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Helen Allas kutsub üles
looma Viimsisse Naiskodukaitset. Loe lk 4

Tulekul on
mälestusrännak
Korraldaja: EELK Viimsi Püha Jaakobi
kogudus. Toimumise aeg: 24. september k 11–16. Teekond: Tallinn – Viimsi.

Aide autokooli Volvo turvastendil uudistajate pilkude all. Foto Aime Estna

Päev, mil leidus tegevust kõigile
Viiendat korda peetud
turvalisuspäev, mis
seekord oli ühendatud
huviklubide ja -ringide
infopäevaga Viimsi
Koolis, tõi hulgaliselt
rahvast kokku ja andis
hea ülevaate tegevusvõimalustest koduvallas.

Ilus sügisilm tõi 17. septembril Viimsi turvalisuspäevale kokku suure hulga
rahvast. Ja oli ka põhjust
tulla, sest põnevust ja tegevust oli nii Viimsi Kooli
hoovis kui ka majas sees.
Politseiauto juures seisid poisid järjekorras, et
proovida autos rooli taga
istumist. Aide autokool
oli Pärnust toonud kohale
Volvo turvastendil, mille
juures seisid lapsed samuti
ootusärevalt järjekorras, et
saaks autos istudes tunda
seda kõhedat tunnet, mis
tekib, kui auto pöörab rattad ülespoole. See toimuski enamasti autosistujate
suure kiljumise saatel.
Põhja-Eesti Päästekeskuse esindajad aga lasid
inimestel proovida, kuidas käib vahtkustutiga tule
kustutamine. Põnevust oli

palju iga eksponaadi juures. Eriti kuum koht oli
G4S noorteklubi telk, sest
seal tehti soovijaile näomaalinguid.
Koolimajas oli ennast
sisse seadnud suur hulk
spordi- ja huviringe, kes
kõik oma tegevust tutvustasid ja uusi liikmeid
värbasid. Ringid, klubid
ja stuudiod olid hõivanud
koolimaja saali ja fuajee,
nii et kohati oli kitsas liikudagi. Kogumulje sellest
kirevast ettevõtmisest jäi
selline, et Viimsis on nii
lastel kui ka täiskasvanutel
tohutult palju tegutsemisvõimalusi, et vaba aega
kodu lähedal sisukalt ja
tervislikult veeta. Küsimus
on vaid huvis, viitsimises
ja tahtmises midagi teha.

Abivallavanem Jan
Trei: vallarahva osavõtt oli läbi aegade
kõrgeim

Kas võib öelda, et päeva
üks korraldajaid või idee
autor olete teie, abivallavanem Jan Trei?
Olen tõepoolest toonud Viimsi turvalisuspäeva
ürituse korraldamise idee
Viimsisse. Olen varasemalt

analoogseid üritusi korraldanud Tallinna linnas.
Sellest tekkis mõte, et miks
mitte ka samasugust kogukonna turvateadlikkust
tõstvat üritust oma koduvallas teha.
Päeva
korraldamise
osas olid suureks abiks
valla kultuuri- ja spordiamet ning Viimsi Kool.

Mitmes kord see oli juba
vallas turvalisuspäeva pidada?
Seekord toimus Viimsi
turvalisuspäev juba viiendat korda. See näitab, et
tegemist on vajaliku ja elujõulise üritusega.
Mis ajendas sellist päeva
korraldama?
Kui vaadata valla avalike ürituste kalendrit, siis
sealt oli puudu just turvalisuse tagamise ja ennetamisega seotud üritus.
Kogukonnas hakkab
turvalisus peale eelkõige
meist endist ja meie endi
turvateadlikkusest. Mida
turvateadlikum on kogukond, seda turvalisem on
omavalitsus. Mõnikord on
just turvateadlikkus see,
mis aitab säästa inimelusid

ja tervist, rääkimata varast.
Just turvalisuspäeval
on politseinikud, päästjad
ja kiirabitöötajad rahva
keskel, räägivad oma tööst
ja annavad praktilist nõu,
et meil endil oleks turvalisem elada. Näpunäited,
mida jagatakse, on väga
praktilised ja lihtsad. Kas
või see, kuidas käituda
liiklusõnnetuses, mida teha
siis, kui nähakse pealt vargust või röövimist, kuidas
osutada vajaduse korral esmaabi, mida silmas pidada
hoone kütmisel, miks peab
olema kodumajapidamises
pulberkustuti, kuidas seda
kasutada jne.
Inimestega turvalisuse
teemadel vesteldes tekib
mõnikord tunne, et inimesed ei tea isegi riigis kehtivaid hädaabinumbreid 112
ja 110.
Turvalisuspäeva ürituse
oleme alati ühildanud kooli
algusega, et nii lapsed kui
ka vanemad mõtleksid kaasa ohutusele ja turvalisusele kooliteel ning kodudes.
Kuidas on vallarahva osavõtt sellest üritusest muutunud – kas see on kasvanud või kahanenud?

Sel aastal oli vallarahva osavõtt läbi aegade
kõrgeim. Üheks põhjuseks
kindlasti asjaolu, et korraldasime selle aasta turvalisuspäeva ürituse koos kooli
infolaadaga.
Oma osa sellel üritusel
on kindlasti ka ilmal – sel
aastal oli ka väga ilus päikesepaisteline ilm, mis rahva välja meelitas.
Kes olid seekord uued
osalejad ja kes juba tuttavad koostööpartnerid?
Läbi aegade on turvalisuspäevast osa võtnud valla
konstaablid, Põhja prefektuuri Ida politseiosakond,
Põhja-Eesti Päästekeskus,
Tallinna Kiirabi, Maanteeamet, Eesti Naabrivalve, turvaettevõtted G4S ja
Securitas Eesti, Ohvriabi,
Kaitseliit. Sel aastal osalesid uute tulijatena MTÜ
Vabatahtlik Merepäästeühing ning Naiskodukaitse.
Millist tulemust võiks see
päev anda või mis tulemust võiks oodata?
Viimsi turvalisuspäeva
tulemus peaks olema turvateadlikum vallakodanik.
järgneb lk 4

Sel aastal möödub juba 17 aastat päevast, mil
meres jättis oma elu 852 inimest parvlaev Estonial. Samuti möödub 67 aastat ajast, mil jäid
merre paljud Eestist sõja eest Läände põgenenud inimesed, kelle hulk on seni teadmata. Lisaks on aegade jooksul jätnud merel oma elu
paljud meie ligimesed. Samas on alati põhjust
ka tänada nende eest, kes pääsesid eluga nii
parvlaevalt Estonia kui ka jõudsid eluga vabadusse 1944. aastal.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik on rajatud
mälestusmärgina kõigile, kelle elu on soolane
vesi võtnud, seepärast meenutame neid kahte
sündmust iga-aastase mälestusrännakuga.
Mälestusrännak algab Tallinnast Estonia
huku mälestusmärgi “Katkenud liin” juurest
kell 11 palvusega ning seejärel liigutakse jalgsi
Viimsisse Viimsi Püha Jaakobi kirikusse. Rännak lõpeb Viimsis kell 15 toimuva oikumeenilise mälestusteenistusega.
Rännakul on oodatud osalema inimesed,
kelle lähedased on hukkunud merevees, parvlaeval Estonia hukkunute omaksed ja teiste
mere õnnetuste ohvrite lähedased. Samas on
oodatud ka kõik, kes on sellistest rasketest hetkedest pääsenud ja soovivad tänada Jumalat
oma pääsemise eest.
Osalemine mälestusrännakul on prii ja rännulistel on võimalik rännaku lõpus natuke ka
keha kinnitada!

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

“Austa nõrgemat“
laienes Viimsisse
Leader’i programmi Harjumaa osalised
korraldasid 15. ja 16. septembril ühiskonverentsi, mille raames toimunud sotsiaalse ettevõtluse teemagrupil oli võimalus
kaasa lüüa aktsioonis “Austa nõrgemat”.
Seekordsel vaatlusel Viimsi koolimaja
läheduses Randvere teel osalesid vabatahtlikena Reige Ers, Reet Rehtsalu, Valter
Parve, Margus Vain ning Mart Võrklaev. Viisakalt peatunud sõidukina jäi neile silma
auto numbrimärgiga 383 BAU. Preemia –
20 liitrit autokütust – kättesaamiseks palutakse nimetatud sõiduki juhil helistada
telefoninumbril 52 67 368.
Pärnus 1998. aastal startinud algatuse eesmärk on toetada liiklusviisakust sel
kombel, et jalakäijale vöötrajal eesõiguse
andnud sõiduki juht saab sponsorilt preemiaks tasuta autokütust.
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Kas Viimsi–Tallinna suunal
on ette näha keskkonnasäästlikumat transporti?
21. septembril, kui Viimsi Teataja
trükki läheb, esindan Brüsselis Viimsit kui üht projektipartnerit Euroopa
Liidu keskkonnaprojektis “Power”.
Projekt on suunatud CO2 emissiooni
vähendamisele Euroopa tulevikumajanduses.
“Make Low Carbon the norm” – nii kõlab
ürituse üleskutse. Ehk “Muutkem madala
süsinikdioksiidi tase normiks!” Norm tähendab ülekantud tähenduses seadust. Niisiis
peame oma projektiideedega jõudma lõppkokkuvõttes poliitikasoovitusteteni.
Osalen säästliku transpordi valdkonna
paneeldiskussioonil koos Viimsi partnerite Portsmouthi ülikooliga Suurbritanniast,
Krakowi ülikooliga Poolast ja Stockholmi
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega
ehk Säästva Eesti Instituudiga.
Võiksime küsida, et miks on see arutelu oluline just Viimsile? Meie aastapikkuse
töö jooksul projektipartnerina koostasime
koostöös Stratumiga Viimsi ühistranspordi
uuringu, mis käsitleb eelkõige igapäevast
pendelrännet Viimsi ja Tallinna vahel ning
ummikuid tipptundidel. Päeva jooksul liigub Viimsist Tallinna ja tagasi ca 7000 inimest. Miks kasutatakse linna sõitmiseks just
isiklikke autosid? Millised puudused on
ühistranspordil? Kuidas suhtutakse “Pargi
ja sõida” projekti? Kas on Viimsi–Tallinna
suunal ette näha keskkonnasäästlikumaid
transpordivahendeid? Kuidas luua töökohti Viimsisse, et pendelrännet vähendada?
Kuidas täiustada Viimsi-siseste bussiliinide
sõidugraafikuid nii, et kooli sõitvad lapsed
mahuksid hommikuti probleemivabalt bussi
peale? Neile küsimustele otsisime ja leidsime vastuseid.
Lisaks toimus aprillis 2011 Portsmouthi
ülikooli linnaplaneerimise eriala tudengite Design Charrette ehk workshop Viimsi
keskasula parimate planeeringulahenduste
leidmiseks. Alamteemaks ikka keskkonnasäästlik transport.
Koostöös arhitektibürooga Kavakava
lahendasime rannaäärse kergliiklustee Merivälja muulist Pringi jahisadama muulini.
Ning kes ei mäletaks meie juulikuist rattaretke “Külast külla”. Ka selle rahvarohke
üritusega propageeriti tervislikku ning keskkonnasäästlikku jalgrattaliiklust Viimsis.
Majanduskasv on pea alati seotud suurema arvu tööl käivate inimestega, samuti ak-

Harjumaa omavalitsusjuhid said
innustust koostööks
5. septembril kogunesid
Harjumaa omavalitsusjuhid ja keskkonnaametnikud Omavalitsusmajas
arutamaks koostööplaane jäätmevaldkonnas.
Tehti algust 11-kuulise
projektiga “Jäätmehoolduskoostöö arendamine
Harjumaa Omavalitsuste
Liidus”.

Vallavanem kõnelemas rattaretkel CO2 – Vaba
Viimsi.

tiivsema reisimisega ning suureneva veoste
mahuga. Seega suureneb majanduse kasvades CO2 emissioon atmosfääri oluliselt ka
transpordisektorist ning võimendab sellega
kardetud kliimamuutusi.
Energeetika ja kliimamuutuste uurimisega tegelevad asjatundjad prognoosivad, et
Euroopas kasvab süsinikdioksiidi sisaldavate heitgaaside hulk transpordist järgmise 20
aasta jooksul täiendavalt veel 35%. See risk
tuleneb peamiselt eraautode kasutamise kasvust.
Tra Cit projekt on suunatud lahenduste
otsimisele selles valdkonnas, kasutades erinevaid lähenemisi eri maades.
Mitmed Euroopa linnad planeerivad
ühistranspordi ümberkorraldamist biometaanil töötavatele bussidele ja taksodele.
Viimsilased on pakkunud välja elektrilise
koolibussi idee. Üha uuesti tuleb meil koostöös Tallinnaga meelde tuletada 1924. aastal
algatatud trammiliikluse ideed kesklinnast
Viimsi suunal. Ehk ei ole veel hilja see mõte
ellu viia? Tulevikule tuleb mõelda aga veidi
varem, enne kui see reaalsuses kätte jõuab,
ehk siis – just praegu.

Haldo Oravas

Viimsi vallavanem

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
Ajalehe järgmine number ilmub 7. oktoobril.

Projekti käigus analüüsitakse,
miks koostööd teha, kellele
ja millistel tingimustel on see
kasulik. Projekti avaseminaril
osalenud keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja
Peeter Eek märkis, et lisaks majanduslikele põhjustele on oluline pidada silmas ka keskkonnakaitselist eesmärki. Jäätmete
liigitikogumine peab edenema
ja elanike haaratus jäätmeveoga peab olema täielik. Simo
Isoaho Soome Tampere piirkonna kohalike omavalitsuste
jäätmehoolduskoostöö organisatsioonist (Pirkanmaan Jätehuolto OY) rõhutas koostöö
vajalikkust omavalitsuste ee-

liste ärakasutamisel. Soomes
on 33 kohalike omavalitsuste
jäätmehoolduskeskust, millega on hõlmatud 98% maa rahvastikust. Soomes oldi samade
muredega kimpus, mis meil
praegu 1980. aastate alguses.
Jäätmehoolduskeskused Soomes teenindavad omavalitsusi
ja nende elanikkonda, võttes
endi vastutusele korraldatud
jäätmehoolduse
koordineerimise. Viiakse läbi avalikke
hankeid, teostatakse jäätmete
töötluskohtade valikut, elanikkonna teavitamist ja nõustamist, arveldamist elanikkonnaga, tellitakse ja viiakse
läbi uuringuid ja arendustööd.
Lisaks osutatakse samu teenuseid piirkonna ettevõtetele
ning astutakse omavalitsuste
nimel
koostööprojektidesse
jäätmete taaskasutuse suurendamiseks.
HOLi tegevdirektor Aarne Rentik tõi esile seniste
tähtajaliselt
eesmärgistatud
tegevusvaldkondade koostöökogemuse edukust ning pidas
oluliseks eelnevate projekti-

de tulemuste ärakasutamist.
Siinjuures on vastastikku väga
kasulik teha koostööd ülemaakonnaliselt ja ministeeriumitega. Projektinõukogu esimees,
Viimsi abivallavanem Margus
Talsi toetas projekti algatust
ja sõnas, et näeb jäätmehoolduse ümberkorraldamise vajadust eelkõige oma valla näitel
eesmärgiga parandada vallas
elanikele pakutavate teenuste valikut ja taset ning muuta
kohaliku omavalitsuse jaoks
läbipaistvaks ka teenuste hind.
Projektijuht Tõnu Tuppits
soovis seniste heade koostöösuhete jätkumist ning lootis
avatuse ja usalduslikkuse suurenemisele töö käigus. Usaldus ja suhtlemine on koostöö
edu aluseks.
Täiendav info:

Aarne Rentik
HOL tegevjuht
aarne@hol.ee

Tõnu Tuppits
projektijuht
jaatmehooldus@hol.ee

Teemaplaneering
26.09.–23.10.2011 toimub Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Harjumaa kergliiklusteed“ ja selle keskonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek.
Harju maavanem võttis 24.08.2011 korraldusega nr 1584–k vastu Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu “Harjumaa kergliiklusteed“.
Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna
kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi
teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku sidumine teiste infrastruktuuridega.
Planeeringualaks on kogu Harju maakond,
välja arvatud Tallinna linn.
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja
planeeringukaardist. Planeeringus analüüsitakse Harju maakonna kergliiklusteede paiknemist
ning tehakse ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiustamiseks.
Kuna kergliiklusteede rajamisel ja arendamisel
on lisaks kohalike omavalitsuste rahalistele vahenditele kasutuses ka riiklikud ja Euroopa Liidu
ressursid, siis on antud teemaplaneeringut üheks
aluseks kergliiklusteede rajamise rahastamisel.

