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Viimsi maskott leitud.
Loe lk 3

Uus sõidusoodustuste määrus
Viimsi Vallavalitsus võttis 14. detsembril vastu uue sõidu eest tasumise korra.

Võrreldes senikehtinud määrusega on uues
korras toodud sisse ühiskaardi mõiste ning
uuendatud on sõidusoodustuste osa.
Uuest aastast minnakse täielikult üle ühiskaardi süsteemile – kellel ühiskaarti veel pole,
palume see soetada. Senised sõidusoodustuse
tõendid palume välja vahetada ühiskaardile
kantud soodustuse vastu, milleks on vaja tulla
vallamajja.
Uue määruse terviktekstiga saab tutvuda
valla kodulehel, samuti ilmub see jaanuarikuu
Viimsi Teatajas.

Kommunaalamet

Kui vallavalitsuses Viimsi lasteaedade lastele jõulukuu algul kommikotte pakiti, panid ka vallajuhid sellele toredale tööle käed külge. Pildil on rahandusameti juhataja Randar Lohu, abivallavanemad Margus Talsi, Endel Lepik ja Jan Trei ning vallavanem Haldo Oravas.

Jõulutervitused vallavalitsuselt
J

õuluaeg on üks isevärki aeg. Siis on ühtäkki koos möödunud ajad ja tänased teod, sel
moel ka kaotused, taotlused ja pilk homsesse.
On kokkuvõtete tegemise aeg. Viimsil on
jälle läinud hästi.
Tänasel ootusterohke päeva õhtul tahan teid
tänada selle eest, mida olete möödunud aasta
kestel oma igapäevase tööga ja majanduslangusi trotsides Eesti ja Viimsi heaks teinud. Seda
on uskumatult palju – palju rohkem kui arvata
võite.
Me oleme jätkuvalt jõukas kogukond! Jõukus on mõistagi vaid eneseteostamise vahend,
üks paljudest. Ja eesmärk on inimene. Teame,
kui kiiresti ja märkamatult võib vahend eesmärgiga kohad vahetada. See ei ole mustkunstniku trikk, vaid risk, mis puudutab meid kõiki
ja on ohtlikem kõigist ajastu lõpu riskidest.
Kõik algab meist enestest.
Soovin teile ilusat jõuluaega, kogukonnatunnet ja kuhjaga õnne äsja 22aastaseks saanud
Viimsi vallale!

Haldo Oravas
vallavanem

U

ueks aastaks soovime alati midagi. Soovime endale, perele, sõpradele, tuttavatele. Loodan, et kõigis neis soovides on palju
inimlikkust, hoolivust ja headust ning et keegi
ei tunneks end üksikuna. Soovin, et meil jätkub
julgust teineteist märgata ja näidata, et hoolime!

Randar Lohu

rahandusameti juhataja/vallavalitsuse liige

S

oovin viimsilastele jõulude ajal ja ka uuel
aastal üksteise märkamist ja arvestamist.
Soovin, et metsaäärsed päkapikud kutsuksid
mereäärsed päkapikud metsa kaema ega pahanda, kui nad sinna minemiseks hooviväravast mööda lähevad. Samas et ka mereäärsed
päkapikud ei toriseks, kui metsa ääres elavad
päkapikud tulevad varbaga soolast merevett
katsuma.
Rohkem üksteisega arvestamist ja mõistmist, siis täituvadki kõik teie jõulusoovid.

Margus Talsi
abivallavanem

T

agasivaatena lõppevale aastale on hea tõdeda, et me suvised päkapikud kommunaalametis eesotsas ameti juhiga olid toimekad
ja saime koostöös europäkapikkude rahalise
toega valmis Pärnamäe kergliiklustee. Ranna
tee rekonstrueerimisel panid õlad alla päkapikud
naaberomavalitsusest Tallinnast, AS Milstrandist ja Maanteeametist. Loodan, et see koostöö
viib Ranna tee avamiseni järgmisel aastal.
Kindlasti tuleb ära märkida europäkapikkude rahalist abi ja Viimsi Vee päkapikkude
tõhusat tööd Viimsi Veepuhastusjaama ehitamisel, mis on taganud tänaseks paljudele vallaelanikele puhta joogivee. Talv on seiskamas
trassiehitustöid, kuid needki peavad uuel aastal
valmima.
Jätkuvalt tublid on olnud Ehitusameti päkapikud, kes on vallakodanikke teenindades
väljastanud 271 ehitusluba, 141 kasutusluba ja

projekteerimistingimusi sel aastal 216 korral.
Vallarahvale rahulikku jõuluaega ja edukat
uut aastat soovides

Endel Lepik

abivallavanem

J

õuluaeg on imeline aeg endasse süüvimiseks, et aastale tagasi vaadata ja mõelda, mis
õnnestus, mis ei, milliseid oskusi ja teadmisi
lõppev aasta tõi, mille võrra ollakse rikkam ja
vaesem, mõelda inimsuhetele, eneseteostusele,
pereõnnele. Jõulud on imekaunis aeg mõelda
igavikulisemalt, näha kaugemale ja sügavamale, tunnetada elu jumalikku poolt.
Päkapikud on sellel aastal eriliselt jälginud meie valla lapsi ja noori. Lõppev aasta on
Viimsi lastele juurde toonud uue, ilusa ja põnevate lahendustega Laanelinnu lasteaia. Alanud
on 450 lapsele mõeldud uue ja moodsa Randvere Kooli ehitus. Lähiajal avame noorematele
ja vanematele spordisõpradele valgustatud suusa- ja matkarajad valla keskuses Lubja klindiastangul. Ekstreemsporti harrastavad lapsed on
saanud endale koguni Viimsi skatepargi! Tundub, et meie valla lapsed on olnud terve aasta
head lapsed!
Soovin, et jõulurahu saabuks igasse Viimsi kodusse, et jõuluvalgus soojendaks kõikide
südameid ning juhiks tegema häid tegusid! Rahulikku jõuluaega, ilusat aastavahetuse ootust
ning õnnerikast uut aastat!

Jan Trei

abivallavanem

Viimsi raamatukogu
ootab teavet

Viimsi Raamatukogu ootab jätkuvalt infot inimeste kohta, kes vajaksid tervislikel põhjustel raamatukogult koduteenindust.
Rahvaraamatukogu seaduse §15 lõige
6 paneb rahvaraamatukogule järgmise kohustuse: “Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu
külastama, korraldab rahvaraamatukogu
nende soovil TASUTA koduteeninduse”.
Kui te teate kedagi või olete ise inimene,
kes vajaks seda teenust (tervislikust seisundist lähtuvalt raamatute Viimsi Raamatukogust teile kojutoomist ja tagastamist),
siis palun andke sellest teada telefonil 606
6934 või kirjutage e-posti aadressile jane@viimsivald.ee, et saaksime teada, kellele sellist teenust osutada.

Viimsi Raamatukogu

Püünsi külakoosolek

Püünsi küla üldkoosolek toimub 24. jaanuaril 2013 kell 18 Püünsi Koolis.
Ootame rohket osavõttu ja palume kaasa
võtta pildiga isikut tõendav dokument.
Päevakorras on:
1. Küla arengukava tutvustamine vastuvõtmiseks
2. Edasised sammud küla kitsaskohtade likvideerimiseks
3. Püünsi Kooli tulevik
4. Külavanema aasta tegevusaruanne
5. Jooksvad küsimused

Jüri Kruusvee
külavanem
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Talispordi võimalused vallas
Talisporti saab vallas harrastada nii valgustatud kui valgustamata suusaradadel. Tähtis on neid suusaradu suusatajate jaoks hoida.
- Laidoneri pargis on suusatajatele ca 1,5 km pikkune vabastiili- ja klassikarada. Rada on
valgustatud. Mõisatagusel mäel saab kelgutada.
- Karulaugu suusarada on valgustatud vabastiili- ja klassikarada pikkusega 700 m ja see asub
Viimsi Kooli Karulaugu õppehoone taga klindiastangul. Parkida saab läheduses asuvas Päikeseratta lasteaia parklas. Rajale pääseb ka Viimsi Kooli spordikompleksi parklast sõidutee
ääres asuva suusaraja kaudu.
- Lähiajal lisandub sinna uus suusaraja osa pikkusega ca 1,5 km, mis esialgu on ilma valgustuseta, kuid jaanuari lõpuks on kavas rajavalgustus tööle saada.
- Rohuneeme suusarada on valgustamata vabastiili- ja klassikarada pikkusega 1 ja 3,5 km.
Raja alguse leiate, sõites Rohuneeme kalmistu parklast mööda Kalmistu teed kuni tõkkepuuni. Samuti pääseb suusarajale Püünsi kooli juurest mööda Metsvindi teed ja metsasihti (ida
suunas). Puhkealal asub kelgumägi.
- Metsasihi teed mööda saab suusatada vabastiilis, kuid rada võib aeg-ajalt olla ajutiselt kahjustatud seoses RMK metsaveo sõidukite liikumisega piirkonnas.
- Tammneeme külas on valgustamata vabastiili- ja klassikarada pikkusega ca 2 km.
Suur palve kõigile viimsilastele – hoidke suusaradu!

VT

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi PÜÜNSI KOOLI (Kooli tee 33, Püünsi küla)

DIREKTORI ametikohale.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002.a. määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” § 5¹ nõuetele;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• arvuti kasutamise oskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus (inglise keel).
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon ja tegevuskava Püünsi Kooli juhina;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 31. jaanuariks 2013.a. Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee
1, 74001 Viimsi või digitaalkirjastatult meiliaadressil info@viimsivv.ee, märgusõna “Püünsi
Kooli direktori konkurss”.
Lisainformatsioon noorsoo- ja haridusameti juhatajalt Kadi Bruus’ilt 6066862, kadi@viimsivv.ee

Sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava
ANKEET LASTEGA PEREDELE

Viimsi Valla sotsiaal- ja tervishoiuametis on töös sotsiaalhoolekande ja rahvatervise arengukava
aastateks 2013-2017. Arengukava väljatöötamisse soovime kaasata võimalikult palju erinevate
sihtgruppide inimesi. Alates 21. detsembrist kuni 14. jaanuarini saate oma arvamust avaldada, täites Viimsi Valla kodulehel ära küsimustiku, mis puudutab lastega peresid. Ootame teie arvamusi ja
ettepanekuid, et arengukavas planeeritavad tegevused vastaksid teie ootustele.

Reet Aljas
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja

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 11. jaanuaril 2013

Barbadoselt pärit Mark Corbin, Esta Tamm, Lawrence Nduva Kenyast ja Haldo Oravas.

Arutleti Euroopa
tulevikuvisiooni üle
Juba teist aastat kutsus
Portsmouthi ülikool meid
osa võtma Briti kohalike
omavalitsuste arenguvisioone käsitlevast konverentsist ”Smart Cities”.

Londonis toimuv esinduslik traditsiooniline konverents koondab peamiselt ülikoole, riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ja kolmanda sektori esindajaid nii Ühendkuningriikidest
kui väljastpoolt. Arutlusteema
koondnimetus on smart cities
või smart place – tõlkes arukad linnad, arukas koht. See on
väärikas foorum linnade juhtimise visioonidest, tulevikutehnoloogiatest, keskkonnahoiu
põhimõtetest, säästlikkusest,
muutuvast majandusruumist ja
inimvarast.
Mis siis õieti on arukas linn
ja mis on õigupoolest arukas
koht? Professor Mark Deakin
Edinburghi Napieri ülikoolist sõnastab ühe võimalikest
definitsioonidest: arukas linn
eksisteerib kui investeeringud
inimvarasse ja sotsiaalsesse
kapitali, traditsioonilisse kommunikatsiooni (transport) ning
tulevikulisse kommunikatsiooni infrastruktuuri (ICT- internetipõhine arvutitehnoloogia),
mis toidavad jätkusuutliku
majanduse arengut. Ning muidugi kõrget elukvaliteeti, mis
saavutatakse loodusressursside targa kasutamise ja osalusdemokraatia kaudu.
Saal Londoni Inmarsat´i konverentsikeskuses vaikib. Saal
analüüsib seda esmalt ehk liiga keerukat mõtet. Professor
Mark Deakin on Smart Cities
piirkondliku akadeemilise võrgustiku eestvedaja.
Kuid auditoorium ei koosne poliitikutest. Siin on esindatud vähemalt kakskümmend
kaheksa ülikooli Ühendkuningriikidest ja väljastpoolt,
Briti raamatukogu, mitmed
tulevikku vaatavad organisatsioonid nagu Tulevikufoorum,
Natural England, Zero Waste
ja Eurocities, erinevad saatkonnad, ettevõtjad, parlamendi esindajad ning mõistagi ka

omavalitsusliidud ning linnavalitsuste ja volikogude esindajad.
Keegi ei eelda liiga lihtsat
vastust küsimusele, milline
peaks olema tänapäeva arukas
linn. Britid teavad: lihtsatele
küsimustele on alati olemas
iseenesestmõistetavad ja lihtsad valed vastused.

Muutuv maailm

Tundub, et selle kuningriigi
kogukond ei otsi lihtsustatud
mudeleid, vaid küsib endalt
sama küsimust juba enam kui
kaks aastakümmet. Vastused
on erinevad, sest maailm on
pidevas muutumises, areneb
tehnoloogia, areneb kujutlus
elukvaliteedist, muutuvad majandusruum ja raha väärtus.
Me elame urbaniseeruvas
ehk kiirelt linnastuvas maailmas. Euroopa elanikest 75
protsenti elab juba praegu linnades. Maailma dimensioonis
on see number ammu üle 50%,
(Eestis 68%) ja kiires kasvutrendis, aastaks 2030 prognoositakse maailmas linnaliste
piirkondade elanike arvu lisa
1,25 miljardit inimest. Samas
annavad need piirkonnad näiteks Suurbritannias juba praegu enam kui 40 protsenti sisemajanduse kogutoodangust.
Linnastumine tähendab üha
tugevnevat survet loodusressurssidele. Selle tingib paljuski
elustiil. Samas on linnad need,
mis tagavad suure osa riikide
rahvuslikest rikkustest. Linnades elab üha enam suhtlev kogukond. Olla sotsiaalses mõttes
lähedalt seotud paljudega, olla
võrgustikes, kuid samas tänavale astudes näiliselt anonüümne, tundub olevat suurlinnade
identiteedi põhinõudlus ja ehk
ka linnastumise üks alateadlikke
põhjusi.
Kuid mida siiski nende
tulevikusuundade ettenägemisega peale hakata? Me peame
mõistma, et koha toimetulek
ei sõltu kindlasti üksnes investeeringutest infrastruktuuri
loomisse, s.o füüsilisse varasse. Üha kasvavas trendis on
oluline teadmiste kvaliteet ja

kättesaadavus ning sotsiaalne
infrastruktuur ehk keerulisemalt väljendudes intellektuaalne ja sotsiaalne vara. Just viimane on paraku otsustav koha
konkurentsivõime määramisel.
Aruka koha või linna kontseptsioon on kaasaegne vahend,
mis hõlmab kaasaegset linnalikku tootmist majanduslikus
mõttes, kuid kaasaegses raamistikus, kus arvutitehnoloogia (ICT), sotsiaalse ja keskkonnavara kasutamine on üha
tugevama tähelepanu all.

Arukas ja jätkusuutlik
areng

Need kaks mõistet ja ühtlasi
vahendit – sotsiaalne ja keskkondlik vara (kapital) on läbinud suhtumiste ahelas oma
pika tee ning on muutumas
piirjooneks, mis eristab intelligentseid piirkondi lihtsalt
digitaalsetest, arukaid riike ja
kohti ülejäänutest. Seejuures
saavad ülikoolid anda intellektuaalsuse sisendi; tööstus
materiaalse heaoluloome, valitsus vajalikud regulatsioonid
ning standardid. Kõik see saab
sündida koostoimes vaid läbi
aruka juhtimise ning kodanike
kaasamise.
Majanduse muutuv struktuur viitab sellele, et linnadel on järjest olulisem roll
majanduse arengumootorina.
Aga linnad on erinevad ning
majandusgeograafia ebaühtlane. Seetõttu on riigistruktuuride poolt arukas sihtotstarbeliselt toetada kohti, kus
paikneb elujõuline tootmine
või on piisava kvaliteedi ning
mitmekesisusega tööjõud, et
tagada piirkonna või riigi majanduskasv. Toetada ei tule
üksnes piirkondi, vaid piirkondade vastastikku kasulikke seoseid ning anda erinevat
tuge linnadele, et tagasi hoida
tootmise langust.
Euroopa visioon 2020 võiks
olla selline: arukas, jätkusuutlik
ja kaasav areng vajab arukaid,
jätkusuutlikke ja kaasavaid linnapiirkondi.

Haldo Oravas
vallavanem
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Viimsi maskott leitud

Vabakogudus
ulatab abikäe

Novembrikuu algas juba
teist aastat Viimsi lastele
oma kodukoha arengutele
kaasa aitamisega.

