
nr 3 (292) 5. veebruar 2010Tiraaz 7190
v

Viimsi uus veehaare on valmis  >> Loe lk 3

Taotluste täht-
aeg 15. veebruar
Avanenud on hasartmängumaksust 
rahastatava regionaalsete investee-
ringutoetuste programm 2010. aastal, 
mille vahenditest toetatakse hoole-
kande, õppimise, sportimise ja vaba 
aja veetmise tingimuste parandamist 
laste, noorte, perede, vanurite ja puue-
tega inimeste jaoks. 

I vooru taotluse esitamise tähtaeg on 15. veeb-
ruar 2010. Taotlused toetuse saamiseks tuleb 
esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

Taotlejateks võivad olla mittetulundusühin-
gud, sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksu-
sed ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.

Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse 
projektipõhiselt esitatud taotluse alusel ehitus-, 
rekonstrueerimis- ja remonttöödeks hoonetes 
või rajatistes, et parandada avalike teenuste 
kättesaadavust toetuse sihtgrupile.

Taotlused toetuse saamiseks tuleb esitada 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele paber-
kandjal ühes eksemplaris aadressil Lasnamäe 
2, Tallinn 11412 või digitaalselt allkirjastatuna 
elektrooniliselt aadressil info@eas.ee.

Programmi korra ja juhendmaterjaliga saab 
tutvuda kodulehel www.siseministeerium.ee.

Röntgenuuringud 
naistele Viimsi haiglas
Kui seni teostas AS Viimsi Haigla rinda-
de uuringuid ainult kaebustega naiste-
le, siis käesolevast aastast võtab haigla 
osa rinnavähi varajase avastamise prog-
rammist.

Alatas 50. eluaastast tõuseb naistel rin-
navähki haigestumise risk oluliselt. Rindade 
röntgenuuringul (mammograafial) on või-
malik rinnavähki avastada ca 3–5 aastat va-
rem, enne kui ta muutub käega katsutavaks. 

2010. aastal on rinnavähi sõeluuringule 
oodatud aastatel 1948, 1949, 1951, 1952, 
1956, 1958 ja 1960 sündinud naised, kel-
lele eelneval, s.o 2009. aastal ei ole rinda-
de röntgenuuringut tehtud ning kellel on 
kehtiv ravikindlustus. Uuring on nimetatud 
aastatel sündinud naistele tasuta. 

Haigekassast pole kutset vaja oodata, 
võite tulla kohe. Info ja eelregistreerimine 
toimub haigla registratuuri telefonil 605 
9023 k 8–18. 

Uuringule on vaja kaasa võtta ainult isi-
kukoodiga dokument.

Rindade röntgenuuringule võiksid tulla 
ka naised alates 40. eluaastast ning eriti 
need, kelle lähi(nais)sugulastel on rinna-
vähki esinenud.

AS Viimsi Haigla röntgenkabinet ootab 
teid!

Kelvingi küla rahva koos-
tegemistel on nüüdseks juba 
tosin aastat ajalugu.  Ühine 
liuvälja tegemine võeti 
külas ette aga esmakordselt. 
Mereäärse korvpalliplatsi 
sile asfalt  ja erakordsed 
talveilmad lausa kutsusid 
veega pritsima. 

Seda enam, et  kena platsiäärne 
valgusti on  õhtuse jääareeni jaoks 
justkui loodud. Oleks ju vahva, 
kui saaks äsja iluuisutamise EM-
il nähtut oma kodu lähedal järele 
proovida. Pilk ilmaennustusele 
ning plaani võeti kahe päevaga 
liuvälja põhi valmis teha.  

Esmaspäeva lõunal lõi üks 
tubli isapuhkusel olev mees labida 
korvpalliplatsi lumme ning õhtuks 
oli külameeste abiga u 250-ruut-
meetrine väljak puhas ja kenade 
lumevallidega piiratud.

Veevalajad töös
Kuna õues paukus 12-kraadine pa-
kane ja vesi lähedal asuvas kaevus 
oli külmunud, tehti esimesel  õhtul 
voolikute lahtikerimise ja ühen-
damistega vaid kuivtrenni. Väike 
puhur kaevu ning järgmisel hom-

mikul alustasid kaks veevalajat 
oma tööd. Isegi sellise külmaga 
oli vett väljakule mõttekam pritsi-
da sektorite kaupa läbi pihusti. Et 
aga pihusti otsustas vahepeal ka 
tagantpoolt pritsima hakata, lõpe-
tasid veevalajad oma mitu tundi 
kestnud töö kenade suurte jääpu-
rikatena. 

Veelgi kaunimaks jääskulptuu-
riks oli vahepeal kujundatud platsi 
kohal trooniv pikkade purikatega 
korvirõngas. Hilisõhtul võeti jäl-
legi kambakesi ette jääraudadega 
konaruste silumine ja pisut kast-
mist.

Ööga oli ilmataat neli kraadi 
külma juurde keeranud ja lubatud 
lumetormi kusagile mujale saat-
nud, nii sai järgmisel päeval plats 
veelkord üle solistatud  ning liuvä-
li veelgi tugevamaks ja siledamaks 
muudetud. Proovisõitjate Marta ja 
Katriini arvates oli väljaku ainsaks 
puuduseks liiga libe jää.

Iluuisutamine ja inim-
bowling
Pidulik liuvälja avamine toimus 
päikeselisel laupäeval, 30.01.2010. 
Kohale oli tulnud palju peresid, kes 
nautisid oma kodukandi noorte an-

dekate iluuisutajate – Anna-Liisa 
ja Karmeni –  esinemist, maitsvaid 
Tampe lihapirukaid ja rüüpasid ter-
moste kaupa sooja teed. 

Pärast pidulikku lindilõikamist 
külavana Antsu poolt asusid väl-
jakule piruette ja lutsuga axleid 
harjutama Kelvingi oma lapsed ja 
julgemad emmed-issid. Mõnus oli 
jääl ka saabastega liugu lasta.

Avapäeval viidi läbi ka mee-
leolukas inimbowlingu turniir: 7 

Kelvingis on merevaatega 
valgustatud liuväli

veega plastpudelit rivistati jääle 
kolmnurka ja meeste ülesandeks 
oli neid jääle viskudes stiilselt pi-
kali lüüa… Nalja nabani. Viimaks 
osalesid tublimad pidulised  liu-
väljaku ristsetel.

Nüüd ootab ja rõõmustab me-
revaatega valgustatud Kolmekord-
se Axli nimeline Kelvingi liuväli 
kõiki uisutajaid kuni sulani.    

Merilyn Tõnisalu

Anna-Liisa ja Karmen.

Kelvingi liuväli on rõõmsat sagimist täis.

12. veebruaril laulab 
Jaagup Kreem Viimsi Koolis 
Juhan Viidingu laule. 
Loe lk 14
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.

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

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

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 
19. veebruaril

Heateo tegelikkus

2. veebruaril, Tartu rahu 90. aastapäe-
val viisid Viimsi valla ja Pirita linnaosa 
juhid Haldo Oravas ja Tiit Terik koos 
vabadusvõitlejatega pärjad president 
Konstantin Pätsi hauale Metsakalmistul.

Tegu on juba aastaid kestnud traditsiooniga, et 
Viimsi ja Pirita juhid ning vabadusvõitlejad, 
kellest enamus on II Maailmasõja veteranid, 
tähistavad Tartu rahu aastapäeva pärgade pane-
kuga president Pätsi hauale. Vaatamata pakase-
lisele talvepäevale oli kalmistul kohal umbes 30 
inimest, puhkpilliorkester mängis ning vahvad 
skaudid seisid sinimustvalge lipuga auvalves.

Oma kõnes tuletas Tartu rahu tähendust 
meelde Viimsi vallavanem Haldo Oravas: “Me 
kõik teame, meie vabaduserist on tehtud klaa-
sist. Ka meie vabadus on habras nagu klaas. 
Seda oleme korduvalt tunda saanud. Täna 90 
aastat tagasi lõppes  Eesti jaoks Esimene Maail-
masõda. Eesti väljus sellest sõjast võiduga. See 
tagas Eesti Vabariigile sünnijärgse ellujäämise.”

Pidulik üritus jätkus ühise koosistumisega 
Pirital.

VT

Tartu rahu aastapäeval pandi 
pärjad presidendi hauale

Tartu rahu aastapäev president Pätsi haual.

Valmis on saanud väike heategevus-
projekt, kus tuntud Eesti lauljad ja 
muusikud, kunstnikud ja sportlased on 
pildistatud kalendrisse, mille müügist 
saadud tulu läheb paljulapseliste 
perede toetuseks üle Eesti.

Laste heaoluindeksi kohaselt, mida kasutab 
UNICEF, on Eesti lapsed Euroopa Liidus pai-
gutunud loetelu lõppu. Juba praegu kasvab ligi 
30 000 last vaesuspiiril või lausa süvavaesuses.

Need faktid ja tegelikkus peaksid puuduta-
ma meist igaüht. Kas me märkame abivajajat 
enda kõrval? 

Riik on täpselt nii tugev, kui tugevad on 
tema nõrgimad lülid – lapsed, pensionärid ja in-
valiidid. Ja kuna meie Eesti on väike, loeb iga 
inimene. Siit aga tekib kahtlus, kas vaid oma-
kasule rajatud majandussüsteem saabki toimida.

Armastust teise inimese vastu peetakse ini-
mese hinge suurimaks täiuslikkuseks, lähtudes 
pigem tahtest kui emotsioonidest. 

Sõna charity on tuletatud ladinakeelsest sõ-
nast caritas (e.k. kallihinnaline, hindamatu väär-
tusega), mis kristlikus teoloogias sai ametlikuks 
tõlkeks kreekakeelsele sõnale agape, mis tähen-
dab piiramatut armastust ja headust kõikide teis-
te vastu.

Kas need kristliku maailma terminid täna ka 
meie elus väljenduvad? Või kas juba Hiina filo-
soofi Confuciuse arvamused sotsiaalsete suhete 
vajalikkusest, õiglusest ja siirusest eesmärgiga 
annetada inimestele rahu ja heaolu on saamas 
müüdiks? Küsin veelgi enam: kas altruism on 
illusioon?

Andmine on parem kui saamine
Tahaks loota, et heategu kasvab südamest tegu-
deni, luues võime kanda vilja ka kõige kuivemal 
pinnasel. Andmine on parem kui saamine, nii 
algab ka inimelu. 

Heategu ei saa hinnata, sest tal puudub oma-
kasu. Olgu selleks kas või väikene palve oma 
südames. Heateol on võime kasvada suureks, 
miks mitte annetuseks haiguste uuringute heaks 
tulevastele põlvedele või vaeslastele hariduse 
tagamiseks arengumaades. Heategu ei saa olla 
ainuüksi ohverdus, vaid see on ka voorus, kal-
lihinnaline nagu tähendus sõnale, millest ta al-
guse sai.

Miks siis muidu üle kolme miljoni sakslase 

lubavad endalt võtta luuüdi, et aidata tundma-
tuid leukeemiahaigeid, ja Ameerika Ühendriiki-
des on populaarsed veebisaidid, kus vabatahtli-
kud pakuvad võõrastele siirdamiseks oma neere 
– mingit vastuteenet tahtmata, nagu kirjutab tea-
duspublitsist Stefan Klein 13. jaanuari Eesti 

Päevalehes. Rääkimata Hollywoodi staaridest 
ja maailmakuulsatest lauljatest nagu George 
Clooney, Madonna, Bono, Justin Timberlake, 
Beyonce jpt, kes heategevuskontserdiga “Hope 
for Haiti now” on tänaseks kogunud üle 60 mil-
joni dollari.

See, kes tänapäeval pilkab liiga häid inimesi, 
naeruvääristab eeskätt iseennast. 

Heites pilgu Viimsi valla 2010. aasta eelar-
vele ja lähituleviku plaanidele, siis nii mahukad 
ja lootustandvad kui need 33 lehekülge ka ei 
oleks, on suurel vallal suur vastutus ja tänane 
juba ärakasutatud sõna masu ei jäta puuduta-
mata ka meie enam kui 16 000-liikmelist pere-
keskset elanikkonda. Ka meil on abivajajaid ja 
õnneks ka neid, kes tahavad aidata.

Kalender – heategevusprojekt
Valmis on saanud väike heategevusprojekt, kus 
tuntud Eesti lauljad ja muusikud, kunstnikud 
ja sportlased on pildistatud kalendrisse, mille 
müügist saadud tulu läheb paljulapseliste perede 
toetuseks üle Eesti.

Projekti eestvedaja Victoria Kass kommen-
teerib: “Idee tekkis mõttest, et kuigi paljudel 
avaliku elu tegelastel on soov abistada, ei tea-
ta, kuidas ja kes täpselt mida vajab. Samuti on 
probleem selles, et kui me raha annetame, ei näe 
me, kas see ka abivajajateni jõuab. Seepärast 
ostamegi vajaminevad tarbed ise ning toime-
tame isiklikult koos kalendritähtedega kohale. 
Kalender on ka ju praktilise väärtusega – usun, 
et enamusel inimestest on kalender kas seinal 
või laua peal. Miks mitte osta endale kaunitest 
inimestest, suurepärase kunstniku töödest pro-
fessionaalse fotograafi (Laura Kallasvee) tehtud 
kalender, samas veel ka head tehes!” 

Koostöös heategevusfondiga Dharma koos-
tati nimekiri konkreetsetest peredest, kes abi 
vajavad. Väheseks jääb ka südamest tulev tänu 
neile firmadele, kes niigi raskel ajal otsustasid 
oma toodetega peresid aidata: Krismar Tekstiil 
OÜ, Zookeskus Cato, kauplus Morš ja Ricco-
forte OÜ.

Aitame koos ka Viimsi peresid. Tänu Pilgri-
mi kirjastuse omanikule Tiina Ristimetsale saab 
kalendri endale koju ka postiga, kui külastad 
kirjastuse kodulehte www.pilgrimbooks.ee.

Muidugi on kalendreid saadaval ka kõigis 
hästivarustatud raamatupoodides. 

Ükskõik kui palju või vähe me saame anda, 
andkem armastusega! Armatus võidab kõik, lu-
bab kõik ja on kallihinnalisem kui kogu maail-
ma kuld.

Cathy Tullkvist
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Viimsi toorvee allikas ehk 
veehaare on tänaseks 
valmis. Tööd lõppesid 
9. jaanuaril, nüüd jääme 
ootama veepuhastus-
jaama valmimist. VT 
palus teemat lähemalt 
kommenteerida AS Viimsi 
Vesi asjatundjatel.

Uus veehaare paikneb pool-
saare keskel metsaalal. Viimsi 
uueks veehaardeks rajati ühek-
sa puurkaevu, millest viis on 
125 meetrit sügavad ja neli on 
90 meetri sügavused. 

Lisaks on rajatud uus ma-
gistraaltrass poolsaare keskelt 
kuni tulevase veepuhastusjaa-
ma asukohani Lubja klindi-
astangul. Viimane lõik trassist 
rajati puurimise meetodil, et 
mitte kahjustada klindiastangu 
maastikulist väärtust.

Lauri Lagle, AS Viimsi Vesi 
haldusspetsialist: “Uus vee-
haare rajati Euroopa Liidu Üh-
tekuuluvusfondi kaasfinantsee-
rimisel, nii et 75% rahast tuli 
Euroopa Liidust, 25% panid 
Viimsi vald ja AS Viimsi Vesi. 
Kokku kulus veehaarde rajami-
seks ca 9,5 miljonit krooni.

Esimesed kaks katselist 
puurkaevu veehaarde geo-
loogilise läbilõike ja kaevude 
tootlikkuse täpsustamiseks 
puuriti Viimsi Vesi omava-
henditest ning töö teostas AS 
Keila Geoloogia. Veehaarde 
ülejäänud puurkaevud puuris 
AS Balrock.

Veehaare on rajatud kamb-
rium-vendi veekompleksi eri-
nevates sügavustes paikneva-
tesse veekihtidesse. Alumine 
gdovi veekiht on veerikkas, 
kuid selle vesi on tuntavalt 
kõrge kloriidide sisaldusega. 
Ülemine voronka veekihi vesi 
on väga hea kvaliteediga, kuid 
selle kihi veeandvus on väik-
sem. Rajatavas uues veepu-
hastusjaamas segatakse erine-
vatest veekihtidest pumbatud 
toorvesi joogivee tootmiseks 
kokku kõige optimaalsemas 
koostises.

Veehaarde rajamise juu-
res oli kõige keerulisemaks 
ülesandeks tagada puurimise 
käigus erinevate veekihtide 
isoleeritus, et puurkaevude 
ekspluatatsiooni käigus ei hak-
kaks toimuma veehorisontide 
segunemist. Mõlemad puur-

Viimsi uus veehaare 
on valmis

kaevude rajamist teostanud fir-
mad said sellega hakkama.

Viimsi vallal on ametlikult 
lubatud kasutada kambrium-
vendi veekompleksist 4500 
kuupmeetrit põhjavett ööpäe-
vas ning sellest kasutatakse 
ära umbes 3500 kuupmeetrit. 
Katsepumpamise andmetel 
on uue veehaarde puurkaevu-
dest võimalik pumbata kuni 
16 000 kuupmeetrit ööpäevas. 
Kui põhjavee ressursse hal-
dav ametkond eraldab Viimsi 
vallale täiendavat limiiti, võib 
vald selle veehaardega rahul-
dada oma elanike vajadused 
isegi siis, kui neid on üle 30 
000.”

Toivo Eensalu, AS Viimsi 
Vesi juhataja: “Uue veehaa-
rde kasutuselevõtt ja sama-
aegselt vanade puurkaevude 

sulgemine algab veebruaris 
ja lõpeb aprillis. Juba rajatud 
magistraaltorustike kaudu on 
võimalik suunata uue veehaa-
rde vesi praktiliselt kõigi tar-
bijateni.

Joogivee puhastusjaama 
ehitus algab täismahus Ühte-
kuuluvusfondi rahastusotsuse 
saamisel. Jaama ehitustööd 
kestavad 90 kuni 120 päeva ja 
eeldatavasti valmib veepuhas-
tusjaam täies mahus käesoleva 
aasta lõpuks. Praeguseks on 
jaama ehitusplats töödeks ette 
valmistatud, pinnas on koo-
ritud, vundamendi süvend on 
rajatud. Läbi klindiastangu on 
puurimismeetodil toodud to-
rustikud nii toorvee kui puhas-
tatud vee tarbeks. 

Pärast veepuhastusjaama 
valmimist kaovad joogiveest 
lõplikult gaasid, raud, man-
gaan ja radionukleiidid. Vesi 
tervikuna vastab aasta lõpuks 
täielikult joogivee kvaliteedi 
nõuetele. Need seitse pluss 
kaks puurkaevu hakkavad 
asendama  36  praegu töös 
olevat Viimsi Vee puurkaevu. 
Ametlikult on Viimsi vallas 
registreeritud 161 puurkae-
vu, kaugemas perspektiivis 
ootab neid ees kas sulgemine 
või konserveerimine, kuna 
uus veehaare tagab täielikult 
kogu valla joogivee vajaduse. 
See on kontrollitud ja kaitstud 
alal ning kogu vesi läbib veel 
täiendava joogivee töötluse.”

Jüri Leesment

Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Tammneemes.

Halbade jääolude tõttu 
ei olnud laevaühendust 
Prangli saarega 23.–28. 
jaanuarini. Sel põhjusel 
jäi ära üks harjumuspä-
rane kaubavedu poodi. 
Pranglilased on harjunud 
nädalas kahe kauba-
päevaga, kuid jäätunud 
merega on varustatud 
neid alati üks kord näda-
las. Saarevanema sõnul 
on praegu meri lahti ja 
olukord normaalne.

Viimsi Vallavalitsuse saar-
tespetsialist Igor Ligema: “Kui 
selle nädala algul selgus, et 
osal inimestel on vaja saada 
saarelt mandrile, siis tellisi-
me politsei- ja piirvalveameti 
lennusalgalt ühe kopterireisi, 
mis toimus 28. jaanuaril. Prae-
gune kopter võtab peale ainult 
10 reisijat koos käsipagasiga 
või kauba. Kuna Prangli rah-
vas soovis vedada inimesi, 
siis andis vald saarevanema-
le ülesande koostada reisijate 
nimekirjad mõlemas suunas. 
Kõik soovijad said lennu teha. 
Lisaks saadeti valla poolt heli-

Ühendus Prangliga toimib

kopteriga õpilaste koolitoit.
Kuna jääolud paranesid, 

sai vald järgmisel päeval kor-
raldada kaubaveo laevaga 
Loots. Reedel viidi saarele 
kogu kaupluse kaup ning kooli 
täiendav toit ning elektrikud. 
Need mehed toimetavad uue 
jõujaama ehitusel, mis peaks 
valmima suveks.

Alates 1. veebruarist liigub 
postipaat Helge tavapärase 
graafiku järgi. 

2007. aastal muretseti val-
lale puhtalt riigi rahadega hõl-
juk Mars 700, mida esimesel 
aastal ka suveoludes kasutati. 
Kuid hõljuk jäeti reservi nen-
de olukordade jaoks, kui meri 
kaanetub, et ta asendaks olu-
liselt kallimaid helikopterilen-
de. Hõljuk mahutab 7 reisijat 
või vajaliku poekauba koguse, 
kuid tema suureks puuduseks 
on see, et ta jäätub sõidul tek-
kinud veetolmust miinuskraa-

dide puhul vee peal liigeldes. 
Viimsi vald on sellistes olus-
tikes hõljukit testinud ning 
proovisõidul muutus sõiduki 
tagaosa niivõrd raskeks, et va-
jus vee alla. Seega on hõljukist 
kasu ainult täiesti jäätunud 
mere puhul.”