Planeeringu avalik väljapanek toimub
kõikides Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses ajavahemikul
26.09.–23.10.2011. Koos planeeringuga avalikustatakse ka teemaplaneeringu “Harjumaa
kergliiklusteed“ keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne (KSH). Planeeringu ja
selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda
tööpäevadel asutuste tööaja jooksul.
Koos avaliku väljapanekuga avaldatakse
teemaplaneering ja selle KSH Harju Maavalitsue veebilehel www.harju.ee.
Avalikud arutelud toimuvad 02.11.2011 algusega kell 17.00 Maardu Linnavalitsuses (Kallasmaa 1, Maardu), 03.11.2011 algusega kell
17.00 Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11,
Keila) ja 04.11.2011 algusega kell 13.00 Harju
Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn).
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta on võimalik saada Harju Maavalitsuse arengutalitusest (Roosikrantsi
12, Tallinn), tel 611 8789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee, või tel 611 8790, e-post tiina.
beldsinsky@mv.harju.ee.

Detailplaneringud
03.10.2011, algusega kell 16.00 toimub
Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse
saalis Randvere küla, Kreiukse II maaüksuse
detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Kreiukse II maaüksuse sihtotstarbe muutmine
maatulundusmaast elamumaaks ja kinnistule
ehitusõiguse määramine üksikelamu rajamiseks.
Lisaks on detailplaneeringu eskiis tutvumiseks välja pandud valla veebilehel www.viimsivald.ee.

06.10.2011 algusega kell 11.00 toimub
Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Pärnamäe küla, Soosepa tee 21 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti
tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
määrata Soosepa tee 21 kinnistule ühiskondlike hoonete maa (kultuuri ja kogunemisasutuste maa) sihtotstarve ja ehitada külakeskuse
hoone.
Lisaks on detailplaneeringu eskiis tutvumiseks välja pandud valla veebilehel: www.viimsivald.ee.
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Plaanime Viimsisse rajada
kaks uut kooli

Tervisepäev Viimsis
Täiesti uue töövormina otsustas Viimsi Pensionäride Ühendus hakata korraldama tervisepäeva,
vahetades selle välja talvelaadaga.

Jan Trei
Abivallavanem

Viimsi sai viimati uue
koolimaja aastal 2009,
kui avasime Karulaugu
algkooli. Kahe paralleelklassiga Karulaugu algkool rajati 288 õpilasele.
Tänaseks on sellest möödas
pea kaks aastat. Kahe aasta
jooksul on valla elanike arv
suurenenud ligi 1600 elaniku
võrra ning Viimsi kasvanud
rahvastiku suuruse järgi 7. kohalikuks omavalitsuseks Eestis. Rahvastiku kiire arvukuse
kasv on valdavalt sisserände
tulemusena omakorda kaasa
toonud varasema elanikkonna
vanusstruktuuri teisenemise –
eelkõige laste arvukuse kiire
kasvu ja 30–45-aastaste elanike suhteliselt suure osakaalu.
Rahvastikuprognoos näitab
jätkuvalt laste sündivuse kasvutrende vallas. Aastaks 2013
saavad kooliküpseks 300 last,
mis teeb ca 50 last enam kui
käesoleval aastal kooliteed alustas. Kui aastal 2007 läks Viimsis
I klassi 151 last, siis käesoleval
aastal alustas oma kooliteed 212
õpilast. See tähendab, et igaaastaselt on kasvanud Viimsi I
klassi minevate laste arv ning
aastaks 2013 on Viimsi vald seisus, kus Viimsi Koolis praeguse III (7.–9. klass) kooliastmel
oleva 13 paralleeli asemel on
juba 17 paralleelklassi (lisaks
ka Püünsi Kooli paralleel). Igal
aastal kasvab III kooliaste I-II
(1.–6. klass) kooliastmest “peale
kasvavate” õpilastega. Käesoleval aastal alustas Viimsi Kool 9
esimese klassiga, lisaks Püünsi
Kool 2 esimese klassiga. Viimsi
vald on seega jõudmas lähitulevikus seisu, kus Viimsi Kool ja
Püünsi Kool ei mahuta ära kõiki
kooliastmeid ning on vajadus
uute koolihoonete järgi.
Kohalikul
omavalitsusel
kui koolipidajal on kohustus tagada koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla
haldusterritooriumil võimaluse
omandada põhiharidus. Igal
lapsel on õigus haridusele ning
kohustus täita koolikohustust,
omandada põhiharidus. Võimalused lapsele oma õiguste
ja kohustuste realiseerimiseks
loob kohalik omavalitsus.
Viimsi Vallavalitsuse eelarvest 62% moodustavad kulutused haridusele. Viimsi Vallavalitsus suhtub oma kohustustesse
täie tõsidusega mistõttu proportsioonis õpilaste arvu kasvuga on
kasvanud iga-aastaselt ka kulutused haridusele ning seda eelkõige protsentuaalsete proportsioonide suurenemisega kogu
valla eelarve suhtes.

Protseduure oli küllaga. Foto Enn Teimann
Tulevikukooli eskiisprojekt. Siia tuleks nii valla algkool kui erakoolina tegutsev Rahvusvaheline Kool.

Randvere Kooli eskiisprojekt. Siia tuleb põhikool 432-le õpilasele.

Viimastel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel
lubasime luua valitsemisperioodi jooksul uusi koolikohti ehk
teisiti öeldes uut või uusi koole.
Tänaseks on aktiivse strateegiana töös Viimsisse kahe
uue kooli projekteerimine ja
ehituse ettevalmistamine.

Viimsi Tulevikukool

Koostöös erasektoriga plaanime rajada Miiduranna külla
Bastioni kinnistule uut õppekvaliteeti pakkuva nn Viimsi Tulevikukooli. Viimsi Tulevikukoolis hakkaks olema nii valla
algkool kui ka erakoolina tegutsev Rahvusvaheline Kool. Miiduranna Viimsi Tulevikukool
on planeeritud I–II kooliastmele (1.–6. klassile) ja 432 õpilasele valla n-ö algkooliks ning
Rahvusvahelisele Koolile, kes
pakub 1.–12. klassidele rahvusvahelist IB õpet. Koolihoone
suletud netopinnaga 8000 m2
on projekteeritud ühiskasutusse
Viimsi valla ja Rahvusvahelise
Kooliga. Viimsi Tulevikukooli
eripäraks oleksid süvaõppega
keeleklassid ning loodus–tehnika ja täppisteaduste kallakuga õpe (sh rahvusvaheline),
mille puhul projekteerime koolihoonesse ka kaasaegsed teaduslaborid.
Valmiva koolihoone ruume
netopinnaga 4400 m2 hakkaks
rentima vald ja 3400 m2 Rahvusvaheline Kool, kes täna korraldab õpet Liivalaia tänaval.
Viimsi Tulevikukooli projekteerija on arhitektuuribüroo Ühinenud Arhitektid OÜ ning erasektori koostööpartner vallale SA
Tuleviku Kool, kelle kinnistule
nimetatud koolihoone rajatakse
ning kellelt ka vald tulevikus
kooliruume rentima hakkab.

Randvere Kool

Randvere külla plaanime rajada 432 õpilasele mõeldud I–II
kooliastmel põhineva põhikooli. Kuna vallas on pidevalt
kasvanud erivajadustega laste arv, siis on koolihoonesse
planeeritud rajada ka erivajadustega lastele mõeldud õppeklassid. Erivajadustega laste
õppeblokk planeeritakse eraldi
sissekäiguga ning võimalikult
paindliku ruumide programmi
ning sisekujundusega, et luua
kaasaegsed võimalused Viimsi
valla erivajadusega lastele.
Randvere Kool hakkaks
teenindama peamiselt nn
Viimsi idaranniku lapsi, kes
elavad Leppneeme, Tammneeme, Randvere, Metsakasti,
Äigrumäe, Laiaküla ja Muuga
külas.
Randvere koolihoone projekteerime suletud netopinnaga 5500 m2. Randvere Kooli
plaanime ise rajada vallale
kuuluvale kinnistule Randvere külas. Kooli ehituse kulude
katmiseks võtame laenu, mis
oleks kooskõlas valla fiskaalpoliitilise võimekusega.
Täna on olemas valla koolid
Püünsis, valla keskuses Haabneemes ning põhikool Prangli
saarel. Randvere külla kooli
rajamine tasakaalustaks geograafiliselt tänast koolivõrku
ning tooks piirkonna kooli väga
paljudele peredele lähemale.
Randvere Kooli projekteerib arhitektuuribüroo Arhitektuuriagentuur OÜ.
Nii Miiduranna Tulevikukooli kui ka Randvere kooli rajamisega tekib Viimsisse juurde ca 865 uut koolikohta. Uute
koolide rajamine annab meile
võimaluse oluliselt parandada
õppekvaliteeti Viimsis. Lisaks

piirkonnakoolide võrgustiku
loomisele võtavad uued koolid
maha ka suure surve tänases
Viimsi Koolis kui ka Karulaugu Kooli algklassides.
Kohaliku omavalitsuse kohustus on tagada, et lapsed saaksid kvaliteetse koolihariduse
võimalikult kodu lähedal, mistõttu plaanime paralleelelt uute
koolide ehitusega reformida ja
korrastada kogu valla koolivõrgu. Uute koolide planeerimine
ning koolivõrgu arengukava
uuendamise peamine eesmärk
on tuua I–II kooliastmele kool
võimalikult kodu lähedale,
kindlustada lapsele võimalikult
lühike ning ohutu koolitee.
Kõikidel valla õpilastel peavad olema võrdsed võimalused
ning seda ka materiaaltehnilist
baasi silmas pidades. Viimsi
Kool on plaanis ümber kujundada progümnaasiumiks klassidele 7–12. Lahtiseletatuna, viies
Viimsi Koolist 1.–6. klassid n-ö
olemasolevate ja rajatavate piirkonna koolidesse, võimaldaks
Viimsi Kool alates 7. klassidest
kõikidele valla koolikohustuslikel lastel III kooliastmel õpet
koolis, mis vastab uute kehtima
hakkavate õpikeskkonna nõuetele III kooliastmes ja gümnaasiumis.
Viimsi valla mandriossa
jääks tulevikus 4 piirkonna kooli, mis pakuvad I–II kooliastmel
põhiharidust (Randvere Kool,
Viimsi Tulevikukool, Püünsi
Kool ja Karulaugu Kool) ning
progümnaasium (Viimsi Kool),
lisaks kool Prangli saarel.
Nii Viimsi Tulevikukooli
kui ka Randvere Kooli plaanime tänaste fiskaalpoliitiliste
plaanide kohaselt avada 2013.
aasta sügiseks. Kahe uue kooli
rajamine ning valla koolivõrgu
reformimine on kindlasti väga
ambitsioonikad väljakutsed.
Tänane võimuliit annab endast
parima, et suured plaanid haridusvaldkonnas realiseeruks
ning uued koolid 2013. aastal
sügisel valmiksid. Ikka sellel
üllal eesmärgil, et kõikidel olevatel ning tulevastel koolijütsidel oleks võimalik minna kooli oma kodukoha lähedal ning
omandada haridust valla poolt
parimal pakutud võimalustel.

Laatasid korraldatakse nüüd väga erinevate nimetuste all.
Meie otsustasime, et kõige tähtsam on eakale inimesele
tervis, ning lootsime nii inimesi ette valmistada pikaks ja
külmaks talveks. Valisime septembri keskpaiga, sest see
tundus õige aeg – lapselapsed juba koolis, aiatööd lõpukorral ja aega iseendale mõelda.
Panustasime enim protseduuridele: vererõhk, kolesterool, veresuhkur, luutihedus, mis küll kahjuks ära jäi, kuid
protseduure oli küllaga ja iga soovija sai vastuse oma tervislikule seisukorrale. Toredasti saime kaubale MTÜ-ga
Silmalaegas, mis pakub abivahendeid kuulmis- ja nägemispuudulikkuse korral, teeb kohapeal mõõtmisi ja analüüse, mida iga eakas individuaalselt vajab. Abistajate toel
jõudsime kopsu-uuringu tegemise juurde, millele lisandus
veel võimalus tutvuda Corega abivahenditega proteeside
puhuks ja tundlike hammaste raviks.
Sisukad loengud olid ravimite hinnakujunduse ja soodusravimite teemal, mida käsitles sotsiaalministeeriumi
ravimiosakonna hinnakujundusspetsialist Agnes Männik.
Kodutohter Aleksander Brunfeldi (Rakverest) huvitavast vestlusest saime teada, kuidas paigutada oma magamiskohta nii, et olla terve ja tegus, mitte võidelda vales
kohas magamisest tekkinud raskete haiguste tagajärgedega.
Loengud vaheldusid praktiliste protseduuride, mõõtmiste, ravivõimlemisharjutuste (Fertilitase ravivõimlemisspetsialist Natalja) ja rütmika tantsu (Elina-Lehta Kaasik)
näidetega – ikka selleks, et virgutada keha ja vaimu, tagades
kerge sammu ja hea meeleolu igapäevases elus.
Osavõtjaid oli küllaga, arvan et tublisti üle 80. Loodame koos vastu minna külmale ja lumerohkele talvele, nagu
ennustavad ilmatargad.

Viiu Nurmela

Konverents linnalähipiirkondadele
Harjumaa Leader korraldas 15.–16. septembril
Viimsis rahvusvahelise konverentsi, kus kõneldi
väljakutsetest ja võimalustest linnalähedastes
maapiirkondades.
Konverentsi põhieesmärk oli tutvustada maaelu mitmekesiseid võimalusi ja näidata maaelu kui elamisväärset alternatiivi linnaelule. Plenaarsessioonidel keskenduti järgmistele
teemadele: ettevõtlus linnalähedastes piirkondades – demograafilised näitajad ja tegelikkus, sotsiaalne ettevõtlus
linnalähedastes Leader piirkondades – vajadused ja võimalused ning (väike)ettevõtjate väljakutsed ja võimalused
maapiirkonnas täna ja tulevikus.
Konverentsil esinesid Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli ja Helsingi Ülikooli teadlased, kogemusi jagasid
maapiirkondade ettevõtjad. Lisaks plenaarsessioonidele oli
konverentsikülastajal võimalus osaleda aruteludes, kaasa
lüüa väitlustes ning tutvuda Harjumaa linnalähedaste Leader piirkondadega.
Konverentsi korraldasid neli Harjumaa Leader gruppi:
Põhja-, Ida- ja Lääne-Harju koostöökogud ning Nelja Valla
Kogu. Konverentsi avas Harju maavanem Ülle Rajasalu.
Konverentsi sihtgrupp olid linnalähedaste piirkondade
arengust ja (väike)ettevõtluse arenguvõimalustest huvitatud aktiivsed inimesed.