Kui eelmisel aastal joonistati
pilte ja luuletati oma kodukohast ja mõeldi tunnuslause
peale, siis sel aastal otsisid
lapsed Viimsile maskotti.
Maskott on lõbus tegelane,
kes on oma käitumises väärikas ja eeskujulik. Maskott
on laste sõber, humoorikas,
heatahtlik ja abivalmis igas
olukorras. Ühtlasi on ta vahva, muhe, sõbralik rannarahva
sõber, kes tutvustab Viimsit nii
omadele kui ka külalistele.
Maskott on alati kohal Viimsi toredatel üritustel, mängides
ja lõbustades lapsi. Spordivõistlustel on ta tubli kaasaelaja omadele, innustades sportlasi oma
koduvalla eest rohkem pingutama. Ta on kõigi sõber ja alati
valmis rääkima kuulajatele toredatest ja vahvatest elamustest,
mis Viimsis juhtuvad ja on läbi
ajaloo juhtunud.
Maskotti hakatakse kasutama ka Viimsi meenetel, trükistel ja muus kaasnevas sümboolikas.
Aega maskoti idee väljatöötamiseks oli kuni 12. detsembrini ning võidutööle oli
välja pandud ka auhind – valla
kinkekaart 200 euro väärtuses.
Konkursile laekus väga palju toredaid töid, mis kõik on ka
vallamajas näituseks üles pan-

Iga päev alates 23. detsembrist kuni 4. jaanuarini k.a. on Viimsi vabakoguduses lapsed oodatud
kell 13–15.

Viimsi maskotiks valiti Randvere lasteaia Vesikiilide rühma loodud Viimsi vaal.

dud, rikastades meie töötajate
igapäevast tööelu ning luues
positiivset meeleolu külalistele.
Tore on näha, et Viimsi lastel on nii palju meeleolukaid
ja vahvaid mõtteid. Võetakse
klasside ja rühmadega koos
aega, et mõelda kaasa oma
kodukoha teemadel. Räägitakse ajaloost ning tänapäevast,
olulistest objektidest ja persoonidest, kes või mis on läbi
aegade meie piirkonna igapäevaellu kuulunud.
Konkursile esitatud tööde
näitel võib väita, et vaieldamatult on meie ellu kuulunud
ja nähtavasti on seal siiani kas
siis kalad või hülged (hülgepo-

jad). Ettepanekuid läbi nende
tegelaskujude oli mitmeid, samas Viimsi ongi ju rannarahva
kodu. Samuti on südamelähedaseks saanud Lubja majakas
ehk Viimsi tuletorn.
Samas olid lapsed näinud
Viimsi maskotina ka täiesti
uusi tegelaskujusid nagu koer
Feliks, Viimsi Viimik, Härra
Viimsi, Krabi, Viimsi täht jpm.
Kaheksaliikmelisel žüriil
oli väga raske oma otsust teha,
vaidlused olid pikad ja põhjalikud. Žürii otsustas Viimsi
maskotiks valida Randvere
lasteaia Vesikiilide rühma ettepaneku – Viimsi vaal.
Täiendavalt otsustati välja

anda kaks lohutusauhinda –
Leppneeme lasteaiale Viimsi
kala eest ning Viimsi Kooli 3R
klassi õpilastele Liisa Veskile,
Laura Sofie Tohverile ja Elisabeth Valtile – Härra Viimsi eest.
Täname kõiki osalejaid.
Kindlasti võtke ka edaspidi
Viimsi konkurssidest osa –
teie mõtted ja ideed on väga
rikastavad meie igapäevases
tööelus ja teie nägemus vallavalitsusele väga oluline.
Tulge vallamajja vaatama
meie konkursil osalenud toredaid maskotiettepanekuid.

Mailis Alt

kommunikatsiooni- ja
arendusjuht

Pärnamäe laste mänguväljak sai uue kuue
15. detsembril avati Pärnamäe külas laste mänguväljak, mis on kogu
planeeritust alles I etapp.
Pärnamäe küla on üks rahvarohkemaid külasid Viimsi vallas, ametlikel andmetel on lapsi
külas ligi 500, kuid oma head
ja huvitavat ajaveetmise kohta
neil seni polnud. Paar aastat tagasi loodud külaseltsi tegevuse
üks prioriteete oli ja on laste
heaolu ja turvalisus. On loodud
mänguväljaku töörühm, kes on
koos käinud regulaarselt juba
aastaid, kaardistades vajadusi ja
võimalusi. 15. detsembril avatud mänguväljak Soosepa tee
ääres on esimene etapp kogu
mänguväljaku
terviklikust
projektist. Järgmise etapina
on planeeritud ala valgustada.
Kolmanda etapina täiendatakse
atraktsioone, s.h korrastatakse
olemasolev palliplats. Taristu
on planeeritud kasutamiseks
nii täiskasvanutele kui lastele.
Projekti lõplikul valmimisel on
seal välitrenažöörid ning juba
praegu on võimalik lauatennist,
korvpalli ja petangi harrastada.
Kuna küla on suur ja lapsi
palju, loodab külaselts koostöös kohaliku omavalitsusega
lähiajal ellu viia ka plaani teise küla mänguväljaku kohta.
Külaseltsi tähtsaim ülesanne
seoses lastega on tagada laste-

Pärnamäe uuel mänguväljakul avamispäeval.

le turvaline koolitee, s.h Vehema tee olukorra parandamine
ja külasisene turvaline ohutu
mängumaa. See on järgmisel
aastal meie tegevuse üks eesmärke.
Külaseltsi juhatus ja külavanem tänavad Viimsi Vallavalitsust, kelle abi projekti
teostamisel on olnud märkimisväärne. Erilised tänusõnad
kuuluvad kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kasele ja
abivallavanem Jan Treile. Külaseltsi juhatus ja külavanem
usuvad, et algatused elukeskkonna parendamiseks peavad
tulema küla inimestelt endilt
reaalsetest vajadustest lähtuvalt. Toetame külaliikumist,
kus kogukond juhib küla arengut, panustades ise ka teos-

tusse ja kaasates kohalikku
omavalitsust ning arvestades
piirkonna üldisi arenguplaane.
Külaseltsidel võib küll nappida raha, kuid tahe, oskused,
kogemused ja teadmised, mida

küla hüvanguks kasutada, on
omaette väärtus. Kutsun üles
ka Pärnamäe külas elavaid
ettevõtjaid külaseltsiga koostööd tegema, koostöövorme on
palju, nii et olgem julged seltsi juhatuse või külavanemaga
ühendust võtma.
Külaseltsi juhatus ning
külavanem ütlevad suur aitäh
sotsiaaldemokraatidele ja Urve
Palole, tänu kellele saadi riigi
eelarvest investeeringud mänguväljaku rahastamiseks. Samuti täname veel kord Viimsi Vallavalitsust, kes toetas projekti
rahastamist, ning Pärnamäe küla
külaseltsi mänguväljaku töörühma liikmeid Toomas Tellingut ja
Lilian Kallas-Sultsi. Tänusõnad
saadame ka Oliver Alverile!

Annika Vaikla

Pärnamäe küla külavanem

Kommenteerib Abivallavanem Jan Trei
“Laste mänguväljakud on ideaalseks kohaks, kus laps saab
ennast arendada ning õnnelikku lapsepõlve nautida. Eks
ju sellised mänguväljakud loovad ka uut kvaliteetset elukeskkonda külasse.
Suured tänud Urve Palole, kes aitas leida mänguväljaku rahastuse riigieelarves. Järgmisel aastal plaanime samas suurusjärgus investeeringut laste mänguväljakusse läbi riigieelarve.
Järgmisel aastal teeme žesti IRL poolt.
Soovin tänada Pärnamäe külavanem Annikat Vaiklat, kellel
palusime koostöös külaseltsiga ära sõnastada laste mänguväljaku vajadused.
Soosepa lastemänguväljaku rajamine on üks väga positiivne
näide omavalitsuse koostööst külaseltsiga.“

“Ka jõulupühade ajal ja vana aasta viimasel päeval ning
uue aasta esimesel päeval oleme avatud ja ootame lapsi,”
kinnitas Viimsi vabakoguduse pastor Raido Oras.
Lapsi ootavad koguduse laste ja noorsootöö tegijad,
keda on kokku kümmekond inimest, neile lisaks on ka
valla laste- ja noortetöötajad, kes püüavad neil päevil, pikkade pühade ajal, lastele tegevust pakkuda. Oleneb ilmast
ja oludest, kas ollakse ruumis sees või väljas. Lisaks tegevusele ja mängudele pakutakse lastele sooja lõunat ning
lõunasöögi aeg on sama pikk, kell 13-15. Toitlustajaks on
oma valla firma Tampe Toit OÜ.
“See on pilootprojekt,” ütles koguduse pastor Raido
Oras. “Katsetame koostööd koguduse, valla ja toitlustajaga. Vald on saatnud välja umbes 30 kutset, kuid me ei
saada kedagi tagasi, kuigi projekti sihtgrupp on eelkõige
alaealised.”
Raha selle projekti elluviimiseks tuleb koguduselt ja
ka toitlustajalt, sponsoriteks on firmad, kes annavad toorainet, ning vald, kes osaleb teavitusega.
Selline heategevus on Orase sõnul Viimsi vallas esmakordne, väiksemaid koostööprojekte on kogudus vallaga
varemgi teinud.
Viimsi vabakoguduses on 65 täiskasvanud liiget, suvel
täitus kogudusel 88 aastat.
Viimsi vabakoguduse üle-eelmise pastori Evald Timmase eestvedamisel rajati koguduse kirikule sotsiaaltöö
tegemiseks kõrvalruumid, mis valmisid 2000. aastal. Tänavu kevadel tärkas koguduseliikmetel mõte teha midagi konkreetset laste heaks ja nüüd, jõulude eel, see mõte
teoks saabki.
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Kuldmikrofon
Lembitu Kuusele
Eesti Ringhäälingute Liit, Eesti Ringhäälingumuuseum ja Eesti Rahvusringhääling tähistasid 18.
detsembril 86 aasta möödumist ringhäälingu
sünnist Eestis.

Lembitu Kuuse sai hea töö eest Kuldmikrofoni.

Selle tähtpäeva puhul anti välja ka traditsiooniline raadioja teleajakirjaniku aastapreemia Kuldmikrofon. Tänavu
pälvis selle pikaaegse ja meeldejääva tele- ja raadiotöö
eest legendaarne spordireporter, Viimsi valla elanik Lembitu Kuuse.
“Kuldmikrofon on tunnustuseks kõigile neile eelkäijatele, kes on spordireportaaži teinud Eestis hinnatavaks
žanriks: Heino Mikkin, Gunnar Hololei, Toomas Uba, Tiit
Rääk,” ütles Lembitu Kuuse Kuldmikrofoni üleandmisel.
“Mul on olnud väga head partnerid, kaaskommentaatorid, kellega on olnud ääretult meeldiv töötada. Igal juhul
tuleb tänulik olla Eesti sportlastele, treeneritele, sest kui
poleks nende ennastsalgavat tööd, siis poleks meil midagi
vahendada,” lisas Kuuse, kes alustas ETVs spordireporterina tööd 1988. aastal.
Varem on Kuldmikrofoni pälvinud spordireporterid
Tiit Karuks, Erik Lillo ja Vello Lään.

VT
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Eakate jõulupidu

Jõululaat
huvikeskuses
Viimsi Huvikeskuse jõululaat, mida peeti 8. detsembril, tõi majja palju lapsi, kes laadapäeval
laval üles astusid, nende vanemaid ja vanavanemaid ning teisigi ostuhuvilisi.
Laada kõige nooremad ja
ehk ka kõige tragimad müüjad olid Edith ja Kasper, mõlemad Viimsi Kooli õpilased. Lapsed müüsid Kasperi
ema Anna-Liisa Sisask-Silla
kirjutatud raamatut “Tähetäpi seiklused” ja CD-plaate.
Nagu Edith ütles, läksid väga
hästi kaubaks Eesti kullafondi lastelaulud ja Entel-tenteli
plaadid. Edith ja Kasper rääkisid, et müügikogemused
on neil juba koolilaadalt.

15. detsembril peeti
Viimsi koolis valla eakate
jõulupidu, mida traditsiooniliselt igal aastal
korraldab vallavalitsus.

Kui abivallavanem Jan Trei
avasõnad kuulatud, algas kontsert, kus esinesid koolilapsed
Külli Talmari juhendamisel,
Voldmar Kuslap ja akordionist
Henn Rebane.
Rahvarohkel peol ei jäänud
tantsupõrand tühjaks. Tantsuks
mängis Andrus Kalvet. Kohvi
ja kooke pakkus Catering AS
Tampe.
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Edith ja Kasper.

Pidu oli rahvarohke, osalejaid üle 300. Fotod Aime Estna. Rohkem fotosid vt www.fotograafid.ee

Jõululaat Huvikeskuses.
Tantsupõrandal.

LUGEJA KIRJUTAB

Kes peatab võidusõidu valla
teedel?
Õhtused ja öised kihutamised Rohuneeme ja Randvere
teel on ohuks kõigile liiklejatele.
Tavaliseks ja tihedaks on muutunud Viimsi valla noorte autojuhtide kihutamine, kus viis-kuus masinat püüavad püstitada
kiiruserekordit, vajutades autodest välja täisvõimsust. Ka pimedad kurvid läbitakse külglibisemises ja võimalikult lühima
trajektooriga. Kõige enam on sellisest mõtlematust tegevusest ohustatud nendel teelõikudel õhtused ja öised liiklejad
ning GoBusi ja Viimarsi reisibusside reisijad.
Sellise tegevuse kõige õnnelikumaks tagajärjeks on rehvide mustad joonised asfaldil või vaod teepeenral. Halvemal juhul lõppeb see aga traagiliste tagajärgedega – ühe või mitme
masina avariiga. Kas peame viimast ootama jääma või saame
ise midagi ära teha?
Kihutajate grupi ohjeldamiseks politseil abivahendeid piisaks, kuid sellega kaasneb risk asjasse mittesegatud liiklejate
ohtu seadmine. Ka kihutajate jälitamine on andnud pretsedente, kus avariiohu risk suureneb kõigile. Sellise tegevuse
kannatanuteks ja avariiohvriteks on olnud kõik osapooled,
kaasa arvatud politsei. Ainult kihutajate registrimärgi fikseerimisest ei piisa, et esitada hilisem süüdistus liikluskorralduse
rikkumisest. Ega muidu ei kestaks selline mõtlematu kihutamine juba pikemat aega nägijate passiivsel suhtumisel ja karistuseta.
Millised vahendid valida, et lõpetada selline liiklushuligaansus? Politsei ettepanek on teatamine, mida ei tohiks jätta
tegemata GoBusi, Viimarsi, G4S ja Eesti Lootsi sõidukite juhid,
kes on sagedased liiklejad nendel teedel.
Kuidas aga suhtuda nende noorte vanematesse ja kaaslastesse, kes teavad sellisest võidusõidust, aga ei sekku ning
soodustavad sellega täna veel olematu liiklusohvri teket? Kas
viite hiljem kahetsedes ohvri hauale salaja lille? Kindlasti on
meie hulgas ka vanemaid vendi, naabreid ja targemaid sõpru,
kes neid mõttetuid kihutajaid aruka sõnaga peatada saaks.
Loodame, et täna on kõik veel terved ja üleskutse alustada
Viimsi teedel nn naabrivalvet ei ole hilinenud.
Kõige mõistlikum on aga asjaosalistel kihutajatel kokku
saada ja lõpetada teiste ja enda elu ning tervise asjatu ohtu
seadmine. Mõtlematu tegevuse tulemusena algatatud kriminaalasi on elu alustavale noorele ränk katsumus.
Tervet mõistust kõigile!

viimsilane

Voldemar Kuslap ja Henn Rebane.

Viimsi Kool soovib kõigile rahulikku
jõuluaega ja teguderohket uut aastat!
Viimsi Kooli selle aasta
viimane koolipäev toimus
eile, 20. detsembril, kui
kogu koolipere oli kogunenud Jaani kirikusse
jõulukontsert-jumalateenistusele. Kirikus esinesid Viimsi Kooli suure
ja väikese maja koorid,
teenistust viis läbi Mikk
Leedjärv.

Viimsi Koolis algab
advendiaeg eriliste
hommikutega

Traditsiooniliselt on Viimsi
Koolis advendiaega alustatud
algklasside advendihommikutega, kus esimest advendiküünalt käis süütamas Viimsi Püha
Jaakobi kiriku õpetaja Mikk
Leedjärv. Ühiselt arutati lastega ka advendiaja olemust, kust
selline traditsioon pärit, miks
see on nii oluline ning kuidas
see jõuluaega erilisemaks aitab
muuta.
Advendihommikud toimusid koolis ka 10. ja 17. detsembril ning advendiaja kulminatsioon oli jõulujumalateenistus
Jaani kirikus.

