest

Naissaarel asuv kitsarööpmeline lokomootor, mis on
ehitatud T-54 linttraktori baasil 1958. a. Selle Eestis
ainsana säilinud eksemplari on suutnud kohalikud
saareelanikud mitmeks jupiks lammutada.

rohkesti roostikke, Prangli
lääneosas laiuvad suured ranna
niidud ja kadastik.
Viimsis on kaks raba – Soosepa ja Leppneeme. Leppneeme raba asub küla lõunaosas,
raba idaservas leidub mitmed
allikad. Kõige soorikkam paik
Viimsis on Naissaar, kus leidub kuus sood: Storkärri, Sinkarka, Vättloiku, Kullkrooni-,
Kunila- ja Suursoo. Prangli
lõunaosas asub Suuresso soo.
Poolsaarel pole seevastu teada
ühtegi sood.
Lisaks leidub Viimsis ka
rohkelt veekogusid. Aksil asuvad neli järve, mida kohalikud
kutsusid loikudeks. Viimsi
poolsaare üks suurim järv on
Viikjärv, Pärnamäe külas asub
Vehemaa tehisjärv. Väiksemaid
tiike leidub endise Rohuneeme raketibaasi territooriumil,
Viimsi mõisapargis ja Soosepa
raba ääres. Muuga küla läbib
Muuga oja, tuntud ka Naisteoja
nime all. Naissaarel pole teada
ühtegi järve ega oja. Vaid suuremad õhitud patarei kraatrid
on täitunud veega.

Vaatamata sellele, et oleme
väike vald Tallinna linnastu
servas, on meil hulgaliselt saari, looduslikult mitmekesiseid
piirkondi ja palju huvitavaid
loodusobjekte, millest kõigest
siinkohal kirjutada ei jõuagi.
Näiteks on Viimsis loendatud
üle 220 rändrahnu. Saari koos
väikeste saarekestega on meie
vallal 17. Leppneemes, Tammneemes ja Randveres leidub

Viimsis on säilinud üsna vähe
ajalooliselt tähtsaid ja ühiskondlikke hooneid. Lammutatud on Lubja kõrts, Pringi
suvemõis, Haabneeme mõis,
planeeringu järgi lammutatakse Miidurannas asuv vana vallamaja.
Vanim ehitis Viimsi vallas
on kahtlemata 1719. aastast
pärinev Keri majakas. Veidi
uuemad on mõisahooned ja
nende juurde kuuluvad rajatised: Viimsi mõisasüda, Lub-

ja mõisahooned, Haabneeme
mõisa ait ja Prangli mõisakeldrid. Tsaariajast on säilinud mõnikümmend ja esimese vabariigi aegsest perioodist natukene
rohkem kaluritalusid, olgugi
et ümberehitatult. Tähelepanu
vääriv ehitis on Haabneemes
suurtalunik Hans Kuigile kuulunud Kiviloo talu ehk Kuigi
mõis – nagu seda rahvas kutsus.
Nõukogude ajast pärineb
mitu oma ajastu arhitektuuripärlit: Kirovi kolhoosi keskasula ansambel ning mitmes
Viimsi külas asuvad tolleaegsete tipparhitektide tööd.

Pärandkultuur
Nagu eespool sai mainitud,
siis see mõiste on väga lai.
Pärandkultuur hõlmab enda
all muinasaegseid asulakohti,
piirimärke, mõisaarhitektuuri,
mälestuskive, sõjalisi objekte, hauatähiseid, kultusekive,
koolimaju, kõrtse, pritsukuure, seltsi- ja vallamaju, vanu
kohanimesid, kaeve, kivikeldreid, põliseid talukohti, sepikodasid, lautreid, paadikuure,
turbavõtukohti, vanu meremärke, põliseid metsateid ja palju
muid objekte. Selle valdkonna
kaardistamiseks ja inventeerimiseks on välja töötatud oma
tehnoloogia.
Viimsi suurimaks pärandkultuuri valdkonnaks on vanad
kohanimed: neemed, lahed, talud, paigad, kivid, metsad jne.
Palju on ka kirja pandud selliseid nimesid, mida pole kaar
dile kantud ja tänavuseks on

mille kohaselt Viimsi mõisnik
talupoegade abil laevu röövis.
Pranglilt on teada Jahukari legend ja Piraatide saare legend.
Rohuneeme tipust pärineb
Rauaneeme lahingu ja Kumbli saare legend. Veel on teada
hundiaugu lugu ja teated Randvere metsas olevatest ravimise
kividest.
Naissaarel ja Aksil leidub
palju endiste taluhoonete vundamente, varemeid ja kiviaedasid. Kunagiste kalurikülade
randades võib näha rohkelt
vanu lautreid, paadikinnitusi,
lõhatud kive ja võrgukuuride
vundamente.
Pärnamäe külas asuvad
Viimsi muinasaegse asustuse
jäljed: Viimsi I ja II tarandkalme, kaks asulakohta ja rauasulatuspaik. Lähedal (Tallinna
territooriumil) paikneb ka
ühelohuline Pärnamäe kultusekivi.
Pärnamäel asub Viimsi esmamainimist tähistav mälestuskivi, Viimsi mõisa ees on
mälestuskivi sõjas langenuile
ja Naissaarel mälestuskivi põlistele perekondadele. Leppneeme sadamas on ankruga
kivi, Naissaarel looduskeskuse
ees miiniskulptuur, Randveres
asub skulptuuride aed. Valla eri paigust võib leida veel
palju mälestuskive, skulptuure
jne.

Lõpetuseks
Kokku leidub Viimsi kultuurimaastikul üle 1200 nimetuse
objekte. Kui Viimsis ringi jalutate, võtke fotoaparaat kaasa,

Pärandmaastik Aksi saarel. Nõukogude režiim hävitas
elujõulise randlaste kogukonna Aksil – maastikupildilt
on näha veel maja jäänuseid, hoonete vundamente,
kiviaeda ja taluteed.
need nimed unustatud. Mõned
näited: Rüütli kordon, Randvie, Süsimäemaa mägi, Tulimurd, Siaturu.
Viimsiga on seotud ka kohapärimusi ja legende. Neist tuntum on Lubja koobaste ja korsaarilinnusega seotud legend,

sest kunagi ei tea, kus midagi
põnevat leida võib. Igasugu
küsimusi ja tähelepanekuid
võite saata seltsi e-posti aadressile selts@viimsivald.ee.

Alar Mik
Viimsi kultuuriloo selts

7. veebruaril algusega kell 11 toimub Rannape
re pansionaadi päevakeskuses Viimsi kultuuriloo
seltsi kodulooringi järjekordne kogunemine.
Seekordne teema on „Millest alustada sugu
võsauurimist?”.
Kõik huvilised on oodatud!
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KOMMERTSTEKST

RESTORAN SAVOY

KÕIK PASTAD 80.-

WWW.SAVOY.EE
RESTORAN@PEOKESKUS.EE
PARGI TEE 12, HAABNEEME
TELEFON: 6030600

Alpi mägede toidud Birgitta kloostri aidas...
Aastal 1471 otsustas püha Birgitta
klooster luua endise Viimsi küla maadele
toiduvarude tootmiseks ja hoidmiseks

Traditsioonilisele Savoy köögile on
iseloomulikud kartul, sink ja juust
erinevates variatsioonides - sütel või

tuleasemest ja kiviahjust. Toitude
valmistamine restoranis elaval tulel on
teadaolevalt Eestis haruldane. Kõik

kloostrimõisa. Muuhulgas ehitati ka
võimas kivist aidahoone ja kaevati aida
ette tiik kalakasvatuse ning jää tootmise
tarbeks. Jää toodi aida jääkeldrisse, kus

kiviahjudes küpsetatult ja tingimusteta
koos hea punase või valge veiniga.
Loomulikult peavad juustud olema õiged
küpsetusjuustud Reblochon või Raclette.

mäletavad, kuidas maitsesid maal vanaema
juures puupiidil praetud kartulid...

Reblochoni juustu tootmise ajalugu ulatub
keskaega. Talupojad maksid siis
mõisnikele makse piima koguse pealt ja

pajaroogasid ja klassikalisi pastaroogasid.
Restoran on alustanud ka elava muusika
õhtutega. Laupäeval 24. jaanuaril mängib

jätsid lüpsmise päeval pooleli. Õhtul salaja
lüpstud piimast valmistati parimat juustu.
Rebloche tähendabki prantsuse keeles

taustaks keelpillikvartett.

hoiti kloostri lihakraami üle suve. Peale
ajaloo keerdkäike, sõdu ja põlenguid avati
2007. aastal peale 5 aastast renoveerimist
Birgitta kloostri aidas restoran Savoy.
Mäenõlva sisse ehitatud hubase
interjööriga restoranis pakutakse
Prantsuse ja ka Itaalia, Saksamaa ning
Šveitsi toite, mis on Alpi mägedes asuva
Savoy maakonna köögile mõju avaldanud.

KÕIK PAJAROAD 145.-

Uuest aastast käivitunud menüüs pakub
restoran uudisena ka kiviahjupizzat,
KÕIK PIZZAD 125.-

Olete oodatud..