VT

4

23. september 2011

Päev, mil leidus tegevust kõigile
algus lk 1
Selline, kes oskab vältida ohte
ning käituda adekvaatselt ohuolukordades. Tean ka inimesi,
kes on saanud just turvalisuspäevalt ideid oma naabrivalvesektori loomiseks vallas. See
on klassikaline näide, kuidas
oma küla saab panustada turvalisse elukeskkonda.
Mida abivallavanemana valla turvalisuse kohta arvate?
Viimsi vallas on täna turvaline elada. Kuritegevuse profiil
Viimsis on ennekõike varavastased kuriteod ning vargused
elamutest, mida aeg-ajalt ette
tuleb. Ka kõiki neid vargusi
saavad elanikud ise ära hoida,
olles edaspidi hoolsamad oma
vara suhtes. Turvaline elukeskkond nõuab ka kogukonnaliikmetelt pingutamist. Turvalisus ühiskonnas sünnib ikkagi
koostöös riigi, omavalitsuse
ja kodanike vahel. Turvalise
elukeskkonna kujundamine on
meie kõigi kätes. Turvalisus
hakkab peale väga väikestest
asjadest. Kas või sellest, et kui
märgatakse oma külas midagi
kahtlast, peaks sellest esimesel
võimalusel ka politseile teada
andma.

2

3

1
1) Päästeamet näitas oma
vägevat tehnikat.
2) Ennast tutvustasid Harjumaa
Kaitseliit ja naiskodukaitsjad.
3) Oma käega sai tuld
kustutada.
4) Kaks sündmust koos –
turvalisuspäev ja infolaat.
5) Karate demonstratsioon
kooli laval.

Turvalisuspäev oli seekord
ühendatud infopäevaga –
ilmselt väga mõttekas. Kas
nii saab olema ka tulevikus?
Sellel aastal korraldasime
tõepoolest Viimsi turvalisuspäeva koos kooli infolaadaga.
Tulemus oli suurepärane. Nii
turvalisuspäeva kui ka kooli
infolaada sihtgrupp oli kattuv
– lapsevanemad ja lapsed, kellele need üritused ongi suunatud. Alati on mõistlik korraldada üks suurem üritus kui kaks
väiksemat. Kindlasti plaanime
ka järgmisel aastal turvalisuspäeva ja kooli infolaada ühildamist.

4

6) Viimsi keeltekool kutsus
õppima.

5

7) Viimsi Huvikeskus pakkus
põnevaid tegutsemisvõimalusi.

6

7

8) Esmakordselt tutvustas end
Viimsi vabatahtlik merepääste.
Fotod Aime Estna
Rohkem pilte
vt www.fotograafid.ee
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On aeg luua Viimsisse oma Naiskodukaitse ühendus
Viimsi naine, kas sa
armastad Eestimaad? Kas
tahad olla kasulik oma
riigile, oma vallale, oma
inimestele? Tunned, et
oled võimeline andma
endast midagi enamat ka
koduseintest väljaspool?
Mina tundsin kõike seda ning
otsides selleks sobivat väljundit leidsin enda jaoks Naiskodukaitse. Suur oli minu üllatus,
kui avastasin, et Viimsis ei olegi Naiskodukaitse jaoskonda.
Samas olen enam kui kindel,
et Viimsis on palju aktiivseid
heatahtelisi naisi. Seega oleme
nüüd loomas Viimsisse oma
jaoskonda, mis on osa Naiskodukaitse Harju ringkonnast.
Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, kus leidub
harivat ja väljakutseterohket
tegevust igale naisele – kõik

Paraadvormis Naiskodukaitsjad köidavad pilku.

liikmed läbivad baasväljaõppe, valivad vastavalt erialale lisakursusi, saavad teha sporti ja
osaleda militaarses tegevuses
ning võtta osa seltskondlikest
üritustest. Liikmete väljaõpe
ja organisatsiooniline tegevus
on suunatud Kaitseliidu ülesannete täitmisele, läbi mille

saab iga liige anda oma panuse riigikaitse arendamisesse ja
laiemalt kogu ühiskonna paremaks muutmisele.
Me ühendame endas eri
põlvkondadest ja erineva sotsiaalse taustaga tegusaid naisi,
andes kõigile võimaluse mitmekülgseks ning kasulikuks

ühiskondlikuks tegevuseks.
Naiskodukaitse organisatsioon annab ühelt poolt võimaluse naistele olla osaline riigikaitses, teisalt jällegi on see ka
põnev ja huvitav eneseteostus.
Lisaks naistele sobivas võtmes
väljaõppele, saab NKK-s tegeleda väga paljude erinevate
valdkondadega. Igaühele leidub meelepärast tegevust!
Mina tahan elada sõbralikus, turvalises ning ühtehoidvas Viimsis. Tahan, et inimesed
oleksid abivalmid, tegusad ja
toredad. Usun, et kõigile meeldiks selline elukeskkond. Naiskodukaitses omandatud teadmised ja oskused on rakendatavad
nii organisatsioonisiseselt kui
ka -väliselt. Liikmeid koolitatakse eluks vajalike teadmistega. Õpitavad oskused on lisaks
riigikaitselisele väärtusele eelkõige kasulikud igapäevaelus.
Võtame näiteks esmaabi, mis

on üks osa baasväljaõppest.
Samuti on meil väga palju toredaid seltskondlikke ja lõbusaid
koosviibimisi. Naiskodukaitses
on võimalik teha sporti, osaleda
militaarses tegevuses, tegeleda
näitlemise-tantsimise-laulmisega, valmistada näiteks 300
inimesele suppi, teha käsitööd,
olla sotsiaalselt kasulik jpm.
Kui aga arvad, et sul ei ole
pere ja töö kõrvalt aega millekski rohkemaks, siis loodan,
et mõtled korra uuesti. Kuna
Naiskodukaitse organisatsioon
on vabatahtlik, siis tegelevad
kõik tema liikmed sellega oma
töö, pere ja isikliku elu kõrvalt.
Paljudel üritustel on meil ka võimalus olnud lapsed kaasa võtta!
Igaüks panustab vastavalt oma
võimalustele ja võimetele. Ehk
aastas 72 tundi ikka leiad!?
Naiskodukaitse liikmeskond
on sama kirju ja erinev kui on
Eesti naine üleüldiselt. Kedagi

ei ole ühe vitsaga löödud ega
samast puust tehtud. Liikmeks
olemine ei eelda, et oleksid füüsilise supervormi tipus või mingi konkreetse võime/oskusega.
Kõik, mis sul olemas peab olema, on tahe sotsiaalselt kasulik
olla ning samas iseennast arendada ja teostada.
Oktoobris toimub Viimsis Naiskodukaitset tutvustav
üritus. Kui oled meist rohkem
huvitatud ning soovid lisainformatsiooni, siis vaata www.
naiskodukaitse.ee või võta minuga ühendust e-post aadressil
helen@penpaper.ee või telefonil 50 62 220.
Samas, kui sa tunned või
tead kedagi Viimsi vallast, kes
oli Naiskodukaitse liige enne
aastat 1942, palun võta samuti
ühendust!

Helen Allas

Naiskodukaitse Harju ringkond
Viimsi elanik
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Tõnu Raadik: Harjutan
viiulit iga päev

Kodu soojus või
kodusoojus?

Viimsis, Tsunftijänese
antiigigaleriis astuvad
publiku ette koos Henn
Rebane akordioni ja Tõnu
Raadik viiuliga. Mõlema
virtuooslik pillimäng
tõotab ilusat muusikaelamust.
Jõhvis 1957. aastal sündinud ja
kasvanud Tõnu Raadik õppis
oma sünnilinnas lastemuusikakoolis viiulit ning tuli sama
pilli edasi õppima Tallinna G.
Otsa nimelisse muusikakooli. Otsa-kooli ajal hakkas ta
ka bändides mängima. “Need
olid erinevad, folkmuusikast
hevini välja,” ütleb Raadik,
keda paljud said tundma-teadma Kukerpillide ajast. “Enne
Kukerpille tegime Otsa-kooli
poistega väga ägedat folkbändi nimega Kratid. Hiljem olen
paljudes erinevates koosseisudes mänginud, viimasel ajal
palju džässmuusikat.”
Juba õppinud pillimehena otsustas noormees minna õppima
lavakunstikateedrisse. “Kuna ei
tahtnud vene sõjaväkke minna,
seal olid ainsana järelkatsed sel
aastal. Üritasin algul konservatooriumi ikka viiulit õppima
minna, aga ei võetud vastu.”

Äge aeg nukuteatris

Pärast lavakunsti eriala lõpetamist töötas Tõnu Raadik kuus
aastat näitlejana nukuteatris.
“See oli äge aeg,” meenutab
ta. “Kuidagi oli sinna sattunud suurem hulk muusikuid,
tollane peanäitejuht Rein Agur
muudkui katsetas ja nihutas
teatritegemise piire kaugemale, väga põnev oli.”
Edasi töötas ta noorsooteatris kuus aastat, algul näitlejana, viimase aasta ka muusikalise juhina. See oli Tõnu
sõnul samuti huvitav aeg. Paralleelselt õppis ta samal ajal
komponeerimist Jaan Räätsa
juures konservatooriumis.
“Teatrikunst on väga huvitav, samas minu jaoks tundus

Suvisel ajal on ilmad soojad ja me ei omista
kodu soojusele erilist tähelepanu. Kuid mida
enam ilmad jahenevad, tuuled puhuvad ja päikesekaar madalamaks jääb, seda enam hakkame me mõtlema kodu soojusele ja kodusoojusele. Need kaks väljendit on nii sarnased ja samas
nii erinevad, kuid ühes ideaalses kodus on nad
mõlemad olemas.

“Viiul on ikka põhiline,“ ütleb Tõnu Raadik, kes mängib mitut pilli. Foto Erakogu

muusika ikkagi veel põnevam
olevat. Eriti muusika loomine,” põhjendab ta toonast otsust. Et Raadikust sai just Jaan
Räätsa õpilane, selles oli “süüdi” Raimo Kangro.
“Nukuteatris töötamise ajal
puutusin kokku Raimo Kangroga, küsisin temalt, kas ta tahab
mind muusikaliselt õpetada.
Tema sel ajal ei õpetanud, soovitas oma õpetaja, professor Jaan
Räätsa poole pöörduda. Ma ei
julgenud tükk aega meistrile
läheneda, ükskord siis küsisin
Kuku klubis, kas ta oleks nõus
mind õpetama. Ta oli väga heas
tujus, ütles, miks mitte, kui te
konservatooriumi astute. Tegingi eksamid ära ja astusin uuesti
konservatooriumi.”

Muusikat mitmes
žanris

Tõnu Raadik on kirjutanud
kammer-, teatri- ja filmimuusikat. Erinevatel eluperioodidel
on talle meeldinud erinevad
žanrid. Praegu on uuesti meeldima hakanud laulude kirjutamine, kuid Raadik valdab
ka väga mitmeid pille. “Peale

viiuli mängin mingil määral
klaverit, kitarri, löökriistu.
Samas, viiul on ikka põhiline, seda harjutan endiselt iga
päev.”
Tõnu Raadiku abikaasa Ann
Tenno on tuntud fotograaf, kelle
fotoalbumid on tõelised kunstiteosed. Tihti sõidavad nad koos
reisima, eesmärgiks eelkõige
soov jäädvustada kauneid paiku, vaateid, hetki. Neil reisidel
on oma koht ka muusikal.
“Fotoekspeditsioonidel on
ülesanded laiali jagatud,” räägib Tõnu. “Mina olen autojuht,
et Ann saaks rahulikult pildistada. Muusikat kuulame autos
tihtilugu, Annile meeldivad
tänapäevased prantsuse artistid
Benjamin Biolay, Keren Ann jt.
Analüüsime neid, nende mõttemaailm on täiesti omaette.”
Viimsis Mõisa tee 2 asuvas
Tsunftijänese antiigigaleriis
toimub 5. oktoobril kontsert,
kus koos musitseerivad Henn
Rebane akordionil ja Tõnu
Raadik viiulil. “Hennuga esinesime esimest korda 1976.
aastal, kui Kukerpillidega
Austrias käisime ja Henn seal

rahvatantsijaid saatis. Ta saatis muide ka Tiit Kuusikut, kui
klaverit polnud. Sealt alates
oleme ikka tuhandeid tunde laval koos olnud,” ütleb Raadik.
Viimsi kontserdil esitavad
nad Tõnu Raadiku sügisesi laule, natuke Pariisi akordionimuusikat, kindlasti Raimond Valgret
ja ka sellist 1930ndate aastate
svingmuusikat, mida viiuli ja
akordioniga esitada saab.
“Reeglina tulevad mu
kontserdile inimesed, kes juba
teavad, mida ma teen. Nendega on erakordselt meeldiv
koos aega mööda saata,” ütleb
Tõnu Raadik, kes peab ennast
eelkõige heliloojaks ja viiulit
mängib sellepärast, et meeldib
mängida. Aga kui ta parajasti ei mängi pilli või ei kirjuta
mõnd uut pala, siis kas niidab
muru või lükkab lund – mõlemad on vahelduseks lahedad
tööd.

Annika Poldre

Kontserdipiletid soovitatakse
osta eelmüügist (tel 52 73 049),
et kontserdikülaline saaks istuda antiiksel toolil.

Hooaja avapidu lasteaias Väike Päike
Lasteaias Väike Päike
toimus 7. septembril
hooaja avapidu.
Taaskord suutis Väike Päike
üllatada peo kontseptsiooniga. Alles see oli, kui saime
kaasa elada hooaja lõpupeole,
mille teemaks oli “Putukate
kevadärevus”. Iga pidu, nii
hooaja ava- kui ka lõpupidu,
on õpetliku sisuga, samas ka
kaasahaarav ja põnev. Selle
aasta hooaja avapeo teema oli
“Tuulevaiksel ööl Marko ja
Jaaniga”.
Koos lastevanematega saadeti matkasellid Marko ja Jaan
Eestist teele ümbermaailmareisile. Lisaks publikule aitasid

Matkasellid on jõudnud saamide
juurde.

Ümbermaailmareis algab.

võimsale algusele kaasa väikesed eesti rahvariietes lapsed,
kes lehvitasid sinimustvalget

lippu. Oli see vast võimas algus, mis pani paljudel südamed kiiremini põksuma!
Marko: “Kas tunned, Jaan?”
Jaan: “Mida ma tundma pean?”
Marko: “Tuul tõuseb ja jahedamaks hakkab minema.”
Jaan: “Peame kiiremini sõudma, siis saame sooja.”

Marko: “Sõudmisest siin
enam ei piisa.....”
Nii jõuavad matkasellid
saamide juurde.
Sealt edasi Aafrikasse, Indiasse, Jaapanisse. Külastatakse ka indiaanlasi. Iga maa rahvas tutvustas oma maa kultuuri.
Elevust tekitasid laste kostüümid, mille valmimisele aitasid
kaasa lapsevanemad ja usinad
õpetajad.
Iga pidu Väikeses Päikeses
lõpeb lasteaia oma hümniga,
nii ka seekord.
Väike Päike tänab kõiki osalejaid ja armsaid lapsevanemaid!