Detsembrikuu ei
möödu jõulupidudeta

Kogu detsembri on koolis
toimunud jõulupeod, mis algasid juba 6. detsembril, mil

2010.a. jõulukontsert Jaani kirikus. Esineb kooli noortekoor.
Foto: Mart Hindreus

jõulupaki said koolipere kõige pisemad liikmed – need
põnnid, kes ise veel koolis ei
käi, aga kelle emmed ja issid
koolis töötavad. Kõik klassid
on oma peod ära pidanud nii
suures kui väikeses majas ning
jõulukingituse said ka õpetajad
ja kõik koolis töötavad inimesed – koolipere õhtustas koos
Peokeskuses, kus väikese üllatuskontserdiga esines Hedvig
Hanson.

tud küpsetisi ja käsitööesemeid
müünud algklasside lapsed ja
omanäolise laada korraldanud
ka õpetajad ise. Algklasside
laste kogutud raha annetati heategevuslikul ballil MTÜ Viimsi
Invaühing erivajadustega laste tegevuste toetuseks. Viimsi
Kooli õpetajatest käsitöömeistrid meisterdasid detsembrikuus
käsitööesemeid ning kolleegid
said nii endale soetada võrratuid jõulukingitusi.

Jõululaadad on
saanud Viimsi Kooli
kaubamärgiks

Jõulujumalateenistused on Viimsi Kooli
oodatud traditsioon

Juba aastaid on detsembrikuu
lahutamatuks osaks saanud jõululaadad, kus on omavalmista-

20. detsembril Jaani kirikus toimunud jõulukontsert-jumalateenistus tõi kokku kogu Viim-

si Kooli pere ning oli ühtlasi
ka jõuluaja alguseks – pärast
seda algas lastel kauaoodatud
koolivaheaeg. Jumalateenistust
Jaani kirikus on korraldatud ka
varasematel aastatel – 2009. ja
2010. aastal. Siis olid õpetajateks Jaani koguduse õpetaja
Jaan Tamsalu ning Viimsi Püha
Jaakobi kiriku õpetaja Mikk
Leedjärv.
Tänavu viis jumalateenistuse algusest lõpuni läbi Mikk
Leedjärv. Kui varasematel aastatel esinesid teenistusel ka
Viimsi Muusikakooli lapsed,
siis nüüd on Viimsi Koolil nii
palju õpilasi, et oma kooli kooridega viidi läbi kogu tänavune
teenistus.
Kirikus oli harras ja ülev
meeleolu – viimastel nädalatel
maha sadanud lumi lisas jõulutunnet veelgi ning oli ehedaks
tõestuseks, et nüüd on tõesti
koolivaheaeg kätte jõudnud –
saab kelgutada, uisutada ning
kas või hommikust õhtuni
õues olla!
Viimsi Kool soovib kõikidele oma õpilastele, õpetajatele,
kooli töötajatele ja koostööpartneritele rahulikku jõuluaega
ning teguderohket uut aastat –
kohtume uuel aastal!

Annika Remmel
Viimsi Kool
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Heategevuslik Viimsi aastalõpuball oli
meeleolukas ja südamlik
8. detsembril Viimsi
Koolis toimunud heategevuslik ball tõi taas kokku
suure rahvahulga, palju
toredaid esinejaid ning
kõige tähtsam – balliga
koguti MTÜ Viimsi Invaühing erivajadustega
laste heaks 9190 eurot.

Õhtujuhid Katrin Siska ja Ingmar Jõela lõid mõnusa noorusliku atmosfääri. Avatervituse
laususid MTÜ Viimsi Invaühingu esinaine Jana Skripnikov,
Viimsi vallavanem Haldo Oravas ning Viimsi Kooli direktriss Karmen Paul. Selgi aastal
andsid oma panuse heategevusse Viimsi Kooli algklasside
õpilased ja nende vanemad, kes
omatehtud küpsetiste ja käsitööesemete müügiga kogusid
Viimsi erivajadustega laste toetuseks rekordiliselt suure summa 3260,75 eurot, mis heategevusballil Viimsi Invaühingu
esinaisele üle anti.
Õhtu jätkus meeleolukalt,
sest rahvast olid tantsitama
tulnud politsei- ja piirivalveorkestri bigband Airi Allvee ja
Silver Laasiga. Ballikülalised
hõivasid tantsupõranda kohe ja
kogu õhtuks. Publikule pakkusid muusikalise elamuse Pirjo
Levandi ning Kaisa Laasik,
akordionil tõmbas tuurid üles
Indrek Liit, oma lauludega
hullutas publikut superstaar
Artjom Savitski ning ülilõbusa
õhkkonna lõi Nukukoor eesotsas Reeda Tootsiga.
Ballil esines kellamänguga Inna Lai ning trummidel
andsid vägeva kontserdi G.
Otsa nim. Tallinna Muusikakooli löökpilli eriala õpilased
Ivo Lain, Kaspar Ernesaks ja
Madis Katkosil. Oma tervitust
kõikidele ballikülalistele olid
tooma tulnud ka Viimsi Huvikeskuse laulustuudio lapsed
ja noored ning Viimsi Kooli 1.
klasside õpilased.
Tantsuilu pakkusid ballil
rulluisuklubi Rullest andekad
rullitajad, võistlustantsijad tantsuspordikoolist Esperanza ning
Jessica Štšerbakova ja Kaarel
Väli tantsutrupist DanceAct.
Fantastilise kabareenumbri tegid Liisi Org ja Ingmar Jõela
tantsutrupist Starlight Cabaret.
Oksjonil olid seekord järgmiste kunstnike tööd: Vilen
Künnapu, Ivi Arrak, Jüri Arrak, Cathy Tullkvist ning Alari
Kivisaar. Kõige tormilisema
pakkumise osaliseks sai Cathy
Tullkvisti maal “Roosid”.
Iga-aastane traditsioon on
ka balliüllatus, sel aastal oli
see Viimsi vallavalitsuse meestebänd, kes esitas kaks meeleolukat jõululaulu. Publikule etteaste väga meeldis, kõiki laule
lauldi häälekalt kaasa ning bänd
kutsuti ka lisalugu esitama.
Heategevusballi imelise toidulaua eest täname Riinu Rätsepat koos oma meeskonnaga.
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1. Ilutulestik.

4
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2. Balli avamine.
3. Õhtujuhid Katrin Siska ja
Ingmar Jõela.
4. Ballikülalised Kelamid.
5. Balliüllatus – vallavalitsuse
meestebänd.
6. Esinevad tantsijad.
7. Ballikülalised.
8. Kunstioksjon.
Fotod Martin Dremljuga.
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Suurepärase tordi eest täname Radisson Blue SAS hotell
Olümpia kondiitreid.
Viimsi Invaühing tänab
kõiki, kes aitasid balli korraldamisele nõu ja jõuga kaasa,
samuti kõiki ballikülalisi, kes
peo pääsme lunastamise, loteriipileti ostmise ning oksjoniesemete soetamisega tegid
Viimsi erivajadustega lastele

7

hinnalise kingituse. Samuti täname neid, kes toetasid Viimsi
Invaühingu tegemisi rahalise
annetusega.
Südamlikud tänusõnad kõigile teile: Külli Talmar, Merike
Hindreus, Lauri Pihlak koos
abilisega, Jaan Kolberg, Mailis
Alt, Riinu Rätsep ja meeskond,
Radisson Blu (SAS) hotell
Olümpia, Altia Eesti, Vicinau,

Karismafood, Viimsi Market,
Karia, Maag Grupp, Reaton,
LM Keskus, Balt-Hellin, Jungent, Margit Võsu, Saint-Gobain Ehitustooted AS, Isover
äriüksus, Aleksandr Skripnikov,
Ruf, Viimsi Kooli gümnaasiumi õpilased, Irja Roots, Hilja
Hallaste, Viimsi Lions Klubi,
Viimsi algkooli õpilased, õpetajad ja vanemad, Viimsi Peokes-
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kus ja Lauri Viikna, Orhidaalia,
Shi-Shi, AlcoExpress ja Ingrid
Ehaver, Fotomees, Jussi Õlletuba ja Virve Hansar, Harmoonikum, New Vintage by Kriss,
Nordic Hotels, Butterfly Lounge, Karepa Ravimtaimeaed,
Privileg Day SPA, Kubja Ürditalu, Kamille, Kohvik Klaus,
Kuunar Kajsamoor, FK keskus,
Treppoja sahver, Frozen Yo,

Karli ja Linda maiustus, Teoteater, Roots külarestoran, kohvik
Klaus, Be Lucky, Controvento
restoran, muuseum Miia-Milla-Manda, Vana Baskini teater,
Ellu sallid, OKO resto, Rakvere
teater, Misu ehted, Reval Café,
Uniprint ja kõikidele headele
inimestele, kes abiks olid!

Annika Remmel
Viimsi Invaühing
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Jõululaat vabaõhu- ja
rannarahva muuseumis
5. detsembril peeti Viimsi
Vabaõhumuuseumis ja
Rannarahva Muuseumis
jõululaata, kus kaubeldi
nii söögikraami kui kõige
muu pühadeks vajalikuga.

Jõulukingid muuseumipoest!
Kui vajad viimase hetke kingiabi või lihtsalt natuke originaalsemat kingitust kui seda tavapärasest kaubandusvõrgust leiaks, siis astu läbi Rannarahva Muuseumi või Viimsi
Vabaõhumuuseumi kingipoodidest, mis praegu just toredatele jõulukingitustele spetsialiseerunud.
Oleme kingivalikus abiks ja pakime sinu eest kõik kingitused ära ka. Meil on valikus toredaid võrgumunadest jõuluehteid, mis rannakülas jõulukuusele eriti hästi sobivad. Meil
on vahvaid küünlajalgu, keraamikat, ehteid ja mereteemalist
kirjandust. Romantiline Naissaare naistekalender ja lustakas
kalendermärkmik aastaks 2013 on suurepärane kingitus ka iseendale. Laste jõulud teeb rõõmsaks Vigri omanimeliste toodetega – tema on pugenud tassi peale ja soki sisse. Ellu sallid
teevad pehme kallistuse emadele ja soojad meremehesärgid
hoiavad isad talvel pakase eest peidus. Kaunid disainjõulukaardid ja pudelipostis jõulukiri sõbrale on kindlasti eriline meeldejääv pühadetervitus.
Kuni meie sulle kingitusi pakime, saad tassi sooja tee või
chai kõrvale nautida tasuta muuseumielamust. Muuseumipoed
on avatud Viimsi Vabaõhumuuseumis iga päev ka pühade ajal,
Rannarahva Muuseumis iga päev, välja arvatud 25. ja 26. detsembril ning 1. jaanuaril.
Hoia end asjadega kursis meie kodukal ja Facebookis Rannarahva Kodu lehel!

Rannarahva Muuseum

Rannarahva jõululaat on muutunud iga aastaga populaarsemaks ja toob kohale müüjaid
üle Eesti. Seekord olid kaugemad tulijad Muhust. Vabaõhumuuseumi taluturul kaubeldi,
nagu ikka laupäeviti, maitsva
toidukraamiga, kuid seekord oli
pearõhk eelolevatel pühadel.
Rannarahva
Muuseumis
kauplesid parimad käsitöömeistrid, kellel müügiks käsitsi
valmistatud kosmeetika, ehted,
jõulukaunistused, keraamika ja
lambavillast ning -nahast tooted.
Muuseumipood pakkus mereteemalist kaupa, laias valikus raamatuid ning tänavusteks pühadeks
valmistatud pitsilist ja roosilist
kingikraami romantikutele.
Ükski muuseumiüritus pole
täiuslik, kui ei ole menukat Koogimaania kohvikut, kus menüüs
Eha-Kai Mesipuu kodused koogid ja jõulujoogid, maiustused
ning taimeteed nii kaasaostmiseks kui kohapeal nautimiseks.
Lapsevanemad said rahulikult sukelduda kingimaailma
ning jätta lapsed vaatama Viimsi Kooli õpilaste etendust “Olle
ja Inga suusaretk”.
Pered said aega veeta ka
Viimsi Vabaõhumuuseumi jõulukülas, kus õpetati jõulumänge. Kohal olid kõigi lemmikud
kelgukoerad ning külakuuse all
joodi hõõgveini ja grilliti verivorste.

VT

Jõuluks koju. Sadama laulvad mõtisklused
Rannarahva Muuseumis 24. detsembril.
Minult on ammu küsitud, millal Tallinna lähedal esineme.
Palun! Kes ei saanud ilusates Eestimaa külades käia, siis Rannarahva Muuseumis on enne kirikut, jõulupraadi ja kingitusi
see võimalik 24. detsembril kell 12. Seekord siis natuke teistsugune jõululaupäeva hommik.
Ma ootan kontserdile kõiki oma sõpru ja sõbrannasid, sest
on eriline päev ja minu jaoks ka väga mõnus paik. Usun, et tuleb väga huvitav ränd ... Räägin uusi lugusid, aga samas, miks
peaksin välistama ka vanu.
Klaveril erakordne Tõnu Laikre.
Kontsert on tasuta, aga kui meeldib, siis on avatud ka annetuste kohvrike, mis laulval rännumehel alati kaasas.
Ootusega,

Teie Sadam
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1. Eha-Kai Mesipuu oma
hõrgutistega.
2. Tüdrukud müüvad oma
kätetööd.
3.,4.,5. Kaup leiab ostjaid.
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Lasteaia Väike Päike
tantsutoimetused

Matkajad Käsmus
On detsembrikuu esimene päev, on jõulukuu ja
kingituste tegemise aeg. Viimsi Pensionäride
Ühendus kinkis aktiivsetele jalgsimatkajatelekepikõndijatele viietunnise preemiareisi Käsmu
Meremuuseumisse.

Eelmisel aastal, kui Lasteaed Väike Päike pani
oma õla alla esimesele
üle-eestilisele mudilaste
tantsupeole, sai korralduskomitee koosviibimisel visatud õhku idee, et
me ise võiks ju ka õpetajatega tantsida.

Ja nii nagu Väikeses Päikeses
võib igast lendulastud mõttest
või ideest ühisel jõul midagi
suurt sündida, nii läks ka seekord.
Kohe oli grupp koos, kohe
oli nõus ka meie laste tantsuõpetaja Annika Tamm. Kohe oli
ka tants olemas. Alguses tuli nii
mõnigi proovisaali värisevate
jalgadega ja kahtlus hinges, et
kuidas ma hakkama saan. Kuid
just nii me seal Väikeses Päikeses edasi liigume – üksteise
õlale toetudes ning toetvatest
silmapaaridest uusi hingamisi
leides püüdleme ikka uuesti ja
uuesti eesmärkide poole. Nii
sünnivad uued unistused, mida
koos kinni püütakse.
Paralleelselt koos lastega
tegime proove ka meie. Ikka
iga korraga järjest paremini
ja paremini. Proovid möödusid naeru, üksteise toetamise
ja lihtsalt koosolemise ja -tegemise tähe all. Kuni jõudis
kätte aeg näidata, mida me oskame. Esimene ülesastumine
oli turvalises ja koduses oma
lasteaias vanemate ja laste
ees. Sealt saime indu ja usku
edasi minna. Tantsuõppimisele lisaks oli ju vaja ka riideid
nii meile kui lastele. Tiiu ja
Margit teavad, kuidas panna

Tantsivad lasteaia Väike Päike õpetajad.

Väikese Päikese pere peol väärikalt riidesse. Nii see pere toimibki – ühise eesmärgi nimel.
Juuni alguseks peo ajaks
olime ka meie koos lastega
valmis kõikidele soovijatele
esinema. Ja kui Anu Tauli ja
Mare Osi laul “Üits paigake”
kõlaritest kostma hakkas, ei
küsinud meist keegi endalt,
miks ma tookord sinna proovisaali sisenesin. Värin kuskil
meie sees oli muutunud kindluseks ja puhtaks esinemisrõõmuks. Meie unistused olid
tõeks saanud.
Suvi sai läbi ning sügise
saabudes tundus kõigile juba
enesestmõistetav, et iganädalane tantsuproov taas toimuma
hakkab. Kui peret liidab suur
tahe, siis küll see soov ka täide
läheb.

Kahjuks ei saanud Annika
enam meiega koos jätkata ning
pärast otsimisi ja ootamisi said
lapsed endale tantsuõpetajaks
Märt Agu ning meie õpetajaks
Agne Kurrikoff-Hermani.
Teeme proovi ja harjutame,
nii meie kui lapsed. Lapsed
oma peo jaoks, sest teine üleeestiline mudilaste tantsupidu
toimub 9. juunil 2013 Rakveres, ning meie, õpetajad, oma
peo jaoks, kuhu pääsemiseks
peab veel kõvasti pingutama.
Aga eks meil kõigil ole oma
salasoovid, kuhu tahaksime
jõuda ja töö selle nimel käib.
Sel aastal astusime nii meie
kui lapsed üles Väikese Päikese heategevuslikul jõululaadal.
Lapsed kolme ja meie juba
kahe tantsuga. Töötades kohas,
mis laseb sinu mõtetel lennata

ja lubab sul oma unistusi katsuda, oskad sa ja tahad lasta
koos sündida millelgi suurel.
Meie majas on inimesed, kes
oskavad kõike ja tahavad teha
teinekord uskumatuid asju.
Meenub siinkohal Holmes´i
öeldu: “Siin maailmas pole
oluline mitte see, kus me oleme, vaid see, millises suunas
me vaatame.” Mul on tunne,
et Väikeses Päikeses vaatame
kõik ühes suunas.
Rahvatantsurühmas tantsivad: Kristi Sinimets, Kaidi
Klaas, Merilin Rosar, Annika Vaikla, Agne Põder, Grete
Mahl, Anu Rand, Elen Sinep,
Maarja Martin, Liisi Nelis,
Heleri Leppik, Maarja Tomingas.

