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Mulkide sügispidu peeti 
tänavu Viimsis. Loe lk 3

Viimsi vald 
on koolitus-
sõbralikum 
omavalitsus
Igal aastal kuulutatakse täiskasvanud 
õppija nädala raames välja aasta õppi-
ja, aasta koolitaja, aasta koolitussõbra-
likum organisatsioon ja aasta koolitus-
sõbralikum omavalitsus.

Üleriigilisele konkursile eelnes tublimate tun-
nustamine maakondades. Harjumaa ja Tallinna 
parimatele toimus tänuüritus kolmapäeval, 13. 
oktoobril Tallinna Raekojas.

Harjumaa aasta koolitussõbralikuma oma-
valitsuse 2010 tiitli sai Viimsi vald. Tänukirja 
oli Viimsi poolt vastu võtmas vallavanem Hal-
do Oravas. “Meil on nii palju lapsi, kes õpivad, 
eks siis täiskasvanud peavad samuti kaasa tu-
lema,” võttis Haldo Oravas, kes ka ise oli üks 
aasta õppija nominente, asja lühidalt kokku. 
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Viimsi Kooliteatri noored tõid Toompea lossi valgesse saali elevust. Foto Mari-Ann Kelam

Viimsi Kooliteater avas 
Riigikogus Harjumaa kuu Naised koguvad tarkust 

Harmoonikumis alustas sel nädalal te-
gevust Tarkade Naiste Kool. 

“Me vaidleme neile vastu, kes võitlevad 
naiseksolemise vastu väitega, et naine ta-
hab vabaneda igasugusest koormast,” ütles 
Tarkade Naiste Kooli avamisel Harmooniku-
mi perenaine ja eestvedaja ning kooli alga-
taja Ene Lill. 

“Naine peaks sobituma ühiskonda nii, 
et kõik oleksid õnnelikud,” rääkis toiduai-
netehnoloogi haridusega Ene Lill, kes on 
ka kunstiteaduste magister, pereema ning 
innukas tervisliku toitumise ja eluviisi pro-
pageerija. 

Koos mõttekaaslase ja kolleegi Riina 
Quakiga otsustasid nad teha Tarkade Nais-
te Kooli eesmärgiga õpetada valikuid te-
gema nii, et naine oskaks olla ema ning 
samal ajal jaguks ka aega ja energiat kodu 
ja karjääri jaoks. 

Tarkade Naiste Kool hakkab koos käima 
kolm korda kuus. “Me lahutame suure tee-
ma väikesteks koolitusteks, et kaoks õpi-
tud abitus,” lubas Ene Lill. Kui kahel korral 
kuus toimub tegevus õpitoas või kuulatakse 
loengut, siis kord kuus laupäeviti kohtutak-
se lõunasöögil. Koolitus kestab oktoobrist 
maini, esimene loeng on 28. oktoobril, tee-
maks õnnelikkuse reeglid.

11. oktoobril käis Viimsi 
Kooliteater koos Ita-Riina 
Pedaniku Laulustuudio 
õpilastega Toompea 
lossi valges saalis Riigikogu 
liikmetele esinemas. 
Lustliku esinemisprogram-
miga avati Harju maakonda 
tutvustav kuu. Avakõne 
pidas Ene Ergma, Harju 
maavanem Ülle Rajasalu 
tänas kõiki noori ning ütles, 
et nii toredat maakondi 
tutvustava kuu avapauku 
pole varem olnudki.

Viimsi Kooliteatri trupil ning nen-
de eestvedajal Külli Talmaril on 
Harjumaal juba niivõrd hea maine, 
et neid oodatakse väga hea mee-
lega esinema erinevatele Harju-
maad tutvustavatele üritustele. Sel 
korral võttis kooliteatri juhendaja 
Külli Talmariga ühendust Harju 
Maavalitsuse hariduse- ja kultuu-
ritalituse juhataja Riin Kivinurm  
ning pakkus võimalust tulla Riigi-

kokku avama Harjumaad tutvusta-
vat kuud.

Kooliteatri trupp võttis ettepa-
nekust õhinaga kinni ning usinalt 
asuti esinemiseks valmistuma. 
Muusikaline pool sai innustust 
ja algtõuke augustikuus Viimsis 
esietendunud ja Olav Ehala juu-
beliks valminud lavastusest “Mal-
viina päevikud” ning sisuliseks 
ideeks, mida minietendus kandis, 
sai mõte, et Harju maakonnas elab 
palju erinevaid inimesi ning igal 
inimesel on oma eripära ja indivi-
duaalsus, mille üle ta uhke võiks 
olla. Lustlikus esinemiskavas as-
tusid üles sabata krokodill, Bura-
tino, Nuki, Mõhk ja Tölpa ning 
paljud teised lastele ja suurtele 
tuttavad  kangelased.

Üritust juhtisid Liis Rebane 
(11B) ja Martin Siimann (11B), 
kaasa tegid Liina Ariadne Peda-
nik (6D), Merit Lauri (8B), Anette 
Maria Rennit (6E), Sandra Ruul 
(7D), Triin Rebane (9B), Rain Re-
bane (6B), Liisa Viikna (7A), Arlo 

Talmar (7A), Lauri Randma (8C), 
Marten Randma (11B), Oliver 
Rauam (11B), Ats Pinnonen (4A),  
Alex Paul Pukk (4F), Andreas 
Kalvet (3F) ja Jüri Asper (7D). Ai-
täh kõikidele tublidele esinejatele 
ning juhendajatele Külli Talmari-
le, Mari-Liis Rahumetsale  ja Ita-
Riina Pedanikule!

Kui Viimsi Kool esines kom-
paktse minietendusega, siis muu-
sikalisi ja tantsulisi vahepalasid 
pakkusid veel viiuliansambel Pil-
lipiigad ja Jõelähtme noorte tant-
sutrupp. Kokku kestis programm 
ligi kolmveerand tundi ning sai 
publikult väga sooja vastuvõtu 
osaliseks.

Harjumaad tutvustavad 
näitused
Riigikogu korraldab igal aastal 
ühe spetsiaalse kuu, kus tutvus-
tatakse ühe konkreetse maakon-
na tegemisi. Harjumaa kuul saab 
Toompea lossis näha veel digifo-
toinstallatsioone “Harjumaa ini-

mesed eri ajastutel” ning näitust 
“Eramaa?” mille läbivaks teemaks 
on avalike ja erahuvide konflikt.

Konverentsisaalis on üleval 
näitused “Üllatavad avastused” ja 
“Kõik on trois” Harjumaa Muu-
seumi ja SA Rannarahva Muu-
seumi välitöödest Prangli saarel 
2008. aastal. Lossi fuajees on üle-
val Harjumaa rahvamajade tööd 
tutvustavad stendid ning raamatu-
kogus väljapanek Harjumaa auto-
rite koduloolistest trükistest. Lossi 
sisehoovis võib näha aga Seaküla 
Simsoni skulptuure.

“Iga maakond on ennast tut-
vustades toonud Riigikogu hoo-
nesse alati tükikese endast. Har-
jumaa on kaasa võtnud suure tüki, 
mille kilde saab siin näha igal kor-
rusel,” ütles Harjumaa kuu avami-
sel Riigikogu esimees Ene Ergma. 
Harjumaa kuu lõpeb 26. oktoobril 
Harjumaa konverentsiga.

Annika Remmel
VT

Vallavanem Haldo Oravas tänab tunnustuse eest.
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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 
5. novembril

VALLAAMETNIK VASTAB

Keskkonnaameti juhataja Viljar Kirikal

Viljar usub, et keskkonnaalased ideaalid on Viimsis tegelikkuses täidetavad.

Kõigepealt paluks väikest ülevaadet sellest, 
millega keskkonnaamet konkreetselt tege-
leb, milliste küsimustega on mõtet teie poole 
pöörduda ja millistega mitte?

Sõna keskkond on selle ilusas tähenduses 
väga lai mõiste. Keskkonda võiks kohaliku 
omavalitsuse kontekstis vaadelda kui inimese 
elukeskkonda. Põhilisteks töövaldkondadeks on 
keskkonnaametis keskkonnalubade osas koos-
kõlastuste ja nõusolekute andmine, kohaliku 
tasandi kaitsealade majandamine, kalastuskaar-
tide ja raielubade väljastamine, planeeringute 
menetlusprotsessis osalemine, keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise töö korraldamine, keskkonnaalase teavi-
tustöö korraldamine ning arengulised tööd (val-
la keskkonnastrateegia ja arengukavad).

Millised töösuunad on kõige mahukamad 
ja aeganõudvamad?

Kahtlemata tuleb tagada ennekõike õigus-
aktide alusel kohalikule omavalitsusele antud 
keskkonnaalaste ülesannete õigeaegne lahen-
damine. Märkimisväärses mahus tuleb tegeleda 
ka vallavalitsuse ja vallaelanike nõustamisega. 
Kõige mahukamad ja aeganõudvamad tööd on 
strateegiliste planeeringud ja kohtuasjad. 

Kas Viimsis on ettevõtteid, kellega kesk-
konnaküsimustes tuleb tihti maid jagada, 
millised on teie võimalused rikkujate korrale 
kutsumiseks?

Ettevõtetest võiks nimetada AS-i Tallina 
Sadam, kes ei ole väga koostööaldis Muuga 
sadamat puudutavaid keskkonnaküsimusi la-
hendama. Aeg-ajalt tuleb ka ministeeriumitega 
maid jagada, sest läbimõtlematult ja kiiruga on 
koostatud tihti  kitsaid huve teenivaid õigusakte. 
Tihti hiilib riik enda kohustustest mööda, mil-
lele peame ka tähelepanu juhtima. Fakt on see, 
et kohalik omavalitsus on see kõige inimlähe-
dasem riigi tasand, kus ka kõige abstraktsemad 
probleemid saavad realistliku ja inimnäolise 
kuju ning nendega tuleb tegeleda, sest iseene-
sest ei kao nad kuhugi.

Millised projektid või arendused on prae-
gu teie ameti erilise tähelepanu all?

Tooksin siinkohal välja mõned olulisemad 
visioonid ja rõhuasetused:

1) Muuga sadama territooriumil kütuste ja 
väetiste transpordist ja käitlemisest tulenevate 
suurõnnetuse riskide maandamine aktsepteeri-
tavale kujule. Töötan selles suunas, et Muuga 
sadama territooriumi osas oleks olemas tervik-
lik ja ajakohane strateegiline planeerimisdoku-
ment.

2) Viimsi valla rohealade osas puhkeotstar-
belise terviklahenduse väljatöötamine. Eesmärk 
on avada valla rohealad elanikele, luues nei-
le puhkeotstarbelist lisandväärtust ja valikuid 
(matka- ja õpperajad, sildid, pingid, spordiplat-
sid, -rajad, pikniku pidamise kohad jne).

3) Viimsi valla mandriosas tervikliku ranna-
kaitsekontseptsiooni (sh sadamate paiknemise 
süsteemi) loomine.

4) Viimsi vallas alternatiivenergia kasutuse-
levõtu soosimine ja selleks vajaliku arengukava 
väljatöötamisele kaasaaitamine. Viimsi vallal 
on potentsiaali, et olla innovaatiliste lahenduste 
ja energeetilise efektiivsuse osas Eesti omavalit-
suste seas kõige eesrindlikum.

Kõik eelnevalt loetletud eesmärgid on pika-
ajalised, kuid sammud nendeni jõudmiseks tu-
leb astuda juba täna. Minu õnneks peab ka prae-
gune vallavalitsus neid põhimõtteid oluliseks.

Kuidas hindad sadamate ja kütuse trans-
pordiga seotud riske?

Muuga sadama territooriumil toimuva naf-
tatoodete ja lämmastikväetiste transpordi ja 
käitlemisega seotud riskidest on räägitud väga 
palju, ka üleriigiliselt. On selge, et Muuga sada-
mal on Eesti majanduses oluline roll. Ka mina 
pean Muuga sadamat Eestile oluliseks. Samas ei 
tohi unustada, et Muuga sadamas on koondunud 
suhteliselt väikesele maa-alale märkimisväärne 
kooslus naftat, heledaid kütuseid ja lämmas-
tikväetisi ja teisi tooteid käitlevaid ettevõtteid. 
Need on suurõnnetuse ohuga ettevõtted, mis on 
paigutatud üksteise kõrvale. Olen arvamusel, 
et Muuga sadama territoorium tervikuna (ka 
Maardu linna ja Jõelähtme valda jääv osa) vajab 
terviklikku maakasutust, ehitusõigust ja kesk-
konnatingimusi ning ohutusnõudeid käsitlevat 
läbimõeldud visiooni ja arenguplaani - stratee-
gilist planeerimisdokumenti. 

Mina ei julgeks võtta enda vastutusele väl-
jastada uute naftaterminalide rajamiseks ehitus-
luba enne, kui ajakohase, tervikliku ja põhjaliku 
strateegilise planeerimisdokumendiga on komp-
leksselt analüüsitud Muuga sadama maakasu-
tusest tingitud suurõnnetuse riske ja näidatud 
suurõnnetuse riski minimiseerivad meetmed, 
ehitusõigus ja maakasutus. Kahjuks ei ole AS 
Tallinna Sadam sellise dokumendi koostamise 
osas koostöövalmis. Võib arvata, et tee sellise 

strateegilise planeerimisdokumendini saab ole-
ma takistusterikas, kuid selle tee läbimine on 
Viimsi, Maardu ja Jõelähtme elanike elukvali-
teedi ja ohutuse tagamiseks hädavajalik ja möö-
dapääsmatu. 

Kuidas toimib koostöö teiste keskkonna-
küsimustega tegelevate asutustega?

Koostöö on üldiselt hea. Jääb küll mulje, et 
mitmed riigi institutsioonid on suutmatud täit-
ma oma eesmärki ja toimivad pelgalt iseenda 
tarbeks, kuid see on ehk meie riigi arengustaa-
diumis veel mõistetav. Üldiselt on spetsialistide 
tasandil koostöö väga hea, eriti endise tööandja 
keskkonnaameti töötajatega.

Millised keskkonnaalased valupunktid 
võib praegu Viimsis välja tuua?

Keskkonnaalased valupunktid on minu arva-
musel järgmised: 

Muuga sadama osas puudub terviklik, aja-
kohane ja põhjalik strateegiline planeerimisdo-
kument; 

Viimsi valla rohealad ei ole inimestele pii-
savalt hästi kättesaadavad ja rohealadele ei ole 
loodud piisavalt lisandväärtust puhkeotstarbeli-
sest küljest; 

Viimsi poolsaare osas puudub terviklik ran-
nakaitsekontseptsioon, mis lubaks läbimõeldult 
kavandada sadamaid ja rannakindlustusrajatisi; 

Rohuneemes kasvava “savimäestiku” osas on 
küll olemas tööprojekt, kuid mis on teostatava 
töö mahtu ja eesmärki käsitlevalt väga nõrk. Esi-
algsel hinnangul on ammu ületatud tööprojektis 
käsitletud mahte ja tekitatud olulist keskkonna-
kahju, sest “savimäestiku” rajamisega on oluli-
selt muudetud kogu piirkonna veerežiimi ning 
seetõttu on lähedalasuvad Rohuneeme metsaalad 
arvestatavas mahus üleujutatud ja hävimas;

Viimsi vallas on OÜ Utileek territooriumile 
tekkimas omaalgatuslik ja valla jaoks mittesoo-
vitav prügimägi; 

puudub selge ülevaade valda hõlmava sa-
demeveesüsteemi toimimisest ja järjepidev töö 
sademeveesüsteemide toimimise tagamise osas. 
See küsimus on väga oluline, sest eelnevate aas-
tate jooksul on võetud ulatuslikult kasutusele 
uusi elamumaid ning rikutud toimivaid maapa-
randussüsteeme; 

õigusliku aluseta püstitatud ehitised rikuvad 
väljakujunenud miljööd ja sellised juhtumid 
mõjuvad seadusekuulekatele inimestele demo-
raliseerivalt;

nõukogude sõjaväe tegevuse tagajärjel tek-
kinud jääkreostuskolded vajavad likvideerimist.

Viimsi vald vajab terviklikku arengukavale 
vastavat üldplaneeringut. Üldplaneeringu muut-
mine ei tohiks olla pelgalt erahuvides teostatav 

formaalne toiming, vaid selgelt avalikkuse huvi-
des teostatud põhjendatud erand.  

Räägi veidi Viimsis elavatest loomadest.
Viimsi elanik on üks väheseid õnnelikke, 

kes saab tõdeda, et ta elab üheaegselt tiheasus-
tusalal, mere ja suure metsa ääres. Kahjuks tuleb 
siiski aegajalt mõnele uuele elanikule üllatuse-
na, et Viimsis elavad metsloomad – rebased, 
jänesed, kitsed ja isegi põdrad. Viimsi mand-
riosast on üle poole kaetud metsaga, seega on 
paratamatu, et aeg-ajalt satub inimene metsa ja 
metsloom inimese territooriumile. 

Olgu siinkohal öeldud, et enamus eurooplas-
test väriseks õnnest, kui nad oma elukohas mõnda 
metslooma kohtaksid. Nautige seda kooslust, kuid 
ärge unustage, et tegu on metsloomadega ja neile 
palukeste pakkumine toob nad järjest tihemini teie 
juurde tagasi. Marutaudi ei pea Viimsi metslooma-
de puhul kartma, sest keskkonnaamet (kes tegeleb 
haigete metsloomade seirega) on korduvalt väit-
nud, et marutaudiohtu Viimsis ei ole.

Läheme nüüd isiklikumaks. Milline on 
sinu side Viimsiga olnud, kuidas vallamajja 
tööle sattusid, kus varem töötasid?

Viimsiga olin enne vaid põgusalt kokku 
puutunud. See oli siis, kui olin veel tööl kesk-
konnaministeeriumis ja keskkonnaametis. Kuna 
tegelesin põhitööna Harjumaal planeeringute 
kooskõlastamisega ja keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise järelevalvega, siis puutusin kok-
ku ka Viimsi valla detailplaneeringutega ja ük-
sikute üldplaneeringu tasandi planeeringutega. 
Kuna senine keskkonnaameti juhataja valmistus 
emaks saama, siis kutsuti mind teda kaheks aas-
taks asendama. Pool lõbusat ja töörikast aastat 
on nüüd väga meeldivas uues kollektiivis täis.

Oled loodusteaduste magister. Mis teemal 
magistritöö tegid?

Kõige paremas mõttes teadlase hingega 
Omar Parve juhendamisel valmis Tallinna Teh-
nikaülikooli matemaatika- ja loodusteaduskon-
na bioorgaanilise keemia õppetoolis lõputöö 
“Gamma-laktoonide kemoensümaatiline sün-
tees“. Lahti seletamine oleks liiga keeruline. 
Rohkem ma katseklaase pesta ei tahtnud ja 
õpinguid doktorantuuris ei jätkanud. 

Nüüd olen alustanud hoopis Tartu Ülikoolis 
õigusõpinguid. Naudin seda väga. Võib öelda, 
et otsin õiguse ja õigluse vahelise suhte tasa-
kaalu, sest õiglusel on minu natuuris oluline ja 
lahutamatu osa.

Üheks sinu harrastuseks on koorilaul...
Jah, laulan juba mõnda aega noorte sega-

kooris Vox Populi, mille dirigent on üliandekas 
Viimsi elanik Janne Fridolin. Kuigi koorilaul 
ja erinevad projektid võtavad suhteliselt palju 
minu vabast ajast, tasub selle laulmise terven-
dav ja hinge avav toime.   

Millega veel vabal ajal meeli kosutad?
Kindlasti on perekond ja lähisõbrad mulle 

väga olulised – nendega koos kosutan meeli ehk 
kõige enam. See on suhteliselt väike ring ini-
mesi. Kõige tähtsam on mulle tark ja ilus kortei 
kaasomanik Kristi.

Peab ütlema, et mulle meeldib väga suhelda 
inimestega. Eriti meeldib mulle suhelda teistest 
kultuuriruumidest pärit ja mitte karjana mõtle-
vate inimestega.  

Väga meeldib mulle lugeda psühholoogia-
alast kirjandust, reisilugusid ning ilu- ja teadus-
kirjandust. Kahjuks jääb sellele viimasel ajal 
liiga vähe aega.

Peale enda armastan veel väga looduses 
matkata (järjest ekstreemsemalt) – käin teatud 
kindla seltskonnaga vähemalt 4–5 korda aastas 
päevadeks Eesti metsades ja soodes matkamas 
ja võimalusel paar korda aastas välismaal. Vii-
mane meeldejäävam reis oli kevadel Gruusias-
se. Igasugune liikumine, eriti mitte tavalises 
kultuuri- ja loodusruumis meeldib mulle väga.

Küsis 
Jüri Leesment
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Elutuuled on kandnud 
Mulgimaalt mulke laiali 
üle Eesti ja kaugemalegi. 
Need aktiivsed inimesed 
on koondunud Mulkide 
Seltsi, mille kogukonnad 
asuvad Tartus, Pärnus, 
Viljandis ja Tallinnas. 
Igal sügisel oktoobrikuus 
peab Mulkide Seltsi pere 
oma sügispidu, et saa-
da kokku ja tugevdada 
mulgi keelt ja meelt ning 
teritada mulgi vaimu.

Seekordse mulkide sügispeo 
korraldajaks oli Mulkide Selts 
Tallinnas, mille tööd juhib Elvi 
Kirsipuu. Just tema mureks oli 
peo programmi koostamine, 
mis algas juba mitmeid kuid 
tagasi ja soov oli tuua üle Ees-
timaa kokku tulnud mulgid 
Viimsisse.

Laupäeval, 9. oktoobril vu-
rasidki bussid mulkidega Tal-
linna poole. Esimene kogune-
mine oli Metsakalmistul, kus 
pandi seltsi poolt pärg presi-
dent Konstantin Pätsi kalmule. 
Järgnevad  paar tundi päevast 
möödusidki Metsakalmistul 
jalutades ja siin-seal kalmudel 
mälestusküünlaid süüdates.

Edasi oli programmis Ees-
ti Sõjamuuseumi ja Laidone-
ri Muuseumi külastamine. 
Siis aga ootasid mulke giidid 
Volli Kallion, Raivo Kaare ja 
Kirsi Rannaste, et tutvustada 
Viimsi valda. Aitüma neile 
väga sisuka ning meeldejää-
va jutu eest!

Sügispidu jätkus Viimsi 
Huvikeskuses, mille ruumid 
on väga ilusad – avar saal, kus 
mulke võttis vastu lahke pe-
rerahvas. Viimsi Huvikeskuse 
direktor Ita-Riina Pedanik ning 
turundus- ja müügijuht Heidi 

Mulkide sügispidu Viimsis

Kirsimäe olid õhtu meeldejää-
vaks muutmise nimel teinud 
tohutu suure ettevalmistuse ja 
organiseerinud kohale suure 
hulga esinejaid.

Tervitused Viimsi valla 
poolt ütles mulkidele viimsila-
sest Riigikogu liige Mari- Ann 
Kelam. Esinejate rivi avas 
Randvere Päevakeskus, mille 

tegevjuht Aime Salmistu tut-
vustas päevakeskuse tegemisi. 
Avalöögi andis  seeniortantsu 
rühm Kobarake, kes mulkide-
le teada-tuntud juba suvisest 
“mulke esimesest laulupeost” 
Karksis, kus nad külalistena 
esinesid. Kobarakese juhen-
daja on Merilin Niilop.  Järg-
misena esines sõnakunstiring, 
mida juhendab Helle Tomin-
gas. Esitati “Ood päevakesku-
sele” ja “Arsti visiit”, milles 
osalesid Helle Tomingas, Hel-
gi Sard ja Elfi Ojase. Esines ka 
võimlemisrühm, mille juhen-
dajaks on Hilja Järv.

Viimsi Huvikeskuse poolse 
esinemistervituse avas rahva-
tantsurühm Valla-alune, mida 
juhendab Eevi Kiling. Samu-

ti noortekapell, juhendajaks 
Kalle Erm. Esinemistele pani 
väärika punkti segakoor Viim-
si koos oma dirigendi Vaike 
Sarniga. Mulkide peoõhtut jäi 
lõpetama ning mängis tantsu-
muusikat Andrus Kalvet.

Palju tänu kõikidele Viimsi 
Huvikeskuse esinejatele ja ju-
hendajatele – teid oli palju tul-
nud mulkidele esinema ja teid 
oli väga tore vaadata-kuulata! 
Teie abiga ja Mulkide Selts 
Tallinnas korraldajate jõupin-
gutuste tulemusena läks mul-
kide sügispidu igati korda.

Meeta Meltsas
Mulkide Seltsi 

Tartu kogukonna vanem

8. oktoobril täitus Rand-
vere noorte kogunemis-
kohal juba kolmas te-
gevusaasta. Selle tähtsa 
sündmuse puhul kutsuti 
keskusesse palju toredaid 
Randvere küla ja selle 
ümbruse noori. 