Kristi

Väike Päike
päevahoiu rühma õpetaja

Kodu soojusega või õigemini temperatuuriga, mis meie
eluruume täidab, on lood väga realistlikud ja selged. Maja
peab olema tihe ja soojustatud ning ruumis sees peab olema kütteseade, mis ruumis soovitud temperatuuri hoiab.
Siis ongi kodu soe.
Kuid palju keerukamad on lood kodusoojusega – selle
tundega, mis kodus on ja mida kusagil mujal on keeruline
tunda. Mis on see kodusoojus?
On loodud palju laule, mis kirjeldavad seda tunnet,
kodusoojuse tunnet. See on midagi sellist, mis toob rahu
südamesse ja annab meile võimaluse end hästi tunda,
vahel isegi ehk maailma eest peitu pugeda, kui vajame
aega iseenda jaoks. Kuid kahjuks on ka meie maal väga
palju kodusid, kus kodusoojuse tunne on heitlik ja vahel
lausa puudulik. Vahel isegi tundub, et kodust on saanud
paik, kus käiakse vaid magamas, pesu pesemas ja ega seal
muud tehtagi. Ja kui juhtub olema hetk, kus kodus ollakse, siis tuleb ka kasutusele võtta kõiksugu abivahendid, et
ikka oleks suur infomüra ja side maailmaga.
Kõige olulisem ehk üldse, mis kodusoojust tekitab, on
inimsuhted nende inimeste vahel, kelle jaoks mingi paik
on kodu. See, kuidas räägitakse, kuidas mõistetakse ja jagatakse oma rõõme ja muresid – see kõik loob kodust õhkkonda. Sellest tunneme, kas on olemas kodusoojus või on
kodu vaid soe ruum, kus mingid inimesed kokkusaavad
selleks, et omavahel arveid klaarida.
Kodusoojusesse tuleb panustada igal inimesel, vahel selleks ka järeleandmisi tehes oma soovides ja ideaalides, sest
kodus peaks valitsema ju üksmeel ja rahu tulenevalt mõistmisest ja jagamisest, mitte aga autoritaarsest valitsemisest.
Jah, vanematel on teatud asjades suurem sõnaõigus, sest neil
lihtsalt on rohkem elukogemust, kuid kindlasti väga paljus
on oluline ka laste arvamus koos uute ideede ja mõtetega.
Loodan, et ees ootaval sügisel, talvel ja kuni kevadeni välja on meie kodud soojad ja neid täidab kodusoojus,
mis annab igale inimesele rahu südamesse ja teeb meele
rõõmsaks. Ja kui me ka kohtame kedagi, kellel mure kodu
soojusega või kodusoojusega, siis oskame seda märgata ja
aidata seda leida.

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja

Viimsi Kooli koorid noortekontserdil “Tallinn 2011“
Tähistamaks EU-Japan Festi panust Euroopa kultuuripealinna aasta programmi värvikamaks ja mitmekesisemaks
muutmisel korraldab SA Tallinn 2011 tasuta tänukontserdi.
Kontserdil esinevad Eesti ja Jaapani andekad koorilapsed
ning kõlab muusika kõikjalt maailmast. Kontsert toimub Tallinnas Mustpeade majas 23. septembril kell 18.30.
Esinevad laulja Nika Gorič (Sloveenia), koorid Harmony Sun
Smile, Miyagi Sanjo OG, Clair, Raw-Ore ja Ami Choeur Jaapanist ning Viimsi Kooli noortekoor ja mudilaskoor, Tallinna Ülikooli kammerkoor ja Eesti Televisiooni tütarlastekoor.

Liina Guiter
SA Tallinn 2011 projektijuht
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Viimsi Taluturg kutsub ubinapäevale
Ja suur mahlatalguaeg
ongi kätte jõudnud! Viimsi Taluturg ootab kõiki
õunahuvilisi laupäeval
osa saama vahvast õunateemalisest turupäevast.
Tegevusi jätkub kogu päevaks
ja kogu perele. Võtke aga õunakorv ja piknikutekk kaasa ning
tulge Viimsi Vabaõhumuuseumisse talgupäeva nautima.
Ubinapäeval on kavas
palju toredat, alates lõputust
õunakoogisöömisest.
Turupäev kestab kella 10-st 17-ni.
Mahlategu jätkub tõenäoliselt
sarnaselt eelmise aastaga isegi
kuni pimedani!
Õunamahla pressimine:
Kohale veereb iseliikuv suur
mahlapress Hiiumaalt, mis on
täiesti ainulaadne mahlapress
Eestis. Kõik inimesed, kel on
küll õunad, aga mahlapressimise võimalused puuduvad,
saavad tulla kohale oma õuntega ja kohapeal pressitakse
nendest väikse teenustasu eest
valmis mahl. Kodus tuleb mahl
kuumutada, pudelisse panna ja
ongi valmis!
Mahlapressi teenuse hind
on 25 senti/liiter. Mahlapress
alustab sel aastal tööd juba
reedel, 23.septembril kell 14

Õuna peaks olema igale maitsele.

kuni soovijaid jätkub, laupäeval kell 10 kuni soovijaid jätkub, vajadusel ka pühapäeval
kell 9.
Mahlategemiseks on sel
aastal vajalik eelregistreerimine, selleks palume soovist
teada anda, kirjutades e-posti
aadressile ehakai@rannarahvamuuseum.ee või helistades
51 00 281. Palume märkida ka
umbkaudne õunte kogus, mõõtühikuks arvestame kartulikotte.
Kui sul endal mahlapress
kodus, tule koos pressiga appi
teistele mahla tegema. Anna
endast märku, kui oled valmis
talgutele appi tulema – kõik abilised saavad vääriliselt tänatud!
Ubinapäeval teeme mah-

la ka Kohaliku Omaalgatuse
Programmi abil Pringi küla
rahvale hangitud mahlapressiga. Tutvustame masinavärki
ning teeme soovijatele mahla.
Mahlapressi edasiseks kasutamiseks on vajalik eelregistreerimine, lisainfot saab kirjutades e-posti aadressile ehakai@
rannarahvamuuseum.ee
või
helistades telefonile 51 00 281.
Õunte näitus ja istikute müük: demonstreeritakse
Päidre Puukooli kollektsioonaia sügis- ja talveõunte sorte.
Saadaval suures valikus õunapuuistikuid, ploomi- ja kirsiistikuid ning marjapõõsaid.
Õunad: kõik õunakasvatajad on teretulnud müüma

oma aia vilju! Oodatud on nii
koduaiapidajad kui ka suured
õunaistandused.
Kingi õun: kui sul õunad
üle ja tahad ära anda, anna märku – leiame tänuliku omaniku!
Õuntekasvatamise koolitus: koolituse käigus teevad
vabaõhumuuseumi iidsed õunapuud läbi järjekordse noorenduskuuri. Jagatakse näpunäiteid õunapuude istutamiseks
ning hooldamiseks. Koolitust
viib läbi Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute
Keskus, õunapuude istutamist
toetab Päidre Puukool.
Toidublogijate õunakohvik: avatud on ka hõrgutav
õunakoogikohvik, kus mitmed
toredad toidublogijad nii Viimsist kui ka pealinnast pakuvad
kohvi kõrvale soolaseid ja magusaid küpsetisi õuntest.
Tants ja laul: kell 13 esinevad talgulistele Püünsi Kooli
tantsulapsed Hele Pomerantsi juhendamisel. Alates kella
15-st esineb õunakohvikus
ansamblist Jäääär tuntud ja armastatud kitarrist Tõun.
Õunaköök:
valmistame
kohapeal lõkkepajas erinevaid
õunahoidiseid, keedame moosi, õunasuppi jne. Õunapommi
töötoas valmistame suussulavaid ahjuõunu, kuivatatud õunte valmistamise töötoas teeme
kuivatatud õunu nii vanal kui ka
kaasaegsel meetodil.
Leivaküpsetamise õpituba:
2010. aasta Pirita parim leivaküpsetaja Katren õpetab kell
11–15 Silberfeldti kalurielamus koduleiva küpsetamist.
Koduveini
valmistamise
koolitus: veinivalmistamise ekspert räägib koduveini valmistamise saladusi.
Õunakoorimisvõistlus vanavanematele: õun tuleb koorida ühe pika koorega! Võistleja võib kodust kaasa võtta oma
isikliku koorimisnoa. Õunakoorimisvõistlus algab kell 13.
Võitjale auhind!
Õunapiruka küpsetamise
võistlus: ka sel aastal toimub
maitsvate õunakookide küpsetamise võistlus. Osalejad
annavad piruka/koogi korraldajatele koos retseptidega, toimub degusteerimine ja seejärel võitja selgitamine. Koogid
palume viia hiljemalt kell 11
õunakohvikusse. Pirukamaistmiseks lõigatakse kook väi-

kesteks tükikesteks, sest juba
väike tükk suussulavat õunakooki peaks hindaja oma maitseomadustega jalust rabama!
Võitjale on kingituseks Eesti
suurima toiduajakirja Oma
Maitse tellimus!
Lõbusad ja harivad õunateemalised tegevused lastele:
mökerdamised, nikerdamised,
näomaalingud, õunapuurimised,
õunamahla joomise võistlus, õunakorvihoidmise võistlus, õunaseemnetest ehete valmistamine
ja palju muud. Ilusa ilma korral
saavad lapsed ka paadisõite nautida.
Onu Raivo meistriklass:
muuseumiõue tammetõrudest
ja kastanitest meisterdatakse
põnevaid loomi ja muid tegelasi, peenikestele preilidele
õpetatakse looduslikest materjalidest ehete valmistamist.
Ubinapäeval saavad ka lapsed ise õunamahla teha ja mitte mingite mängupressidega,
vaid ikka päris masinavärgiga.
Kogu mahla, mis tekib, joovad
lapsed ise mahlajoomisvõistlusel ka ära! Nii et soovitage
lastel hommikul kõht tugevasti
putru täis süüa, et ikka mahlapressi jaksaksid vändata!
Üks õun igasse päeva, üks
ubinapäev igasse aastasse!
Korraldaja ja idee kaasautor:
Eha-Kai Mesipuu, Viimsi Taluturg projektijuht, 1 lapse ema,
aiapidaja ja eestimaise toidu
austaja, tel 51 00 281, ehakai@
rannarahvamuuseum.ee
Mahlapressimise talgu idee
autor: Indrek Kaing, rahvusmustrite taaselustaja, 4 lapse
isa, igasügisene mahlapressimisfänn
Osalejad: Fie Triinu Schneider, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute
Keskus, Päidre Puupool, ounakoorija.ee, Varlek
OÜ,
Halika
Õunatalu,
Viimsi
Vabaõhumuuseum,Viimsi Taluturu kauplejad, Kunstiköök,
Püünsi Kooli tantsulapsed ning
nende juhendaja Hele Pomerants, Tõun (kitarrist ansamblist Jäääär) ning vabatahtlikud.
Toetajad ja abikäe ulatajad:
Eesti Põllumajandusministeerium, Kohaliku Omaalgatuse
Programm, AS Green Marine,
Kaitseliit, raadio Elmar, ERR,
Jaan Elgula, Viimsi Teataja,
Oma Maitse, AS Milstrand,
Maanteeamet, Päidre Puukool,

retseptiportaal Nami-Nami.ee
ja paljud teised head sõbrad.
Ubinapäeva korraldaja EhaKai poolt siit aga kõikidele õunakummardajatele üks imemaitsev õunakoogiretsept!

Vahukoorene
õunamoosikook
Taigen: 250 g võid, 200 g
hapukoort, 5 dl jahu, 1 tl
soola
Vahele: 400 ml vahukoort,
2 sl suhkrut, purk tükilist
õunamoosi
Taigna jaoks sega esmalt suuremas kausis omavahel jahu ja peensool. Lisa
hakitud või ning hapukoor,
sega taigen ühtlaseks ning
keera saadud taignapall
toidukilesse. Hoia taignapalli külmkapis u 1 tund,
et see jõuaks taheneda ja
oleks kergemini rullitav.
Rulli tainas 3 plaadiks,
tõsta taignarulli kaasabil
ettevaatlikult ahjuplaatidele ja küpseta 225-kraadise
ahju keskosas igaühte 5–6
minutit, kuni taignaplaadid
muutuvad ilusateks krõbedateks ja kuldpruunideks.
Kook koosneb 7 kihist.
Lase taignaplaatidel täielikult ära jahtuda, enne kui
hakkad koogikihte kokku
panema. Kõige alumiseks
kihiks on küpsetatud taignaplaat – kanna sellele mõnus kiht tükilist õunamoosi
ning moosile omakorda paras vahukoorekiht. Seejärel
purusta üks taignaplaatidest, raputa saadud puru
vahukoorekihi peale. Nüüd
kanna purukihi peale moosikiht ning sellele omakorda vahukoorekiht. Kõige
viimaseks kihiks jääb krõbe
taignapuru, selleks purusta
viimane kiht.
Taigna hulka, koogi suurust ning kihtide arvu võib
iga perenaine ise kohandada enda soovide järgi.
Koogi võib valmis teha eelmisel päeval, siis on
see kõige parem, mahlane
ja maitsed on mõnusalt läbiimbunud.

Eha-Kai Mesipuu
koogimaania.blogspot.com

Onu Raivo meistriklass
Viimsi Vabaõhumuuseum ootab väikeseid
sõpru muuseumisse meisterdama.

Septembris ja oktoobris, igal pühapäeval
kell 12–15 juhendab meie vabaõhumuuseumi peremees onu Raivo väikeseid meistrimehi. Koos valmistatakse puust paadikesi, õngi,
kastanimunadest ja tammetõrudest loomakesi
või tehakse kartulitrükki ning lisaks mängitakse lõbusaid mänge. Tegevused toimuvad õues,
palume vastavalt ilmale riidesse panna (vihma
korral meisterdame Kingu talu laudamajas).
Maksumus 3 eurot (sisaldab meisterdamiseks vajalikke vahendeid ning sooja teed). Lisainfo: info@rannarahvamuuseum.ee

Viimsi Vabaõhumuuseum
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Šamaanirännakutest
sündinud linnusemaalid

AASTARING LINNURIIGIS

Randtiir
Viimsis võib kohata peamiselt jõgitiiru, väiketiiru ja randtiiru. Kirjutan lähemalt randtiiru
tegemistest.

Viimsi Huvikeskuses on
Evald Piirisilla maalinäitus, kus on kujutatud
Eestimaal asuvaid linnuseid. Kahekorruselises
galeriis on pildid esitatud
süsteemselt: ülakorrusel
on piiskopi- ja vasall-linnused, all ordulinnused.
Evald Piirisild hakkas maalima 2000. aastal. Esimesed
maalid kujutasid unenägusid
ja nägemusi. Need olid hingepildid teispoolsusest, mis valmisid Soomes üksikul saarel
elades, kus loodusel oli eriti
tugev mõju. “Suhtlesin hingemaailmaga. Selline suhtlemine
paneb mõistma elavat loodust
ja seda austama,” rääkis mees.
Veelgi innukamalt hakkas
ta maalima pärast 2002. aastal
Naissaarel toimunud indiaanilaagrit, kus indiaanlastega koos
higistamistelgis tipis veedetud tundide järel toimus mehe
hingeline taassünd. “Maalida
ei saa, kui sisemine energia on
sassis või on probleemid,” kinnitas ta. “Maalida saab siis, kui
oled kõigest vaba.”