Heleri Lepik

Korraldaja tutvustab meile päevakava ja marsruuti. Jutujärje võtab üle meie giid, endine Kirovi näidiskalurikolhoosi aseesimees Kaljo Helisalu. Ta annab väga põhjaliku
ülevaate kolhoosi asutamisest (1950), nime panemisest,
sellest, kuidas väikseid kolhoose ühendati, kuidas majand
arenes ja laiendati tootmist ning tegevusalasid – lugu, kuidas Kirovi-nimeline näidiskalurikolhoos jõukaks sai. Meie
38 inimesest olid osad ka selle kolhoosi töötajad, kelles
meenutamine nostalgiat tekitas.
Teeme peatuse Kaberneeme paadisadamas, kus kunagi
valmistati kolhoosile kalakaste ja püüniseid.
Sõidame mööda Kolga mõisast, mis oli Eesti suurimaid mõisavaldusi. Ka Kolga külas oli kolhoosil põllumajandusosakond.
Edasi tuleb juttu Juminda poolsaarest, kus oli kolhoosil
üks osakond. Juminda teeotsal meenutame tragöödiat, kus
leidis külma haua 16 000 inimest – seal asub mälestusmärk Soome lahes hukkunud laevadele ja inimestele.
Jõuame Käsmu meremuuseumisse, mis asub tsaariaegses kordonihoones. Meid võtab vastu eramuuseumi omanik Aarne Vaik. Enne kui hakkame eksponaate uudistama,
palutakse meid keha kinnitama. Pakutakse maitsvat kodust
hernesuppi, kringlit ja vastavalt soovile kohvi või teed.
Aitäh kokale – kõhud said täis. Hakkame tutvuma legendaarse kapteniküla ajalooga, mis on seotud meresõidu,
piirivalve, salakaubaveo ja kalapüügiga. Huvi väljapanekute vastu on suur, küsimusi Aarnele päris palju. Paljud
esemed on merest välja uhutud, nende vanus ja päritolu
aga teadmata. Kujutlusvõime hakkab tahes-tahtmata tööle,
et kuidas siis elati ja toimetati ning kui raske ja ohtlik kõik
oli. Väga vanade ja kunagi asendamatute tööriistade mõju
all jätame hüvasti lahke pererahvaga.
Algab bussisõit kodu poole. Ilm on täpselt jõulukuule
kohane: palju lund, metsaalused muinasjutuliselt kaunid,
kännud ja mahalangenud puud kaunistatud lumevaibaga.
Ilusad, korrastatud majad, kus peaaegu igas hoovis on keegi pererahvast rakkes lumekühveldamisega.
Aitäh selle toreda jõulukingituse eest! Suured tänud
Volli Kallionile, bussijuht Martin Indrekansile ja giid Kaljo Helisalule.

Elfriide Ojase

Sõpruskohtumine
lauatennises
Viimsi Päevakeskuses toimus 13. detsembril lauatennise mängijatel sõpruskohtumine Tallinna
SVK mängijatega.

Sõpruskohtumisel osalejad.

See oli kümnes kord. Kohtumised said alguse 2007. aastast.
Senine seis oli 5:4 Tallinna mängijate kasuks. Meie soov oli
seis viigistada.
Mängud olid pingelised, seisud tasavägised punktpunktilt. Siiski suutsid Tallinna SVK mängijad kohtumise
tagajärjega 13:12 võita.
Meie võistkonnas mängisid: Heino Angerjas, kes tõi 5
punkti; Priit Eiver, kes tõi 4 punkti; Tõnu Roos, kes tõi 2
punkti; Aarne Lehtpuu, kes tõi 1 punkti ja Matti Pihlakas.

Helgi Sard
Viimsi päevakeskuse lauatenniseringi juhendaja
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU
11.12.2012 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
11.12.2012 ISTUNGI OTSUSED
Nr 75 Isikliku kasutusõiguse seadmine Kelnase külas asuvale Kotkaraja kinnistule (Elektrilevi OÜ maakaabelliin).
Nr 76 Püünsi külas asuvate Arukase tee L2
ja Vanapere tee 26 kinnistute omandamine.
Nr 77 Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks.
1.12.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED
Nr 20 Koolieelse eralasteasutuse toetamise
kord.
Nr 21 Maamaksumäära kehtestamine.
11. detsember 2012 nr 20
Koolieelse eralasteasutuse toetamise kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5
ja “Erakooliseaduse” § 22 lõike 4 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
Koolieelse eralasteasutuse toetamise korras
määratakse Viimsi valla eelarvest toetuse taotlemise, toetuse taotluse läbivaatamise, toetuse
eraldamise, sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise ja toetuse kasutamise kohta aruandluse
esitamise ning kontrolli teostamise tingimused
ja kord.
§ 2. Mõisted ja nende tähendus
(1) Koolieelne eralasteasutus (edaspidi eralasteasutus) on eraõigusliku juriidilise isiku asutus, kes käesoleva korra mõistes tegutseb koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse
alusel, omab haridus- ja teadusministri poolt
antud koolitusluba ja võimaldab alushariduse
omandamist koolieelse lasteasutuse riiklikule
õppekavale vastava õppekava alusel.
(2) Vallavalitsuse toetus (edaspidi toetus) on
vallaeelarvest eraldatav sihtotstarbeline rahaline
toetus, mis koosneb toetatavate laste kohta ettenähtud toetuste summast ühe lapse kohta üheks
kalendrikuuks.
(3) Toetatav laps on koolieelses lasteasutuses tegelikult kohta kasutav 1,5- 7 aastane laps,
kelle elukohaks ja kelle mõlema vanema või
üksikvanema elukohaks on Rahvastikuregistri
andmetel Viimsi vald ja on seda kogu toetatava
perioodi jooksul.
(4) Üksikvanem on lapsevanem, kelle lapsel
on õigus Peretoetuse seaduse alusel määratud
üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Erandjuhtudel on Viimsi
Vallavalitsusel õigus lugeda üksikvanemaks
ka eelnimetatud tingimustele mitte vastavaid
isikuid, kes tõendavad, et kasvatavad last üksinda (tõendid, mis tõendavad üksikvanemaks
olemist: abielu lahutust tõendav dokument või
Rahvastikuregistri kanne, määratud elatisraha,
määratud hooldusõigus).
(5) Osaajaline lasteaiakoht on eralasteasutuse poolt loodud lasteaiakoht, kus toetatav laps
kasutab lasteaiakohta mitte rohkem kui kolmel
(3) päeval nädalas või kaheteistkümnel (12)
päeval kalendrikuus.
2. peatükk
TOETUSE SUURUS JA MAKSMINE
§ 3. Toetuse suuruse määramine
(1) Eralasteasutusele eraldatava toetuse suuruse lapse kohta ühes kalendrikuus kinnitab Vallavolikogu.
(2) Vallavolikogu poolt kinnitatud eralasteasutusele eraldatava toetuse suurus lapse kohta

AMETLIKUD TEADAANDED
ei ole suurem, kui Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) poolt eelarveaastaks kinnitatud õpilaskoha arvestuslik maksumus ühe lapse
kohta Viimsi valla munitsipaallasteaias (munitsipaallasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu
arvestuslik maksumus lapse kohta).
(3) Lapse eest kelle ühe vanema elukoht ei
ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald ja
kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes
üksikvanem makstakse toetust mitte rohkem kui
50% toetuse maksimummäärast.
(4) Lapse eest, kes kasutab eralasteasutuses
osaajalist lasteaiakohta makstakse toetust mitte
rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.
(5) Toetuse suurus on tervik ja toetuse arvestusperioodiks on kalendrikuu, väljaarvatud
käesoleva paragrahvi lõikes kolm ja neli toodud
erisuse osas.
(6) Eralasteasutuse toetamise kulud kaetakse
Viimsi valla eelarvest.
§ 4. Toetuse maksmine
(1) Toetust makstakse eralasteasutusele lapse eest, kes Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) andmetel arveldamisele kuuluva kalendrikuu kümnenda (10) kuupäeva seisuga oli
kantud eralasteasutuse nimekirja ja kes kasutab
nimetatud eralasteasutuses tegelikult kohta või
osaajalist kohta.
(2) Toetust makstakse lapse eest, kes kasutab osaajalist lasteaiakohta mitte rohkem kui
kolmel (3) päeval nädalas või kaheteistkümnel
(12) päeval kalendrikuus eralasteasutuse direktori poolt esitatud lapse eralasteasutuses kohalkäimist tõestava dokumendi (kohalkäigu tabel)
esitamisel.
(3) Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema
elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi
vald vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 1.
kuupäeva seisuga ning on seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul.
(4) Toetuse maksmise tähtajad, poolte õigused ja kohustused arveldamisel ning arveldamise üksikasjad lepitakse kokku sihtfinantseerimise lepingus.
3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE
§ 5. Taotluse esitamine
Eralasteasutuse direktor esitab taotluse sihtfinantseeringu lepingu sõlmimiseks ja vallaeelarvest järgnevaks õppeaastaks toetuse saamiseks
Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametile
(edaspidi amet) hiljemalt taotluse perioodiks
oleva õppeaasta 30. septembriks või esmakordsel toetuse taotlemisel kogu õppeaasta jooksul
§ 6. Taotluses esitatud andmed ja lisatud dokumendid
(1) Taotluses esitatakse vähemalt järgmised
andmed:
1) andmed taotleja kohta;
2) toetatavate laste arv;
3) osaajalist lasteaiakohta kasutavate laste arv;
4) toetuse kasutamise sihtotstarve.
(2)Taotlusele lisatakse aruanded eelneva
toetuse perioodi kohta:
1) finantsaruanne toetuse kasutamise kohta;
2) aruanne õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kohta.
(3) Sihtfinantseerimise toetuse kasutamise
aruande vormi ja õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste aruande vormi kinnitab Vallavalitsus.
§ 7. Esmakordsele taotlusele lisatavad dokumendid
(1) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid või nende ärakirjad:
1) kehtiv koolitusluba;
2) arengukava;
3) õppekava;

4) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta;
5) toetatavate laste nimekiri.
(2) Korduva taotluse esitamisel lisatakse
käesoleva paragrahvi 1 lõike punktides 1-3 nimetatud dokumendid juhul, kui need on muutunud, uuenenud või uuena välja antud.
(3) Eralasteasutus esitab valla toetuse kasutamise ajal ametile esimesel võimalusel kõikide
käesolevas paragrahvis nimetatud dokumentide
muudatused või uuena väljaantud dokumendid
pärast dokumendi muutumist või väljaandmist.
§ 8. Toetatavate laste arvu määramine
(1) Toetatavate laste arv määratakse igakuiselt vastavalt lasteaia direktori poolt esitatud tegelikult lasteaias käivate laste nimekirjale, mis
vastab arveldamiseks oleva kuu 10. kuupäeva
seisuga EHIS`esse kantud laste arvule ning arvestades eralasteasutuses tegutsevates rühmades seaduses kehtestatud laste arvu rühmades.
(2) Toetust makstakse osaajalist lasteaiakohta kasutava lapse eest, kui eralasteasutuses on
lapse arenguks vajalikud tingimused tagatud
ning eralasteasutuse rühmades ei viibi ühel ja
samal ajal rohkem lapsi, kui õigusaktides kehtestatud normid lubavad.
(3) Toetust ei maksta lapse eest, kes EHIS`e
andmetel arveldamiseks oleva kuu kümnenda
(10) kuupäeva seisuga ei ole Toetuse saaja lasteaia nimekirjas või on mõne teise lasteaia nimekirjas.
(4) Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema
elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi
vald hiljemalt arveldamiseks oleva kuu esimese
(1) kuupäeva seisuga ning on seda kogu toetamise perioodi vältel.
4. peatükk
TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE
§ 9. Taotluse läbivaatamine
(1) Amet vaatab eralasteasutuse poolt esitatud taotluse läbi, kontrollides taotluses esitatud
andmete ja dokumentide õigsust kümne (14)
tööpäeva jooksul alates taotluse laekumise kuupäevast.
(2) Puuduste esinemisel teavitab amet sellest
taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks
tähtaja.
(3) Ametil on õigus nõuda eralasteasutuselt
täiendavaid dokumente.
(4) Juhul, kui taotleja ei kõrvalda taotluses
puudusi tähtaegselt, tagastatakse esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks ja
lepingu sõlmimiseks lõpetatakse.
§ 10. Taotluse tagasilükkamine
(1) Amet lükkab taotluse tagasi, kui:
1) eralasteasutus on jätnud esitamata eelneval perioodil eraldatud toetuse kasutamise kohta
finantsaruande ja/või aruande õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste kohta;
2) eralasteasutus on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
3) eralasteasutus on jätnud järelevalve ettekirjutused põhjendamatult täitmata või on neid
eiranud;
4) eralasteasutuse tegevus ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele;
5) eralasteasutuses töötavad pedagoogid ei
vasta kvalifikatsiooninõuetele;
6) eralasteasutusel on maksuvõlgnevus;
7) eralasteasutusel puudub kehtiv koolitusluba.
(2) Taotluse tagasi lükkamisest teavitab amet
eralasteasutust kirjalikult kümne (14) tööpäeva
jooksul tagasilükkamise otsustamisest.
5. peatükk
TOETUSE ERALDAMISE ALUSED JA
SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU SÕLMIMINE

§ 11. Toetuse eraldamise alused
(1) Toetuse andmine vormistatakse Vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitava sihtfinantseerimise lepinguga (edaspidi leping).
(2) Valla eelarvest toetuse maksmise aluseks
on Vallavalitsuse ja eralasteaia vahel sõlmitud
lepingus toodud alustel esitatud arve, kus on
märgitud toetatavate laste arv ja toetuse suurus
toetatava lapse kohta.
(3) Toetust makstakse igakuiselt vastavalt
vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud
lepingus toodud tingimustele.
(4) Osaajalise koha kasutamisel esitatakse lisadokumendina lapse eralasteaias kohalkäimist
tõendav dokument (kohalkäigu tabel).
(5) Toetuse eraldamine lõpetatakse lapse
lahkumisel eralasteasutusest.
§ 12. Sihtfinantseerimise leping
(1) Vallavalitsus sõlmib eralasteasutusega
lepingu vastavalt eralasteasutuse direktori poolt
esitatud taotlusele kehtivusega üheks õppeaastaks.
(2) Lepingus lepitakse kokku vähemalt:
1) toetuse kasutamise sihtotstarve;
2) toetuse maksmise tingimused;
3) toetuse väljamaksmise ajad ja suurused;
4) toetuse andja ja toetuse saaja õigused ja
kohustused;
5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase
kasutamise kontrollimisel;
6) toetuse mittesihtotstarbelise kasutamisega
kaasnevad sanktsioonid;
7) toetuse kasutamisega seotud vaidluste lahendamine;
8) muud lepingus vajalikud tingimused.
(3) Lepingu vormi ja täpsemad lepingu tingimused kinnitab Vallavalitsus.
(4) Eralasteasutusega sõlmitud lepingu
järgseid vallavalitsuse kohustusi täidab amet,
ühtlasi kontrollib amet lepingu täitmist eralasteasutuse poolt ja toetuse kasutamise vastavust käesolevale korrale ja sõlmitud lepingule
ning rakendab vajadusel õiguskaitsevahendeid.
6. peatükk
ARUANDLUS JA KONTROLL
§ 13. Aruandlus
(1) Eralasteasutus esitab ametile aruande
eralasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kohta ja finantsaruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt toetuse perioodile järgneva
õppeaasta 30. septembriks.
(2) Toetuse kasutamise nõuetele vastavuse
kontrollimiseks on ametil õigus nõuda eralasteasutuse toetuse kasutamise ajal ja pärast seda
täiendavaid andmeid toetuse kasutamise kohta,
kuludokumentide ärakirju, seletusi, vahearuandeid ja tutvuda eralasteasutuse dokumentidega
ning teha eralasteaias kohapeal paikvaatlust eelnevalt kokkulepitud ajal.
(3) Finantsaruande ja õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste aruande vormi kinnitab Vallavalitsus.
(4) Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult teavitama ametit riiklikku järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.
§ 14. Toetuse tagasinõudmine ja toetuse väljamaksmise peatamine
(1) Ametil on õigus nõuda toetus tagasi ja
peatada toetuse väljamaksmine, kui:
1) toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
3) toetatav laps on eralasteasutuse nimekirjast väljaarvatud või ei kasuta tegelikult eralasteasutuses kohta;
4) toetava lapse, tema vanema(te) või üksikvanema elukoha aadress on Rahvastikuregistri andmetel muutunud ja ei ole enam Viimsi
vald;

AMETLIKUD TEADAANDED
5) riikliku järelevalve ettekirjutus on jäetud
põhjendamatult täitmata või seda on eiratud;
6) koolitusluba tühistatakse;
7) eralasteasutuse tegevus ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele;
8) eralasteasutus on oma tegevuse lõpetanud.
(2) Toetuse osalisel tagasinõudmisel jääb
eralasteasutusele kasutada eraldis, mida oli
eralasteasutusel õigus kasutada enne käesoleva
paragrahvi 1. lõikes loetletud asjaolu esinemist.
(3) Toetuse tagasinõudmisel vähendatakse
võimaluse korral tagasinõutava summa võrra
kokkulepitud toetuse suurust ja tehakse tasaarveldus toetuse väljamaksmisel.
(4) Täiendavad toetuse tagasinõudmise alused kehtestab vajadusel Vallavalitsus.