„teist korda lüpsma“.
Mägede Spetsialiteedid - raclette, liha- ja
juustufondüü ning erinevad ahjuroad
kuuluvad põhimenüüsse ja sobivad
hästi hoone ajaloolise taustaga.
Eriti populaarsed on tähesaalis
peetavad raclette- ja fondüüpeod,

EELROAD ALATES 75.-

kus suurem seltskond saab ise o
juustu sulatada ning liha küpsetada.
Magustoiduks sobib
šokolaadifondüü või Savoy juustukook. Suurema osa toitude
valmistamiseks ja viimistlemiseks
on restorani võlvsaalis Alpi stiilis
kompleksahi, mis koosneb pliidist,
SUPID ALATES 65.-

KÕIK SPETSIALITEEDID 165.-

DESSERDID ALATES 55.-

SELLE KUPONGIGA IGA
PÄEV VEEBRUARI
LÕPUNI KL. 12-17 KÕIK
PAJAROAD 2 = 1
HINNAGA.
PEAROAD ALATES 165.-
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 13.01.2009
ISTUNGI ÕIGUSAKTID
13.01.2009 ISTUNGI OTSUSED
nr 1 Viimsi valla 2008. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja valla 2008. aasta alguse
vaba jäägi kinnitamine
nr 2 OÜ Randvere Perearst toetamine 2009.
aastal
nr 3 Naissaare sadama kinnistu hoonestusõiguse lõpetamine OÜ-ga Viimsi Haldus
nr 4 Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli
saar Kelnase küla maaüksus Ülesaare
nr 5 Harju Maakonna Arengustrateegia 2025
heakskiitmine
13. jaanuar 2009 nr 4
Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar
Kelnase küla maaüksus Ülesaare
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22
lõike 1 punkti 33, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõike 6
ning § 24 lõike 3 ja lõike 5 alusel, arvestades juurdelisatud seletuskirja ning alljärgnevaid asjaolusid ja
kaalutlusi:
- Planeeringu kehtestamisega hõlmatud maa-ala
asub Kelnase külas kinnistul nr. 4139802 (Ülesaare),
mis Prangli saare üldplaneeringu kohaselt on määratud turismitegevuse arendamiseks – alale on planeeritud telkimise koht ning piirneval alal on supelrand.
Detailplaneeringuga kavandatu järgib üldplaneeringuga kehtestatud arengusuundumusi.
- Planeeritavale maa-alale kavandatava puhkekeskuse rajamine aitab oluliselt parandada turismimajanduse arengut Prangli saarel ning loob võimalused
töökohtade tekkeks kohalikele elanikele.
- Puhkekeskuse rajamisega luuakse soodsad tingimused saarel organiseeritud turismiteenuse osutamiseks (turistide majutus, toitlustus, pesemisvõimaluste pakkumine, jäätmemajanduse korraldamine,
turismialase info levitamine jne.), millel on positiivsed mõjud looduskeskkonna puhtana hoidmisel.
Detailplaneeringuga kavandatud puhkekeskuse ehitusõiguse ja arhitektuurse terviklahenduse elluviimine tõstab ümbruskonna elukvaliteeti ning loob
eeldused piirkonna järjepidevaks arenguks.
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada maaüksuse Ülesaare detailplaneering
(Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 402003), millega on planeeritud Kelnase külas asuvale
10148 m² suurusele kinnistule puhkekeskus – kaks
ärimaa sihtotstarbega krunti ja üks transpordimaa
sihtotstarbega krunt. Puhkekeskuse territooriumile
on kavandatud 15 kuni 12 m² ehitusaluse pindalaga
kuni 5 meetri kõrgused vundamendita puhkemajad
(kämpingud), teenindusmaja (toitlustus, tualettruumid, duširuumid, saun), kõlakoda, paadikuur, karusell, lõkkeplats jt. puhkealale iseloomulikud ehitised.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
Viimsi Vallavolikogu
13. jaanuari 2009 otsuse nr 4
LISA
Seletuskiri
Viimsi Vallavolikogu otsuse „Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar Kelnase
küla maaüksus Ülesaare” juurde

Kehtestada maaüksuste Ülesaare detailplaneering,
millega Kelnase külas asuvale ca 1,0 ha suurusele
maa-alale on kavandatud 2 ärimaakrunti, ehitusaluse pindalaga kokku 540 m² ja 1 transpordimaa
sihtotstarbega krunt. Detailplaneeringuga on kavandatud ehitusõiguse andmine 19 ärihoone (puhkemajad-kämpingud, teenindushoone ja abihooned)
rajamiseks. Kämpingute suurim lubatud kõrgus on
5,0 meetrit ja ehitusalune pindala á 12 m², hoonete
korruste arv on 1. Detailplaneeringu eesmärgiks on
määrata kinnistute ehitusõigus, anda heakorrastuse
ja haljastuse põhimõtteline lahendus ning lahendada
tehnovõrkudega varustamise küsimused.

Haldusakti põhjendused
Planeeritav ala asub Prangli saarel Kelnase külas,
piirnedes põhjas ja idas Soome lahega, lõunas reformimata jätkuvalt riigi omandis oleva maaga (rannaala) ja läänes kinnistuga Liiva. Tegu on Kelnase sadama lähedal asuva mereäärse kinnistuga, kuhu on
varem rajatud tantsulava ja lõkkeplats ning sellisena
on kinnistu olnud sobilik rahvaürituste korraldamiseks. Piirnevatel aladel hoonestus puudub, lähimad
hooned asuvad kinnistu läänepoolsest piirist ca 300
meetri kaugusel. Piirkond on ranna-äärsele alale iseloomuliku taimestikuga kaetud liivik. Kõrghaljastuses on domineerivaks mänd.
Juurdepääs kinnistule kulgeb saart läbiva põhja-lõuna suunalise peatee kaudu, kulgedes sealt edasi kõrvalteena läbi kinnistu Liiva.
Planeeringuala kontaktvööndis on algatatud kinnistu Liiva detailplaneering ja Kelnase sadama ja selle
lähiala detailplaneering.
Prangli saare üldplaneeringus on planeeritava ala
maakasutuse juhtfunktsiooniks kaitsemetsa maa,
samas on see ala määratud telkimise kohaks, mida
läbib matkarada ning kinnistuga piirneval alal on supelrand ja perspektiivne lautrikoht. Huviväärsusena
on üldplaneeringul tähistatud Ülesaareneeme kivi.
See tähendab, et piirkond on mõeldud turistide ja
matkajate majutuskohaks. Detailplaneeringu koostamisel ja hoonete asukohavaliku määramisel on järgitud üldplaneeringuga kehtestatud maakasutuse põhimõtteid, seega järgib detailplaneeringuga kavandatu
üldplaneeringuga kehtestatud arengusuundumusi.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga määratakse 10148 m² suurusele maa-alale kolm
katastriüksust – kaks ärikrunti ja üks transpordimaa
sihtotstarbega krunt. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on puhkekeskuse rajamine ja ehitusõiguse andmine kokku 19 ärihoonele, millest 15 on kuni
12 m² ehitusaluse pindalaga ja kuni 5 meetri kõrgused vundamendita kämpinguhooned. Transpordimaa
on planeeritud avalikult kasutatavaks.

Detailplaneeringu menetlus
Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 11.
veebruari 2003 otsusega nr. 43. Sellest informeeriti
avalikkust ajalehe „Viimsi Teataja” vahendusel.
Detailplaneering koostati koostöös kinnisasjade ja
naaberkinnistute omanikega, olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside valdajatega ning teiste
huvitatud isikutega, misjärel kooskõlastati vastavalt
kinnitatud lähteülesandele.
Viimsi Vallavalitsuse 22.06.2004 korraldusega nr.
488 võeti detailplaneering vastu ja esitati Keskkonnaministrile taotlus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaministri 10.05.2005 kirjaga nr 166/5150 taotlus rahuldati.
Viimsi Vallavolikogu 09. septembri 2008 otsuse nr.
76 alusel korraldati planeeringu tutvustamiseks avalik väljapanek, mis toimus ajavahemikul 03.10.2008
- 17.10.2008 Viimsi vallamajas ja lisaks Prangli
saarel. Planeeringu avalikust väljapanekust teavitati
avalikkust vastavalt seadusega ettenähtud korrale,
lisaks avaldati informatsioon valla veebilehel.
Avalikul väljapanekul esitas Prangli saare elanik
Inge Tann planeeringu täiendamiseks ettepanku,
mille kohaselt palus määrata puhkealale täiendavalt
karuselli asukoht. Tema ettepanek võeti arvesse ja
planeeringut vastavalt täiendati.
Kuna detailplaneeringule teisi kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud palus vallavalitsus

Harju maavanemal läbi viia planeerimisseaduse §
23 kohase järelevalvemenetluse ja anda heakskiit
detailplaneeringu kehtestamiseks. Vastavalt Harju
Maavalitsuse 28. novembri 2008. a kirjale nr. 2.113/6725 andis maavanem heakskiidu Prangli saare
Kelnase küla maaüksuse Ülesaare detailplaneeringu
kehtestamiseks.

1) sünnitoetus;

Avalikul väljapanekul esitatud kirjalik ettepanek,
samuti Harju maavanema eelpool nimetatud kiri
on köidetud detailplaneeringu kausta (Viimsi Valla
Arenduskeskus OÜ projekt nr. 40-2003), mis säilitatakse vallavalitsuse arhiivis ning maa- ja planeerimisametis.