  Prangli saare vanem Val-
ter Puuström: “Olukord saarel 
on normaalne. Mingit suurt 
häda, nagu ajalehed kirjutasid, 
tegelikult pole ega ole olnud-
ki. Inimestel olid põhivarud 
olemas, ka poes oli põhikaupa 
saada. Elektrijaamas mehed 
töötavad, siis peaks ka voo-
lukõikumistest lahti saama. 
Praegu on vesi lahti ja elu kul-
geb normaalselt.”

VT

Laev Loots toob saarele vajalikku kraami. Fotod Igor Ligema

Vajadusel tuleb saarele 
helikopter.

Haabneemes 
kerkis lumelinn
Teisipäeval, küünlapäeval asusid Viimsi Kooli 
õpilased koolimaja ja lasteaia vahelisele alale 
lumelinna rajama.

 

“Idee tuli lastevanemalelt ja vallalt,” ütles ettevõtmi-
se eestvedaja, Viimsi Kooli tugikeskue juhataja Lemme 
Randma.

Alustati südapäeval ja lõpetati alles pimeda saabudes. 
Lumelinna ehitas 38 meeskonda, mis olid osalejate arvult 
erinevad, suuremad 24-liikmelised. Paljud meeskonnad 
olid moodustatud klasside kaupa.

Kuna reegline lumelinnadele tuletõrje vett ei anna, on 
ka Viimsi lumelinna edasine püsimine ebakindel. 

Lumelinna pole Viimsis ammu ehitatud. Aastaid tagasi 
lumisel talvel on seda tehtud vana koolimaja juurde. 
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MTÜde koolituspäev  
Rae Kultuurikeskuses 12. veebruaril 2010

Läbiviija: MTÜ Alustame Algusest – koolitaja Marianne Ro-
senfeld

11.00–14.00 MTÜde asutamine
15.00–18.00 Majandusaasta aruande esitamine  

Hind osalejatele:
Neile, kes osalesid juba detsembri alguses toimunud 2-päe-

vasel õppereisil, TASUTA (eelregistreerimine vajalik)!
Eelnevalt Kodukandi raamatupidamiskoolitustel käinutele 

ja Kodukant Harjumaa liikmetele majandusaasta aruande esi-
tamise osa TASUTA, kui soovitakse osaleda alates hommikust, 
on osalustasu 150 krooni (sisaldab lõunat ja materjale).

Kõigile teistele huvilistele kogu päeva koolitus 250 krooni 
(sisaldab lõunapausi ja materjale).

Täpsem info ja eelregistreerimine tel 50 29 006, Marianne 
Rosenfeld, info@kkharju.ee.

Eelregistreerimine lõpeb  9. veebruaril! 

Fotod Endel Lepik
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Herkki-Erich Merila on 
viimase paarikümne 
aasta Eesti olulisemaid 
fotograafe. Käesolev 
väljapanek toob vaataja 
ette uuepalgelise Merila. 
Välja on pandud valik 
töödest personaalnäitus-
telt “Objects of Timeless 
I–II”.  Suuremõõtmelis-
tele lõuenditele trükitud 
tööde keskpunktis on 
puhtad vormid ja selged 
meeleolud. 

Herkki-Erich Merila, kes on 
aastaid kujundanud siinse 
moe- ja reklaamfoto nägu, on 
seekord lähenenud tavalisest 
erinevalt: aktid on pildistatud 
loomulikus valguses, rõhuta-
tult naturaalselt, kasutamata 
stuudio abivahendeid. Model-
lid mõjuvad sundimatult ning 
nende peale langeb mošeede 
muster ja voogav valgus. Val-
gus tungib neist läbi, kuid see 
on äärelinna valgus. Aeg sei-
sab, vormid on puhtad, kõik 
näib olevat peatunud.

Herkki-Erich Merila 
“Objects of Timeless” 

“Muuseumirott“ on iga-
aastane tunnustusauhind, 
mis antakse parimale väl-
japanekule Eesti muuseu-
mis. Tunnustuse eemärk 
on muuseumide igapäe-
vatöö ühe osa – näituse-
tegevuse – tunnustamine, 
väärtustamine ja seeläbi 
ka muuseumide laiem 
tutvustamine. Auhinna 
andmisel hinnatakse 
eelkõige loovust, värs-
keid mõtteid, atraktiivset 
teostust ning vastavust 
museoloogia põhimõte-
tele. 

Auhindu on jagatud alates 
2005. aastast. Senised võitjad 
on olnud 2005. aastal  Tartu 
Mänguasjamuuseumi püsieks-
positsioon, 2006. aastal Eesti 
Maanteemuuseumi eksposit-
sioon “Tee ajalugu”, 2007. 
aastal Eesti Tarbekunsti- ja Di-
sainimuuseumi näitus “Klas-
sikud. Leili Kuldkepp”, 2008. 
aastal Eesti Kunstimuuseumi 
filiaali Adamson-Ericu Muu-
seumi näitus “Iluraam – raa-
mi ilu” ja 2009. aastal A. H. 
Tammsaare Muuseumi näitus 
“Viiuldaja karussellil. August 
Gailit Tammsaare juures”.

Rannarahva Muuseumile 
on “Muuseumiroti” auhinnale 
kandideerimine esmakordne 
kogemus. Et mõlemad näi-
tused, nii aastanäitus “Võrgu 
ilu” kui ka Põhja-Eesti hülge-
kütikultuuri tutvustav näitus 
“Hülgeküttide jälgedes”, on 

võrdselt tugevad, kandidee-
rime korraga kahe näitusega. 
13. jaanuaril külastas Ranna-
rahva Muuseumi “Muuseumi-
roti žürii”, kes igati tunnustas 
muuseumi arengut ja tegemisi. 
Kuna näitused on põhjalikud 
ja senine tagasiside on ol-
nud väga positiivne, pikendas 
muuseum kummagi näituse 

Rannarahva Muuseum kandideerib 
kahe näitusega “Muuseumiroti” auhinnale

lahtiolekuaega kuni 1. maini. 
Selleks ajaks peaks ka selle 
aasta võitja selgunud olema.

Näitust “Võrgu ilu” eks-
poneeritakse alates oktoobrist 
Meremuuseumis, “Hülgeküt-
tide jälgedes” näituse vastu on 
huvi tundnud Hiiumaa Muu-
seum.

Head viimsilased, kui te 

pole veel Rannarahva Muu-
seumi näitusi külastanud, siis 
nüüd on aeg seda teha – kõik, 
kes on võrgu- ja hülgeküttide 
näitusi näinud, on saanud äär-
miselt positiivse emotsiooni ja 
hea ülevaate osaliseks. Külas-
tajad on imestanud erinevate 
võrguvärvide üle, palju kõ-
neainet on pakkunud võrgu-

Herkki-Erich Merila (s. 
1964 Tallinnas) on Eesti väl-
japaistvamaid fotograafe, kelle 
teeneks on peetud fotograafia 
tõusmist arvestatavaks kuns-
tiliigiks 1990. aastate alguses. 
Märkimisväärne osa viimase 
kahekümne aasta uuendustest 
fotokunstis on otseselt tema-
ga seotud. Merila loomingus 
saavad kokku kriitiline mõt-
teteravus ja efektne vorm. 
Fotokunstnik on esinenud ar-
vukatel näitustel mainekates 

muuseumides ja galeriides 
New Yorgis, Suurbritannias, 
Kopenhaagenis, Berliinis, 
Helsingis, tema loomingut on  
eksponeerinud mainekad rah-
vusvahelised ajakirjad ja  töid 
ostnud nii muuseumid kui ka 
silmapaistvad erakollektsioo-
nid. 

Näitus jääb Rannarahva 
Muuseumi kunstigaleriis ava-
tuks 9. kuni 27. veebruarini.
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Eakate päev
Viimsi Päevakeskuses 9. veebruar kell 12.00

KAVAS:
1. Uus pärimisseadus jõustus 01.01.2009 – 
Lektor notar Tiit Sepp

2. Huumorikava – naerutab Peeter Kaljuvee

3. Uudispakkumised Viimsi SPA-s – tutvustab Ly Voolaid

4. Randvere laulinnud esitavad uut kava

5. Tantsuklubi Black & White show

6. Vestlused kohvi ka kringliga

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus

paranduse peen ja elegantne 
kude. 

Lisaks pakub võrgunäitus 
kunstihuvilisele kaunist vaa-
tepilti, trendiinimesele sise-
kujundusnippe, ajaloohuviline 
saab teadmisi võrgutöödest 
– näituselt leiab igaüks mida-
gi. Hülgeküttide näitus paelus 
Viimsi lasteaia lapsi sedavõrd, 

et mõni plaanis lausa hülge-
kütiks hakata. Küti relvastus 
ajab mõnel proual suu ammu-
li, poistel aga silmad särama. 
Ekspositsioon on kiitust päl-
vinud ka kolleegidelt teistest  
muuseumidest – tulge teiegi 
väljapanekuga tutvuma! 

Rannarahva Muuseum

Hülgeküttide jälgedes. Võrgu ilu.



Tunnustus Randvere 
koguduse õpetajale 
Aare Kimmelile
26.–27. jaanuaril toimus Roosta puhkekülas 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimu-
like konverents, kus valiti juba neljandat korda 
aasta vaimulikke. Tiitel aasta vaimulik omista-
takse vaimulikule, kes on eelneva aasta jooksul 
andnud tubli panuse oma tööga kiriku elu eden-
damisse ning igal aastal omistatakse see tiitel 
kahele vaimulikule.

Sel korral sai selle auväärse tiitli osaliseks Aare Kimmel 
– mees, kes on teeninud lisaks oma paljudele muudele töö-
dele alates 1998. aastast Randvere kogudust hooldaja õpe-
tajana. Tema põhikoguduseks on Rannamõisa kogudus, 
kus ta on ametis alates 1992. aastast. 

See tiitel on tunnistuseks sellest, et Aare on südamega 
oma tööd teinud. Lisaks kahe koguduse teenimisele on ta 
vedamas EELK Misjonikeskuse projekti “Piibel kaanest 
kaaneni“, mis on üks äärmiselt suuremahuline ettevõtmi-
ne, tutvustades piiblis leiduvat eesti rahvale läbi raadioeet-
ri. Igal tööpäeval on Pereraadio ja Raadio7 eetris pooletun-
nine saade, kus igal korral saab lisaks piiblitekstile kuulda 
väga põhjalikku seletust teksti olemusest ja taustast, kus 
see on sündinud. Kogu piibli läbiuurimiseks kulub nii viis 
ja pool aastat ning tehtud on juba tubli kaks kolmandikku 
projekti mahust.

Nii on Aare Kimmeli poolt tehtavad tööd leidnud tun-
nustust kogu EELK vaimulikkonna poolt ja tiitlile on lisa-
nud EELK Toetusfond võimaluse minna palverännakule 
meelepärasesse paika endale sobivaimal ajal. 

Muude ja võib-olla et mahukamate asjade kõrval, kuid 
kindlasti mitte vähem tähtsal kohal on Aare Kimmeli te-
gemistes Randvere koguduse ja seeläbi kogu Viimsi rahva 
teenimine. Igapühapäevased jumalateenistused Randvere 
kirikus ning koguduse elu korraldamine Randveres pole 
sealsetele elanikele kindlasti märkamatuks jäänud. 

Viimsi vallas on palju pühakodasid, kuid hetkel vanim 
ja pidevalt tegutsenud on Randvere kirik, mis iseseisva 
kogudusena tegutseb 1923. aastast, kuid kirik on ehitatud 
juba 19. sajandi keskpaigas ning elu ja tegevus Randvere 
kirikus ei ole ühegi sõja tõttu katkenud.

Nii nagu Randvere kirik on imearmas pisikene kirik, 
nii on ka Randvere kogudus väikene – möödunud aastal 
oli kogudusel 76 annetajaliiget, kuid kirikutes ei mõõde-
ta kvantiteeti, vaid kvaliteeti. Oluline on, et inimene, kes 
astub üle kiriku ukse läve, võetaks soojalt vastu. Selline 
soojus ja sõbralikkus on Randvere kirikus ja koguduses 
väga hästi tajutav ja nähtav.

Vanasõna ütleb, et kes palju teeb, see palju jõuab – 
Aare Kimmeli tegemised Rannamõisas, Randveres ja raa-
dioeetris kinnitavad meile, et see vanasõna kehtib endiselt, 
ning see pole jäänud ka laiemalt märkamata.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik
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Randvere kirik.

29. jaanuaril kuulutati 
välja lugemisaasta. Sel 
puhul täpselt samal 
päeval oli Viimsi Teataja 
kutsutud Viimsi Raamatu-
kogusse. 

Kuu viimane reede on raama-
tukogus sisetööde päev ning 
uksed külastajatele suletud. 
Kui selle päeva tööd olid teh-
tud, istusime kohvilauda jutu-
ringi koos kogu raamatukogu 
perega: Kristiina Puura, Maie 
Keskküla, Larissa Taks, Eevi 
Kiling ja Ene-Linda Tammik. 

Viimsi Raamatukogu tea-
vikutest moodustavad laias 
laastus teadmiskirjandus 60% 
ja ilukirjandus 40%. Viimasel 
ajal kasvab jõudsalt teadmiskir-
janduse maht (teadmiskirjan-
dus on tulnud uue nimetusena 
endise populaarteadusliku või 
aimekirjanduse asemele). 

Uute raamatute tellimisel 
seab piirid raha. Valik on raa-
matukogu otsustada ja prio-
riteedid on paigas – eelkõige 
eesti kultuurilugu ja eesti aja-
lugu, seejärel väärtkirjandus, 
väliskirjandus, eesti ilukirjan-
dus ja lastekirjandus.

Ene: “Eks me oleme aas-
tate jooksul ka aru saanud, 
mida Viimsi valla rahvas 
nõuab. Eelkõige psühholoogia 
ja pedagoogika, ka ajalugu ja 
meditsiin. See on intuitsioo-
ni küsimus, mida tellida, kui 
prioriteedid on teada.”

Õpikuid pole, need on koo-
li raamatukogus. Kuid siin on 
uued Eesti ajaloo õpikud ja 
kõrgkooliõpikud, samuti juh-
timis-, majandus-  ning õigus-
alane kirjandus.

Raha, mis kulub uute raa-
matute ostmiseks, tuleb kahest 
allikast. Riigieelarve toetus on 
20,5 krooni iga registreeritud 
elaniku kohta, sellele lisandub 
summa kohaliku omavalitsuse 
eelarvest. Eelmisel aastal riigi-
eelarve toetus kahanes, tänavu 
anti lootust, et ei kahane.

Kristiina: “Eelarves on 
kohustuslikud kulud, millest 
suurimad on üür ja töötasud, 
mis üle jääb, läheb teaviku-
te ostmiseks. Eelmisel aastal 
saime kohaliku omavalitsuse 
eelarvest 150 000 krooni raa-
matute ja perioodika tellimise 
jaoks. Sel aastal vähenes oma-
valitsuse raha teavikute ostmi-
seks kolmandiku võrra. Jäi 100 
000, mille sees on ka perioo-
dikaväljaannete tellimine. See-
eest kasvab riigieelarve toetus, 
kuna registreeritud elanike arv 
suurenes mullu.”

Viimsi Raamatukogu edu 
teiste maaraamatukogude ees 
ongi selles, et elanikkond on 
nii suurearvuline ja mida roh-
kem elanikke, seda suurem 
raamatukogu rahakott. See on 
ka ainus raamatukogu vallas, 
Pranglil on tema haruraama-
tukogu.

Lugemisaasta puhul Viimsi 
Raamatukogus 

Mida rahvas kõige 
enam küsib?

Ikka ilukirjandust. Me-
muaarid ja elulood on hästi 
populaarsed.

Ene: “Selles suhtes ei erine 
Viimsi vald muust Eestist. “Pal-
jajalu kõrrepõllul” on Viimsis 
ja Võrus esikohal, “Musta pori 
näkku” on samuti igal pool ti-
pus. Edetabel on üle Eesti sar-
nane.” 

Larissa: “Meil ei ole kuna-
gi varem nii palju inimesi olnud 
raamatute järjekorras, nagu oli 
2009. aastal.”

Seegi on üle Eesti raamatu-
kogudes samamoodi.

Eevi: “Mõni aasta tagasi 
olid üksikud järjekorras, nüüd 
on rekord 37 inimest ühe raa-
matu ootel. Hiljuti sai Mihkel 
Raua raamatu lugeja, kes pani 
järjekorda mais. Kusjuures jär-
jekorraraamatute laenutustäht-
aega on lühendatud.”

Hiljuti toodi tagasi raamat, 
mida oli hoitud enda käes neli 
aastat. Aga üldiselt on pikaaja-
lisi võlglasi vähe. Inimesed on 
väga kohusetundlikud, tõdeb 
raamatukogu rahvas. 

Võib-olla aitab ka teadmi-
ne, et võlgnik peab maksma 
viivist 50 senti päevas ühe tea-
viku kohta. Iga kuu teine tei-
sipäev on viivisevaba. Viivist 
ei võeta ka jõulude ajal ja raa-
matukogupäevadel (toimuvad 
igal aastal 20.–30. oktoobrini) 
tagastatud raamatute eest. 

Kas vanu raamatuid 
ka küsitakse?

Maie: “Vähe. Hiljuti küsiti 
Lenini “Aprilliteese”. Ja Marxi 
“Kapital” on ka praegu väljas.

Ruumipuudus on suur, tõ-
detakse. Ehkki fondide puhas-

tamisel kantakse maha lagune-
nud raamatuid ja vähendatakse 
neid, mida on mitu eksemplari, 
kuid ammu pole loetud. 

Raamatukogule on inime-
sed hakanud kodudest raama-
tuid tooma. Neist enamik on 
fuajees laual kõigile kaasavõt-
miseks. 

Raamatukogu rahvas on 
üllatunud, kui ohtralt neid 
võetakse. Toodud on laste- ja 
ilukirjandust, sekka ka väärt-
kirjandust, millest raamatuko-
gugi on endale saanud mõne, 
mis siit kadunud. Varastatud 
näiteks.

Paraku on naistel jutustada 
ka lugusid varastest ja ühest 
üle Eesti tuntud vargapoisist, 
kes siingi luusis ning raama-
tuid põue ja kotti toppis ning 
lõpuks Viljandis kinni võeti. 

Küsimisele, kas olete oma 
raamatukogu fondiga ja luge-
jatega rahul, kõlab vastus kõi-
gilt, et rahvaga ollakse väga 
rahul. Aga kogude osas teeb 
muret ruumipuudus.

Viimsi Raamatukogu on 
kolm korda kolinud. Ja kuigi 
paljud lugejad ütlevad, et siin 
on hubane ja õdus, on istumis-
kohti vähe ning lastele on sa-
muti ruumi väga vähe. Väike 
arvutiruum viie arvutikohaga 
on samuti alatasa hõivatud. 
Ka on kaldseinad raamatuko-
gu jaoks sobimatud, kuid neid 
ruume polegi raamatukoguks 
projekteeritud.

Raamatukogu rolli nähak-
se vaba aja keskusena, kus ini-
mesed saaksid tulla, aja maha 
võtta ja ennast mugavalt tunda. 
Praegu seda võimalust ei teki 
just ruumipuuduse tõttu.

Eluga kursis
Praegu on raamatukogus 

välja pandud 2008. ja 2009. 
aastal ilmunud lasteraamatute 
esmatrükid. Käimas on Nu-
kitsa konkurss ning kõiki lap-
si oodatakse neid raamatuid 
vaatama ja oma lemmiku poolt 
hääletama.

Vahel korraldatakse koh-
tumisi kirjanikega. Veebruaris 
valmistatakse koostöös Viimsi 
Päevakeskusega ette luuleõh-

tu. Üldiselt on Viimsis raske 
inimesi kodudest välja saa-
da. Kui maal on raamatukogu 
rahva kogunemiskohaks, siis 
siin on Tallinna lähedusel oma 
mõju. Küllap on teistel Tal-
linna ümbruse valdadel sama 
mure

Raamatukogutöö on täiesti 
muutunud võrreldes ajaga 10–
15 aastat tagasi. Külastatavus 
on palju suurem ja kogu töö on 
läinud elektrooniliseks. Käsit-
si ei jõuakski enam seda tööd 
teha, kui päevas on haruharva 
alla 100 inimese teenindada. 
Rekordpäev on siin majas ol-
nud 298 klienti.

Maie: “Arvestasin välja, 
tavapärane tööpäev, kui ole-
me avatud, kestab 420 minu-
tit. 300 inimese puhul jääb 1,5 
minutit inimese kohta. Lisaks 
on telefonikõned, meilitsi kü-
simised.” 

Päevad lähevad ruttu, tõde-
vad kõik viiekesi. Kõigil on ka 
pikaajaline staaž selles töös: 
Maiel saab suvel 15 aastat, 
Kristiinal on 8, Larissa on raa-
matukogudes kokku töötanud 
ligi 50 aastat, siin saab peagi 5 
aastat täis. Eevi tuli 1994. aas-
ta jaanuaris, Ene 1984. aasta 
sügisel.

