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Ootame kauni kodu kandidaate >> Loe lk 14

Harjumaa laste lustlik 
simman. Pildil peo juht, 
Viimsi kooli õpetaja Mart 
Felding. Loe lk 5

Taolist laiapõhjalist vokaalkoosseisudele mõeldud võistulaulmist nagu Viimsi JazzPopFest teist Eestis polegi. Foto Aime Estna

Viimsi mõisaparki 
plaanitakse Johan ja 
Maria Laidoneri mäles-
tusmärki
Eesti Arhitektide Liit kutsub osalema 
abielupaar Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärgi ideekonkursil. 

Konkursi eesmärk on leida parim mo-
numentaalarhitektuurne ideelahendus mä-
lestusmärgile asukohaga Viimsi mõisapar-
gis. Esitatud töö peab pakkuma tervikliku 
lahenduse, haarates soovitavalt ka monu-
mendi ümbritseva ala.. 

“Johan Laidoneri tuntakse enamasti kui 
Vabadussõda võiduka lõpuni juhtinud kind-
ralit, kuid Viimsi mõisaparki rajatava monu-
mendi idee on rõhutada pigem inimlikke 
väärtusi – siin oli alates Vabadussõjast kuni 
vangistamise ja Venemaale viimiseni pe-
rekond Laidoneri kodukoht,” sõnas Viim-
si vallavanem Haldo Oravas ning lisas, et 
seepärast on võistlustingimustes seatud 
eesmärgiks kujutada nii Laidoneri kui tema 
poolatarist abikaasat Maria Krusžewskat. 
“Neil oli keeruline ja raske elutee, kuid oma-
vaheline side oli neil alati väga tugev – just 
sellist ühtehoidmist ja terviklikkust peab väl-
jendama ka rajatav mälestusmärk.”

Esitatud töö puhul hinnatakse kõrget 
kunstilist ja ideelist esitust. Esitatud töö 
peab pakkuma tervikliku lahenduse, haa-
rates soovitavalt ka monumendi ümbrit-
seva ala, nagu näiteks juurepääsuteed, 
sillutis, valgustus jne. 

“Laidoner on öelnud nõnda: “Tegelik 
Eesti riigi iseseisvus kestis ca kaksküm-
mend üks ja pool aastat. Ajaloo seisukohalt 
on see väga lühike aeg, aga olen kindel, 
et Eesti rahva ajaloos ja rahva mälestustes 
see periood jääb kõige ilusamaks ajaks ko-
gu tema elus ka veel juhul, kui eesti rahvas 
tulevikus jälle kord tagasi võidab oma riik-
liku iseseisvuse!“. Kuidas selle perioodi ühe 
värvikama abielupaari rõõmud ja traagika 
vormida väljendusrikkaks tippteoseks, on 
väljakutseks meie kunstnikele ja arhitekti-
dele,” ütles Eesti Arhitektide Liidu esimees 
Peeter Pere.  

Auhinnafond on kokku 8000 eurot, mil-
lest võidutöö preemia suurus on 3500 eu-
rot. Kokku antakse välja viis auhinda. Tööde 
esitamise tähtaeg on 6. september 2012 
kell 15.00. Võitjate autasustamine ja näituse 
avamine toimub 25. septembril 2012 Eesti 
Sõjamuuseumis (Mõisa tee 1, 74001 Viimsi).

Võistluse korraldab Viimsi Vallavalitsus 
koostöös Eesti Vabariigi Kaitseministeeriu-
mi, Poola Vabariigi Suursaatkonna, Eesti Ku-
jurite Ühenduse ja Eesti Arhitektide Liiduga. 

Rohkem infot konkursi tingimuste koh-
ta www.arhliit.ee.

Tänavu kolmandat aastat 
peetud Viimsi JazzPopFest 
läks korda. Lauluvõistlust 
kommenteerib žürii liige 
Meelis Punder. 

Muusika ei ole kõrgushüpe, mida 
sentimeetritega mõõta. Seepärast 
on tihtipeale žürii otsuseid sellistel 
üritustel väga raske lõpuni mõista 
nii osavõtjatel kui ka heas mõttes 
n-ö kiibitsejatel. Tabavalt on võr-
reldud muusikat veini nautimise-
ga. Kvaliteetse ja mittekvaliteetse 
eristamine ei valmista kummal-
gi puhul erilist raskust, küll aga 
mängivad olulist rolli iga inimese 
maitse ja meeleolu. 

Kõik pingutasid
Viimsi JazzPopFest toimus juba 
kolmandat korda. Ja kui veel mõ-
ned aastad tagasi nimetati selliseid 
ettevõtmisi isetegevusülevaatus-
teks (mida ka see üritus sisuliselt 
ju on), siis nüüdseks on üldine 
keskmine tase tõusnud nii läheda-
le professionaalsele, et kohtade ja-
gamine on küllaltki suhteline. On 
ilmselge, et kõik pingutasid väga, 
kuid tugevamatel kollektiividel 
oli juhuse jaoks vähem ruumi kui 
teistel, mistõttu nende esinemine 
õnnestus ka veenvamalt. 

Noorimatest osavõtjatest oli 
muusikaliselt kõige lihvitum 
Maire Eliste Muusikakooli mudi-
laskoor – väga hea ansambel ehk 
häälte sulavus, küllaltki keerukas, 

JazzPopFest on ainulaadne
kuid hästi esitatud kava. Samas 
jäi neil pisut vajaka sellest, mida 
kuulsime-nägime The Musical 
Robbersi ja Meero Muusiku mu-
dilaskoori puhul – elurõõmu ja 
säravat lavalisust. Robbersid hiil-
gasid veel ka oma erakordselt hea 
solistiga. 

Pärnu Rääma Põhikooli koor 
Viisi-Valter üllatas aga saatepil-
lide ansambliga, mida mängisid 
sama koori lauljad. See kollektiiv 
märgiti ära kui tulevikukoor moto-
ga “Ise tehtud, hästi tehtud”.