6) suurpere toetus.“

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
13.01.2009 ISTUNGI MÄÄRUSED
13. jaanuar 2009 nr 1
Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008. a määruse
nr 18 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 6,
„Viimsi valla põhimääruse“ § 18 lõike 1 punkti 6,
„Rahvaraamatukogu seaduse“ § 16, „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi“ § 13, lõike 1 alusel
ning arvestades MA Viimsi Raamatukogu juhataja
27.11.2008. a ettepanekut (nr 12-11/3630).
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008 määruse nr 18
„Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
“(2) Kuni 16-aastaseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel ning vanema,
eestkostja või hooldaja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 16-aastaseks saamiseni.”
2) Paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 8 järgmiselt:
“(8) Lugejapiletit võib asendada ID kaart. Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 2 sätestatut kinnitab
lugeja allkirjaga registreerimise lehel.”
3) Paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 9 järgmiselt:
“(9) Võlglaste elukohta kontrollitakse meeldetuletuse saatmiseks rahvastikuregistrist.”
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 1. veebruaril 2009.a.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
13. jaanuar 2009 nr 2
Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007. a määruse
nr 16 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 punkti 2 ja § 23 punkti 1
alusel, arvestades Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 11.12.2008. a ettepanekut.
§ 1.
Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007. a määruses nr 16 (muudetud 11.12.2007. a määrusega nr
36 ja 10.06.2008 määrusega nr 14) “Viimsi valla
eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord” tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 3. Valla sotsiaaltoetuste liigid
(1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:
1) lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus;
2) ravimitoetus;
3) erakorraline toetus;
4) maamaksu toetus;
5) küttetoetus eakatele;
6) hooldekodus hooldustasu maksmise toetus.
(2) Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused:

2) põhikooli I klassi mineva lapse toetus;
3) eakate tähtpäeva toetus;
4) matusetoetus;
5) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu
toetus;
2) Lisatakse § 31 järgmises sõnastuses:
„§ 31. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine
Valla sotsiaaltoetuste määrad kinnitab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi - Vallavalitsus) oma määrusega
igal aastal peale eelarve kinnitamist Viimsi Vallavolikogu poolt.“
3) Paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
„(1) Sissetulekust sõltuvate toetuste nagu, lasteaias
ja koolis toidu eest tasumise-, ravimi-, kütte-, maamaksu- ja erakorralise toetuse taotlemiseks tuleb
esitada Vallavalitsusele kirjalik avaldus.“
4) Paragrahvi 6 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
“(4) Sünnitoetuse taotlusi võetakse vastu ja väljastatakse kingitusena beebipakk 3 kuu jooksul peale
sünnitunnistuse väljastamist.“
5) Paragrahvi 8 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
„(1) Eakate tähtpäeva toetust makstakse kuld- või
briljantpulmade ja 70, 75, 80, 85, 90-aastastele ning
vanematele Valla elanikele sünnipäeva puhul.“
6) Paragrahvi 8 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
„(3) 70 kuni 85-aastastele juubilaridele saadetakse
Sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt koju õnnitlusteatis
rahvastikuregistris registreeritud Valla aadressil.“
7) Paragrahvi 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 11. Ravimitoetus
(1) Ravimitoetuse saajaks võib olla vähekindlustatud
Valla elanik.
(2) Toetuse saamise avaldusele tuleb lisada dokumendid isiku sissetuleku kohta ja ravimite ostmisel
saadud kviitungid, millel on kirjas taotleja nimi, ravimite nimetused ja maksumused. Toetust võib taotleda kuni 4 korda aastas.
(3) Toetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele
eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele ja abivahenditele vaid juhul kui tehtud
kulutused ületavad 300 krooni kuu kohta või isikule
määratud puudetoetust.
(4) Toetust võidakse määrata ühele isikule aastas
maksimum kehtiva toetuse määra ulatuses kuid mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest.“
8) Paragrahvi 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 13. Maamaksu toetus
(1) Maamaksu toetust võib saada Valla vähekindlustatud elanik, kes on elanikeregistri andmetel Viimsi valla elanik eelmise kalendriaasta 31. detsembri
seisuga ja kes sama seisuga omanud või kasutanud
Vallas elamumaad vähemalt kümme (10) aastat.
(2) Ühele isikule makstakse maamaksu toetust ainult
ühe Vallas asuva maatüki maamaksu osas.
(3) Avalduse juurde tuleb lisada täiendavalt maamaksu esimese osa maksmist tõendav dokument ja
koopia maksuteatisest.
(4) Toetust makstakse kuni 50% maamaksu summast, kuid mitte rohkem kui kehtiv toetuse määr.
(5) toetuse taotlusi võetakse vastu alates 1 märtsist
kuni 1 juunini.“
9) Paragrahvi 14 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.
10)
Lisatakse paragrahvid 141 ja 142 järgmises sõnastuses:
„§ 141. Kütte toetus eakatele
(1) Toetust võib taotleda üksi elav vanur või puudega
isik kellel puuduvad tema suhtes ülalpidamiskohus-
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tusega isikud ning nad ei jaga ühist majapidamist
teiste isikutega.

(2) Võimla:

(2) Avaldusele tuleb lisada kütte ostmist tõendavad
dokumendid.

2) õpilasüritused

„§ 142. Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus
(1) Toetust võib taotleda hooldekodusse elama asumisel eakas ise, tema suhtes ülalpidamiskohustusega
isik või eestkostja.
(2) Toetus on mõeldud isikule kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud või juhul kui ülalpidamiskohustusega isik(ud) oma sissetulekute, töötuse
või tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ülalpidamiskohustust täitma.

1) täiskasvanute üritused

200 kr (tunnis)

100 kr (tunnis)

(3) Aula:
1) täiskasvanute üritused
2) õpilasüritused

150 kr (tunnis)

100 kr (tunnis)

(4) Söökla:
1) täiskasvanute üritused
2) õpilasüritused

150 kr (tunnis)

100 kr (tunnis)

(5) Klassiruumid:
150 kr (tunnis)

(3) Taotlusele lisatakse puuet tõendav dokument,
ülalpidamiskohustusega isikute olemasolul nende
sissetulekut tõendavad dokumendid ja pere suurus
ning andmed taotlejale kuuluva vara kohta.“
§ 2.
Käesolev määrus avaldatakse ajalehes
Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

§ 3.
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 06.06.2006. a määrus nr 43 ning Viimsi Vallavalitsuse 15.09.2006. a määrus nr 63.

§ 3.
Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril
2009. a.

§ 4.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

§ 5.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

12. detsember 2008 nr 57
Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu
arvestusliku maksumuse kinnitamine 2009.
aastaks
Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi Haridusseaduse” § 7 lõike 2 punkt 3, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 44¹ lõike 2 ja 3, „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõike 6 ja 7, Vabariigi Valitsuse
30.10.2001. a määruse nr 330 „Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” (23.08.2004.
a määruse nr 276 redaktsioonis) § 3 ja § 4 lõike 1
alusel:
§ 1.
Kinnitada Viimsi valla eelarvest kaetava
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2009.
aastal:
(1) Tegevuskulu arvestuslik maksumus munitsipaalkoolides:
aastas kuus
1) Viimsi Keskkool
2) Püünsi Kool

30 931.- 2 577,60

29 907.- 2 492,25

3) Prangli Põhikool

41 000.- 3 416,70

(2) Tegevuskulu arvestuslik maksumus munitsipaallasteaedades:
aastas kuus
1) MLA Viimsi Lasteaiad

75 543.- 6 295,25

(3) Tegevuskulu arvestuslik maksumus huvialakoolides:
aastas kuus
1) Viimsi Muusikakool

30 854.- 2 571,15

2) Viimsi Kunstikool

22 123.- 1 843,60

§ 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallakantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
19. detsember 2008 nr 58
Püünsi Kooli tenniseväljakute ja siseruumide
üüri tariifide kehtestamine
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse” §
64 lõike 4 alusel:
§ 1.
Kinnitada Püünsi Kooli tenniseväljakute
ja siseruumide üüri tariifid alljärgnevalt:
(1) Tenniseväljakud:
1) üksikmäng

100 kr (tunnis)

2) paarismäng

160 kr (tunnis)

sed, nende mahud ja hinded (11. ja 12. klassi astujad
ning õppeperioodi ajal 10. klassi astujad);

(2) Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja
seaduslik esindaja järgmised dokumendid:

4) väljavõtte õpilasraamatust (11. ja 12. klassi astujad);

1) kirjaliku avalduse kooli vastuvõtmise kohta;

5) tervisekaardi.

2) sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud
ärakirja;

(3) Gümnaasiumisse vastuvõtmise korraldamiseks
moodustab kooli direktor hiljemalt 1. veebruariks
gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ja määrab komisjoni esimehe.

3) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava
dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
4) tervisekaardi;
5) ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.

1) täiskasvanute üritused
2) õpilasüritused
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ja lõpeb 15. augustil või sellele järgneval tööpäeval.
Kool teatab täpsed kuupäevad oma kodulehel.

100 kr (tunnis)

§ 2.
Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodustusi käesoleva määrusega kehtestatud hinnakirjast.

(3) Lapse kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamiseks viivad 1. klasside õpetajad läbi vestluse ja
praktilised tööd, mille aluseks on alushariduse raamõppekava. Vajadusel kaasatakse tugispetsialistid.
(4) Sisseasuja seaduslikul esindajal on õigus viibida
vestluse juures, tutvuda praktiliste töödega ning saada selgitusi lapse kooliküpsuse ja lähtetaseme kohta.
(5) Laps on kooli vastu võetud, kui vajalikud dokumendid on esitatud ning vestlus ja praktilised tööd
sooritatud.

Haldo Oravas, vallavanem

(6) Viimsi Keskkoolis kogu eelkooli kursuse läbinud
lastele täiendavat vestlust ja praktilisi töid ei korraldata.

Kristo Kallas, vallasekretär

§ 3.

30. detsember 2008 nr 59

(1) Koolikohustuslikke isikuid võetakse kooli vastu
aastaringselt.

Aadresside määramine Metsakasti külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.
a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu 11.11.2008. a otsusega nr 90 kehtestatud “Metsakasti küla, Männiku
maaüksus” detailplaneeringu ning Marko Kutser´i
10.03.2008. a esitatud aadresside määramise kohta
tehtud avalduse alusel:
§ 1. Määrata Metsakasti külas, Männiku maaüksusest moodustatud teele, nimetuseks Hansu tee.
§ 2. Määrata Männiku maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Hansu tee 15
positsiooniga 1

detailplaneeringu järgne krunt

2) Hansu tee 17
positsiooniga 2

detailplaneeringu järgne krunt

3) Hansu tee 19
positsiooniga 3

detailplaneeringu järgne krunt

§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
9. jaanuar 2009 nr 1
Viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 2, Haridus- ja teadusministri
6. detsembri 2005. a määruse nr 52 „Põhikooli ja
gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist
teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise
kord“ (13.septembri 2006.a. määruse nr 30 redaktsioonis) § 3, „Viimsi valla põhimääruse“ § 5 lg 2 ja
Viimsi Vallavolikogu 11. novembri 2008. a määruse
nr 24 § 1 alusel.
§ 1.