Ene: “Meie töös on oluli-
ne olla eluga kursis, ükskõik, 
mis eluvaldkonnast küsitakse, 
pead orienteeruma selles.” 

Mõni tuleb ja küsib näiteks 
kaamelipruuni raamatut. “Kui 
selle värvi järgi leiad, on endal 
supertunne!”

Maie: “Üks mees küsis mi-
dagi elust lugeda. Ma küsisin: 
mida siis täpsemalt? Ta vastas, 
mis sa istud siin, mille jaoks sa 
üldse siin oled? Ma ei vihasta-
nud, mind ajas naerma.”

Kristiina: “See just selle 
töö huvitavaks teebki, et sa ei 
tea, millise küsimusega klient 
uksest sisse tuleb.”

Maie: “Ei mäleta ka, et kee-
gi oleks päris tühjade kätega ära 
läinud.”

Naised nimetavad oma 
prioriteediks midagi pakkuda. 
Üks lugeja olevat lausa küsi-
nud, et kas nad saavad selle 
eest tulemustasu, et inimest 
raamatuta ära ei lase.

Millal raamatukogu rah-
vas ise loeb?

Eevi: “Öösel.” 
Maie: “Nädalavahetusel.”
Kristiina: “Ei kujuta ette, 

et uni tuleb ilma raamatuta.”
Ene: “Kui on mõni väga 

hea raamat, mõtlen päeval, et 
millal tuleb õhtu, saaks raama-
tu juurde.”

Mida arvatakse lugemis-
aastast? Kui ei loe, ega siis see 
aasta ka ei aita. Aga mõne ehk 
paneb lugema. Võib-olla mõni 
astub raamatukogusse ja leiab 
midagi.

Annika Poldre

Viimsi Raamatukogu pere: Kristiina Puura, Maie Keskküla, Larissa 
Taks, Eevi Kiling ja Ene-Linda Tammik.  
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Veebruarist kehtivad 
Tallinnas ja Viimsi vallas 
uued ühistranspordi pileti 
hinnad. Muutunud on ka 
valla bussiliinide sõidu-
graafikud. 

Tallinn korrigeeris 1. veebrua-
rist ühistranspordi pileti hindu. 
See asjaolu tingis ka Viimsi 
vallas piletihinna korrigeeri-
mise ning samasuguste tingi-
muste sisseviimise. Nii nagu 
Tallinnas on nüüd ka Viimsi 
vallas sooduspileti aluseks elu-
koha registreering rahvastiku-

V1 Haabneeme – Rohuneeme
Marsruut: Ravi tee, Rohuneeme tee, Kalmistu tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 30   
6 17, 50 6 00
7 18 7 07 7 08
8 06, 55 8 24 8 12
9    9 36 
10 06 10 15
11 18 11 43 11 26
12 21, 57 12 40
13 35 13 03
14 27, 48 14 26 14 08
15 28 15 49 15 38
16 12 55 
17 42 17 11 17 00
18 22 18 30 18 15
19 14 
20 04, 50 20 12 20 10
21 31 21 35 21 24
22 21 22 46 22 32
23 16, 51 23 53 23 40

V1 Rohuneeme – Haabneeme
Marsruut: Kalmistu tee, Rohuneeme tee, Ravi tee

Peatus Rohuneeme
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 42  
6 32 6 13 
7 05, 33 7 20 7 21
8 23 8 38 8 25
9 12 9 51
10 23 10 30 
11 33 11 41 11 58
12 38  12 55
13 14, 52 13 18
14 44 14 41 14 23
15 05, 45  15 53
16 29 16 04 
17 12, 59 17 24 17 13
18 39 18 43 18 28
19 31
20 19 20 25 20 23
21 05, 46 21 48 21 37
22 34 22 59 22 45
23 31  23 52

V1K Haabneeme – Kelvingi – Leppneeme
Marsruut: Ravi tee, Rohuneeme tee, Reinu tee, 
Meresihi tee, Leppneeme tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 55 
6 31 6 30

7 07, 53 7 40 7 39
8 35 8 47
9 23 9 01
10 30 10 15
11 58 11 15
  12 26 12 00 
13 18 13 39 13 17
14 15 14 51
15 10, 54 15 01
16 37 16 27 16 15
17 19 17 45 17 33
18 08, 46 18 47
19 48 19 34
20 25 20 53 20 44
21 10 21 53
22 04, 51 22 06
23 26 23 16 23 06

V1K Leppneeme – Kelvingi – Haabneeme
Marsruut: Leppneeme tee, Reinu tee, Rohunee-
me tee, Ravi tee

Peatus Leppneeme lasteaed
Tööpäev Laupäev Pühapäev

6 11, 47 46
7 23 7 56 7 55
8 11, 53 
9 43 9 19 9 05
10 48 10 33
  11 33  
12 16 12 44 12 18
13 36 13 57 13 35
14 33 
15 28 15 19 15 09
16 12, 55 16 45 16 33
17 37 17 49
18 24 18 01
19 02 19 50 19 03
20 04, 41 
21 26 21 09 21 00
22 22 22 22 22 09
23 07, 38 23 32 23 22

V2 Haabneeme – Leppneeme – Randvere
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme 
tee, Kiigemäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 50 
6 15, 40 6 00
7 40 7 21 7 33
8 14, 44 8 45
9 17 9 01
10 49 10 17 10 32
12 20 12 09 12 22
13 49 13 36 13 50

14 50 
15 43 15 06 15 17
16 27, 58 16 36 16 48
17 24 
18 06, 53 18 05 18 15
19 54 19 55 19 57
21 23 21 24 21 17
22 36 22 52 22 53
23 51 23 53

V2 Haabneeme – Leppneeme sadam – 
Leppneeme – Randvere
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme 
tee, Leppneeme sadama tee, Kiigemäe tee, Lu-
haääre tee, Tammneeme tee 

Peatus Hansunõmme
Tööpäev Laupäev Pühapäev

6 13, 39 6 22
7 05 7 45 7 57
8 05, 39 
9 09, 42 9 11 9 25
  10 41 10 56
11 14 
12 45 12 33 12 46
14 14 14 00 14 14
15 15 15 30 15 43
16 10, 52 
17 23, 49 17 00 17 12
18 31 18 29 18 39
19 18 
20 19 20 19 20 21
21 46 21 46 21 39
22 59 
  23 14 23 15
0 14 0 15

V3 Haabneeme – Viimsi – Soosepa
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Lubja tee, 
Aiandi tee, Nelgi tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 45
6 39 6 47 
7 26 7 08
8 03, 42 8 14 8 33
9 35 9 44 9 56
10 21
11 44 11 10 11 52 
12 46
13 37 13 03 13 15
14 13 14 29 14 46
15 10, 43
16 16, 52 16 05 16 15
17 29 17 38 17 42
18 11

19 01, 51 19 26 19 39
20 50 20 48 20 48
21 46
22 45 22 22 22 08 
23 26  23 40

V3 Soosepa – Viimsi – Haabneeme
Marsruut: Nelgi tee, Aiandi tee, Lubja tee, 
Randvere tee, Ravi tee

Peatus Soosepa
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 59 
6 54 6 59
7 41 7 20
8 18, 57 8 27 8 45
9 50 9 57
10 36 10 09
11 59 11 23
    12 05 
13 00, 52 13 16 13 28
14 28 14 42 14 59
15 25, 58 
16 31 16 18 16 28
17 07, 44 17 51 17 55
18 26 
19 16 19 39 19 52
20 06 
21 05, 59 21 01 21 01
22 59 22 35 22 21
23 38 23 52

V4 Haabneeme – Leppneeme – Randvere 
– Muuga – Mähe – Haabneeme
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme 
tee, Kiigemäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme 
tee, Muuga tee, Aiandi tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev

7 09 
14 09 
15 07 
16 01

V4 Haabneeme – Mähe – Muuga – Rand-
vere – Leppneeme – Haabneeme
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Aiandi tee, 
Muuga tee, Tammneeme tee, Luhaääre tee, Kii-
gemäe tee, Leppneeme tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev

7 53 
13 25 
14 23 
15 17

Uued piletihinnad ja uued sõidugraafikud
registris Viimsi valla aadressil. 

15. jaanuaril võttis Viimsi 
Vallavalitsus vastu määruse 
Harjumaa ühistranspordi ühtse 
piletisüsteemi sõidu eest tasu-
mise korra ja sõiduõiguse hin-
na kohta Viimsi vallas. Määrus 
jõustus 1. veebruarist (tervik-
tekst vallavalitsuse teadaanne-
tes lk 9–11). 

Muudatused on järgmised: 
Üksikpilet on kasutami-

seks kõigile sõitjatele, ID-pilet 
on kasutamiseks ainult Viimsi 
valla või Tallinna linna elani-
kuna registreeritud sõitjatele. 

Soodushinnaga piletid ja kaar-
did kehtivad vaid Viimsi valla 
või Tallinna linna elanikena 
registreeritud sõidusoodustusi 
saavatele sõitjatele. 

Lisaks juba olemasoleva-
tele üksikpiletitele, sõidukaar-
tidele, Tallinna-Viimsi ühisük-
sikpiletitele ja Tallinna-Viimsi 
ühiskaartidele on nüüd ka Tal-
linna ja Harjumaa 1. ja 2. tsoo-
ni ühiskuukaart. 

Sõidusoodustused on en-
dised, vastavalt ühistranspordi 
seaduse § 27 on tasuta sõidu 
õigus eelkooliealistel lastel, 

puudega lastel ning sügava 
puudega 16-aastastel ja vane-
matel isikutel. 

Uuendusena on kehtesta-
tud tasuta sõidu õigus kõigil 
Viimsi valla ja Tallinna elani-
kel, kel on vanust üle 65 elu-
aasta. Tallinna ja Viimsi valla 
elanikel kehtib tasuta sõidu 
õigus kolme ja enama lapsega 
perede lastel ning alla 3-aasta-
se väikelapsega sõitjal. 

Sõidusoodustused s.o soo-
duspileti, soodushinnaga sõidu- 
või ühiskaardi kasutamise õi-
gus on Viimsi valla või Tallinna 

linna elanikuna registreeritud 
põhikooli, gümnaasiumi ja kut-
sekooli õpilastel ning üliõpilas-
tel, raske või keskmise puudega 
16-aastastel ja vanematel isiku-
tel ning pensionäridel. 

Tasuta sõidu õiguse saami-
seks tuleb alla 3aastase lapse-
ga sõitjal või kolme ja enama 
lapsega peredel (laste kohta) 
esitada taotlus kas telefonitsi 
või meili teel Viimsi valla sot-
siaal- ja tervishoiuametile (tel 
606 6875 või 606 6825), mille 
alusel neile vormistatakse ta-
suta sõidu õigus elektroonili-

ses infosüsteemis. 
Nagu varem, kehtib edasi 

kord, et soodustusega sõidu 
õigust tõendavaks dokumen-
diks on õpilaspilet või üliõpi-
laspilet, vaegurluse ekspertiisi 
komisjoni (VEK) otsus koos 
isikutunnistusega või pensio-
nitunnistus. Nüüd on lisatud 
sellesse loetellu ka isikut tõen-
dav dokument. 

VT
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Nimetus Kehtivus Maksumus
kroonides

Kellele kasutamiseks

2. tsooni üksikpilet (ainult paberkandjal) 60 minutit 12 Kõigile sõitjaile
2. tsooni soodusüksikpilet (ainult paberkandjal) 60 minutit 6 Viimsi ja Tallinna elanikele
2. tsooni 30 päeva elektrooniline kaart (ID-pilet) 30 päeva 240 Viimsi ja Tallinna elanikele
2. tsooni 30 päeva elektrooniline sooduskaart (ID-pilet) 30 päeva 120 Viimsi ja Tallinna elanikele
2. tsooni 90 päeva elektrooniline kaart (lD-pilet) 90 päeva 650 Viimsi ja Tallinna elanikele 
2. tsooni 90 päeva elektrooniline soodusühiskaart (ID-pilet) 90 päeva 325 Viimsi ja Tallinna elanikele
l. ja 2. tsooni ühisüksikpilet (ainult paberkandjal) 90 minutit 22 Kõigile sõitjaile
l. ja 2. tsooni soodusühisüksikpilet (ainult paberkandjal) 90 minutit 11 Viimsi ja Tallinna elanikele
1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline ühiskaart (ID-pilet) 30 päeva 520 Viimsi ja Tallinna elanikele
l. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline soodusühiskaart (ID-pilet) 30 päeva 160 Viimsi ja Tallinna elanikele
l. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline ühiskaart (ID-pilet) 90 päeva 1460 Viimsi ja Tallinna elanikele
l. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline soodusühiskaart (ID-pilet) 90 päeva 430 Viimsi ja Tallinna elanikele
1. ja 2. tsooni ühiskuukaart (paberkandjal) kalendrikuu 590 Kõigile sõitjaile*

* Müügil Tallinnas Narva mnt 1 Peapostkontoris ja Balti jaamas Edelaraudtee kassas nr 3.

Kõik tabelis toodud piletid kehtivad ka Tallinna trammides ja 
trollibussides.

ID-pileteid saab sularaha eest osta ka vallavalitsuse vas-
tuvõtust Nelgi tee 1 ja Haabneeme postkontoris Kaluri tee 5. 

Paberkandjal üksikpileteid saab osta ainult valla siseliini-
de ning bussiliinide 1A ja 38 bussijuhtide käest. Pilet tuleb 
märgistada elektroonilises kompostris esimesel sisenemisel 
ning see tagab tasuta ümberistumise valla haldusterritooriu-
mil sõitvatel ühtsesse piletisüsteemi kuuluvatel liinidel 1A ja 
38 ning Viimsi valla liinidel V1, V1K, V2, V3 ja V4 piletile 
märgitud kehtivusaja jooksul.

Sõidupiletite hinnad Harjumaa 
ühtse piletisüsteemi ühistranspordi 
liinidel Viimsi vallas
Alates 1. veebruarist 2010 kehtivad Viimsi vallas järgmised piletitooted:

Fortum Elekter on üks 
40-st võrguettevõttest, 
kes hetkel Eestis tegut-
sevad. Meie teenindus-
piirkonnaks on Lääne 
maakond ja Viimsi vald. 
Oleme oma turuosalt 
(3% ehk 200 GWh/a 
elektrienergia ja võrgu-
teenuse müügist) Eesti 
Energia järel suuruselt 
teine-kolmas võrguette-
võte, jagades seda posit-
siooni VKG Elektrivõrguga 
(Narva linn). Kokku on 
meil 24 000 klienti, 
kellest 6000 asub Viimsis 
ja 18 000 Läänemaal.

Usume, et 2009. aastal suutsi-
me me täita oma põhilist üles-
annet − pakkuda klientidele 
töökindlat, ohutut, keskkonna-
sõbralikku ja efektiivset elekt-
rienergia jaotust ja müüki.

Heal tasemel elektrivarus-
tuse on taganud meie iga-aas-
tased investeeringud (20–24 
miljonit krooni) elektrivõr-
kudesse, mille tulemusena on 
suurenenud töökindlus ja vä-
henenud elektrivõrgu kaod.

Töökindluse osas on heaks 
näitajaks statistiline näitaja 
SAIDI, mis näitab rikke (kat-
kestuse) aja kestust ühe kliendi 
kohta aastas. Kui 2008. aastal 
oli see 95 minutit (sisaldab ka 
2008. aasta novembri tormi, 
mis mõjutas põhiliselt Viimsi 

kliente), siis 2009. aastal oli 
see näitaja 43 minutit. Rike-
test tingitud katkestuse aeg on 
pidevalt vähenenud. Näiteks 
aastal 2003 oli see 200 minu-
tit kliendi kohta aastas ehk siis 
võrreldes 2009. aasta näitaja-
ga, mis on 43 minutit, on vähe-
nemine olnud ligi viiekordne.

Elektrivõrgu kadude osas 
on Konkurentsiameti poolt 
seatud maksimumpiiriks 6,5% 
regulatsiooniperioodiks 2010–
2012. Kõigi eelduste kohaselt 
saame sellega ka hakkama. 
Võrdluseks: 2003. aastal olid 
kaod 11,6%. Kadude vähen-
damine on olnud üheks te-
gevuseks, mis on mõjutanud 
meie müügitariife vähenemise 
suunas. Kadude vähendamise 
osas on andnud suurimat efek-
ti liitumiskilpide paigaldamine 
elamutest välja koos madal-
pinge paljasjuhtme õhuliinide 
rekonstrueerimisega õhukaa-
belliinideks. Samuti on siin 
oluline osa olnud kaasaegsete 
arvestite paigaldamisel ning 
ostu-müügi analüüsi võima-
luste laienemisel seoses uue 
kliendihaldusprogrammi ka-
sutuselevõtmisega 2008. aasta 
maist.

Eelmisel aastal oli Lää-
nemaal kõige olulisemaks in-
vesteeringuks Vormsi saare 
toiteks ehitatud 10 kV mere-
kaabel. Kaabli kogupikkus on 
5,6 km, sellest meres 2,8 km. 

Vana kaabli vanus on juba kül-
laltki soliidne ehk 40 aastat. 
Kaabli maksumus on 5,2 mil-
jonit krooni.

Lisaks teostati Läänemaal 
Mäeküla, Kõnnu, Auaste, Ne-
hatu ja Äila külade elektrivõr-
kude rekonstrueerimine ko-
gumaksumusega 2,6 miljonit 
krooni. Osalesime Haapsalus, 
Tallinna mnt tänavavalgustu-
se uuendamise projektis, kus 
asendasime õhuliinid maa-
kaablitega.

Viimsi vallas oli suurimaks 
projektiks Randvere uue 10 kV 
toitekaabli ehitamine (3 miljo-
nit krooni), millega lahendati 
võimsuse vajaduse tõus Rand-
veres ning elektritoite reser-
veerimise võimalused Aiaotsa, 
Vana-Muuga, Tammneeme ja 
Leppneeme küladele. Kokku 
paigaldati 3,5 km 10 kV kaa-
belliini.

Toimus ka paljasjuhtme 
õhuliinide rekonstrueerimine 
õhukaabelliinideks 4,7 km ula-
tuses maksumusega 1,1 miljo-
nit krooni. 

Suurimaks liitumisprojek-
tiks maksumusega 1,4 miljonit 
krooni oli Viimsi veehaarde 
elektrivarustuse ehitamine.

Kliendihalduse ja müügi 
poole pealt on ehk kõige oluli-
semaks investeeringuks olnud 
uue kliendihaldusprogrammi 
väljatöötamine ja juurutami-
ne. Kasutusele võeti see 2008. 

aasta mais ning programm on 
osutunud väga heaks ja efek-
tiivseks töövahendiks.

Kliendi jaoks olulisemad 
võimalused on kindlasti klien-
tide teavitamine, näiteks plaa-
nilistest elektrikatkestustest, 
SMS-i või e-maili teel ning 
võimalus suunata oma elektri-
arved e-mailile.

Aga kõige mugavam klien-
di jaoks on kindlasti 2009. aas-
ta augustis käivitatud veebipõ-
hine iseteenindusbüroo, kus 
kliendil on võimalus:

- teatada näitusid, 
- tasuda arveid pangalingi 

kaudu,
- vaadata varasemate mak-

sete ja arvete ajalugu,
- vaadata tarbimise statis-

tikat,
- tellida erinevaid elektroo-

nilisi teenuseid,
- kontaktandmeid muuta. 
Büroo asub aadressil www.

fortumelekter.ee.
Samuti on klientidel nüüd 

võimalus ka internetipangas 
läbi e-teenuste siseneda meie 
iseteenindusbüroosse ja kasu-
tada pakutavaid võimalusi as-
jaajamise lihtsustamiseks (esi-
algu küll Swedbankis ja SEB 
pangas).

Hea on tõdeda, et kliendid 
on aktiivselt asunud seda või-
malust kasutama.

2009. aasta kliendirahul-
olu uuringus osales 823 klienti 

ja tulemusi kommenteerides 
võib tõdeda, et kliendirahulolu 
on tõusnud 4,43% võrreldes 
2008. aasta uuringuga, kus see 
oli 72,1%.

Teenuse kvaliteedi osas 
oldi oluliselt positiivsemad 
teenindusega teeninduskes-
kustes ja teenindusega telefo-
ni teel. Hinnangud klientidele 
antava info osas olid paremad 
kui eelmises uuringus. Olu-
liselt oli paranenud rahulolu 
interneti kodulehega. Ka oli 
üle 55% vastanutest külasta-
nud meie iseteenindusbürood 
internetis. Veidi kehvem oli 
tulemus teenuse hinna ja kva-
liteedi suhte osas. Kuigi rike-
test tingitud elektrikatkestuste 
aeg on aastaga oluliselt vähe-
nenud, oldi siiski kriitilisemad 
hinnangutega elektrivarustuse 
stabiilsuse osas. Infokanalite 
hinnangutest selgus, et enamik 
klientidest eelistab arvetega 
saadavat infot (36,1%) ja in-
terneti kodulehelt saadud infot 
(35,1%).

Rääkides elektrienergia ja 
võrguteenuse hinna arengust 
perioodil 1. jaanuar 2009 kuni 
1. jaanuar 2010 võime väita, 
et hind on olnud stabiilne. Kui 
võrdleme aastatagust hinnakir-
ja hetkel kehtivaga, siis selgub, 
et elektrienergia hind on tõus-
nud 2 sendi võrra kWh-i eest. 
Samas on võrguteenuse hinnad 
jäänud samale tasemele.