Kuna noortekeskuse üks tähtis 
funktsioon on sõpradega tegu-
salt aega veeta, siis oli ka sel-
leks päevaks rohkesti tegevusi 
plaanitud. Melu läks eriti val-
juks lauamängu nimega “Scot-
land Yard” mängides, sest po-
litsei pidi üha uusi strateegiaid 
välja mõtlema, et pätt võimali-
kult ruttu kätte saada. Elevust 
tekitasid ka vahvad tõukerat-
tad, mille sarnaseid Randvere 
noored varem kusagil näinud 
ei olnud. Need rattad on pu-
nast värvi ning esimene ratas 
on palju-palju suurem kui ta-
gumine. Võib öelda, et sellega 
sõites sai nii suure hoo sisse, 
et kõik teised noored läksid 
natuke kadedaks. Selleks aga 
põhjust polnud, sest neid samu 
tõukekaid saab noortekesku-

sest laenutada veel praegugi. 
Laenutamiseks peaks noorel 
kaasas olema isikut tõendav 
dokument.

Täpselt kell kuus juhatas 
Viimsi Noortekeskuse noor 
sisse DJ-kursuse, kus soovijad 
said tutvuda DJ-puldiga, näp-
pida kõiki nuppe ning miksida 
omavahel kokku kaks erinevat 
lugu. Tuli välja, et see ei ole-

Randvere Noortekeskus sai 3-aastaseks

gi nii kerge ülesanne! Õhtu 
tulemusena avastasid noored, 
et see on siiski päris tore ning 
nüüd hakkab reedeti toimuma 
DJ-ring, kus saab vajalikke 
oskusi veelgi juurde õppida. 
Et tuju ei langeks ning ener-
giat piisavalt oleks, siis avas 
Randvere noor nimega Nata-
lie oma kohviku, kus pakkuda 
näljastele sünnipäevalistele 

isuäratavaid saiakesi, pirukaid, 
muffineid ja popkornituutusid. 

Neid maiustusi küll enam 
noortekeskuses osta ei saa, 
kuid sellest hoolimata tasub 
siia tulla ka teistel päevadel, 
sest tegevust jagub igaühele. 
Näiteks saab mängida laua-
tennist, piljardit, õhuhokit, 
lauajalgpalli, väikseid laua-
mänge, osaleda üritustel ning 
ekskursioonidel jne. Nagu sel-
lest sünnipäevast välja tuli, on 
igati teretulnud see, et noored 
ise aktiivselt seisavad ürituse 
kordamineku eest. 

Kreete-Karoline
Randvere Noortekeskuse 

külastaja

Väikeste sõprade 
ring Püünsis
Püünsi Kooli väikeste sõprade ring on mõeldud 
6-aastastele lastele ja selle eesmärk on pakkuda 
koolieelikutele võimalust tutvuda kooliga ning 
veeta meeldivalt ja arendavalt aega. 

Soovime, et lapsed harjuk-
sid uue olukorraga, mis neid 
koolis ees ootab, teeksid 
tutvust klassiruumi ja kooli 
töökorraldusega ning leiaks 
kooliteele kaasa mõne tore-
da kaaslase.

Käesoleva aasta ringitöö 
on korraldatud nii, et lapsed 
viibivad tundides novemb-
rist aprilli lõpuni igal esmas-
päeval kell 14–16 (v.a koo-
livaheaegade esmaspäevad).

Esimene tund toimub 1. novembril 2010. Tunnid on vahel-
dusrikkad ja meeleolukad, omavahel on erinevate mängu-
liste tegevuste kaudu seotud lugemine, kirjutamine, arvu-
tamine, nuputamine, meisterdamine ja joonistamine.

Lapsi hakkab õpetama õpetaja Tiiu Siimon – koge-
mustega pedagoog, kes töötab Püünsi Koolis 2007. aas-
tast ning on hetkel 4. klassi õpetaja ja juhataja. 2011. aasta 
septembrist on ta lubanud hakata õpetama taaskord uut 1. 
klassi. Vanemad saavad ringi tegevusi jälgida e-kooli va-
hendusel.

Ringitöös osalemine on tasuline, tasuda saab vastavalt 
vallavalitsuse esitatud arvele alates novembrist. 

Mõned vabad kohad veel on! Registreerimiseks palu-
me saata sooviavaldus kooli kodulehe kaudu. Täpsem info 
www.pyynsi.edu.ee. 

Laulud ei lõpe
Ees on ootamas jälle meie põhjamaine talv, kus 
päike tõuseb vaid selleks, et jälle looja minna. 
Õhtud on pikad ja pimedad. Kas ei tule vahest 
mõtet, et läheks kuhugi – läheks õige laulma?

Tulge laulma Viimsi segakoori – uskuge, nädal läheb poo-
le kiiremini ja õhtud ei olegi enam nii pikad ja pimedad!

Meie koori proovid on ainult üks kord nädalas kolma-
päeviti algusega kell 17.30 ja kestavad kaks tundi. Meie 
dirigent Vaike Sarn on tõeline hüper-super dirigent. Meie 
repertuaar on mitmekesine. Laulame nii eesti kui ka välis-
maa klassikat ning palju huvitavaid ja kauneid koorilaule.
Teinekord on Vaike neid ka ise seadnud. 

Ega me ainult proovides koos käi, meil on ka palju esi-
nemisi nii kodumaal kui ka väljaspool Eestit. Oleme laul-
nud Lätis, Leedus, Soomes, Ukrainas, Ahvenamaal, Poolas, 
Rootsis, Peterburis, Hollandis, mõnel pool mitu korda.

Oleme teinud vahest koori liikmetega ka lihtsa puhku-
sereisi. Ühiselt rännata ja kontserte anda on eriti vahva – 
see liidab meid ja giidid, kes meid saadavad, tänavad alati 
üksmeelse ja mõnusa sõpruskonna eest. 

Segakoor Viimsi proovid toimuvad igal kolmapäeval 
kell 17.30 Viimsi Huvikeskuse ruumes. Ootame lauljaid 
kõikidesse segakoori häälterühmadesse! 

Teateid saate telefonil 55 24 745 (Vaike Sarn) või 600 
9908, 51 59 464 (Helle Lusmägi). 

Helle Lusmägi 
Segakoor Viimsi koorivanem

Õpetaja Tiiu Siimon oma 
praeguse, Püünsi Kooli 
neljanda klassiga. Tiiu 
Siimonist saab ka eelkooli ja 
uue esimese klassi õpetaja.

Mulgid jäid külalislahke Viimsi Huvikeskusega igati rahule.

Mulke tervitab Mari-Ann Kelam.

DJ-kursusel said soovijad tutvuda puldiga ja lugusid miksida.

Elevust tekitasid tõukerattad.
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Häirenuputeenus 
kindlustab kiire abi
Eakate või puudega inimeste ja nende omaste 
igipõline mure, kas haige vanainimene tuleb 
endaga üksinda kodus turvaliselt toime, on 
saanud kõikjal üle Eesti uut leevendust.   

Pidev muretsemine vanainimese pärast viib nii mõnegi su-
gulase mõtted hooldekodule, kus vanur on hooldusperso-
nali silme all ning probleemide korral on abi käeulatuses. 
Samas tõdeme sedagi, et inimesed hea meelega oma kodust 
lahkuda ei soovi ja veedaksid vanaduspäevi ikka armsaks 
saanud keskkonnas. Tekibki küsimus, kuidas oma kodus 
iseseisvalt elamist turvaliselt ja muretumalt võimaldada.

Meditech Estonia on selle aasta kevadest käivitanud 
esimesena üle-eestilise häirenuputeenuse, mis pakub va-
nurite ja puudega inimeste hoolekandes uue ja parema 
kvaliteedi.  

Häirenupu võimalused
Pidevalt käeulatuses olev häirenupp võimaldab vajadusel 
kohe abi kutsuda ja end kodus turvalisemalt tunda. Üle-
riiklik häirenuputeenus aitab eelkõige eakaid ja puudega 
inimesi, kes ühtpidi soovivad iseseisvat elu, teisalt aga 
kindlustunnet, et kui ta peaks kas või kukkuma ja ise püsti 
ei saa, on abi kogu aeg kõigest ühe nupuvajutuse kaugusel. 

Ka väga eakad teenuse tarbijad kinnitavad, et teenus 
annab juurde kindlustunnet. Seade on väga lihtne ja selle 
kasutamist ei pea keegi pelgama.

Süsteem koosneb tavatelefoni- või mobiilivõrku ühen-
datud hoolekandetelefonist ja randmel kantavast häire-
nupust. Punasele nupule vajutades saab kohe ühendust 
ööpäevaringselt töötava Medi kõnekeskusega. Hoolekan-
detelefon võimaldab kahepoolset suhtlemist abivajaja ja 
kõnekeskuse telefonioperaatoriga elupaiga igast nurgast 
eeldusel, et ruumide vaheuksed on avatud ning abivajaja ja 
keskus kuulevad teineteist. 

Vastavalt häire sisule informeeritakse abivajaja kon-
taktisikuid, kelleks võib olla hooldustöötaja, lähedased, 
naaber jt või kriitilise olukorra puhul kiirabi, päästeamet, 
politsei. Isegi kui operaator abivajajat ei kuule, edastatakse 
siiski häireteade kontaktisikule, kes läheb seejärel koha-
peale asjaolusid kontrollima. Abi on kättesaadav ka juhul, 
kui abivajaja asub hoolekandetelefoni kuuldeulatusest vei-
di eemal, näiteks koduhoovis.

Sotsiaalvalvesüsteemiga saab siduda lisaks ka erinevaid 
andureid, millest kõige olulisemaks on kindlasti suitsuan-
dur, mis lisaks kohapealsele häirele informeerib koheselt ka 
kõnekeskust, mistõttu on võimalik saata kiiresti abi kohale. 
Seega aitab üle-eestiline häirenuputeenus inimesi lisaks ter-
visehädadele ka tuleõnnetuste või turvaprobleemide korral. 

Sotsiaalvalvesüsteemi moodustavad:
• hoolekandetelefon ja randmel või kaelas kantav häirenupp, 
kusjuures hoolekandetelefon ühendub nii lauatelefoni- kui 
ka mobiilivõrku ja häirenupp töötab valveseadmest kuni 150 
meetri raadiuses.
• Saadaval erinevad lisaseadmed: suitsuandur, kukkumis-
andur, liikumisandur jpm.

Häirenuputeenus
• Häirenupule vajutades võtab hoolekandetelefon ühendust 
24 tundi töötava kõnekeskusega.
• Kõnekeskus võtab häireteate vastu, püüab isikuga su-
helda, selgitada välja häire põhjuse ja mure tõsiduse ning 
seejärel:
- lahendab probleemi telefoni teel;
- teavitab häire andnu kontaktisikuid – hooldustöötaja, su-
gulane, naaber vm;
- vajadusel kutsub viivitamatult välja kiirabi, päästeameti, 
politsei vm.
• Kõned salvestatakse ja kõnestatistikat analüüsitakse per-
sonaalsemaks teenindamiseks.

Maksumus
Seadmeid võib välja osta või rentida. Teenuse kuutasu sõl-
tub mitmetest asjaoludest ja algab 345 kroonist, seadmete 
rendi puhul 485 kroonist.

 Kes soovib antud teenust osta või vajab  lisainformat-
siooni, siis võib helistada Meditech Estonia telefonil 661 
8181 või kliendihaldur Marko Välbale telefonil 50 22 007 
või e-posti aadressil marko.valb@medi.ee.

Meditech Estonia

Viimsi Koolis on I õppe-
veerandil toimuv kesk-
konnanädal juba saanud 
traditsiooniks, mida õpi-
lased alati suure õhinaga 
ootavad. Sel aastal oli 
keskkonnanädala kõige 
põnevamaks sündmuseks 
vaieldamatult teadus-
bussi külaskäik, mis oli 
suunatud eelkõige 7.–9. 
klasside õpilastele. Güm-
naasiumiõpilaste tunde 
ilmestasid aga mitmed 
huvitavad külalised. 

Infolaadal  teenitud heatege-
vuslik müük aitas teadusbussi 
külaskäiku finantseerida.

Sel sügisel müüdi Viim-
si Kooli infolaadal kasutatud 
koolivormi esemeid ning kok-
ku teeniti üle 5000 krooni. Osa 
sellest rahast läks teadusbussi 
külaskäigu finantseerimiseks, 
mille abil tehti 7.–9. klassi 
õpilastele näitlikult selgeks, 
kui põnev ja lahe võib tegeli-
kult olla teaduse tegemine ja 
selle uurimine ning et keemia 
ja füüsika ei ole sugugi iga-
vad ja mõttetud õppeained. 
Teadusbussi aktiivsed noored 
eestvedajad olid sisustanud 
Viimsi Kooli aula põnevaks ja 
omalaadseks katsekambriks, 
kus peaaegu pimedas ruumis 
viidi läbi hulk katseid, tekitati 
plahvatusi, pandi pudeleid põ-
lema, püüti genereerida välku, 
panna ilma juhtmeid kasuta-
mata hõõglamp tööle jne.

Kujundlikult selgitati 
publikule paljude keeruliste 
nähtuste toimimist, saadeti 
omatehtud rakett kosmoseava-
rustesse ja saadi teada, kui väi-

Keskkonnaainete nädal 
Viimsi Koolis

kene on planeet Maa võrreldes 
teiste planeetide ja päikesega. 
Õpilased olid nähtust-kuuldust 
nii vaimustuses, et aeg-ajalt 
kostis hiirvaiksest saalist ai-
nult üllatusohkeid ja tüdrukute 
kiljatusi, kui neil paluti puudu-
tada lampi, millest sai väikese 
elektrilöögi. 

Põnevad ja asjalikud 
külalised
Keskkonnanädala esimene 
külaline oli Eesti Vabariigi 
peaminister Andrus Ansip, kes 
andis Viimsi Kooli 11.–12. 
klasside õpilastele ühiskonna-
õpetuse tundi ning vastas ka 
õpilaste ja õpetajate esitatud 
küsimustele. Küsimused puu-
dutasid peaministri tööpäeva, 
euro tulekut, viisavabadust Ve-

nemaaga, tuumaenergeetikat 
ja tuumajaama võimalikkust 
Eestis ning probleeme haridus-
maastikul.

11A geograafiatundi külas-
tas Kristi Ockba, kes kõneles 
õpilastele islamist ning ühes-
koos arutleti selle olemuse üle. 
Kõige enam pakkus õpilas-
tele huvi araabia keeles oma 
nime kirjutamine, mis kõiki 
haaras. Gümnaasiumiõpilased 
kuulasid veel toitumisspet-
sialisti Tagli Pitsi ettekannet 
tervislikust toitumisest ning 
Maksu- ja Tolliameti esinda-
ja rääkis noori puudutavatest 
maksualastest rikkumistest.

Lisaks palju muid 
tegevusi 
Keskkonnanädala avalöögina 

osalesid 8C õpilased ülerii-
gilises majandusharidusega 
tegeleva MTÜ Junior Achie-
vement Eesti poolt korraldatud 
majandusviktoriinis ning tes-
tisid nii oma majandusalaseid 
teadmisi. Veel toimus koolisi-
sene loodusainete olümpiaad, 
mängiti mälumänge, käidi te-
maatilistel õppekäikudel, joo-
nistati arvutis, korraldati oma-
loomingukonkurss ning tehti 
veel palju muudki. Tavapära-
sest teistsuguse koolinädalaga 
jäid rahule nii õpilased kui ka 
õpetajad. Keskkonnanädala 
korraldajaks oli Viimsi Kooli 
keskkonnainete õppetool. Ai-
täh neile!

Annika Remmel
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht

Teadusbuss aitas füüsikaseadusi silmaga nähtavaks teha.

Raamatukogupäevad toovad Viimsisse 
üle-eestilise kirjanike tuuri

Eesti kirjanikud
Eesti raamatukogudes
3. novembril 2010 kell 17.00
Viimsi Päevakeskuse saalis
astuvad lugejate ette

AAPo IlVes – Lõuna-Eesti luuletaja,
eurolaulu “Tii” sõnade autor

JürI KAldmAA – näitekirjanik, kes on 
kirjutanud ka arvustusi, artikleid, esseid, jutlusi,
luuletusi ja novelle

HeIKI VIleP – lastekirjanik, kes on mõjutanud 
uuema eesti lastekirjanduse üldpilti ja arengut

UrmAs VAdI – prosaist, näitekirjanik,
Vikerraadio kirjandussarja “Keda 
sina viimati lugesid?” autor

Üritus on tasuta – tulge ja saage osa!

Registreerimine: tel 606 6934,
kristiina@viimsivald.ee,
Viimsi Raamatukogu 
laenutusletis või Viimsi 
Päevakeskuses

 Lastehommik
VIIMSI HUVIKESKUSES (NELGI TEE 1)

4. novembril kell 10.00-12.00

LAPSED ON OODATUD OSALEMA MEIE VAHVATE 
HUVIRINGIDE NÄIDISTUNDIDES!

OSALEMINE TASUTA!!!

• BEEBIVÕIMLEMINE
• KUNSTIKÖÖK (1,5–3-AASTASTELE LASTELE)

KOHALE TULEB VEK FOTO, ET SAAKSITE TEHA 
TOREDAID PILTE ISADEPÄEVAKS!

TOIMUVAD ERINEVAD TOOTETUTVUSTUSED!



Erinevus rikastab?
Oktoobrikuu algusest on Eestimaal käimas 
kampaania “Erinevus rikastab”. See on tekita-
nud meie ühiskonnas päris palju elevust. See on 
meid ehk pannud ka endasse vaatama ja mõt-
lema sellele, millised erinevused on need, mis 
rikastavad, ja millised on need, mille pakutud 
rikastavus ei ole ehk selline, mida me ootame.

Osalesin ka konverentsil, mis kandis seda pealkirja ja kus 
kõneldi sõna ja südametunnistuse vabadusest, rasside ja 
rahvuste, erinevate poliitiliste vaadete põhjal lahterdami-
sest ning ka seksuaalse orientatsiooni põhjal lahterdami-
sest. Kahjuks on sellest kampaaniast saanudki vaid seda 
viimast erinevust rõhutav ettevõtmine ning teised erinevu-
sed kipuvad seetõttu tahaplaanile jääma. 

Parajalt provokatiivne on olnud ka kampaania korral-
dajate poolt tõstatatud küsimus: homoseksuaalsus ja usk. 
See on teema, mida Eestimaal väga palju ei ole käsitletud 
ja paljus on levinud arvamus, et kirik väldib seda küsi-
must. Kuid nii see ei ole. 

Juba 2008. aastal väljendas Eesti Kirikute Nõukogu 
oma liikmeskirikute ühist seisukohta, et “pühakirjatradit-
siooni ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset praktikat 
heakskiitvas tähenduses. Homoseksuaalsus on Piibli järgi 
patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis 
ühtviisi negatiivses valguses. Kristlikus elu mõistmises 
ega praktikas ei saa pattu “normaliseerida”.” See arusaam 
kehtib endiselt.

Kui mõelda taas laiemalt erinevustele, siis tõepoolest, 
erinevusel ja erinevusel on vahe. Kõik erinevused rikastavad 
laiemalt vaadates inimkonda, kuid kõik erinevused ei ole üht-
moodi head ja neid ei saa kõiki asetada ühele tasemele. 

Igaüks meist on ainulaadne ja teistest erinev inimene, 
ja see on meie rikkus, samas oleme me kõik patused ini-
mesed, kellel on ikka ja alati põhjust endasse vaadata ja 
mõelda, kas kõik, mida me teeme, ütleme või mõtleme, 
on õige ja hea. Kui meie võime ka midagi ebaloomulikku 
ja kõlvatut enda jaoks mõelda sobivaks, siis ei muuda see 
pattu olematuks. Ja veel hullem on, kui püüame teisi ini-
mesi seda sallima panna. 

Ainus võimalus oma koormat kergendada on pattu 
tunnistada, kahetseda ja seejärel püüda end parandada. 
Mitte aga püüda teisi inimesi panna pattu sallima ja endale 
erilisi õigusi nõuda.

Seega pealkirjas tõstatatud küsimusele – ERINEVUS 
RIKASTAB? – võib vastata, et JAH, RIKASTAB KÜLL, 
kuid sallivus erinevuste juures, mis on patt, ei saa olla sel-
line, mis on erinevuste suhtes, mis ei ole patt. Kui võt-
ta selle kampaania üks hüüdlause, et “mustvalge aeg on 
möödas”, siis just nimelt see kampaania käsitlus, et kõik 
erinevused on ühtemoodi head ja me peame kõiki salli-
ma, on kõige ehedam näide sellest, et mustvalge aeg on 
saabumas.

Erinevusi ei saa võtta mustvalgelt, iga erinevus on erili-
ne värv ja nad tõesti lisavad palju ilusaid toone meie maa-
ilma, kuid on ka kahjuks selliseid, mis ei sobi muu värvi 
kompositsiooniga kokku ja mida meie ei saa aktsepteerida.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja

22. oktoober 2010  5

Koduloohuvilised!
Viimsi Kultuuriloo Seltsi kodulooringi kogunemine toi-
mub 6. novembril algusega kell 12 Rannarahva Muuseu-
mis Pringi külas, Nurme tee 3. 

Teemaks on 16. novembri 1988. aasta suveräänsusdekla-
ratsioon, millest räägib Irene Merik. 

Tegime intervjuu meie 
kooli kahe toreda 4. ja 
5. klassi lapsega. Nende 
nimed on Marta (11-a.) 
ja Edgar Vuns (9-a.), kes 
esinesid saates “Eesti 
talent“ ning pääsesid 
sealt edukalt edasi kolme 
jah-sõnaga. Nende esi-
nemise lõppedes teatas 
Mihkel Raud, et tahaks 
neid mõneks nädalavahe-
tuseks lapsendada. 

Õde ja vend alustasid tantsi-
misega juba kolmeaastaselt, 
nüüdseks on nad sellega tege-
lenud 6–7 aastat. Nad tantsi-
vad tantsutrupis nimega Let’s 
Dance ning neil on ka eratree-
ner. Marta ja Edgar võtavad 
osa ka rahvusvahelistest võist-
lustest, kus on saavutanud häid 
tulemusi. Lisaks tantsimisele 
ja koolile meeldib neile vabal 
ajal meisterdada.

Mida arvate Püünsi Koo-
list? Kas teile siin meeldib? 

Jah, Püünsi Kool on väga 
hea kool. Meil on siin palju 
sõpru. Siin on vähe õpilasi 
ning alati leiab oma kadunud 
asjad kiiresti üles. Õpetajad 
on ka head. Vähemalt paremad 
kui 100 aastat tagasi. 

Teil on väga eripärane 
perekonnanimi. Kas te teate, 
kust see pärit on? 

Jah, meie perekonnanimi 
on Saksamaalt pärit. Meie va-
naisa on sündinud saksa peres 
Kasahstanis ning sealt kolis 
ta Eestisse. Meie suguvõsa 
ongi Saksamaalt pärit ning kui 
võistlused toimuvad Saksa-
maal, siis elame sel ajal enda 
sugulaste juures. (Küll on vah-
va, et lapsed teavad, kust tuleb 
nende suguvõsa.)

Kas teil on õdesid-vendi 

Tantsupaar Marta ja Edgar – 
Eesti talendid Püünsist

ning kas nemad tegelevad ka 
tantsimisega? 

Jah, meil on 3-aastane väi-
ke õde, kes juba natuke akro-
baatikaga tegeleb. Me ise õpe-
tame teda ka kodus tantsima.

Kas teie teised pereliik-
med tegelevad ka tantsuga? 

Jah, meie ema tegeleb 
stepptantsuga ning meie oska-
me ka seda päris hästi.

Kust teil tuli soov hakata 
tantsimisega tegelema? Kas 
vanemad suunasid või oli see 
teie enda otsus? 

Me käisime lasteaias niisa-
ma tantsimas erinevaid stiile. 
Lõpuks hakkas meile hip-hop 
väga meeldima ning otsustasi-
megi hakata just sellega tege-
lema.

Millal tegite esimese duo-
tantsu? Kas teil kava on sassi 
ka läinud? Mida siis teete? 

Esimese duo tegime 6-aas-
taselt. Seda me väga hästi ei 
mäleta, kuid teame, et kava 
alguses läksid sammud mee-
lest ära ning me jäime lihtsalt 
seisma. Hiljem ei ole küll kava 
meelest läinud. Ja kui ka lä-

heks, siis alustaksime oma et-
teastega otsast peale. 

Millistes riikides te esine-
mas käinud olete? 

Väga paljudes Euroopa 
riikides. Näiteks Sloveenias, 
Saksamaal, Lätis, Leedus ning 
ka Hollandis.

Kas teile on mõni koht 
eriti meelde jäänud? 

Jah, meil oli Sloveenias 
selline hotell, kus pidi ise süüa 
tegema. See hotell asus künka 
otsas ning sealt oli väga ilus 
vaade. Rõdult oli isegi Itaalia 
mägesid näha.

Kas võistlustel olles on 
juhtunud ka midagi põne-
vat?