Tallinna Ülikooli kammerkoor 
esines küll väga hästi, kuid pidi 
siiski alla vanduma Vox Populile, 
kelle ridades on 65 (!) aktiivset te-
gevliiget, kellest enamjagu oli ka 
kohal. Nii suuri koore kohtab har-
va, kelle kooskõla on esmaklassi-
line, kes esitavad oma kava enda 
lauljatest kokku pandud professio-
naalsel tasemel ansambli saatel, 
olles lisaks leidlikud-paindlikud 
veel šõudki tegema. 

Šõust rääkides oli aga Otsa 
kooli koor J. Zawinuli “Birdlandi“ 
esitusega teistest parem. 

Teenitud tähelepanu 
Paul Ruudile
Teenitult leidis äramärkimist ker-
gemuusikakooride vanameister 
Paul Ruudi, kelle vaimukaid ja 
hästi kõlavaid seadeid ei esitanud 
mitte ainult tema ja Aarne Saluvee-
ri poolt juhatatav põllumajandus-
ministeeriumi laulukoor, vaid ka 

mitmed teised osa võtnud koossei-
sud. Kahju, et kapitalistlik bürok-
raatiamasin on teinud välismaiste 
autorite kirjutatud palade seadete 
avaldamise väga kulukaks. Paul 
Ruudil oleks ilmselt päris kopsakas 
kogu välja anda.

Vokaalansambleid osales sel 
aastal koguni 10, kellest enamus 
olid kas professionaalsel tasemel 
või sellele üsna ligidal. Küllaltki 
keeruline oli neid mingisugusesse 
järjestusse seada. 

Nagu öeldud, oli tase sedavõrd 
kõrge, et hindamise puhul hakkas 
olulist rolli mängima hea intonat-
siooni kõrval kava terviklikkus 
igas mõttes: tehniline teostus, 
kava koostamine, ansambel, dü-
naamika ja nn ühtne hingamine, 
lavalisus ja kõik muu, mida soo-
viks ühe täiusliku kontserdi puhul 
kuulda ja näha.  

Soovitusi tulevastele 
osavõtjatele
Mõnele asjale tahaks juhtida tule-
vaste osavõtjate tähelepanu:

- kasutage hääleseadjate abi, kes 
seda veel teinud pole, oma koossei-
su ühtlasema kõla saavutamiseks;

- rohkem tähelepanu dünaami-
kale, millega otseselt seondub ka 
vahetu kaasaelamine, lavalisus;

- kava koostamisel on soovita-
tav pidada silmas kontrasti print-
siipi; 

- ärge kartke mikrofoni – see 
on teile oskuslikul kasutamisel 

väga heaks abimeheks.
Ja veel. Nagu öeldakse, maitse 

üle ei vaielda, kuid kui koor saab 
edukalt hakkama vokaalansamb-
li seadetega, siis on see tavaliselt 
nauditav, kuid koorilaulud an-
sambli esituses jäävad allakirjuta-
nu meelest pisut igavaks. 

Kokkuvõttes oli igal vokaalan-
samblil vähemalt üks selline tuge-
vus, mida teistel polnud. Küllap 
oskasid osavõtjad teiste esinemisi 
kuulates endale mõndagi kasulik-
ku kõrva taha panna.

Tundub, et kõik, kes olid sel 
toredal laupäeval Viimsisse kogu-
nenud, jäid üritusega igati rahule. 
Tegelikult selletaolist laiapõhja-
list vokaalkoosseisudele mõeldud 
võistulaulmist, nagu Viimsi Jazz-
PopFest, millest saavad osa võtta 
kõik, kes tahavad – mudilastest 
proffideni –, teist Eestis ju polegi 
(seni on korraldatud enamasti kon-
kursse, kuhu koolieast väljakasva-
nud lauljaid reeglina ei oodata). 
Nõudlus selle järele on osavõtjate 
arvu suurenemise põhjal ilmselge. 

Öeldakse, et kaks korda on 
juhus, kolm aga juba traditsioon. 
Loodetavasti on järgmisel aastal 
esineda soovijaid nii palju, et fes-
tivali läbiviimiseks ühest päevast 
enam ei piisa.

Jõudu ja jaksu korraldajatele!
Meelis Punder

Žürii liige

Vaata pilte ja tulemusi lk 12
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

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

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 8. juunil

Hea vallakodanik,

Suur rõõm on hoolitsetud ja õnnelikest las-
test, kuid kahjuks ei lähe kõigil elus alati nii, 
nagu loodetud, ja mured käivad ikka mööda 
inimesi. Mõnikord juhtub, et suurte inimes-
te mured jõuavad väga valusalt ka väikeste 
inimeste ehk lasteni ning raskustes vanemad 
ei suuda seda ise näha ega piisavalt sekkuda 
või kahjuks on mõnikord suisa nende murede 
tekitajaks. Selleks, et abitusse olukorda sattu-
nud laps ei jääks abita, on oluline, et me kõik 
märkaksime, hooliksime ja sekkuksime.  

Lapse abistamise eeldus on, et informat-
sioon lapse abivajaduse kohta jõuab pädeva 
ametiisiku või asutuseni. Lapse abivajadust 
märkab tavapäraselt lapsega lähemalt kokku-
puutuv inimene: lasteaiakasvataja või õpeta-
ja, huviringi juht, treener, arst, sõbra või män-
gukaaslase vanemad, noorsoopolitseinik jt. 
Kõigil neil on oluline roll lapse abivajaduse 
märkamisel ja pädevate asutuste teavitamisel.

Millal vajab laps abi?
Laps vajab abi, kui ohus on tema elu, ter-
vis, turvatunne, areng või heaolu. Tulenevalt 
lastekaitseseaduse §-st 59 on iga inimese 
kohustus viivitamatult teatada kaitset ja abi 
vajavast lapsest, olgu nendeks sugulased, 
naabrid või juhuslikud möödujad. Teatamata 
ei pea jätma seetõttu, et ei olda kindel, kas 
kahtlus lapse abivajaduse kohta on põhjen-
datud. Sekkumise vajaduse ja teabe olulisu-
se selgitavad välja vastavad ametiisikud. 