Põhiline, mis meie tarii-
fe mõjutab, on sisseostuhind 
Eesti Energiast. Meie ettevõte 
ise on muutunud järjest efek-
tiivsemaks ning Konkurent-
siameti poolt meile lubatud 
püsikulude tase on vähenenud 
võrreldes eelmise regulatsioo-
niperioodiga.

Põhiline, mis hindade osas 
sel aastal muutub, on seotud 
meist mittesõltuvate asjaolude-
ga. Näiteks tõuseb elektrituru-
seadusest tulenev taastuvener-
gia toetus 7,28 sendilt 15,17 
sendile ning samuti tõuseb 
elektriaktsiis alates 1. märtsist 
6 sendilt 8,4 sendini (hinnad si-
saldavad käibemaksu).

Kuigi meie üldine teenin-
duskvaliteet jäi koondtulemu-
sena klientide hinnangul heale 
tasemele, oleme oma tööd põh-
jalikult analüüsinud ja leidnud 
nii mõndagi, mida oleks või-
malik edaspidi paremini ja 
efektiivsemalt teha. Jätkuvalt 
on meile oluline investeerida 
võrkudesse, et tagada parem 
töökindlus, arendada kliendi-
teenindust ja jääda hinnapolii-
tikas konkurentsivõimeliseks. 

Tegutseme selle nimel, et 
pakkuda meie klientidele sel ja 
ka järgnevatel aastatel parimat 
kindla kvaliteediga elektri-
energia varustust. 

Märt Jemmer
Fortum Elekter AS juhataja

Elektriala tegemistest aastal 2009

ID-pileti ostuinfo: www.pilet.ee.
Täiendav info: www.harjuytk.ee, Viimsi valla kodulehel 

www.viimsivald.ee ning valla kommunaal- ja heakorraame-
tist tel 606 6827. 

Seoses pingelise eelarvega on tehtud muudatusi ka val-
la siseliinide sõiduplaanides. Muudatusi on püütud sisse viia 
mitte tipptundidele. Uued sõiduplaanid on valla bussipeatus-
tes ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja valla kodulehel. 

Ühtlasi peab vallavalitsus läbirääkimisi vedajaga, kelleks 
Viimsi vallas on AS GoBus, et tuua liinidele suuremaid busse 
ning tagada sõitjate turvalisus ja mugavus tipptundidel.

VIIMSI AASTA NAINE 2009
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA) kutsub valima 

VIIMSI AASTA NAIST 2009.

Nominent tiitlile VIIMSI AASTA NAINE 2009: 

• on Eesti Vabariigi kodanik
• on ema või juba ka vanaema

• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ka väljaspool kodu

• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku 
tegevuse kaudu)

• on nõus kandideerima antud tiitlile 

Tunnustane tema oskust eluga toime tulla ja soovi jagada harmoo-
nilist maailmavaadet.

Ta on elu Viimsis 2009. aasta jooksul väiksemal või suuremal 
moel kenamaks muutnud.

Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha lapsed, täiskasvanud, 
ühingud, seltsid, organisatsioonid.

Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.

Pidulik VIIMSI AASTA NAISE  väljakuulutamine toimub 
2010. aasta märtsi viimasel nädalal. 

VIIMSI AASTA NAISE tiitlile kandideerimise toetuskirju ja 
ettepanekuid koos nominendi aadressiga palume saata kuni 

15. märtsini 2010:

Märgusõna “AASTA NAINE”

VEDA
Pargi tee 8

74001 Viimsi
   

e-post: veda@veda.ee
tel: 601 1717, 51 31 202

Leidkem see tubli ja õige!

VEDA juhatus

TASUTUD TEKST
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9. jaanuaril toimus Viimsi 
Kooliteatri lustaka muusi-
kali ”Lumivalgeke ja seit-
se pöialpoissi” esietendus 
ning viimane etendus 29. 
jaanuaril lõppes tormi-
liste ovatsioonide saatel. 
Kokku mängiti lavastust 
10 korda, etendusi külas-
tas üle 2000 teatrihuvilise 
ning loo lavaletuleku ja 
lavaloleku eest nägi vae-
va 115 inimest. Lavastust 
on veel võimalik näha 31. 
märtsil ja Harjumaa maa-
kondlikul teatrifestivalil, 
mis toimub aprillis Viimsi 
Koolis. 

Iga etendus oli oma-
moodi kordumatu
Kui laval on palju noori näit-
lejaid ja saal täis väikeseid 
lasteaialapsi, siis ei tea kunagi 
ette, kuidas publik ühele või 
teisele stseenile reageerib ja 
nii sai peaaegu igal etendusel 
palju nalja. Ühel etendusel, kui 
kuri kuninganna sundis vaest 
Lumivalgekest mürgist õuna 
sööma, kostis saalist tungiv 
hääl: “Ära söö, ära söö! See on 
ju nõid!” Teisel etendusel, kui 
Lumivalgeke oli surnult maha 
kukkunud, kostis saalist peeni-
ke hääl, mis teatas: “Lumival-
geke, ärka üles! Ma ju tean, et 
sa oled elus!”

5.–6. klasside õpilased on 
elukogenumad ja juba “peaae-
gu täiskasvanud” ja nii võisid 
näitlejad ühel etendusel kuulda 
pärast seda, kui kuri kuningan-
na oli jahimehele öelnud, et 
too on seni täitnud kõik tema 
soovid, mis iganes need ka po-
leks, elutargalt “Teadagi, tea-
dagi…”

Ühes koristamise stseenis 
viskas väike hunt päkapiku 
sokid kogemata maja katuse-
le, mis kiikusid seal rõõmsalt 
kuni etenduse lõpuni. Mis sest, 
et pöialpoisid kangesti kiitsid, 
et küll neil on alles puhas ja 
korras kodu. Lavastuse sel-
les stseenis, kus Lumivalgeke 
pidi pahale nõiale vett tooma, 
läks Lumivalgeke ühes eten-
duses kõigepealt mustade nõu-
de kausi juurde ja võttis sealt 
pesemata kruusi. Seejärel läks 

ta silmapesukausi juurde, kus 
pöialpoiss Toriseja just hetk 
tagasi oma kaenlaaluseid pesi, 
ja täitis seal oleva veega kruu-
si, mida siis paha nõid pidi joo-
ma…

Mis aga juhtus kõikide 
nende etenduste ajal lava taga, 
kui publik saalis laval toimu-
vat jälgis, teavad vaid näitlejad 
ja nende lavatagused abilised. 
Kindlasti aga muutuvad need 
seigad ajapikku klassikaks, 
mida vanemad näitlejad noo-

“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”  
oli väga menukas

remale põlvkonnale edasi ju-
tustavad, nii nagu on juhtunud 
varasemate etenduste ajal.

Teatritrupi emotsioo-
nidemöll – ühteaegu 
lõbus ja kurb
Kuigi lavastuses osalejate 
jaoks oli jaanuarikuu äärmiselt 
töine kuu, sest etendustele ja 
proovidele lisaks tuli noortel 
näitlejatel ka koolitundides 
käia, on kogu näiteseltskonnal 
väga kahju, et kooliteatri pro-
jekt läbi on saanud. Positiivne 
on aga see, et juurde saadi kuh-
jaga kogemusi, leiti häid sõpru 
ning osaleti projektis, mis lä-
heb kindlasti Viimsi Kooliteat-
ri ajalukku! 

Dekoratsioone ja kostüüme 
aga ei riputata veel laoriiulite-
le, sest 31. märtsil mängitakse 
etendust veel ning 1. aprillil 
esinetakse sellega Harjumaa 
Teatrifestivalil, mis toimub 
samuti Viimsi Koolis. Nii et 
huvilistel on veel võimalus la-
vastust oma silmaga näha!

Näitetrupp ja noortekoor 
aga sõidavad kaheks päevaks 

Mõedakule talverõõme nauti-
ma, sest talvisel koolivaheajal 
ja siis, kui väljas olid imeilu-
sad suusailmad, tegid noored 
näitlejad ja lauljad aulas hom-
mikust õhtuni proovi ning and-
sid etendusi. 

Suurimad tänusõnad ja kol-
mekordne hurraa kõigile neile, 
kes andsid oma panuse selle 
projekti õnnestumisele ning 
kindlasti tahame tänada publi-
kut ning eriti neid särasilmseid 
lasteaialapsi, kes muutsid iga 
etenduse ainukordseks!

Südamlikud tänusõnad 
kuuluvad aga teile, ilma kel-
leta poleks seda etendust sün-
dinudki: Külli Talmar, Ott 
Kask, Kalle Erm, Maido Saar, 
Andrus Kalvet, Lauri Pihlak ja 
Rauno Laht, Sulev Ennomäe, 
Kaja Koost, Kairy Nahkur, 
Ene Raidmets, Anu Kõrve-
maa, Vilve Roosioks, Merike 
Ennomäe, Liis Rebane, Liina 
Ariadne Pedanik, Harri Aus-
maa, Jüri Asper, Mariliis Luide, 
Erki Dorbek, Joonas Tuul, Ma-
ri-Liis Rahumets, Rain Jääger, 
Kati Koost, Triin Rebane, Liisa 

Magusaim hetk, kui torti lahti lõigatakse. Fotod Siim Vaikna

Viikna, Vlada Ruotsi, Merilin 
Kask, Oliver Rauam, Kaarel 
Korv, Martin Siimann, Mar-
kus Rizski, Rain Rebane, Arlo 
Talmar, Ats Pinnonen, Andreas 
Kalvet, Ranette Karu, Caris 
Helena Kaup, Hanna Antheia 
Stern, Hedwi Erm, Liina Viik, 
Kristina Klesman, Anella Aas-
maa, Marianna Aasmaa, Ma-
riann Kolk, Kaarel Korv, Lau-
ra-Liis Kruuspak, Merit Kuusk, 
Kairi Luik, Indrek Maask, 
Piia Masing, Lennart Mäepea, 
Kerttu Mölder, Agnes Nappus, 
Mirjam Pihlak, Ester Pukk, 
Heili Randmaa, Paula Talijärv, 
Gerli Tettermann, Kersti Kal-
bus, Raul Gross, Anu Valkna, 
Ann-Katrin Rieke, Marcus Lu-
kas Kiisa, Grete-Liina Roosve, 
Johannes Palo, Sander Liblik, 
Laur Keller, Markus Palo, Ma-
rek Solomntsuk, Grete Kurik, 
Kristin Nugis, Taavi Palo, Trii-
nu Toomalu, Kadi Linda Kiisa, 
Maria Mängel, Henri Särekan-
no, Helen Noor, Kristel Lepp-
mets, Kristiine Järvan, Marilys-
Mirjam Kurg, Kalev Vaidla, 
Marek Mere, Olga Kreiter, Ra-
hel Tops, Kristina Teresa Kurg, 
Joann Vana, Lembi Reikop, 
Rein Jõhvikas, Alar Mik, Ma-
rika Piirsalu, Siim Vaikna, 
Margus Gatski, Margus Eek, 
Peeter Siplegas, Jaan Kolberg, 
Reet Leinuste, Juuli Pihel, Si-
grid Üksi. Kooliteatri lavastus 
sai aga paljuski  teoks just tänu 
projektijuht Merike Hindreuse-
le, kes nägi vaeva, et erinevate 
osapoolte töö kenaks tervikuks 
kujuneks!

Annika Remmel
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht

Pidulik hetk – tegijate tänamine.

Tule matkama!
Viimsi Pensionäride Ühendus kutsub pensionäre juba nel-
jandale jalgsimatkale 21. veebruaril 2010. 

Seekord külastame Tammneeme, mida tutvustab meile 
külavanem Raivo Kaare.

Koguneme Mehise bussipeatusesse kell 11.00, Viimsi Haig-
la juurest väljub V2 liini buss 10.32. Kel olemas kõnnikepid, 
võtke need kindlasti kaasa! 

Täiendav info tel 601 2354.

Selle aasta seni kõige 
soojema päeva 
(31.01.2010 –2°C) 
hommikul kogunes juba 
kolmandat korda eakate 
matkaseltskond. Seekord 
Kelvingi küla keskuses. 

Lumises Kelvingis ootas kü-
lavanem Ants-Hembo Linde-
mann, kes üllatas matkaselts-
konda ning pakkus külakeskuse 
ruumides kuuma teed, kohvi ja 
vastlakukleid. Kuklite nosimise 
juurde rääkis külavanem Kel-
vingi elust-olust, kuidas kõik 
alguse sai ja millised on plaanid 
edaspidiseks. Suur tänu Ants-
Hembole ja Kelvingi rahvale!

Edasi suundus matkaselts-
kond lumiste kuuskede vahelist 
teed mööda Leppneeme poo-
le. Pehme lumega kaetud rajal 
kõndimine võttis mütsialuse 
parajalt higiseks. Ja jõudsimegi 
Leppneeme, kus oma koduma-
ja lävelt tervitas siinne külava-
nem Arvi Piirsalu. 

Ka siin said matkasellid 
lühikese ülevaate külast, koos 
sai käidud Leppneeme sada-
mas. Nüüd siis on vesi lahti, 
jää läinud ja Prangli rahval 
ühendus mandriga taastatud.

Edasi Leppneeme ja Kel-
vingi vahelisele teele ning 
Kelvingi poole liikuma. Met-
savahel, jupike maad enne Kel-
vingit, suunas meie matkakor-

raldaja Vladimir (Volli) Kallion 
seltskonna lumisele teeäärsele 
lagendikule. Siia oli ta juba eel-
misel päeval ette valmistanud 
väikese lõkkeplatsi. Sütti, sütti 
lõke! Matkakottidest ilmusid 
välja teetermosed, Vollil oli kaa-
sas kotike grillvorstidega. Lõkke 
ääres istudes ja kuumi vostikesi 
süües tõdesime, et taaskord oli 
imeilus päev. Ja mis kõige täht-
sam – ilma Vladimir Kallionita 
poleks nii toredat päeva olnud. 
Aitäh Volli!

Enn Teimann
üks matkasellidest

Tule tutvu oma koduvallaga!

Metsarajal Kelvingist Leppneeme. Foto Enn Teimann

Keraamika kursus 
täiskasvanutele
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

Laupäeval 14.02.2010 kell 14–18 keraamika voolimine
Laupäeval 27.02.2010 kell 10–12 glasuurimine

Leia aega iseenda jaoks ning tule meisterdama midagi täiseti 
omanäolist!

Õpime erinevaid voolimistehnikaid. Töö käigus valmivad 
tassid, kausid, vaagnad jm, mida saab hõlpsasti kodumaja-

pidamises hiljem kasutada või sõpradele kinkida!

Kursus maksab 600 krooni
Kohtade arv on piiratud!

Siidimaalimise kursus 
täiskasvanutele
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

Laupäeval 21.02.2010 kell 10–14 tutvustav loeng siidimaali-
mise tehnikatest, proovitööd, siidipildi maalimine

Pühapäeval 22.02.2010 kell 10–14 erinevates tehnikates 
siidisallide, -rätiku, -lipsu maalimine

Kursus maksab 1000 krooni + materjal
Kohtade arv on piiratud!

Info: kristiina@huvikeskus.ee või tel 55 615 413
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 19.01.2010 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

19.01.2010 ISTUNGI OTSUSED
nr 1 Viimsi valla 2009. aasta eelarve assigneeringute sulgemine ja valla 2009. aasta vaba jäägi 
kinnitamine
nr 2 Viimsi Valla Aukodaniku nimetuse andmine: Siim Kallas
nr 3 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu 
Bendi-Uuetoa
nr 4 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee 
III vaheline ala Metsakasti külas (kinnistud Nahka 3,  Kaevu II, Sadula II, Sadula III, Rannaniidu I, 
Liiva II, Paraspõllu, Soone I, Mäealuse III, Aleksandri ning Lille)
nr 5 Isikliku kasutusõiguse seadmine valla kinnistule (Prangli saare generaatorjaam)
nr 6 Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu muutmine

19. jaanuar 2010 nr 2
Viimsi Valla Aukodaniku nimetuse andmine: Siim Kallas
Siim Kallase töökogemus on olnud aukartustäratav. Alates 2004. aastast käesoleva ajani on ta mää-
ratud kahel korral Euroopa Komisjoni asepresidendiks halduse, auditi ja pettusevastase võitluse 
valdkonnas. Siim Kallas on Euroopa Komisjoni asepresidendina teinud head tööd ja sisse viinud 
mitmeid muudatusi Euroopa Liidu tasandil. Tema eestvedamisel on muuhulgas kehtestatud kord, 
mille kohaselt avalikustatakse lobifirmade tuluallikad ja avati lobistide register.

Enne Euroopa Komisjonis tööle asumist osales Siim Kallas aktiivselt Eesti riikluse taastamisel 
ning on täitnud Eesti peaministri, rahandusministri, välisministri ja Eesti Panga presidendi ameti-
ülesandeid. Kolmel korral on teda valitud Riigikokku.

Lisaks eeltoodule valiti ta aastal 2009 äriajakirja The Economist andmetel 10 parima eurovo-
liniku hulka. Siim Kallas on aastast 2003 Eesti Vabariigi Riigivapi teenetemärgi II klassi kavaler.

Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks “Viimsi valla põhimääruse” § 16 lõike 1 lõike 2 punkti 3, 
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Anda Siim Kallasele (isikukood 34810020227) Viimsi Valla Aukodaniku nimetus.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. 
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees

19. jaanuar 2010 nr 3
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Prangli saar, Kelnase küla, kin-
nistu Bendi-Uuetoa
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2, § 9 lõike 
7 alusel ja lähtudes Margus Leppmetsa 15. aprilli 2009. a taotlusest nr 14 ning arvestades Viimsi 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavo-
likogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas kinnistul Bendi-Uuetoa tin-
gimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks, üldplaneeringu kohase kaitsealuse maa muutmi-
seks osaliselt  väikeelamumaaks ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramiseks olemasoleva 
abihoone rekonstrueerimiseks üksikelamuks ning uue abihoone püstitamiseks, vastavalt otsusele 
lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr 14 (lisa 2).
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põh-
jendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu 
esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise 
tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algata-
mise otsus kehtivuse.  
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisadega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

19. jaanuar 2010 nr 4
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee 
III vaheline ala Metsakasti külas (kinnistud Nahka 3,  Kaevu II, Sadula II, Sadula III, Ranna-
niidu I, Liiva II, Paraspõllu, Soone I, Mäealuse III, Aleksandri ning Lille)
Võttes aluseks “Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 
1 punkti 1, § 9 lõike 7, Viimsi Vallavolikogu:
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Metsakasti külas Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III va-
helisel alal. Planeeringu eesmärk on käsitletavas piirkonnas tervikliku elurajooni kujundamine, mis 
vastab tasakaalustatud ja säästlikule arengule.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale 1.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aas-
ta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib põhjenda-
tud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esita-
mise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja 
lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus 
kehtivuse.  
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisadega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

19.01.2010 ISTUNGI MÄÄRUSED
19. jaanuar 2010 nr 1
Viimsi valla 2010. aasta eelarve
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, “Valla- ja 
linnaeelarve seaduse” § 12 lõike 1 ning “Viimsi valla põhimääruse” § 112 lõigete 1 ja 2 alusel.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2010.a eelarve alljärgnevalt:

Osa, kood Tulude nimetused 2008.a. eelarve 
laekumine 

2009.a. eelarve 
laekumine

2010.a. eelarve 
projekt

3 000 Füüsilise isiku tulumaks 223 903 117 205 514 189 175 000 000
3 030 Maamaks 30 052 505 30 278 114 30 000 000
3 044 Reklaamimaks 164 872 105 291 110 000
3 045 Teede ja tänavate sulgemise maks 23 000 0 0
3 200 Riigilõivud 922 075 518 246 400 000
3 220 Tulud haridusalasest tegevusest 11 125 853 12 758 757 13 000 000
3 221 Tulud kultuurialasest tegevusest 1 012 687 975 324 880 000
3 233 Üüri - ja renditulud 1 496 161 1 712 728 2 000 000
3500 03 Valitsussektori SA-lt 1 978 951 406 369 0
3500 00 09 Rahandusministeerium - õppelaenude 

kustutamine
660 438 860 340 0

3502 00 07 MKM valla teede ehitus ja rekonst-
rueerimine

3 763 000 957 000 0

3502 03 Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt 
sihtasutustelt

6 699 371 737 180 0

3820 8 Intressitulud hoiustelt 1 703 748 2 006 745 500 000
3 810 Vara müük  0 11 500 000 0
3 880 Trahvid 117 740 122 200 100 000
3 882 Saastetasud 410 328 441 250 300 000
3 825 Laekumised vee erikasutusest 527 260 532 541 350 000
3 888 Segalaadilised tulud 140 457 526 686 200 000
 Muud sihtotstarbelised eraldised 1 949 207 2 108 280 0
3 520 017 Eraldised tasandusfondist 31 948 895 30 796 476 0
 Tulud kokku 318 599 665 302 857 716 222 840 000