Saksamaale minnes jäime 
lennujaama natuke hiljaks, 
lennuni oli meil aega ainult 
viis minutit ning siis pidime 
jooksma läbi lennujaama. Kõik 
inimesed vaatasid meid suurte 
silmadega.

Kas te jõuate alati kooli 
kõrvalt ka trenni teha? 

Jah, kui koolis läheb hästi 
ja hinded on korras, siis saame 
alati trenni teha. Kui ei lähe nii 

hästi, peame ikka mõne trenni 
ära ka jätma, et koolis paremi-
ni läheks.

Mida teete siis, kui tuju 
pole just kõige parem? 

Alguses ei osanud kumbki 
midagi öelda, kuid siis räägib 
Marta, et tema teeb halva tuju 
korral akrobaatikat ning Edgar 
ütleb, et tema kuulab head 
muusikat või läheb hoopis ma-
gama.

Kas mõtlete ise enda tant-
sud välja? Kui ei, kas annate 
treenerile mõtteid? 

Ei, treenerid sätivad koreo-
graafia paika. Kui meile ei tun-
du midagi õige, anname enda 
poolt ka mõtteid.

Olete ka koolis esinenud. 
Kas tulevikus võib teid veel 
kooliüritustel tantsimas näha? 

Jah, kindlasti võib.
Kust tuli mõte minna ta-

lendisaatesse? 
Alguses nägime telekast 

reklaami, mõtlesime proovida 
ja panime ennast sinna kirja. 
Me ei uskunud üldse, et edasi 
pääseme. Tegime ise kava val-
mis ning läksime kohale.

Mida arvasite Mihkel 
Raua kommentaarist soovi-
ga teid lapsendada?

“Ega isa ei oleks nõus meid 
ära andma,” ütleb Edgar selle 
peale.

Lõpetuseks võiks öelda, 
et tegemist on kahe väga tub-
li lapsega, kellele meeldib üle 
kõige tantsimine. Nad on oma 
ea kohta kahtlemata ülimalt 
andekad. 

Soovime omalt poolt edu 
ning häid saavutusi edaspidis-
teks võistlusteks! 

Kaisa-Kristi Kruuspak
Elis Samoilova

Püünsi Kooli 8. klassist

“Nutikate Naiste Klubi” 
alustavad tööd erinevad 
õpitoad, kus saate avas-
tada enda jaoks erinevate 
koolitajate käe all uusi ja 
põnevaid oskusi.

Selle aasta teemade ringi kuu-
luvad: 
28. oktoobril k 18.30 Keraa-
mika õpituba I; 4. novembril 
k 18.30 Keraamika õpituba II.  

Koolitaja: Kristiina Puu-
dersell – Krissu käsitöötuba.

Voolime savist koju või 
kingiks uued tassid, kausid, 
vaasid ja vaagnad. Osalemi-
ne on vajalik mõlemal tunnil, 
sest 28. oktoobril voolime ja 4. 
novembril glasuurime. Valmi-
nud esemed lähevad põletusse 
kõrgkuumusahju.  

Hind 800 krooni (mõlema 
tunni hind kokku). Koolitusel 
osalejate arv 6–8 inimest.

Tegime ise kava valmis ja läksime kohale, ütlevad lapsed 
talendisaate kohta.

10. novembril k 18.30 Port-
selani töötuba

Koolitajad: Heli ja Kairi
Hind 140 krooni, millele 

lisanduvad toorikud alates 40 
krooni/tk. Koolitusel osalejate 
arv 6–8 inimest.

18. novembril k 18.30 Ehete 
valmistamine (2h) Organza 
kangast, pitsist, nahast (k.a ka-
lanahast – koha, lõhe), pärlitest, 
kristallidest, traadist (pärlite, 
kividega) punumine erinevate 
tehnikatega.

Koolitaja: Eveli Apri – Ise-
moodi Isetegijate Loovustuba.

Hind 150 krooni. Koolitu-
sel osalejate arv 4–10 inimest.

25. novembril k 18. 30 Val-
mistame päkapikusussi. Tule 
ja meisterda tore päkapiku-
suss, kuhu nad saaksid headele 
lastele varsti ka maiustusi ja 

väikeseid kingitusi tuua.
Koolitaja Stella Laur – Maar-

ja-Magdaleena Gild, Pärnu
Hind 110 krooni. Koolitu-

sel osalejate arv 6–12 inimest.

26. novembril k 18.30 Vildi-
me susse (3h).

Koolitaja Stella Laur – Maa-
rja-Magdaleena Gild, Pärnu.

Vilditud sussid on soojaid 
ja ilusad. Tule ja veendu, et ka 
sina saad nende valmistamise-
ga hakkama.

Hind 150 krooni. Koolitu-
sel osalejate arv 6–12 inimest.

2. detsember k 18.30 Küünla-
alus “Klaasmosaiik” valmib 
värvilistest klaasitükkidest tee-
küünla alus.

Koolitaja: Kristiina Puu-
dersell – Krissu käsitöötuba.

Hind 250 krooni. Koolitu-
sel osalejate arv 6–8 inimest.

9. detsember k 18.30 Küü-
nalde ja süüterooside val-
mistamine (2h). Jääküünlad – 
tulemuseks “auguline” küünal, 
mis põledes heidab augukes-
test valgust. Süüteroosid ka-
mina või ahju tule sütitamisel 
väga vajalikud abilised.

Koolitaja: Eveli Apri – Ise-
moodi Isetegijate Loovustuba.

Hind 150 krooni. Koolitu-
sel osalejate arv 4–10 inimest.

16. detsember k 18.30 Vil-
timine (2h). Vildime ehteid, 
seebiümbrist, kaunistame rõi-
vaid, jõuluehteid, suveniire.

Koolitaja: Eveli Apri – Ise-
moodi Isetegijate Loovustuba.

Hind 150 krooni. Koolitu-
sel osalejate arv 4–10 inimest.

Info ja koolitustele registree-
rimine: heidi@huvikeskus.ee 
või telefonil 56 676 335.

Viimsi Huvikeskuses alustab tööd 
“Nutikate naiste klubi”

v
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Järgmisel laupäeval, 
30. oktoobril tegutseb 
Viimsi Taluturg lausa 
kahel turuplatsil. Lisaks 
traditsioonilisele toimu-
miskohale Viimsi Vaba-
õhumuuseumis viime 
sel päeval oma letid ka 
Pirital messikeskuses toi-
muvale toidumessile.

Külastajad on oodatud sisse-
oste tegema mõlemale turule, 
häid kauplejaid ja head kau-
pa jätkub meil sel päeval nii 
Viimsisse kui ka pealinna!

Viimsi Taluturg läheb 
toidumessile
Viimsi Taluturg on oma toime-
ka tegutsemisega paljudele sil-
ma hakanud, meid külastavad 
hää kodumaise toidu sõbrad 
nii Tallinnast, naabervaldadest 
kui ka mujalt Eestimaalt.

Taluturg sai kutse osaleda 
oma vahva turuga ka suurel 
iga-aastasel toidumessil Food 
Fest 2010, mis toimub 28.–
30. oktoobrini Eesti Näituste 
messikeskuses Pirital. Kui 
messi kaks esimest päeva on 
mõeldud professionaalidele ja 
messi külastamine on kutsete-

Pranglil valiti parim nunnu
Konkursi eesmärk oli leida kõige toredam köögi-, puu- 
ja juurvili või mõni muu huvitav Prangli saarel kasvanud 
loodusime.

Konkursile toodi saare ela-
nike poolt ligi 40 erinevat liiki 
asju. Nende hulgas oli sügislilli, 
oktoobrikuised maasikad, suu-
ri kõrvitsaid, hiiglaslikke kartu-
leid, tomateid, kurke, imelikke 
harulisi porgandeid, imeliste sü-
gisvärvidega dekoratiivkapsas 
jne. Üheks huvitavaks esemeks 
oli konkursil ka kuivatatud mi-
nikala, mille pikkus oli u 5 cm.

Konkursile toodud asjad olid üleval Prangli rahvamajas nä-
dal aega, kus siis kõik huvilised said nendega tutvuda ning neid 
hinnata. Hindamine käis anonüümselt hääletades. Hääletas li-
gi 40 inimest. Lõpphäälte kokkulugemine toimus 9. oktoobril.

Võitjateks osutusid juba teist aastat järjest Prangli saare 
suurte kogemustega köögiviljakasvatajad Senta ja Nikolai Lem-
binen, kes kasvatasid toreda kapsa, millel oli 2 pead. II koha 
saavutas Linda Leppmets, kelle mitmeharulise juurega kaali-
kas osutus väga populaarseks. III koha saavutas Astra Piirisaar, 
kelle 1,5–2 cm suurused punased minitomatid olid huvilistele 
suureks vaatamis- ja imestusväärsuseks. Paljudele jäi esmapil-
gul lausa arusaamatuks, millega on tegu, kuna nii imepisikesi 
tomateid juhtub nägema väga harva.

Konkursi kõigile osavõtjatele kingiti tänukirjad ning väikesed 
meened. Pärast ametlikku osa oli rahvamajas konkursist osa-
võtjatega koosviibimine kohvi ja koogiga, kus arutleti, millised 
tingimused soodustasid tänavu selliste haruldaste köögiviljade 
kasvamist. Peab lisama, et kõik Prangli nunnud on kasvanud 
vaid saare oma mullal, liival ja mere poolt randa uhutud adrul.

Selle konkursiga püüame propageerida ning soovime taas-
elustada eelkõige kohaliku Prangli köögivilja kasvatust. On to-
re ja tänuväärne, et Prangli saarel jätkuvalt kasvatatakse enda 
tarbeks köögivilju, sest just oma, mahedalt kasvatatud värske 
toidupoolis on kõige tervislikum.

Carmen Ott 
Prangli rahvamaja projektijuht

Linda Leppmetsa II koha 
saavutanud kaalikas.

ga, siis laupäevast messipäeva 
kutsutakse toidusõprade päe-
vaks ja külastama on oodatud 
kõik toidusõbrad koos perede-
ga. 

Toidusõprade päeval tut-
vustavad paljud eksponendid 
oma tooteid, ka Viimsi Talu-
turg pakub messihallis oma 
lettidel suures valikus hääd ja 

värsket kodumaist toidukraa-
mi oma tuntud headuses. 

Messil on palju tegevusi 
ka lastele, tutvustatakse leiva-
tegemist, valmistatakse koos 
võileibu ja sünnipäevatorti, 
vaadatakse koos Jänku-Jussi 
multikaid, võisteldakse, män-
gitakse ja võidetakse auhindu. 
Tasub tulla kogu perega ja vee-

Viimsi Taluturg alustab talve-
hooaega kahe turuplatsiga

ta messil üks vahva toidutee-
maline perepäev.

Kui lõikate käesolevast 
ajalehest välja messi flaieri, 
saate pääsmed messile sood-
samalt!

Taluturg jätkab ka 
talvel
Viimsi Taluturg jätkab sel 
aastal tegutsemist ka talvisel 
hooajal. Kui ilmad lähevad ve-
sisemaks, kolib meie turuplats 
heinamaalt parkimisplatsile, 
et kõikidel oleks mugav puhta 
jalaga sisseoste teha. Samuti 
kolime ilmade jahenedes tea-
tud kaupadega ka sealsamas 
asuvasse muuseumi õdusasse 
laudahoonesse. Ruum ei ole 
küll väga suur, kuid pakub 
siiski kauplejatele ja turulis-
tele tuule- ja külmavarju. Hea 
oleks ju talve lähedes ikka ha-
pukapsad, suitsuliha ja muud 
toidukraam ikka headelt tutta-
vatelt turukauplejatelt hanki-
da. Jõulude lähenedes saab li-
saks hapukapsale autosse pista 
ka kena jõulukuuse!

Kohtumiseni turul!

Eha-Kai Mesipuu
Viimsi Taluturg projektijuht

Sügis on käes, kuid rahvast jagub turule ikka.
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Eesti raamatu juubeliaastat tähista-
val lugemisaastal 2010 täitub Viimsi 
Raamatukogul asutamisest 90 aastat. 
Alljärgnevalt vaatame, kuidas selle pika 
tegevusaja vältel on läinud Eesti raama-
tukogundusel ning meie oma raama-
tukogul, millised on olnud olulisemad 
sündmused ja kes silmapaistvaimad 
juhatajad.

Enne raamatukogude seaduse kehtestamist 
1925. a toimus raamatukogude asutamine pea-
miselt eraalgatuse korras. Nii olid 1920. a Har-
ju maakonna 24 raamatukogust 23 eraseltside 
omad, kõige suurem osa haridusseltside omad.

1919. aastal Teodor Teihmanni eesvedamisel 
loodud üle 70-liikmelise Viimsi Haridusseltsi 
sihiks oli edendada Viimsi valla piirides rahva 
haridust, vaimset ja kõlbelist kasvatust. Selle 
tarvis asutati paljude muude ettevõtmiste kõrval 
ka Viimsi avalik raamatukogu 1920. aastal. 

Kahjuks pole teada raamatukogu asutamise 
kuupäeva, sest haridusministeeriumi koolivalit-
suste ja haridusseltside kirjavahetuse arhivaali-
des puuduvad andmed Viimsi kohta erinevalt pal-
judest teistest omavalitsustest. Küll on aga 1920. 
Raamatukogu asutamisaastat nimetatud kõigis 
järgnevates raamatukogu aastaaruannetes. 

1920 – kõige varasemad teated
Kõige varasemad teated meie raamatukogu asu-
tamise kohta ilmnevad Haridusministeeriumi 
Kooliosakonna 1920.–1921. aasta “Rahvaraa-
matukogude registris ja aastategevuse ülevaa-
tes” (ERA. 1108.4.595), kus Viimsi Raamatuko-
gu aruandevormil on üldteadete all märgitud, et 
raamatukogu on Harju maakonna rahvaraama-
tukogude võrgukavas, raamatukogu omanikuks 
Viimsi Haridusselts, asutamise aeg 1920, puu-
duvad osakonnad ning lugemistuba.

1921. aastast sai alguse riigipoolne raama-
tukogude sihipärane kujundamine. Seda juhtis 
Harju Maakoolivalitsus, mis oli uute raamatu-
kogude võrku kinnitamisel üsnagi tagasihoidlik. 
Näiteks jäi avaliku raamatukoguta Naissaar, 
kuna vähene elanike arv (u 200) ei õigustanud 
seal iseseisva raamatukogu pidamist. 

Raamatukogude võrgu kujundamisel oli ka 
vara mõelda selle tihendamisele. Olemasolevate 
rahvaraamatukogude olukorrale aga hakati pöö-
rama rohkem tähelepanu: nende tegevuse kohta 
koguti statistilisi andmeid ja anti välja esimesed 
riigipoolsed komplekteerimistoetused. 

Viimsi Raamatukogul oli 1921. aruandeaas-
tal 50 lugejat ja kogus 139 eestikeelset raamatut, 
millest teaduslisi 47 ja ilukirjanduslikke 92. Rii-
gi poolt toetati raamatute ostmist 1500 margaga. 
Viimsi raamatukogu asukoha osas on märgitud, 
et see töötab Viimsi Algkooli juures, teenindus-
piirkonnaks Viimsi vald ja osa Nehatu vallast.

Viimsi haridusseltsi avalik raamatukogu Viimsi 
algkoolis.

Raamatud kõigile kättesaadavaks
Üldkasutatavate raamatukogude töö korralda-
mise põhialuseks sai 1. jaanuaril 1925. aastal 
jõustunud Avalikkude raamatukogude seadus. 
Sellega nähti ette raamatukogude loomist nii-
sugusel hulgal, et raamatud oleksid kõigile 
lugemishuvilistele kättesaadavad. Initsiatiiv 
kogude asutamise osas pidi tulema kohalikelt 
omavalitsustelt. Raamatukogudele tuli eraldada 

Viimsi Raamatukogu 90 aastat
iga piirkonnas elava kodaniku kohta 2 senti. 

Uue raamatukogu asutamise võimalusele 
juhtis sageli tähelepanu ka Koolivalitsus, kuid 
tihti vald sellega ei nõustunud, sest raamatuko-
gu asutamine ja ülalpidamine nõudis kulusid. 
Nii tuli Pranglisaarte vallalt raamatukogu asuta-
mist nõuda isegi kohtu korras, kuni Prangli valla 
raamatukogu viimaks 1926. aastal avati (alates 
2007. aastast on Prangli Raamatukogu Viimsi 
Raamatukogu haruraamatukogu).

1925 – asutati avalik raamatukogu
Viimsi Vallavalitsuse hallatava asutusena asutati 
avalik raamatukogu 15. jaanuaril 1925. Senisele 
Viimsi Haridusseltsi raamatukogule eraldati 300 
marka toetust ja Viimsi Haridusseltsi juhatuse 
liikmetelt võttis raamatukogutöö üle vallasekre-
tär Ants Sard end. Hans Starrkopf. Lisaks oma 
põhitööle ja raamatukogule oli tema juhtida ka 
Postagentuur. 

Raamatukogu koliti Miiduranna külla Viim-
si vallamajja, vallavalitsuse kantseleiga ühte 16 
m2 ruumi. Raamatute paigutamiseks oli tarvi-
tada 1 kinnine kapp, kus oli 3 jooksevmeetrit 
riiuleid. Aastatel 1925–1939 raamatukogu ju-
hatajana töötanud vallasekretäri sõnul olid raa-
matukogus tingimused töötamiseks kehvad ja 
nõuetele mittevastavad.

Viimsi avalik raamatukogu vallamajas Miiduranna 
külas.

Kolmekümnendate aastate majanduskriis 
puudutas eriti teravalt raamatukogusid – ühegi 
kultuuriasutuse toetussummasid ei kärbitud nii 
palju kui raamatukogudel. Kümnendi alguses 
said raamatukogud riigilt vaid poole omavalit-
suste poolt eraldatud summast. Tüüpiline Viimsi 
Raamatukogu eelarve 1930ndatel oli 190 kroo-
ni, kolmandiku võrra väiksem kui 1920ndatel. 
Küllaltki suur osatähtsus oli köitmiskuludel, 
kuna raamatud osteti enamjaolt brošüürina.

1937 – raamatukogu kodukord
Kui varem puudus raamatute väljaandmisel ees-
kiri, siis 1937. aastal kehtestati vallavolikogu 
poolt Viimsi raamatukogu tarvitamise kodukord. 
900-raamatulisest kogust sai tarvitaja korraga 2 
köidet ja pidi need tagastama 2 nädala pärast. Õi-
geaegselt tagastamata raamatu kohta tuli tasuda 
leppetrahvi 1 sent iga viivitatud nädala eest. Raa-
matukogu senist lahtioleku aega teisipäeviti ja ree-
deti kella 17-st kuni 19-ni pikendati tunni võrra.

1939 – raamatukogu kolib Pringi 
külla
1939. aastal liideti Viimsi vald ühes Nehatu vallaga 
Iru vallaks ja raamatukogu koliti taas Pringi külla 
1926. aastal valminud Viimsi Algkooli hoonesse.

Viimsi algkool (1926). Fotod Rannarahva 
Muuseum

Viimsi avaliku raamatukogu 27. novemb-
ri 1939. aasta revisjoni protokollis on eriliste 
märkmetena välja toodud: “Kuna raamatukogu 
on endisest Viimsi vallamajast selle aasta ok-
toobrikuus üle toodud, vajaks ta energilist sis-
setöötamist”. 

1939. aasta lõpus korraldatigi esimene üri-
tus. Selleks oli raamatunädala aktus ja pidu, kus 
tehti raamatuteemalist propagandat, et äratada 
elanikes lugemishuvi. Inimesi tuli kohale küll 
poolesaja ringis, kuid oma eesmärki üritus ei 
teeninud – raamatukogu kasutajate arv ei tõus-
nud. Kui eelmises asukohas oli lugejaid üle 300, 
siis nüüd vaevalt 70. 

Imestada polnud midagi, sest raamatukogu 
olmelised tingimused olid muutunud veelgi hal-
vemaks: raamatukogu paiknes Viimsi Algkooli 
õpetajate internaadi ühes toas kitsastes tingi-
mustes, kus raamaturiiulid ulatusid laeni. Juur-
depääs oli raskendatud nii raamatukogule kui ka 
seal paiknevatele raamatutele. 

Raamatukogu tollane juhataja Bernhard Lil-
leste, kes töötas algkoolis asendusõpetajana, 
tegi ettepaneku anda raamatukogu üle mõnele 
kohalikule organisatsioonile. Raamatukogu tu-
levikuväljavaateid nähti kirjanduse juurdemu-
retsemises ja sarnaselt 1920ndate teise poolega 
Randvere osakonna asutamises. Randvere Raa-
matukogu hakkas tööle aga alles pärast sõda 
1944. aastal.

Olgu siinkohal kõrvalpõikena mainitud, et 
tollase omavalitsuse territooriumil töötas kok-
ku viis raamatukogu: Maardu, Kallavere, Iru, 
Randvere ja Viimsi raamatukogu. 1941. aastal 
oli Viimsi ja Iru raamatukogul ühine juhataja 
Alma Karusoo. 1958. aastal Iru Raamatukogu 
likvideeriti, raamatute fond anti üle Randvere 
Raamatukogule.

1940 – uus nimi: rahvaraamatukogu
Alates 1940. aastal imetati avalikud raamatuko-
gud ümber rahvaraamatukogudeks. Novembris 
1940 anti välja Rahvaraamatukogunduse korral-
damise juhend, mille alusel pidi raamatukogu 
kasutamine olema vaba ja maksuta (lubatud oli 
ühekordne registreerimismaks). 

Kümnendi lõpus võeti üleliidulise aktsioo-
ni korras suund sellele, et raamatukogutööd ei 
tee enam õpetajad kohakaasluse alusel, vaid et 
ametisse asuvad töötajad, kes tegelevad ainult 
raamatute ja lugejatega. 

1948. aastast asus Viimsi raamatukogu tööd 
juhtima Elena Benno (end Helene Benno), kel-
le eesrindlik töö on ära märgitud 13. jaanuaril 
1953. aastal ilmunud Harju Elu veergudel: “…
aktiivne ühiskondlikest üritustest osavõtt on sm. 
Bennol võimaldanud koguda raamatukogu juur-
de laialdase aktiivi … raamatuid viivad lugejai-
le koju raamatukogu aktivistid, kellest tublim 
sm Kollo viis möödunud aastal lugejaile koju 
üle 60 raamatu”. 

Paratamatult oli tolle aja raamatukogu üheks 
lüliks kommunismiahelas: tõhusalt tuli kaasa 
aidata nõukoguliku kirjanduse tutvustamisele 
ja populariseerimisele ning töötajate kasvata-
misele kommunismi ideede vaimus. Ideelage 
kahtlane kirjandus oli keelatud ja selle omamine 
karistatav. 

1955. aastal inspekteeris raamatukogu kont-
rollkomisjon, kes märkis, et raamatukogul on 
tarvitada nõuetele vastav iseseisev ruum, mis 
on kaunistatud 2 loosungiga, trükitud plakatid, 
seinaleht, autahvlil väljapandud kolhoosi ees-
rindlikud kalurid. 

8. veebruari 1964. aasta Harju Elus analüü-
sivad Viimsi rahvasaadikud tehtud tööd: muu 
hulgas mainiti “Ideoloogilist tööd teevad kaks 
raamatukogu” – need olid Randvere ja Viimsi 
raamatukogu.

1968. aastal toodi 8443 raamatuga ja 196 lu-
gejaga Viimsi Raamatukogu üle Rohuneemest S. 
M. Kirovi nim. kalurikolhoosi keskusesse, kus 15 
m2 pindalal tegutses kuni 1976. aasta augustikuu-
ni riiklikule süsteemile alluv külaraamatukogu.

 

Viimsi külaraamatukogu 1969. aastal.

1976 – kalurikolhoosi raamatukogu
Kuna igal kolhoosil pidi olema oma raamatuko-
gu, siis 1. oktoobril 1976. aastal avati lugejatele 
Haabneemes kolhoosi keskusehoone kultuuri-
korpuses uus raamatukogu – S. M. Kirovi nim. 
Näidiskalurikolhoosi Raamatukogu.

Majandi omanimelise raamatukogu sisevii-
mistlus oli tänu kolhoosi juhatusele tolle aja 
kohta suurejooneline, eriti muljetavaldav oli 
lugemissaali ja trepikoja vaheline vitraaž. Tee-
nindusstruktuuri kuulus lugemissaal 28 kohaga, 
perioodika lugemistuba 8 kohaga ning lastele 
spetsiaalselt sisustatud rõõmsate värvide ja eri-
tellimusel valmistatud mööbliga raamatutuba.

S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi Raamatu-
kogu. Noored lugejad kohtuvad lastekirjanik Ellen 
Niiduga (1981). Vasakult plaksutamas juhataja 
Asta Joost.