Abivajavast lapsest peab alati teada and-
ma kohaliku omavalitsuse lastekaitsetööta-
jale. Juhul, kui ohus on lapse elu või tervis, 

peaks viivitamatult pöörduma politsei poole 
lühinumbril 110. Kohalikul omavalitsusel ja 
politseil on seadusest tulenevalt avalik üles-
anne abistada ja kaitsta last. 

Abivajavast lapsest teatamiseks ei ole 
tarvis lapse seadusliku esindaja nõusolekut. 
Põhjendatud juhul võib teataja jääda ano-
nüümseks, kuid seeläbi võib kannatada teate 
usaldusväärsus ja kontrollitavus.

Abivajavast lapsest teatamisel kehtib 
põhimõte, et pigem teatada, kui jätta teada 
andmata. Laps ise ei saa ennast kaitsta ega 
oska abi otsida!

Kes on lastekaitsetöötaja?
Lastekaitsetöötaja on kohaliku omavalitsuse 
spetsialist, kes tegutseb alati vaid lapse hu-
vides. Lastekaitsetöötaja eesmärk on tagada 
lapse turvalisus ning toetada last ja tema pe-
ret, et probleemid leiaksid kiire ja õige sek-
kumise kaudu lahendused ning ei kasvaks üle 
pea. Lastekaitsetöötaja ei karista ega mõista 
hukka, vaid seades esiplaanile lapse huvid, 
püüab koos perega olukorda lahendada.

Viimsi valla lastekaitsetöötajad on Mar-
git Stern (margit@viimsivv.ee) ja Helen Al-
ton (helen.alton@viimsivv.ee). Viimsi Valla-
valitsuse lastekaitsetöötajate telefon tööajal 
on 606 6875. Teate võib jätta ka sotsiaal- ja 
tervishoiuameti telefonidel 606 6825 või 
606 6824. Õhtuti ja nädalavahetuseti saab 
nõu ja abi küsida üleriigiliselt lasteabi tele-
fonilt  116 111.

Muretut suveaega ja rõõmsat saabuvat 
lastekaitsepäeva!

Viimsi Vallavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuamet

Märkame last!
Viimsi valla asutamise 
93. aastapäeva koos-
viibimine ja Viimsi valla-
vanema vastuvõtt toimus 
10. mail Tallinna tele-
tornis. 

Vallavanem pidas päevako-
hase tervituskõne ning andis 
kätte tänukirjad tublimatele. 
Külalised tutvusid teletorniga 
ning vaatasid Tanel Toomi 3D 
lühifilmi “M314“.

VT

Valla 93. sünnipäev

ViiMSi VALLA TäNuKiRJAd PäLViSid: 
l Helvi Lutter – südamega tehtud töö eest Viimsi valla eakate 
heaks;
l Raivo Kaare – Viimsi valla elukeskkonna ja elukvaliteedi 
edendamise eest;
l Kristiina Puura – valla kultuurielu edendamise eest Viimsi 
Raamatukogu juhatajana aastatel 2007–2012;
l Külvi Kuusk – põhjaliku uurimustöö eest Aksi saare kultuuri-
loo jäädvustamisel ja raamatu “Aksi – mereriik Tallinna külje 
all“ koostamisel;
l Leelo Tiisvelt – Viimsi hariduselu edendamise eest, pikaaja-
lise ning kohusetundliku töö eest Viimsi Keskkooli direktorina;
l ivo Kreitsmann – abivalmiduse eest reisijate ja esmatarbe-
kaupade veo korraldamisel raskete jääolude tingimustes 
Prangli saare ja mandri vahel veebruaris 2012;
l Raivo Randmäe – eduka treeneritöö eest Rein Ottosoni 
Purjespordikooli õpilaste juhendamisel, noorteklassi Zoom8 
Euroopa meistrivõistlustel saavutatud kõrgeklassiliste tule-
muste eest;
l Kätlin Tammiste – purjetamise noorteklassi Zoom8 Euroopa 
meistrivõistlustel saavutatud hõbemedali eest;
l Georg Haud – purjetamise noorteklassi Zoom8 Euroopa 
meistrivõistlustel saavutatud hõbemedali eest.

1) Vallavanem Haldo Oravas 
asub sünnipäevatorti lahti 
lõikama.
2) Külalised kuulamas giidi 
juttu teletornist.
3) Film vaadatud, suundutakse 
teletorni tippu.
4) Tänukirja võtab vastu Raivo 
Kaare.
5) Esireas valla tänukirja 
pälvinud tublid purjetajad 
Kätlin Tammiste ja Georg Haud 
ning nende treener Raivo 
Randmäe.

Fotod Aime Estna. 
Rohkem fotosid vt ja telli 
www.fotograafid.ee
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Mitmed kutseõppeasutused on avanud õp-
pegrupid täiskasvanutele programmi KuTSE 
raames.

Soovid omandada uut elukutset omaealiste, 
elukogenud inimeste grupis? Siin on sulle abiks 
programm KUTSE!

2012. aastal on 180 õppurit, kes on 25 või 
vanemad, omandamas kutseharidust eraldi õp-
perühmades 7 kutseõppeasutuses üle Eesti.  
Mitmed õppeasutused on valmis samuti õp-
pegruppe avama just küpsemale õppijale. Se-
da võimalust saad kasutada, kui Sinu hariduse 
omandamine jäi aastate taha ning on minetanud 
oma funktsiooni, kuid nüüd oled motiveeritud 
leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsioo-
ni omandamise, aga Sa ei soovi asuda tava-
õppesse koos noortega. Õppimine omaealiste, 
elukogenud inimestega ühes grupis oleks mee-
lepärasem? Programmi alusel õppimisele ei ole 
eelduseks varasem sarnane haridus, töötamine 
antud erialal või töötuse staatus. Oluline on vaid 
tahe õppimiseks.