 
Osa Kulude nimetused 2008.a. eelarve 

täitmine
2009.a. eelarve 
täitmine

2010.a. eelarve 
projekt

011111 Volikogu kulud 2 167 604 1 461 636 1 370 000 
011112 Volikogu esimehe fond 50 130 39 561 25 000 
011121 Vallavalitsus 23 079 799 22 136 783 20 555 000 
011122 Vallavanema fond 46 441 31 828 25 000 
011123 Külavanemad 375 576 0 0 
01114 Reservfond 0 0 9 770 000 
01320 1 Inventariseerimine 2 950 0 0 
01320 2 Valla arengukava 92 940 448 102 95 000 
01600 1 Omavalitsusliidu liikmemaks 540 425 546 387 600 000 
016001 Valimised 0 389 749 0 
01700 Laenuintresside tasumine 4 113 512 2 775 878 12 700 000 
 ÜLDVALITSEMINE 30 469 377 27 829 924 45 140 000 
03100 1 Politsei 497 161 366 266 200 000 
03100 2 Valveteenistus 356 843 320 030 300 000 
03200 Päästeteenistus 404 076 391 487 370 000 
 POLITSEI, VALVE, PÄÄSTET 1 258 080 1 077 783 870 000 
04210 Maakorraldus 16 178 441 975 773 306 000 
04510 1 Teede ehitus-, rekonstr. ja projektee-

rimine
23 439 814 17 993 638 5 535 070 

04510 2 Teede hooldusremont 7 758 009 6 818 007 1 800 000 
04511 Liikluskorraldus 315 000 203 880 200 000 
04512 Transpordikorraldus 5 264 999 5 299 998 4 600 000 
04520 1 Viimsi Saared - veetransport 18 136 622 3 506 417 2 800 000 
045203 Kohustuse katmine 1 000 000 900 000 0 
047401 Territoriaalne planeerimine 1 400 000 825 011 400 000 
04740 2 Ekspertiisteenused 0 19 095 50 000 
04900 1 Muu majandus Viimsi saared 287 379 1 082 658 100 000 
049002 Nurme tee 3 hoone 3 772 0 0 
04900 3 Muu majandus 164 783 168 797 355 000 
 MAJANDUS 73 948 819 37 793 274 16 146 070 
05100 1 Teede korrashoid  - suvine 248 100 248 007 300 000 
05100 2 Prügivedu - jäätmekäitlus 1 926 256 888 878 805 000 
05100 3 Teede korrashoid  - talvine 1 628 499 1 197 566 1 700 000 
05200 1 Heitveekäitlus 11 856 820 7 887 479 7 000 000 
05200 2 Kanalisatsiooni trasside remont 1 049 877 799 961 500 000 
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05400 Maastiku kaitse 325 802 278 746 515 433 
05600 Muu keskkonnakaitse 402 225 457 701 636 198 
 KESKKONNAKAITSE 17 437 579 11 758 338 11 456 631 
06300 1 Veevarustus 1 180 423 1 400 000 1 000 000 
06400 Tänavavalgustus 5 246 696 5 286 415 4 550 000 
06601 Elamumajandus 96 068 99 459 70 000 
06602 Kalmistud 149 910 102 138 90 000 
06605 1 Heakord 1 915 830 1 859 770 1 400 000 
06605 2 Ranna korrashoid 249 008 300 496 50 000 
06605 3 Muu heakord 1 516 803 1 489 471 900 000 
06605 4 Konkurss "Kaunis kodu" 79 878 39 133 30 000 
06 605 5 Muu elamu-kommunaal 210 000 
 ELAMU-KOMMUNAALM 10 434 616 10 576 882 8 300 000 
07210 Perearstide toetus 226 550 16 660 40 000 
07240 Kiirabipunkt 107 007 123 617 110 000 
07310 Haigla 405 750 676 250 500 000 
0 600 1 Vallaarst 105 150 113 612 110 000 
 TERVISHOID 844 457 930 139 760 000 
08102 1 Sporditegevus 4 836 200 5 050 000 4 100 000 
08102 2 Spordiväljakud 4 021 869 4 053 802 4 237 283 
08105 1 Muusikakool 4 007 446 3 938 619 3 355 000 
08105 2 Kunstikool 2 292 557 2 218 424 1 825 000 
08107 Noortekeskus 1 137 915 955 235 950 000 
08108 Huvikeskus 3 306 732 2 834 694 2 500 000 
08109 2 Piirkondlikud spordiüritused 784 128 644 410 200 000 
08201 1 Viimsi raamatukogu 2 298 991 2 335 760 2 150 000 
08201 2 Prangli raamatukogu 257 399 265 531 200 000 
08202 Prangli Rahvamaja 453 764 0 0 
08203 Muuseum 91 246 0 0 
08203 SA Viimsi Muuseumid 2 631 008 2 234 321 1 770 000 
08208 Kultuuriüritused 558 514 830 469 900 000 
08209 1 Viimsi õpilasmalev 340 666 259 650 200 000 
08209 2 Viimsi Pensionäride Ühendus 123 010 118 362 100 000 
08209 3 Külaseltside toetus 362 882 479 870 405 000 
08300 Viimsi Teataja 2 470 383 2 622 040 1 500 000 
08400 Usuasutused 700 000 600 000 280 000 
08600 Muu vabaaeg 284 941 203 881 500 000 
 KULTUUR, SPORT 30 959 651 29 645 068 25 172 283 
09110 1 MLA Viimsi Lasteaiad 33 448 601 39 131 600 42 950 074 
09110  2 Eralasteaiad 13 510 875 14 272 125 11 000 000 
09110  3 Eraldised teistele omavalitsustele 6 123 522 6 282 461 6 500 000 
0922051 Karulaugu õppehoone 396 032 8 520 482 28 430 833 
091104 OÜ Haabneeme lasteaed 165 080 0 0 
09210 21 Püünsi kool - vald 5 443 639 5 955 942 5 613 000 
09210 22 Püünsi kool - riik 5 633 044 3 949 977 6 286 
09212 21 Prangli Põhikool - vald 556 274 562 394 390 900 
09212 22 Prangli Põhikool - riik 968 000 1 047 107 464 
09212 3 Eraldised teistele omavalitsustele 551 356 635 459 700 000 
09220 11 Viimsi Keskkool - vald 39 976 076 36 824 064 40 887 000 
09220 12 Viimsi Keskkool - riik 23 310 501 24 708 634 12 071 
09220 3 Eraldised teistele omavalitsustele 5 530 119 7 241 858 6 500 000 
09601 1 Stipendiumid õpilastele 49 501 44 496 50 000 
09601 2 Autojuhi lubade kompenseerimine 390 000 300 000 367 000 
09800 Hariduse ja noorsootöö haldamine 433 196 400 637 1 209 895 
 HARIDUS, NOORSOOTÖÖ 136 485 816 149 877 236 144 617 523 
10 110 Haigete sotsiaalne kaitse 21 000 19 500 20 000 
10 120 Erikooliteenused puuetega inimestele 177 178 163 480 200 000 
10 121 1 Sotsiaalhoolekande teenused puuetega 

inimestele
190 312 192 104 200 000 

10 121 2 Erivajadustega inimeste hooldajate 
toetus

358 947 449 260 303 000 

10 121 3 Puuetega laste sotsiaalne kaitse 148 795 265 556 47 644 
10 200 1 Päevakeskus 1 394 739 1 454 110 1 230 000 
10 200 2 Üldhooldekodu 1 464 278 1 646 086 1 500 000 
10 200 3 SA Rannapere Pansionaat 50 000 0 0 
10 201 1 Püsiva iseloomuga toetused 116 300 83 900 80 000 
10 201 2 Maamaksu soodustused eakatele 240 551 67 762 70 000 
10 201 3 Ühekordsed toetused 397 192 185 490 200 000 
10 201 4 Koduteenused, avahooldus 49 932 40 561 120 000 
10 201 5 Ühekordsed toetused eakatele 841 500 922 000 1 200 000 
10 300 Matusetoetus 73 185 83 000 50 000 

10 402 1 Vastsündinute toetus 1 439 619 1 311 999 400 000 
10 402 2 Koolitoetus 1 134 900 898 829 900 000 
10 402 3 Ühekordsed  toetused 205 090 282 403 1 020 000 
10 402 5 Esimese klassi õpilaste toetus 133 000 126 500 100 000 
10 402 8 Maamaksu soodustus peredele 24 880 28 300 30 000 
10 402 9 Lastehoiu toetus 1 726 323 1 016 484 1 200 000 
10 500 Töötute sotsiaalne kaitse 0 56 708 400 000 
10 600 Eluasemetoetused sots. riskirühmadele 32 568 14 296 50 000 
10 701 Riiklik toimetulekutoetus 84 247 260 849 0 
10 702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 165 775 206 213 120 000 
10 900 Muu sotsiaalne kaitse 57 725 62 829 635 000 
 SOTSIAALKAITSE 10 528 036 9 838 219 10 075 644 
 KOGU EELARVE KULU 312 366 431 279 326 863 262 538 151 
 Finantseerimistehingud 6 233 234 23 530 853 -39 698 151 
1009.1 Hoiuste suurenemine 0 -17 525 0 
1009.2 Hoiuste vähenemine 0 17 525 0 
1011 1 Aktsiate ja osakute  ostmine 7 915 436 1 500 000 6 450 000 
2081 5 8 Laenude võtmine -40 000 000 0 0 
2081 6 8 Laenude tagasimaksmine 3 851 727 4 200 647 8 500 000 
2082 6 8 Kapitaliliisingu maksed 578 468 1 277 321 1 300 000 
1009 2 Muudatused kassas ja hoiustes 33 887 603 16 552 885 -55 948 151 

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel. 
§ 3. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2010.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu 
kantseleis.
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees

15. jaanuar 2010 nr 2
Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arves-
tusliku maksumuse kinnitamine 2010. aastaks
Määrus kehtestatakse “Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 7 lõike 2 punkt 3, “Põhikooli- ja gümnaa-
siumiseaduse” § 44¹ lõigete 2 ja 3, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõigete 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 2010. 
aastal.
(1) Tegevuskulu arvestuslik maksumus munitsipaalkoolides:
    aastas  kuus
1)   Viimsi Keskkool  30 467.-   2 539.-
2)   Püünsi Kool   26 107.-  2 176.-
3)   Prangli Põhikool  39 090.-   3 258.-
(2)  Tegevuskulu arvestuslik maksumus munitsipaallasteaedades:
    aastas  kuus
1)   MLA Viimsi Lasteaiad  58 119.-  4 843.-
(3) Tegevuskulu arvestuslik maksumus huvialakoolides:
    aastas  kuus
1)   Viimsi Muusikakool  22 669.-  1 889.-
2)   Viimsi Kunstikool  11 128.-  927.-
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallakantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

15. jaanuar 2010 nr 3
Viimsi Vallavalitsuse 19.12.2008. a määruse nr 58 “Püünsi Kooli tenniseväljakute ja siseruu-
mide üüri tariifide kehtestamine” muutmine  
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse” § 138 lõike 4 alusel ning arvestades Püünsi Kooli 
direktori ettepanekut:
§ 1. Täiendada Viimsi Vallavalitsuse 19.12.2008. a määrusest nr 58 “Püünsi Kooli tenniseväljakute 
ja siseruumide üüri tariifide kehtestamine” paragrahviga 11 järgmiselt: 
“§ 11. Püünsi Kooli direktoril on õigus kokkuleppel üürnikuga kehtestada lisatariif 150 krooni (tun-
nis) täiendavalt käesolevas määruses kehtestatud tariifidele, tööpäevadel alates kella 22.00-08.00 ja 
nädalavahetustel, sõltumata üüritud ruumide arvust.”
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

15. jaanuar 2010 nr 4 
Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind 
Viimsi vallas
Määrus kehtestatakse “Ühistranspordiseaduse” § 5 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 otsuse nr 41, 
Harju maavanema 05.12.2006 korralduse nr 2283-k alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev kord määrab kindlaks ühtse piletisüsteemi ühistranspordis sõidu eest tasumise korra 
Viimsi valla haldusterritooriumil ehk 2. tsoonis.
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(2) Mõisted:
1) Pilet on ühissõiduki juhi käest ostetud sõidudokument, mis kehtib ühe sõidu kohta ja kuulub ko-
hesele märgistamisele ühissõidukis. Viimsi vallas kehtivad 2. tsooni üksikpiletid ning 1. ja 2. tsooni 
ühisüksikpiletid. Üksikpiletid on kasutamiseks kõigile sõitjatele.
2) Sõidukaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühissõidukites 
piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi jooksul.
a) Elektrooniline sõidukaart (ID-pilet) on isikustatud sõidudokument, mis on soetatud elektroonilist 
tasukogumissüsteemi kasutades ning mille olemasolu saab tõestada isikutunnistuse (ID-kaardi) abil 
ning alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspileti abil. ID pilet on kasutami-
seks ainult Viimsi valla või Tallinna linna elanikena registreeritud sõitjatele.
3) Piletid ja sõidukaardid on kas täishinnaga piletid ja kaardid, mis kehtivad kõigile sõitjatele või 
soodushinnaga piletid ja kaardid, mis kehtivad vaid Viimsi valla või Tallinna linna elanikena regist-
reeritud sõidusoodustusi saavatele sõitjatele.
4) Elektrooniline tasukogumissüsteem on vahend elektroonilise sõidukaardi (ID-pileti) soetamiseks 
ning koosneb sõitja poolt kas sularahas, pangaülekandega või muul viisil maksete tegemisest sõi-
duõiguse saamiseks ja nende andmete fikseerimisest infosüsteemis, samuti sõiduõiguse kontrollist 
ühissõidukis kontrolöride poolt.
5) Tallinna - Viimsi ühispilet ja ühiskaart on sõidudokumendid, mis annavad sõitjale õiguse sõita 
kõigis 1. ja 2. tsooni ühtse piletisüsteemi liinide ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil aktivee-
ritud perioodi jooksul.
§ 2. Piletisüsteem ja sõidu eest tasumine
(1) Sõidu õigust Viimsi vallas ühtse piletisüsteemi ühissõidukites tõendavad järgmised sõiduõigust 
tõendavad dokumendid:
1) üksikpiletid:
a) 2. tsooni üksikpilet;
b) 2. tsooni soodusüksikpilet;
2) sõidukaardid:
a) 2. tsooni 30 päeva kaart;
b) 2. tsooni 30 päeva sooduskaart;
c) 2. tsooni 90 päeva kaart;
d) 2. tsooni 90 päeva sooduskaart.
3) Tallinna–Viimsi ühisüksikpiletid:
a) 1. ja 2. tsooni ühisüksikpilet;
b) 1. ja 2. tsooni soodus-ühisüksikpilet.
4) Tallinna - Viimsi ühiskaardid:
a) 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart;
b) 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart;
c) 1. ja 2. tsooni 90 päeva ühiskaart;
d) 1. ja 2. tsooni 90 päeva soodusühiskaart.
5) Tallinna ja Harjumaa 1. ja 2. tsooni ühiskuukaart:
(2) Kehtestada piletite ja kaartide hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel 
Viimsi vallas vastavalt käesoleva määruse lisale.
(3) Piletid on paberkandjal ning neid saab osta ühissõiduki juhi käest.
1) Pileti ostmiseks ühissõidukist peab sõitja sisenema sõidukisse esiuksest.
2) Sõidu õiguse annab ühissõidukis märgistatud (komposteeritud) pilet. Pileti peab märgistama va-
hetult peale sisenemist. Märgistatud 2. tsooni pilet annab sõitjale õiguse kasutada ühtse piletisüstee-
mi ühistransporti 60 minuti jooksul ja märgistatud 1. ja 2. tsooni pilet 90 minuti jooksul alates pileti 
märgistamise momendist.
3) Märgistatud pileti peab sõitja hoidma alal sõidu lõpuni.
(4) Sõidukaardid ja ühiskaardid on elektroonilised 30 või 90 päeva kaardid või paberkandjal kuu-
kaardid. Nende eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu. 
Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi kasutaja endale ettemaksu teostades 
perioodilise sõiduõiguse, tasudes selle eest kas pangaülekandega (võimalik kasutada ka otse- või pü-
sikorraldust) või telefoni teel. Müügipunktides saab tasuda sularahas või pangakaardiga. Tasumise 
järel aktiveerub sõiduõigus kohe, kui perioodi alguseks pole määratud hilisemat aega.
(5) Kõik sõidukaarti või ühiskaarti omavad sõitjad peavad ühistransporti sisenemisel fikseerima 
enda sõiduõiguse olemasolu ühissõiduki juhi juures (v.a liinidel 1A ja 38). Selleks tuleb asetada 
isikutunnistus (ID kaart) ühissõiduki juhi juures olevasse vastavasse seadmesse. Kui seadmes süttib 
roheline tuli, on sõiduõigus olemas, kui punane tuli, peab sõitja ostma pileti.
(6) Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib ühtsesse piletisüsteemi 
kuuluval liinil selleks sõiduks märgistatud pilet sama teed sõitvas ühissõidukis sõidu lõpuni.
§ 3. Sõidusoodustused
(1) Vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 27 on kehtestatud tasuta sõidu õigus:
1) eelkooliealistele lastele;
2) puudega lastele;
3) sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;
(2) Kehtestada tasuta sõidu õigus Viimsi valla või Tallinna linna elanikuna registreeritud: 
1) 65-aastastele ning vanematele isikutele;
2) kolme ja enama lapsega pere lapsele;
3) alla 3-aastase väikelapsega sõitjale.  
(3) Kehtestada sõidusoodustused ehk sooduspileti, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi kasutamise 
õigus Viimsi valla või Tallinna linna elanikuna registreeritud:
1) põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele ning üliõpilastele;
2) raske- või keskmise puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;
3) pensionäridele.
(4) Tasuta sõidu õiguse saamiseks tuleb § 4 lõike 1 punktis 5 ja 6 märgitud isikutel esitada taotlus 
Viimsi Vallavalitsusele, mille alusel nende andmed fikseeritakse elektroonilises infosüsteemis. 
§ 4. Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid
(1) Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on: 
1) puudega lastel vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikutunnistuse, sünnitunnis-
tuse või õpilaspiletiga;
2) sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel VEK otsus koos isikut tõendava dokumendiga.
3) 65-aastastel ja vanematel isikutel isikut tõendav dokument.
4) Eelkooliealistelt lastelt tasuta sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta.
5) kolme ja enama lapsega pere lapsel kuni 15-aastaseks saamiseni õpilaspilet või ID kaart ja üle 

15-aastastel ID kaart.  
6) alla 3-aastase lapsega sõitjal ID kaart.  
(2) Soodustusega sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:
1) õpilaspilet või üliõpilaspilet;
2) vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikutunnistusega;
3) pensionitunnistus või isikut tõendav dokument.
§ 5. Sõidu eest tasumise kontrollimine
(1) Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud. .
(2) Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud kontrollimi-
seks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 22. detsember 2006 nr 87 “Harjumaa ühistranspordi ühtse 
piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas”.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
(3) Määrus jõustub 01. veebruarist 2010. 
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

LISA Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010 määrusele nr 4
Sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas
Alates 01. veebruarist 2010 kehtivad Viimsi vallas järgmised piletitooted:

Nimetus Kehtivus Maksumus 
kroonides (ilma 
kanalitasuta)

Kellele 
kasutamiseks

2. tsooni üksikpilet (ainult paberkandjal) 60 minutit 12 Kõigile sõitjaile
2. tsooni soodusüksikpilet (ainult paberkandjal) 60 minutit 6 Viimsi ja Tal-linna 

elanikele
2. tsooni 30 päeva elektrooniline kaart (ID-pilet) 30 päeva 240 Viimsi ja Tal-linna 

elanikele
2. tsooni 30 päeva elektrooniline sooduskaart 
(ID-pilet)

30 päeva 120 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

2. tsooni 90 päeva elektrooniline kaart (ID-pilet) 90 päeva 650 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

2. tsooni 90 päeva elektrooniline soodusühiskaart 
(ID-pilet)

90 päeva 325 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

1. ja 2. tsooni ühisüksikpilet (ainult paberkandjal) 90 minutit 22 Kõigile sõitjaile
1. ja 2. tsooni soodus-ühisüksikpilet (ainult 
paberkandjal)

90 minutit 11 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline ühis-
kaart (ID-pilet)

30 päeva 520 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline soodus-
ühiskaart (ID-pilet)

30 päeva 160 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline ühis-
kaart (ID-pilet)

90 päeva 1460 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline soodus-
ühiskaart (ID-pilet)

90 päeva 430 Viimsi ja Tallinna 
elanikele

1. ja 2. tsooni ühiskuukaart (paberkandjal) kalendrikuu 590 Kõigile sõitjaile

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Detailplaneeringutest
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud järgnevate detailplaneeringute alga-

tamise korraldused: 

1. Pringi külas Rohuneeme tee 55a kinnistu (planeeritava ala suurus on ca 0,16 

ha ja asub Tallinna lahe ääres ning piirneb Rohuneeme teega, Rohuneeme tee 

55, Mälestuskirik maaüksustega). Planeeringu ülesanne on tingimuste väljasel-

gitamine krundi ehitusõiguse määramiseks paadikuuri püstitamiseks.