7. peatükk
LÕPPSÄTTED

11. detsember 2012 nr 21
Maamaksumäära kehtestamine

§ 15. Kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
11.03.2003.a määrus nr 11, Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005.a määrus nr 29 ja 13.12.2005.a
määrus nr 39.

Määrus kehtestatakse “Maamaksuseaduse”
§ 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 lõike 1 alusel, arvestades Rahandusministri 17.01.2001 määruse nr
10 “Maamaksuseaduse rakendamise kord” § 6.

§ 16. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.a.
§ 17. Määruse avaldamine
Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel
ning ajalehes Viimsi Teataja.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

Detailplaneeringutest
“7.01.2013–20.01.2013 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Randvere küla, Mikusaun-Lepamäe detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ja asub Soome lahe kaldal ning piirneb Kingu, Tammenurme tee 20, Kiviranna tee 17 ja Tammekivi tee 29 kinnistutega. Planeeringu nähakse ette kinnistu
jagamine neljaks, kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks ning üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksuseks, moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus
ühe 2-korruselise üksikelamu ja kahe 1-korruselise abihoone püstitamiseks (suurima ehitusaluse
pindalaga kokku 350 m2 ja üksikelamu maksimaalse kõrgusega 8,5 meetrit).
2. Lõunaküla/Storbyn küla, Männiku tee 15a ja Männiku tee 16 detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 2 ha ja asub Männiku tee ääres ning piirneb Viimsi metskond
92, Naissaare raudtee lõik 1/3, Männiku tee 13 ja 14 kinnistutega. Detailplaneeringuga jagatakse
Männiku tee 15a krunt kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määratakse ehitusõigus suvemajade ehitamiseks, lisaks moodustatakse krundi lääneosas üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus, mis jääb kasutusse erateena. Männiku tee 16 krundist moodustatakse
üks elamumaa sihtotstarbega krunt ning määratakse ehitusõigus suvemaja ehitamiseks, üks veetootmise ja veepuhastuse ehitise maa (tootmismaa) sihtotstarbega katastriüksus krundil asuvale
pumplale, koos juurdepääsuteega ja krundi põhjaosas üks avalikult kasutatav transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus, mis antakse tasuta munitsipaalomandisse. Planeeritavate elamukruntide
suurim lubatud ehitusalune pindala on 200 m2, suvemaja suurim lubatud kõrgus on 7,0 meetrit ja
abihoonel 4,0 meetrit.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsivald.ee.
7. jaanuaril 2013, algusega kell 10.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Miiduranna küla, Miiduranna põik 1 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik
arutelu“
Viimsi Vallavalitsus võttis vastus 7. detsember 2012 korralduse nr 872 “Keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine: Prangli saar, Lääneotsa küla, Lahe maaüksus”
aluseks võttes aluseks võttes “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ §35 ning arvestades järgnevat.
Viimsi Vallavalitsus võttis vastu 16. märts 2012 korralduse nr 157 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülasannete kinnitamine: Prangli saar, Lääneotsa küla, Lahe maaüksus“. Planeeritav ala asub Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas Lahe katastriüksusel (katastritunnusega
89001:002:0401). Detailplaneeringu eesmärk on Lahe maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitusõiguse määramine hooajalisele elamule – suvilale,
hoonestustingimuste, tehnovõrkude ning juurdepääsude lahendamine. Kehtiva Prangli saare üldplaneeringu järgi Lahe maaüksusele ulatub elamuehituse hajapiirkonna juhtfunktsioon. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Viimsi Vallavalitsus (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, Viimsi vald), koostaja on Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi
vald).
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, on koostatud
järgnev analüüs. Kavandatav tegevuse ei kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS §
6 lõikes 1 nimetatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS
§ 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul kavandatav tegevus kuulub KeHJS §
6 lõike 2 punkti 10 nimetatud tegevuse alla, so tegemist on infrastruktuuri ehitamine ja hilisema
kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral
tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ (VV määrus)
§ 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6
lõikes 1 ning VV määruses nimetamata juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide,
elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-, vangla- ning muude samalaadsete projektide arendamisel.
Antud juhul on tegemist üksikelamu mitte elamurajooni ehitamisega.
KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH algatamist ja KSH algatamata jätmist reguleerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendmaterjali
“Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhend“, mille kohaselt, kui tegevus kajastub KeHJS § 6
lõikes 2, aga mitte VV määruses, siis ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda.
Eeltoodule tuginedes ei viida läbi KSH eelhindamist. Samuti ei ole vajalik algatada KSH menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid
muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Korralduse ja sellega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Vallavalitsuses.

§1. Kehtestada Viimsi vallas maamaksumäärad järgmiselt:
(1) Hinnatsoonides H0890001 kuni H089007
(kaasa arvatud) ja H0890009 kuni H0890011
(kaasa arvatud) 1,9 % (üks koma üheksa protsenti) maa maksustamishinnast aastas kogu maksustatava maa kohta.
(2) Hinnatsoonis H0890008 2,5% (kaks
koma viis protsenti) maa maksustamishinnast

Talvelaager

detsember 2012

aastas kogu maksustava maa kohta, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud
juhul.
(3) Hinnatsoonis H0890008 põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär
maamaksustamishinnast 2,0% (kaks koma null
protsenti) maa maksustamishinnast aastas kogu
maksustatava maa kohta.
§ 2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

2 jaanuar – LOOMINGULINE KOLMAPÄEV – prossid ja juukseehted.
3 jaanuar – MAITSEV NELJAPÄEV – pelmeenid ja pasta.
4 jaanuar – RAHAKAS REEDE – mündikotid.
KOHT: Viimsi Huvikeskus. AEG: kl.11–15.
MAKSUMUS: 12 € üks päev
Registreerime vaid 15 last. Kohtade arv piiratud.
Info ja registreerimine: loovustuba@gmail.com. Kõnetraat: 512 7131 ja 510 4400

10

21. detsember 2012

Šivananda jooga
huvikeskuses
Šivananda jooga on klassikaline hatha jooga, mis
põhineb iidsetel joogaõpetustel ja toob traditsioonilise joogatarkuse ehedal kujul tänapäeva.
Joogatund koosneb hingamis- ja soojendusharjutustest,
joogaasenditest ning lõdvestusest. Šivananda asanade e
joogaasendite seeria koosneb
12st enim füüsilist ja energeetilist keha tervendavast
asanast. Asendite järjestus on
üles ehitatud nii, et igale painutusele järgneb vastupainuHingamisharjutus.
tus. Kogu seeria omab lõpptulemusena terviklikku harmoniseerivat ja sügavat sisemist rahu tekitavat toimet.
Joogatunnis on suur rõhk lõdvestumisel ja iga asendi
juurde räägib juhendaja selle konkreetse asendi praktiseerimisest saadavatest kasudest. Asendeid hoitakse pikemalt, kogu tund on väga rahuliku tempoga ning sobib igas
vanuses naistele kui meestele. Sobib ka neile, kes ei ole
sportliku loomuga.
Selles joogatunnis saab lisaks praktikale iga kord ka
teoreetilisi teadmisi joogafilosoofia, hingamistehnikate,
asanate ja lõdvestumise kohta.
Jooga juhendaja Pille Tali endast: olen joogaga tegelenud kokku kuus aastat. Mida aeg edasi, seda rohkem kogen, kui kasulikud ja vajalikud on joogatarkused igapäevaelus. Olen tänu joogapraktikale oma elus väga palju edasi
liikunud nii sisemiselt, hingelisel tasandil kui füüsiliselt,
kehaliste kogemuste näol. Minu eesmärk on ühendada inimesed nende sisemise valgusega, kõrgema teadlikkusega,
mille läbi tekib kestev sügav rahulolu ja õnnetunne.
Vaata lisa: www.pilletaliyoga.com. Pille Tali on rahvusvaheliselt sertifitseeritud Šivananda jooga õpetaja.
Tunnid toimuvad kolmapäeviti 10.15–11.15 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis alates 2. jaanuarist. Hind 5 €/ kord.
Eelregistreerimine tel 5904 5023 või e-mailil pilletali@gmail.com, www.huvikeskus.ee.

Pille Tali

Pereklubi Kollane Pardike ootab alates
jaanuarist beebisid võimlema Viimsi
Huvikeskusesse

Ootame kõiki lapsi vanuses 2 kuud kuni aasta võimlema
Viimsi Huvikeskusesse, Nelgi tee 1
Beebivõimlemise rühmatunnid on üles ehitatud kasutades lapse eale
vastavaid füsioteraapilisi harjutusi, mis toetavad beebi õiget füüsilist
arengut. Õpime ka massaaži, beebi rahustamist ja erinevaid nippe
gaasivalude leevendamiseks. Tundide lõbusamaks muutmisel võtame
appi erineva suurusega pallid, kõristid ja vahvad akrobaatilised harjutused, mis pakuvad ka emadele väikest treeningut.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti
Täpsem tunniplaan selgub jaanuari alguses.
Alanud on rühmade komplekteerimine ja selleks
ootame huviliste e-maile aadressile evelin@pardike.ee
järgneva infoga:
- lapse nimi
- lapse sünniaeg
- lapsevanema nimi ja kontaktandmed (telefon ja
e-mail)
Rohkem infot leiad leheküljelt www.pardike.ee

Õpetajate võrkpalliturniir
Eesti Koolispordi Liit, Eesti Haridustöötajate Liit ja Viimsi
Kool kutsuvad üleriigilisele õpetajate võrkpalliturniirile,
mis toimub 4.–5. jaanuaril 2013.
Mängud toimuvad Viimsi Kooli suure maja ja väikese maja võimlas, Viimsi Spordihallis ja Pirita Majandusgümnaasiumi
võimlas. Osaleb 35 segavõistkonda, nende hulgas külalised
Lätist ja Soomest.

Spordiklubide ümarlaualt
Samal päeval kui vallavalitsus tunnustas ja tänas
valla tublisid sportlasi,
kutsus vallavalitsus ümarlauale kokku valla spordijuhid ühiseks aruteluks.
Abivallavanem Jan Trei sõnutsi
on spordiaasta läinud edukalt.
See oli investeeringute aasta,
mille lõppedes võib öelda, et
enamus tänavusi investeeringuobjekte on ellu viidud või elluviimisel.

Mis tehtud, mis tegemisel

• Lubja klindiastangu valgustatud terviseraja II etapi rajamine. Kui 2008. a kirjutati
selle 70 miljoni krooni suuruse
projekti rahastamiseks taotlus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), keeldus viimane projekti rahastamast.
“Viime projekti ellu Joosep
Tootsi tarkusega järk-järgult,
taotledes igal aastal raha LEADER meetmest,” ütles abivallavanem Trei. “Kui projekti
esimese etapi elluviimine võimaldab Karulaugu õppehoone
taga terviserajal harrastada
kepikõndi, rattasõitu, jooksu
ja suusatamist, siis jaanuariksveebruariks valmib 2 km pikkune rada ning järgmise aasta
eelarvesse on planeeritud projekti kolmas etapp.”
• Viimsi skatepark. See rajatis on olnud noorte prioriteet
ja seda on soovinud noorte
volikogu, selgitas Trei. Rajatise esimene etapp on valmis,
järgmisel aastal jätkatakse LEADER meetme abil teise etapi
elluviimist.
• Pärnamäe tee 2,3 km pikkune valgustatud kergliiklustee. See on regionaalministri
kaudu taotletud Euroopa Liidu

Spordijuhid ja treenerid: Salumets, Einaste, Reim, Lepik, Ojassalu,
Küppar.

Sporditegevuse
Toetamine 2012. a
l 1260 last/noort 65 spordiklubis
Valla eelarves toetusteks
278 250 €.
l Sporditegevuse toetamise lähteandmed 2013. a
1296 last/noort 69 spordiklubis. Valla eelarve projektis 278 250 €.

meetme toel ja 20%-lise omaosalusega rajatud tee.
• Ranna tee kergliiklustee rekonstrueerimine. Avamine tuleb
mais või juuni algul.
• Haabneeme staadion.
• Randvere küla spordiväljaku rajamine.
• Tammneeme küla spordiväljaku rajamine.
• Püünsi küla laste mänguväljaku rajamine.
• Pärnamäe küla laste mänguväljaku rajamine.
• Leppneeme sadamas purjespordikooli avamine. Avatakse kevadel 2013.
Haabneeme staadionist kõneles abivallavanem Trei pikemalt, nimetades seda üheks
suuremaks vigade paranduseks.
“Oleme püüdnud lahendusi ot-

sida,” sõnas Trei. Lihtne oleks
võtta laenu, kuid küsimus on
valla laenuvõimekuses ja olemasolevates kohustustes. Küsimus on ka kohaliku omavalitsuse finantsüksuse seaduses,
mis käsitleb laenutingimusi,
rääkis Trei. Vald on laene võtnud koolimajade ehitamiseks,
lühikese aja jooksul on valla
elanike arv kiiresti kasvanud ja
vajadus lasteaedade ning koolikohtade järele on suur. Juba
aastal 2014 tekib koolikohtade
defitsiit ning uuest Randvere
koolist, mis tuleval aastal uksed avab, jääb siis väheks. Ka
Haabneeme vajab juurde 400
koolikohta. Kõige tõenäolisemalt saab Karulaugu kool
juurdeehituse, arvas Trei. Koolihoonete rajamine aga lükkab
paratamatult staadioni ehitamise tahaplaanile.
Siiski, ka staadioniga tegeldakse. Haabneeme staadioni esialgne projekt on tehtud
lihtsamaks, sest staadionita on
koolidelgi kehalise kasvatuse
õppekava täitmine probleemne.
Randvere kooli tulevikuvõimalusteks jäävad staadion, ujula jm.
Uue spordikoolide ja -klubide pearaha süsteemi kohta, mis
sellest aastast kehtima hakkas,

avaldati nii poolt- kui vastuarvamusi. Endine tippsportlane,
Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige Jaak Salumets
soovitas pearaha ümber jagada
ja teha valikuid. Samas pidasid
treenerid Tanel Einaste ja Alo
Ojassalu olemasolevat pearahasüsteemi heaks. Tallinna Ülikooli õppejõu Kaarel Zilmeri
sõnul pole ideaalset süsteemi
olemas. “Meie vallas on väga
hea treenerite kaader ja süsteem
on läbipaistev,” hindas Zilmer.
Kuid tema sõnul saabub probleem siis, kui kerkivad tähed,
kellel tulevad saavutused, kuid
kelle toetamiseks pole enam
võimalusi, sest pearaha on väike. “Noortel on tippsporti omavalitsuse toel väga raske teha,”
nõustus külalisena ümarlaual
osalenud Tallinna linna noorsoo- ja spordiameti esindaja
Janek Küppar. Rahamure puudutab sedagi küsimust, kuidas
hoida kinni noori treenereid, et
nad ei läheks ära välismaale.
Omaette teemana tõstatus ka
probleem, mis saab spordilapsest edasi, kui ta põhikooli lõpetab ning on jõudnud kohalikus
spordiklubis tublile tasemele.
“Siis peab ta kuhugi edasi minema, sest edasi tuleb saavutussport,” rääkis ujumistreener Enn
Lepik, kelle paljudest tublidest
õpilastest on saanud harrastussportlased. Millised on aga noore võimalused, kui pole enam
Tallinna spordiinternaatkooli –
kuulsat TSIKi, kust võrsusid kunagi paljud tipud, kes üle Eesti
Tallinna õppima ja sportima tulid? Sellele küsimusele polnudki
vastust. See peaks juba kuuluma
Eesti Olümpiakomitee (EOK)
lahendatavate probleemide hulka, sest EOK peaks vastutama
kogu Eesti tippspordi eest.