Samas on endiselt programmi KUTSE raames 
võimalik jätkata varem alustatud õpinguid.

Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kut-
seõppeasutuses ning tahaksid need nüüd lõpe-
tada, siis on programm KUTSE just Sulle! 

Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsen-
gu ajal tundus töötamine mõistlikum kui õp-
pimine ning praktikalt tagasi kooli Sa enam ei 
jõudnud? Nüüd aga on olukord tööturul hoopis 
teine. Äkki kuluks lõputunnistus siiski ära?

See programm on suunatud Sulle, kui oled õp-
pinud kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.2000–
01.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise 
põhjused pole olulised. Huvi korral pöördu kut-
sekooli, kus sooviksid oma õpinguid jätkata.

Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, 
siis on Sul võimalik taotleda õppijatele ettenäh-
tud  õppetoetust, sõidusoodustus ja koolilõuna 
toetust. Õppimine on TASUTA!

Koolide kontaktandmed leiad veebiaadressilt 
www.hm.ee/kutse. 

Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 

0382 ja e-posti aadressil aivi.virma@hm.ee või 
jatkukutse@hm.ee. 

Täiskasvanud õppurile on abiks programm KuTSE

Viimsi Vallavalitsus teatab, et võttis vastu 
20.04.2012 korralduse nr 258 “Detailplaneeringu 
algatamine, lähteülesande kinnitamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine: Prangli saar, Idaotsa küla,  Loigu katastri-
üksus” aluseks võttes “Planeerimisseaduse” § 10 
lõike 5 ja 7,  “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõi-
ke 1 punkti 1, § 9 lõike 7, “Keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 
35 ning arvestades KSH algatamise või algatama-
ta jätmise väljaselgitamiseks läbiviidud analüüsi.

Viimsi Vallavalitsus teatab, et võttis vastu 
04.05.2012 korralduse nr 313 “Viimsi vallas Haab-
neeme alevikus Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3 ja 
Kivila tee 5 osalise detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamata jätmi-
ne” aluseks võttes “Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 31 punkti 
1, § 33 lõike 2 punkti 2, § 35 lõike 1, “Viimsi valla 
ehitusmääruse“ § 3 lõike 1 punkti 1 ning arvesta-
des KSH algatamise või algatamata jätmise väl-
jaselgitamiseks läbiviidud eelhinnangut.

detailplaneeringutest

Teade pensionäridele!
Juuni-, juuli- ja augustikuus pensionäridele soodustingimustel ujumist Viimsi SPA-s ei toimu. Aktiiv-
set suve ja kohtumiseni septembrikuus!

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
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Tänavu suvel toimub juba 
kolmandat aastat järjest 
ühe väikesaare laulupidu 
– sel korral on võõrusta-
jaks Prangli saar. 20.–22. 
juulil toimub Prangli i 
laulupidu, mille kulmi-
natsiooniks on laupäeva, 
21. juuli õhtul toimuv 
laulupeo kontsert laulu-
laval.

“Ka varem on Pranglil erinevaid 
koore ja orkestreid esinemas 
käinud, ent selline ühislaulmi-
ne ja nii-öelda laulupeo mõõtu 
ettevõtmine on esmakordne,” 
sõnas laulupeo üks eestvedajaid 
Heikki Põhi. “Ürituse teeb erili-
seks fakt, et esinejate arv ületab 
Prangli püsielanike arvu! Saarel 
on püsielanikke ligi 150, ent 
laulupeol osalejate arv küündib 
kahesajani,” täpsustas Põhi. Ta 
lisas, et  jutud toredatest saarte 
laulupidudest on liikunud pal-
jude kooride kõrvu ja nii on ka 
osalema tahtjaid igal aastal ikka 
rohkem ja rohkem. “Peame laul-
jaid ja pillimehi varakult saarele 
tooma hakkama, et ürituse algu-
seks kõik kohale jõuaksid!”   

Laulupeol astuvad üles neli 
koori: Väinamere Segakoor, 
Pagana Segakoor, Tartu Rah-
vaülikooli Segakoor ning Va-
nalinna Segakoor. Lisaks esi-
nevad veel puhkpilliorkestrid 
Saku, The Tomahawck Brot-
hers ja Tartu rahvatantsijad. 
Nimetatud kollektiivid korral-
dasid kaks aastat tagasi Ruhnu 

Väikesaarte laulupidu jõuab 
sel korral Pranglile

Prangli omalaadne laululava mullu suvel toimunud Eesti saarte kokkutuleku ajal.

I laulupeo ja möödunud aastal 
toimus ülemaailmsete vilsand-
laste päevade raames Vilsandi 
I laulupidu. 

Prangli rahva kohaliku kul-
tuurielu vedaja Carmen Oti sõ-
nul võib laulupeole kena ilma 
korral tulla kuni 400 kuulajat. 
Kui Ruhnus oli esinejaid 160 ja 
pealtvaatajaid 90, siis Vilsandil 
oli “jõuvahekord“ juba vastu-
pidine – 200 esinejat kuulas-
vaatas umbes 250 pealtvaatajat.  
“Loodetavasti suudame teha 

Prangli laulupeol publikurekor-
di,“ lisas Ott.

Tänavuse laulupeo kuns-
tiline juht on Tartu koorijuht 
Lauri Breede, lisaks juhatavad 
laulupeolisi veel Kalev Lindal, 
Indrek Vijard, Ants Reinhold 
ja Riho Sild.

Prangli I laulupeo prog-
ramm algab 21. juulil kell 16 
rongkäiguga, millele järgneb 
kontsert laululaval. Õhtu lõpeb 
simmaniga, mis toimub laulu-
laval ning selle ümbruses. 22. 

juulil kell 11 on kavas hom-
mikune puhkpilliorkestri Saku 
kontsert “Puhuvad kõik” rah-
vamaja terrassil. Aga eks pilli-
mängu ja lauluviise kostub neil 
päevil igal hetkel ja üle kogu 
saare...