2. Lubja külas maaüksused Nurme I ja Uuetoa IV (planeeritava ala suurus on ca 

4,53 ha ja piirneb Mäekünka tee 6, 8, 10, Mäemetsa tee 10, Farmeri I, Kuuse I, 

IV, Viimsi metskond, maatükk nr 82 maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis 

oleva maaga). Planeeringu ülesanne on tingimuste väljaselgitamine maaüksuste 

kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abi-

hoonete püstitamiseks ning juurdepääsuteede lahendamiseks.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud järgneva detailplaneeringu kehtesta-

mise korralduse: 

1. Pringi küla Poomi, Saare ja osaliselt Saluveere tee 9 ning Rannapiiri tee 7 kin-

nistud.
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Alles 15-aastane Viimsi 
koolipoiss Oskar Georg 
Narusk räägib oma 
senistest sõitudest ja 
soovist saavutada auto-
rallis maksimaalseid 
tulemusi.

Oskar Georg: “Huvi auto-
spordi vastu tekkis mul juba 
väga varakult. Kui olin um-
bes 8–10-aastane, meeldis 
mulle juba konkreetselt auto-
ralli. Kiired autod meeldivad 
kõigile poistele, kuid minu 
huvi oli ainult ralli. Poisike-
sena mõtlesin, et saan kindlalt 
maailmameistriks. Minu soov 
autorallis maksimaalseid tule-
musi saavutada pole kusagile 
kadunud, kuid sellel suhteli-
selt kallil spordialal meil seni 
kasutada olnud ressurssidega 
kaugele jõuda on väga raske. 
Selleks, et oma unistuste täitu-
misele lähemale jõuda, soovin 
leida toetajaid, kes aitaks mind 
selles.”

Isa kommentaar: “Ühel 
päeval, kui Oskar oli sõitnud 
2–3 rallit-rallisprinti, ütles ta: 
isa, ma tunnen, et suudan au-
toga väga kiiresti sõita. Tean, 
mis tunne see on, kuna olen 
ise endise rallisõitjana seda 
tundnud. Ilmselt on Oskar pä-
rinud selle “pisiku”  minult, 
mina omakorda oma isalt, kes 
ka edukalt rallit sõitnud. Mina 
usun Oskari saavutustesse 
100% ja tean, et kõik, kes tema 
sportlase teekonnale kaasa 
elavad, ei pea kahetsema ning 
saavad aitamisest suurt rõõmu 
tunda!”

Oskari sõitudest:
1. AGK Drinking Rally Ote-
pää, jaanuar 2008

Kiiruskatseid: 6, kokku ca 
40 km

Kaardilugeja: Avo Kristov
Spordiklubi: OK TSK 
Võistlusmasin: Opel Astra
Tulemus: 12. koht absoluu-

tarvestuses 
Oskari kommentaar: “Vä-

ga huvitav, meeldis viimane 
kiiruskatse pimedas, lumisel 
teel. Kuna enne seda olin üldse 
autoga sõitnud natuke (ca 25 
km) isaga parklates ja Haap-
salu lennuväljal, läks sõit enda 
jaoks väga hästi. Sain esimese 
ralli ja hea tulemuse eest au-
hinnaks akudrelli”. 

Kaardilugeja kommentaar: 
“Kui alustasime Egon Kauri-
ga, siis kaks-kolm esimest ral-
lit ei saanud ta legendile pihta, 
kuid Oskar sai kohe aru, mil-
lises kurvis kui kiiresti sõita”.

Isa kommentaar: “Väga 
julge sõit, arvestades olematut 
sõidukogemust. Väga tubli!”

2. Honda Racing Noorteralli 
Otepää, september 2008

Kiiruskatseid: 8, kokku ca 
36 km 

Kaardilugeja: Mart Ojaperv 

Spordiklubi: OK TSK 
Võistlusmasin: Nissan Al-

mera Gti 
Tulemus: V18 klassis 5. 

koht, absoluutarvestuses 13. 
koht

Oskari kommentaar: “Olin 
enne rallit autoga tutvunud ca 
2 km. Kuna autol on otseham-
bumisega käigukast, mis oli 
veel väikese veaga, ei osanud 
õigesti käike vahetada. Muidu 
meeldis väga”.

Kaardilugeja kommentaar: 
“Oskar saab legendist hästi 
aru. Väga tubli!”

Isa kommentaar: “Peale 
käigukasti purunemist (käigud 
ei püsinud sees) kadus Oska-
ri tuju, sest pidi konkurendid 
mööda laskma. Sõiduga võib 
rahule jääda.”

3. Haapsalu Noorteralli, no-
vember 2008 

Kiiruskatseid: 8, ca 40 km 
Kaardulugeja: Mart Oja-

perv 
Spordiklubi: OK TSK 
Võistlusmasin: Nissan Al-

mera 
Tulemus: V18 klassis 1. 

koht, absoluutarvestuses 7. 
koht 

Oskari kommentaar:  “Kõik 
toimis, sõitsime rahulikult kind-
la peale lõpuni.”

Kaardilugeja kommentaar: 
“Poiss on väga tubli. Kindel ja 
kiire sõit tõid esikoha.”

Isa kommentaar: “Konku-
rendid eksisid, kuid Oskar ei 
eksinud ning kindel sõit tagas 
esikoha. Ei osanud nii ruttu 
sellist tulemust oodata. Väga 
tubli!” 

4.  Võru Noorteralli, jaanuar 
2009 

Kiiruskatseid: 8, ca 40 km 
Kaardilugeja: Mart Oja-

perv 
Spordiklubi: OK TSK 
Võistlusmasin: Nissan Al-

mera Gti 

Tulemus: V18 klassis 3. 
koht, absoluutarvestuses 5. koht

Oskari kommentaar: “Sai-
me vahetult enne võistlust 4 ka-
sutatud rehvi (Michelin). Olin 
selle autoga paarsada  meetrit 
piigiga sõitnud ja pidin külmalt 
starti minema. Aga sõit tuli ül-
latavalt hästi välja, esimestel 
katsetel sai juba natuke tunde 
sisse ja järgmistel katsetel tuli 
juba päris hästi. Olime lõpptu-
lemusega väga rahul.”

Kaardilugeja kommentaar:  
“Üllatavalt kiire sõit! Jällegi 
väga hea legendi tunnetus.” 

Isa kommentaar: “Kiire ja 
peaaegu vigadeta sõit. Kon-
kurendid proovisid neist jagu 
saada, millele järgnesid välja-
sõidud, aga Oskar ei eksinud 
ja saavutas väga hea tulemu-
se.” 

5.  Otepää Noorteralli 2009
Kiiruskatseid: 8, ca 40 km 
Kaardilugeja: Raul Kulge-

vee 
Spordilubi: OK TSK 
Võistlusmasin: Nissan Al-

mera Gti
Tulemus: V18 klassis 5. 

koht, absoluutarvestuses 10. 
koht

Oskari kommentaar: “Pol-
nud 6 kuud ühtegi meetrit au-
toga sõitnud ega üldse trenni 

teinud, ainult autot ehitanud. 
Viimati tulin roolist pea alaspi-
di, kuna talvel Võru rellisprin-
dil sai sõidu- ja keskendumis-
vea tõttu rajalt välja sõidetud. 
Tunnetust ei olnud, sellepärast 
ka ei tulnud head tulemust.”

Kaardilugeja kommena-
taar: “Nagu esimest korda 
oleks roolis, üldse ei kuula le-
gendi ega usalda.”

Isa kommentaar: Ralliks 
valmistumine möödus koos 
poisiga auto all ja peal, ka öö-
siti. Oskar oli viimasel ööl neli 
tundi maganud ning sõita ei 
saanud enne starti üldse. Taht-
sime lihtsalt selle sõiduga tun-
netuse tagasi saada ja seda ka 
ralli lõpuks saime. Peale vallis 
käiku purunes pooltelg, mis 
õnnestus vahetada ja superralli 
süsteemis lõpuni sõita.

7.  Aruküla Noorteralli 2009
Ei lõpetanud.
Oskari kommentaar: “Sai-

me kolm katset sõita, enne kui 
nookur purunes. Muidu katsed 
meeldisid, kuid kahjuks läks 
mootor katki. Aga kuna meie 
tiimikaaslasel, kes sõitis nulli, 
purunes käigukast, ja meil oli 
trenniauto võtta, saime eran-
dina nulli sõitma ja sõitsime 
kogemuse pärast need katsed 
läbi.” 

8.  Haapsalu Noorteralli 2009
Kiiruskatseid: 10, ca 40 km 
Kaardilugeja: Isa 
Spordiklubi: OK TSK
Võistlusmasin: Nissan Al-

mera Gti 
Tulemus: V18 klassis 6. 

koht, absoluutarvestuses 11. 
koht

Oskari kommentaar: Esi-
mesel päeva esimesel katsel 
(linnakatse) oli meil väike le-
gendi viga sees ja tänu sellele 
läks üks kurv pikaks ja ker-
gelt vastu sillanurka, midagi 
hullu ei juhtunud, aga mootor 
suri välja. Lõpuks saime eda-
si, kuid kaotasime palju aega. 
Teisel linnakatsel kõik sujus ja 
tuli absoluudi 6. koht ja klassi 
4. koht. Teise päeva esimesel 
katsel tegime õige rehvivali-
ku, katse sobis meie autole ja 
võitsime selle katse absoluu-
tarvestuses ära. Teise päeva 
teisel katsel juhtus meil samuti 
kerge lugemise viga, kaardi-
lugeja jäi lugemisega hiljaks 
ja tänu sellele sõitsime ühes 
kurvis läbi lintide, absoluudis 
8. koht, klassi 5. koht. Teise 
päeva kolmandal katsel sujus 
kõik enam-vähem hästi, oleks 
võinud mõnes kohas natuke 
kiiremini sõita, kuid eelmisel 
katsel juhtunu mõjutas natu-
ke, üldiselt hästi – absoluudi 
ja klassi 4 koht. Teise päeva 
neljandal katsel läks taas suh-
teliselt normaalselt. Services 
panime alla väga valed rehvid, 
sest kuna oli vaja radiaator ära 
vahetada, ei olnud aega rahuli-
kult rehvivalikule mõelda. Tei-
se päeva viiendal katsel läks 
üks pidurdusmaa pikaks ja 
vaatasime, et ei oleks šikaani 
välja keeranud ja lasime otse – 
saime kirja raja mitteläbimise. 
Aeg oli absoluudi viies ja klas-
si neljas.

Teise päeva kuuendal kat-
sel oli väga libe ja kohe algu-
ses ühes kohas läks pikaks, 
jäime kraavipervele seisma ja 
vaatasime, kust poolt tagasi 
rajale minna. Seal kaotasime 
samuti palju aega. Absoluudi 
18. ja klassi 6. koht. Teise päe-
va seitsmendal katsel võtsime 
juba rahulikult, sest rehvid ei 
pidanud üldse, ei olnud mida-
gi enam püüda. Teise päeva 

kaheksandal katsel sõitsime 
samuti hästi rahulikult.”

Isa kommentaar: “Istu-
sin selles autos esimest korda 
kõrval. Linnakatsetel oli kõik 
ok, välja arvatud väike legen-
di viga. Esimesel kruusakatsel 
aga pidi poiss rohkem mind 
rahustama, absoluudi esimene 
koht räägib enda eest. Kuna 
olin ise samas ka mehaanik, 
jäi hoolduses aega väheks ning 
otsustasin valed rehvid alla 
panna. Sinna nahka läks teine 
pool võistlusest. Läksin kõrva-
le just sellepärast, et ehk saan 
midagi õpetada ja juhendada, 
kuid tuleb tunnistada – alahin-
dasin poisi võimeid!” 

VT

OSKAR GEORG NARUSK: 
“Tänan südamest oma 
seniseid koostööpart-
nereid ja toetajaid, kes 
vähemal või suuremal 
määral olulist rolli on 
mänginud:
OK TSK ja Arvo Ojaperv,
Põhjatransport ja Kent 
Parika,
Spordiklubi Sparta ja 
Rando Soome,
Tamme Puhkemaja ja 
Tiina Narusk,
Autoart ja Tarvo Lehis, 
Viimsi Kool ja Lemme 
Randma,
Autoks Grupp ja Rain 
Kallaste,
Tiit Arras, Tanel Arras, 
Indrek Kors, 
Kätlin Narusk,
Andres Kaabel,
Mart Ojaperv,
Raul Kulgevee,
Jaak Pipar,
Lembit Laiva,
Soome rallipeerud Jukka 
Peri, Esko Ehola, Harri 
Virtanen,

Loodan selleks hooajaks 
leida veel toetajaid, kes 
võiks mu sportlaskarjäärile 
õla alla panna – see oleks 
väga, väga vajalik!

Hooaega plaanin alus-
tada Tallinna Ralliga, kuna 
olen selleks ajaks saanud 
ka autojuhi load ja võin 
n.-ö suurtest rallidest osa 
võtta. 

Kui on huvi minu tege-
miste vastu, kirjutage: 
oskar_1002@hotmail.com.” 

Noor Viimsi rallisõitja Oskar Georg Narusk 
tahab tippu jõuda

Aruküla noorterallil 2009.

Haapsalu Noorterallil 2008 tuli V18 klassis võit. Oskar Georg paremal.

Talv rallisõitu ei sega.
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Aastavahetuse pidus-
tused on selja taga. 
Kuidas see aasta tuli? 
Kas Sa tegid vana aasta 
viimasel õhtul kokku-
võtteid sellest, mida Sa 
eelmise aasta jooksul 
korda saatsid? Mõtlesid 
Sa selle peale, mida uuel 
aastal teisti teha?

Lapsepõlves oli meil kujutlus 
endast kui kõikvõimsast olen-
dist, kellele ei kehti mingid 
piirangud. Me uskusime sii-
ralt, et kõike, mis meie elus on 
ebatäiuslik, annab muuta, kui 
vaid piisavalt sellele pühendu-
da. Kõik, mis meid meie elus 
ei rahuldanud, oli ebarahuldav 
ainult seetõttu, et meil polnud 
kas piisavalt tahet või julgust 
midagi ette võtta. Ja ometi 
oli kõik käegakatsutavas kau-
guses – kiituskirjad, maailma 
avastusretked, kõik koolid, 
kõik inimesed. See oli ainult 
aja küsimus, mil nad kõik Sul-
le kuuluma hakkavad. 

Võisid saada baleriiniks, 
kui piisavalt harjutada. Aga 
võisid saada ka näitlejaks. Kes 
armastas muusikat, see har-
jutas mõnda pilli ja uskus, et 
see sõltub ainult tema tahtest, 
kas ta jõuab suurele lavale või 
siis otsustab muusikaga üksnes 
oma lõbuks tegelda. 

Me uskusime, et kogu 
maailm on meie ees lahti ja et 
võimalusi on piisavalt, kui ai-
nult viitsida  pühenduda. See-
pärast tegime ka aasta lõpus 
kokkuvõtteid nendest asjadest, 
mis meile tähtsad tundusid. 
Ja andsime iseendile lubadusi 
olla uuel aastal veelgi hoolsa-
mad või järjepidevamad.  Kas 
mäletad, mida Sa endale vana-
aasta õhtuti lubasid? 

Mis on sellest usust saanud 
tänaseks? Kas Sa usud selles-
se, et sinu unistuste töökoht on 
sulle täiesti kättesaadav, ooda-
tes üksnes hetke, mil sa tema 
juurde pöördud? Või arvad Sa 
pigem, et oled sunnitud jätka-
ma oma senisel, mittemidagi 
pakkuval töökohal, sest Sa 
kardad sellestki vähesest ilma 
jääda?

Kas Sa usud, et Sa oled üksi 
pelgalt seetõttu, et Universu-
mil on vaja pisut aega sulle 
kõige sobivama „paketi“ kok-
kupanemiseks? Või tõlgendad 
Sa oma üksindust hoopis kui 
maailma ebaõiglust, jumalikku 
hukkamõistu või karistust? 

Kas Sa usud, et halvad suh-
ted mõne inimesega on üksnes 
väike meeldetuletus selleks, 
et pööraksid enam tähelepa-
nu olulistele signaalidele oma 
tundemaailmast ning hakkak-
sid toimima ja mõtlema uut-
moodi? Või usud Sa pigem, 
et selle konflikti läbi oled 
määratud igavesse põlgusele/
ründele/kaitsele üles ehitatud 
põrgusse?

Millal Sa lõpetasid unista-

mise? Mis juhtus sellel päeval, 
kui Sa otsustasid, et Sinu jaoks 
ei ole Loojal midagi varuks? 
Kas Sa mäletad, millal Sa võt-
sid seisukoha, et Sinust ei ole-
ne siin ilmas midagi ja Sa oled 
sunnitud lihtsalt selle elu kui-
dagi ära elama, sellega kuidagi 
toime tulema? 

Tavaliselt inimesed ei mä-
leta seda päeva ega hetke, mil 
nad oleksid selliseid otsuseid 
teinud. Nad ei mäleta, et nad 
oleksid üldse midagi sellist 
mõelnud. Kuid kui vaadata pii-
savalt pikalt enda sisse, siis on 
need mõtted ja otsused üleslei-
tavad. 

Ja sellegipoolest oled Sa 
ise oma elu Looja. Vaatama-
ta sellele, kas Sa seda endale 
teadvustad või mitte. Sa lood 
oma elu nii sel juhul, kui Sa 
usud enda kõikvõimsusesse, 
kui ka siis, kui Sa võtad omaks 
ohvrirolli ning jääd, küür sel-
jas, ootama hoope, mis „nagu-
nii tulemata ei jää“. 

Nii ühel kui ka teisel juhul 
käivitab Sinus peituv usk ener-
giapöörise, mis toob Sinuni 
just sedasorti kogemusi, väl-

jakutseid ja võimalusi, millele 
Sa oled häälestunud. 

14. veebruaril saabub 
Hiina kalendri järgi 
tiigriaasta. 
Mida selle teadmisega peale 
hakata? Me võime vaadata sel-
lest infost mööda, jättes tähele-
panuta kõik need võimalused, 
mis selles infos peituvad. Kuid 
samas on ka võimalik võtta 
seda kuupäeva kui millegi uue 
algust, kui võimalust hakata 
uuesti unistama. Meil on või-
malus lasta uuesti vabaks oma 
sisemine laps, kes tunneb elust 
rõõmu, kes ootab põnevusega 
järgmist päeva ja kes usub tu-
levikku ning iseendasse. 

Kumb variant tundub ah-
vatlevam – kas sipelda ta-
kerdunult oma vanades har-
jumustes ja uskumustes või 
asuda oma ellu midagi täiesti 
uut looma? 

Ja mis see uus võiks üldse 
olla? Võib olla Sa juba tead 
seda. Aga võib olla ei tea või 
lihtsalt püüad ennast uskuma 
panna, et Sa ei tea, mida tahad. 
Mõnikord on selleks, et saa-

da kontakti iseenda sisemiste 
soovidega ning oma tõeliste 
unistustega, vaja välja tulla ta-
vapärasest rutiinist. Eriti siis, 
kui oled pikka aega oma tõeli-
si soove eiranud või keelanud 
endal unistamast. 

Seepärast kutsun Sind 14. 
veebruari hommikul kella 11-
ks Viimsi Harmoonikumi Tiig-
riaasta meditatsioonile ning 
soovikaardi loomisele. See 
on võimalus heita pilk oma 
järgnevale aastale ning panna 
ühtlasi proovile oma võimed 
Loojana. Kontsentreeritud tä-
helepanul on loov jõud. Kõike 
seda, mida vaatleme, me sa-
mas ka loome. 

Alustame kell 11 ja oleme 
koos 2,5–3 tundi. 

Lisainfo www.harmooni-
kum.ee.

Selleks, et sa millestki va-
jalikust ilma ei peaks jääma, 
anna oma osalemissoovist eel-
nevalt kindlasti teada e-posti 
aadressil anu@vaimukoda.ee.

Anu Hermlin

Loome Tiigriaasta 
üheskoos

Tervis ja tasakaal 
tuleb enda tegudest 
ja mõtlemisest
Tervis sõltub ka sellest, kuidas naha eest hoo-
litseda. Harmoonikumi õpitubades saab sedagi 
õppida.

Neid tervisliku toitumise põhimõtteid oleme püüdnud ra-
kendada oma ökolasteaias Lillelapsed:
l Ma tahan, et ma ei peaks iga päev võitlema, et mu last 

ei mürgitataks. 
l Ma tahan, et emad ei mürgitaks oma lapsi ise seda 

teadmata. Õnneks info levib.
Kui toit imendub läbi sooleseina, siis on meil veel üks 

organ, mis aplalt imab kõike, mida pakume – see on meie 
nahk. Inimesel on nahapinda 5–8 m2, seega saab naha kau-
du organismi suunata suurel hulgal head või kahjulikku 
ainet, tulenevalt meie enda oskusest ja tarkusest. Säili-
tusained (kosmeetikumides kordades toksilisemad kui 
toiduainetes), emulgaatorid, mineraalõlid ja sünteetilised 
lõhnastajad – kõik nad kahjustavad tervist. Nad ei tapa 
kohe, vaid suunavad kehakeemilisi protsesse, ladestuvad 
ja ärritavad. Väike stress võib akumuleeruda suureks ter-
visehädaks.

Head ja halvad bakterid
Antibakteriaalse seebiga pestes hävitame kehapinnalt nii 
halvad bakterid kui ka head, mis meid peaksid halbade 
eest kaitsma. Meis on kinnistunud arvamus, et bakter on 
halb. Samas ei räägita sellest, et ilma piimhappebakteriteta 
poleks seedimine ega naha toimimine üldse võimalik – me 
vajame elus püsimiseks üle 400 liigi baktereid. 