Kui tavaliselt kolhoosiraamatukogud dub-
leerisid riiklikke külaraamatukogusid, siis 
Viimsis lõpetas 1970ndate selleks ajaks kiratsev 
külaraamatukogu tegevuse ja selle raamatu-
fond liideti Kirovi kolhoosi tehnikakoguga. See 
8000-trükiseline kogu komplekteeriti “keskuse 
raamatukogu” perioodil vastavalt majandi pro-
fiilile kolmekordseks. Raamatukogule moodus-
tati täielik kataloogide süsteem: alfabeetiline, 
süstemaatiline ja pealkirjade kataloog. Lastekir-
janduse kataloogid olid teemade kaupa kolhoosi 
palgaliste kunstnike poolt käsitsi joonistatud.

Rändkogud olid organiseeritud baaslaeval 
Miidurand ja Pärnu Pansionaadis. Käsikogud 
olid antud projekteerimisbüroole ja haiglale. 
Kord kuus oli võimalik kirjandust uuendada. 
Raamatukogul olid Eisma ja Vergi haruraama-
tukogud. 1970ndate lõpus otsustati likvideerida 
Randvere Raamatukogu, kuna ajakohase kes-
kuse raamatukogu teeninduspiirkonnas asusid 
kõik kolhoosile kuuluvad külad.

Jätkub järgmises numbris
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12.10.2010 ISTUNGI OTSUSED

nr 38 Külavahe tee ja Metsavahe tee omandamine (AÜ Kvarts üldmaa)
nr 39 Lubja külas asuva Tammiku, Lubja IV ja Lubja V kinnistu jagamisel tekkivate maaük-
suste omandamine ja isikliku kasutuse seadmine

12.10.2010 ISTUNGI MÄÄRUSED

12. oktoober 2010 nr 22
Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 
punkti 365, “Jäätmeseaduse” § 71 lõike 1, “Pakendiseaduse” § 15 lõike 1 ning “Viimsi valla 
põhimääruse” § 10 lõike 1 ja § 21 lõike 1 punkti 40 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada Viimsi vallas (edas-
pidi vald) puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete 
taaskasutamist.
(2) Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse üldnõuded, korraldatud jäätmeveo korra, ehitus-, re-
mondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete (edaspidi ehitusjäätmed) ning tervishoiu-, hoolekan-
de- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete (edaspidi tervishoiu¬jäätmed) käitlemise 
korra valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele.
(3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Viimsi valla heakorra eeskirjaga (edaspidi heakorra eeskiri) ja 
teiste valla õigusaktidega.
§ 2. Jäätmehoolduse ja jäätmealase järelevalve korraldamine 
(1) Jäätmehooldust vallas korraldab ning kontrollib Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) 
vastavalt oma pädevusele.
(2) Vallavalitsus korraldab jäätme¬hoolduse arendamist, jäätmekäitlust, sealhulgas korraldatud jäät-
mevedu ja menetleb jäätmelubade taotlusi. 
(3) Vallavalitsus korraldab vallas jäätmehooldust ja teostab järelevalvet jäätmehoolduseeskirja 
nõuete täitmise ja jäätmekäitluse üle järgmiselt:
1) nõustab valla elanikke ja levitab jäätmete alast teavet;
2) kontrollib jäätmete käitlemist, sealhulgas liigiti kogumist elamumaa sihtotstarbega kinnistutel;
3) korraldab valla haljasaladel tekkivate aia- ja haljastujäätmete kogumist ning võimalusel ka kom-
postimist valla territooriumil;
4) kontrollib valla prahistamist ja prahistatud alade korrastamist;
5) kontrollib jäätmekäitluslepingute olemasolu, korraldatud jäätmeveoga liitumist ja jäätmekäitlus-
toiminguid elamumaa sihtotstarbega kinnistutel;
6) teostab järelevalvet korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldajate üle; 
7) kontrollib jäätmekäitlustoiminguid turul, kioskites, müügipaviljonides ja tänavakaubanduses;
8) määrab valla haldusterritooriumil pakendite ja pakendijäätmete vastuvõtupunktide asukohad ja 
paigaldamise tingimused ning kontrollib nende tingimuste täitmist;
9) korraldab avalikku ruumi vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tüh-
jendamise. 
§ 3. Mõisted
(1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu 
mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms. Suurjäätmetena ei 
käsitata ehitusjäätmeid ning suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu autoromud või nende osad 
(sealhulgas vanarehvid), ning elektri- ja elektroonika¬seadmeid või nende jäätmeid (sealhulgas pe-
sumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid;
2) biolagunevad jäätmed on aia- ja haljastujäätmed ning biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed;
3) aia- ja haljastujäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu 
rohi, lehed, oksad jne;
4) jäätmenõustamine on jäätmehooldust toetav tegevus, kus sihtgruppidele antakse nõu, teavet ja 
selgitusi selleks, et kasvaks üldine jäätmehoolduse tase; 
5) jäätmevedaja on juriidiline või füüsiline isik, kes kogub ja veab ning vajadusel taaskasutab või 
kõrvaldab jäätmeid majandus- või kutsetegevusena ja kellel on nendeks tegevusteks jäätmeluba või 
kes on registreeritud Keskkonnaametis;
6) jäätmejaam on tekkekohas liigiti kogutud jäätmete vastuvõtukoht. Jäätmejaamas vastuvõetavate 
jäätmete liigid ja jäätmete vastuvõtu tingimused sätestatakse vallavalitsuse ja jäätmejaama operaa-
tori vahelises lepingus;
7) jäätmekäitlusleping on jäätmevaldaja või territooriumi haldaja kui tellija ja jäätmevedaja kui töö-
võtja vahel sõlmitav kahepoolne leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks 
või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist 
jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse jäätmeseaduses, pa-
kendiseaduses ja teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioo-
nidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.
§ 4. Jäätmekäitluse üldnõuded
(1) Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb 
taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude käitlusmoodustega võrreldes 
ülemäära kulukas.
(2) Jäätmete taaskasutamise võimaldamiseks võimalikult suures ulatuses, tuleb jäätmeid koguda 
liigiti vastavalt eeskirja § 6 sätestatule. 
(3) Liigiti kogumisest ülejäänud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed ning muud jäät-
meliigid tuleb viia läheduse põhimõtet järgides töötlemiseks või ladestamiseks vastavat jäätmeluba 
omavasse käitluskohta. 
(4) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitluskoha määrab vallavalitsus korraldatud jäät-
meveo ainuõiguse andmiseks korraldatava avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides. 
(5) Vallas tekkinud ladestatavad tavajäätmed kõrvaldatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal 
asuvas jäätmeluba omavas ning nõuetele vastavas lõppkäitluskohas. Ladestatavad jäätmed peavad 
olema eelnevalt töödeldud.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 12.10.2010 ISTUNGI ÕIGUSAKTID (6) Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmekäitlust hoonestusõiguse alusel 
kasutataval maal korraldab hoonestusõigust omav isik. Jäätmekäitlust ehitise kui vallasasja juur-
de kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal korraldab ehitise omanik. Kinnisasja omanik, 
hoonestusõigust omav isik ning ehitise kui vallasasja omanik on edaspidises tekstis territooriumi 
haldaja.
(7) Jäätmete nõuetekohast käitlemist käitlemise erinevatel etappidel korraldab jäätmevaldaja. 
(8) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt eeskirja või 
teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale 
isikule.
(9) Ettevõtja, kes tegeleb jäätmekäitlusega jäätmeseaduse § 73 mõistes, peab omama jäätmeluba. 
Oma seisukoha jäätmeloa taotluse juurde annab vallavalitsus. Ohtlike jäätmete käitlemiseks, seal-
hulgas kogumiseks või veoks, on lisaks nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsents. 
(10) Jäätmevaldaja peab vältima ohtlike jäätmete segunemist tavajäätmetega ja omavahel, välja ar-
vatud juhul, kui see aitab vältida jäätmetest tulenevat ohtu tervisele või keskkonnale või kui see ei 
ole võimalik, siis vähendada nimetatud ohtusid, ning kui segamine on tehniliselt ja majanduslikult 
põhjendatud.
(11) Jäätmete käitlemine, sealhulgas põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. 
Küttekolletes võib jäätmekäitleja registreerimistõendit või jäätmeluba omamata põletada ainult enda 
tegevuse tulemusel tekkinud immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi. Nen-
de jäätmete avapõletamiseks peab olema vallavalitsuse keskkonnaameti luba.
(12) Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eral-
di mahutitesse või selleks ettevalmistatud kohtadesse. Jäätmete jätmine mahutite lähedusse, neid 
mahutisse paigutamata, ei ole lubatud, välja arvatud suurjäätmed, mille käitlemise kord on toodud 
eeskirja § 6 lõikes 3.
(13) Jäätmete hoidmisel tuleb tagada jäätmete ja mahutite säilivus ning hoiukoha korrasolek, võima-
lus jäätmete hilisemaks töötlemiseks või taaskasutamiseks.
(14) Ladestatavad jäätmed kõrvaldatakse selleks ettenähtud ja tehniliselt varustatud kohas, tagades 
keskkonnaohutuse ja võimaldades nende hilisemat kasutamist või kahjutustamist.
§ 5. Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused jäätmekäitlusel
(1) Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks. 
Ta peab jäätmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama või andma need üle jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlusettevõttele vastavalt käesoleva määrusega määratud korrale.
(2) Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või nad peavad 
jäätmekäitluslepingu alusel kasutama ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama ees-
kirja nõuetele.
(3) Piirkondades, kus jäätmevedu ei ole korraldatud, on jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja ko-
hustatud ise või volitatud esindaja vahendusel sõlmima jäätmekäitlusettevõttega jäätmekäitlusle-
pingu või vedama talle kuuluvad või tema valduses oleval territooriumil tekkivad jäätmed jäät-
mekäitluskohta ise või taaskasutama neid vastavalt jäätmeseaduse nõuetele. Kui jäätmetekitaja ja 
territooriumi haldaja on erinevad isikud, reguleeritakse kohustused seoses jäätmekäitlusega nende-
vahelise üüri-, rendi-, haldus- või jäätmekäitluslepinguga.
(4) Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikule, kellel puudub 
jäätmeluba ja ohtlike jäätmete korral ka ohtlike jäätmete käitluslitsents. 
(5) Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, välja arvatud 
juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse. Korterelamutega aladel, 
kus elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib jäätmemahuteid paigutada 
väljapoole oma kinnistut ainult vallavalitsuse loal ja tingimustel.
(6) Jäätmevaldaja on kohustatud vähendama tekkivate jäätmete hulka ja käitlema jäätmeid või and-
ma need üle eeskirjaga määratud korras.
(7) Territooriumi haldaja, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõte ning juriidilisest isikust jäätme-
valdaja on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke või oma ettevõtte töötajaid vallas 
toimivast jäätmehoolduse korrast ning eeskirja nõuetest.
§ 6. Jäätmete kogumine 
(1) Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, välja ar-
vatud korraldatud jäätmeveo korral.
(2) Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei 
lepi kokku teisiti.
(3) Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada sel-
leks ette nähtud mahutitesse. Suurjäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu pai-
gutada mahutisse, võib paigutada ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo 
hiljemalt 5 päeva jooksul. 
(4) Jäätmete liigiti kogumisel tuleb kinnistutel koguda eraldi mahutitesse paberit ja kartongi, biola-
gunevaid jäätmeid ning segunenud olmejäätmeid. Võimalusel ja kui see osutub otstarbekaks tuleb 
kinnistutel liigiti koguda ka pakendeid ja pakendijäätmeid. Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi nende 
kogumise ja veo erinevatel etappidel teiste jäätmeliikidega segada.  
(5) Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid kogumismahuteid, mis teeninda-
vad küla, aiandusühistut või mitut lähestikku asuvat kinnistut. Seejuures peavad jäätmekäitluslepin-
gus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühise kogumismahuti 
kasutamiseks esitavad jäätmevaldajad vallavalitsusele ühise avalduse vastavalt Lisa 3 vormile
(6) Mahutid peavad olema terved ja puhtad grafitist, tahmast, roostest, jäätmetest jms, neid tuleb 
regulaarselt hooldada. Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende omanik või rentnik, kui 
jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti. Jäätmemahutil peab olema selle omaniku või teenindaja tähis ja 
telefoninumber ning selgelt loetav kiri või üheselt mõistetav tähis, millist jäätmeliiki antud mahutiga 
kogutakse. 
(7) Olmejäätmete mahutisse ei või panna:
1) tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
2) vedelaid jäätmeid;
3) ohtlikke jäätmeid;
4) käimlajäätmeid;
5) kogumiskaevude setteid;
6) erikäitlust vajavaid jäätmeid;
7) aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
8) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada 
mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
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9) taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
10) ehitus- ja lammutusjäätmeid.
(8) Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada mahutitesse ja vedada prügilasse, kui need vastavad 
jäätmevedaja kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.
(9) Segunenud olmejäätmed ning muud kergestiriknevad ja halvastilõhnavad jäätmed tuleb paigu-
tada mahutitesse pakendatult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele 
ega määriks mahuteid.
(10) Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse:
1) elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (sealhulgas korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes 
jne) paberit ja kartongi, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit;
2) elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (sealhulgas korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes 
jne) biolagunevaid jäätmeid, kui kinnistul on vähemalt 10 korterit;
3) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel paberit ja kartongi, biolagunevaid jäätmeid ning immu-
tamata puitu, kui neid jäätmeliike tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg nädalas.
(11) Võimaluse korral ja kui see osutub otstarbekaks, tuleb eeskirja § 6 lõikes 10 nimetatud jäätme-
liike koguda eraldi ka väiksema korterite arvuga ja väiksema jäätmetekkega kinnistutel. 
(12) Kokkuleppel jäätmevedajaga või pakendiettevõtjate või nende ühendustega ja nende initsiatii-
vil tuleb kinnistul võimalusel koguda eraldi ka pakendijäätmeid (klaas-, metall-, plast- ja komposiit-
pakendeid ning teisi pakendijäätmeid).
(13) Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib panna ainult selleks 
ettenähtud mahutitesse.
(14) Ohtlike jäätmete kogumine:
1) Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi;
2) Ohtlikke jäätmeid võib käidelda jäätmeloa alusel ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omav isik. 
Vastava litsentsi väljastab Keskkonnaamet;
3) Mahutid ohtlike jäätmete kogumiseks peavad olema suletavad ja valvatavad;
4) Ohtlikud jäätmed, välja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne üle-
andmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale;
5) Ohtlike jäätmete kogumist korraldav isik peab paigutama nende kogumist reguleerivad juhised 
kogumispunktis nähtavasse kohta. Juhises peab olema fikseeritud ohtlike jäätmete äraveo kord;
6) Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt suletavates mahutites, mis välistab nende sat-
tumise maapinnale või kanalisatsiooni;
7) Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatuks muutunud patareid, 
akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahustid ning elavhõbedalambid ja -kraadi-
klaasid, tuleb jäätmejaama. Jäätmejaamas võetakse ohtlikke jäätmeid vastu ainult elanikelt;
8) Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba 
omavale omavale jäätmekäitlusettevõttele;
9) Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätme-
käitlusettevõttele;
10) Ettevõtja, kes tegeleb ohtlike jäätmetega, on kohustatud andma järelevalveametnikule informat-
siooni ohtlike jäätmete hoidmise ja käitlemise kohta.
§ 7. Pakendite ja pakendijäätmete kogumine
(1) Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle selleks ettenäh-
tud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad olema tühjad ja vastama pakendiettevõtja 
või taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele. Üleantavad pakendid ja pakendijäätmed ei tohi 
levitada haisu ega määrida teisi mahutis olevaid pakendeid ja pakendijäätmeid.
(2) Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või 
nende volitusel taaskasutusorganisatsioon. Taaskasutusorganisatsioon ja pakendiettevõtja, kes ei ole 
käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kohustusi delegeerinud taaskasutusorganisatsioonile, on 
kohustatud sõlmima vallavalitsusega lepingu pakendite ja pakendijäätmete mahutite paigaldamise, 
haldamise, tühjendamise ning mahutite ümbruse heakorra tagamisega seotud õiguste ja kohustuste 
sätestamiseks Viimsi valla haldusterritooriumil. 
(3) Pakendiettevõtja, sealhulgas postimüügiga tegelev pakendiettevõtja, on kohustatud tasuta ta-
gasi võtma müüdud kauba pakendid või pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses 
müügikoha kinnistu või selle teenindusmaa piires. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille 
tüüp, kuju ja suurus vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt 
üleantava kauba pakendile. 
(4) Juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik korraldada pakendite ja pakendijäätmete vastuvõtmist 
oma kinnistu või teenindusmaa piires, võib nende, väljaarvatud tagatisrahaga pakendid, vastuvõt-
mise erandina korraldada kinnistu või teenindusmaa vahetus naabruses vallavalitsuse loal ja tingi-
mustel. 
(5) Tarbija paremaks teenindamiseks korraldab taaskasutusorganisatsioon koostöös vallavalitsusega 
pakendite ja pakendijäätmete, väljaarvatud tagatisrahaga pakendid, vastuvõtupunktid vastavalt pa-
kendiseaduse 171 sätestatud nõuetele ja tihedusega. 
(6) Piirkondades, kus jäätmekäitleja koostöös taaskasutusorganisatsiooniga osutab lepingu alusel 
pakendite äravedu jäätmevaldaja kinnistult, võib vallavalitsus vähendada § 7 lõikes 5 sätestatud 
pakendite ja pakendijäätmete vastuvõtupunktide arvu ja tihedust. 
(7) Pakendite ja pakendijäätmete vastuvõtupunktide asukohad määrab või kooskõlastab vallavalit-
sus taaskasutusorganisatsiooni või pakendiettevõtjaga sõlmitavas lepingus. Lepingus sätestatakse 
muuhulgas ka avalike pakendite ja pakendijäätmete vastuvõtupunktide ümbruse heakorraga seon-
duvad õigused ja kohustused. 
(8) Tagatisrahaga pakendi vastuvõtmine peab olema korraldatud vahetult müügikohas või selle tee-
nindusmaa piires. Tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa müüv isik ei pea tagatisrahaga pa-
kendit tagasi võtma, kui müügikoha suurus on alla 20 m2.
(9) Pakendijäätmete veo vastuvõtupunktist käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutus-
organisatsioon. 
§ 8. Jäätmete vedu
(1) Jäätmete veo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja, välja arvatud korraldatud jäät-
meveoga hõlmatud jäätmete veo.
(2) Segaolmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, hai-
su ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid üldjuhul mitte harvemini, kui üks kord nelja 
nädala jooksul. 
(3) Liigiti kogutud taaskasutatavate jäätmete, välja arvatud biolagunevate jäätmete mahuteid võib 
tühjendada vastavalt vajadusele.

(4) Biolagunevate jäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord nädalas.
(5) Jäätmed tuleb vedada jäätmeloas märgitud või vallavalitsuse poolt määratud jäätmekäitluskohta. 
Kui territooriumi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need üle anda vallavalitsuse poolt määratud 
jäätmekäitluskohta.
(6) Jäätmete vedu elurajoonidest ei ole lubatud öörahu ajal kella 23st kuni kella 7ni.
(7) Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude omaduste tõttu veda-
da koos teiste jäätmetega ja need ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, korraldab nende veo 
käitluskohta jäätmete valdaja, kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõte või territooriumi haldaja 
vastavalt eeskirja nõuetele.
(8) Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel viisil selliselt, et 
jäätmed, sealhulgas nendest imbuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise ajal 
keskkonda. 
§ 9. Jäätmekäitlus Naissaarel
(1) Naissaar (edaspidi saar) hajaasustusalana ei kuulu korraldatud jäätmeveo piirkonda. Olmejäät-
mete käitlust saarel korraldab jäätmejaama operaator. 
(2) Saarel asuvad jäätmevaldajad ja muud saarel viibivad isikud on kohustatud täitma eeskirja nõu-
deid. Jäätmevaldaja vastutab tema kinnistul tekkivate jäätmete nõuetekohase kogumise ja käitlemise 
korraldamise eest. 
(3) Jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima jäätmekäitluslepingu jäätmejaama operaatoriga või kor-
raldama oma jäätmekäitluse ise vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Viimasel juhul on jäätmeval-
daja kohustatud kahe aasta jooksul säilitama dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast 
kogumist ja jäätmekäitlejale üle andmist ning esitama need dokumendid või jäätmekäitluslepingu 
vallavalitsuse valitsuse ametniku nõudel kontrollimiseks.
(4) Jäätmevaldaja on kohustatud oma kinnistul tekkivaid jäätmeid koguma liigiti vastavalt eeskirja 
nõuetele. Liigiti kogutud jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, ja segaolmejäätmed peab jäät-
mevaldaja viima jäätmejaama või korraldama nende jäätmete käitlemise vastavalt eeskirja nõuetele. 
(5) Jäätmevaldaja on kohustatud oma kinnistul viibivaid isikuid teavitama saarel kehtivatest jäätme-
käitlus- ja heakorranõuetest ning tagama oma kinnistul vajalike jäätmemahutite ja kogumiskohtade 
olemasolu. 
(6) Saarel tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti eraldi mahutitesse. Mahutite korrashoiu ja tühjenda-
mise eest vastutab jäätmevaldaja. 
(7) Biolagunevad jäätmed tuleb kohapeal kompostida vastavalt eeskirja nõuetele.
(8) Jäätmejaama operaator on kohustatud:
1) sõlmima jäätmekäitluslepingud saarel asuvate jäätmevaldajatega, kes ei korralda oma jäätmete 
käitlemist ise;
2) tagama jäätmevaldajatele liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimaluse või äraveo jäätmevalda-
ja kinnistult vastavalt jäätmekäitluslepingus sätestatud tingimustele;
3) korraldama saare jäätmejaamast jäätmete äraveo 1. maist 1. oktoobrini vähemalt üks kord kuus 
selliselt, et oleks välditud jäätmejaama ületäitumine.
§ 10. Korraldatud jäätmevedu
(1) Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkond, vedamise sagedus ja 
aeg ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord kehtestatakse vallavolikogu määrusega. 
(2) Valla haldusterritoorium tiheasustusalana, kaasa arvatud Prangli saar, kuid välja arvatud Nais-
saar, moodustab ühe veopiirkonna, kus korraldatud jäämteveoga liitumine on kohustuslik kõigile 
jäätmevaldajatele. Jäätmevaldaja on ka ühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub 
suvila, elu- või äriruum. 
(3) Korraldatud jäätmevedu hõlmab jäätmevaldaja kinnitustul liigiti kogutavaid olmejäätmeid, seal-
hulgas ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmeid. Kui see osutub otstarbekaks, 
võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata ka teisi jäätmeliike, mida kogutakse valla jäätmejaama-
des.
(4) Korraldatud jäätmeveo, sealhulgas avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks või riigihanke kor-
raldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks veopiirkonnas, korraldab vallavalitsus. Kor-
raldatud jäätmeveo rakendamise kord ja tingimused kehtestatakse eraldi valla õigusaktidega.
(5) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või 
kompleksluba.
(6) Jäätmevaldaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks elu- või tegevuskohajärgses jäätme-
veo piirkonnas ning Jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Asjaolu, kas jäätmevaldaja on sõlminud 
korraldatud jäätmeveo ainuõigust omava jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu või mitte, ei avalda 
mõju jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemisele. 
(7) Kui jäätmevaldaja ei ole sõlminud jäätmekäitluslepingut korraldatud jäätmeveo ainuõigust oma-
va jäätmevedajaga, juhinduvad jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja kohustuste 
kindlaksmääramisel valla korraldatud jäätmeveo korrast. Jäätmemahutitena kasutatakse sel juhul 
80 kuni 800 liitriseid standardseid jäätme¬mahuteid ja nende tühjendamisel lähtutakse eeskirjas 
sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedustest. 
(8) Korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõiguse kestus on kuni viis aastat.
§ 11. Biolagunevate jäätmete kompostimine
(1) Liigiti kogutud kompostitavad biolagunevad jäätmed tuleb üle anda korraldatud jäätmeveo ainu-
õigust omavale vedajale või vedada kompostimiseks prügilasse või mõnda teise vastava jäätmeloa-
ga jäätmekäitlusettevõttesse.
(2) Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma kinnistu piirides. 
Väljaspool oma kinnistut, väljaarvatud jäätmeloaga jäätmekäitluskohad, on biolagunevate jäätmete 
kompostimine lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul loal ja tingimustel.
(3) Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema nii, et see ei põhjustaks kahjurite 
teket ning tervisele ja ümbruskonnale kahjutult.
(4) Väikeelamutes tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud, kah-
jurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad kom-
posti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt 
aunades. 
(5) Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui 
naabrid ei lepi kokku teisiti.
(6) Heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmis-
tamiseks ega laotada territooriumile.
(7) Valla haljasaladel ja kalmistutel tekkivaid aia- ja haljastujäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad 
jne) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb muudest jäätmetest eraldi koguda ja kompostida 
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selleks ettenähtud nõuetele vastaval kompostimisväljakul või teistes jäätmeloaga jäätmekäitlusette-
võtetes.
§ 12. Jäätmekäitluse tehnilised nõuded
(1) Jäätmemahutid peavad olema korras. Need peavad olema terved, veega pestavad ning ei tohi 
põhjustada ohtu tervisele ega keskkonnareostust.
(2) Olmejäätmete kogumiseks võib kogumisvahenditena kasutada:
1) vett- ja jäätmeid pidavaid, teisaldatavaid, pealt suletud jäätmekotte mahuga kuni 150 liitrit ja 
kaaluga mitte üle 10 kg. 
2) käsitsi teisaldatavaid, 80 kuni 800 liitriseid kaanega plastist või metallist väikekonteinereid, mida 
on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeautodesse;
3) kaanega varustatud 1,5 kuni 4,5 m3 metallist konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel teel 
tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeautodesse või toimetada käitluskohta;
4) presskonteinereid;
5) süvakogumismahuteid. 
(3) Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas üheselt mõistetav kiri või tähis, mis vastab 
mahutiga kogutavale jäätmeliigile.
(4) Jäätmeid tohib paigutada mahutitesse vastavalt jäätmekäitluslepingule.
(5) Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.
(6) Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prü-
giveoautosse vahetult paiknemiskohast.
(7) Kuni 800 liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasan-
dil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast 
võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 10 meetrit. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri 
korral määratakse see vahemaa jäätmekäitluslepinguga.
(8) Suuremad kui 800 liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale 
kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurde-
pääs konteineri tühjendusküljelt.
(9) Mahutid on soovitatav võimaluse korral paigutada vastavatesse jäätmemajadesse, katusealustes-
se või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete 
või muude takistustega. Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada jäät-
mevedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või katusealust ei tohi 
kasutada muuks otstarbeks.
(10) Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Need peavad võimal-
dama mahutite hõlpsat teisaldamist käsitsi. Ligipääsuteed peavad olema vähemalt 4 meetrit laiad ja 
vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 8 meetrit. Talveperioodil peavad teed olema hooldatud 
ja vastama vallavalitsuse poolt kehtestatud seisundinõuetele.Teede kalle ei tohi ületada 1:10.
(11) Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab terri-
tooriumi haldaja.
§ 13. Jäätmekäitluskoha järelhoolduse nõuded 
(1) Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või 
kõrvaldamiseks.Jäätmekäitluskoht on ka maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parenda-
da mullaviljakust, maa-ala keskkonnaseisundit või selle kasutusvõimalusi või maa-ala, kus tehakse 
jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguid, milleks ehitise olemasolu ei ole vajalik.
(2) Jäätmekäitluskohaks ei loeta jäätmekogumisnõu või -konteinerit või muud jäätmemahutit, 
mis on ette nähtud vaid ühte liiki tava- või ohtlike jäätmete esmakogumiseks jäätmetekitajalt, 
samuti ehitisi või rajatisi või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid tavajäätmete 
kogumiseks on paigutatud, või ehitisi, mida kasutatakse olmes tekkinud pakendijäätmete esma-
kogumiseks. 
(3) Jäätmekäitluskoht vallas on:
1) kompostimisväljak;
2) jäätmejaam;
3) ehitis või maa-ala, kus jäätmeid ümber laaditakse, töödeldakse, sorditakse või pakendatakse.
(4) Jäätmekäitluskoha järelhooldus on suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseire ning võimaliku 
negatiivse keskkonnamõju, sealhulgas keskkonnahäiringu tõrje.
(5) Tegevuse lõpetanud jäätmekäitluskoht ja selle vahetu ümbrus tuleb korrastada, puhastada seal 
leiduvatest jäätmetest ning taastada jäätmekäitluse eelne olukord.
(6) Järelhoolduse kulud kannab suletud jäätmekäitluskoha endine käitaja või selle puudumisel jäät-
mekäitluskoha maaomanik.
(7) Jäätmekäitluskoha järelhoolduse tulemusena peab olema välistatud jäätmekäitluskohast tulenev 
võimalik negatiivne keskkonnamõju.
(8) Vallavalitsusel on õigus Keskkonnaametile teha ettepanekuid valla haldusterritooriumil jäät-
mekäitluskoha käitamiseks ja jäätmekäitluskohas jäätmete käitlemiseks esitatud jäätmeloa taotluse 
kohta, sealhulgas jäätmekäitluskoha järelhoolduse nõuete ja vajaduse korral jäätmekäitluskoha jä-
relhoolduse ja omaseire kava koostamise kohta.
(9) Jäätmekäitluskohtade järelhoolduse konkreetsed nõuded esitatakse vajaduse korral keskkonna-
ameti väljastatavas jäätme- või kompleksloas.
§ 14 Vastutus
(1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse jäätmeseaduse § 120 128 ja pakendiseaduse § 29 31 alusel.
(2) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse 
likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi saastaja) omal kulul 
vallavalitsuse ettekirjutuse alusel. Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.
(3) Kui saastaja ei täida eeskirja § 14 lõikes 2 toodud kohustust, korraldab jäätmete ja neist põhjus-
tatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omanik omal kulul.
(4) Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida eeskirja § 14 lõikes 4 toodud kohustust või kui saastajat 
ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud 
kinnisasja omaniku kulul vallavalitsus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.
§ 15. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. juuni 2006 määrus nr 22 “Viimsi valla jäätme-
hoolduseeskirja kehtestamine”. 
(2) Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi 
Teataja andmebaasis.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