Annika Poldre

Hei noored! Tulge tantsima!
Viimsi Huvikeskus ootab
noori hip-hopi, hose’i ja
contemporary jazz’i tundidesse.
Hip-hop on tänavatants, mis
hõlmab väga palju erinevaid
stiile. Hip-hop kavad on väga
mitmekülgsed tänu muusikale,
millele on tantsud seatud nii, et
tants võib olla väga maskuliinne ja vihane või vastupidiselt
väga naiselik ja sensuaalne.
Hip-hop trenni idee on leida
iga tantsija oma külg, mida
tantsija saab ise arendada ning
tänu sellele oma koreograafiaid välja mõelda, tantsida
freestyle’i oma lõbuks või battle’itelt osa võttes. Trennis õpime koreograafiaid ning kindlamaks saades korraldame ka
väikseid trennisiseseid battle’eid.
Tunnid toimuvad alates 9.
jaanuarist kolmapäeviti 19.3020.30 ja pühapäeviti 20-21.
House on tantsustiil, mis
näeb välja nagu tantsija ei pingutaks üldse, vaid kõik liigutu-

Treener Anna Irene Michelson.

sed käivad kehast läbi ja keha
on lõtv, kuid tegelikult on vaja
tohutut kontrolli keha üle, et
kogu keha liiguks samal ajal
ja et kasutatud oleks võimalikult palju ruumi. House’il on
palju alastiile, mis jagunevad:
footwork (jalgade töö), jacking
( keha töö, rütmi hoidmine kehaga), lofting (liikumine maas
ja trikid). Trennis õpime house

stiili põhisamme ja alastiile.
Igas trennis õpime uusi samme
ja teeme uue kava, edasi jõudes harjutame freestyle’i, mis
on house tantsu puhul põhiline.
Tunnid toimuvad alates 7.
jaanuarist esmaspäeviti kell
20-21.
Contemporary jazz on tantsustiil, mis on segu klassikalisest tantsust ja kaasaegsest
tantsutehnikast. Tantsu on lisatud palju klassikalisi elemente
ning palju liikumist põrandal,
mis loob omamoodi vabaduse. Contemporary on väga
emotsionaalne ja dünaamiline
tantsustiil. Tantsija saab väljendada liigutustega ka kõige
sügavamaid tundeid ja mõtteid.
Alguses keskendume trennis
rohkem tehnikale, erinevate
pöörete ja hüpete harjutamisele, edaspidi hakkame juurde
õppima ka koreograafiaid.
Tunnid toimuvad alates
13. jaanuarist pühapäeviti kell
19–20.

Treener Anna Irene Michelson: “Tõsiselt hakkasin tantsuga
tegelema aastal 2006, kui liitusin Prodance Tantsustuudioga.
Alustasin hip-hop tantsuga, juba
järgmisel aastal võtsin lisaks
street-jazzi, balleti, contemporary jazzi, house’i ja dancehall
tunde. Stuudioga võtsime osa
Koolitantsust, kus osalesime
peaaegu igas kategoorias ning
tihti tõime koju ka laureaaditiitli. Lisaks sellele on esinetud
vanalinna päevadel ning tehtud
projekte Kanuti Gildi Saalis ja
Hobuveskis. Peale esinemiste
olen osa võtnud ka erinevatelt
battle’itelt house ja hip-hop
kategoorias, mis on arendanud
freestyle’i ja aidanud leida just
endale omase stiili.
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I
korrusel.
Lisainfo ja registreerimine
e-mailil annukas9@hotmail.
com või telefonil 5900 5939.
www.huvikeskus.ee.
Viimsi Huvikeskus
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Viimsi valla kultuurikalender
21. detsember 2012 – 13. jaanuar 2013
Eesti Sõjamuuseum on pärast
remonti taas avatud!
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva elu-olust muinasajast
tänapäevani,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus – Naissaare Naised
Näitus - Kirovist Kuulini
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
külastamiseks avatud
E–R k 12–18 L–P 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 510 0281
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest palume teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus Viimsi Koolis
Hinge Jürgensoni maalide
näitus “Sügissonetid”
E–N 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Kuni 21. detsember
Jõuluprogrammid “Jõulud
rannakülas”
Rannarahva Muuseumis:
pühadest läbi aegade, nääriüllatus, etendus “Olle ja Inga
suusaretk”
Viimsi Vabaõhumuuseumis:
perenaise toimetused, kapteni
pajatused, jõulumängud
Programmid lasteaedadele ja
koolidele lastele vanuses 4–12
aastat, ainult ettetellimisel
Rannarahva Muuseumis ja
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kuni 6. jaanuar 2013
Jõuluküla
Avatud iga päev k 10–18
Nädalavahetustel 8. ja 9., 15.
ja 16., 23. ja 24. detsembril
üksikkülastajatele eriproramm:
perenaise toimetused, jõulumängud ja -kombed, jääkarussell!
Võimalik grillida
Sõidud kelgukoertega – vastavalt ilmaoludele. Lisatasu eest!
Jõuluküla pilet sisaldab ka
Rannarahva Muuseumi külastust
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Kuni 12. jaanuar 2013
Evi Tihemetsa graafika näitus
“Jõuluhingus“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 15. jaanuar 2013
Eesti väiketootjate käsitöö müük
Athena hotelli fuajees
Kuni 31. jaanuar 2013
Tiit Põdra maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Kuni 31. detsember
Raamatunäitus “Nii need

jõulud tuppa toodi“
Lastele “Päkapikud piiluvad“
Viimsi Raamatukogus

24. detsember k 14.30
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

21. detsember k 13
Jõulukontsert väärikatele
Korraldaja Viimsi Päevakeskus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

24. detsember k 16
Jõuluõhtu I liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. detsember k 16
Jõulupidu noortele
Vaatame ühiselt jõulufilme
Sissepääs tasuta!
Viimsi Noortekeskuses
21. detsember k 18
Prangli saare jõulupidu
Prangli Rahvamajas
21. detsember k 19
Muusikaline komöödia
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 1 h
enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
21. detsember k 20
Jõululaule esitavad LY ja CO
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
22. detsember k 11
Üritus lastele “Tõeline jõulusõnum“
Üritust viib läbi Ülle Käärik
Viimsi Raamatukogus
23. detsember k 11
4. advendi jumalateenistus
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
23. detsember k 11
4. advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakooli jõulupidu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
23. detsember k 14.30
Jõulukontsert-palvus
Muusikat teeb Randvere
pasunakoor. Sõnum Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
24. detsember k 12
Kontsert: Marek Sadam
“Jõuluks koju“
Tasuta
Rannarahva Muuseumis

24. detsember k 17
Jõululaupäeva jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
24. detsember k 18
Jõuluõhtu II liturgiline jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. detsember k 11
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Laulab koguduse kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
25. detsember k 13
Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
Rohuneeme kabelis
25. detsember k 14.30
Esimese jõulupüha jumalateenistus. Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
26. detsember k 14
Kontsert: Kaitseliidu Tallinna
Maleva orkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. detsember k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. detsember k 19
Kontsert: Pühademuusika –
Mari Kalkun ja Riho Sibul
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. detsember k 19
Muusikaline komöödia
“Lubadused, lubadused“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Piletid 7/5 € Piletilevis ja 1 h
enne algust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses
29. detsember k 13–14.30
Muinasjutuline lasteseiklus

purjelaeval Kajsamoor
Leelo Tungla raamatut
“Juku, Kalle ja kotermann
Tallinnas“ loeb Pille Raudkivi
Kajsamoor teeb tiiru Tallinna
lahel
Kestab 1,5 h
Soojalt riidesse!
Info ja broneerimine tel 503
2321, info@kajsamoor.eu
30. detsember k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. detsember k 14.30
Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga. Teenib
Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
31. detsember k 18
Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31. detsember k 22
Uusaastapidu Üllar Jörbergiga
Koha broneerimise tasu 5 €
Jussi Õlletoas
31. detsember k 23.30
Vana-aasta ärasaatmine
Teeme ise ilutulestikku!
Kõik on oodatud!
Tammneeme ajaloolisel
sadama-alal
2.–31. jaanuar 2013
Raamatunäitus “Kriminaaltango“
Lastele “Noor nuuskur“
Viimsi Raamatukogus
2.–14. jaanuar 2013
Raamatunäitus “Jaanuarikuu
sünnipäevalapsed“
Viimsi Raamatukogus
3. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5. jaanuar k 16
“Sõjamuuseumi Filmipäevik“
esitleb:
Theodor Lutsu filmide õhtu
Filmid “Gaas! Gaas! Gaas!“
(1931) ning dokumentaalkatked
Noorkotkaste suvelaagrist ja
riigikaitseõppusest kesk- ja
kutsekoolides

Filmiprogrammi juhatab sisse
ajaloolane Leho Lõhmus
Sissepääs tasuta!
Lisainfo www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
5. jaanuar k 21
Esineb LY
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
6. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. jaanuar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
6. jaanuar k 14.30
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
6. jaanuar k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
7. –31. jaanuar
Raamatunäitus “Teeme ise“
Prangli Raamatukogus
10. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
12. jaanuar k 16
“Sõjamuuseumi Filmipäevik“
esitleb:
“Hella W“ (2011)
rež Juha Wuolijoki
Sissepääs tasuta!
Lisainfo www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
13. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Info:

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

Spordiaastaga võib rahul olla
10. detsembril tehti
kokkuvõtteid valla spordiaastast ning tänati edukamaid sportlasi ja treenereid.

“On põhjust rahul olla,” tõdes
spordipeo õhtujuht, spordiajakirjanik ja viimsilane Lembitu
Kuuse. Ta tõstis kõigepealt esile meie olümpiasportlast KarlMartin Rammot ja Londoni
olümpia hõbemedalimehe Heiki Nabi treenerit Henn Põllustet.
“Saime juurde 48 Eesti
meistrit, 30 hõbe- ja 33
pronksmedalit ning 6 esikohta,
10 teist ja 3 kolmandat kohta
Eesti karikavõistluselt,” loetles Kuuse.
“Sooviksin avaldada tunnustust ja suurt tänu olümpiahõbeda
võitnud Heiki Nabi ihutreener
Henn Põllustele, kes on põline

Viimsi valla
2012. aasta
parimad
sportlased ja
treenerid
MARTA VUNSH, akrobaatika,
Eksperimentaalse Liikumise Keskuse Akrobaatikakool, Tallinna
meister 2012, noorte tütarl.
-paaride I koht
SAGA EDITH ALIDE LEIPALU,
akrobaatika, Tallinna meister
2012, noorte klassis, I koht
ANNABEL TOMINGAS, akrobaatika, Tallinna meister 2012, laste
A-kl tütarl. -paaride I koht
ANNA VUNSH, akrobaatika,
Tallinna meister 2012, laste
B-kl. paaride arv. I koht
HEIDI KANN, Eksperimentaalse
Liikumise Keskuse juhataja ja
Akrobaatikakooli peatreener
TRISTAN VIIDAS, autosport, Eesti
parim noor autosportlane 2012,
Euroopa Vormel BMV sarjas II koht
IGOR PRINS, jalgpall, Nõmme JK
Kalju peatreener, EMV I koht
ATS KLEMMER, jalgpall, FC Flora
EMV B-van-kl I koht, U17 eliitliigas FC Flora kooss. III koht
BERT KLEMMER, jalgpall, FC Viljandi, U19 Eesti koondises
MARTIN REIM, jalgpall, JK FC
Flora peatreener, EMV III koht,
M. Reimi Jalgpallikooli asutaja ja
juhataja		
OLEV REIM, jalgpall, spordiklubi
Martin Reimi Jalgpallikool treener
IVO LEHTMETS, jalgpall, spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool
treener			
SIGNE PÄRTEL, jalgpall, spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool
treener
MARK PILISTE, jalgpall, spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool
treener		
ALEKS TAURAFELDT, jalgpall,
Viimsi Noored Mehepojad treener
OSKAR NISU, jalgrattasp, CFC,
Eesti parim meesjuunior 2012,
EMV mitmepäevasõidus mitmekordne etapivõitja ja medalist,
EMV eraldistardist Mjuun. 25 km
II koht, ühisstardist I koht, EMV
trekisõidus Mjuun. 1 km paigaltstardist I koht, punktisõidus MJ-II
koht,ind. ja meesk. jälituss. 2 x I
koht meesk. jälituss.2 x I k
ANDRE ADUSON, jalgrattasport,
CFC, Eesti parim noortetreener
2012			

Õhtujuht Lembitu Kuuse.

Karl-Martin Rammot õnnitleb vallavanem Haldo Oravas.

viimsilane ja Kelvingi küla elanik. Ilma Hennuta poleks meil
võibolla sellist maailmatasemel
saavutust,“ sõnas abivallavanem
Jan Trei. “Meie valla mees Henn
aitas tuua nii Eesti kui ka natuke
Viimsit maailmakaardile!”
Olümpial esines tublilt ka

Kelvingi mees Karl-Martin
Rammo. “Soovin avaldada
Karl-Martinile ja tema tublile
treenerile Rein Ottosonile palju tänu ja tunnustust,” jätkas
Trei. “Eks ole see ju suuresti
treeneri missioon ja ülesanne
treenida sportlasi tippvormi. Ja

Sporditöö koordinaator Tiia Tamm.

Karmen, Marko, Markus ja Margey Lilienthal – parim spordipere.

OLIVER KELLER, jalgrattasport,
Kalevi JK, EMV trekisõidus, 500 m
paigaltst. M16 I koht, 200 m lendstardiga sprindis II koht, sprindis
I koht, punktisõidus II koht
SIIM-ERIK ALAMAA, jalgrattasport, Kalevi JK, EMV eraldistardist
40 km), MU km, MU23 II koht
(temposõidus), Tristar 111 triatlonil II koht			
MÄRT-MARTIN MÄRTSON, jalgrattasport/trial, Läti MV 3. etapil
elite kl. II koht, UCI maailmakarika 1. etapil, M-elite 45. koht
ALEKSANDER KREITER, judo,
Sensei Judokool, EMV C-kl, P-55 kg
II koht
TÕNIS-GERT TRELL, judo, Sensei
Judokool, treener		
STEN MÕTUS, judo, Aitado, EMV
juunioride U20 (-81 kg) I koht
HOOKAN LEMBER, judo,
SK Ookami, EMV A-kl. + 90 kg,
TK-5, EMV juunior U20 100 kg
III koht
CARIS HELENA KAUP, judo, SK
Ookami, EMV neidude kuni 48 kg,
48 kg, A-kl I koht, EMV B kl (U15)
kuni 48 kg, II koht
RAIN ARUKAEVU, judo,
SK Ookami treener		
ERIK-HENRI MATALOJA, ju-jutsu,
Juunior, WFJ Ju-Jutsu Soome MV
III koht			
KEN KUUSK, jäähoki, Odense2
Taani klubi, Eesti rahvusmeeskonna liige, 2012 Eesti U20
koondise parim mängija, MM
alagrupi divisjoni”kuld”
LI LIRISMAN, karate/Budo, 2.
EUR SKDUN Shotokan Karate MV
III koht, T kadettide kuni 52 kg,
British Open 2012 T kadettide
kuni 54 kg kumites I koht, EMV
U16 katas-III, kumites kuni 54 kg
I koht
ALEKSANDER ZÕKOV, karate,
SK Budo, Eesti koondise treener
KREVON ALET-MÄRTSON, kimura,
shukokai Karate, SK Impact EMV
10–11 a katas I koht, kumites
I koht
CARL CHRISTJAN BOGOSLOVSKI,
SK Impact, EMV katas II koht,
Soome meister kumites (vabavõistlus)			
JAKOB HAUD, karate, SK Impact,
EMV kumites, katas II; III koht,
Soome MV kumites II koht +
parima võistleja tiitel
MARTI HIMBEK, karate, SK Impact, EMV katas II koht, Soome
MV kumites III		
MARTIN KIRBITS, karate
SK Impact, EMV katas III koht,
Soome MV katas II		

KÄTLIN KIVIRAND, karate,
SK Impact, treener
ARLES-EGERT LELLE, korvpall,
KK Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid, U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht, EKV 2011
B-van.-kl. II koht			
KARL-ROBIN JÜRJENS, korvpall,
KK Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid, U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht, EKV 2011
B-van.-kl. II koht			
KARL-JOHAN LIPS, korvpall,
KK Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid, U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht, EKV 2011
B-van.-kl. II koht			
OTT-SANDER KAPPER, korvpall,
KK Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid, U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht, EKV 2011
B-van.-kl. II koht			
HENDRIK RANDVEER, korvpall,
KK Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid, U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht, EKV 2011
B-van.-kl. II koht			
MAGNUS KRUUSING, korvpall,
KK Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid, U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht, EKV 2011
B-van.-kl. II koht			
ROBERT KATMANN, korvpall,
KK Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid, U16 Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht, EKV 2011
B-van.-kl. II koht		
ALAN-JOONATAN REBANE, korvpall, KK Viimsi 1996 ja hiljem
s, poisid, U16 Euroopa Noorte
Korvpalliliiga fin III koht, EKV
2011 B-van.-kl. II koht		
ROBERT ROOS, korvpall, KK
Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid,
EKV 2011 B-van.-kl. II koht		
KEN LILL, korvpall, KK Viimsi
1996 ja hiljem s, poisid, U16
Euroopa Noorte Korvpalliliiga
fin III koht		
RAUNO MEISTER, korvpall, KK
Viimsi 1996 ja hiljem s, poisid,
U16, Euroopa Noorte Korvpalliliiga fin III koht		
TANEL EINASTE, korvpall, KK
Viimsi peatreener
VALDO LIPS, korvpall, KK Viimsi
treener				
SULEV SÄREKANNO, korvpall, KK
Viimsi treener		
TEET TIISVELT, korvpall, KK Viimsi treener		
AIVAR PAIST, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011, II
koht, EMV 2012 4. koht
RAIN KULLAMAA, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, EKV