Täiendav info: Indrek Vi-
jard, laulupeo üldjuht (tel 50 
60 290, e-post nmkool@hot.
ee); Heikki Põhi, Pagana Sega-
koori president (tel 50 66 137, 
e-post heikki.pohi@rpiens.lv).
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Esmaspäeval kirjutasid 
Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas Viimsi Vallavalit-
suse nimel ja Vladimir 
Volohhonski Muuga 
sadama operaatorfirma 
AS dBT juhatuse nimel 
alla ühiste kavatsuste 
memorandumile.

Abivallavanem Margus Talsi 
kommentaar: “Antud memo-
randum annab Viimsi valla 
elanikele kindlustunde, et uu-
tes ehitatavates kuppelladudes, 

ViiMSi VALLAVALiTSuSE JA AS dBT JuHTKONNA ÜHiSTE KAVAT-
SuSTE MEMORANduM
- tunnistades, et oma eksisteerimise kõikide aastate jooksul on 
AS DBT investeerinud märkimisväärsed summad terminali töö 
kvaliteedi ja ohutuse tõstmisesse, mille tulemusena on ettevõ-
te Euroopas üks kõige eesrindlikumaid kõrgtehnoloogia kasuta-
mise ja ohutuse küsimustes;

- saades aru pidevast vajadusest muuta Viimsi valla elanike ela-
mistingimused ohutumaks;

- mõistes ettevõtluse pideva ja operatiivse arengu kindlustami-
se vajadust rahvusvahelise konkurentsi tingimustes; 

- toonitades, et nimetatud arendamine ei tohi toimuda valla 
elanike ohutuse vähenemise arvel;

- saades ühiselt aru, et AS-is DBT käideldakse salpeetrit, mida 
kasutatakse põllumajanduses ja mis omab kõiki EL-is nõutud 
ohutuse, k.a plahvatusohutuse sertifikaate;

- oleme jõudnud ühistele seisukohtadele, mida me oleme val-
mis kinnitama käesoleva memorandumiga:

- AS-i DBT ehitavates kolmes uues kuppellaos ei hakata ühelgi 
tingimusel hoidma ega käitlema ammooniumnitraati (salpee-
ter);

- arvestades viimaste aastate arenguid ja tendentse maailma 
väetisteturul, granuleeritud ammooniumnitraadi kasutamine 
kogu maailmas väheneb ning suureneb selle vesilahusena ka-
sutamine, siis perspektiivis suundub antud kemikaali käitlemi-
ne Muuga sadamast Sillamäe sadamasse, kuhu juba praegu on 
suunatud teda vesilahusena umbes 600 000 tonni/ aastas;

- tulevikus muude kaupade, k.a karbamiidi, käitlemise suuren-
damine AS DBT terminalis viib salpeetri koguste olulisele vähe-
nemisele.

Viimsi vald ja AS DBT sõlmisid ühiste 
kavatsuste memorandumi

mille ehitamiseks oli DBT-l 
varem kehtestatud planeerin-
gu järgi võimalus, hakatakse 
hoiustama ainult ohutut karba-
miiti. Samuti lubab DBT, et tu-
levikus hoiustatavad ammoo-
niumnitraadi kogused Muuga 
sadama terminalis vähenevad. 
Hoiustatakse ainult põlluma-
janduses kasutatavat  ammoo-
niumnitraati. Uute terminalide 
ehitamisel kasutatakse parimat 
võimalikku tehnikat, mis tagab 
ohutuse ja keskkonnakaitse.”
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Pildil vasakult – abivallavanem Margus Talsi, vallavanem Haldo 
Oravas, AS dBT juhatuse liige Vladimir Volohhonski ja AS dBT tehnika-
direkor Andrus uus.

Pandju laiule on
pesitsusperioodil 
minek keelatud
Viimsi vallas on väga heaks lindude elupaigaks 
Pandju laid, kus pesitsevad mitmed loodus-
kaitsealused linnuliigid, nagu näitseks liivatüll, 
väiketüll, rand- ja jõgitiir. 

Lisaks kaitsealustele liikidele on teisigi mitte vähem 
tähtsaid linnuliike, kes on just Pandju laiul omale pesit-
suspaiga leidnud. Linnustiku mitmekesisuse säilitami-
seks on Viimsi Vallavalitsusel plaan võtta Pandju laid 
kaitse alla. 

Maailmas on inimtegevuse tulemuse tagajärjel mitme-
te linnuliikide arvukus vähenenud, kuna sobivaid pesit-
sus- ja toitumispaiku jääb järjest vähemaks. Sarnane oht 
ähvardab ka Pandju laidu, kuna inimeste aktiivne Pandju 
laiu külastamine on tekitanud olukorra, kus linnustiku pe-
sitsurahu on tugevalt häiritud. Näiteks on luikede pesit-
suarvukus aasta-aastalt järjest langenud. Keegi pahataht-
lik oli eelmisel aastal laiul luige munad ühte hunnikusse 
kokku kuhjanud.

Tuletame meelde, et lindudel on alanud pesitsuspe-
riood, seega vastavalt looduskaitseseadusele (§ 55 lg 61 p 
1 ja 2) on looduslikult esinevate lindude pesade ja munade 
tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvalda-
mine, samuti lindude tahtlik häirimine eriti pesitsemise ja 
poegade üleskasvatamise ajal keelatud. 

Tänaseks on laiule paigaldatud ka teavitustahvel, mis 
keelab lindude pesitsusajal (kuni 31. juuli) laiule minemi-
se. Palume austada lindude pesitsusrahu!