Üldosa

Vastuvõtt 1.-3. kooliastmele

(2) Õpilaste 1.-3. kooliastmele vastuvõtmiseks moodustab kooli direktor põhikooli vastuvõtukomisjoni
(edaspidi komisjon), mis koosneb kooli juhtkonna,
tugispetsialistide ja õpetajate esindajatest.
(3) Õpilaste 1.-3. kooliastmele vastuvõtmiseks esitab
sisseastuja seaduslik esindaja kooli vastuvõtmise
kohta kirjaliku avalduse koos järgmiste dokumentidega:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi, selle puudumisel sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri;

§ 5.

Kandideerimine 10. klassi

(1) Kool komplekteerib 10. klasside õpilaskonna
vastuvõtukatsete (edaspidi katsed) tulemuste ja põhiharidust tõendava dokumendi põhjal.
(2) Katsed koosnevad kolmest voorust:
1) 7., 8. ja 9. klassi tunnistus (edaspidi tunnistusevoor);
2) test, mis koosneb riikliku õppekava kohustuslike
ainete tundmist ja üldist silmaringi näitavatest küsimustest;
3) individuaalne vestlus.
(3) Tunnistusevoorust pääsevad otse vestlusvooru
õpilaskandidaadid, kelle 7.-8. klassi aastahinded
ning 9. klassi kolme esimese veerandi hinded on
neljad ja viied.
(4) Katsetele ei pääse õpilased, kelle 9. klassi kolme
esimese veerandi hinnete keskmine on madalam kui
3,25.
(5) Vestluse eesmärk on välja selgitada õpilaskandidaadi:
1) suhtumine õppimisse;

3) tervisekaart;

3) valikkursuste eelistused;

4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;

4) ühiskondlik aktiivsus.

5) eelmise õppeasutuse direktori (juhataja) allkirja
ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

(6) 10. klassi astumise avaldusi koos põhiharidust
tõendava dokumendiga võetakse vastu kooli kantseleis kuni 22. juunini.

6) eelmise õppeasutuse kooli direktori (juhataja)
allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse
koolist välja õppeveerandi kestel;
7) üks foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
(4) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat
haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult
kinnitatud ärakiri.
(5) Komisjon teatab sisseastuja seaduslikule esindajale õpilase kooli vastuvõtmisest, vastuvõtu lisatingimustest või keeldumisest suveperioodil esitatud
dokumentide korral hiljemalt 21. augustiks, õppeperioodi ajal esitatud dokumentide korral ühe nädala
jooksul.
(6) Komisjonil on õigus välisriigi õppeasutusest tulnud või mõne muu õppekava alusel õppinud õpilaste
teadmisi ja oskusi kontrollida ning otsustada kokkuleppel sisseastuja seadusliku esindajaga, missuguses
klassiastmes õpilane õpinguid jätkab.
§ 4.

Vastuvõtt gümnaasiumiastmele

(1) Käesoleva dokumendiga sätestatakse õpilaste
Viimsi Keskkooli (edaspidi kool) vastuvõtmise kord
1.–3. kooliastmel ning gümnaasiumiastmel.
(2) Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused
igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel asub Viimsi vallas.

(2) Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane:

§ 2.

3) hinnetelehe, klassitunnistuse või gümnaasiumi
õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu
on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetu-

(1) Vastuvõtt 1. klassidesse algab kalendriaasta 1.
tööpäeval samal aastal kooliteed alustavatele lastele

(5) Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.

2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava
dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;

(1) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda
põhihariduse või välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud isik.

Vastuvõtt 1. klassi

(4) Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi ning 10. klassi
õppeperioodi ajal võetakse vabade kohtade olemasolul õpilasi, kelle vastava klassiastme tunnitusel või
õpinguraamatu juurde kuuluval akadeemilisel õiendil on positiivsed hinded ning ta on sooritanud testi,
mis koosneb riikliku õppekava kohustuslike ainete
tundmist ja üldist silmaringi näitavatest küsimustest.

1) kirjaliku avalduse;
2) põhiharidust tõendava dokumendi;

2) isiklikud eesmärgid ja ootused koolile;

(7) Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb
komisjon hiljemalt 30. juunil katsete tulemuste ja
põhiharidust tõendava dokumendi põhjal.
(8) Informatsiooni vastuvõtu kohta saab õpilaskandidaat kooli kodulehelt otsuse tegemisele järgneval
tööpäeval.
(9) Täpne informatsioon 10. klassi kandideerimise
ja vastuvõtu korraldamise kohta on kooli kodulehel
hiljemalt 1. märtsil.
§ 6.

Kooli vastuvõtutingimuste muutmine

(1) Kooli vastuvõtutingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul.
(2) Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10.
jaanuariks kooli direktorile.
§ 7.

Rakendussätted

(1) Kooli vastuvõtutingimused kinnitab, muudab,
täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.
(2) Paragrahv 5 lõige 3 rakendub 2008/09. õppeaastal 9. klassis õppivate õpilaste jaoks 9. klassi tunnistuse osas, 8. klassis õppivate õpilaste jaoks 8. ja 9.
klassi tunnistuste osas, 7. klassis õppivate õpilaste
jaoks täies mahus.
(3) Tunnistada kehtetuks Viimsi
25.01.2008. a määrus nr 2.

Vallavalitsuse

(4) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, valla
veebilehel ja kooli veebilehel.
(5) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Endel Lepik, abivallavanem vallavanema
ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär
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Fertilitas pakub uudset uuringut
Fertilitas pakub alates jaa
nuarist varajast ja täpset
uuringut, millega saab
tuvastada loote vääraren
gud.
Erahaiglas Fertilitas saab
nüüd teha uut, Oscar- (One
Stop Clinic of Assessment of
Risk) meetodi all tuntud rasedatele suunatud uuringut,
mis võimaldab avastada loote enimlevinud väärarenguid
varases staadiumis. Eestis
uudne Oscar-meetodil põhinev raseduse I trimestri, s.o
11.–14. rasedusnädala kombineeritud skriining on teistest täpsem ja turvalisem.

Varane info Downi
tõve kohta
Loote kromosoomhaiguste
skriining ehk sõeluuring on
kõikidele rasedatele pakutav
mitteinvasiivne uuring, mida
kasutatakse pärilike haiguste
sünnieelseks diagnostikaks.
Üks sagedasem loote väär
areng on Downi tõbi. Ainus
võimalus kindlalt öelda, kas
lootel on Downi tõbe või
mitte, on invasiivne uuring.
Kuna see põhjustab aga ligi
ühel protsendil raseduse
katkemise, kasutatakse invasiivse uuringu vajaduse selgitamiseks ohutut skriining
uuringut, mis selgitab välja
loote kromosomaalse haiguse riski. I trimestri skriining
võimaldab saada infot loote
väärarenguriskide
kohta
juba 11.–14. nädalal ning
otsuse raseduse jätkamise
kohta saab teha võimalikult
vara.

Praegu tehakse Eestis
enamik loote väärarengute tuvastamiseks vajalikke
uuringuid raseduse II trimestril ehk alates 15. rasedusnädalast. I trimestril pakutavad uuringud on vähelevinud ning Oscar-meetodist
vähem täpsemad. Oscarmeetod võimaldab avastada
kuni 95% Downi tõvega loodetest (võrreldes teiste meetodite 60–90 protsendiga).
Lisaks diagnoosib Oscar ka
80 protsenti muudest suurematest loote väärarengutest,
40 protsenti suurtest südameriketest ning avastab teisi
kromosomaalseid haigusi.
„Iga lapseootel naise peamine küsimus on, kas oodatav laps on terve. Seetõttu
on tähtis iga meditsiiniline
uuendus, mis võimaldab
seda teadmist saada varem,
täpsemini ja ohutumalt,”
lausus erahaigla Fertilitas
juhataja Ivo Saarma.
Eestis sünnib keskmiselt
30 Downi tõvega last aastas.
„See meetod võimaldab
vähendada naiste riski, kel
näiteks on kõrge vererõhk
või südamehaigused, ja võtta
ära sisemised pinged,” ütles
Fertilitase arst Marek Šois.
Uut skriininguuringut pakutakse kõigile rasedatele,
kuid eriti soovitatav on see
neile, kel vanust üle 35. eluaasta või kõrgendatud risk
seoses muude asjaoludega
(näiteks
mitmikrasedus,
kõrgvererõhk,
varasemad
sagedased raseduse katkemised vms).
I trimestri kombineeritud
skriining koosneb loote ult-

raheliuuringust ja ema verehormoonuuringust. Ultraheli
uuring koos konsultatsiooni
ga kestab vähemalt pool
tundi, mõnikord kauemgi.
Uuringu vastuse saab samal
päeval, mis on eriti mugav
kaugemalt kui Harjumaalt
või Tallinnast tulnud naistele.
Hormoonanalüüsi on võimalik anda kõikides Fertilitase filiaalides, nii Viimsis
kui ka Tallinnas (Sütiste tee
17 ja Kaupmehe 4), ultraheliuuringut tehakse ainult
Fertilitase haiglas Viimsis
(Kaluri tee 5a). Seda uuringut saavad Fertilitases teha
kõik rasedad, sõltumata sellest, millises meditsiiniasutuses nad arvel on.