Beebi saab oma esimesed vajalikud nahapinda kaits-
vad piimhappebakterid sünnitusteedest. On ülioluline, et 
me ei hävitaks tita naha loomulikku puhastus- ja kaitse-
võimet teda kemikaali(seebi)vees vannitades. 

Ja siis hakkab pihta: haudumine, talgid, kreemid – 
nahk on juba võimetu enda eest hoolitsema. Kusjuures 
kurja on teinud seda last kõige armastavam inimene.

Nahk, aju ja närvisüsteem arenevad loote varases staa-
diumis samast koest. Nahal on väga palju funktsioone, 
seega saab naha kaudu enda eest ka mitmel heal viisil hoo-
litseda. Silitamine ja massaaž on üks võimalustest. Silita-
misest võiks kujuneda koduteraapia, massaaži tegemiseks 
on vaja oskusi. Et me ei lülitaks ainevahetust režiimilt 
“kasva ja arene” režiimile “võitle ja põgene”.  

Harmoonikumi õpitoad 
Harmoonikumi terviseklubi toitumise ja kehahoolitsuse 
õpitubades õpetame ära tundma meie tervist kahjustavad 
ained ja tegema tervislikke valikuid ning taastame tradit-
sioonilised oskused, toetame neid uuemate teadusavastus-
tega ja rikastame positiivse programmiga.

Harmoonikumi kehahoolitsuse juures ei kasutata pur-
gitooteid, mis reeglina sisaldavad mürgiseid säilitusaineid 
(näiteks parabeenid). Kõik meie koorijad-maskid-kree-
mid segatakse kokku kohapeal. Nii on saavutatud suurim 
luksus: värske, elus toimeaine maksimaalses kontsent-
ratsioonis ja loomulikus inimesele omastatavas keskkon-
nas. Lisaks võimaldab see individuaalset lähenemist – iga 
segu vastavalt vajadusele, eriti puudutab see eeterlikke 
õlisid. 

Positiivne mõtlemine on kõige alus. Isegi vee klastrite 
struktuuri saab vihaga halvaks muuta, mis siis veel tige-
da inimese enda kehas toimub – koosneme ju enamuses 
veest.

Nautige elu – päike paistab ka pilve taga. Jagage rõõ-
mu, siis tuleb see teie juurde tagasi. Suhestuge kõige ümb-
ritsevaga – inimeste, looduse, ka toiduga. Õppige tundma 
iseennast.

Harmoonikumi kultuurikastmelistel õhtusöökidel rää-
gitakse suhestumisest toidu ja seda tootnud loodusega, 
toitumise tervislikest, esteetilisest, kultuurilistest ja filo-
soofilistest aspektidest ning vanarahvatarkuste aja piire 
ületavast nutikusest. Jõusaalid ja rõõmuta (dieedil) söömi-
ne ei ole universaalne lahendus. Vanad eestlasedki ütlesid, 
et elu peab ikka mõnus olema.

Inimesed on panustanud liiga palju aja muutmisele ra-
haks, kuid aega saab muuta ka armastuseks ja lähedaste 
eest hoolitsemiseks, esteetilisteks naudinguteks ja enese-
harimiseks. Mõelgem sellele!

Ene Lill

Tiigriaasta algus aitab välja tulla tavapärasest rutiinist.
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12. veebruaril saab Viimsi 
Koolis kuulata, kuidas oled 
oma onu Juhan Viidingu vä-
gagi väärt tekstid lauluvormi 
rüütanud. Räägi veidi sellest 
kavast.

Olen sellist asja mõttes mõl-
gutanud juba aastaid, et mitte 
öelda aastakümneid. Juhan Vii-
dingu luule ja laulud on mulle 
tuttavad juba varajasest lapse-
põlvest ja elu erinevatel hetke-
del ka väga suureks toeks olnud. 

Lood valisin välja ise, 
täiesti oma äranägemise järgi, 
seal on ka näiteks üks lugu, 
mis on tegelikult hoopis mu 
vanaema Linda Viidingu tõl-
ge – Truudusetu Julia – vana 
meremehelaul. Mõned palad 
kontserdil on ka sellised, mida 
plaadilt ei leia. Laulude vahele 
loen luuletusi, mis mulle ise-
äranis korda lähevad. Muusi-
kalises mõttes on meie kavas 
samuti palju üllatusi, Tiit Ki-
kas mängib erinevates lugudes 
erinevaid instrumente, parmu-
pillist “põleva klaverini”.

Hiljuti ilmus teil ka plaat, 
mille pealkiri on Juhan Vii-
dingu luuletusest:  ELUAEG 
OLEN TAHTNUD ÕUE.  Kes 
sellel kaasa löövad, kuidas on 
siiani vastuvõtt olnud?

Plaadi üllitasime me eelmise 
aasta lõpus. Sellel on 16 lugu. 
Kui alguses mõtlesime seda teha 
Tiiduga kahekesi, siis pärast esi-
mest stuudiopäeva kutsusin li-

saks veel Terminaatori kitarristi 
ja virtuoosse akustilise kitarri 
mängija Taavi Langi. Pärast 
tema stuudios “abiks käimist” 
oli meil kohe selge, et Taavi tu-
leb kaasata kogu protsessi. Ise-
äranis meeldib mulle see kitar-
risätung, mille Taavi tegi Olav 
Ehala loole “Vana mehe laul”. 
Ja kontsert on toiminud siiani 
vägevalt ja vastuvõtt on olnud 
väga hea – olen siiralt õnnelik, 
et inimesi selline asi huvitab.

Mis on Sinul tekstide vali-
kul olnud olulisem – kas poee-
di sõnum Su enda jaoks või see, 
et tekst oleks lauldav ja jõuaks 
kohe ka kuulajale kohale? Ei 
saa ju laulu kuulates nii pikalt 
mõtisklema jääda nagu luule-
raamatut käes hoides?

Viidingu loomingu pu-
hul on kõik väga selge ja see 
ongi tema luule juures see, mis 
mind enim köidab. Kui tema 
omal ajal neid laule laulis, siis 
oli saatepilliks ainult klaver, 
meie oleme lugude harmoo-
niad samaks jätnud, kuid lisa-
nud sinna n.-ö maitseks kirsse 
tordi peale. Kui lugu on origi-
naalilt näiteks juudi pärimus-
viis, siis paratamatult sobib 
sinna viiul. Ka see, et enamasti 
on kõikide laulude puhul kasu-
tatud kitarri, muudab kõlaliselt 
neid lugusid huvitavamaks. 
Poeedi sõna on aga nii täpne ja 
ilus, et iga tekst on väga hästi 
lauldav, liiatigi, et mõned neist 

tekstidest ongi kirjutatud lau-
lutekstideks.

Kas luuletused ja laulu-
tekstid on väga erinevad maa-
ilmad? Mulle küll...

Seda võib öelda küll, et luu-
le ja laulutekstid on eri maailm. 
Ja see on umbes nii, et igat luu-
letust on võimalik viisistada, 
s.t lauluks vormida (kui selleks 
muidugi on vajadust), aga pa-
raku on vähe laulutekste, mida 
kõlbaks ette kanda kui luulet.  

Kuulsin pooljuhuslikult 
meie vallavanemalt Haldolt, 
et elad Viimsis ning majas, 
mille tema on kunagi projek-
teerinud. Kuidas Viimsiga ra-
hul oled?

Viimsis olen praeguseks 
elanud veidi üle kolme aasta 
ja need aastad on olnud lihtsalt 
imelised. Kogu oma teadliku 
elu olen armastanud merd ja 
pean ennast (olen ikkagi ka 
50% saarlane) seega rannarah-
va liikmeks. Ka mets on kohe 
mu akna taga ja palju paremat 
keskkonda ei oskaks ma oma 
lastele tahta.

Viimsis aeg justkui sei-
saks, kuigi tegelikult toimeta-
vad viimsilased minu meelest 
kordades rohkem kui näiteks 
Tallinna kesklinna kodanikud. 
Ja mis peamine, Viimsi rahvas 
hoolib ja hoolitseb oma ümb-
ruskonnast!

Küsis 
Jüri Leesment

Jaagup Kreem: Viidingu 
loomingu puhul on kõik selge
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l Anne Igel ja Martti Lingil sündis 9. detsembril tütar Laura Liisa.

l Regina ja Aivar Oropervel sündis 13. jaanuaril tütar Mirtel.

l Christine Elisabeth Valneril ja Norman Leemetsal sündis 15. jaanuaril tütar Norah.

l Siret Kääril ja Aleksandr Vassiljevil sündis 17. jaanuaril poeg Kris.

l Anet Koolil ja Tarmo Nigolsil sündis 17. jaanuaril tütar Stefani.

l Gerly ja Priit Ilveril sündis 18. jaanuaril poeg Robin.

l Siret-Kai ja Andrus Lauril sündis 18. jaanuaril poeg Mattias.

l Kati Veltmannil ja Siim Falbergil sündis 20. jaanuaril tütar Grete-Liis.

l Esta Järvel ja Lauri Vaheril sündis 20. jaanuaril poeg Theodor.

l Inga Karul ja Kaido Kepil sündis 21. jaanuaril poeg Albert.

l Airi Raudsepal ja Kaur Raigil sündis 21. jaanuaril poeg Tristan.

l Kaidi Hallikul ja Raivo Sormunenil sündis 24. jaanuaril poeg bert.

l Evelin Raidmal ja Marko Mägil sündis 26. jaanuaril tütar Sandra.

l Mari-Liis Mudal ja Taavi Vesiallikul sündis 27. jaanuaril tütar Liisbet.

Tere tulemast!
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l Alfred Koppel    98

l Aino Kalmsaar   91

l Asta Leets   90

l Lia Pikkas   85

l Meinhard Makkar   85

l Rein Mutt   80

l Adolf Rajapu   80

l Hans Torim   80

l Veelaine Rätsep   80

l Antonina Kontsevaja   80

l Jaan Rohult   80

l Evi Varm   80

Ülo Kivinurm   80 l

Eino Rahumäe   80 l

Uuno Illak   80 l

Tõnu Karner   80 l

Elve Kuut   70 l

Tarmo Piller   70 l

Koidu Viikmann   70 l

Viive Saat   70 l

Heino Viisimaa   70 l

Luule Tanning   70 l

Olav Toomla   70 l

Hillar Pappel   70 l

Palju õnne!
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Kuni detsember 2010
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus “From War to 
Freedom“
“Roman Tavast ja tema Väärt-
metallasjade & Märkide Tehas“
Avatud K–L k 11–17, 
giid tel 621 7410, 51 02 822
Muuseum suletud 1.–15. märts 
(ekspositsiooni vahetus)
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Fotonäitus “Rannarahva 
pildialbum enne 1940”
Püsiekspositsioon “Muinasajas 
piki rannajoont”
Püsiekspositsioon “Rannarahva 
elu-olu”
Aastanäitus “Võrgu ilu”
Näitus "Hülgeküttide jälgedes”
Näitus “Uued laekumised“
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Fotonäitus “Talve ilu“
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas 
II korrus, Nelgi tee 1
www.huvikeskus.ee

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

Sulev Veerbergi näitus 
“Maalid kodukohast“
Randvere Päevakeskuses

Kuni 28. veebruar
Raamatunäitus – Kauneimad 
Eesti raamatud aastatel 
2002–2008
25 kauneimat Eesti raamatut 
aastal 2009
Lastele: Kauneimad Eesti laste-
raamatud aastatel 2002–2009
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. veebruar
Looduse Aasta Foto 2009 – 
“Maailma loodus”
Viimsi Kooli raamatukogus

Kuni 26. veebruar 
Raamatuväljapanek – 
“Eesti riigimehi”
Prangli Raamatukogus
 
5. veebruar k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses
  
5. veebruar k 18  
"Koolitants 2010" 
Harjumaa maakondlik 
tantsupäev 
Viimsi Kooli aulas

5. veebruar k 18
Loeng “WOM-building 
e armastuse idamaised 
saladused naistele”
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
   
5. veebruar k 21
Öövillak
Vanus: 13–18
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

6. veebruar k 10
Viimsi Kultuuriloo Seltsi 
seminar
Teema: Valitsus ja omavalitsus
Ettekandja: Ülo Vooglaid
Rannarahva Muuseumis

6. veebruar k 21
Ansambel Hellad Velled
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

7. veebruar k 11–12.30
Loengusari tervislikust 
toitumisest (8/1)
Lektor Kristiina Sõrmus
Eelregistreerimine: 
tel 50 15 945 või 
kristiina@tervisementor.ee
I osa – Kas Sinu elustiil toetab 
Sinu tervist? 
Osalustasu 150 krooni 
Viimsi Kaubanduskeskuse 
II korrusel Viimsi Biomarketis

7. veebruar  k 11–15
Talvine kribu-krabu turg
Info ja registreerimine: 
itariina@huvikeskus.ee, 
tel 51 03 458 Ita-Riina, 
tel 56 602 939 Gea
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

7. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
Rohuneeme kabelis

7. veebruar k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

7. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

8. ja 9. veebruar k 14–17 
Meisterdame – kasutatud 
asjadest 
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

9. veebruar k 12
Eakate päev
Kavas: loeng uuest pärimis-
seadusest, huumorikava, 
esineb neidude showtantsu 
grupp, kohvilaud
Viimsi Päevakeskuses

9. veebruar k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni 
Registreerumine: 
kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses

9. veebruar k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

9. veebruar k 18
Leivaküpsetuse õpituba
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

10. veebruar k 17
Ökoprojekti raames valmista-
me mahlapakkidest rahakotte 
Kõigile tasuta!
Randvere Noortekeskuses

10. veebruar k 18
pH klubi – külmpressitud õlid 
ja hüdrogeenitud rasvad
Eelregistreerimisega: 
heli.haruoja@gmail.com
tel 50 83 869
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas 

10. veebruar k 19
Koguduse kool – 
“Vana testamendi provetid 2“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. veebruar k 16
Meisterdamine – Sõbrapäev
kristiina@huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

11. veebruar k 16.30
“Seeda luuletused“ – 
tundeluulet esitab autor 
Seeda Randroo, klavessiinil
impoviseerib Sirje Liiv
Osavõtust teatada 
9. veebruariks Viimsi Raamatu-
kogule tel 606 6934 või 
kristiina@viimsivald.ee
Viimsi Päevakeskuse saalis

11. veebruar k 18–21
Sõbrapäevadisko
Noortele vanuses 7–13 aastat!
Pilet 15 krooni
kristiina@huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

11. veebruar k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. veebruar k 18
Näomodelleerimise e 
Zogan-massaazhi õpituba
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

12. veebruar k 18
Loeng “Armastus ja kirg elu 
lõpuni”
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

12. veebruar k 19
Kontsert “Eluaeg olen 
tahtnud õue” – Juhan Viidingu 
laulude õhtu
Esinevad Taavi Langi, Tiit Kikas 
ja Jaagup Kreem
Piletid 125/75 krooni müügil 
Viimsi Kooli valvelauas
Viimsi Kooli aulas

12. veebruar k 19–02
Piljardiöö
Noortele vanuses 14–18 aastat
Pilet 15 krooni
Viimsi Noortekeskuses

13. veebruar k 13
Sõbrapäeva kingituste 
valmistamine
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

13. veebruar k 16
Armumassaazhi õpituba 
paaridele
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum
Harmoonikumis

13. veebruar k 21
Esineb Üllar Jörberg
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

14. veebruar k 11
Tiigriaasta loomise 
meditatsioon
Info www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

14. veebruar k 11
Kulinaar-kultuuriline vastlapäev
Info tel 601 1717 või  
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

14. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus

14. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

14. veebruar k 14–18 ja 
27. veebruar k 10–12
Kursused täiskasvanutele – 
keraamika voolimine ja 
glasuurimine
Leia aega iseenda jaoks ning 
tule meisterdama midagi 
täiesti omanäolist! Õpime 
erinevaid voolimistehnikaid. 
Töö käigus valmivad tassid, 
kausid, vaagnad jms
Kursus maksab 600 krooni
Kohtade arv on piiratud!
Info: kristiina@huvikeskus.ee 
või tel 55 615 413
Viimsi Huvikeskuses

14. veebruar k 18
Käsitöökoda 
Juhendab Jaana Tamm
Viimsi Vabakoguduse kirikus

15.–22. veebruar
Raamatunäitus – Jaan kross 90
Viimsi Raamatukogus

16. veebruar k 11.30 
Harjumaa Õpilasfoorum 
"Turvaline turve" 
Viimsi Koolis 

16. veebruar k 12–17
Vastlapäeva tähistamine
Kavas erinevad võistlused 
kelguga ja suuskadega
Sööme koos hernesuppi ja 
laulame vastlalaule
Üritus on tasuta
Prangli Rahvamaja lähistel ja 
rahvamajas

16. veebruar k 13 – 20
Vastlatrall!
Erinevad võistlused liulaskmises
Eriauhinnad originaalseima
liuvahendi ja pikima liu eest!
Teeme ise vastlavurri
K 14 – 15 Vastlasõit mootor-
saaniga
K 15 Esineb tantsutrupp Black 
& White
Hernesupp vastlakuklid ja 
kuum teeJ
Kogu pere võistlusi juhivad 
Krista Lensin ja Lauri Viikna
Viimsi mõisa mäel

16. veebruar k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni 
Reg: kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses

16. veebruar k 17
Vastlapäev
Tasuta
Viimsi Noortekeskuses

16. veebruar k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

16. veebruar k 19
Vastlapäevapidu
Kohvikuruumis ühisõhtusöök 
(igaüks toob midagi)

Juhatab Martin Laurik
Viimsi Vabakoguduse kirikus

17. veebruar k 17
Kokkamine
Osavõtt 10 krooni
Viimsi Noortekeskuses

17. veebruar k 18
Infopäev: pagulus
Randvere Noortekeskuses

17. veebruar k 19
Koguduse kool – Paastuaja algus
“Vana testamendi prohvetid 3“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

18. veebruar k 16
Meisterdamine
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

18. veebruar k 18
Võistluspäev
Randvere Noortekeskuses

18. veebruar k 18
Mahekosmeetika valmistamise 
õpituba edasijõudnutele
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

18. veebruar k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. veebruar k 14
Eesti sünnipäeva tähistamine
Esineb “Vanaemade segakoor“
Harrastusteatri etendus 
“Pingviinide elu“
Viimsi Päevakeskuses

19. veebruar k 17
Noored köögis
Osavõtt 15 krooni
Randvere Noortekeskuses

19. veebruar k 18
Tüdrukute õhtu
Randvere Noortekeskuses

19. veebruar k 19
Kulinaar-kultuuriline 
salongiõhtu romantismist
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis   
 
19. veebruar k 21 
Wismari poisid
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

21. veebruar k 11–12.30
Loengusari tervislikust 
toitumisest (8/2)
Lektor Kristiina Sõrmus
Eelregistreerimine: tel 50 15 945 
või kristiina@tervisementor.ee
II osa – Millest räägivad isud – 
Tasakaalustatud toitumise 
põhimõtted
Osalustasu 150 krooni 
Viimsi Kaubanduskeskuse 
II korrusel Viimsi Biomarketis

21. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

21. veebruar k 12
Naerutreening
Info 601 1717 või 

www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

21. veebruar k 10–14 ja 
22. veebruar k 10–14 
Kursus täiskasvanutele – 
siidimaalimine
Tutvustav loeng siidimaalimise 
tehnikatest, siidipildi, -salli, 
-rätiku, -lipsu maalimine
Kursus maksab 1000 krooni + 
materjal
Info: kristiina@huvikeskus.ee 
või tel 55 615 413
Viimsi Huvikeskuses

21. veebruar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

22. veebruar k 16
Lauamänguvõistlus
Tasuta!
Viimsi Noortekeskuses

22. veebruar k 18
Vabariigi aastapäevale 
pühendatud kokakursus
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

23. veebruar  
Eesti Vabariigi 
92. iseseisvuspäeva aktused:
k 9.10 – 1. ja 4. klassid
k 11.10 – 2.–3. klassid 
(Väikeses majas)
k 10.05 – 5.–6. klassid
k 11.10 – 7.–9. klassid 
k 12.15 – 10.–12. klassid
Esineb kontsertkoor Meriko 
Viimsi Koolis

23. veebruar k 15.30–20
Kitarriõpingud
Tunni maksumus 100 krooni 
Registreerumine: 
kadi@huvikeskus.ee  
Randvere Noortekeskuses

23. veebruar k 18
Loovus- ja kunstiring
Tasuta!
Randvere Noortekeskuses

23. veebruar k 18
Refleksoloogia õpituba paaridele
Info tel 601 1717 või 
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
   
24. veebruar k 13 
Eesti Vabariigi 92. iseseisvus-
päev Viimsis
Kaitseliidu Harju Maleva 
orkestri kontsert ja ajalootund  
Lapsed joonistavad Ranna-
rahva Muuseumis pilte kodu-
maast ja õpivad skauditarkusi 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva Muuseumis

24. veebruar k 14
Vabariigi aastapäeva 
tähistamine 
Pakume kohvi ja kooki
Oodatud on kõik pranglilased
Prangli Rahvamajas

24. veebruar k 19
Koguduse kool – “Vana 
testamendi prohvetid 4“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
 

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 606 6866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 
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sport

Viimsi valla meistrivõist-
lused suusatamises said  
tänavu peetud tavapä-
rasest ajast tunduvalt 
varem, 23. jaanuaril. 