Maalid Eestimaa ajaloost

Linnuseid hakkas Evald Piirisild maalima 2005. aastal. Esimene pilt valmis Paide linnusest, samas tekkis idee maalida
ka vallitorni. Järgmiseks maalis mees Haapsalu piiskopilinnust ja seejärel hakkas pildirida aina kasvama, sest kui kolm
pilti oli maalitud, tuli tunne, et
nii võikski jätkata. Näitusel on
pilte üle kolmekümne. Purtse ja Toolse linnust maalides
ööbis mees samas paigas. Siis
muutus maalimine eriliseks.

Tiiru tiiva all. Fotod: Kilvar Kessler

“Nii tihti, kui võimalik võtan pintsli kätte,“ ütleb Evald Piirisild.

“Siis tekkis õige tunne ja rännak ajas 700–800 aastat tagasi aega, kui meie esivanemad
neid ehitasid,” rääkis Piirisild.
Nüüdseks on tal veel jäänud
maalida vaid umbes viis linnust, siis on kõik sellised ajaloolised paigad läbi käidud ja
ära maalitud.
Kõigi maalitud paikade kohta on Evald Piirisild kõigepealt
infot kogunud, materjale lugenud ja uurinud ning ka ise Wikipediasse infot juurde lisanud.
“Eestimaa ajalugu on huvitav
lugeda ja teada, kes on olnud ja
mis on juhtunud enne meid,” ütles mees, kes on indiaanlastega
koos läbi teinud šamaanirännaku ning saanud indiaanlastelt
hingenimeks Kotkasulg. “Mul
peab maalimiseks tekkima soov
või palve. Minu palve on kohtuda esivanematega.”

Oma
šamaanirännakul
mehe soov täituski – ta nägi
mäenõlva ja koopasuud ning
lõkke ääres esivanemate hingi,
kes talle teed juhatasid. “Nad
näitasid, et orust läbi minnes on
paremal hingede maa, vasakul
teerada päikeses – sinna pidingi
minema,” jutustas mees, kes on
õppinud reikit ja indiaanlastega
laagris veedetud päevade järel
tundnud hinge avanemist.

Energia loodusest

Ajaloohuvi ja maalimispisiku
päris Evald Piirisild oma isalt,
kunsti õppis ta Tallinna 43.
keskkooli kunstiringis. Evald
tunnetab eriliselt tugevat sidet loodusega, selle tunnetuse
juured ja loodusearmastus on
pärit vanaemalt, kes elas Nelijärvel. Maalides saabki ta
energiat loodusega suhtlemi-

sest. “Oleme ju vaid pisikesed
universumi tolmukübemed,”
ütleb Evald.
Mööblitisleri eriala on
Evaldit viinud mööda maailma
väga paljudesse paikadesse.
Kõikjal püüab ta osa saada ka
kohalikust kultuurist ja ajaloost. Tuleval aastal on mehel
plaan minna omal käel LõunaUraalidesse rändama, et uurida
vana aja elu. “Lähen kohtuma
oma esivanemate elukohaga,”
ütleb ta ja usub, et saab selle
reisiga uue huvitava kogemuse.
Linnusemaalide näitus on
kujunenud rändnäituseks –
seda on saanud rahvas vaadata
Türil, Paides, Purtses, Rakveres, Kuressaares, Padisel
ja Stockholmis Eesti majas.
Viimsi Huvikeskuses on näitus
avatud septembrikuu lõpuni.

Eestisse saabuvad randtiirud aprilli lõpus, augustis lahkuvad nad Antarktikasse (lugesite õigesti!). Randtiir on tõsine pikamaarändur – Gröönimaa, Taani ja USA teadlaste
sõnul lendavad randtiirud aastas 80 000 kilomeetrit.
Randtiirud elavad kuni 34-aastaseks. Elu lõpuks on
nad lennanud umbes 2,4 miljonit kilomeetrit. Võimas
saavutus sajagrammiselt linnult! Ühe aasta jooksul näevad nad rohkem tunde päevavalgust kui ükski teine loom
maailmas.
Mõned randtiirud armastavad pesitseda üksikuna, kuid
üldiselt moodustavad nad koloonia. Pesaehitusega ta eriti
vaeva ei näe, pigem vaatab lind, et saaks oma lühikeste
jalgadega pesa juures ringi ukerdada. Jah, kõndimine see
ei ole.
Randtiirud on Rohuneeme poe esise merekalda lahutamatud kaaslased. Need valjult kriiskavad “väikesed kajakad” on siin inimestega üsna harjunud ja haruldasel kombel säilitanud oma koloonia. Loodan, et nad on pesadele
teinekord liigagi lähedal olevate surfaritega territooriumi
osas kokkuleppe saavutanud. See nõuab inimestelt kahtlemata distsipliini ja lindudega arvestamist.
Tiirukoloonial on kindel nähtamatu piir. Selle ületamisel muutuvad muidu inimese suhtes ükskõiksed linnud
üsna ähvardavaks. Liiga julge saab nokaga vastu pead.
Võõras tõmbub kindlasti piiritagusele positsioonile tagasi.
Seal vagusi püsides võib võita lindude usalduse ja vaatleja
pühendatakse tiirude igapäevaellu.

Annika Poldre

Avatud uksed Viimsi Tervis SPA-s
18. septembril oli Viimsi
Tervis SPA spordiklubi
eriti rahvarohke, sest oli
avatud uste päev, mil
toimusid tasuta rühmatreeningud ja lisaks ka
jõusaalis võistlused.
“Oli kordaläinud päev, sest
huvi oli suur,” rõõmustas Viimsi tervis SPA spordiklubi juht
ja treener Kersti Ojalill. Rühmatreeningud kulgesid edukalt
– kõik 12 trenni olid rahvast
täis ning klubi sai juurde palju
uusi liikmeid.
Kaks korda aastas – hooaja
avamisel ja lõpetamisel – on
spordiklubil tavaks korraldada ka võistlusi. “Saab rammu
katsuda, ennast proovile panna
ning uusi eesmärke püstitada,”
põhjendas Ojalill. Kevaditi võisteldi sõudeergomeetril, mehed
tegid surumist maksimaalraskusega, naised kätekõverdusi.
Nüüd, avatud uste päeval
võistlesid mehed lamades su-

Spinningutreening treener Daniel Novikoviga.

rumises ja rippumises, naised
kätekõverdustes ja rippumises.
Meestel arvestati pool kehakaalu ja surumise korduste arvu.
Esikoha võitis Jorma Vangonen
kehakaaluga 82,4 (42,5) kg ja
65 korda. Teise koha saavutas
Rain Laansalu 84,3 (42,5) kg ja
65 korraga (esikoha võitja edastas teda kehakaalu arvestusega).
Kolmandaks tuli Tanel Rebane

78,5 (40) kg ja 61 korraga.
Rippumises
järjestusid
võitjad järgmiselt: 1. koht Rain
Laansalu ajaga 2.19,25, 2. koht
Tanel Rebane ajaga 1.49,00, 3.
Valeri Kivi ajaga 1.22, 4. Jorma Vangonen ajaga 1.12.
Naiste
kätekõverdused
toenglamangus tõid esikoha
Eve Jörsile – 63 korda, 2. koha
saavutas Meeli Kangur 62 kor-

raga ja 3. koha Liis Kristiin
Vaher 60 korraga.
Naiste rippumise võitis
Meeli Kangur ajaga 2.27, 2.
koha võitis Maarja Lilover ajaga
1.57 ja 3. koha Liis Kristiin Vaher ajaga 1.25. Võitjad said karikad, diplomid ning auhinnad.
Oma spordiklubi liikmetele korraldab Viimsi Tervis SPA
18.–20. novembrini spordilaagri vol 2 Kuressaares Grand
Rose Spaas. Kolme päeva
jooksul saab osaleda põnevates treeningutes, mis toimuvad
Kuressaare
spordikeskuses,
kuulata loengut toitumisest,
tantsida zumbat nii vees kui
ka saalis, harrastada joogat ja
Pilatest, nautida saunamõnusid
ja hellitada oma keha ja meelt
spaahoolitsustega. “Võimalus
sportida väga heade treenerite juhendamisel, lõõgastuda
spaas ja veeta üks meeleolukas
nädalavahetus teises keskkonnas,“ rääkis Kersti Ojalill.
Lisainfo: www.viimsispa.ee.

Kaks on paar.

Söömine toimub tiirudel alati kindlatel kellaaegadel
hommikuti ja õhtuti. Kalapüügi ja saagi poegadele toomise osas saab eristada kahte erinevat stiili. Mõned täiskasvanud kalurid lendavad paigal ehk “ripuvad” mere kohal õhus, et äkitselt söösta pea ees – plärtsti! – vette kala
järele. Teised teevad seda edasiliikuvalt lennult. Poegade
toitmise puhul on ühed linnud vaiksed: toovad vähemale kala ja lendavad uut püüdma. Teised teevad, kala noka
vahel, kolooniale õige mitu tiiru peale, nagu ärritamiseks
ja enda osavuse näitamiseks. Vahepeal käiakse kala meres
“läikivamaks” kastmas. Seejärel maandub edvistaja kivil,
kuhu tuleb ka teine lind, kellele kala üle antakse. Saagi
vastuvõtnu toimetab selle poegadele. Mulle näib, et tseremooniameistrid on isaslinnud. Kindel muidugi ei ole.
Hinnanguliselt elab Eestis kuni 10 000 randtiiru. Lind
kuulub kaitstavate linnuliikide III kaitsekategooriasse.

Kilvar Kessler

september 2011

AMETLIKUD TEADAANDED

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 13.09.2011 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
13.09.2011 ISTUNGI OTSUSED
nr 46 Vallavolikogu komisjonide tegevuse lõpetamine ja uute komisjonide moodustamine
nr 47 Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine
nr 48 Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehe valimine
nr 49 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
nr 50 Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
nr 51 Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
nr 52 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haabneeme alevikus Killustiku, Lahe, Nõlva, Platsi ja Platvormi katastriüksustel
nr 53 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Pärnamäe küla, Soosepa
tee 21 katastriüksus
nr 54 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Naissaar, Lõunaküla küla,
kinnistud Vallipere, Hermanni 1, Hermanni 2, Tominga, Glubi, Glubi-I, Rooseni, Arturi, Lõuna-Lutheri, Hermi, Kiini ja Roosnapere
nr 55 Hoonestusõiguse seadmine Rohuneeme kalmistu kinnistule OÜ Viimsi Haldus kasuks
nr 56 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni “Viimsi heaks” koosseisu muutmine
13. september 2011 nr 52
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haabneeme alevikus Killustiku,
Lahe, Nõlva, Platsi ja Platvormi katastriüksustel
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 lõike
7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Haabneeme alevikus Killustiku, Lahe, Nõlva, Platsi ja
Platvormi katastriüksustel vastavalt lähteülesande skeemile. Planeeringu eesmärk on kinnistute
sihtotstarbe muutmine tootmismaast ja jäätmehoidla maast ühiskondlike hoonete ja ärimaaks ning
ehitusõiguse määramine.
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmise menetlemiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu
algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
13. september 2011 nr 53
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Pärnamäe küla, Soosepa tee 21
katastriüksus
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 lõike
7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Pärnamäe külas Soosepa tee 21 katastriüksusel vastavalt
lähteülesande skeemile. Planeeringu eesmärk on ärimaa sihtotstarbe muutmine ühiskondlike hoonete maaks ja ehitusõiguse määramine.
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmise menetlemiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu
algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
13. september 2011 nr 54
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Naissaar, Lõunaküla küla, kinnistud Vallipere, Hermanni 1, Hermanni 2, Tominga, Glubi, Glubi-I, Rooseni, Arturi, LõunaLutheri, Hermi, Kiini ja Roosnapere
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 lõike
7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas, Naissaarel, Lõunaküla külas, kinnistutel Vallipere, Hermanni 1, Hermanni 2, Tominga, Glubi, Glubi-I, Rooseni, Arturi, Lõuna-Lutheri, Hermi, Kiini ja
Roosnapere vastavalt lähteülesande skeemile. Planeeringu eesmärk on Lõunaküla külas arhitektuurselt ja planeeringuliselt tervikliku asustuse kavandamine.
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, vastavalt korralduse lisale 1.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja
lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus
kehtivuse.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
13.09.2011 ISTUNGI MÄÄRUSED
13. september 2011 nr 20
Viimsi valla 2011. aasta eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja “Viimsi
valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 1 ja § 113 lõigete 1, 3, 4 ja 6 alusel
§ 1. Lülitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvesse järgmised muudatused:
1) Eelarve tulud:
Tulu kood

Tulu liik

Kehtiv eelarve

Suurenemine

Vähedamine Uus eelarve

35000

valitsussektorisisesed
toetused

112 343,58

20 010,58

0,00

132 354,16

350000

riigilt ja riigiasutustelt

112 343,58

20 010,58

0,00

132 354,16

350000

riigilt ja riigiasutustelt

98 930,59

3500001

Vabariigi Valitsuse reserv

6 441,45

3 213,40

0,00

3500008

Koolipiim

6 441,45

3 213,40

9 654,85

350001

kohaliku omavalitsuse
üksustelt ja omavalitsusasutustelt

6 971,54

16 797,18

23 768,72

TULUD MUUDETUD

112 343,58

20 010,58

0,00

Kulu kood Tegevusala

Kehtiv eelarve

Suurenemine

Vähedamine Uus eelarve

011121

Vallavalitsus

1 327 876,76

8 924,68

01114

Reservfond

137 643,71

013202

Valla arengukava

203 886,63

7 285,20

045101

Teede ehitus

255 483,35

0,00

0451011

Teede ehitus vald

154 662,80

045102

Teede hooldus

27 609,83

50 000,00

77 609,83

04512

Transpordikorraldus

351 514,07

27 482,00

378 996,07

049001

Viimsi Saared

51 165,34

6 565,30

049003

Muu majandus

25 564,66

-3 000,00

22 564,66

05400

Bioloogilise mitmekesisuse
ja maastiku kaitse

39 727,48

-10 000,00

29 727,48

05600

Muu keskkonnakaitse
(sh keskkonnakaitse haldus)

31 133,15

-6 000,00

25 133,15

066055

Muu elamu- ja kommunaalmaj. kulud

12 616,16

-2 000,00

10 616,16

091101

MLA Viimsi Lasteaiad

2 799 255,18

1 631,59

2 800 886,77

092102

Püünsi Kool

592 915,65

435,63

593 351,28

092122

Prangli Põhikool

106 722,81

27,71

106 750,52

092201

Viimsi Keskkool

4 262 975,42

1 438,47

10900

Muu sotsiaalne kaitse,
sh sotsiaalse kaitse haldus

34 885,66

KULUD

10 260 975,86

98 930,59
9 654,85

132 354,16

1) Eelarve tulud:
1 336 801,44
-15 320,00

103 790,58

122 323,71
211 171,83

-43 460,00

212 023,35

-43 460,00

111 202,80

57 730,64

4 264 413,89
-4 000,00

30 885,66

-83 780,00

10 280 986,44

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
13. september 2011 nr 21
Taksoveo korraldamisega seotud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2,
“Ühistranspordiseaduse” § 5 lõike 1 punkti 2, § 24 lõike 3, majandus- ja kommunikatsiooniministri
26. mai 2004. a määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 2 lõike 5, § 15 lõigete 9 ja 10 alusel.
§ 1. Delegeerida ühistranspordiseaduse § 5 lõike 1 punktis 2, § 24 lõikes 3 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 2 lõikes 5 ja § 15 lõigetes 9 ja 10 sätestatud kohaliku omavalitsuse
ülesanded vallavalitsusele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
13. september 2011 nr 22
Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse” § 32 lõike 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Kultuuri- ja spordikomisjon (edaspidi: Komisjon) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi: vallavolikogu) poolt moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on Viimsi valla kultuuri- ja spordiküsimustega seonduva analüüsimine ja nendes valdkondades ettepanekute tegemine.
(2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.
(3) Komisjoni tegevus lõpeb vallavolikogu otsusega või komisjoni liikmete volituste lõppemisel.