2011, II koht, EMV 2012 4. koht
EGO REINER, käsipall, HC Viimsi
/Tööriistamarket, EKV 2011
II koht, EMV 2012 4. koht
ROLAND SAKS, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, EKV
2011 II koht, EMV 2012 4. koht
PRIIT KOTSAR, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011
II koht, EMV 2012 4. koht
TARMO ULLA, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011
II koht, EMV 2012 4. koht
OWE-MARTTI LEMSALU, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket,
EKV 2011 II koht, EMV 2012
4. koht
MADIS KOKKUTA, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, EKV
2011 II koht, EMV 2012 4. koht
JARNO NURM, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011
II koht, EMV 2012 4. koht
HELDUR SEPP, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011,
II koht, EMV 2012 4. koht
RAIN JÄÄGER, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011
II koht, EMV 2012 4. koht
STEN-ERIK LEPP, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, EKV
2011 II koht, EMV 2012 4. koht
RAINER LEPIK, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011
II koht, EMV 2012 4. koht
SIIM PATRAEL, käsipall, HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV 2011
II koht, EMV 2012 4. koht
JÜRGEN ROOBA, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, EKV
2011 II koht, EMV 2012 4. koht
KRISTJAN KANGRO, käsipall,
HC Viimsi/Tööriistamarket, EKV
2011 II koht, EMV 2012 4. koht
ANDRI JÄÄGER, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, EKV
2011 II koht, EMV 2012 4. koht
SANDER TRAKS, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, EKV
2011 II koht, EMV 2012 4. koht
AIN PINNONEN, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, peatreener
JAANUS RÄTSEP, käsipall, HC
Viimsi/Tööriistamarket, treener
AIN KONT, käsipall, SK HC Viimsi
treener
AHMED PORKVELI, käsipall, SK
HC Viimsi treener
JESPER BRAMANIS, käsipall,
SK Reval-Sport, EMV noormeeste
C-kl I koht		
RIHO-BRUNO BRAMANIS, käsipall, SK Reval-Sport, EMV noormeeste C-kl treener
EHA RÜNNE, kergejõustik, N45
EUR veteranide MV N45 ketta-

heites I koht, EMV kettaheites
III koht
SERGEI TSHEREPANNIKOV, kergejõustik, SK Stamina, M EUR
krossijooksu MV 64. koht, EMV
murdmaajooksus III koht, EMV
10 000 m jooksus III koht, EMV
3000 m takistusjooksus II koht,
EMV ekidenis II koht, EKV murdmaajooksus 8000 m II koht, Eesti valdade suvemäng. 5000 m
I koht, Malaga maratonil isikl.
rekordiga 4. koht
ILJA NIKOLAJEV, kergejõustik,
EMV poolmaratonis II koht, EKV
murdmaajooksus 8000 m III koht
DIANA HALLA, kergejõustik, SK
Leksi44, Eesti A-kl. MV 2000 m
murdmaaj. III koht, 4 EMV EMVN
seitsmevõistluses 4. koht, EKV
murdmaajooksus TA 2000 m
II koht, Eesti valdade suvemäng.
800 m jooksus I koht
BERIT BETTEN NAARITS, kergejõustik, TA, Eesti valdade suvemäng.kaugush. I koht, 100 m j.
kaugush. III koht, 4 x 100 m III
koht		
KAAREL JÕEVÄLI, kergejõust,
Audent SK, EMV kaugushüppes
(7.45) I koht, EMV seitsmevõistluses I koht, EMV 10võistluses
M-6. koht, noorte 4. koht.
MATI MÄRTSON, kergejõust,
M50, Eesti valdade suvemäng.
MVII kl 2 x II koht
SANDRA TROSS, kergejõust, N
Laulasmaa Ultra jooksus, 24 h
jooksul läbinud 147,7 km, N I
koht, millega tagas pääsu MMile, kus vigastuse tõttu läbis 24 h
88 km			
KAI MERERAND, koroona/novus
KMK Tirts, Novuses EMV II koht,
koroona EMV paarismängus III
koht, võistkondlik III koht, Eesti
edetabelis II koht		
URMAS MERERAND, koroona/
novus, KMKTirts, EMV novuses,
parism. III koht, Eesti võistk.
KV I koht, Kiievis Finso II koht,
Moskvas sepap. III koht, võistkondlik 8+2 II koht, Finso rahvusvahelises edetabelis 6. koht,
koroona EMV võistkondlik 8+2
III koht, veteranide II koht. Eesti edetabelis III koht		
JAANUS MUGU, laskesport EUR
MV “Liikuv märklaud” 20. koht
HELGI SARD, lauatennis, N70+75
XV Põhjamaade MV III koht, Eesti veter. MV N70+ I koht, Eesti
Spordiveter. Liidu võistk. MV Tln.
võistk. I koht, ÜM N70 I koht
ALLAN KOTTISE, lauatennis, M45
XV Põhjamaade MV 5. koht, Eesti

veter.MV M40+ ÜM ja MP III
koht, Tallinna MV ÜM II koht ja
MP III koht
JOHANNES KANT, lauatennis,
M65, XV Põhjamaade MV 5. koht,
Eesti veter. MV M65+ I koht, Eesti
Spordiveter. Liidu võistk. MV Tln.
võistk I koht, ÜM M65 II koht
KAAREL-MATI HALLA, lauatennis,
Eesti veter. MV M70+, II koht
HENN PÕLLUSTE, kreeka-rooma,
maadlus, Eesti koondise treener,
olümpiahõbeda Heiki Nabi treener, Eesti parim kreeka-rooma
maadlustreener 2012 a
ERKI KAHRO, motosport, EMV
MX2 kl. III koht, EKV MX2 kl. II
koht, Euroopa Karikasarja etappidel 8. ja 10. koht
VALDUR KAHRO, motosport,
Kahro Racing treener		
JÜRI ROKKO, orienteerumine,
Eesti valdade suvemäng. M55 kl
III koht
VEIKO PROOS, petank, Meeste
MM petankis, Eesti võistk. 34. koht
(49 seas), tulistamises 46 seast
27. koht, lohutusturn. rahvuste
karikal (33 os.) 9.–16.		
KÄTLIN TAMMISTE, purjetamine,
R. Ottosoni PSK, Noortekl. Zoom8
EUR. MV i PSK, Noortekl. Zoom8
EUR MV II koht (ROPK) EMV I koht,
EKV I koht
ANNA MARIA SEPP, purjetamine,
ROPK, EMV I koht, EKV I koht
ANNEGRET UNNUK, purjetamine,
ROPK, EMV II koht, EKV II koht,
Eesti edetabelis II koht, Laser
Radial U18 esinumber aastaks
2013			
KARL-MARTIN RAMMO, purjetamine, ROPK/Tallinna Jahtklubi OM 2012 London kandidaat 18.
koht, maailma edetabelis 20.
(800 seas), MM 27. koht, EMV ja
EKV võitja, Hooaja üllataja 2012
LAURI VÄINSALU, purjetamine,
ROPK, EMV III koht, EKV III koht,
Eesti edetabelis II koht		
GEORG HAUD, purjetamine,
ROPK, noortekl. Zoom8 EUR MV
II koht, EMV II koht, EKV II koht
JAAN ERIK PIHEL, purjetamine
ROPK, noortekl. Zoom8 EUR MV10. koht, EMV II koht, EKV II koht
MARKUS LILIENTHAL, purjetamine, ROPK, Optimist kl. EMV I
koht, EKV II koht, Eesti edetabelis II koht			
TAVO ANNUS, purjetamine,
ROPK, Feva kl MM (180 os. seas
35. koht (13 a arvestuses 5. koht),
EMV I koht, EKV I koht), Eesti
edetabelis I koht, Noorte kahepaadil RS Feva-hooaja parim
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Õnnitlused parimale maadlustreenerile Henn Põllustele.

Parim võistkond KK Viimsi 1996: treener Valdo Lips, Robert Roos, peatreener Tanel Einaste, Ott-Sander Kapper, treener Teet Tiisvelt, ArlesEgert Lelle. Fotod Aime Estna.

meie valla treenerid on sellega
hästi hakkama saanud.”
Trei loetles saavutusi: “Oleme saanud maailmameistriks
taliujumises; maailmameistrite
hõbemedali omanike saak on
olnud kaks medalit; pronksmedali omanikke on olnud kolm.

Euroopa meistrivõistlustelt nabisime ühe kuldmedali; kolm
hõbe- ja kaks pronksmedalit. Läti meistrivõistlustelt on
toodud üks meistritiitel ja üks
hõbemedal. Leedu ja Venemaa meistrivõistlustelt on saadud üks meistritiitel. Soome

MIKAEL RISTMETS, purjetamine,
ROPK, Feva kl MM (180 os. seas)
35. koht (13 a arvestuses 5. koht),
EMV I koht, EKV I koht, Optimist
kl. Eesti edetabeli 5. koht, noorte kahepaadil RS Feva – hooaja
parim			
BO AARON KOOSER, purjetamine, ROPK, EMV 4. koht, EKV
4. koht, Eesti edetabelis II koht
MARK ANDREAS REBANE, purjetamine, ROPK, Laser Standard
Juunior. kl EMV 5. koht, EKV
5. koht, Eesti edetabelis 5. koht
KRISTJAN RAUS, purjetamine,
ROPK, Laser radial kl, EMV II koht,
EKV II koht, Eesti edetabelis II koht,
aastaks 2013 Eesti I number
REIN OTTOSON, purjetamine
Rein Ottosoni Purjespordikooli
treener, aasta treener 2012
RAIVO RANDMÄE, purjetamine
Rein Ottosoni Purjespordikooli
treener, aasta treener 2012
MADIS MIK, purjetamine Tln.
Jahtklubi PSK, Optimist kl, Põhjamaade Noorte MV III koht, RS
Feva Eesti noorte MV III koht
MARTIN MIK, purjetamine Tln.
Jahtklubi PSK, RS Feva Eesti
noorte MV III koht
TOOMAS TÕNISTE, purjetamine,
“Lenny” – EMV Melges24 kl I
koht, hooaja parim paatkond
MAIKI SAARING, purjetamine,
“Lenny” – EMV Melges24 kl
I koht, hooaja parim paakond
LIIS KOORT, purjetamine, “Zuxu”,
EMV Melges24 kl II koht
MARKO LILIENTHAL, purjetamine, “Zuxu”, EMV Melges24 kl II
koht			
ANNIKA VALKNA, purjelaud,
Surfhouse Purjelauakl., slaalomis naiste MM 8. koht (100 os.),
slaalomi EMV N I koht, Formulakl. EMV N I koht
BRIGITTA RANDVEER, rulluisutamine, SK Rullest, EUR MV kujunduisutamise rühmakava 5. koht
TRIINU HARRO, rulluisutamine,
SK Rullest, EUR MV kujunduisutamise rühmakava 5. koht
ANU VALKNA, rulluisutamine,
SK Rullest, EUR MV kujunduisutamise rühmakava 5. koht
KADRI KUKK, rulluisutamine, SK
Rullest, EUR MV kujunduisutamise rühmakava 5. koht
LAURA LIISA KATARIINA JÜRGENSON, rulluisutamine, SK Rullest, EUR MV kujunduisutamise
rühmakava 5. koht
ANNIKA JÕEMÄGI, rulluisutamine, SK Rullest, EUR MV kujunduisutamise rühmakava 5. koht

EEVA-LAURA LÕOKE, rulluisutamine, SK Rullest, EUR MV kujunduisutamise rühmakava 5. koht
KAISA PIIRSOO, rulluisutamine,
SK Rullest, EUR MV seenioride
kujunduisutamine 6. koht
GERTRUD OTS, rulluisutamine,
SK Rullest, EUR MV seenioride
kujunduisutamine 6. koht
PIRET RINK, rulluisutamine, SK
Rullest treener			
RITA RINK, rulluisutamine, SK
Rullest treener
ANTI ROOTS, saalihoki, SK Augur/ Wasteland, EMV I koht
MAREK ULMAN, saalihoki, SK
Augur/ Wasteland, EMV I koht
MARGUS JÕGISOO, saalihoki, SK
Augur/ Wasteland, EMV I koht
PAUL PIIK, squash, EMV I koht
(8. korda)
LAURA VANA, sulgpall, N EMV
NÜ II koht, NP I koht, SP III koht,
MK etapil Poolas III koht, maailma edetabelis 118. koht
RAINER KALJUMÄE, sulgpall, M
EMV MÜ II koht, Super Karikas
2012 I koht
AIDI HAMBURG, sulgpall, V. Sulgpalliklubi, Eesti noorte MV U13
ÜM III koht, PM II koht
RANDO STOLTSEN, sulgpall, V.
Sulgpalliklubi, Eesti noorte MV
U13 PM III koht, SP ja ÜM 4. koht
STEVEN PÄRNASALU, sulgpall, V.
Sulgpalliklubi, Eesti noorte MV
U11 II koht
INDREK TARTO, sulgpall, M35
Seenior EMV ÜM III koht, PM III,
III koht
JÜRI TARTO, sulgpall, Viimsi
Sulgpalliklubi treener		
AIGAR TÕNUS, sulgpall, Viimsi
Sulgpalliklubi treener
RAIVO PÄRNPUU, suusatamine,
Eesti valdade XX talimängudelt
M40 10 km I koht
ANETT KONTAVEIT, tennis, juunior, Noorte ITF turniiril Orange
Bowl I koht, ITF turniiril Tallinnas
I koht, WTA edetabelis: 405. koht
(3.12.12), maailma juunioride
edetabelis 4. koht
MATTIAS SIIMAR, tennis, A. Ojassalu TK, Eesti edetabeli 2. koht
(AOTK) Euroopa edetabel 19. koht
KRISTOFER SIIMAR, tennis,
A. Ojassalu TK, EMV P14 U14
P ÜM I koht, SP I koht, PM I koht
MARTIN RANDPERE, tennis,
A. Ojassalu TK, EMV P14, ÜM III
koht, PM I koht, SP II koht
SIIM TROOST, tennis, AOTK, EMV
PM III koht
AIVO OJASSALU, tennis, A. Ojassalu Tennisekooli treener		

Spordiaasta 2012 parimad

l Viimsi valla parim naissportlane: Anett Kontaveit.
l Valla parim meessportlane: Karl-Martin Rammo.
l Valla parim võistkond: KK Viimsi (korvpall) 1996 ja hiljem

s. poisid.
l Valla parim spordipere: perekond Lilienthal.
l Aasta tegu: Kergliiklustee avamine Pärnamäe külas.

KRISTJAN PAKK, tennis, A. Ojassalu Tennisekooli treener		
PIA PAJUS, tennis, E. Kree
SM/R.Kiil Tennis Team, Sise EMV
ÜM I koht, PM I koht, EMV T14
PM-I koht, SP II koht, EMV T16
SP-III koht		
ROLAND KIIL, tennis, Roland Kiil
Tennis Team treener		
KATRIIN KERSA, ujumine, TOPi
UK, EMV N 4 x 50 m komb. vabaujumine I koht, EMV 800 m vaba
teateujumine III koht, Eesti laht.
MV 200 m vaba teateujumine II
koht, 400 m vaba teateujumine
II koht, 800 m vaba teateujumine III koht		
KARLEEN KERSA, ujumine, TOPi
UK, Eesti lühiradade MV 400 m
teateujumine I koht, 200 m rinnuli III koht, 200 m kompleks.
III koht, juunioride EMV 50 m rinnuli I koht, EMV N 50 m rinnuli
III koht, Eesti laht. MV 50 m ja
100 m rinnuli III koht, EKV 200 m
vaba teateujumine III koht
MAI RIIN SALUMAA, ujumine,
TOPi UK, EMV 5 kordne noortemeister, TOPi võistkonnas 4 x 50
m vabaujumine I koht, 4 x 200
m vab. I koht, 4 x 100 m komb I
koht, 4 x 100 m vab I koht, 200
m vab. ind. I koht, vabariikliku
noortesarja finaal 2 x III koht,
triatlon Pärnus I koht
HEROL MARJAK, ujumine, TOPi
UK, EMV M 4 x 100m vabaujumine I koht, M 200 m komb. teateuj. II koht, M 400 m vab. teateuj. I koht, 50 m seliliujumises
(swim-off) I koht, M 800 m vab.
teateuj. I koht, M 400 m vab.
teateuj. II koht, Eesti lahtistel MV
200 m teateuj. I koht, 200 m
vab. teateuj. II koht,400 m vab
teateuj. I koht, 400 m vab.teateuj. I koht, 800 m vab.teateuj.
I koht				
CHRISTIAN OLIVER PALVADRE,
ujumine, Kalevi UK, Põhjamaade
juunior. MV 100 m libl. 8. koht,
Eesti lühiradade MV- 200m libl.
III koht
BRUNO NOPPONEN, ujumine,
Viimsi Veeklubi treener, Taliujumise MM Jurmalas 25 m rinn.
(C-vanusegrupp) III koht, 50 m
vabaltuj. II koht, EMV avaveeujumises(D 5 km) M II koht, M3539 I koht, Eesti avavee seeriavõistluse võitja ja Tallinna Muuliujumise võitja		
FILIPP PROVORKOV, ujumine,
V. Veeklubi, EUR lühiradade MV
14. koht, Eur lühiradade MV 100 m
rinnuli (isiklik rekord 59,77) 20.