Otsustamine jäi läbiviija, Ro-
huneeme Jooksu- ja Suusaklu-
bi poolt küll hiljapeale, kuid 
osavõtjate arvu järgi otsusta-
des jõudis informatsioon siiski 
paljude suusatamishuvilisteni. 
Suur küsimärk oli õhus veel 
võistluspäeva hommikul, sest 
esimeste osalejate saabudes 
oli Rohuneeme metsas 19 kül-
makraadi.

Kuna rahvast aga tuli ja 
tuli ning võistluse ärajätmisest 
polnud juttugi, sai üritus teoks. 
Numbri tõmbasid selga ka mõ-
ned kartmatud lapsed – kokku 
sai startijaid 27. Soe tee aitas 
külmad hingetorud taas üles 
sulatada nii pealtvaatajatel kui 
ka võistlejatel.  

Tulemused:
Kuni 13-aastased tütarlap-

sed (1,5 km) 1. Katariina Soo-
ne 14.34

Kuni 13-aastased poisid (1,5 
km): 1. Otto Karl Kont 16.00; 2. 
Bert Lucas Truve 17.14; 3. Ri-
hard Viherpuu  20.00

Neiud (14–17-aastased) (4 
km): 1. Kristiina Konno 16.21

Noormehed (14–17-aas-
tased) (4 km): 1. Rauno Laht 
14.44

Naised (4 km): 1. Lilian 
Raspel 15.49

Mehed (12 km): 1. Rai-

mond Kallion 40.13; 2. Marko 
Soone 40.16; 3. Roy Puust-
röm 41.24; 4. Margus Tuulas 
58.34; Ago Võsu – katkestas; 
Martin Ääro – katkestas

Naised-seeniorid I (4 km): 
1. Anne-Ly Jõesaar 14.00; 
(35–44-aastased) 2. Mairis 
Kangro 21.00

Mehed-seeniorid I (8 km): 
1. Raivo Pärnpuu 23.44; 
(40–49-aastased) 2. Urmo Al-

Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises

Spordi-
üritustest 
tulemas
16. veebruar k 13–16 
VASTLAPÄEVA VÕISTU-
LIUG J. Laidoneri mõisa 
taga pargimäel.

Stardiootel viimsilased Rohuneemes.

ling 23.45; 3. Toomas Talvik 
26.49; 4. Kalev Kreekman 
27.00; 5. Raivo Terve 27.29

Naised-seeniorid II (4 km): 
1. Riin Õng 19.44; (45+) 2. Vii-
vi Toomla 20.34

Mehed-seeniorid II (8 km): 
1. Manivald Luidre 25.44; 
(50+); 2. Aleksander Tishts-
henkov 26.19; 3. Jaan Viirmaa 
26.39; 4. Toomas Kull 29.39; 5. 
Mihkel roots 32.19

Aitäh, rajameistrid – Kaido 
Metsma ja Hurmas Kleemann! 
 
  Tiia Tamm

sporditöö koordinator

Males talimängudel 
tugev koosseis
Eesti valdade XVIII talimängude finaalid 
toimuvad Väike-Maarjas 27.–28. veebruaril.

Eesti valdade XVIII talimängudel loositi males võistkon-
nad nelja alagruppi, igast alagrupis pääses finaali kolm 
paremat. Maleturniiri eelvõistlused viidi läbi kohtadel ring-
süsteemis kiirmale ajakontrolliga 20 minutit kummalegi 
vastasele partii lõpuni. Võistkonna suuruseks oli viis võist-
lejat – 2 meest, 1 naine, 1 poiss (sündinud 1994. aastal või 
hiljem) ja 1 tüdruk (sündinud 1994. aastal või hiljem).

Males jõudsid finaali: omas alagrupis esimese koha 
saavutanutena Saarde, Kohila, Rae ja Paikuse vald; omas 
alagrupis teise koha saavutanutena Sõmerpalu, Kiili, Sau-
ga ja Viimsi vald; omas alagrupis kolmanda koha saavuta-
nutena Tartu, Jõhvi, Luunja ja Tähtvere vald. Eelmainitud 
12 võistkonda selgitavad endi seast paremad finaalturniiril.

13.–16. koha jagamisega pidid leppima omas alagrupis 
neljandaks jäänud Mäetaguse, Kernu, Viru-Nigula ja Pärs-
ti vald. 17.–19. koha jagamisega pidid leppima omas ala-
grupis viiendaks jäänud Saku, Kose ja Koeru vald. 20.–21. 
kohta jäid jagama omas alagrupis kuuendaks jäänud Suu-
re-Jaani ja Tamsalu vald. Tarvastu ja Raasiku vald loobu-
sid võistlemast, ehkki olid eelnevalt võistlusteks üles an-
tud. Finaali mittepääsenute jaoks on Eesti valdade XVIII 
talimängude maleturniir eelvõistlusega lõppenud.

Valdade vahelise maleturniiri populaarsusest aitab aimu 
saada fakt, et kaasa mängivad näiteks ka mitmed Eesti ma-
letipud. Nii esindasid oma koduvalda juba eelvõistlustel 
esimesel laual rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots 
(Paikuse vald) ja Meelis Kanep (Sõmerpalu vald).

Margus Sööt
meistrikandidaat males
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Suustamise MK etappi-
de ja iluuisutamise EM-i 
kõrval toimus Sloveenias 
kauni bled järve ääres va-
hepeal 2010 aasta maa-
ilma meistrivõistlused 
taliujumises, mis kestsid 
22.–24. jaanuarini ja kus 
kohal käisid ka meie 
kohalikud eesti "hülged" 
Viimsist: Henri Kaarma, 
Romet Tepper, bruno 
Nopponen, Kinne Tõnni-
son ja Hannes Viheruuu. 

Kolm päeva kestnud võistlustel 
osales kokku üle 700 võistleja, 
kellest suurem enamus oli pärit 
Soomest, Venemaalt, Rootsist 
ja Lätist, kuid kohale oli tul-
dud ka USA-st, Inglismaalt, 
Austriast jm, ühtekokku 20-st 
erinevast riigist. Võistlusi pee-
ti üheksas vanusegrupis 25- ja 
50-meetristel distantsidel koos 
eelujumistega, millest kaheksa 
kiiremat pääsesid edasi finaali. 
Lisaks oli tõelistele “jääkaru-
dele” veel kavas 450-meetrine 
pikamaaujumine ja ei puudu-
nud ka kujundujumine. Reegli-
te järgi on taliujumisvõistlustel 
lubatud ujuda vaid rinnuli või 
krooli, sukeldumine on kee-
latud, rinnuliujumises ei tohi 
pea minna täielikult vee alla, 
samuti on keelatud mis tahes 
abivahendid, nahka soojenda-
vad määrded ja ravimid. Nii et 
igati karmid reeglid ja korralik 
programm. 

Tihedas konkurentsis võit-
sid Viimsi Veeklubi taliujujad 
kokku 3 individuaalset maa-
ilmameistritiitlit, mis läksid 
Bruno Nopponenile 25 m ja 50 
m krooli- ja 25 m rinnuliuju-
mise eest ning 4 hõbemedalit, 
millest kolm kuuluvad Henri 
Kaarmale 25 m ja 50 m krooli- 

Taliujumise MM-ilt tuli medaleid sajuna

ja 450 m pikamaaujumise eest. 
Neljas hõbemedal tuli klubi 
noorimale talisuplejale Kin-
ne Tõnnisonile, kes saavutas 
omas vanuseklassis 25 m rin-
nuliujumise distantsil 2. koha. 
Kõigile nimetatud medalitele 
lisaks võideti veel napilt Vene-
maa võistkonna ees meeskond-

likult kaks teateujumise kulda 
(4 x 25 m rinnuli- ja 4 x 25 m 
krooliteateujumine), mis kõik 
kokku teeb Eestile 5 kulda, 4 
hõbedat ja lisaks veel mitmed 
finaalikohad. Teatevõistkon-
da kuulusid Kinne Tõnnison, 
Henri Kaarma, Romet Tepper 
ja Bruno Nopponen.

Eesti koondis(Viimsi Veeklubi)Henri Kaarma, Kinne Tõnnison, Hannes Viherpuu, Romet Tepper ja bruno Nopponen.

Saga Edith Alide Leipalu 
ja Kert Erhard Ridaste 
kuulutati Tallinna meist-
riks. Kuna nii kõrgel 
tasmel sportakrobaatika-
ga tegeletakse Eestis vaid 
Tallinnas ja Viimsis, võib 
julgelt öelda, et Saga ja 
Kert on juba teist aastat 
Eesti tipud sportakro-
baatikas segapaaride 
hulgas! 

Konkurents oli nendel võist-
lustel väga kõrge, sest võistel-
da tuli lisaks VK Piruett  ja SK 
Trefoil, ka Visaginase (Leedu) 
ja Kaliningradi (Venemaa) 
spordikooli akrobaatidega. 

Viimsi akrobaadid, kes 
treenivad Akrobaatikakoolis 
saavutasid järgmised kohad:

Saga Edith Alide Leipalu, 
Kert Erhard Ridaste – NOOR-
TE A segapaar – I koht; 

Marta Vunš, Johanna Te-
rasmees – NOORTE A tütar-
laste paar – II koht;

Kätlin Neerot, Lee Ke-
lomees, Johanna Sooba – 
NOORTE A kolmik – III koht;

Saga Edith Alide Leipalu – 
NOORTE B individuaalkavas 
– II koht;

Marta Vunš – NOORTE B 
individuaalkavas – III koht;

Annabel Tomingas, Liis 
Peipsi – MINI A tütarlastepaar 
– II koht;

Anton Osvald Kuusk, Mar-
tin Metsküla – MINI A poiste-
paar – II koht;

Marlen Puhm, Emma Kut-
man – MINI B tütarlastepaar 
– I koht;

Pille Riin Raie, Gabriela 

Tallinn Cup 2010 
judoturniir 
20. veebruaril
SK Ookami on noor ja arenev judoklubi, kus 
liikmeks juba ligi 400 judokat. Meie treening-
rühmad on Tallinnas ja Keilas. Meil on väga 
sõbralik ja perekeskne klubi ning väga kogenud 
treenerid. Korraldame palju võistlusi, laagreid ja 
perepäevi.

Sel aastal korraldame teist 
korda suurt rahvusvahelist 
judoturniiri, kuhu on ooda-
ta võistlejaid nii Soomest, 
Lätis, Leedust kui ka Ve-
nemaalt. Loomulikult on 
esindatud kõik Eesti judo-
klubid.

Võistlus tõotab tulla väga huvitav ja pingeline. Nii 
nagu iga suur ettevõtmine vajab toetajaid, nii on ka meie 
ürituse üheks suurtoetajaks Abloy Eesti filiaal. Tänu nen-
de toetusele saavad võistluse parimad ilusad medalid ja 
karikad ning võistlus saab toimuda Tallinnas Kalevi Spor-
dihallis. Transpordi osas aitab Toyota, kes sõidutab meid 
uute autodega.

SK Ookami ootab kõiki judohuvilisi turniiri vaatama 
ja ootame ka neid, kes pole veel otsustanud, millise spor-
dialaga tegelda. Tulge ja nautige sportlikku perepäeva Ka-
levi Spordihallis ja leidke endale uus spordiala.

Viimsi lapsed osalesid Tallinna lahtistel 
meistrivõistlustel sportakrobaatikas

Taliujumine on Põhjamaa-
des üha enam populaarsust 
kogumas, vajalikke auke jär-
vede ja mere jäässe lasevad 
rajada paljud kohalikud oma-
valitsused. Soomes näiteks 
harrastab taliujumist regulaarselt 
umbes 80 000 inimest. Tead-
laste sõnul on talisuplus ter-
visele täiesti ohutu, välja ar-
vatud juhul, kui inimene seda 
esmakordselt kõrges vanuses 
katsetab. Samas stimuleerib 
see mõttetegevust, aitab ke-
has toota ergutavaid hormoone 
ning luua heaolutunnet.

Eelmise aasta Soome tali-
ujumise MV-st ja tänavusest 
MM-ist innustununa otsus-
tasid Viimsi Veeklubi mehed 
võtta jõud kokku ja korraldada 
kohalikud taliujumisvõistlused 
meil siin Pirita jõel koostöös 
Pirita Ice talisuplejate klubiga. 
Üritus peaks kõigi prognoosi-
de kohaselt toimuma 27. veeb-
ruaril Pirita jõe kaldal, Lounge 
Winners ees. Kõik huvilised 
on teretulnud! Vabatahtlikest 
“jäälõhkujad” on oodatud 
Viimsi Veeklubiga ühendust 
võtma e-posti aadressil info@
veeklubi.ee.

Janika Tüür
SK Viimsi Veeklubi

juhatuse liige
tel 56 568 360

info@veeklubi.ee

Isabel Kilgas – MINI B tütar-
lastepaar – III koht.

Kokku võitis Akrobaatika-
kool kolm Tallinna meistri tiit-
lit, kolm I kohta, seitse II kohta 
ja seitse III kohta. 

Akrobaatikatreeningud toi-
muvad Viimsi Kooli spordi-
hoones. Rohkem infot treenin-
gute kohta www.omatsirkus.ee.

Heidi Kann
Akrobaatikakooli 

peatreener
tel 51 52 159

Sinimustvalge kõrgeimal astmel.
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ERAKUULUTUSED

ILUSALONG “VENUS” (Viimsi Spa 1. korrus)
UUS ASUKOHT 1. jaanuarist on 
VIIMSI KAUBANDUSKESKUSE 2. korrus
Olete oodatud!

Randvere tee 6, Viimsi vald, 
tel. 600 0444
ilusalong@hot.ee
www.venussalong.ee

249.-
töötund

*

POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee
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l Soovime leida suurte kogemustega koduabilist, 

kelle ülesandeks oleks koristamine ja triikimine. 

Kohaks eramu Haabneeme keskuses, töö peaks 

toimuma neljapäeviti (vajadusel ka reedel) iga 

nädal. Hind 400–700 krooni kord. Kiire!!! 

Tel 56 255 130.

l Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad. 

e-mail nalla74@hotmail.com, tel 58 078 176.

 

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 

Garantii. Vannitoamööbel seintele ruumi mõõdus. 

Innovatiivsed köögid. Projektist paigalduseni. 

Tel 50 29 075. 

l Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse-

männipalki ja paberipuud. Abistame paberite vor-

mistamisel ja raietöödel. Oma transport. 

www.forestryest.ee, tel 56 636 076, 56 638 551. 

l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp alates 330.-/

ruum. Kask alates 450.-/ruum. Konteineris alates 

1200.-/tk. Toome puud Harjumaal tasuta koju! 

Tellimiseks helista 52 00 093 või täida tellimisleht 

internetis www.puu24.ee.

l Õhksoojuspumbad. Müük. Paigaldus. Hooldus. 

Tel 53 407 191, www.erilahendused.ee.

 

l Pakun õmblusteenust. Tel 53 757 498.

l Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-, kroh-

vimis- jm üldehitustööd. Saunade ehitus. Kvali-

teetne töö. Tel 51 10 992.

l Toidukartul otse talunikult! Kuivad küttepuud. 

Jae- ja hulgimüük. Toome kartulid ja puud teile ko-

ju kätte. Tel 51 60 822.

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või 

garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. 

www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

l Teostame puude raiet. Tel 55 637 666.

l Küttepuu sooduspakkumine. Müüa konteineris 

kuiva küttepuud 560.-/rm ja 40 l võrkkotis 30 cm 

kuiv lepp ja sanglepp 27.-/tk. Hinnad koos trans-

pordiga! Tellimine 50 33 552, 53 408 290.

l Otsin inglise keele õpetajat 5-aastasele lapsele 

koju Viimsi keskuses. Tel 56 246 478.

l Lõdvestav klassikaline massaazh Püünsis. Paind-

lik aja- ja maksegraafik. Asutustele soodustused ja 

kokkulepped. Helista kokkuleppeks tel 56 43 905, 

Marje.

Soodsad Sõbrakuu pakkumised 
Viimsi Tervisest!

 UJULA- JA SAUNAKESKUS kõikidel 
tööpäevadel kuni kell 17.00 ja nädalavahetus-

tel kuni 10.00 hinnaga 65.-
 

Viimsi Tervise KLUBIKAART hinnaga 150.- 
(tavahind 300.-)

Uudis!
Alates 01.02 pakume JUUKSURI JA 

KÜÜNETEHNIKU teenuseid. 
Tel: 6061 030

Avamise puhul SOODUSPAKKUMISED!

Tutvu Sõbrakuu superpakkumistega lähemalt: 
www.viimsispa.ee

Teade
Viimsi Vallavalitsus võttis vastu korralduse 
Pringi külas asuva Nurme tee 3 (Rannarah-
va Muuseum) detailplaneeringu kehtesta-
mise kohta.

MEHED!
Viimsi Huvikeskuses tegutsev täiskasvanute näitetrupp Komos kaasab 
näitekunstihuvilisi mehi vanuses 18–40 aastat oma uude muusikalipro-
jekti. Võta julgelt ühendust!

Kalle Erm
projekti- ja muusikajuht

e-mail: kalle@huvikeskus.ee, tel 5059043

Memme Musi Lasteaed kutsub peremälumängule
Osalemise eelduseks on soov tunda rõõmu oma lastest ja nende nutikusest. Küsimused saa-
vad olema sõbralikud, vastased teie väärilised! 

Moodustage oma perest kolmeliikmeline võistkond /vähemalt üks võistleja peab olema laste-
aiaealine/ ja tulge mängima! Võimalusi selleks on kaks: 11.02 Pirita Memme Musis Esku t 16 kell 
17.00 ja 15. veeb. Kevade t 2A Memme Musis kell 17.00. Registreeruda palume hiljemalt 8. veeb-
ruariks tel 660 6702, 634 5180 või info@memmemusi.ee

Viimsi Teatajale on reklaami avaldamise 
eest võlgu järgmised firmad:

Agomer Rehvid OÜ 
OÜ Toffer Projekt
OÜ Oritix
Küte 24.EE OÜ
Optiline Grupp OÜ
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RESTORAN MERITÄHT 
Randvere tee 11 (Viimsi spaa)

Tel 606 1156
Avatud P-R kl. 07.00-22.00, L. kl. 08.00-23.00

Veebruarist uus  a la carte menüü!
Igal kolmapäeval ja laupäeval kl.20.00 elav tantsumuusika.

6.02  L   Andres Kalvet
10.02  K   Ivari Hansen

13.02 L   Anatoli
17.02 K   Peeter Kurel

19.02 L   Vladislav Horzenko
24.02 K   Ragnan  Co

Samas ootame Teid tervislikule hommikubuffeele  
E-R kl.7.00-10.00 Hind 75 EEK

Lastele soodustused.

Kohtumiseni Meritähes!

Austatud kliendid!

AVATUD ON MEIE
LIHAPOOD VIIMSIS
Rohuneeme tee 57B (endine Ranna Kauplus)
Omatoodetud sealihale lisaks pakume ka veise- ja 
lambaliha, singi ja vorstitooteid.
TULGE TUTVUMA MEIE VALIKUGA.
Meilt on ka võimalus osta sealiha väikehulgi.
Ettetellimine 1-2 päeva.

Täpsem info tel: 50 577 65  ja www.samirte.ee 
E-R 9:00-19:00, L 9:00 – 17:00, P suletud
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Austatud Tööandjad Viimsi vallas! 
Nüüd on võimalus info vakantsest ametikohast või uuest loodavast töökohast üles panna in-
ternetilehel www.scoopest.com rubriigis Tööandjale:sisesta tööjõuvajadus.

Peale tööjõuvajaduse sisestamist saab see info nähtavaks rubriigis Tööpakkumised, mida iga-
päevaselt külastab ligi 200 end tööotsijana registreerinud töötut Viimsi vallas. Registreerunud 
tööotsijate nii hariduslik kui ka ametialaste oskuste tase on erinev, kuid enamuses on pikaaeg-
sete kogemuste ja heade ametioskustega spetsialistid.

Valla töötud tööotsijad on väga motiveeritud leidma omale uue väljakutse oma kodule võima-
likult lähedal. Seepärast on Viimsi valla tööandjate pakkumised väga oodatud.

Ärge jätke siis kasutamata seda võimalust leida oma organisatsiooni uus inimene Viimsi valla 
tööotsijate seast.

NB! Töövahenduse teenus on tasuta nii tööandjale kui tööotsijale.

Kui teil napib aega oma tööpakkumise andmete sisestamiseks, siis võite saata lühiinfo e-pos-
tiga info@scoopest.com, või helistada tel. 6066935 või 5038612, Teiega võetakse kontakti ja 
salvestatakse vajalik info Tööpakkumised rubriigi jaoks.

Töötutele jätkub koolitustele ja nõustamisele registreerumine. Detailsema koolituste sisu kir-
jelduse ja info osalemistingimuste kohta leiab www.scoopest.com.

Koolitused ja nõustamised toimuvad Viimsi Raamatukogus (Kesk tee 1, Haabneeme, Viimsi 
vald) asuvas Tööotsija Infopunktis, mis on avatud E,T,K,N kell 10.00-17.00.

Töövahendus, koolitused ja nõustamised toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi poolt  sihtfinant-
seeritava projekti “Viimsi valla mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine ja tööturu riskigrup-
pide tööellu integreerimine” raames.

Koolitustele ja nõustamisele registreerumine www.scoopest.com või e-postiga: info@
scoopest.com või telefonil 6066935.