AMETLIKUD TEADAANDED
§ 2. Komisjoni moodustamine
(1) Komisjoni moodustab otsusega vallavolikogu vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.
(2) Komisjoni esimehe ja vajadusel aseesimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitab komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu.
§ 3. Komisjoni ülesanded
(1) Komisjoni ülesandeks on kultuuri ja spordi valdkondades:
1) selgitada välja Viimsi valla lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
2) töötada välja tegevuskavad ning valdkonna arengukavade seire teostamine;
3) anda arvamusi ja esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
4) kontrollida komisjoni valdkonda kuuluvate vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
5) kultuuri- ja spordivaldkonna projektide ning taotluste menetlemine;
6) kaasa aidata Viimsi valla asutuste ja kollektiivide ning teiste Eesti ja välisriikide kultuuri- ja spordivaldkonna kollektiivide ja asutuste vaheliste kontaktide sõlmimisele ja hoidmisele;
7) teha ettepanekuid arengukavasse ja valla eelarve koostamise projekti;
8) teha ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta;
9) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile saadetud kirjade kohta;
10) nõustada vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametit valdkonnaga seotud küsimustes;
11) muude küsimuste menetlemine vastavalt komisjoni töövaldkonnale.
§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused
(1) Komisjonil on õigus:
1) nõuda tutvumiseks vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid;
2) nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja tutvumiseks
dokumente, v.a neid, mis on seadusega keelatud;
3) läbi vaadata ja vallavolikogule ette valmistada komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
4) teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega sõltuvalt probleemi sisust;
5) esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes vallavolikogu antud
volituste piires;
6) esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele;
7) teha ettepanekuid valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamise
projekti ning Viimsi valla noorsoo- ja haridusalasteks tegevuseks ettenähtud eelarveliste vahendite
jaotamise kohta.
8) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
9) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu kehtestatud
korras.
(2) Komisjon esimees annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aastas, esitades
aruande ka kirjalikult;
(3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda;
(4) Komisjoni liige võidakse arvata komisjoni koosseisust välja kui ta ei ole osalenud komisjoni
koosolekul kolmel järjestikusel korral.
§ 5. Komisjoni töökord
(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt
pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu
poolthäälteenamusega.
(2) Komisjoni koosolek toimub reeglina 1 (üks) kord kuus.
(3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), vallavolikogu
üksikliikmed, vallavolikogu esimees ja vallavalitsus. Materjalid, mis lähevad arutusele komisjoni
koosolekul, peavad olema laekunud komisjoni esimehele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku
toimumist e-posti teel.
(4) Komisjoni esimees juhib komisjoni tööd, koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra
kava, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koosoleku, saadab
välja arutlusele tulevad materjalid ja juhatab komisjoni koosolekut.
(5) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeeritakse komisjoni liikmeid vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku algust.
(6) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni
esimees.
(7) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad 2 (kahel) hääletamisel järjest võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
(8) Enne koosoleku algust valitakse protokollija. Komisjoni koosoleku käik, vastuvõetud ettepanekud ja seisukohad protokollitakse. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi
abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud ettepanekud
ja seisukohad, hääletustulemused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla
koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees volikogu kantseleile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
(9) Koosoleku protokoll edastatakse vallavalitsusele, kes teeb vajadusel otsuse komisjoni ettepanekute ja seisukohtade suhtes.
(10) Komisjoni protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas. Digitaalsed koosoleku salvestised säilitatakse vallavolikogu kantseleis 30
päeva arvates komisjoni koosoleku toimumisele järgnevast päevast.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 määrus nr 8 “Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni põhimäärus”.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 15.06.2010 määrus nr 15 “Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimäärus”.
(3) Määrus avaldada Viimsi valla veebilehel.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
13. september 2011 nr 23
Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse” § 32 lõike 1 alusel.
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§ 1. Üldsätted
(1) Noorsoo- ja hariduskomisjon (edaspidi: Komisjon) on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi: vallavolikogu) poolt moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks on Viimsi valla noorsoo- ja haridusküsimustega seonduva analüüsimine ja nendes valdkondades ettepanekute tegemine.
(2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi seadusandlusest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest ning käesolevast põhimäärusest.
(3) Komisjoni tegevus lõpeb vallavolikogu otsusega või komisjoni liikmete volituste lõppemisel.
§ 2. Komisjoni moodustamine
(1) Komisjoni moodustab otsusega vallavolikogu vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.
(2) Komisjoni esimehe ja vajadusel aseesimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitab komisjoni esimehe ettepanekul vallavolikogu.
§ 3. Komisjoni ülesanded
Komisjoni ülesandeks on noorsoo ja haridus valdkondades:
1) selgitada välja Viimsi valla lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
2) töötada välja tegevuskavad ning valdkonna arengukavade seire teostamine;
3) anda arvamusi ja esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
4) kontrollida komisjoni valdkonda kuuluvate vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
5) noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide ning taotluste menetlemine;
6) kaasa aidata Viimsi valla asutuste ja kollektiivide ning teiste Eesti ja välisriikide noorsoo- ja haridusvaldkonna kollektiivide ja asutuste vaheliste kontaktide sõlmimisele ja hoidmisele;
7) teha ettepanekuid arengukavasse ja valla eelarve koostamise projekti;
8) teha ettepanekuid vallavolikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta;
9) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile saadetud kirjade kohta;
10) nõustada vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametit valdkonnaga seotud küsimustes;
11) muude küsimuste menetlemine vastavalt komisjoni töövaldkonnale.
§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused
(1) Komisjonil on õigus:
1) nõuda tutvumiseks vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid;
2) nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja tutvumiseks
dokumente, v.a neid, mis on seadusega keelatud;
3) läbi vaadata ja vallavolikogule ette valmistada komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
4) teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega sõltuvalt probleemi sisust;
5) esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes vallavolikogu antud
volituste piires;
6) esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele;
7) teha ettepanekuid valla arengukava ja selle investeeringute kava ning valla eelarve koostamise
projekti ning Viimsi valla noorsoo- ja haridusalasteks tegevuseks ettenähtud eelarveliste vahendite
jaotamise kohta.
8) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
9) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu kehtestatud
korras.
(2) Komisjon esimees annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aastas, esitades
aruande ka kirjalikult;
(3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda;
(4) Komisjoni liige võidakse arvata komisjoni koosseisust välja kui ta ei ole osalenud komisjoni
koosolekul kolmel järjestikusel korral.
(5) Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavolikogu otsuse või komisjoni liikmete volituste lõppemise
alusel.
§ 5. Komisjoni töökord
(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt
pool komisjoni liikmetest, sh esimees või aseesimees. Ettepanekud ja seisukohad võetakse vastu
poolthäälteenamusega.
(2) Komisjoni koosolek toimub reeglina 1 (üks) kord kuus.
(3) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), vallavolikogu
üksikliikmed, vallavolikogu esimees ja vallavalitsus. Materjalid, mis lähevad arutusele komisjoni
koosolekul, peavad olema laekunud komisjoni esimehele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne koosoleku
toimumist e-posti teel.
(4) Komisjoni esimees juhib komisjoni tööd, koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra
kava, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koosoleku, saadab
välja arutlusele tulevad materjalid ja juhatab komisjoni koosolekut.
(5) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja päevakorrast informeeritakse komisjoni liikmeid vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosoleku algust.
(6) Teiste isikute kutsumise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni
esimees.
(7) Küsimuste arutelu lõpetatakse ettepaneku või seisukoha vastuvõtmisega. Ettepaneku või seisukoha poolt peavad olema üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad 2 (kahel) hääletamisel järjest võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
(8) Enne koosoleku algust valitakse protokollija. Komisjoni koosoleku käik, vastuvõetud ettepanekud ja seisukohad protokollitakse. Protokollimisel on lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi
abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud ettepanekud
ja seisukohad, hääletustulemused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla
koosolekut juhatav komisjoni esimees või aseesimees ja protokollija. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab komisjoni esimees volikogu kantseleile hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
(9) Koosoleku protokoll edastatakse vallavalitsusele, kes teeb vajadusel otsuse komisjoni ettepanekute ja seisukohtade suhtes.
(10) Komisjoni protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas. Digitaalsed koosoleku salvestised säilitatakse vallavolikogu kantseleis 30
päeva arvates komisjoni koosoleku toimumisele järgnevast päevast.
§ 6. Rakendussätted
(1) Määrus avaldada Viimsi valla veebilehel.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
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2. september 2011 nr 19
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimääruse muutmine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 3 “Viimsi valla haridusasutuste
põhimääruse kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 2 alusel ning arvestades
MLA Viimsi Lasteaiad 22.08.2011 taotluses nr 16-1/ 3430 tehtud ettepanekut.
§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 28.08.2009 määruses nr 45 “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahv 3 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(14) Direktori äraolekul (koolitusel, haigestumisel, puhkusel) täidab tema kohuseid igale majale
kinnitatud õppealajuhataja”.
2) Kogu määruse tekstis asendatakse sõna “juhataja” sõnaga “direktor” vastavas käändes.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
9. september 2011 nr 20
Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010 määruse nr 4 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi
sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas” muutmine
Määrus kehtestatakse “Ühistranspordiseaduse” § 5 ja Viimsi Vallavolikogu 14. juuni 2005.a otsuse nr 41 “Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu käivitamine pilootprojektina”, Harju
maavanema 27. juuli 2011 korralduse 1488-k “Liiniveo kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine
Harju maakonna avalikel bussiliinidel”, Harju maavanema 16. augusti 2011 korralduse nr 1555-k
“Avaliku liiniveo kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine bussiliikluses Harjumaa ja Tallinna ühtse
piletisüsteemi liinidel” ning MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus ettepaneku alusel.
Maavanema 27. juuli 2011 korraldusega nr 1488-k tõsteti Harju maakonnas tsoonipiire ületavate
sõitude pileti piirmäärasid. Samuti tõsteti maavanema 16. augusti 2011 korraldusega nr 1555-k Tallinn-Harjumaa 1. tsooni kuukaardi ja Tallinn-Harjumaa 1.-2. tsooni kuukaardi piirmäärasid. Maavanema kehtestatud uued piirmäärad rakenduvad alates 1. septembrist 2011. Piletitoodete hindade
suurendamise põhjuseks on kütusehinna tõus.
Lähtudes eelpooltoodust ning lisaks asjaolust, et hindade muutmine ühtlustab eri tsoonide vahelised sõiduhinnad maakonnas:
§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010 määruses nr 4 „Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi
sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“ tehakse järgmised muudatused:
1) muuta paragrahv 3 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
“(2) Tasuta sõidu õigus Viimsi valla haldusterritooriumil on Viimsi valla elanikuna registreeritud:
1) 65-aastastele ning vanematele isikutele;
2) kolme ja enama lapsega pere lapsele;
3) alla 3-aastase väikelapsega sõitjale.”
2) muuta paragrahv 3 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
“(3) Sõidusoodustused ehk sooduspileti, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi kasutamise õigus
Viimsi valla haldusterritooriumil on Viimsi valla elanikuna registreeritud:
1) põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele ning üliõpilastele;
2) raske- või keskmise puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;
3) pensionäridele.”
3) täiendada määrust käesoleva määruse lisaga.
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 28.06.2011.a määruse nr 18 “Viimsi Vallavalitsuse
15.01.2010 määruse nr 4 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja
sõiduõiguse hind Viimsi vallas” muutmine” lisa “Sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas”.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 1. oktoobril 2011.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
Lisa Viimsi Vallavalitsuse 09.09.2011 määrusele nr 20
Lisa Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010 määrusele nr 4 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi
sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas”
Sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas
Alates 1. oktoobrist 2011 kehtivad Viimsi vallas järgmised piletitooted:
Nimetus

Kehtivus

Maksumus eurodes Kellele kasutamiseks
(ilma kanalitasuta)

2. tsooni üksikpilet (ainult paberkandjal)

60 minutit

0,80

Kõigile sõitjaile

2. tsooni soodusüksikpilet (ainult paberkandjal)

60 minutit

0,40

Viimsi ja Tallinna
elanikele

2. tsooni 30 päeva elektrooniline kaart (IDpilet)

30 päeva

16,00

Viimsi ja Tallinna
elanikele

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

30 päeva

8,00

Viimsi ja Tallinna
elanikele

1. ja 2. tsooni ühisüksikpilet (ainult paberkandjal)

90 minutit

1,50

Kõigile sõitjaile

1. ja 2. tsooni soodus-ühisüksikpilet (ainult
paberkandjal)

90 minutit

0,75

Viimsi ja Tallinna
elanikele

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline ühiskaa- 30 päeva
rt (ID-pilet)

36,40

Viimsi ja Tallinna
elanikele

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

30 päeva

11,20

Viimsi ja Tallinna
elanikele

1. ja 2. tsooni ühiskuukaart (paberkandjal)

kalendrikuu 40,00

Kõigile sõitjaile

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Korralduste lisad on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee
26. august 2011 nr 549
Lähiaadresside määramine Pringi külas katastriüksusele Vanapere II ja Vanapere III
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike1 ja 2, § 48 lõike 2 punkti 1 ja lõike 4, §
50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983
(reg nr 10-7/1368):
1. Määrata katastriüksusele Vanapere II (katastritunnusega 89001:010:5220) lähiaadressiks Vanapere põik 1, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Määrata katastriüksusele Vanapere III (katastritunnusega 89001:010:5221) lähiaadressiks Vanapere põik 3, vastavalt joonisele korralduse lisas.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
2. september 2011 nr 559
Lähiaadresside määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1, lõike 2 punkti 1
ja lõike 4, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna
aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.12/3983 (reg nr 10-7/1368):
1. Määrata katastriüksusele Pärnamäe tee 8a-3 (katastritunnusega 89001:010:1729) lähiaadressiks
Laiamäe tee 7, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Määrata katastriüksusele Pärnamäe tee 8a-4 (katastritunnusega 89001:010:1731) lähiaadressiks
Laiamäe tee 9, vastavalt joonisele korralduse lisas.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
2. september 2011 nr 560
Lähiaadressi määramine Miiduranna külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 5, § 48 lõike 1, lõike 2 punkti 1
ja lõike 4, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna
aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.12/3983 (reg nr 10-7/1368):
1. Määrata katastriüksusele Viimsi kütusebaas (katastritunnusega 89001:010:0480) lähiaadressiks
Randvere tee 5.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
9. september 2011 nr 575
Lähiaadressi määramine Äigrumäe külas
Arvestades asjaolu, et kinnistule mahasõit toimub Tallinna linnas asuvalt Rukkilille teelt ning lähiaadresse määrame mahasõidu järgselt ning võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43
lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1, lõike 2 punkti 1 ja lõike 4, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 5 lõike 2, § 7 lõike 3, Viimsi
Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2
ning maaomaniku 16.08.2011.a esitatud avalduse (reg. nr 10-7/3358):
1. Määrata Äigrumäe külas asuvale katastriüksusele Äigrumäe tee 24 (katastritunnusega
89001:010:6340) lähiaadressiks Rukkilille tee 22, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
16. september 2011 nr 597
Lähiaadresside määramine Haabneeme alevikus katastriüksusele Vardi tee 25
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõiked 1 ja 2, § 47, § 48 lõike 1, lõike 2 punkti
1 ja lõike 4, § 50 lõike 1, 54 lõike 1, § 55 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251
“Aadressiandmete süsteem” § 10 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Annandeks OÜ 07.09.2011 avalduse (reg
nr 10-7/3842):
1. Määrata Haabneeme alevikus katastriüksusele Vardi tee 25 (katastritunnusega 89001:003:1369)
lähiaadressiks Vardi tee 25 // Laanelille tee 2, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Määrata Vardi tee 25 katastriüksusel olemasolevale ridaelamule lähiaadressiks Vardi tee 25 ja
ehitatavale ridaelamule lähiaadressiks Laanelille tee 2, vastavalt joonisele korralduse lisas.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
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23. september 2011