Kallis aparatuur
Varajane skriining eeldab
väga head ultraheliaparatuuri, vereanalüüsiks vajalikku
laborimasinat ning spetsiaal
se väljaõppe saanud arste.
Uute aparaatide soetamiseks
ning teenuse käivitamiseks
on Fertilitas kokku investeerinud 4,5 miljonit krooni.
Oscari-põhist
skriiningut
teevad Fertilitases günekoloogid, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe
Londonis ja läbinud akrediteerimise.
Uuring
maksab
2000 krooni. „Kõrge hind
tuleneb kallist aparaadist,
küündides koos lisaprogrammidega kolme miljoni
kroonini,” rääkis Ivo Saarma.

Annika Poldre

Doktor Marek Šois teeb tulevasele emale OSCAR meetodil uuringut.

Majanduslangus – vabandus või pigem võimalus?
Tõstkem käsi püsti, kes pole
kuulnud sõnagi majandus
langusest. Pole just eriti neid
inimesi. „Kõik on halvasti!”,
„Midagi teha ei ole!”, „Aina
hullemaks läheb!” jne. Loo
mulikult ei ole täna enam
need ajad, mis olid aastapaar tagasi, kuid istudes,
käed rüpes, ja kaasa mossi
tades ei juhtu ka mitte mi
dagi.
Nii nägidki Harjumaa noormehed pigem võimalust: rajada Eestisse uus teenus – riiete
triikimise keskus.
„Panime oma eri valdkondade teadmised ja isiklikud
rahalised ressursid kokku ja
otsustasime unistuse ellu viia!”
sõnab rõõmsameelne triikimiskeskus.ee juhataja Risto Pranno. Paljud on küsinud, et kas
natuke hirm ei ole praegusel
ajal uue teenuse ja ettevõtmisega välja tulla. „Eks ikka oli,
seda enam, et kaks meist 2009.
aasta algusest nüüd töötud on!
Kuid eks seda suurem on enda
motivatsioon ja täna võime
juba öelda, et teenus on oma

sihtgrupi leidnud.” Sihtrühm
on vägagi lai, alustades noortest üksikutest inimestest kuni
suurte firmadeni välja. Valdav
enamik kliente vihkavad triikimist ning eelistavad oma
isiklikku aega otstarbekamalt
veeta. Kui naised on ostlema
läinud, teevad mehed oma kaasale üllatuse: pesu on triigitud
ja nüüd võib nädalavahetusel
pigem välja minna.
Kõik asjad triigitakse professionaalsete aurutriikmasinatega ja steriilses keskkonnas, et
riietele ei jääks juurde suitsuhaisu või lemmikloomakarvu.
See sobib ka paljudele allergikutele, seda enam, et nemad
peavad oma asju kodus pesema, sest keemilise puhastuse
vahendid neile ei sobi. „Kõik
saavad riided pesumasinasse
pistetud, kuid triikimine on
olnud paljudele probleem. Nii
viisid ka meie kliendid enne
päevasärgid keemilisse, sest
varem sellist triikimisteenust
lihtsalt ei osutatud,” võtab Risto triikimiskeskuse olemuse
lühidalt kokku.
Kuigi majanduses on rasked ajad, on siiski Viimsi valla
elanikele uus väärtust loov ette

võtlus. Triikimiskeskus vajab
tulevikus lisatöökäsi, mis praeguses majandusolukorras on
igati positiivne.

Miks on soovitatav
riideid triikida?
• Kuum aur hävitab kõik bakterid.
• Uued riided on soovitatav
enne selga panemist auruga
triikida, sest eelnevalt on
neid katsunud vähemalt tosinkond inimest.
• Triigitud riided püsivad
kauem puhtana.
• Triikimata voodipesu võtab
kapis palju ruumi ning neile
jäävad tolmulestad külge.
• Riided näevad seljas paremad välja.
• Triikimata riided tekitavad
halba enesetunnet.
Kuna Viimsi vald on huvitatud
arendama moodsat elu- ja ettevõtluskeskkonda, siis raskel
ajal on sajakroonine kinkekaart
kõikidele Viimsi Teataja lehe
saajatele tasuta. Liitu sinagi
nende inimestega, kes väärtustavad oma aega ning hoolivad
keskkonnast, kus elavad!
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Viimsi vallas registreeritud sünnid

Viimsi valla kultuurikalender
23. jaanuar – 15. veebruar

Tere tulemast!
 Merit Hirvoja-Tammel
ja Krister Tammel
sündis 15. detsembril
poeg Harmon.

 Svetlana ja Anthony
Charles Stotenil sündis
6. jaanuaril tütar EmilyCasey.

 Ailet Õis-Saarel ja
Kaido Saarel sündis 5.
jaanuaril tütar Kertu.

 Maarja Mälksool ja
Priit Suurorul sündis
6. jaanuaril poeg Dan
Andreas.

 Ülle Smolinal ja Marek
Heerol sündis 5. jaanuaril tütar Bianka.

 Heidi Luigel ja Tõnu
Ernitsal sündis 7. jaanuaril poeg Rasmus.

Viimsi aasta naine 2008
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA)
kutsub valima Viimsi aasta naist 2008.
Kandidaat tiitlile „Viimsi aasta naine 2008”:
on Eesti Vabariigi kodanik
on ema või juba ka vanaema
on tubli oma valitud elukutses
on ühiskondlikult aktiivne
on seotud Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku
tegevuse kaudu)
on nõus tiitlile kandideerima
Viimsi aasta naine on tark ja tegus, hingelt kaunis naine
nii kodus kui ka väljaspool. Tunnustame tema oskust eluga
toime tulla ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet.
Ta on elu 2008. aasta jooksul väiksemal või suuremal moel
Viimsis kenamaks muutnud.
Tiitlikandidaadi ettepanekuid võivad teha lapsed,
täiskasvanud, ühingud, seltsid, organisatsioonid. Valiku teeb
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Viimsi aasta naine kuulutatakse pidulikult välja 2009. aasta
märtsikuu viimasel nädalal.
Tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid koos
kandidaadi aadressiga palume saata järgnevale aadressile:
VEDA
Pargi tee 8
74001 Viimsi
märgusõna „Aasta naine”
tel 513 1202
e-post veda@veda.ee
Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus

Head Viimsi noored!
2. veebruaril alustab Randvere noortekeskuses
tüdrukute klubi
Üheskoos valmistame soolast, magusat, ahjusooja ja
külma söögipoolist.
Klubi hakkab tegutsema kahes vahetuses:
• iga kuu esimesel esmaspäeval tüdrukud vanuses 7–12
• iga kuu eelviimasel esmaspäeval tüdrukud vanuses
13–17

Täpsed kuupäevad ja kellaajad aadressil
www.huvikeskus.ee.
Kohad on piiratud! Osavõtutasu 15 kr.
Rohkem informatsiooni ja reg: 606 4034 või
kadi@huvikeskus.ee

kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–
1920
Alates märtsist 2009 fotonäi
tus „NATO”
„Roman Tavast ja tema
Väärtmetallasjade & Märkide
Tehas”
Avatud: K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis
kuni 2. veebruar
Jõelähtme rahvavaipade näi
tus „Lendav vaip ja kaheksa
kand”
Näitus avatud E–R kl 12–17
Rannarahva muuseumis
Aavo Ermeli graafikanäitus
„5. Ermel”
Näitus avatud 05.02.–11.03
E–R kell 12–17
Rannarahva muuseumis
Fotonäitus „Rannarahva
pildialbum enne 1940”
Näitus avatud E–R kell 12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon „Muinas
ajas piki rannajoont”
Näitus avatud E–R kell 12–17
Rannarahva muuseumis
Tallinna Kanutiaia Noortema
ja kunstiõpilaste Prangli saa
re maalilaagri tööde näitus
Viimsi huvikeskuses
Marja Matiiseni lapitööde
näitus
Päevakeskuse saalis, Kesk
tee 1
Aianduskursus
Koolituse viib läbi Maili Leol,
OÜ Haljastusteenused
Koolitus toimub 05.–
26.02.2009, neljapäeviti
algus kell 18
Eelregistreerimine:
info@haljastusteenused.ee
kuni 25.01
Viimsi raamatukogus, Kesk
tee 1
kuni 9. veebruar
Raamatunäitus „Olen hom
me parem, kui olin täna…”
(valik eneseabikirjandust)
Viimsi raamatukogus
kuni 16. veebruar
Näitus „Sugupuud ja sugu
võsaskeemid”
Avatud E–N kell 11–16, R kell
11–13
Viimsi päevakeskuse saalis
23.–24. jaanuar kell 19–9
Lasteöö filmide, mängude
ja küpsetamisega lastele
vanuses 7–10
Randvere noortekeskuses
Registreerimine ja info:
kadi@huvikeskus.ee või tel
606 4034
www.huvikeskus.ee
23. jaanuar kell 21
Mängivad Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
24. jaanuar kell 18.30
Sõna ja palveõhtu
Sõna ja muusikaga teenivad
külalised Soomest
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

25. jaanuar kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
kell 18
Peregrupp. Juhib Matthew
Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus
25. jaanuar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. jaanuar kell 14.30
Jumalateenistus
Jutlus Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
26. jaanuar kell 16
Piljarditurniir noortele vanu
ses 11–13
Registreerimine ja info:
kristiina@huvikeskus või tel
606 6826
www.huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
26. jaanuar kell 17
Võistluspäev
Registreerimine ja info:
kadi@huvikeskus.ee või tel
606 4034
www.huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
27. jaanuar kell 17
Piljarditurniir noortele al 14 a
Registreerimine ja info:
kristiina@huvikeskus või tel
606 6826
www.huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
28. jaanuar kell 13
Randvere ja Viimsi noorte
keskuse noorte ekskursioon
Tallinna vanglasse.
Registreerimine ja info:
kadi@huvikeskus.ee või tel
606 4034, kristiina@huvikes
kus või tel 606 6826
www.huvikeskus.ee
29. jaanuar kell 16
Meisterdamine igas vanuses
noortele
Registreerimine ja info: tel
606 6826
Viimsi noortekeskuses
31. jaanuar
Viimsilaste tervisetund
suuskadel
Suusabuss väljub kell 10
Viimsi haigla juurest
Korraldab Viimsi vallavalitsus
Kõrvemaal
1. veebruar kell 11
Jumalateenistus leivamurd
misega
Jutlustab Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus
1. veebruar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 15
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
Rohuneeme kabelis
1. veebruar kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Pauli Haakana
EELK Randvere Peetri kirikus