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

12. oktoober 2010 nr 23
Viimsi valla korraldatud jäätmeveo kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 
366, “Jäätmeseaduse” § 66 lõike 4 ning “Viimsi valla põhimääruse” § 10 lõike 1 ja § 21 lõike 1 
punkti 41 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala ja mõisted
(1) Viimsi valla korraldatud jäätmeveo korraga (edaspidi kord) sätestatakse:
1) korraldatud jäätmeveo piirkond (edaspidi veopiirkond);
2) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
3) jäätmeveo sagedus ja tingimused;
4) jäätmeveo teenustasude suuruse määramise kord;
5) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitluskoha või -kohtade määramise kord;
6) korraldatud jäätmeveo ainuõiguse (edaspidi ainuõigus) andmiseks avaliku konkursi (edaspidi 
avalik konkurss) korraldaja ja tähtaeg;
7) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kord;
8) ainuõigust omavalt jäätmevedajalt (edaspidi vedaja) ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord.
(2) Korras on mõisteid kasutatud alljärgnevas tähenduses:
1) vedaja on ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus korraldatud jäätme-
veoga hõlmatud jäätmete vedamiseks konkreetses piirkonnas;
2) ettevõtja isik, kes osaleb avalikul konkursil ja esitab oma pakkumise; 
3) jäätmekäitlusleping on vedaja kui töövõtja ja jäätmevaldaja kui tellija vahel sõlmitav kahepoolne 
kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete 
vedamiseks ning milles muuhulgas sätestatakse ka vedaja poolt jäätmevaldajale korraldatud jäätme-
veoga hõlmamata lisateenuste osutamise tingimused;
4) lisateenus on korraldatud jäätmeveoga hõlmamata tasuline jäätmekäitlusteenus, mida vedaja jäät-
mevaldajale osutab;
5) tühisõit on vedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule tehtud sõit, mille eesmärk oli osutada jäätmeveo 
teenust, kuid mille käigus ei olnud võimalik jäätmeid ära vedada jäätmevaldaja poolse jäätmehool-
duseeskirja ja korra nõuete mittetäitmise tõttu;
6) valla ja vedaja vaheline leping on leping, millega reguleeritakse Viimsi valla ja vedaja õigused ja 
kohustused seoses korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamisega vedaja poolt;
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse jäätmeseaduses, pa-
kendiseaduses, Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjas (edaspidi jäätmehoolduseeskiri) ja teistes jäät-
mehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinit-
siooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.
§ 2. Veopiirkond
Viimsi valla mandriosa haldusterritoorium tiheasustusalana, kaasa arvatud Prangli saar, kuid välja 
arvatud Naissaar, moodustab ühe veopiirkonna, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustus-
lik kõigile jäätmevaldajatele.
§ 3. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu
(1) Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele jäätmevaldajate kinnistult kogutavatele olme-
jäätmete liikidele:
1) prügi (segaolmejäätmed) – jäätmekoodiga 20 03 01;
2) paber ja kartong – jäätmekoodiga 20 01 01;
3) biolagunevad jäätmed – biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed jäätmekoodiga 20 01 08 ning 
aia- ja haljastujäätmed jäätmekoodiga 20 02 01 selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäät-
mete mahutisse;
4) suurjäätmed – jäätmekoodiga 20 03 07.
(2) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud Viimsi ja Prangli jäätmejaamades (edaspidi jäätmejaam) 
kogutavad jäätmed.
§ 4. Vedamise sagedus ja tingimused
(1) Segaolmejäätmete mahutit, sealhulgas jäätmekotti tuleb tühjendada vähemalt üks kord 28 päeva 
järel, et oleks välistatud jäätmemahutite ületäitumine.
(2) Paberi ja kartongi vedu teostatakse vastavalt vajadusele ning vedamise täpne sagedus määratakse 
jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahelises jäätmekäitluslepingus.
(3) Biolagunevate jäätmete mahutit tuleb tühjendada vähemalt üks kord 7 päeva järel.
(4) Suurjäätmete vedu teostatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul jäät-
mevaldaja poolt jäätmevedajale esitatud tellimusest.
(5) Juhul kui vaatamata käesolevas paragrahvis sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele 
on jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või 
ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesolevas eeskirjas sätestatust sageda-
mini.
(6) Vedaja on kohustatud korraldama jäätmejaamast jäätmete äraveo ja nende käitlemise või lõpp-
käitlejale üleandmise vähemalt üks kord kuus selliselt, et oleks välditud jäätmejaama ületäitumine. 
Jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmeliikide loetelu ja vastuvõtutingimused sätestatakse valla ja ve-
daja vahelises lepingus.  
(7) Kirjaliku jäätmekäitluslepingu sõlmimata jätmisel toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine 
vastavalt jäätmeseaduse § 69 lg 1. Sel juhul on jäätmevaldaja kohustatud jäätmete kogumiseks ka-
sutama standardset 80 kuni 800 liitrist jäätmemahutit, mida jäätmevedaja tühjendab vastavalt korras 
sätestatud miinimumsagedusele. 
(8) Tühisõidu eest on jäätmevedajal õigus rakendada tasu kui jäätmevaldaja ei ole vedajale võimal-
danud juurdepääsu jäätmemahutile või kui jäätmemahutis olevad jäätmed ei vasta antud mahutiga 
kogutavale jäätmeliigile. Tühisõit on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega ma-
huti tühjendamise teenustasuga.
(9) Vedaja võib korraldatud jäätmeveo teostamisel osutada jäätmevaldajale lisateenuseid ainult 
jäätmevaldaja nõusolekul ja jäätmekäitluslepingu olemasolul, milles on jäätmevaldajat teavitatud 
osutatavate lisateenuste tingimustest ja hinnakirjast. Vedaja ei tohi lisatasusid arvestada mahutite 
laialipaigutamise eest ainuõiguse alguses ega nende äraveo eest ainuõiguse lõppemisel. Lisateenuste 
osutamise tingimused peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning ei tohi seada jäätmeval-
dajale piiranguid teenuse tarbimisele seadusega ettenähtud korras. 
§ 6. Jäätmeveo teenustasude suuruse määramine 



(6) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isikute jäätmekäitluse üle teostatakse järelevalvet 
vastavalt seadusele.
(7) Vallavalitsusel on õigus tunnistada kehtetuks ennetähtaegselt korraldatud jäätmeveost vabasta-
mine juhul, kui:
1) jäätmevaldaja ei ole esitanud kord aastas vallavalitsuse määratud tähtajal kirjalikku selgitust oma 
jäätmete käitlemise kohta või esitatud selgitus sisaldab valeandmeid;
2) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada olmejäätmete käitlust;
3) jäätmevaldaja on esitanud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise avalduses valeand-
meid; 
4) jäätmevaldaja avaldab selleks soovi vallavalitsusele;
5) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise aluseks olnud mõjuvad põhjused 
on ära langenud. 
§ 10. Vedajalt jäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine
(1) Vallavalitsusel on õigus vedajalt ennetähtaegselt võtta ära ainuõigus olmejäätmete vedamiseks 
seaduses või lepinguga ettenähtud juhul, sealhulgas lepingu lõppemisel või juhul, kui esineb vähe-
malt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
1) vedaja ei ole pöördunud pakkumiskutse dokumentides esitatud tähtaja jooksul valla ja vedaja 
vahelise lepingu sõlmimiseks vallavalitsuse poole;
2) vedaja ei ole alustanud veopiirkonnas olmejäätmete vedamist 5 (viie) päeva jooksul alates valla 
ja vedaja vahelises lepingus sätestatud tähtpäevast;
3) vedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid rentida või osta soovivaid jäätmevaldajaid jäätmema-
hutitega hiljemalt valla ja vedaja vahelises lepingus sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise 
tähtpäevale eelnevast päevast;
4) vedaja ei sõlmi avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides sätestatud tingimustele vastavat 
tegevuskindlustuse lepingut.
(2) Juhul, kui esineb vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab valla-
valitsus sellest koheselt vedajat ning nõuab viimaselt kirjalikku selgitust, mis tuleb esitada 3 (kolme) 
tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest. 
(3) Juhul, kui vedaja ei esita põhjendatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaa-
lukad, et need õigustaksid vedaja poolset rikkumist, otsustab vallavalitsus vedajalt olmejäätmete 
vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise.
(4) Vedaja ainuõigus olmejäätmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks 
alates päevast, millal avaliku konkursi tulemusena väljaselgitatud uus vedaja alustab korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist. 
§ 11. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 17. novembri 2009 määrus nr 24 “Viimsi valla kor-
raldatud jäätmeveo eeskiri“.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Tea-
taja andmebaasis. 
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

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

5. oktoober 2010 nr 64
Teede nimetuste ja aadresside määramine Leppneeme külas
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Viimsi Valla-
volikogu 22.06.2010.a otsusega nr 508 kehtestatud Leppneeme külas Hiire II maaüksuse detailpla-
neeringu alusel:
§ 1. Määrata Leppneeme külas asuvale teele, mis algab Kiigemäe teelt ja lõpeb tupikuga, nimetuseks 
Pihlapuu tee.
§ 2. Määrata Leppneeme külas asuvale teele, mis algab Kiigemäe teelt ja lõpeb tupikuga, nimetuseks 
Laane tee.
§ 3. Määrata Hiire II maaüksusest moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Pihlapuu tee 11 (detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 1);
2) Pihlapuu tee 13 (detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 2);
3) Laane tee 15 (detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 3).
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

20. september 2010 nr 25
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõigete 
1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliikme-
te registreerimine”, 10.11.2009 otsuse nr 18 “Viimsi Vallavolikogu liikmete volituste peatumine ja 
asendusliikmete määramine” ja Ülo Kollo 16.09.2010.a avalduse alusel:
1. Peatada Ülo Kollo vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 15.09.2011.a ja mää-
rata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu Margus Talsi (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik esitada 
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.

AMETLIKUD TEADAANDED AMETLIKUD TEADAANDED OKTOOBER 2010

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

(1) Jäätmeveo teenustasu on tasu ühekordse, vastava suurusega kogumismahutis sisalduvate jäät-
mete ja/või 1 m3 suurjäätmete käitlemise eest, mis on sätestatud valla ja vedaja vahelises lepingus.
(2) Teenustasu koosneb:
1) kogumistasust, mis on tasu segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete või 
suurjäätmete kogumise eest. Kogumistasu sisaldab kõiki vedaja poolseid kulusid kogumisvahendi-
te tühjendamise ja jäätmete vedamise teenuse osutamisel, sealhulgas vedamise ettevalmistamisega 
seotud kulusid;
2) määratud jäätmekäitluskoha jäätmete vastuvõtutasust.
(3) Segaolmejäätmete teenustasu arvutatakse järgmiselt:
Tm = Km+(k*m)*L, kus Tm on teenustasu vastava suurusega kogumismahutis sisalduvate jäätmete 
käitlemise eest (eurot), Km on kogumistasu vastava suurusega kogumismahuti ühekordsel tühjenda-
misel, mis koosneb jäätmete veokuludest, sealhulgas vedamise ettevalmistamisega seotud kuludest, 
jäätmejaama halduduskuludest, jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete, välja arvatud tootjavastutu-
sega hõlmatud jäätmete, käitlemise kuludest ning vedaja muudest kuludest,
m on kogumismahuti suurus (m3), L on jäätmete vastuvõtutasu määratud jäätmekäitluskohas (eu-
rot tonn ilma käibemaksuta), k on koefitsient (segaolmejäätmete mahu ja kaalu suhe t/m3), mis 
sätestatakse eraldi avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides või teenuste kontsessiooni 
hanke¬dokumentides ning mida vallavalitsusel on õigus muuta üks kord aastas.
(4) Jäätmevaldaja kinnistul liigiti kogutavate paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete ning suur-
jäätmete teenustasu arvutatakse järgmiselt:
Tm = Km+(k*m)*L, kus Tm on teenustasu vastava suurusega kogumismahutis sisalduvate jäätmete 
käitlemise eest (eurot), Km on kogumistasu vastava suurusega kogumismahuti ühekordsel tühjenda-
misel, mis koosneb jäätmete veokuludest, sealhulgas vedamise ettevalmistamisega seotud kuludest, 
ning vedaja muudest kuludest, kuid välja arvatud nende jäätmeliikide kogumise ja käitlemise kulud 
jäätmejaamas, m on kogumismahuti suurus (m3), L on jäätmete vastuvõtutasu määratud jäätmekäit-
luskohas (eurot tonn ilma käibemaksuta), k on koefitsient (paberi ja kartongi, biolagunevate jäätme-
te ning suurjäätmete mahu ja kaalu suhe t/m3), mis iga jäätmeliigi puhul sätestatakse eraldi avaliku 
konkursi pakkumiskutse dokumentides ning mida vallavalitsusel on õigus muuta üks kord aastas.
(5) Teenustasudele lisandub käibemaks.
(6) Vedajal puudub õigus ühepoolselt muuta jäätmeveo teenustasusid.
(7) Vallavalitsusel on õigus muuta jäätmeveo teenustasusid vallavalitsuse ettepanekul vedajaga kok-
kuleppe alusel või vedaja põhjendatud taotluse alusel juhul, kui ilmnevad objektiivsed asjaolud, mis 
oluliselt mõjutavad jäätmete kogumise, vedamise või käitlemise kulusid.
(8) Vedaja saab taotleda ühe või mitme olmejäätmete liigi osas teenustasu muutmist või kõigi olme-
jäätmete liikide osas üheaegset muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt muuda-
vad jäätmete kogumise, vedamise või käitlemise kulusid.
(9) Vedaja esitatav teenustasude muutmise taotlus peab sisaldama:
1) taotletavate teenustasude kalkulatsiooni;
2) asjaolusid, mille tõttu soovib vedaja teenustasusid muuta;
3) vedaja poolt soovitavaid teenustasude suuruseid;
4) viimase majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aruannet;
5) käesoleva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust kehtivates teenustasudes;
6) käesoleva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust taotletavates teenustasudes.
(10) Teenustasu muudetakse vedaja põhjendatud taotluse alusel mitte rohkem kui üks kord aastas. 
(11) Taotlus esitatakse vallavalitsusele, kes vaatab taotluse läbi kuuekümne (60) päeva jooksul ja 
teeb otsuse teenustasude muutmiseks või mittemuutmiseks.
(12) Jäätmeveo teenustasude muutmisest teavitatakse jäätmevaldajat ja jäätmevedajat mitte vähem 
kui üheksakümmend (90) päeva ette.
§ 7. Avaliku konkursi või teenuste kontsessiooni korraldamine
(1) Kuni 31. detsembrini 2010 korraldab vallavalitsus korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks 
avaliku konkursi juhindudes jäätmeseadusest, konkurentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse 25. sep-
tembri 2001 määrusest nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord”.
(2) Alates 1. jaanuarist 2011 korraldab vallavalitsus korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmi-
seks teenuste kontsessiooni juhindudes jäätmeseadusest ja riigihangete seadusest. 
(3) Vallavalitsus annab ainuõiguse või teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoks ja sõlmib 
avaliku konkursi või teenuste kontsessiooni riigihanke tulemusena edukaks tunnistatud ettevõtjaga 
valla ja vedaja vahelise lepingu kuni viieks (5) aastaks. 
§ 8. Jäätmekäitluskoha määramine
Jäätmekäitluskoha või -kohad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete käitlemiseks mää-
rab vallavalitsus avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides või teenuste kontsessiooni hanke-
dokumentides.
§ 9. Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine 
(1) Jäätmevaldajal on õigus esitada Vallavalitsusele avaldus tema tähtajaliseks ja erandkorras korral-
datud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks, kui:
1) jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või alaline elu- või majandustegevus või muu tege-
vus, mille käigus võib tekkida jäätmeid; 
2) jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (suvila omanik) 1. maist kuni 30. septemb-
rini. Talveperioodiks lugeda ajavahemik 1.oktoobrist kuni 30. aprillini;
3) jäätmevaldaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks jäätmemahutit, mis on vähelevinud, mille 
hind on vähemalt 3 195 eurot ning mille teenindamiseks piirkonnas ainuõigust omaval vedajal puu-
dub tehniline varustatus.
(2) Avalduses märgitakse:
1) põhjused, miks soovib jäätmevaldaja enda mitteliitunuks lugemist;
2) tähtaeg, mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud, kuid mit-
te rohkem kui vedajale antud ainuõiguse kestuse lõpuni.
3) kuidas kavatseb jäätmevaldaja ise oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda, kui mitteliitunuks 
lugemise põhjenduseks on korra § 9 lg 1 punktis 2 nimetatud asjaolu.
(3) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise või tema avalduse rahuldamata jätmise otsustab vallava-
litsus 30 päeva jooksul. 
(4) Vallavalitsus teavitab vedajat veopiirkonnas jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemisest ja tähtajast, 
alates millest on nimetatud jäätmevaldaja loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks hiljemalt 
kolme tööpäeva jooksul arvates asjakohase otsuse tegemisest.
(5) Jäätmevaldajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumist vallavalitsusele 
uus avaldus.