Viimsi valla kultuurikalender

23. september – 16. oktoober
Püsiekspositsioon “Eesti sõjaajalugu muinasajast tänapäevani“
Näitus “Vabaduse teel 1990–
1991”
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 6217 410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, muuhulgas näitused
kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest, Kirovi kalurikolhoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas neljapäev on piletivaba päev!
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo je ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood külastamiseks avatud
K–P k 12–17, L k 10–18 ja P k
12–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo je ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada:
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Rannarahva Muuseumi
Kunstiköök
Lastele vanuses 1,5–3 eluaastat
Igal neljapäeval k 10
Kohtade broneerimine: katrin.
mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis
Rannarahva Muuseumi fotonäitus “Naissaar vanadel postkaartidel“

Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Naissaare tuletornis
Fotokursuse III lennu lõpetajate
näitus
Viimsi Huvikeskuse II korruse
kohvitoas
Kuni 30. september
Eevald Piirisilla maalinäitus
“Eestimaa linnused“
Alates 10. oktoober
Ly Bremraudi juubelinäitus
“Etüüdid õlivärvidega“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. september
Arvo Iho fotonäitus
“Mereäärne Eesti“
Rannarahva Muuseumis
Kuni 30. september
Raamatunäitus “Kool lastevanematele“
Lastele “Jaan Rannap 80“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. oktoober
Näitus “Liiv, mutt, natt, pilk ja
peru – midagi ei saa aru“
Näitus rannarahva naljakast
kõnepruugist ja esemetest
Rannarahva Muuseumis
Kuni 31. oktoober
Eesti kristliku temaatika esimaalija Einar Vene maalinäitus
“Ilmutus“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 11. detsember
Näitus “Spirdivedajad ja
smugeldajad“
Näitus rannarahva salakaubaveost
Rannarahva Muuseumis
23. september k 16, k 19
24.–25. september k 13, k 16
Tsirkuseetendused “HirmusLõbus“
Piletid alates 7 € müügil
kohapeal etenduste päevadel
Info: www.tsirkusetuur.ee
Viimsi Kaubanduskeskuse parklas
23. september k 13
2011/2012 hooaja avamine
Eakate huviringidesse registreerimine
Viimsi Päevakeskuses

Lisainfo ja registeerumine
tel 51 00 281 või
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
24. september k 11–16
Merel hukkunute mälestusrännak Tallinnast Estonia
mälestusmärgi juurest Viimsi
Püha Jaakobi kirikusse
25. september k 11
Jalgsimatk Mäealuse Maastikukaitsealal
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Info: tel 601 2354, Volli Kallion
V2 väljub k 10.33 Viimsi Haigla
juurest
Kõnnikepid kaasa!
Teeme lõket ja grillime vorste
Alustame Tädu kuuse juurest
25. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. september k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
25. september k 12–15
Onu Raivo kutsub lapsi meisterdama!
Lisainformatsioon tel 606 6941
Viimsi Vabaõhumuuseumis
25. september k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Margus Kirja
EELK Randvere Peetri kirikus
26. september k 17, 18, 19
Kitarriõpe
Osavõtutasu 7 €
Info ja reg: kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
26. september k 18
Tervisliku menüü planeerimise
õpituba
Registreerimine: tel 601 1717
ja info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
27. september k 18
Lauamängude turniirid
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Parimatele auhinnad!
Randvere Noortekeskuses

23. september k 16
Sügise alguse tähistamine
www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses

27. september k 18
Koduse massaaži õpituba
Registreerimine: tel 601 1717
ja info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

24. september k 10–17
Ubinapäev – suur õunateemaline turupäev Viimsi Taluturul
Õunamahla tegemise talgupäev – mahlategemisele vajalik
eelregistreerumine
Lõbusad ja harivad õunateemalised tegevused kogu perele
Täpne programm muuseumi
kodulehel www.rannarahvamuuseum.ee

27. september
Eesti meeste karikavõistlused
korvpallis – veerandfinaalid
K 18: BC Kalev/Cramo – KK Pärnu
K 20: BC Rakvere Tarvas –
Piimameister Otto/Rapla
Pilet 5 €, müügil kohapeal 1 h
enne mängu algust
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi
Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

28. september k 18
Hooaja avamine
Huviringidesse registreerimine
Kontsert
Randvere Päevakeskuses

Laval Ülle Toming, Maido Saar
ja tema tantsijad, vokaalansambel Pihlamari
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

9. oktoober k 14.30
Lõikustänupüha jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

29. september k 11 ja k 15
Endla teatri etendus “Kolm
põrsakest ja hea hunt”
Broneeritud Viimsi lasteaedade
lastele
Viimsi Huvikeskuses

3.–31. oktoober
Raamatunäitus “Sügis aias“
Prangli raamatukogus

9. oktoober k 17
Koguperemuusikal “Annie“
Piletid 5 €, perepilet 14 €
Piletid müügil enne etenduse
algust
Viimsi Huvikeskuses

29. september k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
29. september k 19
Endla teatri etendus “Esimesed
suudlused“
Välja müüdud!
Viimsi Huvikeskuses
30. september k 18
Tarkade Naiste Kooli tutvustusüritus
Registreerimine: tel 601 1717
ja info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
30. september k 17
Tüdrukute õhtu
Info:
www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses
30. september k 18, 19
Kitarriõpe
Osavõtutasu 7 €
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
1. oktoober k 12
XII Johan Laidoneri Olümpiateatejooks
Korraldajad: Eesti Spordiselts
Kalev ja MTÜ Kindral Johan
Laidoneri Selts
Viimsi mõisa pargis
1.–19. oktoober
Raamatunäitus “Abiks õpetajale“
Lastele “Raamat õpetab“
Viimsi Raamatukogus
2. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. oktoober k 17, 18, 19
Kitarriõpe
Osavõtutasu 7 €
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
4. oktoober k 18
Näomodelleerimise õpituba
Registreerimine: tel 601 1717
ja info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
6. oktoober k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
7. oktoober k 18, 19
Kitarriõpe
Osavõtutasu 7 €
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
8. oktoober k 11
Viimsi valla kiirmaleturniir
“Kõik mängima!“
Korraldaja: MTÜ Viimsi Maleselts Apones
Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones
8. oktoober k 18
Randvere Noortekeskuse
4. sünnipäeva tähistamine
Info:
www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses
9. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
9. oktoober k 12–15
Onu Raivo kutsub lapsi meisterdama!
Lisainformatsioon tel 606 6941
Viimsi Vabaõhumuuseumis

10. oktoober k 17, 18, 19
Kitarriõpe
Osavõtutasu 7 €
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
11. oktoober k 19
Koguperemuusikal “Annie“
Piletid 5 €, perepilet 14 €
Piletid müügil enne etenduse
algust
Viimsi Huvikeskuses
13. oktoober k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
14. oktoober k 18, 19
Kitarriõpe
Osavõtutasu 7 €
Info ja registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses
16. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
16. oktoober k 17
Koguperemuusikal “Annie“
Piletid 5 €, perepilet 14 €
Piletid müügil enne etenduse
algust
Viimsi Huvikeskuses

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 19.09.2011

2. oktoober k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
2. oktoober k 12–15
Onu Raivo kutsub lapsi meisterdama!
Lisainformatsioon tel 606 6941
Viimsi Vabaõhumuuseumis
2. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
2. oktoober k 19
Meeleolukas õhtu “Mõeldes
Mait Agule“

Tere tulemast!

ja Kaupo Pastakul sündis 3. septembril poeg Otto.
Agnes Asvanyil ja Tomasz Boleslaw Bilinskil sündis
3. septembril tütar Luiza Jadwiga.
l Katrin ja Timo Paberitil sündis 6. septembril poeg Paul.
l Pille Bornil ja Hannes Kivilool sündis 10. septembril poeg
Hans.
l Inga Dmitrijeval ja Heigo Stammil sündis 17. septembril
tütar Nora.
l Grete
l Rita
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Innovatiivsetest energia säästmise
võimalustest ja lahendustest kodus
Aastast aastasse on kulud
energiale suurenenud igas
majapidamises. Ja energia
kallinemine jätkub kiires
tempos. See on ka põhjus,
miks viimastel aastatel
räägitakse üha rohkem
energia säästmise vajalikkusest.

Võimalused energia
kokkuhoiuks oma majapidamises

Sageli arvatakse, et energia
säästmine vajab suuri alginvesteeringuid ning just seetõttu ei võeta ette reaalseid samme, et energiakulusid kokku
hoida. Tegelikult saab hakkama täiesti taskukohaste summadega ja mis eriti oluline,
alati on võimalik investeerida
energiasäästu järk-järgult vastavalt oma võimalustele ning
vajadustele.
Selleks, et paremini hinnata oma koduseid energiakulutusi ja teada energiasäästu
võimalusi, on Eesti Energia
toonud klientideni uue energiasäästu veebi. Energiasäästu
veebi üheks huvitavaks interaktiivseks osaks on 3D kodu.
3D kodus on tarbijal võimalik
tutvuda tüüpilise korteri või
elamu 3D koduga ning leida sealt nõuandeid erinevate
energia säästmise ja kulude
kokkuhoiu võimaluste kohta.
3D kodu eesmärk on aidata
aru saada kodu energiakasutusest ja mõtestada paremini
ühe või teise seadme tegelikku energiakulu ja vajalikkust majapidamises. Näiteks
valgustuse puhul on toodud
välja reaalsed elektrikulud
eurodes nädala lõikes ühe või
teise lambi kasutamisel. Eesti
Energia on välja arvutanud ka
keskmise võidu eurodes, kui
asendada tava lambipirn säästlikuma lambiga. Kulu mõõde
rahalises väärtuses on lihtne
viis, andmaks hea ülevaate,
kui palju reaalset kokkuhoidu
annab üks või teine seade rahaliselt. Kui inimene näeb oma
kulutusi energiale päeva, kuu
või aasta lõikes, on sealt edasi
lihtsam ka mõista ja arvutada
energia säästmisele tehtavaid
investeeringuid, nende väärtust ja tasuvust pikemas perspektiivis.
Lisainfo 3D kodu kohta
leiab veebiaadressilt www.
energia.ee/kokkuhoid.

Konkreetsed võimalused hommepäev
energiasäästust osasaamiseks

Elektroonilised radiaatori termostaadid – kütteenergia kokkuhoid kuni 30%.
Majapidamistes,
mille
ruumide kütmisel kasutatakse
vesiradiaatoreid, on võimalik
paigaldada juhtmevaba elektrooniline termostaat, mis reguleerib vastavalt seadistatud

3D kodu eesmärk on aidata aru saada kodu energiakasutusest.

ajaintervallidele automaatselt
ruumi temperatuuri. Näiteks
saab määrata nädalapäevade
ja kellaaegade lõikes konkreetsed temperatuurid, mida
termostaat automaatselt järgib.
Samuti on olemas spetsiaalsed
programmid, näiteks puhkuseperioodiks, või lahendusi, mis
kontrollivad akende ning uste
avamist ja võimaldavad saata
info termostaadile, et õhutemperatuuri muutuse ajal ruumi
temperatuuri automaatselt vähendada.
Enamasti on sellised termomeetrid lihtsalt paigaldatavad ja sobilikud enamikele
uuemat tüüpi radiaatoriventiilidele ega nõua selle paigaldamisel spetsialisti oskuseid.
Elektrooniliste
termostaatidega on võimalik saavutada
kütteenergia kokkuhoidu kuni
30%.
Energiakulu monitorid –
saadaval nii pistikupesasse
paigaldatav kui ka elektriarvesti külge paigaldatav. Lisaks on võimalik ka uusimaid
monitore ühendada arvutitarkvaraga, mis võimaldavad
analüüsida kodu energiakulu
kuupäeva ja kellaaja täpsusega pikema ajaperioodi jooksul
ning graafikute abil. Monitorid
aitavad mõõta elektrienergiakulu reaalajas ja näitavad kulu
rahalises väärtuses.
Energia säästmisel on
oluline mõista, palju ja kuhu
rohkem kulub energiat igapäevastes toimetustes. Parima
tagasiside annab sellele reaalajas energia kasutamist näitav
monitor. Kui kord kuus oma
energianäit võtta ja selle alusel

maksumus arvutada, siis on
tegemist tagantjärgi olukorra
fikseerimisega ning ei teki ettekujutust, mille arvelt oleks
võimalik energiakulu vähendada. Seevastu energiakulu
monitorid võimaldavad tähele panna iga muudatust ehk
näitlikult tajuda, et kui näiteks
kustutada mittevajalik valgusti esikus, palju see vähendab
energiakulu. Seetõttu aitab
energiakulu monitor tarbimisharjumusi muuta ja selleläbi
säästa.
Energiakulu monitor võimaldab näidata, kui palju kulub energiat hetkel reaalajas
ja näha ka selle maksumust.
Samuti näitab monitor energiakulu päevas ja kuus ning
võrdlust eelmise perioodiga.
Valgusallikad ja valgustus
– nüüd on saadaval erivõimsusega nii LED- kui ka säästulampe, mis on pika elueaga,
kiirestisüttivad, sooja valgustooniga ning paljud võimsamad valgusvihku hämardava
funktsiooniga ehk timmerdatavad.
Iga majapidamine vajab
tänapäeval suurel hulgal valgusteid ja seetõttu on oluline
valida õige valgusallikas, mis
oleks pika elueaga ja aitaks
energiat kokku hoida. Kuigi
turul on saadaval suurel hulgal
säästupirne, on mõistlik valida
pikemas perspektiivis valgusallikaks LED (valgusdiood)
pirn. Tegemist on uue tehnoloogiaga, mis ei ole kuidagi
seotud säästupirnidega. LED-i
eeliseks on ennekõike väga
väike energiakulu ja väga pikk
kasutusiga 25 000–50 000

gav ja taskukohane. Nimelt
iga kord, kui kodus mõni pirn
läbi läheb, saab selle asendada
LED-pirni vastu ja nii järkjärgult kogu majapidamises
valgusallikad uute vastu vahetada. LED-pirne toodetetakse
suures valikus ja igale olemasolevale lambipesale peaks leiduma sobilik.
Koduses majapidamises
vajalikud LED-pirnid tarbivad umbes 3–10 W. Samal ajal
parimad säästupirnid umbes
11–20 W. Pirni valikul ei saa
aga enam vatte võrdluseks kasutada. Lambipirni valimisel
tuleb jälgida luumenite arvu
– valgusvoog luumenites on
valgushulk, mida lamp tekitab.
Näiteks 410–430 luumenile
vastab 40 W hõõglamp.
Samuti on oluline jälgida
pirni valikul valgusvärvi, mida
mõõdetakse kelvinites. Kui
hõõglambid annavad ühesuguse sooja valge valgusvärvi, siis
kompaktluminofoor ja LEDlambid võivad olla erinevate
valgusvärvidega: 2700–3000
K (soe toon, soovitav lõõgastumiseks) ja 3200–6000 K (külm
toon, soovitav töötamiseks).