koht, EUR pikaraja MV poolfinaalis 11. koht, Eesti lühiradade MV
100 m rinn. II koht, 200 m rinn.
III koht, 50 m rinn. II koht, Eesti
laht. MV 100 m rinn. I koht 50 m
rinnuliuj. Eesti rekord 27,93		
JANE TREPP, ujumine/Viimsi
Veeklubi, Eesti tippujuja,vaid
nelja sajandikuga jäi olümpiamängude norm puudu		
KINNE TÕNNISON, ujumine,
V. Veeklubi, taliujumise MM 25 m
rinn. (B-vanusegrupp) III koht,
50 m vabaltuj. 5. koht
HENRI KAARMA, ujumine, V. Veeklubi, Taliujumise MM 450 m
(5.45,68) I koht, 25 m rinn.
(C-vanusegrupp) 6. koht, 50 m
vabal, III koht, EMV avaveeujumises M üld III koht, M30–34 a
II koht
Viimsi Veeklubi (VIM), ujumine,
taliujumise MMil VIM1 4 x 25
m rinn. teates 4. koht, 4 x 25
m vab. 6. koht, VIM2 4 x 25 m
rinn. teates 5. koht, 4 x 25 m
vab. 7. koht, VIM3 4 x 25 m vab.
teates 10. koht		
ARMIN EVERT LELLE, ujumine,
Viimsi Veeklubi, Noortesarja
finaalis 200 m vab. III koht
RINEL PIUS, ujumine, Viimsi
Veeklubi, noortesarja finaalis
200 m kompl. III koht
TIIT-URMAS REITER, ujumine,
Viimsi Veeklubi treener
KRISTIINA ARUSOO, ujumine,
U-klubi, taliujumise MMil 50 m
vab. (C-vanuseklass) II koht, EMV
avaveeujumises (D-5km), N30–
34 a I koht, Soome meisterujum.
MV koht, Tallinna laht. meisteruj. MV N 30–34 50 m libl. I koht,
100 m libl. I koht, 200 m vab.
tuj. I koht, Eesti meisterujumise laht. MV 30–34 a 50 m rinn.
III koht, 50 m libl. I koht, 100 m
kompl. III koht
AKSEL LUIGE, ujumine, U-klubi,
EMV avaveeujumises, M 60–64
I koht, Tallinna laht. meisteruj.
MV M60-64,100 m rinn. I koht,
veteranide MM 9. koht, Maailma
Seenioride Mängude 3 x I koht,
oome, Läti, Leedu, Venemaa,
Eesti meister, Eesti meisterujumise laht. MV (60-64 a) 50 m
rinn. I koht, 50 m libl. II koht, 50
m sel. III koht		
KAJA MASING, ujumine, SPA
Viimsi Tervis, Eesti üliõpilaste
MV 3 x II koht
ENN LEPIK, ujumine, SPA Viimsi
Tervis treener		
MAIE MURASEV, ujumine, SPA
Viimsi Tervis treener		

meistrivõistlustel on saavutatud kolm meistritiitlit, kaks
hõbe- ja kaks pronksmedalit.
Põhjamaade meistrivõistlustelt
on kaks kolmandat kohta. Kõigist nendest spordisaavutustest
võime järeldada, et meie vallas
on sport au sees ning Viimsi
on jõudnud spordivaldkonnas
ka maailmakaardile!”
Lisaks valla tänukirjadele pälvisid valla parima naissportlase tiitli tennisist Anett

Kontaveit ja parima meessportlase tiitli purjetaja KarlMartin Rammo. Parimaks võistkonnaks kuulutati korvpalliklubi Viimsi 1996. a ja hiljem
sündinud poisid. Parima spordipere tiitli sai perekond Lilienthal. Aasta tegu oli kergliiklustee avamine Pärnamäe külas.

KRISTA ALLER-LÖNNQVIST, ujumine, SPA Viimsi Tervis noortetreener			
TRIIN KONT, iluvõimlemine, VK
Piruett, Eesti Võimlemisliidu KV
EKV iluvõimlemise rühmakavade
meistriklassis II koht, EMV iluvõimlemise rühmakavades III
koht
LISANNA PÕLLUAAS, iluvõimlemine, VK Piruett, EMV noorteklassis rühmakavas II koht
GETRIIN KOTSAR, võimlemine,
VTK Keeris, Koolitants 2012 laureaat estraaditantsu kat. 4–6 kl.,
EDO reitinguturniir I koht, Tallinn
Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht
LAURA KIM, võimlemine, VTK
Keeris, Koolitants 2012 laureaat
estraaditantsu kat. 4–6 kl., EDO
reitinguturniir I koht, Tallinn Cup
I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht
ANETA KÕIVA, võimlemine, VTK
Keeris, Koolitants 2012 laureaat
estraaditantsu kat. 4–6 kl., EDO
reitinguturniir I koht, Tallinn Cup
I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht
LENEL KIVI,võimlemine, VTK
Keeris, Koolitants 2012 laureaat
estraaditantsu kat. 4–6 kl., EDO
reitinguturniir I koht, Tallinn Cup
I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht
ANNE MARI DOBRJANSKI, võimlemine, VTK Keeris, Koolitants
2012 laureaat estraaditantsu kat.
4–6 kl., EDO reitinguturniir I koht,
Tallinn Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestival I
koht, Winter Cup 2012 I koht
ADEL MÜÜRSEPP, võimlemine,
VTK Keeris, Koolitants 2012 laureaat estraaditantsu kat. 4–6 kl.,
EDO reitinguturniir I koht, Tallinn
Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht			
KRITTI KOITLA, võimlemine, VTK
Keeris, Koolitants 2012 laureaat
estraaditantsu kat. 4–6 kl., EDO
reitinguturniir I koht, Tallinn Cup
I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht			
KRISTIINA KIVIMÄE, võimlemine, VTK Keeris, Koolitants 2012
laureaat estraaditantsu kat. 4–6
kl., EDO reitinguturniir I koht,
Tallinn Cup I koht, Eesti Kooli-

spordi Liidu võimlemisfestival I
koht, Winter Cup 2012 I koht
LAURA GERTRUD LILL, võimlemine, VTK Keeris, Koolitants 2012
laureaat estraaditantsu kat. 4–6
kl., EDO reitinguturniir I koht,
Tallinn Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestival I
koht, Winter Cup 2012 I koht
REBEKA PETTAI, võimlemine,
VTK Keeris, Koolitants 2012 laureaat estraaditantsu kat. 4–6 kl.,
EDO reitinguturniir I koht, Tallinn
Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht			
ISABEL PETERSON, võimlemine,
VTK Keeris, Koolitants 2012 laureaat estraaditantsu kat. 4–6 kl.,
EDO reitinguturniir I koht, Tallinn
Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter Cup 2012 I koht		
EDITH JANE VERI, võimlemine,
VTK Keeris, Koolitants 2012 laureaat estraaditantsu kat. 4–6 kl.,
EDO reitinguturniir I koht, Tallinn
Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht			
VALERIJA OJA, võimlemine, VTK
Keeris, Koolitants 2012 laureaat
estraaditantsu kat. 4–6 kl., EDO
reitinguturniir I koht, Tallinn Cup
I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht			
HANNA TIINA PEKK, võimlemine, VTK Keeris, Koolitants 2012
laureaat estraaditantsu kat. 4–6
kl., EDO reitinguturniir I koht,
Tallinn Cup I koht, Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestival I
koht, Winter Cup 2012 I koht
EMILY KAHRO, võimlemine, VTK
Keeris, Koolitants 2012 laureaat
estraaditantsu kat. 4–6 kl., EDO
reitinguturniir I koht, Tallinn Cup
I koht, Eesti Koolispordi Liidu
võimlemisfestival I koht, Winter
Cup 2012 I koht
ENE METS, võimlemine, VTK
Keeris treener			

VT

Rohkem fotosid
vt www.fotograafid.ee

ABIKS NÕU JA JÕUGA:
JANEK KÜPPAR Tallinna Spordija Noorsooameti Spordiosakonnast			
SIRJE TIKERPÄE Harjumaa Spordiliidust Jõud		
ALO OJASSALU Alo Ojassalu Tennisekoolist			
MARKO SOONE			
HJALMAR KONNO			
KAAREL ZILMER			
TARMO KOPLI Hawaii Expressist
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ERAKUULUTUSED

l Tööd

otsib põetaja. Heatahtlik, kannatlik. Kaks-

l Lumetõrje

katustelt ja jääpurikate eemalda-

keelne, autoga. Töötan ka pühade ajal. Pakkumi-

mine. Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd.

sed saata: nadja.skoro@gmail.com. Lisainfo tel

Tel 5638 8994. Vt ka: puhastused – kpe.ee

555 6465.
l Vannitubade
l Otsin

abiõpetajat esimese klassi õpilasele, 3–5

korda nädalas. Tel 502 9016.
l Jõuluvana

soovib kultuurseid pühi! Tellimused:

renoveerimine, maalritööd,

siseviimistlus, põrandate paigaldus. Info tel 5199

l Määran

voodile teie tervise heaks parima asuko-

ha. Teen vitamiini- ja terviseteste. Puhastan ener-

j6uluvana

giakanaleid. Vabastan stressist, pahast vaimust,
needusest. Tasu vaid testide eest. Tel 502 4534.

mööbli keemiline puhastamine 7.-/koht.

Kodude tohter ja pendlimees Aleksander Brunfeld.

Tekstiilkatte kaitsmine mustuse, plekkide ja kulumise vastu 5.- koht. Eldola OÜ 525 5146, 635

l Korstnapühkija-pottsepp.

1053.

info@potipoiss.ee, 5807 2581

l Otsime

täiskohaga majapidajannat eramajja

Miidurannas. Tel 504 0141.

LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
BOBCATI RENT
TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
ASFALTEERIMINE
ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE

Nüüd on viimane aeg tellida just Teie soovidele vastav autoelamu
või haagissuvila järgmiseks hooajaks. Uute autoelamute tarneaeg
kuni 3–6 kuud. Osa mudeleid on ka laost saadaval.

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

Peterburi tee 47, Tallinn, tel: +372 60 624 60,
info@dethleffs.ee, www.prorex.ee

7679.

superj6luvana@yahoo.com facebook.com/Super-

l Pehme

l
l
l
l
l
l

l Mitmekülgsete

Küttekehade remont.

Viimsi Kirbuturg

Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Aasta lõpuni müügikoha hind 25 EUR/nädal
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

kogemustega meister teeb

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

plaatimis- ja remonditöid, ehitab saunu, kuure,
aedu, paneb sillutist jne. Küsi julgesti.

l KÜ

Viimsis otsib koristajat-majahoidjat kolm

Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com

korda nädalas. Töö lihtne ja kerge. Tel 5343 0865.
l Tasuta
l Otsin

oma 1,5aastaseks saavale pojale lapse-

äravedu – mööbel, kodutehnika, riided

sõbralikku ja usaldusväärset täistööajaga hoidjat

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame

veebruarist mai lõpuni, sobivuse korral pakkuda

keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie

tööd kuni 2015 suveni. Hoidjat ootame enda koju

asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

Pringi külla E-R kuni 10h päevas. merilinp@hotmail.com, tel 518 2523.

l Aitame

koostada teie majale ehitusloa ja

kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.
l Otsin

12. kl poisile Haabneemes järeleaitajat

info@arhipilk.com, tel 5660 0290.

matemaatikas ja füüsikas.
Helistada õhtuti pärast 18 või laup/pühap tel

l Kollektsionäär

5680 8301.

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib

ostab münte, märke, medaleid,

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi
l Müüa

garaaž Viimsis, Katlamaja tee 4, hind

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
06.12 saabus uut kaupa.

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid

isainfot tel 5399 6098, Rene.

Toitlustusettevõte Viimsis
pakub tööd
köögiabile/
nõudepesijale ja
klienditeenindajale.
Info
tel 5348 4404

Venus ilusalong

Juuksur-ManiküürPediküür-Kosmeetik
Uus teenus! Geelküünte
paigaldus ja hooldus.
Tere tulemast!
Kaluri tee3, Haabneeme.
tel.600 0444

JÕULUVANA
ootab küllakutseid!
17.–30. detsembril
Viimsi ja Merivälja
piirkonnas.
Jõuluvanaga saab
ühendust telefonil
5805 2622.

Inglise keele
eratunnid Kalamajas,
15 min jalutuskäigu
kaugusel vanalinnast.
Akadeemilise tunni
hind 10 €.
Osutan ka tõlketeenust. Lisainfo
mob 5564 2979.

VÕLG

“Riietering”

3800 €. Tel 5340 8668.
l Liidame
l Müüa

kuivad küttepuud 40l võrkkotis: kask

kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süs-

teemiga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla

30 cm 2,8 eur, lepp 30 cm 2,4 eur, kaseklotsid

transport, ekskavaatoriteenused, geodeetilised

5-30cm 2 eur, hakatus 1,5 eur. Alates 50 kotist on

mõõtmised ja mahamärkimised ning santehnilised

transport Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198 9070

sisetööd. Tel 5850 4300.

või info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
l Ostan
l Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puu-

Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda

võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.

Tööpakkumine
Pandipakendite vastuvõtmisega tegelev ettevõte Moya
pakub Sulle tööd. Nimelt oleme otsimas Viimsi ja Pirita
taara tagastusjaamadesse töötajaid, kelle ülesanded on:
• Vastuvõtukoha korrashoid
• Klaastaara sortimine
Kontakt: Tarmo, tel. 5342 1644 või e–post info@moya.
ee.

Poes

Viimsi Teatajale on
reklaami eest jätnud tasumata
OÜ LandArt. Firma
hea maine maksab
7,68 € – nii suur on
reklaamivõlg.

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.

l Kaardid

Soodsad hinnad. Tel 5626 3857, info@arbormen.ee

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakku-

l Lumeabi!

Lumekoristus labidaga lamekatuselt al

mist: www.ennustus.ee

10.-/tund. Lumekoristus lumepuhuriga maapinnalt
al 13.-/tund. Lumekoristus atv-ga al 25.-/tund.

l Müüa

Alpinisti teenused al 15.-/tund. Lisainfo:

tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga.

www.eldola.ee, info@eldola.ee, 525 5146.

Tel 501 8594.

l Viimsis

hakkasid tegutsema KoduHaldjad,

aastaringselt kütte-ja kaminapuud, klotsid,

l Viljapuude,

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning

tule tutvu meie poolt pakutavate teenustega

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine,

www.koduhaldjas.ee

lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja

l Keskealine

logopeedi haridusega naine tuleb

hoidjaks 2-6aastasele lapsele. Hoidmise käigus

hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee

toimub lapse intellekti ja kõne arendamine, eelkoolioskuste omandamine, vajadusel lugema ja

l Korstnapühkija

kirjutama õpetamine. Tööaeg kokkuleppel, töö-

Tel 5690 0686.

tasu al 4,5 eur/t. Tel 505 9605.

www.visioontekstiil.com

ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

teenused. Küttekollete remont.

Emotsioonidega 3D-tekstiilid
Kaasaegsesse interjööri sobivaid 3D-tekstiilpilte –
otse autorilt!
Värvitoonid ja mõõdud vastavalt soovidele,
lisainfo kodulehel.
Kivikanga erivärvides seinapildid müügil ka Tallinna galeriides: Galerii Kaks, Lühike jalg 1, E–L 10–
18, P 10–17 Lutheri Stuudio, Vana-Lõuna 39, E–R
10–18, L 12–16. Sobiv ainulaadseks kingituseks!
Tekstiilidisainer Liivi Leppik, mob.+372 514 9539,
liivi@visioontekstiil.com

Inglise keele õpe Viimsi Huvikeskuses

Kontrolli energiakulu
valgustusest kütteni ja säästa
TARGALT!
+372 502 2675, info@indome.ee

• ALGAJAD
• TAASALUSTAJAD
• KESKASTE
• EDASIJÕUDNUD
• INDIVIDUAALTUNNID
Jaanuaris alustame uute gruppidega! Hinnad
väga soodsad! Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: tel. 623 9982, mob.
5667 6657, e-mail: reelisalu@hot.ee

1.–3. klassi tüdruk,

tule jalgpalli
trenni!
Trennid toimuvad
E kell 16.00 ja
K kell 15.30 Viimsi Spordihoones

Lisainfo
reelika@jkkalev.ee,
tel 5818 0803 või
pirjopeterson@gmail.com
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Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER

Asume Ravi tee 1
(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi
Haigla kõrval)

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

Hanged põlvini? Lumi üle pea? Teed nagu
polekski?
Pane oma suuremale autole ette lumesahk
ja lõpeta talveilma pärast muretsemine! Tule
ja lase oma autol muutuda selleks, milleks
ta suuteline on!
Konesko Autotarvik soovib kaunist jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!
Aiandi tee 21, 74001 Viimsi
telefon:+372 513 7070
+372 504 5350
e-mail: info@koneskoauto.ee
www.koneskoauto.ee

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia,
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee
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