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUSED



Nimi Ameti-
koht

Ameti-
palk

Kinnisvara Autod, vee- ja õhu-
sõidukid

Aktsiad, osad, väärt-
paberid

Pangaarved Võlad pankade-
le jt

Muud kohus-
tused

Muud tuluallikad

Jaan Alver Vol liige Ei ole Elamumaa, Läänemaa, 
Haapsalu, nr 152232; 
elamu, Valgamaa, Tõrva, 
nr 8742, ühisomand

Sõiduauto, Renault, 
1990.a

Hansa pensionifond Swedbank a/a; Parexbank, 
hoiuarve

Ei ole Hansa Liising 
(sõiduauto)

Urmas Arumäe Vol liige Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Swedbank, üks arveldus-
konto; Sampopank, üks 
arvelduskonto

Sampopank ca 8 
mln krooni

Ei ole Töötasu EBS; Töötasu N-Termi-
nal Grupp

Robert Herman Vol liige Ei ole Elamumaa, Tallinn, nr 
3613801; maatulundus-
maa Järvamaal, nr 52336

OÜ Harder osa, 400000; 
OÜ Aronsten osa, 
20000; OÜ Red Mills 
osa, 13400; OÜ Tipp-
tund osa, 203500, OÜ 
Rotover osa, 20000

Swedbank, arveldusarve, 
väärtpaberikonto; Sampo 
Pank, arveldusarve

Swedbank, 
2300000 EEK; 
Sampo Pank, 
1200000 EEK

OÜ Harder juhatuse liikme tasu

Raivo Kaare Vol liige Ei ole Elamu, Viimsi vald, nr 
627302; korteriomand, 
Viimsi vald, nr 3607302

Kaubik, MB 904, 
1998.a

Investeerimiskindlustus 
Sampo, koguväärtus 
32000; AS Haab aktsiad, 
5tk, nimiväärtus 800, 
koguväärtus 4000

SEB Pank, tava; Swed-
bank, tava; Sampo Pank, 
Freestyle konto

Ei ole DNB Nord 
Liising, Mazda 
5 Classic kuu-
makse 1900,75 
kr

Volikogu liikme hüvitus, komis-
joni liikme tasu** 

Valdur Kahro Vol liige Ei ole 75202 2/5, 3022102, 
9286902, 4801/9801, 
9287402, 11785602, 
12899402, 12899502, 
12899602, 13343302, 
13343402, 8000/38694

Sõiduauto BMW, 
1992.a; Mootorratas 
Yamaha, 2001.a; Veo-
auto UAZ, 1990.a; 
Mootorratas Honda, 
1994.a; Mootorpaat, 
1990.a

Esmar, lihtaktsia, 210; 
Esmar, eelisaktsia, 110; 
OÜ Saare, osa, kogu-
väärtus 40000

Swedbank, 1 arveldus-
konto, 1 limiidikonto, 1 
väärtpaberikonto

Ei ole Ei ole OÜ Saare palk

Rein 
Madissoon

Valitsuse 
liige 

26000 + 
5000****

Ei ole Mercedes-Benz S350, 
2003.a

Standoor Eesti OÜ osad, 
40000EEK

Swedbank, arveldusarve; 
Sampo Pank, arveldusarve

Ei ole Ei ole SA Viimsi Kodanikukaitse 
Fond; Sõidukihüvitis

Alar Mik Vol liige Ei ole puudub Sõiduauto Ford 
Focus, 2001.a

OÜ Teccen, 33,3% osa-
lus, väärusega 13500 kr

Swedbank, arvelduskonto puudub puudub SA Rannarahva Muuseum palk; 
autokompensatsioon; volikogu 
liikme kompensatsioon; voli-
kogu komisjonides osalemise 
kompensatsioon

Peeter Oja Vol liige Ei ole Maatulundusmaa, Harku 
vald, nr 6788702, ¼ mõt-
telist osa; korteriomand, 
Tallinn, nr 10654001

puuduvad OÜ Gerderon, 1 osa, 
400000 kr; OÜ Voreman 
VT, 1 osa, 200000 kr; 
OÜ Vlamink Invest, 1 
osa, 19600 kr

Swedbank: arveldusarve 
2tk, laenuarve 1tk, väärt-
paberiarve 1tk

Swedbank, 
1,84mln kr

puuduvad AS Rannapere Pansionaat nõu-
kogu liikme tasu; OÜ Virtuaal-
reisid; Viimsi Vallavolikogu

Karmen Paul Vol liige Ei ole Korter, Viimsi vald, 
Pärnamäe küla, nr 
11578902 (ühisomandis 
abikaasaga)

Sõiduauto Peugeot 
406 (abikaasa oman-
dis), 2002.a

Swedbank, pensio-
nifond, 3286 osakut 
koguväärtuses 43601kr; 
Swedbank, laste koo-
lifondid, 100 osakut 
koguväärtuses 5159kr

Swedbank, arvelduskonto, 
krediidikonto, kogumis-
pensionikonto, 4 

Kodulaen, 
Swedbank, jääk 
143122,64 EUR

Hüpoteek 
3800000 kr, 
Swedbank

Palk, peretoetus, volikogu liik-
me hüvitis, volikogu komisjoni 
liikme tasu

Priit Robas Vol liige Ei ole Korter, Tallinn, nr 
6744101; elamu, Tallinn, 
nr 24056401; elamu, 
Tallinn, nr 6774301

Ei ole Ei ole Swedbank, arveldusarve, 
1; SEB, arveldusarve, 1

puuduvad Ei ole Viimsi valla volikogu liikme 
tasu; Viimsi valla keskkonnako-
misjoni töötasu

Aarne Saluveer Vol liige Ei ole Elamu, Viimsi vald, nr 
349802; elamu, Nissi 
vald, nr 10665602; 
Tulundus- ja metsamaa, 
Varstu vald, nr 2375741; 
korter, Viljandi linn, nr 
1352639

Sõiduauto MB 
300TD, 1997.a; 
sõiduauto Toyota LC, 
2007.a

Seesam Life Insurance 
SE, pensionifondi osak, 
6000kr; OÜ ART MFM 
osa, 40000kr

Swedbank, arvelduskonto; 
Swedbank, valuuta konto

Ei ole Ei ole Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA 
litsentsitasu ja töövõtuleping, 
Riiklik Eksami- ja Kvalifikat-
sioonikeskus töövõtuleping, 
Eesti Koorijuhtide Liit töö-
võtuleping, Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia palk, Eesti 
Kultuurkapital palk, Eesti Auto-
rite Ühing litsentsitasu, G.Otsa 
nim Tallinna Muusikakool palk

Madis Saretok Vol liige Ei ole Elamumaa, Viimsi vald, 
nr 2263102; elamumaa, 
Võrumaa, Võru vald, nr 
2058541 (abikaasa); hoo-
nestusõigus elamumaale, 
Võrumaa, Võru vald, nr 
1971741 (abikaasa)

Sõiduauto Mitsubishi 
Colt, 2004.a; sõidu-
auto Skoda Fabia, 
2001.a

Ei ole SEB, arveldusarve, üks SEB 645020kr AS Hansa 
Liising 14036 
EUR

Volikogu liikme hüvitis

Enn Sau Vol liige Ei ole Elamumaa, Viimsi vald, 
nr 89001:010:3044; 
elamumaa, Viimsi vald, 
nr 4635702 (ühisvara); 
maatulundusmaa, Valja-
la, nr 2203934; transpor-
dimaa, Viimsi vald; nr 
89001:010:3401

OÜ Arcman Kinnisvara 
osakud, 40000 EEK

SEB, arveldusarve, Swed-
bank, arveldusarve

Ei ole Ei ole Ei ole

Ants Savest Vol liige Ei ole Korter, Tallinn, nr 
1641768

Ei ole OÜ Athentour osa, 
koguväärtus 10000kr

Swedbank, eraisiku lihtar-
ve; SEB eraisiku lihtarve

Eluasemelaen 
Nordea Bank 
300000kr

Isiklikud käen-
dused Swed-
bank, OÜ Uue 
Veski Vara, AS 
Same-Sport

AS Same-Sport juhatuse liikme 
tasu; 
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Aivar Sõerd Vol liige Ei ole Elamu, Viimsi vald, nr 
2229702; maatulundus-
maa, Viimsi vald, nr 
2701702; korteriomand, 
Tartu linn, nr 3467603; 
maatulundus- ja ela-
mumaa, Keila vald, nr 
4963102

AS Tallink Grupp akt-
sia, 63000tk, nimiväär-
tus 10kr, koguväärtus 
630000kr; OÜ Ranna 
Konsult osa, 1tk, 
255000kr

SEB, arveldusarve, väärt-
paberikonto; Swedbank, 
arveldusarve, väärtpabe-
rikonto; Nordea Bank, 
arveldusarve

SEB 546612kr SEB hüpoteek, 
775000kr; 
Nordea Bank, 
hüpoteek 
(nõudeta), 
1000000kr

OÜ TLG Hotell juhatuse liige; 
OÜ Elering juhatuse liige

Oksana Šelen-
jova

Vol liige Ei ole Elamumaa, Viimsi vald, 
Metsakasti küla, nr 
11969902

Auto Nissan Sunny, 
1992.a

Pensionikindlustus, II ja 
III astmed

Sampo Pank, arvel-
duskonto; SEB Pank, 
arvelduskonto; Swedbank, 
arvelduskonto

Elamuliising, 
Sampo Pank, 
1600000 EEK, 
jääk 1485051 
EEK

puudub Tallinna Pae Gümnaasium, palk, 
klassijuhatamine; volikogu 
liikme hüvitis; Integratsiooni ja 
migratsiooni sihtasutus „Meie 
inimesed“

Tiina Talijärv Vol liige Ei ole Elamumaa, Viimsi vald, 
nr 601902; Elamumaa, 
Randvere küla, nr 
1854902

Sõiduauto Opel Vect-
ra, 1999.a

Viimsi PAK, 1/3, nimi-
väärtus 13300, kogu-
väärtus 40000

SEB, arvelduskonto (1), 
krediidikonto (1)

- - Viimsi Perearstikeskus; Eesti 
Loodusteraapiate Nõukoda; 
Compensa Life Vienna Insu-
rance Group SE; Viimsi vallavo-
likogu istungi ja komisjoni tasu

Margus Talsi Vol liige Ei ole Äripind, Tallinn, nr 
4671201; Elamu, Ida-
Virumaa, Kiviõli linn, 
nr 3499308; Korter, 
Ida-Virumaa, Rannapun-
gerja küla, nr 4562808; 
Tulundusmaa, Ida-Viru-
maa, Maidla vald, Sirtsi 
küla, nr 1806908

Sõiduauto VW New 
Beetle, 2008.a; Sõi-
duauto VW Touareg, 
2007.a; Sõiduauto 
Mercedes-Benz E, 
1998.a; Huvipaat 
Silver Hawk, 2003.a; 
Mootorpaat Honwa-
ve, 2007.a

Stellalink OÜ, liht, 
1360tk, nimiväärtus 
10, koguväärtus 13600; 
Tallink AS, liht, kogu-
väärtus 9735; SEB Pen-
sionifond III sammas, 
koguväärtus 178990

SEB, arvelduskonto, 
väärtpaberikonto; Nordea, 
arvelduskonto

puudub puudub Volikogu liikme hüvitis; voliko-
gu komisjoni liikme tasu

Raimo Tann Vol liige Ei ole Maatulundusmaa, Viimsi 
vald, nr 386702; maatu-
lundusmaa, Viimsi vald, 
nr 3120202 (kaasomand)

puudub OÜ Paenurme Arendus, 
osak 1tk, 40000

Swedbank, arvelduskon-
to-1, kogumispensioni 
konto-1, laenukonto-1

Swedbank 
38134,74 EUR, 
Praimel Vara OÜ 
3920000 kr

Swedbank 
laenu hüpoteek 
1040000; Prai-
mer Vara OÜ 
võla hüpoteek 
5035000

OÜ Paenurme Arendus; Viimsi 
Vesi nõukogu; Rannapere Pan-
sionaat nõukogu; Viimsi valla 
volikogu

Jan Trei Vol liige Ei ole Korteriomand, Viimsi 
vald, nr 89001:010:2201; 
elamumaa, Nõva vald, nr 
53101:001:1480

Sõiduauto Mazda 6 - Swedbank, eraisiku ar-
veldusarve; Nordea Pank, 
eraisiku arveldusarve

Swedbank 
948000.-; Nordea 
Pank 190000.-

Mazda 6 liising AS Viimsi Vesi nõukogu 
liikme tasu; OÜ Viimsi Haldus 
nõukogu liikme tasu; SA Viimsi 
Kodanikukaitse Fond; Sisemi-
nisteerium, palk

Endel Lepik Valitsuse 
liige

26000 kr, 
staažitasu 
1300 kr, 
lisatasu 
5000 kr

Elamumaa, Rae vald, nr 
3473402

Sõiduauto UAZ, 
1989.a; sõiduauto 
UAZ, 1991.a; sõidu-
auto Toyota, 2002.a

Ei ole Hansapank, FIE arvel-
duskonto; Hansapank, 
isiklik arvelduskonto, 
Hansapank, isiklik arvel-
duskonto

Hansapank, 27124 
EUR

Ei ole Viimsi Haldus OÜ nõukogu 
liikme hüvitis, AS Rannapere 
Pansionaat nõukogu liikme 
hüvitis

Urve Palo Valitsuse 
liige

26000 kr, 
lisatasu 
5000 kr

Kinnistu, Viimsi vald, nr 
7029302 (ühisomandis)

puuduvad OÜ ERP Consulting, 
50%, 20000 EEK

Hansapank, arveldusarve Eluasemelaen, 
Hansapank, jääk 
93417 EUR

Hüpoteek 
Hansapan-
ga kasuks, 
4500000 EEK; 
autoliising AS 
Nordea Finance 
Estonia, jääk 
217000 EEK

AS Tallinna Soojus nõukogu 
liikme tasu

Tähve Milt Valitsuse 
liige

22000, 
lisa ATS 
eest 
3300, lisa 
valitsuse 
töö eest 
5000

Ei ole Ei ole OÜ Estonia osa, 115tk, 
nimiväärtus 90kr, kogu-
väärtus 10350.-

SEB, arvelduskonto, 1; 
Swedbank, arvelduskon-
to, 2

Ei ole Kasutusrent, 
Ford Focus 
liisingumakse 
4393 kr kuus

AS Viimsi Vesi nõukogu liikme 
tasu; ebaregulaarsed koolitus-
tasud

*VALLAVALITSUSE JA VOLIKOGU LIIKMED MHD ANDMETE AVALIKUSTAMISE AJA SEISUGA. VALLAVANEMA HALDO ORAVAS JA VOLIKOGU ESIMEHE AARNE JÕGIMAA ESITASID DEKLARATSIOONI SISEMINISTEERIUMILE NING NEED AVALIKUSTA-
TAKSE RIIGI TEATAJAS. **OSAD ANDMED EI KUULU AVALIKUSTAMISELE.. ***MHD ESITAMISE AJAL (APRILL 2010) OLI VALITSUSE LIIGE, ALATES 12.05.2010 VOLIKOGU LIIGE.. ****ANDMED VALLAVALITSUSE LIIKMENA
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l Kadri ja Sven Troostil sündis 16. septembril tütar Iti Mari.
l Julia ja Dmitri Polstjanovil sündis 18. septembril tütar Sofia.
l Madli ja Silver Sokul sündis 21. septembril tütar Stefani.
l Ingrid ja Priit Sarvel sündis 22. septembril tütar Berit.
l Signe Mudamal ja Andri Ulpil sündis 23. septembril tütar Adeele.
l Merit Aidal ja Lauri Malmbergil sündis 25. septembril tütar Mariliin.
l Aet Veskisel ja Marko Naadil sündis 30. septembril tütar Elenora.
l Triin Lauril ja Tarmo Lehtmetsal sündis 1. oktoobril tütar Miina.
l Marianne ja Lauri Beilmannil sündis 2. oktoobril tütar Nora.
l Irina Stovbonkol ja Aleksei Davidenkol sündis 4. oktoobril poeg Timur.
l Daisy Toimil ja Jürgen Klammeril sündis 5. oktoobril poeg Mihkel.
l Margaret Kartaul ja Harly Holmil sündis 10. oktoobril tütar Helena Maria.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi 

LasTEaia 
muusiKaõPETajaT 

(0,25 ak)

avaldus ja CV saata hiljemalt 29. oktoobriks 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, 
Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 

e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee

Püünsi Kool otsib 

LoodusõPETusE- 
(7. KL) ja 

fÜÜsiKaõPETajaT 
(8.-9. KL) 

nädalakoormusega 6 tundi. 

avaldus ja CV saata hiljemalt 29.oktoobriks 
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, 
Püünsi küla, Viimsi vald 74013 või 

e-posti aadressile birgit@pyynsi.edu.ee
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CEULAJ – Centro Euro-
latinoamericano de 
Juventud nime kannab 
noortekeskus Mollinas 
Lõuna-Hispaanias. 12.–19. 
septembrini toimus selles 
keskuses üritus “Univer-
sity on Youth and Deve-
lopment”, mille käigus 
leidis aset 11 erinevat 
noorte liidritele suunatud 
ettevõtmist. 

UYD toimus sedapuhku juba 
11. korda ning oli ühendatud 
ÜRO Rahvusvahelise Noor-
teaastaga, mis kuulutati välja 
12. augustil käesoleval aastal.

Exchangology! nime kan-
dis üks nendest 12 üritusest 
UYD raames, mille korralda-
jaks YEU – Youth for Exc-
hange and Understanding – ja 
rahastajaks programm Euroopa 
Noored. Kogu “ülikooli”, nagu 
seda kõigi osalejate seas nime-
tati, põhimõtteks oli keskkonna 
säästlikus ning jätkusuutlikkuse 
tagamine. Nii oli ka Exchango-
logy! eesmärk koolitada noor-
teorganisatsioonidega seotud 
inimesi – kuidas korraldada tu-
levikus noorteüritusi kõige jät-
kusuutlikumalt ning keskkonda 
säästvamalt. Taoliste koolituste 
eesmärk on muuta kõigepealt 
osalejate isiklikku arusaamist 
ja käitumismalli ning seeläbi 
edastada seda ka teistele. Antud 
koolitusel osales Eestist 2 ini-
mest: Karmo Karelson Viimsi 
Noortevolikogust ning Liisa 
Otsak MTÜ Hiiumaa Ankrust.

Koolituse üheks etteval-
mistavaks ülesandeks oli 
proovida välja arvutada mõne 
ürituse ökoloogiline jalajälg 
(Carbon footprint – ingl. k), 
ehk näitaja, mis illustreerib 
meie mõju keskkonnale. Te-
gelikkuses osutus see aga väga 
keeruliseks ülesandeks ning 

päris lõpliku tulemuseni me ei 
jõudnudki. Koolituse käigus 
läbisime testi, mille tulemus-
test võisime selgelt näha, et 
kui me jätkaksime samamoodi 
elamist (ei muudaks oma tar-
bimisharjumusi), oleks meie 
vajaduste rahuldamiseks vaja 
mitut maakera. Väga paljudes 
punktides saaksime oma harju-
musi muuta ning seeläbi muu-
tuda jätkusuutlikumaks. Tei-
sisõnu tegutseda selle nimel, 
et mitte elada täna järgmiste 
põlvkondade arvelt. 

Oma elu “tagajärgede” väl-
jaarvutamisele järgnesid näited 
tegevuste ja põhimõtete kohta, 
juhul kui ei suuda negatiivset 
mõju vähendada. Sellisel ju-
hul tuleb neutraliseerida kesk-
konnale tekitatud kahju, olgu 
see siis puude istutamise vmt 
näol. Arvamusi ning kogemusi 
käisid meile jagamas oma ala 
spetsialistid teistelt paralleel-
selt toimunud üritustelt, samu-
ti ka inimesed, kes ise elavad 
jätkusuutlike põhimõtete järgi. 
Näiteks toodi näiteid sellest, 
kuidas lihtsaid ja looduslikke 
iseärasusi ära kasutades saab 
lõunamaades elektritarbimist 
valgustamisel vähendada.

Koolituse käigus läbisime 
ka ühepäevase simulatsiooni, 
mille eesmärk oli harjutada 
projekti koostamist. Antud har-
jutus oli küll kõigest üks väike 
osa tegelikkuses eksisteeriva-
test projektidest, kuid siiski 
enamusele koolitusel osalejate-
le täiesti uus kogemus. Ülesan-
deks oli välja mõelda ning kirja 
panna noortevahetuse projekt 
ning plaanida see kõige kesk-
konnasäästlikumal viisil, jää-
des seejuures siiski reaalsuse 
piiridesse. Antud osa projektist, 
mis osalejatel tuli ette valmista-
da, hõlmas endas ettepanekuid 
erinevate aspektide korralda-
misel noortevahetuse käigus 
(transport, asukoht, kasutata-
vad materjalid jne).

Antud koolitusele sõitsin 
arvamusega, et olen oma tegu-
des ja käitumistes suhteliselt 
keskkonnasõbralik inimene. 
Tagasi sõites oli aga mul palju 
uusi teadmisi ja mõttetööd, kui-
das edaspidi tegutsedes levitada 
sarnast mõtteviisi ka oma tut-
vusringkonnas. Just iseenda tar-
bimis- ja käitumisharjumustest 
saavad kõik muudatused alguse!

Karmo Karelson
Viimsi Noortevolikogu

Exchangology – 
keeruline nimi, 
sisukas koolitus

Koolitusest osavõtjad on rõõmsalt ühispildile kogunenud.

Noorsoovahetust 
Fukiyama ette- 
valmistav kohtu- 
mine Viimsis
27.–29. septembril toimus Viimsis rahvusvahe-
lise noorsoovahetuse Fukiyama ettevalmistav 
kohtumine. Selle eesmärk oli kokku tuua kõik 
partnerorganisatsioonide esindajad, omavahel 
paremini tuttavaks saada, vaadata läbi projekti 
tegevused ning tutvuda kohaga, kus vahetus 
novembris-detsembris aset leiab.

Fukiyama eesmärk on uurida 
noorte võimalusi ekstreems-
pordi ja tänavakultuuri ele-
mentide praktiseerimiseks 
igas osalevas riigis ning 
välja mõelda konkreetseid 
ettepanekuid, kuidas muuta 
mainitud teema mainet kogu 
ühiskonnas. Paratamatult

on tänavakultuuri ning ekstreemsporti ning neid prakti-
seerivate noorte maine ühiskonnas suhteliselt negatiivne 
– arvatakse, et noored on lihtsalt tänaval ning teevad n.-ö 
mitte midagi. Märkamata jäetakse aga fakt, et mainitud 
elemendid on üks mitmetest viisidest, kuidas noored soo-
vivad end tänapäeval väljendada ning neid tuleks läbi selle 
kuulda võtta. 

Vahetuse jooksul toimuvad erinevad töötoad, kus 
noored saavad antud valdkonnast rohkem aimu (grafiti, 
jumstyle, bmx, beatbox jne), ümarlaud otsustajate-eks-
pertidega, rahvusvahelised õhtud, külastused kohalikesse 
noorteorganisatsioonidesse, et kohtuda tegelikkusega, ja 
palju muud sarnast. Vahetus lõpeb häpeningiga Pääsküla 
Noortekeskuses, mis on ainukene noortekeskus siseska-
tepargiga Tallinnas. Kõik tegevused põhinevad mittefor-
maalse hariduse kontseptsioonil.

Projekti tulemuseks on ette nähtud konkreetsed ette-
panekud kohalikele võimudele, kuidas antud valdkonnas 
teemale rohkem tähelepanu pöörata ning mida noored 
sooviksid oma kogukonnas arendada. Lisaks sellele soo-
vime välja töötada konkreetseid ideid ja vahendeid, kuidas 
antud teema mainet parandada. 

Noorsoovahetus toimub Viimsis 29. novembrist 9. 
detsembrini. Selle ajavahemiku sees võib Viimsis liikvel 
näha 35 noort Hispaaniast, Prantsusmaalt, Makedooniast, 
Serbiast ja Eestist.

Projekti rahastab programm Euroopa Noored ning 
seda korraldab MTÜ Haabersti Huvi- ja Spordiklubi koos 
Viimsi Noortevolikoguga. 

Kui soovid projekti ning selle käekäiguga rohkem 
kursis olla, külasta noortevolikogu veebilehte ja otsi meid 
Facebookis Fukiyama nime alt!

Renee Kilk
MTÜ Haabersti Huvi- ja Spordiklubi

Fukiyamalased Viimsis.

21.–23. septembril toimus 
Viimsis rahvusvahelise 
noorsoovahetuse “Reac-
hing equilibrium – youth 
NGOs in inclusion and 
integrating youth immi-
grants” ettevalmistav 
kohtumine. 

Kohtumise eesmärk oli kokku 
tuua partnerorganisatsioonide 
esindajad, tutvuda kohaga, kus 
vahetus aastavahetusel aset 
leiab, ning panna paika täpne 

Kuidas kaasata migrante ühiskonda ning tagada neile 
võrdsed võimalused “tavanoortega”?

PÖFF otsib 
mobiilifilmi-
tegijaid 
MOFFile
Neljandat aastat järjest 
toimuv Nokia Mobiilifil-
mide Festival MOFF on 
PÖFFi alafestival, mille 
eesmärk on ärgitada hu-
vi filmitegemise vastu, 
näidata, kui lihtne on 
oma filmiideed ellu viia, 
ning vaadata ja hinnata 
teiste filme.

Festival on veebipõhi-
ne, mobiilifilme saavad 
kõik vaadata virtuaalses 
MOFFi kinosaalis www.
moff.ee. Lisaks on või-
malik osaleda erinevates 
praktilistes töötubades nii 
koolides kui ka õpituba-
des Solarise Keskuses. Iga 
aastaga on festivali popu-
laarsus kasvanud, eelmisel 
aastal esitati festivalile ju-
ba kokku 97 mobiilifilmi.

Kuni 14. novembrini 
2010 saavad kõik väikesed 
ja suured filmisõbrad pan-
na oma oskused ja head 
ideed proovile ning esita-
da 30 sekundi kuni 3 mi-
nuti pikkuseid mobiilifilme 
kategooriates: vaba tee-
ma, kooliteemaline film ja 
viral video.

Kõikidest festivalile esi-
tatud mobiilifilmidest va-
litakse välja parimatest 
parimad ning auhinna saa-
vad 24. novembril 2010 
PÖFFi pidulikul avamisel:

"Parim mobiilifilm 
2010" – auhinnaks nutite-
lefon Nokia N8 ning TLÜ 
Balti Filmi- ja Meediakoo-
li koolitus "Tee film 4-päe-
vaga!".

Roman Tavasti erika-
tegooria "Parim kooli-
teemaline film" – kõige 
lahedamale kooliteemali-
sele klipile on esmakord-
selt preemiaks välja antav 
Roman Tavasti nimeline 
auhind.

"Publiku lemmik" saab 
endale Pimedate Ööde Fil-
mifestivali VIP-passi, mille-
ga saab kõiki festivali filme 
minna tasuta vaatama.

"Parim viral video" – või-
malus osaleda ühes ADM 
Interactive multimeedia-
projektis ja teha koostööd 
agentuuri professionaalse 
loovmeeskonnaga. Lisaks 
on 3 paremale viral videole 
auhinnaks väline kõvaketas 
WD PASSPORT ELITE 500GB.

Vaheauhinnana loositak-
se kõigi festivalil osalejate 
vahel välja kinopiletid JUST 
FILMile 1. novembril 2010.

Esmakordselt on festi-
valile oma õla alla pannud 
ka mitmed tuntud inime-
sed, kelle päevast valmib 
mobiilifilm “Üks päev”.