2. veebruar kell 11.30
Tartu rahu 89. aastapäeva
tähistamine
Buss Metsakalmistule K. Pätsi
hauale väljub Viimsi vallava
litsuse juurest kell 10.30
Metsakalmistul, Pirita vaba
aja keskuses
2. veebruar kell 17
Tüdrukute klubi 7–12aastas
tele tüdrukutele
Registreerimine ja info:
kadi@huvikeskus.ee või tel
606 4034
www.huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
5. veebruar kell 16
Meisterdamine
Registreerimine ja info: tel
606 6826
Viimsi noortekeskuses
5. veebruar kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
6. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus
Pühendatud Johan Laidone
ri 125. sünniaastapäevale
(reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
6. veebruar kell 18
Leivaküpsetuse õpituba
Harmoonikumis, Pargi tee 8
7. veebruar kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi ko
dulooringi kokkusaamine
Teema: „Millest alustada
suguvõsa uurimist?” Jaan
Tagaväli
Viimsi päevakeskuse saalis,
Kesk tee 1
8. veebruar kell 11
Jumalateenistus abipastori
Matthew Edminsteri ametis
seseadmine
Jutlustab EEKBKLi president
Meego Remmel
Lastehoid. Pühapäevakool
lastele.
Viimsi vabakoguduse kirikus
8. veebruar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. veebruar kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Viimsi Peetri kirikus
8. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus
Pühendatud Johan Laidone
ri 125. sünniaastapäevale
(reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
8. veebruar
Harjumaa tantsupäev „Kooli
tants 2009”
Korraldab: SA Eesti Tant
suagentuuri Tantsukeskus
Viimsi keskkoolis
9.–14. veebruar
Raamatunäitus „25 kaunei
mat Eesti raamatut 2008”
Viimsi raamatukogus

9.–28. veebruar
Raamatunäitus „2 riigi
meest… Johan Laidoner 125
ja Konstantin Päts 135”
Viimsi raamatukogus
9.–28. veebruar
Raamatunäitus „Eesti rahva
elulood”
Prangli raamatukogus
10. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus
Pühendatud Johan Laidoneri
125. sünniaastapäevale
Kindral Laidoneri muuseumis

10. veebruar kell 12–16
Eakate Päev
Päevakeskuse saalis
11. veebruar kell 18
Leivaküpsetuse õpituba
Harmoonikumis, Pargi tee 8
12. veebruar kell 16
Meisterdamine „Kaardid ja
kingid sõbrapäevaks”
Registreerimine ja info: tel
606 6826
www.huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses
12. veebruar kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
12. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus
Pühendatud Johan Laidone
ri 125. sünniaastapäevale
(reserveeritud)
Kindral Laidoneri muuseumis
13. veebruar kell 19
Sõbratrall
Randvere noortekeskuses
14. veebruar kell 18
„Ma vaatan maailma Igaviku
Aknast”
Viimsi kooliteatri etendus
Pühendatud Johan Laidoneri
125. sünniaastapäevale
Kindral Laidoneri muuseumis
15. veebruar kell 11
Jumalateenistus
Jutlustab Raido Oras, laste
hoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus
15. veebruar kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. veebruar kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
Info: Marje Plaan, Viimsi val
la kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Just pisikesed õnnekillud
teevad aastase Nublu targemaks
gut, leida temaga hea kontakt ja
jagada väikese inimese rõõme
ning vahel ka kurbust – hoida
lapse hinge. Koos väikestega oleme majalegi hinge sisse
pannud: ta laulab, sest hoones
mängib peaaegu alati muusika;
ta naeratab, sest seintele ilmub
üha uusi laste kunstitöid; ta on
tänulik, sest toalilled tahavad
siin kasvada; ta hoiab meid,
sest tunneme end kõik väga
koduselt; ta ootab, sest kui lapsi on vähem, on maja vaiksem,
igatseb pisikeste järele.
Nublus saab igaüks midagi
teistega jagada. Jätame esialgu
mänguasjad kõrvale, neist võib
vahel tühja tüli tulla. Pigem on
tore, kui hommikul mõni laps
oma eelmise päeva tegemistest
niisuguse õhinaga jutustab, et
ühtäkki oleksime nagu kõik
loomaaias või ujumas käinud
või vihmaussile head õhtut
soovinud. Ja need väikesed
lood muudavad rõõmsaks ka
selle lapse päeva, kes alles mõned minutid tagasi emmet-issit
igatsema jäi. Seesugust tarkust
saab vaid toetada.
Nublus saab kõike loovalt
teha. On hea, kui numbrite lugemine, laulmine, vooliminemaalimine juba õnnestuvad.
Aga kui kruusi voolimise
asemel hoopis kilpkonn välja
tuli? Mis siis, kui vihma joonistades ilmus pildile sootuks
lill või kala? Kindlasti on neist
südamega tehtud kilpkonnast,
lillest ja kalast samapalju
rõõmu. Samuti võib kinnaste
kättepanemisse kaasata kogu
hinge. Pöidlale kodu otsides
saab jutustada oma kodust,
emast, isast, vennast-õest.

On jaanuarikuu, ent mõte
ruttab kevadesse. Õuel män
gib kümmekond mudilast,
päike igaühe pead silitamas.
Nohu-köha kimbutab veel
aprillis-maiski, vahel lausa
nii, et tuleb arsti juurde min
na. Kui juba mitmendat korda
tol kevadpäeval kolmeaasta
sele tüdrukutirtsule päikese
kaitseks mütsi pähe panen,
sinna juurde selgitusi jaga
des, mis juhtuda võib, kui
päike liiga palju pead paitab,
et mõnikord peab seepärast
arstigi kutsuma, küsib see
sama tüdruk mu käest siiralt
ja üsna iseenesest mõisteta
valt: „Kas päikesearsti?”
See päikesearsti mõte kui üks
väga paljudest väikestest asjadest on sündinud Nublu lapsehoius, mis tegutseb 2008.
aasta 12. veebruarist Viimsis.
Hubane ja valgusküllane lapsehoid asub aadressil Amarülluse
tee 4. Viimsi Nublus on hoiukohti 24 lapsele, kelle mängumaa mahub eramaja kahele
korrusele, kus on ruumi nii
mängimiseks, einestamiseks
kui ka lõunauneks. Aiaga piiratud õuealale jooksevad nublud
peaaegu iga ilmaga, sest nad
juba teavad, millise hea tuju,
isu ja une värskes õhus viibimine kingib.
Lastega tegelevad viis loovat
inimest, kelle südameid köidab
tegutsemine, mis lastele rõõmu pakub: käsitöö, muusika,
söögivalmistamine, liikumine.
Nublu hoidjate-kasvatajate eesmärk on toetada iga lapse aren-

Nii pole kinnaste kättepanek
enam tüütu, peaaegu võimatu protseduur enne õueminekut, vaid üks mõnus lugu,
teinekord laul. Isegi trepiga,
mis võib alt üles silmitsedes
väikesele lapsele natuke hirmu valmistada, võib astmetel
numbreid lugedes sõbraks
saada. Nii kujuneb treppi
mööda käimisest lustlik vahepala, millele pühendudes on
ühtäkki ka numbrid selged.
Need väikesed asjad on
tähtsad. Nendest saab kokku
midagi suurt, tegelikult terve
elu. Mõni loeb veel teismelisena trepist kõndides vaikselt astmeid ja imestab, kust
küll see mõte tuli. Kui keegi
koolis või tööl värvikalt oma
meeldejäävast puhkusest või
õnnestunud toiduretseptist pajatab, tuleb halli hommikusse
isemoodi sära, silmisse-südamesse ka.

Väikeste lastega koos tegutsemine on rikastav aeg, mis
suunab taas loovuse juurde,
juhul kui oled selle täiskasvanuna varju jätnud. Igal juhul
muutub su hingemaailm palju
ilusamaks.
Leian end veelkord sellele
päikesearstile mõtlemast, kuid
pikalt ei saa, sest juba ootab
ronimismäe juures väike piletimüüja, kes puulehest pileti
eest mind lahkelt lennukisse
kutsub.
Kutsume sindki loovusest
osa saama. Tule kolmapäeval,
28. jaanuaril kell 10–11 mänguhommikule Viimsi Nublusse (www.nublu.ee). Tunneme
koos tegutsemisest rõõmu!
Maja on väikestele ja suurtele
külalistele avatud kella 12ni.
Palun teata oma tulekust telefoninumbril 5365 9296.

Triin Toome-Hosman
viimsi@nublu.ee

Nublu lapsehoid tegutseb Viimsis
alates 2008. aasta veebruarist.
Asume eramajas aadressil
Amarülluse tee 4.
Nublus on kohti 24 nublule vanuses
1,2–7 aastat.
Praegu on meil veel vabu kohti.