Viimsi Vallavalitsuse keskkonnaamet

Laureaaditiitel 
Viimsisse 
Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris 4.–6. klassi 
tütarlapsed pälvisid 21. aprillil toimunud Kooli-
tants 2012 finaalkontserdil Tallinnas Nokia 
Kontserdimajas laureaaditiitli estraaditantsude 
kategoorias kavaga “Stsenaarium: Lülijalgsed“.

18. Koolitants oli üle mitme aasta jälle 3-vooruline ja pü-
hendatud seekord Eesti Filmi 100. juubelile, millest lähtu-
valt oli tunnuslauseks “Tants fookuses”. Eesti Tantsuagen-
tuuri poolt korraldatav Koolitants on Eesti populaarseim 
ja suurima osalejate arvuga üritus tantsu harrastavatele 
lastele ja noortele.

Laureaaditiitli pälvinud rühmas osalesid 3. voorus: 
Getriin Kotsar, Laura Kim, Aneta Kõiva, Lisa Jennyfer 
Benita, Lenel Kivi, Anne Mari Dobrjanski, Adel Müür-
sepp, Kritti Koitla, Kristiina Kivimäe, Laura Gertrud Lill, 
Rebeka Pettai, Isabel Peterson, Edith Jane Veri, Valerija 
Oja, Hanna Tiina Pekk.

Samuti aprillis toimunud EDO (Estonian Dance Orga-
nization) turniiril Disco Spring 2012 saavutasid solos 1. 
koha Laura Kim ja 2. koha Adel Müürsepp (osalejaid 45!) 
ning duos 1. koha Laura Kim ja Aneta Kõiva ning 2. koha 
Getriin Kotsar ja Anne Mari Dobrjanski (osales 17 duetti).

Jõudu viimaseks hooaja EDO võistluseks  Tallinn Cup 
2012!

Ene Mets
treener

Laureaaditiitli pälvinud võimlemis-ja tantsuklubi Keeris 
4.–6. klassi tüdrukud.



Nord Pool Spot elektribörsi 
2011. aasta hinnakõver.  
Börsi hind on pidevalt muutuv, 
kuna ta sõltub mitmetest erine-
vatest parameetritest (nt õhu-
temperatuur).

Täpsemalt loodame oma pakette tutvustada 
hiljemalt septembris. Senikaua võite külastada 
meie veebilehte (www.imatraelekter.ee), kuhu 
lisame jooksvalt  vabaturuga seotud infoma-
terjale. Kodulehele lisame ka e-teeninduse 
mooduli, kus inimesed saavad valida endale 
sobivaid pakette, võtta personaalseid hinna-
pakkumisi, tutvuda meie tüüptingimustega 
ning huvi korral sõlmida ka kerge vaevaga 
uue lepingu. 

Sven Pitkve
Elektriäri juht

Imatra Elekter AS
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Euroopa Liiduga liitudes võttis Eesti endale 
kohustuse avada ka oma elektriturg. Teistes 
Euroopa riikides toimus turu avanemine juba 
2007. aastal, kuid Eesti sai esialgu ajapiken-
dust. Eestis algas turu avanemise protsess 2010. 
aasta kevadel, kui vabaturule pidid minema 
suurtarbijad, kelle aastane tarbimine ületas 2 
GWh. 2013. aasta esimesest jaanuarist muutub 
elektriturg avatuks kõikidele tarbijatele.

Ajalugu
Elektrituru liberaliseerimise teejuhiks on olnud 
USA, kes alustas selle protsessiga juba 1970nda-
tel aastatel. Euroopas alustas esimesena turu ava-
mist Suurbritannia, kellele 1990ndate alguses 
järgnesid Norra ning kümnendi keskel ka Root-
si ja Soome. Viimased kolm ning Taani ja Eesti 
moodustavadki hetkel ühe Euroopa paremini toi-
miva elektribörsi Nord Pool Spot (NPS). Turu li-
beraliseerimise peamine põhjus oli uute erasektori 
investeeringute toomine kapitalimahukasse sekto-
risse. Euroopa Liidu tasandil on turu liberalisee-
rimise eesmärgiks üks ühine Euroopa elektriturg.

Mis muutub
Elektrituru avanemisel on kõige tähtsam mee-
les pidada seda, et vabale konkurentsile hakkab 
alluma ainult elektrienergia hind (32% kogu 
teenuse hinnast). Elektriarve ülejäänud kompo-
nendid – erinevad maksud ja võrgutasud – jää-
vad endiselt riigi ja Konkurentsiameti kontrolli 
alla. Vaba konkurentsi elektrihind hakkab aga 
sõltuma Nord Pool Spot elektribörsi hinnast. 
2011. aasta keskmine börsihind oli 4,4 senti/
kWh, mis on Eesti tänasest suletud turu hinnast 
45% kallim. Kogu elektriarve lõikes tõstab sel-
line hinnamuutus lõpptoote hinda 16%.

2012. ja 2013. aasta elektrihinna 
komponentide võrdlus

Tarbijatele muutub see, et enam ei pea nad 
ostma oma elektrit enda võrguettevõtja käest 
(Imatra Elekter AS). Avatud turg pakub või 

Tarbijatele muutub see, et enam ei pea nad 
ostma oma elektrit enda võrguettevõtja käest 
(Imatra Elekter AS). Avatud turg pakub vali-
kuvõimalust valida endale kõige sobivam pa-
kett mis tahes elektrimüüjalt. 