Kust on võimalik
soetada uusimaid
energiasäästu seadmeid ja lahendusi

Energiakulu monitorid.

tundi või umbes 15–20 aastat.
Samuti taluvad LED-id hästi
sisse-välja lülitamist ja on kiire süttimisega ning saavutab
oma heleduse koheselt. Hea
on teada ka seda, et parimad
tootjad pakuvad LED-pirnidele 2–3-aastast garantiid.
Osramil on saadaval nüüd
tootevalikus ka uuema disainiga säästulambid, mis meenutavad oma kujult tavahõõglampe, on kiiresti süttivad ja
võimaldavad valguse hämardamise funktsiooni ehk timmerdamist. Kuigi säästupirne
kasutatakse täna rohkem just
oma soodsama hinna tõttu,
siis järk-järgult soodsamaks
muutuvad LED-pirnide hinnad
hakkavad seda eelist kaotama.
Täna on parimate näitajatega säästupirnid samas hinnas
LED-pirnidega ning sellistes
tingimustes oleks eelistatum
valik siiski LED-pirn.
Valgustuse puhul on säästmise teele asumine väga mu-

LED (valgusdiood) pirn.

Eeltoodud lahendused on lihtsalt rakendatavad igas kodus
ja võimaldavad energiakulusid
säästma asuda kohe. Praegu
pole Eestis enamikus ehituskauplustes võimalik häid
energiasäästlikke tooteid veel
leida või on valik minimaalne.
Seevastu on internetis olukord
palju parem ja netipoodides
müüakse kaupa suures valikus,
ka selliseid, mida tavapoodidest ei leia. Samuti on netipoes müüdav kaup üldjuhul
20–40% soodsam.
Üks Eesti parima kaubavaliku ja mõistlike hindadega netipood on www.energiasääst.
ee, mis on keskendunud just
energiasäästlike toodete turustamisele. Üheks eeliseks on
selle poe puhul ka see, et seal
on toodete juures videod, mis
võimaldavad hästi aru saada,
mida toote pakend sisaldab ja
kuidas toodet kasutatakse.
Lisainfot energiasäästu lahendustest ehitamisel pakub
www.majaehitaja.ee.
Muuda oma kodu säästlikumaks juba täna!

Eno Pappel
ehitusinsener
www.majaehitaja.ee
ehituse nõustamise ja koolituse
portaali väljaandja

Mariana Ots

Elektrooniline radiaatori
termostaat.

OÜ Enermatik
turunduse- ja tegevjuht
www.energiasääst.ee
energiasäästlike lahenduste ja
koduautomaatika jaemüügile
suunatud e-poe väljaandja
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sport

Viimsi maleturniir
ootab osalema
8. oktoobril algusega kell
11.00 toimub Haabneemes Viimsi Kooli väikeses
majas (Randvere tee 18)
üle-eestiline kiirmaleturniir, kuhu on oodatud
osalema kõik Viimsi valla
malehuvilised.

Mängitakse 8 vooru šveitsi
süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale
mängijale partii lõpuni. Võistluse korraldab Viimsi Maleselts
Apones koostöös Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Kooli ja Eesti
Male Toetusühinguga.
Võistlusele saab eelregistreeruda 6. oktoobril kella 12.00ni e-posti aadressil malegold7@
gmail.com või telefonil 53 496
452 (Margus Sööt), teatades
osaleja ees- ja perekonnanime
ning sünniaasta. Lõplik registreerimine toimub võistluspäeva hommikul kell 10.15–11.00
võistluspaigas. Pärast võistlejate
lõplikku registreerimist alustatakse turniiriga, võistluse lõpp
on planeeritud orienteeruvalt
kell 17.00. Võistluse osavõtu-

Spordiüritustest
tulemas
19. september – 7. oktoober Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused JALGPALLIS (poisid –7. kl; 8.–9.
kl ja 10.–12. kl) / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
27. september Eesti meeste karikavõistlused korvpallis: 18.00 BC Kalev/
Cramo vs KK Pärnu, 20.00
BC Rakvere Tarvas vs Piimameister Otto/Rapla /
Viimsi Kooli spordihoone /
Korraldaja: KK Viimsi

Viimsi maleselts Apones ootab uusi liikmeid. Foto Matton

maks on Viimsi valla võistlejatele 5 eurot.
Võistlus kuulub Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud
ja Eesti Male Toetusühingu
poolt korraldatud maleturniiride sarja, lisainfo www.eestimale.ee/sari2011/ – samast
leiab ka Viimsi turniiri juhendi. Turniiri, samuti Viimsi valla parimatele on välja pandud
soliidsed auhinnad. Malehuvilised, tulge julgelt osalema!
Ühtlasi anname teada, et
2011. aasta juunis asutatud

Viimsi Maleselts Apones ootab oma liikmeskonda uusi
liikmeid. Apones on Viimsi
valla malesõpru ühendav maleselts, mille eesmärk on maleelu edendamine ja arendamine Viimsi vallas. Maleseltsiga
liitumiseks palume kontakteeruda e-posti aadressil margussoot@hotmail.com või telefonil 53 496 452 (Margus Sööt).

Margus Sööt
Jüri Kuusik

Viimsi Maleseltsi Apones
juhatus

29. september 19.00 Eesti kariakvõistlused meeste KÄSIPALLIS: HC Viimsi/
Tööriistamarket – TÜ ASK /
Viimsi Kooli spordihoone /
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit		
1. oktoober 12.00 XII Johan Laidoneri OLÜMPIATEATEJOOKS / Viimsi /
Korraldajad: Eesti Spordiselts Kalev ja Kindral Johan Laidoneri Selts / Info:
www.eestikalev.ee

Intensiivsed intervalltrennid Soosepas Väike Päike lasteklubi saalis teisipäeviti ja kolmapäeviti kl 19.30.
Tule ja kuluta vähemalt 2 x enam kaloreid kui tavapärases
treeningus! Trenni hind 4 eurot.
Septembris liitujale tasuta kehakoostise mõõtmine!
Täpsem info ja registreerumine kristiina@tervisementor.ee,
50 15 945.
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l Soovin

üürida 2-toalise korteri Viimsis.
Tel 56 40 844.

B-kategooria õppeautoga.
Info: tel 56 681 120 või svenarop@hot.ee.

l Viimsi Tervis SPA Hotell pakub vahetustega
tööd hoolsale töömehele. Info tel 606 1001 või
e-mail viimsispa@viimsispa.ee.

l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €.
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.

l Õunamahla

l Akende

pressimine Teie aia õuntest septembris ja oktoobris Randveres. Tel 55 935 863.
l Järelaitamistunnid ja koduõpe reaalainetes.
Hind 10 € / 60 min. Tel 51 49 154, Andrus.
l Otsin maalrit-remondimeest 2-toalise korteri
remondiks Viimsis. Tel 50 68 118, Silver.
l Teen erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid. Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine.
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise
keeles).
l Otsime 3-aastasele toredale poisile, kellel on
raskusi iseseisva kõndimisega, isiklikku abistajat
Randvere lasteaeda 4 korda nädalas 4 tundi hommikuti + 2 korda nädalas 3 õhtust tundi. Helista
56 645 697 või kirjuta Bergit.Piipuu@mail.ee.
l Müüa 2-toaline mugavustega korter Viljandis.
Hind 20 000 €. Tel 51 13 974.
l Raamatupidaja, bilansivõimeline, TTÜ majandusharidus, 15 aastat kogemust, otsib lisatööd.
Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist
aastaaruandeni. Programm HansaRaama, võimalik
internetipõhine raamatupidamine. Tel 51 19 966.
l Ostan

õunapurustaja ja mahlapressi. Tel 50 35 932.

l Müüa

Otepää lähedal looduskaunis kohas kaks
kõrvutiasetsevat talukohta (25 + 15 ha). Sangaste
vald. Õhtuti tel 601 2662.
l Heasüdamlik, korralik ja positiivne naisterahvas
tuleb aitab koristada Teie maja. Teen tööd professionaalselt. Tel 58 264 359.

m

l Bilansivõimeline raamatupidaja otsib tööd.
Eriti oodatud Viimsis asuvad väikefirmad, FIE-d ja
korteriühistud. Tel 55 631 963.

MINU MÄNGUKOOL
Õpime õppima eesti keeles

Kutsume mitte-eesti kodukeelega ja kakskeelseid 4–7-aastaseid lapsi arendama ja
täiendama eesti keele oskust mänguliste tegevuste abil. Joonistame, meisterdame, mängime numbrite ja tähtede maailmas. Tegevused
toimuvad Viimsi Huvikeskuse (Nelgi tee 1)
Päikesepesa ruumis I korrusel.
Kõik tegevused toimuvad eesti keeles.
Alustame tegevustega oktoobris.
K. 17.30–18.15
R. 17.00–17.45
L. 10.30–11.15

sõbralikku
müüjat
Ühendust palume
võtta telefoni
teel 56 475 757.

pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike
puude/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.

l Müüa

lõhutud küttepuid: lepp, sanglepp, haab,
metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad,
küsi julgelt! Tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee.
l Ostan teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud,
võib olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega.
Tel 56 740 940, mrt.mrt.001@mail.ee, Mart.
l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar)
40 l / 60 l võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tulehakatus, saepuru 150 l kotis, aastaringi vedu tasuta.
Tel 50 18 594.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Haljastustööd, aedade hooldus, terrassid, aiad,
kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825.
l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killustik. Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936.
l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul(hele),
ivisüsi, lepp/kask 40 l kotis, Vana-Narva mnt 9,
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
l Probleemsete, ohtlike ja kuivanud puude langetamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asukohas olevad puud. Kasutan vastavalt
vajadusele köistehnikat või ladvast langetus meetodit. Tel 56 482 680.

Viimis Huvikeskuse laste tantsuklubi
Ootab tantsuhuvilisi lapsi!
Treener Kaie Kuut
6–9 aastased T ja N 15.00-16.00
10–13 aastased E ja K 16.30-17.30
Ringi hinnad: 2 korda nädalas 18 €/kuu
pere teised lapsed 15 €/kuu
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel
Info ja registreerimine
e-mailil: viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee

Püünsi Kool otsib
oma tegusasse kollektiivi
kelle töökohustuste hulka kuulub õpetamine
III kooliastmes (0,5 ak)
Avaldus ja CV saata hiljemalt
9. oktoobriks
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla,
Viimsi vald 74013 või birgit@pyynsi.edu.ee

Heki tee 6-61

-õmblusteenused
-parandustööd

Olete oodatud
Viimsi Huvikeskusesse (Nelgi tee 1)
2. oktoobril kell 19.00
meeleolukale õhtule
MÕELDES MAIT AGULE
Laval on Ülle Toming
Maido Saar ja tema tantsijad
vokaalansambel Pihlamari
(juh Tiina Selke)
videod Mait Agust ja tema tantsudest
SISSEPÄÄS TASUTA
www.huvikeskus.ee

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, valik naiste riideid.

kaup USA-ST!
Uus pood

“Riietering”

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.

Avatud
õmblussalong
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning
puude langetamist. Tel 55 637 666.

eripedagoogi,

Õpetaja: Angelina Sinelnikova
Info ja registreerimine:
angelina.sinelnikova@mail.ee, tel.51 34 357

Otsime paadi-ja
autotarvikute
kauplusesse

l Õppesõit

R-Team kutsub:
tule tennist mängima!
R-Teami tennisehallis on kuni oktoobri lõpuni kõikidele klubi liikmetele väljakute hinnad
supersoodsad! Argipäeviti 09.00–16.00 ja
nädalavahetustel terve päev on kõik väljakud
saadaval tunnihinnaga 10 eurot.
Samamoodi on soodustused laste- ja täiskasvanute grupitreeningutele.
Loe lähemalt kampaania tingimuste kohta
www.rteam.eu või külasta meie fännilehte
Facebookis. Asume Pirital Regati pst 1.
Rohkem informatsiooni telefonil 55 538 308
või kirjuta roland@rteam.eu.

TOORMAHLA
PRESSIMINE Teie
aia õuntest Randveres. Septembris ja
oktoobris.
Tel 55 935 863

Comarketis,
II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, aksessuaare,
lisaks madratseid, voodipesu jm juurdekuuluvat.
Astu läbi ja Sa ei kahetse!

Autentne Hiina võitluskunst –
enesetervendamine läbi liikumise
Esmaspäeviti
Viimsi Huvikeskuses
Kell 8–10 õhtul
Alates 3. oktoobrist
Rahulikud algajate klassid
20 € kuus
Kursuse pikkus: 6 kuud
Rahvusvaheliselt tunnustatud
Broneeri:
56 075 183
Helen Star Cave
starcave@live.co.uk
Registreeritud Briti Nõukogus

“Nutikate naiste klubi“

Oktoobris alustame loengutega “Et olla terve ja saada tervemaks“
3. oktoober 19.00 Ülevaade elustiilist tulenevate terviseriskide kohta
Kui suhtume liikumise olemusse passiivselt,
muutub ka meie argielu halliks ja igavaks. Et
olla terve või saada tervemaks,
peame ise palju ära tegema.
10. oktoober 19.00 Treeningpäevik
Nii ülekaal kui ka füüsiline liikumine on aktuaalsed probleemid tänapäeval, olenemata
east või soost. Soovituslike liikumisharjutuste
kohta on sageli piiratud teadmised ja ka infot on raske kätte saada. Seega püüame ise
koostada nädalase treeningkava ealisi iseärasusi arvestades. Me elame väärtuslikku elu, kui

suudame tegeleda terviseliikumisega.
17.oktoober 19.00 Ülekaal
Ülekaalust vabanemine eeldab käitumishoiakute muutmist, toitumisharjumuste analüüsi ning
üldist enesejälgimist. Loengus käsitleme kogu
elukaarti - eakas, noor ema ja laps. Oma teadmisi jagab terviseõe üliõpilane Keiu Karin Michelson. Loengutes osalemistasu 4 €/1 loeng
24.oktoober 19.00 Käsitööseebi
valmistamine
Kursusel valmistame külmpress meetodil seepi seebikivist, rasvadest ja õlidest. Igal töötoas
osalejal valmib kaks seepi. Koolitajad Eveli Apri
ja Airi Voitk. Hind 15 €

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis.
Info ja registreerimine: viimsi@huvikeskus.ee, www.huvikeskus.ee
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Merivälja lastehoid
(Tuule tee 18)
ootab oma perre väikeseid tüdrukuid ja
poisse alates 3-ndast eluaastast.
Info telefonil 56 467 667.
Lastehoid töötab kõikidel tööpäevadel
8.00–18.00.

OÜ TNP Konsultatsioonid

Koduõendushooldusteenused
Kvalifitseeritud õdede koduvisiidid
Info: 58 230 073; 634 5177
e-post: tnp.konsultatsioonid@mail.ee
www.oendushooldus.ee

AS Eesti Eine võtab tööle
Lasnamäel asuvasse kaasaegsesse suurkööki:
- peakoka (netopalk 900 eur/kuu)
- koka (netopalk 600 eur/kuu)
- köögi abitöölisi (netopalk 300 eur/kuu)
CV saata e-mailile: info@eine.ee
Kontaktisik: Indrek Kirss 50 48 450

KORSTNAPÜHKIJA
Tel 55 26 281
- korstnapühkimine
- sundventilatsioonisüsteemide
puhastust
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