Püünsi kodutütred:
tagasivaade möödunud aasta tegemistele
Käes on uus aasta nii oma
uute tegemiste kui ka tra
ditsiooniliste
üritustega:
suurlaagrite, spordivõistlus
te, laululaagrite, käsitöö
näituste ja palju-palju muu
huvitavaga. Tagasi vaadates
möödunud aasta lõpukuu
de tegemistele tasuks esile
tuua Püünsi rühma kodutü
tarde edukaid üritusi.
Üks suurim saavutus oli osavõtt
20. septembril Eesti spordiselts
Kalevi organiseeritud olümpiateatejooksust kindral Laidoneri mälestuseks, kus Püünsi
noored kodutütred saavutasid
oma vanuserühma skautidegaidide-noorkotkaste-kodutütarde võistkonna arvestuses
esikoha. Vaatamata sellele, et
võistkonnas oli ettenähtust vähem osavõtjaid ja nii mõnelgi
tütarlapsel tuli vahemaa joosta
topelt, olid noored väga tublid

(Meeri Lembinen, Karoliyna
Pekkenen, Mirle Lembinen,
Laureana Laev, Merliin Grauberg).
Kahepäevasest
koolituslaagrist oktoobri algul Pedasel
võtsid osa Mirle Lembinen,
Laureana Laev ja Merliin
Grauberg. Laager toimus projekti „Sõbrad külas” raames ja
selle organiseerijaks oli Euroopa Noored Eesti büroo. Esile
tuleb tõsta kodutütreid Meeri
Lembineni ja Karoliyna Pekkeneni, kes ühtlasi kuuluvad Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia
(ENTA) noortekogusse. ENTA
on projektipõhine organisatsioon ning üks projekt, kus
neiud osalevad, on osa suurest üle-euroopalisest algatusest „Young People within the
European Knowledge-Based
Society”, mis toimus Prantsusmaa ELi eesistumise egiidi
all. Nimetatud projekt koolitas
Eesti noori teadmistepõhise

ühiskonna teemal, populariseerides teadust ja arendades
ka Eesti noorte sotsiaalset aktiivsust. ENTA raames toimus
viimane noortekogu õppereis
Prantsusmaale 20.–28. oktoobril 2008.
11. novembril kohtuti Eesti
vabariigi presidendi Toomas
Hendrik Ilvesega. Riigipea
tunnustas noorte arvamust, sest
teadmistepõhise
ühiskonna
mõiste ei saa piirduda teaduse,
uurimistöö ja innovatsiooniga,
vaid peab hõlmama ka kultuurilisi, sotsiaalseid ja demokraatiaga seotud küsimusi.
Novembris valmistusime
Püünsi kooli juubelipeoks,
detsembris võtsime osa Tallinna maleva korraldatud suurest
jõulupeost, kus meelelahutust
pakkus saksofonist Karoliyna
Pekkenen. Kodutütred on aktiivselt osalenud ka rühmatöös.
Tegevuse nimistus on näiteks
osavõtt augustikuus toimunud

Kodutütred Laidoneri jooksu autasustamisel.
kaheksapäevasest sõpruslaagrist koos Poola noortega, ühised arutelud ja vestlused.
19. jaanuaril tähistati pidulikult kodutütarde organisatsioo-

ni aastapäeva. Ees on palju uut
ja huvitavat. Toredatele laagritele kaasaaitamisel täname
Viimsi vallavalitsust ja Püünsi
kooli direktorit Birgit Tamm-

jõe-Tulpi sooja suhtumise eest
meie tegemistesse.

Viivi Jõgisu
kodutütarde juht
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Sport
Maakonna
meistrivõistlus
te avalöögiks uuel aastal on
kujunenud
sisekergejõustik
10. jaanuaril.
Tallinna spordihalli kogunenud
täiskasvanute ning A- ja B-vanuseklassi noorte jõukatsumisel osales tänavu 130 atleeti,
neist kümme Viimsist. Naiste
300 m saavutas Dane Must Tallinna spordiseltsist Kalev esikohta
väärt tulemuse 40.38, kuid märge
v.v. – väljaspool võistlust – jättis
ta pingerea lõppu. Võitjaks tuli
Britta Pärk Kuusalu spordiklubist
ajaga 44.70.
Marek Luts klubist Tallinna
Viraaž jäi meeste 800 m jooksus
4. kohale ajaga 2.09,46. Võidumees oli Madis Vestel kergejõustikuklubist Kose 2000 ajaga
2.00,72. Viimsi meestest osales
teivashüppes Kaido Peterson, tulemuseks jäi 3.50 ja 4. koht. Võitjal Urmas Aaskivil Kose vallast
märgiti tulemuseks 4.60.
Kuulitõukes jäi Alden Jõgisuu
spordiseltsist Marathon 5. kohale
tulemusega 11.04. Allar Saar tõukas kuuli 13.97 ning viis võidu
Saku valda. A-klassi (s. 1992–
1993) noormeestest oli meil
kaks osavõtjat. Roland Jaamu
jäi 60 m jooksus 8. kohale ajaga
7.82, võitja Silver Laks Tallinna
Audentesest sai finaalis aja 7,40.
Henry Prii spordiseltsist Marathon jõudis aga 300 m jooksus

ajaga 41.67 autasustamispjedestaali teisele astmele, jäädes alla
vaid Andres Ustovile Kuusalu
spordiklubist, kelle võiduaeg oli
38.32.
B-klassi (s. 1994 ja hiljem)
paremate tulemuste tegijaiks olid
meie tütarlapsed. Merilin Vihmaru sai 300 m 2. koha ajaga 50.62,
võitja Klarika Kaldmaa elab Rae
vallas ja treenib Nõmme kergejõustikuklubis, võiduaeg oli
50.27. Diana Halla, kes aastaid
oli Viimsi lauatennisekoondises, kahjuks loobus sellest alast
ning treenib nüüd spordiklubis
Leksi 44. 800 m jooksu lõpetas
Diana ajaga 2.49,19 ja saavutas
hõbemedali, võitja Gerli Israel
Keilast ja kergejõustikuklubist
Tipp sai ajaks 2.42,81. Diana
Halla osales ka kõrgushüppes,
saavutades 1.50 kirja saanud
võitja Gerli Israeli järel 5. koha,
tulemuseks 1.35.
Kergejõustikuklubis Eha treenivad poisid Artur Tänna ja Gert
Laanemets võistlesid samuti kahel alal. Artur sai 60 m jooksus
8.22 lõppajaga 3. koha ning kaugushüppes 4. koha tulemusega
4.53. Gert oli 60 m jooksus ajaga
8.77 seitsmes, kahjuks kaugushüppes jäi tulemuseks 0.
Võitjaks 60 m tuli Kristo Tshe
kenjuk Keilast, kergejõustikuklubist Tipp ajaga 7.67 ning kaugushüppevõit läks Kuusalu spordiklubi kasvandikule Taavi Tshernjavskile, hüppe pikkus 5.08.

Stardiootel on Viimsi mehed-veteranid Manivald Luidre, Aivar Jürgenson (II koht) ja Mati Märtson.
10. jaanuaril peeti Viimsi spordi
hallis ka esimese juubelini jõud
nud 10. lahtised karikavõistlused
ergomeetrisõudmises.
Korraldaja,
spordiselts Marathon, valis aja selle
järgi, et meie võistlus oleks heaks
peaprooviks 17. jaanuaril Tallinnas
toimuvale rahvusvahelisele võistlu
sele. Noorematel poistel, naistel ja
neidudel oli distantsiks 500 m, kõik
teised pidid sõudma 1000 m.
Neidude (s. 1991 ja hiljem) võitjaks tuli
Kadi Kuusik finaaliajaga 1.48,4, naiste

Spordiüritustest tulemas
28. jaanuar 14.00
Uuel aastal uue hooga! SPA
Viimsi Tervis laste võistlus
25 m ujumises
Viimsi SPA ujula
Korraldaja: SPA Viimsi Tervis
30. jaanuar
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused
teatesuusatamises (kuni 5. kl,
6.–7. kl, 8.–9. kl, 10.–12. kl.)
Kõrvemaa
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
31. jaanuar 11.00
Harjumaa meistrivõistlused

ja vanuseklasside
meistrivõistlused
suusatamises (veter. M40,
50, 60, N35, 45, 55 ning
noored MN18 , s. 1991–1992,
MN16, s. 1993–1994, MN 14,
s. 1995–1996)
Kõrvemaa
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

või tiia@viimsivald.ee
Suusabuss väljub kl 10 Viimsi
haigla juurest

31. jaanuar 11.00
Viimsilaste tervisetund
suuskadel
Kõrvemaa
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Võistlustest osavõtjatel palume
eelregistreeruda: tel 609 0980

9.–15. veebruar
Finaalmängud

2.–8. veebruar
Harjumaa noorte
meistrivõistlused korvpallis,
poisid D-alagrupid (s. 1997 ja
hiljem)

peaauhind läks konkurentsitult 1.49,6
sõudnud Märit Tammele. Noorematest
poistest (s. 1993 või hiljem) läks esikoht
Sten Alvar Sadamale (aeg 1.33,7), kõik
eelnimetatud tulid Tallinnast. Noormeeste 1000 m võitis Siim Vaus Kiisalt
ajaga 3.17,8.
Meeste jõuproov peeti kahes kaalu
kategoorias. Kuni 75 kg kaaluvate meeste konkurentsist tuli võitjana välja Andre
Eding ajaga 3.11,0 ja raskemate meeste peaauhinna võttis Märt Rohtla ajaga
3.02,2. Taas tulid tublid mehed meile
Tallinnast. Veteranide (s. 1969 ja varem)
parim Ants Einsalu viis võidu LääneVirumaale, edestades finaalsõidu ajaga

3.02,8 ka endast kakskümmend aastat
nooremaid. Teise koha saavutas Viimsi
mees Aivar Jürgenson ajaga 3.10,5 ning
kolmas koht läks Harjumaale Kiisale:
Aivar Vaus lõpetas ajaga 3.11,3. Selleks
et paljud vanemad ja väiksemate kogemustega seeniorid väga noruspäi lahkuma ei peaks, lubas korraldaja järgmisel
aastal kavassse võtta veteranidele ka
500 m sõudmise. Suur tänu peakorraldajale Rein Raspelile ja läbiviijaile Eesti
sõudeliidust.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Viimsi Peokeskuse tiigil iga päev kell 12 - 22

Avatud liuväli!