Lisainfo: Maria Plees 
ja Susann-Marell Turi, e-
post: info@poff.ee, maria.
plees@poff.ee, tel: 56 606 
236, www.moff.ee.

programm ja tegevused. 
Vahetuse eesmärk on uu-

rida, kuidas kaasata migran-

tidest noori ühiskonda, tuues 
üheks võimaluseks noorteor-
ganisatsioonid. Antud teema-
ga tutvudes mõistsime peagi, 
et migrantide kaasamine ning 
nende õiguste tagamine on 
igas ühiskonnas problemaa-
tiline. Igas osalevas riigis on 
tihtipeale mainitud noored alla 
surutud ning neile pole tagatud 
võrdseid võimalusi kohali-
ke noortega. Kuna tänapäeva 
maailm on muutumas üha roh-
kem multikultuurseks, leiame, 

et kõikidele noortele peaksid 
olema tagatud võrdsed võima-
lused vaatamata nende rassile 
ning taustale. 

Noorsoovahetus ise leiab 
aset 27. detsembrist 4. jaanua-
rini, mille jooksul võib Viimsis 
ringi liikumas näha noori Tu-
neesiast, Egiptusest, Türgist, 
Kreekast, Poolast, Ukrainast ja 
Eestist. Projekti käigus viiakse 
ellu erinevaid tegevusi, mis 
põhinevad mitteformaalse ha-
riduse kontseptsioonil. 

Projekti rahastab programm 
Euroopa Noored ning seda viib 
ellu Viimsi Noortevolikogu 
koostööd rahvusvahelise noor-
teorganisatsioonide võrgusti-
kuga Youth for Exchange and 
Understanding. 

Vahetuse käekäiguga on 
võimalik kursis olla läbi noor-
tevolikogu veebilehe ning 
Facebooki.

Triin Rebane
Viimsi Noortevolikogu

Kohtumisest osavõtjad 
Toompeal.
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Viimsi valla kultuurikalender
22. oktoober – 12. november

Püsiekspositsioon “Eesti 
sõjaajalugu muinasajast täna-
päevani“
“Põgenemine kodumaalt 
1942–1944“, Harjumaa Muu-
seumi näitus kuni 30.10.2010
“Vabaduse kullakoormad“ 
Pärnu Muuseumi näitus, alates 
03.11.2010
Eesti Sõjamuuseumis alustab 
dokumentaalfilmide sari 
“Sõjamuuseumi Filmipäevik“ 
Info: www.esm.ee
Avatud K–L k 11–18, 
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Näitus ”Naissaar. Saatused”
Näitus “Vanad mõrrad“ 
Fotonäitus Vääna-Jõesuu
rannataludest
(sala)viinakuu rannarahva 
Muuseumis
Püsiekspositsioonid Ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani
Muuseum ja muuseumipood 
avatud K–P k 12–17
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Näitus “Lüpsikuga ummikusse“
Näitus “Kingu talu. Tõsilood ja 
külajutud“
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Muuseum, näitused ja käsi-
tööpood avatud kuni 
24. oktoobrini K–P k 12–17. 
Talvehooajal alates 
25. oktoobrist palume muu-
seumikülastuse ja ürituste 
korraldamise soovist ette 
teatada telefonil 606 6941 või 
51 00 281.
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus “Naissaare militaar-
lugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuses

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus UUS! 
Viimsi Kooli raamatukogus ja
Viimsi vallamajas

Kuni 24. november
Harrastuskunstnik Hinge 
Jürgensoni maalide näitus
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Viimsi Taluturg
Avatud aastaringselt L k 10–14
UUDIS! Talve lähenedes kolib 
taluturg muuseumi lauda-
hoonesse!
Müügisoovidest teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kuni 29. oktoober
Agatha Christie raamatute 
väljapanek
Prangli Raamatukogus

Kuni 30. oktoober  
Raamatunäitus – Suurim 
lugemiselamus 
Lastele: Emme, palun loe 
mulle! 
Viimsi Raamatukogus

22. oktoober k 18 
Õpituba “Alateadvuse abiga 
unistused tegelikkuseks” 
Läbiviija: Riina Quak
Info ja registreerimine: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis

22. oktoober k 18 
DJ-ring 
Osavõtt 15 krooni 
Randvere Noortekeskuses
 
22. oktoober k 19 
Koguperemuusikal “Seesama 
Horton – kogu lugu” 
Osades: Margus Toomla, 
Kaarel Tamuri, Sulev Võrno, 
Kristel Pedak, Marili Salujärv, 
Eddy Kont jt 
Pääse 50/150 krooni perepilet, 
müügil kohapeal 
Viimsi Huvikeskuses

23. oktoober k 10–14 
Viimsi Taluturg 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

23. oktoober k 21 
Esineb Vello Orumets
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

24. oktoober k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. oktoober k 11 
Jumalateenistus 
Jutlus Raido Oras “Läkitus 
Sardese kogudusele“ 
k 18 Peregrupp, juhivad 
Margus ja Triin Laurik 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. oktoober k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

25. oktoober k 17–20 
Kitarriõpingud 
Reg: Kadi@huvikeskus.ee 
Osavõtt 100 krooni 
Randvere Noortekeskuses

25. oktoober k 17 
Loovus- ja kunstiring 
Noortele tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

25.–29. oktoober  
Laste haridusprogrammid 
“Kuidas rannarahvale leib 
lauale tuli”
Lisainfo ja registreerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

26. oktoober k 16 
Võistluspäev 
Tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

26. oktoober k 18 
Näomodelleerimise e Zogan-
massaazi õpituba 
Läbiviija: Riina Quak
Info ja registreerimine: tel 601 
1717, info@harmoonikum.ee 
Harmoonikumis

27. oktoober k 15 
Õhuhoki ja lauajalgpalli turniirid 
Tasuta! 
Randvere Noortekeskuses

27. oktoober k 18.30
Meeleoluõhtu 
Külas on Riina Tartu 
“Lõhnaravi” 
Viimsi Päevakeskuse saalis

27. oktoober k 19 
Koguduse kool “Psalmid” 
Juhatab Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

28. oktoober k 10 
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök 
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com 
Rannarahva Muuseumis

28. oktoober k 12.30 
Loeng “Suguvõsa- ja koha-
ajaloo uurimise peamisi allikaid 
ning arhiivimaterjalide 
kasutamise tänapäevaseid 
võimalusi“
Lektor: Ave Tuisk
Osavõtt tasuta! 
Registreerimine: tel 606 6934, 
kristiina@viimsivald.ee  
Viimsi Päevakeskuse saalis

28. oktoober k 13 
Ekskursioon Normasse
Tasuta! 
Kohtade arv on piiratud! 
Kogunemine Randvere 
Noortekeskuses

28. oktoober k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. oktoober 18.30  
Nutikate Naiste Klubi
Keraamika kursus I
Registreerimine ja info: 
Heidi 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud! 
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

29. oktoober k 20 
Pidzaamapidu noortele 
vanuses 7–10 
Osavõtt 10 krooni 
Randvere Noortekeskuses
 
30. oktoober k 10–14 
Viimsi Taluturg 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

30. oktoober k 11 
Lastehommik 
Heino Seljamaa – Teater Kohvris
Näitemäng nukkudega “LOTTE“
Piletid 35 krooni, müügil Viimsi 
Huvikeskuse 
kontoris ja enne etendust 
kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

30. oktoober k 16 
Pidulik kontsert “Üheskoos 
kokku 100“ 

Pillikoori Merimemm 
35. juubel ja August Sarrapi 
65. juubel 
Kontserdile sissepääs tasuta! 
Viimsi Huvikeskuses

30. oktoober k 21 
Esineb Jüri Homenja 
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

31. oktoober k 16–20 
Eakate SÜGISBALL 
Esineb ja õhtut sisustab 
Piccolo folk – suupilli ja 
laulupoisid Pärnust 
Viimsi Peokeskuses

31. oktoober k 11 
Usupuhastuspüha jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

31. oktoober k 11
Üleminek talveajale 
Jutlus Matthew Edminster 
“Läkitus Filadelfia kogudusele“ 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

31. oktoober k 14.30 
Usupuhastuspüha jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

31. oktoober k 18 
Kirikukontsert “Kirikujazziga 
hingedeaega: Ära mine 
minust mööda“
Kirikulaule jazzilikus seades 
esitab Rebecca Kontus
Pilet 150 krooni 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. november k 17–20 
Kitarriõpingud 
Osavõtt 100 krooni 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses
 
1.–7. november
Raamatunäitus “Lemmik-
raamat läbi elu“
Viimsi Raamatukogus

1.–30. november 
Lastele: raamatunäitus 
“Viimsi laste lemmikud“
Viimsi Raamatukogus

3. novembril k 17
Raamatukogupäevad Viimsis – 
Üle-Eestiline kirjanike tuur
Lugejate ette astuvad: 
Aapo Ilves, Jüri Kaldmaa, 
Heiki Vilep ja Urmas Vadi
Osavõtt on tasuta!
Registreerimine: tel 606 6934, 
kristiina@viimsivald.ee
Viimsi Päevakeskuse saalis

3. november k 17.30
Kunstiaida töötuba: polümer-
savi töötuba – rahvusmuster
Registreerimine ja lisainfo: 
Maris Viires, tel 55 565 210, 
marisviires@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

3. november k 19 
Koguduse kool “Ülemlaul ja 
Õpetussõnad“
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

4. november k 10
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

4. november k 10
Lastehommik
Kunstiköögi ja beebi-
võimlemise näidistunnid
Tasuta!
Vekfoto teeb isadepäevaks 
kauneid fotosid 
Toimuvad tootetutvustused
Viimsi Huvikeskuses

4. november k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. november k 18 
Konkursi “Viimsi Kaunis Kodu 
2010” ja fotokonkursi “Viimsi 
Loodusvaated”
võitjate autasustamine 
Viimsi Huvikeskuses

4. november k 18.30  
Nutikate Naiste Klubi
Keraamika kursus II
Registreerimine ja info: 
Heidi 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud! 
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

4. november k 19.30 
Eesti meeste käsipallimeistri-
võistluste meistriliiga mäng
Chocolate Boys / Viimsi-SK Tapa
Viimsi Kooli spordikompleksis

4. november k 21 
Õhtu koos Ivo Linna ja Anti 
Kammistega 
Pilet 125 krooni 
Jussi Õlletoas 
  
5. november k 14 
Viimsi Raamatukogu 90 
Pidulik aktus ja koosviibimine
Esinevad Elo Viiding ja Tiit 
Peterson poeetilis-
muusikalise aktsiooniga 
“Meie paremas maailmas”
Viimsi Raamatukogus 

5. november k 18 
DJ-ring 
Osavõtt 15 krooni 
Randvere Noortekeskuses
 
6. november k 10–14
Viimsi Taluturg
Viimsi Vabaõhumuuseumis

6. november k 12
Viimsi Kultuuriloo Seltsi Kodu-
looringi kogunemine
Teema: 16. novembri 1988. a 
suveräänsusdeklaratsioon
Lektor: Irene Merik
Rannarahva Muuseumis

6. november k 16
Sõjamuuseumi Filmipäevik
“Soome lahe õed”, rez. Imbi Paju
Info www.esm.ee
Eesti  Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis
  
6. november k 21 
Esinevad Wismari Poisid 
Sissepääs tasuta! 
Jussi Õlletoas

7. november k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

7. november k 13 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
Rohuneeme kabelis

7. november k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

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

7. november k 17
Kontsert: Koit Toome 
“Mälestused“
Piletiga!
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. november k 17–20 
Kitarriõpingud 
Osavõtt 100 krooni 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses
 
8.–14. november
Põhjamaade raamatukogu-
nädal ”Maagiline Põhjala“
Viimsi Raamatukogus

10. november k 17 
Mardijooksuks näo-
maalingute tegemine 
Noortele tasuta! 
Randvere Noortekeskuses 

10. november k 18.30  
Nutikate Naiste Klubi 
Portselani töötuba
Registreerimine ja info: 
Heidi 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

10. november k 19 
Koguduse kool “Ester“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

11. november k 10
Rannarahva Muuseumi 
Kunstiköök
Kohtade broneerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

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

12. november k 18 
Fight Club (noorte meeste grupp)
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
kaminasaalis

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee
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Rummu küla nimi kadus veel nõu-
kogude võimu ajal. Püünsil aga on 
palju nimesid olnud.

Ühel kenal päeval koju Rohuneeme poole 
sõites enam tuttavat silti polnud ja polnud 
ka Rummu-nimelist bussipeatust. Arvata 
on, et vangla-Rummut hakkas see kalurikü-
la nimi segama, kuigi Rummo nimelist küla 
Pringi ja Püünsi vahel kohtame juba 1688. 
aastal. Ta on kandnud ka nimesid Romogård, 
Romo, Rommo ja Rummo. 

Reduktsiooni ajal, kui Rootsi võim kin-
gitud mõisaid tagasi võtma hakkas – Root-
si riik sõdis ja sõdimine pole kunagi olnud 
odav –, arvas reduktsioonikomissar Engel 
Hartman, et küla õige nimi on Råmm, mille 
sakslased ja venelased tegid Rommiks. Kui 
sellest lähtuda, siis võiks Råmmi nime si-
duda rootsi murdesõnaga “råmmet”, mis tä-
hendab niisket või märga maad. Rootslastel 
on ka sõna “roms”, mis tähendab soo-taolist 
maad metsa ja heinamaa vahel. Ka soom-
lastel on sõna “rummakko”, mis tähendab 
soomaad ja soomaa Suurevälja taga metsas 
vähemalt vanasti oli. 

Oli see nimi, mis ta oli, kuid eestlased 
tegid selle Rummuks. Kuigi veel 1726. aas-
tal vene revisjonis on ta Rommo (revisjo-
nid olid sisuliselt rahvaloendused, viimane 
sellenimeline oli 1858. aastal). Olen siiski 
kindel, et Rummu nimel pole ratta rummuga 
mingit pistmist, kuigi Mägiste nii mõtisk-
les. Ja Wieselgren lisas veel, et tema arvates 
Viimsi poolsaare Rummu nimi on teistsugu-
se päritoluga kui Jõelähtme, Kuusalu, Juuru 
ja Vasalemma kandis.

Rummu perenimed
Tavalisemad perenimed Rummul olid Ny-
holm, Wiik (vähemalt viis peret), Niidas, 
Laks, Rumberg, Lillevors või Lillevars. Sel-
le viimase, ka Rohuneemes esineva nimega 
on huvitav lugu, sest nagu Wieselgren tões-
tas, pole siin ei lille ega varrega mingit seost. 
Nimi on mugandus rootsi nimest Liljefors, 
mis tähendab väikest koske! 

Mäletan, et mul oli häid sõpru kooliven-
dade ja -õdede hulgas selle nimega ja ma 
imestasin alati, et miks pagana pärast peaks 
see nimi nii kummaline olema. Ma oleksin 
aru saanud, kui see oleks olnud Lilleõis, aga 
no vars – see ei lähe mitte.

Püünsi oli algselt rootslaste 
küla
Nagu pea kõik vanad nimed, nii on ka Püün-
si küla nimi aegade jooksul muutunud. See 
on olnud Bunysz (1519), Buenas (1537), 
Pinniskulle (1542), Punis (1585), Pynissby 
(1615), Pynäs (1637), Püüns (1866), Piintsi 
(veel 1925). Paul Johanseni andmetel elas 
1519. aastal Bynäsi külas Jacob Oleuszen ja 
1537. aastal Jurgen Boente. Johansen järel-
das sellest, et külas olid kõik rootslased. Ja 
alles 1542 ilmus sinna mees nimega Oleff 
Mathipoyk, kes võis eestlane olla. 

Johansen leidis külast 1729. aastal 
Olloknuti Peteri ja Heicke Jahni. Pole kaht-
lust, et tänane Eigi talu nimi on selle mehega 
seotud. Pole vist ka kahtlust, et Püünsi küla 
nimi on pärit rootsi Bynäsi nimest ehk siis 
Külaneeme nimest. 

Kui Rummu poolt lugema hakata, siis 
olid Püünsi talud järgmised: Järve, Viigi 
(talu taga metsas oli veekogu, mida kutsuti 
Viigi tiigiks; nimi ise on rootsi sõnast “vik”, 
mis on eesti keeles “laht”), Annukse, Ma-
dikse, Eigi, Rootsina, Kristli, Miku, Vanani, 
Luugi, Klaukse, Löösneeme, Kadaka ja Hol-
mi (neid oli kaks). Arvatakse, et Madikse on 
neist taludest kõige vanem. 

Kummaline nimi Löösneem
Tegelik talude loetelu ei vasta ammu enam 
sellele vanale järjestusele. Palju vaidlusi on 
keelemeeste seas esile kutsunud Löösneeme 
nimi, mida minu lapsepõlves veel väga har-
va kasutati. No neem on muidugi selge, aga 
“löös”? Küll on seda katsutud sakslaste ja 
rootslaste ja soomlaste kaela ajada, aga kui 
ma need selgitused läbi olin lugenud, siis 
tundus mulle selle nime kõige tõepärasem 
päritolu olevat rootslaste suust pärit (seda 
enam, et külas elasid ju rootslased). Nimelt 
kutsuti noodaga püüdmas käivate meeste 
ringis neid, kel nooda muretsemiseks raha 
välja panna polnud “notlösare”, sest “lösa” 
tähendab rootsi keeles “ lahti päästma, lah-
ti laskma, vabastama, lahendama”. Ja kuigi 
neil noodas osa polnud, said nad osa saagist, 
sest aitasid noota päästa, s.t kalu välja võtta.  

Kaduv Pandju saar
Püünsi on eriline selle poolest, et küla all 
paikneb Tallinnale kõige lähemal asuv saar 
– Pandju, kuhu saab madala veega jala peale 
minna. Mis saarekese nimesse puutub, siis 
Lönnroti arvates on see soome sõnast “pan-
tio”, mis pidi tähendama ümmargust tara 
lindude või kalade püügiks. See tundub igati 
usutav seletus olema. Kauaks seda saart vist 
enam pole, sest edela- ja läänetormid söö-
vad seal kallast lausa mõlema suupoolega. 
Ka kunagi külapoiste istutatud pihlakas on 
ammu kuivanud. 

Pandjust ulatub vastu Aegnat kari, mida 
minu nooruses kutsuti Oolgruni või Oolbu-
ni kariks. Ei tarvitse olla suur keelemees, et 
siit välja lugeda puhast rootsikeelset Anger-
jakari – Ålgrund. Kuigi tegelikult kutsuti 
Angerjakariks Kräsuli saare edelanurgast 
väljajooksvat kari.  

Maisniidi kivi
Püünsi küla taga metsas asub looduskaitse-
alune Maisniidi kivi, mida erinevatel kaarti-
del praegu Rohuneeme või Maisiniidi kiviks 
nimetatakse. Miks, ei tea, sest vana nimi on 
ju olemas. Kivi lagi on üsna tasane ja vane-
mad inimesed rääkisid, et seal sai kuus paari 
tantsida. Kuni vaprad Nõukogude armee ra-
ketiväelased polnud metsa veel suletud alaks 
teinud, sai kivi otsa ikka ronitud ja imestatud 
sinna puuritud aukude üle. Sõja ajal olevat 
sakslased kivi otsa tahtnud oma kahe 400 
mm kahuri kaitseks flakid üles panna (flak 
– Fliegerabwehrkanone ehk õhutõrjekahur). 
See plaan jäi õnneks katki. Aga ma mäletan 
siiani nende kahurite haukuvat tulistamist ja 
seda, et külanaised siis teadvalt päid noogu-
tasid ja ütlesid, et flakipoisid lasevad.

Ja veel oli Rootsina talu metsas lage 
plats, mida Tokkardiks kutsuti. Ka see nimi 
on ilmselt rootsi päritolu, kas algselt siis 
Stockared või Stockaryd, s.t midagi palki-
dega pistmist – Stockholm on sama sõnaga. 
Kuna meie selle koha nime uhkest päritolust 
midagi ei teadnud, siis poisikestena tegime 
me sinna oma “staadioni”. 

Tõnu Viik

Rummu ja Püünsi

Maisniidi kivi Püünsi külas, Foto Heiki 
Maiberg.

Sarja “Tutvu koduvalla-
ga” järjekordne matk sai 
teoks 3. oktoobril. Kell 
11 kogunesime Randvere 
keskuse esisele, kus meid 
olid vastu võtmas Rand-
vere külavanem Priit ja 
tema eelkäija külavane-
ma ametis Madis – mõle-
mad oma küla patrioodid. 

Ligi 40  huvilist (neist noorim 
viieaastane) asusid Randvere 
meeste juhtimisel teele. Mat-
ka pikkuseks arvati oma viis 
ja pool kilomeetrit. Esimeseks 
peatuseks oli kalmistu ja kirik, 
sealt suundusime mere poole. 
Priidu hoovis tervitas meid 
Priidu ema, käes kommitaldrik 
ja ilusad ning maitsvad õunad. 
Puhuti juttu veidi Randvere 
külast ja ajaloost ning seejä-
rel sammusime mere äärde. 
Kõrkjate vahel rannaliival 
seistes kuulsime Priidult, mil-
lised on küla arenguplaanid. 
Kallasrada peaks kõigile vaba 
olema, samuti peaks suvel saa-
ma mõnusalt suplemas käia. 
Tänu Muuga Sadamale on see 
keerulisem kui varem. Meres 
konutas üks suurem kivi, mil-
lele rahvas Kotkakivi nimeks 
andnud. Nimelt on seal mõned 
korrad kotkast istumas nähtud.  

Edasi matkasime möö-
da kallasrada oma matka sihi 
poole, milleks oli Muuga ka-
belikivi. Teel vestsid lugusid 
Priit ja Madis Muuga sadama 
ehitusest ja  sadama mõjust 
loodusele ja rahvale. Tarkust 
juures kui palju! Saime kokku 
ka paari külamehega, kes ju-
tustasid rannarahva elust enne 

Matk Viimsi idarannikul

sõda, sõja ajal ja nõukaajal. 
Märjas rohus sügiskullas puu-
de ja põõsaste vahel mööda 
kallasada kõndides jõudsime 
sadama viljaelevaatori juurde. 
Tuli veel kõndida ka asfaldil 
ning, ennäe seal paremat kätt 
metsasalus see meie “kivike” 
oma uhkes rahus troonib. Ma-
hult on see Toodrikivi (Nõval) 
ja Ehalkivi (Viru – Nigulas) jä-
rel Eestis kolmas. Ümbermõõ-
dult aga esikohal. Ja pole ka 

täpselt teada, kui palju seda ju-
rakat seal maa sees veel on! Ja-
lad olid juba mõnusalt väsinud. 
Puhkasime veidi, puhusime 
juttu ja nautisime kaunist sügi-
silma. Kosunutena kõndisime 
tagasi matka algusesse Rand-
vere keskusse. Seal ootasid 
meid maitsvad kiluvõileivad, 
juustusaiad ja kuum tee. Sel-
le kõik oli valmistanud meie 
kõikide matkade peakorraldaja 
Volli Kallioni abikaasa Sirje. 
Aplaus ja tänusõnad Sirjele ja 
Vollile. Usume, et Volli ka seal 
kuskil selle imelise ilma kokku 
leppis. Mõnusast surinast väsi-
nud jalgades järeldasime aga, 
et esialgu välja kuulutatud 5,5 
kilomeetrit ei pea paika. Nii ka 
oli. Arvuti abil peilis Priit väl-
ja matka pikkuseks ligi 8 km. 
Ups!!! Tegime endale marulise 
aplausi.

Koduteele asudes  olid lah-
kumissõnad: kohtumiseni järg-
misel matkal!

Enn Teimann

Matkaseltskond on pildi tegemiseks peatunud. Foto Enn Teimann

HEAD MATKAHUVILISED 
JA KEPIKÕNDIJAD!
Järjekordne matk eakate-
le hr. Volli Kallioni juhtimi-
sel toimub kogunemisega 
Randvere Päevakeskuse 
juurde 7. novembril kell 
11.00. Seekord on huvior-
biidis Viimsi idaosa külad: 
Metsakasti,  Aigrumäe ja 
Laiaküla. Matk lõpeb Rand-
vere Päevakeskuses ühise 
teelaua ja võileibadega.

Viimsi Peokeskuses
Pargi tee 12

31. oktoobril kell 16.00 – 20.00

seenioride
sÜGisBaLL

meeleolukat ajaviidet ja tantsu-
muusikat pakub folkansambel 

Piccolo Pärnust

Tervitusvein ja magus suupiste!

avatud ka baar!

olete oodatud!