Tarbijad, kes ei ole endale 2013. aasta al-
guseks vabaturu paketti valinud, ei pea mu-
retsema sellepärast, et nende elekter kuhugi 
kaoks. Antud olukorras peab nende tarbijate 
võrguettevõte (Imatra Elekter) tagama nei-
le elektri üldteenuse korras. Üldteenus on 
mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemi-
se põhimõtet järgiva hinnaga elektrienergia. 
Üldteenuse hind kujuneb üldteenuse korras 
müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste 
ning elektribörsil (NPS) avaldatud tunnipõhis-
te elektrihindade omavahel kaalutud keskmise 
hinna alusel. Kaalutud börsihinnale on tee-
nusepakkujal õigus lisada Konkurentsiameti 
poolt kooskõlastatud marginaal. Kalendrikuus 
müüdava üldteenuse hinna avalikustab võr-
guettevõte oma koduleheküljel järgmise kuu 
alguses. Tarbijatele tähendab see seda, et oma 
elektrihinna saavad nad teada alles tarbimis-
perioodi lõppedes.

imatra Elektri roll
Imatra Elekter jääb ka tuleval aastal kõikidele 
oma klientidele kindlaks ja usaldusväärseks 
partneriks. Soovime oma klientidele tagada 
võimalikult mugava ja sujuva ülemineku ava-
tud turukorraldusele. Teadmatusest, millisteks 
kujunevad lõplikud mängureeglid (hetkel on 
täiendatud elektrituruseadus veel riigikogus 
lugemisel), ei saa me veel pakkuda klientide-
le vabaturupakette. Hetkel oskame öelda, et 
kindlasti pakume oma klientidele fikseeritud 

KOMMERTSTEKST

Avanev elektriturg – mida oodata
hinna ja kauplemisperioodiga paketti, börsi-
hinnast sõltuvat paketti ning mõlemast kom-
bineeritud paketti. 
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Laupäeval, 19. mail peeti 
Viimsi Kooli õuel Harju-
maa 1.–5. klassi laste 
tantsupidu, mis kandis 
nime “Koduõue simman”. 

“Olete tulnud Viimsi Kooli ko-
duõuele, et tantsida simmanil,” 
teatab peo juht, Viimsi Kooli 
õpetaja Mart Felding. “Mis on 
simman?” jätkab ta ja vastab 
ise: “Simman on siis, kui ko-
hal on pillimehed ja saab tant-
sida hommikuni. Kas te tahate 
tantsida hommikuni?“ “Jaa!” 
hõiskavad lapsed kooris.  

Kairi ja Kalle akordioniga 
ja Merle viiuliga – pidu algab 
Viimsi noortekapelli pilli-
looga. Laste jalad hakkavad 
taktis tatsuma, mõni hüppa-
ma, käsi plaksutama. Pidu lä-
heb hooga lahti. Mart lubab: 
”Võid oma pesapaigas tantsi-
da siis, kui parajasti väljakul 
ei tantsi.”

Rühmade vahetus käib plat-
sil tantsulugude vahel kiiresti. 
Mõni tants tantsitud, kutsub 
Mart igast rühmast kaks kõige 
tugevamat poissi platsile kuke-
poksiks. Tantsuõpetaja Maido 
Saarega koos näitab ta kõige-
pealt ette, kuidas see käib, ja 
siis läheb poksimiseks. 

Ligi 800 last 18 koolist
Maido Saar saab mahti Viimsi 
Teatajale rääkida: “Eelmisel 
aastal Ääsmäe koolis pak-
kusime meie, Viimsi Kooli 
tantsuõpetajad, et teeme järg-
mise laste tantsupeo Viimsis. 
Ja võtsimegi juhtimise enda 
peale.”

Laste lustlik tantsupäev Viimsis

Tantsud tunduvad lastepä-
rased ja lihtsad. “Repertuaar sai 
eelmisel aastal tantsuõpetajate-
ga kokku lepitud. Me ei teinud 
isegi peaproovi,” ütleb Maido 
Saar, kes õpetab tantsijaid mit-
mel pool – Viimsi Koolis, tant-
suansamblis Lee, Kindakirjas, 
õiguskantsleri büroos ja Lõu-
na-Eestis. “Igaüks tantsib nii, 
nagu on kodus õppinud. Et pidu 
poleks väsitav, vaid mõnus. Põ-
himõte on nagu õpetaja Lauril: 
kui ei jaksa kõiki rehkendusi 
teha, tee pooled.” Mitu tantsu 
keegi tantsib, on olnud õpetaja 
otsustada.

Suured tantsupeod on Mai-
do Saare sõnul väga pingelised 
ja proovirohked. Siin oli kor-
raldajatel vaid mureks, millises 

järjekorras panna tantsunumbrid 
nii, et suur plats ei jääks tühjaks. 

Harjumaal on aastatepik-
kune tugev rahvatantsutradit-

sioon, aga nii palju korraga 
nagu nüüd Viimsis – ligi 800 
last 18 koolist tantsumurul 
koos – pole varem olnudki.

Tants on lõbus ajaviide
Kui Aegviidu kool ühe tantsu 
ajal platsile ei lähe, uurin neilt, 
miks nad tantsivad. 4. klassi 
poiss Raiko Sten Reidla ütleb, 
et talle meeldib tants ja liiku-
mine. “Lõbus ajaviide,” lisab 
Kertu. 2. klassi tüdruk Mari-
liis käib lausa kolmes tantsu-
rühmas – Tapal, Aegviidus ja 
Tallinnas. Renate tantsib sel-
lepärast, et juba tema vanemad 
tantsisid, kui väiksed olid, ja 
tantsivad ka praegu. Lapsed 
kinnitavad õhinal, et eelmisel 
aastal käisid nad tantsupeol 
“Maa ja ilm“ ning sel aastal 
pääsesid osalema Soome-Eesti 
tantsupeole, mida toimub juu-
likuus. 

Samal ajal läheb pidu mu-
ruplatsil edasi, kuni jõuab kät-
te lõpulugu luuletuse ja tantsu-
ga, mida tantsuõpetajad Agne 
Kurrikoff-Hermann ja Maido 
Saar ette näitavad. 

Maido Saar nimetas Agnet 
selle peo emaks ja temalt kü-

sin lõpuks peo muljet. “Puhas 
rõõm,” vastab peo üks korral-
dajaid, Viimsi Kooli õpetaja 
Agne Kurrikoff-Hermann. 
”Rõõm sellest, et kõik mahtu-
sid kooli õuele ära, ja sellest, 
et päike pidu paitas. See oli 
suur mure, et mis saab siis, kui 
vihma sajab,” räägib ta, “aga 
mõttes tantsisime eile päikese 
välja.”