9.–13. veebruar
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused võrkpallis,
7.–9. kl poisid

Viimsi spordikompleks kutsub kõiki

UJUMA

Ujula avatud tööpäevadel 15–22, nädalavahetusel 11–21.
Lisainfo: tel 623 5119 (spordikompleksi administraator)
Olete oodatud!

Info restoran Savoy telefonil 6030600. Kutsume üles
lapsevanemaid annetama lastele väikeseks jäänud
uiske liuvälja kasutavatele lastele. Liuväli on tasuta!
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 Metalli koristamine, prügi koristamine 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.
 Ehitus- ja remonditööd.
Siseviimistlus. Terrassid,
sauna puitosad jms. Tel
5664 6709.
 Soodusmüük! Müüa kuiva küttepuud laotult konteineris 50 cm ja 30 cm.
Hind koos transpordiga
590.– / rm ja 620.– / rm.
Tellimine tel 5340 8290.
 Teostame
muruniitmist,
hekilõikust, puude raiet ja
haljastusega seotud töid.
Tel 5563 7666.
 Perefirma müüb kuivatatud
küttepuid 2 rm konteineris
või lahtiselt. Kohaletoomine hinna sees. Küsige lisainfot tel 503 8134, Ivar.
 Ehitan saunu ja teen erinevaid puutöid. Lisainformatsioon telefonil 5373 1529,
504 2758, Janis.
 Professionaalne iluteenuste
koolitaja pakub oma teenuseid Viimsi keskuses sulle
sobival ajal. Kvaliteetsete

geelküünte pealepanek ja
hooldus ning augustamine.
Info tel 509 1852, Katrin.
 Müüa maja (suvila) Prangli
saarel. Meri paistab aknast.
Sadamani 150 m. Krunt
850 m². Elekter, vesi,
saun, kuur, raudkividest
laudahoone. Hea võimalus
arendada turismi või superkoht lihtsalt puhkamiseks.
Superpakkumine!
Hind
1,5 miljonit. Tingi! Tel
601 6642, 5361 1988.
 KÜ Kaluri tee 2 otsib
kojameest. Tingimused ja
palk kokkuleppel. Palume helistada tel 651 6017,
515 6086.
 Kutsu pediküüri-maniküüri
tegija endale koju. Tel
526 8958, Heli.
 Kavandan, kujundan, dokumenteerin ja juurutan
teie ettevõttes ISO 9001,
ISO 14001 ja OHSAS
18001 standarditele vasta-

va juhtimissüsteemi, kindlustan sertifitseerimisauditi
edukuse, haldan jooksvalt
vajalikku dokumentatsiooni. Tel 5344 4025, e-post
hain.heinla@mail.ee.
 Otsin koristajat Randverre
eramajja, mille suurus on
220 m². Koristamist vajan
kord nädalas 8 tundi. Tegema peaks koristamis- ja
triikimistöid. Alustamisaeg võimalikult kiiresti.
Tasu kokkuleppel. Majas
ei ole lapsi ega koera. Tel
5348 2525, Rando.
 Õhksoojuspumbad. Müük,
paigaldus, hooldus. Tel
5340 7191; www.erilahendused.ee
 Annan inglise keele eratunde ja järeleaitamistunde.
Helistada tel 5612 5407.

Põnnipesa Lastekeskuse pidudel uued hinnad:

E ja K		
18.30 – 21.30
800.T ja N		
18.00 – 21.00
800.R		
18.00 – 21.00
1100.L ja P		
10.00 – 13.00
800.			
14.00 – 17.00		
1100 .			
18.00 – 21.00
1100.Põnnipesa pidu saab broneerida: www.pesa.ee

Püünsi kool kuulutab välja konkursi
ajalooõpetaja (osaline tööaeg),
inglise keele õpetaja (osaline tööaeg) ja
klassiõpetaja
(alates 01.09.2009, 1. klassi) ametikohale.

 Aiandi tee 4 korteriühistu
Viimsis otsib õuekoristajat.
Tel 5344 0489.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate doku-

Reiki I astme kursus

mentide koopiad esitada 28. jaanuariks 2009 e-

Viimsis 31. jaanuar – 1. veebruar

posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee või saata

Õpetaja on Reiki meister Kreet Rosin.

Kooli tee 33, Püünsi küla, 74013 Harjumaa. Info

Kursuse tasu: registreerumisel kuni 26. jaan

telefonil 606 6919.

1300 kr, pärast seda 1700 kr
Registreerumine: tel 526 6988

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

AIANDUSKURSUS
Haljastusteenused OÜ pakub teile võimaluse osa võtta koolitusest, mis aitab ja
abistab lihtsate, kuid tähtsate näpunäidetega rajada ja hooldada oma koduaeda.
Koolitust juhib Maili Leol, Haljastusteenuste OÜ peaaednik, kes omab kogemust nii

teostab
alljärgnevaid töid:

rajamise ja hooldamise kui ka projekteerimise alal.

Käsitletavad teemad:
Aia kujundamise põhimõtted
Aia rajamine (muru-, muruvaiba paigaldus, muru hooldusvõtted)

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

Istutusalade rajamine (kiviktaimla, terrassaed, turbaaed)
Aia väetamine
Kahjurite ja haiguste tõrje
Puude-põõsaste lõikamine
Olemasoleva taimmaterjali ärakasutamine (noorenduslõikus, ümberistutamine)
Uuemate sortide tutvustamine

Hind: 800 krooni osavõtja kohta
Toimumise aeg: 05.–26.02 iga neljapäev kell 18
Toimumise koht: Viimsi raamatukogu, Kesk tee 1, Haabneeme
Palume registreeruda hiljemalt 25.01.2009
e-posti aadressil info@haljastusteenused.ee.
Lisainfo: www.haljastusteenused.ee
Kursus toimub, kui registreerub vähemalt kümme huvilist.
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Eesti Gun esitleb:

Igal teisipäeval
Jussi õlletoas
Kell 20.00

• Viktoriin
• Lauluvõistlus
• Anekdoodid
Õhtut juhib:
Gun

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

Pääse: 30 kr.
Liilia tee 2
(Statoili vastas)
Viimsi vald,
74001
Harjumaa



Info ja tellimused
juhataja Virve Hansar
55542588
virve@jussikas.ee
www.jussikas.ee/























Säästa kuni
70% kütte
kuludelt!
Õhksoojus
pumpade müük
ja paigaldus.
Hinnad al 11 750.Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee



Raamatupidamisteenused

OÜ-lt
Annraam

Puhka soodsalt
Saaremaal

Info
51 57 524 või

Saunapakett sisaldab:

anne@annraam.ee

* ööbimist kõigi mugavustega luksuslikus numbritoas,
* kosutavat ja tervislikku buӽet hommikusööki,

Viimsis Kaluri tee 3 on avatud
käsitöövahendite kauplus

PISTE
Kõik vajalik kudumiseks,
heegeldamiseks, tikkimiseks,
viltimiseks, ehete valmistamiseks ja
rõivaste kaunistamiseks (litrid, pärlid
ja swarovski kristallid).
Töötoad: teisipäeviti lastele
ja neljapäeviti täiskasvanutele.
Vajadusel teeme käsitöö sinu eest.

Kauplus avatud:
E-R 10.30-18.00
L 11.00-15.00
Telefon: 608 4113
Asume Viimsi haigla vastas.

* 20% soodustust restorani à la carte menüüst,
* 20% soodustust spaahoolitsuste tavahinnast,
* eksootilise spa & saunakeskuse kasutamist.

vaid

399.- vaid 499.-

pühapäevast neljapäevani

reede, laupäev

* Lisatasu 300.- siis, kui soovid ööbida üksinda toas.
Naudi mõnusat puhkust järelmaksuga vaid 50.- kuus.
Pakkumine kehtib kuni 13.03.2009.
Tallinn 15, Kuressaare 93811, tel: 666 7000,
e-post: info@grandrose.ee, www.grandrose.ee

ÄRGE TOOGE ISE OMA AUTOT MEILE,
MEIE TEEME SEDA TEIE EEST *
• AUTOREMONT
• MOOTORIREMONT
• DIAGNOSTIKA
• REHVIVAHETUS
JA REMONT
POOLSAARE AUTO OÜ
Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833
www.poolsaare.ee

• MOOTORI JA KÄIGUKASTIDE TESTIMINE
• ABS-i TESTIMINE
• HOOLDUSVÄLTE
NULLIMINE

Poolsaare Auto
* Pakkumine kehtib Viimsi valla piirides ja
mõistlikul kokkuleppel kliendiga.
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Bistroo
Maitsvad kodused toidud
Päevapraed 38 kr
Supid 20 kr

23. jaanuar 2009

Meilt saab tellida sünnipäevi ja
muid pereüritusi, korraldame
toitlustust ehitusobjektidele ja
tootmisettevõtetesse.
Kohvik Viimsi

Kaluri tee 5, Haabneeme

Kaluri tee 5, 74001 Haabneeme, Viimsi
vald (Vanas Kirovi peahoones)

Avatud kl 9.30–16.00

tel 5645 8458, 609 0160

Kui vana saag tahab
teenitud puhkusele
minna, vaheta ta uue
Husqvarna vastu välja!
Vana tööriista eest saad
uue sae kuni 1200 krooni
ja võsalõikuri kuni 1000
krooni soodsamalt.
Küsi pakkumist Haaber-Autost
Pakkumine kehtib veebruari lõpuni

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük
Rohuneeme tee 2
Haabneeme, Viimsi vald
tel 6 090 351
E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