Korraldab 
Viimsi Pensionäride ühendus

Ürituste kava Viimsi 
eakatele 
27.10 k 18.30 Meeleoluõhtu “Lõhnaravi”, 
külas on Riina Tartu Viimsi Päevakeskuses

28.10 k 12.30 Loeng: Ave Tuisk  “Suguvõsa- 
ja kohajaloo uurimiste peamisi allikaid ning 
arhiivimaterjalide kasutamise tänapäevaseid 
võimalusi”. Viimsi Päevakeskuses

31.10 k 16.00–20.00 Sügisball – meeleolu 
loob “Pikolofolx” SAVOY-peokeskuses

04.11 k 13.00 Hingedeaeg – külas on pere-
kond Kelle Randvere Päevakeskuses

10.11. k 12.00 Teabepäev – külas on hr 
Andres Ergma Viimsi Päevakeskuses

18.11 kell 15.00 Kes novembrikuus on sün-
dinud… Viimsi Päevakeskuses

26.11 k 14.00 Kadripäev Viimsi Päevakes-
kuses

27.11 k 12.00–16.00 Suur SÜGISLAAT Nel-
gi tee 1

02.12 k 13.00 Advendiküünla süütamine 
Randvere Päevakeskuses

14.12 k 13.00 Barokne  jõulutervitus Viimsi 
Päevakeskuses

17.12 k 13.00 Jõulupidu Randvere päeva-
keskuses

22.12 k 14.00 Päevakeskuse jõulupuu Viim-
si Päevakeskuses

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse TEABEPÄEV
1. Pensionäride ühingute tegemistest Ees-
ti Vabariigis. Andres Ergma – Pensionäride 
Ühenduste Liidu juhatuse esimees.

2. Viimsi valla päevaprobleemidest ja aren-
gust.

3. Vaba vestlusring.

Teabepäev toimub 10. novembril 2010
k 12.00 Viimsi Päevakeskuses Kesk tee 1.
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Üritustest 
tulemas
30. oktoober Harjumaa 
meistrivõistlused KOROO-
NAS, üksikmängud / Keh-
ra / Korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit
1.–12. november Har-
jumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused RAHVAS-
TEPALLIS (4.–5. klassi poi-
sid ja tüdrukud) Korraldaja: 
Harjumaa Spordiliit
4. november k 19.30 
Eesti meeste meistrivõist-
lused KÄSIPALLIS: meistri-
liiga mäng Chocolate Boys 
/ Viimsi-SK Tapa / Viimsi 
Kooli spordikompleks

Koolidevahelised 
meistrivõistlused
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused 
said avastardi.

Esimese alana uuel õppeaastal võeti mõõtu staadioniteate-
jooksudes. Kose staadionile kogunes 16. septembril võist-
kondi 14 keskkoolist/gümnaasiumist ja 7 põhikoolist üle 
Harjumaa. Kuidas kõik võistlejad ühele staadionile ära 
mahtusid, võib aimata, sest neljas vanuseklassis ja kahe-
kümnes erinevas teatejooksus startis kokku 328 võistkonda. 

Viimsi Kool oma valla ainsa esindajana osales südilt 
peaaegu igas teatejooksus ning saavutas keskkoolide/güm-
naasiumide üldjärjestuses 8. koha.Võitjaks tuli selles grupis 
Kuusalu Keskkool, põhikoolide grupis saavutas üldjärjestu-
ses esikoha Laagri Kool. Meie noortest tublimatena võitsid 
6.–7. klasside poiste 4 x 800 m jooksus hõbemedali Lukas 
Sulg, Gerrit Tudre, Hannes Ruusmaa ja Mark Oskar Laur.

Koolide meistrivõistlused jalgpallis peeti poistele 
kolmes vanusegrupis – kuni 7. klasside, 8.–9. klasside ja 
10.–12. klasside arvestuses. Kahes nooremas vanusegru-
pis selgitati 27. septembril Viimsis, Lool, Jüris Laagris ja 
Keilas toimunud mängude põhjal alagruppide võitjad, kes 
siis 6. oktoobril Keilas oma vanusegrupi meistri selgitasid. 

Kuni 7. klasside võistkondadest meie vutipoisid finaal-
mängudele ei pääsenud,Viimsi Kooli poisid jäid jagama 
6. kohta ja Püünsi Kooli võistkond 19 võistkonna seas 11. 
kohta. Noorema vanusegrupi võitjaks osutus Jüri Güm-
naasium. 8.–9. klasside poistest olid parimad Keila Kooli 
jalgpallurid. Viimsi Kooli sama vanusegrupi võistkond 
jõudis küll Keilasse finaalmängudele, kuid jäi napilt me-
dalite jagamiselt välja. Püünsi Kooli võistkond piirdus 20 
võistkonna seas 16. kohaga. 10.–12. klasside 12 konkuren-
ti kohtusid 28. septembril Loksa staadionil. Viimsi Kooli 
võistkond jäi seal jagama 5. kohta, kuldaväärt võistkond 
oli sel aastal Maardu Gümnaasiumil.

Koolinoorte jalgpallimeistrivõistluste koondtabelis 
seisab keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses võitjana 
Keila Gümnaasium, teisel kohal Maardu Gümnaasium ja 
3. kohal Viimsi Kool. Püünsi Kool jagab põhikoolidest 4. 
kohta, selle grupi üldvõitjaks tuli Laagri Kool.

Harjumaa meeste 
meistrivõistlustelt
Harjumaa meeste meistrivõistlustel võisteldi 
jalgpallis ja males.

Harjumaa meeste meistrivõistlused jalgpallis peeti 9. ok-
toobril Laagri Kooli väljakul. Kaheksast osalenud võist-
konnast tuli võitjaks ja Harjumaa  meistriks FC Maardu, 
Kiili Spordiklubi ja Aruküla Pallimängude Klubi mees-
kondade ees. FC Viimsi Igiliikur jäi 7. kohale.

Harjumaa meistrid kiirmales selgitati 16. oktoobril Tal-
linnas Paul Kerese nimelises Malemajas. Täiskasvanute 
arvestuses olid mehed kindlas ülekaalus, veerandsajast osa-
lejast vaid kaks võistlesid “naiste laual”. Võit läks siin Tiina 
Põlendikule Kose vallast, teiseks jäi Kristiina Ehala Viim-
sist. Meestest võitis meistritiitli Tarmo Tuul Rae vallast, 
kolmanda koha saavutas Viimsi  esimaletaja Margus Sööt. 
Sügav kummardus Viimsi esinduse ja ka nende võistluste 
eakamale osalejale Dimitri Seislerile, kes suutis välja või-
delda endast tublisti nooremate seas 8. koha. Järelkasvuga 
viimaste Harjumaa meistrivõistluste põhjal just rõõmustada 
ei saa – ainult viisteist noormaletajat kolmes vanusegrupis  
asus malelaua taha  tiitlit püüdma. Kõige noorematest, kuni 
10-aastastest tütarlastest saavutasid kaksikvõidu Viimsi 
Kooli ja P. Kerese Maleklubi õpilased Merilyn Litvinov 
ja Sharon Süvari, kolmandale kohale kahjuks pretendenti 
ei olnudki. Kuni 18-aastastest noortest võitis meistritiitli 
Viimsit ka vabariiklikel valdade mängudel edukalt esinda-
nud Rasmus Kaarel Kilp spordiklubist Reval Sport. 

Harjumaa võistkondlikud meistrivõistlused males pee-
takse Tallinna Malemajas 13. novembril.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Sulgpalli seeniorite 
Euroopa meistrivõistlu-
sed peeti Iirimaa linnas 
Dundalkis 27. septembrist 
2. oktoobrini.

Uhiuues 8 väljakuga spordi-
keskuses Oriel Park’is peeti 
6 päeva jooksul rohkem kui 
700 mängu. Võistlustel osales 
592 sulgpallurit (100 osalejat 
enam kui 2 aastat tagasi peetud 
võistlustel Hispaanias ) 24-st 
Euroopa riigist. Medalid jaotu-
sid 16 erineva rahvuse esinda-
jate vahel. Inglismaa saagiks 
sai 13 komplekti 35-st, Taani 
järgnes 9 kuldmedaliga. Ka 
aastal 2008 oli Inglismaa enim 
medaleid võitnud maa Taani ja 
Saksamaa ees. 

Sulgpalli seeniorite EM Iirimaal

Eesti oli EM-il esindatud 
4 mängijaga. Meespaarismän-
gus võitsid Rauno Kristel koos 

soomlase Timo Alhoga prant-
suse paari tulemusega 2:1. 
Edasi tuli vastasteks teise ase-

tusega rootsi meespaar, kellele 
tuli vanduda alla 2:0. Selle tu-
lemusega jäädi jagama 9.–16. 
kohta. Üksikmängus jäi Rauno 
tulemuseks 17.–32. koht. 

Paremini läks eestlastel 
naisüksikmängus, kus Maarika 
Lõhmus jäi jagama 5.–8. kohta 
ning segapaarismängus koos 
Rein Nuudiga samuti 5.–8. 
kohta. Meespaar Rein Nuudi – 
Aavo Raig jõudsid 16 parema 
hulka võiduga Venemaa esin-
dajate üle, kuid 8 parema hulka 
tõkestas tee saksa paar, kellele 
kaotati tasavägises kohtumises 
2:0. Kõik jäid oma tulemuse-
ga igati rahule ja tekkisid uued 
sihid järgnevateks MM ja EM 
võistlusteks.

Rauno Kristel

Eesti delegatsioon, Rauno Kristel vasakult esimene.

Laupäeval, 2. oktoobril 
toimus Viimsi välisvälja-
kutel juba kolmas igame-
he paarismängu tennise-
turniir. 

Ilmataat tuli meile vastu ning 
päikeselise sügisilmaga saime 
kokku kuus paari. Seekord 
võib öelda, et tegu oli n.-ö 
naiste turniiriga, sest kümne 
naisterahva kõrval oli välja 
tulnud vaid kaks meest. Taas-
kord mängisid kõik paarid 
omavahel läbi, et selgitada 

Igamehe paarismängu tennise-
turniir Viimsis

Tenniseturniirist osavõtnud.

see kõige parem. Mängud olid 
väga põnevad ning esikolmik 
oli lahtine kuni päeva kõige 
viimase kohtumiseni.

 Seekord olid tulemused ja 

paarid järgmised: Tiina Saat 
ja Sigrid Vilborn (I); Katrin 
Kuura ja Margit Laksberg (II); 
Olga Dadajev ja Jaanika Teras 
(III); Kristi Kalvik ja Teini Va-
her; Karita Hommuk ja Arvo 
Saat; Kätlin Jensen ja Rainer 
Pärt.

Tänud kõigile osalejatele 
ning kohtume kevadel, et vä-
lishooaeg taas avada!

 

Kristjan Pakk
peakohtunik

Kundalini jooga kursus rasedatele 

“Laps õpib sinu kõhus. Kõik jõud, julgus, vaimsus ja inspirat-
sioon, mida sa tahad temale anda, tuleb teha enne sünnitust. 
Kui laps on kõhust väljunud, on mäng läbi. Pärast seda on 
ema juht, põetaja, hooldaja. Ema roll algab 
siis, kui laps on tema kõhus.” Yogi Bhajan.

Rasedus on õnnistatud seisund naise 
elus, ta muudab igaveseks sinu elu, iden-
titeedi, reaalsuse ja sinu tuleviku. Sa oled 
õnnistatud imelise andega: võimega kinki-
da oma keha kaudu uus elu. Kogu 40 rase-
dusnädala jooksul toimub sinu kehas väga 
tähtsaid protsesse: sa oled loojaks oma bee-
bi kehale ja iseloomule. Kõik, mida sa sel 
ajal koged, näed, kuuled või väljendad, saab 
sinu lapse elu ja arengu vundamendiks. Sel 
eluperioodil on oluline sinu teadlikkus ja 
identiteet naisena ja emana, sinu väärtushin-
nangud, sära, tervislik eluviis, usaldus ja usk 
endasse. 

Teadliku raseduse kundalini jooga tunnis saab tulevane ema 
põhjalikult ette valmistada oma keha ja meele eelolevaks sün-
nituseks, seda tänu hingamistehnikatele, närvisüsteemi tugev-
davatele harjutustele (sh käteharjutustele), liikumisele, tantsule, 
meditatsioonidele koos mantratega ja lõdvestamisele. 

Joogaharjutusi tehes jälgitakse hoolega, kuidas keha rea-
geerib, ja välditakse liigset pingutamist. Joogatunnis on rõhk 
hingamisel ja lõdvestusel, mõlemad on olulise tähtsusega 
ning abiks nii sünnituseelsel perioodil kui ka sünnituse ajal. 

Meditatsioonid aitavad saada kontakti iseenda, kõhubee-
bi ja partneri hingega, puhastada oma alateadvust ning hoida 
harmooniat keha, meele ja hinge vahel. Oluline on igal hetkel 
olla teadlik ja kontaktis oma beebiga, olla lõdvestunud ja tun-
da end turvaliselt.

Sel suvel oli mul võimalus osaleda Kun-
dalini Jooga Õpetajate Ühingu korraldatud 
koolituskursusel “Teadlik rasedus. Rasedus-
aegne ja sünnitusjärgne jooga ning sünni-
toetus. Teadlik rasedus ja esimene eluaasta 
Yogi Bhajani õpetuse järgi.” Koolitust viis 
läbi maailmas tunnustatumaid rasedusaegse 
jooga õpetajaid Tarn Taran Kaur Khalsa New 
Mexicost (USA). 

Kutsun kõiki beebiootel emasid teadliku 
raseduse kundalini jooga tundidesse, et olla 
teadlikum, tasakaalukam ja õnnelikum oma 
elu imelisel ja kordumatul hetkel. Tahan lõ-
petada Tarn Taran Kauri sõnadega: “Kui nai-
ne raseduse ajal mediteerib ja ennast ülen-
dab, ühineb ta sünnitushetkel universaalse 

loomisjõuga, muutes seeläbi oma lapse ja järgnevate generat-
sioonide saatust. Tee kogu raseduse vältel joogat ja mediteeri, 
see vabastab su minevikuhirmudest, aitab taluda valu ning 
kasvatab julgust.“

Tunnid toimuvad alates 24. oktoobrist pühapäeviti Viimsi 
Huvikeskuse võimlemissaalis kell 12.00. Info ja registreeri-
mine: pille.zupping@gmail.com.

Tej Inder Kaur
kundalini jooga õpetaja

Teadlik rasedus ja kundalini jooga
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ERAKUULUTUSED
Avatud 

õmblussAlong
Haabneeme

Heki tee 6- 61
tel: 529 8020 

609 1490
õmblusteenused

parandustööd

Isikud, kes ei täida 
kohustusi nõue-
tekohaselt Ühistu 

Miidu ees:

1. maie Tuulas
2. Vladimir baulin

3. Heldi Toom
4. Aimur Arukuusk

Soovime leida ausat, kohusetundlikku ning 
lapsesõbralikku naisterahvast, kes oleks 
nõus tegelema nädalavahetustel venekeel-
sest perekonnast pärit poisslapsega – käia 
lapsega jalutamas ning temaga mängida, 
mille käigus areneks lapse eesti keele os-
kus ja eneseväljendus. Tasu kokkuleppel. 
(Aadress: Viimsi vald, Tammneeme küla), 
tel 52 49 421, Juri.

1. jaanuaril 2011 lõpetab Fortum Elekter oma teenindusbüroodes 
sularaha- ja kaardimaksete vastuvõtmise.
Maksete arv meie teenindusbüroodes on aasta-aastalt vähenenud ja täna kasutab seda makse-
viisi vaid väga väike osa meie klientidest. Klientidele, kes eelistavad arveid tasuda sularahas,  pa-
kume alates 1. jaanuarist 2011 koostöös Eesti Postiga võimalust tasuda arveid kõigis Eesti Posti 
postkontorites teenustasuta.

Kõige mugavam viis elektriarve tasumiseks on otsekorraldus. Omades otsekorralduslepingut 
pangas, toimub elektriarve tasumine kindlal kuupäeval otsekorraldusmaksena. Samuti on väga 
mugav teostada makseid läbi internetipõhise iseteeninduse www.fortumelekter.ee. Seal on või-
malik teatada arvesti näite, jälgida tarbimise, arvete ja maksmise ajalugu, muuta kontaktand-
meid ja tellida lisaks erinevaid teenuseid. 

Oleme veendunud, et kliendid, kes on harjunud arveid tasuma meie teenindusbüroodes, leia-
vad uue ja lihtsa võimaluse.

Haabneeme postkontor 
Randvere tee 6 (Viimsi Kaubanduskeskus)
Avatud E-R 10:00-19:00; L,P 10:00-14:00

Palutakse abi pealtnägijailt 
Teisipäeval, 12. oktoobril umbes kell 9.30 juhtus 
liiklusõnnetus Viimsi Kooli juures, Randvere ja 
Kaluri tee ristmikul, kus noormehele, kes sõitis 
mootorattaga, keeras ette musta värvi Mercedes, 
mille roolis oli naine. Mootorratas (oranž Cagiva) 
kukkus ning sai tugevasti viga, viga sai ka moo-
torrattur. Auto sõitis sündmuskohalt minema.
Palume avarii pealtnägijail teatada tel 51 16 256 
või vt@viimsivv.ee.

l Müüa puitbrikett, turbabrikett, puitgraanul, kamina-
puud 40 l kotis, kivisüsi. Tel 637 9411, 56 924 924, Va-
na-Narva mnt 9, www.leilibrikett.ee.
l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, kuusk, kask. 
Toome puud Harjumaal tasuta koju! Tellimiseks helis-
ta tel 52 00 093 või täida tellimisleht internetis www.
puu24.ee.
l Professionaalne lastehoid ootab lapsi vanuses 1,4–3 
eluaastat. Asume Merivälja muuli lähedal. Tel 53 462 
566.
l Ripsmete püsipikendamine! Kogemustega ripsmeteh-
nik paigaldab ripsmepikendusi oma kodus Teile sobival 
ajal. Tel 56 957 808.
l Müüa väetise ja taimemürkideta kasvatatud toidu-
kartulit Ants hinnaga 5 kr/kg. Üle 50 kg koguse korral 
Viimsi vallas kojutoomine tasuta. Info tel 55 600 545.
l Müüa kanaliga garaaz Viimsis Katlamaja teel. Tel 56 
669 906.
l Müüa Viimsi vallas 2-toaline ahiküttega remonti vajav 
mugavustega korter. Kena asukoht, korter 4 korteriga 
kivimaja 1. korrusel. Suur aed. Hind 540 000 kr, tel 58 
417 373.
l Soovin vahetada 3-toalise korteri Haabneemes, Mere-
ranna teel väiksema, 1–2-toalise korteriga Viimsi vallas. 
Tel 50 20 309.
l Pikaajalise kogemusega (sh auditeerimiskogemusega) 
raamatupidaja pakub raamatupidamisteenust. Hind 
kokkuleppel vastavalt dokumentide mahule. Tel 51 00 
055, email kadriniinemaa@hot.ee. 
l Inglise keele eratunnid lastele ja täiskasvanutele. 
Tel 53 012 360.
l Otsin vahvat “vanaema” oma 3,5-aastasele tütrele, 
kes aitaks vajadusel last hoida. Tasu kokkkuleppel. 
Tel 55 609 254.
l Lehtede riisumine, vajadusel äravedu. Tel 53 042 612.
l Viimsi Tervis SPA Hotell – TÄISKASVANUTE UJUMIS-
KURSUSED (algajatele ja stiilikursus edasijõudnutele). 
Uued kursused algavad 15.11.2010. Esmaspäeval k 
17.45–18.35 algajad / k 18.40–19.30 edasijõudnud. Kol-
mapäeval k 8.00–9.00 algajad ja edasijõudnud. Kursuse 
maksumus 1700.- (10 x kaart). Info ja kursusele regist-
reerumine: treener Maie Murasev (IV kat.), tel 52 61 
732. TULE ÕPI UJUMA!
l Viimsi Tervis SPA Hotell pakub tööd muhedale sauna-
mehele. Nõudmised kandidaadile: hea eesti keele oskus, 
kasuks tuleb inglise, soome ja vene keele oskus; hea 
suhtlemisoskus ja rõõmsameelne eluhoiak; saunaalased 

teadmised; hea tervislik seisund. Kandideerimiseks saata 
CV aadressil keiu@viimsitervis.ee.
l Keeleõpe – inglise, rootsi, soome! Koolitame Tallinna 
kesklinna piirkonnas, Kadriorus. Individuaaltundide 
paketid: 20 ak t (20 x 45 min), 30 ak t (30 x 45 min), 40 
ak t (40 x 45 min). 1 ak t (45 min) al 260.-. Proovitund 
soodushinnaga 2 ak t (2 x 45 min) / 2 x 220.-. Parim 
individuaaltundide hind Tallinnas! Minigrupikursuste info 
leiate kodulehelt www.kajavahikoolitus.ee. E-post 
kajavahi@hot.ee, tel +372 55 30 122.
l Teostan erinevaid tehnilisi ning 3D jooniseid. Teen 
metalli- ja keevitustöid. Tel 50 92 595. 
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander. 
l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või garde-
roobi projekteerimisel. Parimad hinnad! www.nagusul.ee, 
nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.
l Annan eratunde reaalainetes. Hind 110 kr/45 min. 
Tel 51 49 154, Andrus.
l 46-aastane aus ja korralik naine otsib koristamistööd 
korterites ja eramajades. Tel 53 915 426, Olga.
l Langetame Teile ohtlikud puud, puhastame territoo-
riume võsast ja puidujäätmetest. Teostame raietöid. 
Kontakt: tel 52 50 893 või 56 260 344, e-mail 
info@vahergrupp.ee.
l Professionaalne massaaz 1,5 t alates 280 kr Viimsis, 
Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0 korrus). Info ja broneeri-
mine tel 55 587 538. 
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning puude 
langetamist. Tel 55 637 666.
l Kasutatud autode kokkuost (1988–2006. a). Võib 
pakkuda kõiki automarke ja ka romusid. Vormistamine ja 
maksmine kohapeal. Töötame ka nädalavahetusel. 
Tel 58 190 200, rain30@hot.ee.
l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. 
Tel 50 29 075, liuguksed.garderoobid@gmail.com.
l Ostan värvilist metalli: vaske, pronksi, alumiiniumi, 
roostevaba, tina jm. Pakkuda võib ka musta metalli jäät-
meid ja musta metalli. Musta metalli vedu tasuta, alates 
200 kg maksan raha. Külmkappe tasuta ei võta. Hinnad 
kokkuleppel. Vedu Viimsist ca 15 km tasuta. Tel 51 82 
499. 
l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja kassitoitu 
(kuivtoit). Kojutoomine tasuta. Tel 53 025 727, Heidi. 
l Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude 
ja okste raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude 
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 56 
169 864.
 

v

v

v



22. oktoober 2010  19

autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Viimsi Autohooldus
AUTODE HOOLDUS, REMONT, 

VARUOSAD, DIAGNOSTIKA
E-R 9.00-18.00

Aiandi tee 26, Viimsi
Tel 62 11 060, GSM: 52 22 844

e-post: vah@vah.ee
www.vah.ee

Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00,  L  10.00–15.00. 

Telefon 600 2292

Olete oodatud!

l Iseteeninduslik garaaz (tõstuki ja 
tööriistade rent) l Autoremont 250.- tund
l Rehvitööd aastaringselt l Haagiste remont 
l Matkabusside remont

Sõidukite Iseteeninduse oÜ
Rohuneeme tee 1/7 (sissepääs Muuli teelt)
info@iseteenindus.ee; www.iseteenindus.ee
Tel: +372 56 92 9525, E-L 9-18 ja P10-16
Garaazis näeme!
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GARAAZIUKSED
TÖÖSTUSUKSED
RULLUKSED

M.K.Door OÜ
Kaluri tee 5, Viimsi

Tel. 501 8424
info@mkdoor.ee, www.mkdoor.ee

Viimsi Tervis SPA Hotell 
ootab nõelravile!

Diagnostika ja nõelravi tunnustatud nõelravi-
spetsialistidelt

Heino Tiik
Urmas Heinmets

Info ja regIsTreerUmIne tel 606 1160

Head lugemis- ja uurimishuvilised!
Eesti arhiivinduse 90. juubeli ja lugemisaasta 

tähe all korraldab Ajalooarhiiv
loengutuuri maaraamatukogudes.

Loengutuuri raames on Viimsi Raamatukogu
28. oktoobril 2010. aastal kl 12.30

Viimsi Päevakeskuse saali
külla kutsunud arhivaari,

kes tutvustab
tänapäevaseid arhiivikasutamise võimalusi ning
suguvõsauurimise ja kohaajaloo peamisi allikaid.

Osavõtt on tasuta. Registreerimine 
kristiina@viimsivald.ee, tel 6066 934, 

Viimsi Raamatukogus või Viimsi Päevakeskuses 
kohapeal.

Kui jõuLuaEG oN uKsE EEs
siis amETis oN jõuLumEEs

Ta NuPuTaB ja muRRaB PEad
Kas oN KõiK LaPsEd oLNud HEad

4. dETsEmBRiL kell 11.00 
Viimsi HuViKEsKusEs ( Nelgi tee 1 )

miku-manni lasteteatri vahva etendus

imeilus
Peale etendust mäng ja trall teatritegelastega 

ja lõpus tuleb külla jõuluvana!

Lastele pääse koos kommikotiga 100 krooni
Etenduse pääse lapsevanemale 75 krooni

Tellimusi võetakse vastu 1. detsembrini!

info telefonil 60 66 838 
Viimsi Huvikeskus

e-post: heidi@huvikeskus.ee
56 676335 Heidi Kirsimäe