Viimsi Kooli õde, arsti-
tädi Reet on jälginud tantsu-
pidu valvsal pilgul. “Mõned 
jalaväänamised olid ja mõned 
jalahaavad ja ninaverejooks,” 
võtab ta päeva kokku oma 
ametipostilt, “aga kui nii palju 
lapsi koos, pole see ime.” 

Kõik tantsuõpetajad saa-
vad tänukirjad ja mälestuseks 
kruusid, iga tantsurühm kom-
mikoti. Aga ega simman sel-
lega veel järsult ei lõpe. Algab 
piknik ning liikumis- ja hüp-
pamisrõõmu jätkub paljudel 
lastel veel tükiks ajaks.  

Annika Poldre

Lõuna-Aafrika 
Püünsi Koolis
5. aprillil käis Püünsi Koolis külas Paul Senosi – 
Lõuna-Aafrika päritolu mees, kes  praegu elab 
Eestis ja õpetab Tallinna Ülikoolis inglise keelt. 

Ta tegi tublimate õpilastega 
kooli õppeköögis oma ko-
dumaa toite. Koos valmista-
sime vürtsikat bobotiet ehk 
hakklihavormi. See oli pikk 
protsess, kuid kuna kokkasid 
oli palju, saime roa valmis 
päris kiiresti. Sinna kõrva-
le tegime magusat riisi ning 

küpsetatud punast peeti, mis muutis roa väga värviliseks. 
Paul Senosi on väga mitmekülgne ja huvitav inimene. 

Ta rääkis meile oma riigi ajaloost nii põnevalt, et kõik pa-
nid antud ülesanded kõrvale ja kuulasid huviga. Ta rääkis 
enamuse ajast küll inglise keeles, aga ta mõistis ka veidi 
eesti keelt. Toidu valmides sõid õpilased taldrikud tühjaks 
ning mõni küsis juurdegi. 8. klassi õpilasele Kristinile 
meeldis üritus väga. “Toit oli meeletult maitsev ning Paul 
Senosi oli ülimalt meeldiv inimene. Ma pole vist kunagi 
sellise huviga kuulanud minu jaoks täiesti võõra riigi aja-
lugu. Samuti oli tore praktiseerida inglise keelt.” Hea mul-
je jäi ka Kristiinale: “Mees oli hämmastavalt hea huumori-
meelega. Rääkis meile energiajookide kahjulikkusest ning 
see toit oli suurepärane! Peab ka ära mainima tema toodud 
snäkid, mis olid samuti huvitava välimusega ja maitsvad.”

Kõik lahkusid koolimajast õnnelikult ja täis kõhuga.
idris Tepp

Püünsi Kooli 8. klass

Toidutegemine koos 
külalisega. 

Pühapäeval, 20. mail 
võõrustas Viimsi Päeva-
keskus kodumaakonna 
seeniore, kes pidasid va-
baõhumuuseumi õuemu-
rul Harjumaa iV seenior-
tantsupidu. 

Külaliste saabumisele lisas 
lustakat meeleolu Randvere 
pasunakoor, kes dirigent Krist-
jan Jursi juhtimisel hoogsate 
lugudega tulijaid tervitas.

Kava oli mitmekülgne: ühis-
tantsud vaheldusid soolotantsu-
dega, sekka õpetustantsud. Lõ-
petuseks piknik ja ühislaulmine, 
lõpuosa pillilood Kiisa rahva-
pilliansamblilt Tiri aga tõmba. 
Kokku oli murul 192 tantsijat 
15 tantsurühmast üle Harjumaa. 
Kõik naised, ei ühtki meest!

Elurõõmsaid tantsunaisi 
tervitasid maavanema esinda-
ja, 2012. aasta hea tahte saa-
dik Katrin Karisma ja Viimsi 
abivallavanem Jan Trei. “Tants 
liidab ja teeb meele rõõmsaks. 
Tants hoiab vormis, mida on 
ikka vaja,” ütles Trei. “Tants 
teeb ka küürud sirgeks, nagu 
vanad eestlased ütlesid. Tants 
on kui hea teraapia, mis teeb 
olemise ja mõtted selgeks! 
Tants oma mitmete omaduste 

Tants hoiab vormis!

poolest on ju üks parimaid viise 
ennast vormis hoida nii vaim-
selt kui ka füüsiliselt. Tantsivad 
inimesed on heas vormis, sirge 
seljaga, muretumad ja rõõmsa-
meelsemad. Mul on hea meel, 

et seeniortants on väga popu-
laarne Harjumaal!“

Viimsi valda esindasid 
peol vaid pool aastat koos käi-
nud ja nüüd esimese suure peo 
tuleristsed saanud Tuti-Triinud 
Viimsi Päevakeskusest ning 
oma särtsaka repertuaari ja 
kaunite kostüümidega, hea la-
valise enesekindluse ja suure 
tantsukogemusega Randvere 
Päevakeskuse tantsurühm Ko-
barake. 

Vilja Räim, kes Kobarake-
ses uustulnuk ja esimest korda 

esines, oli üheainsa prooviga 
tantsud selgeks saanud. “Kui 
üksteist inimest õpetavad, mis 
siis viga õppida,” ütles Vilja 
Räim. “Väga tore pidu,” arvasid 
Kobarakese naised, kes viiendat 
aastat tantsurõõmu naudivad ja 
sel peol esimest korda uusi pea-
katteid kandsid. 

Seekordse Harjumaa see-
niortantsupäeva korraldas Viim-
si Päevakeskus, mida juhib 
Lehte Jõemaa. Pidu juhtis tant-
suõpetaja Aime Kaasik. 

 Annika Poldre

uustulnukad Tuti-Triinud. 

Randvere Kobarake jäi silma oma kaunite kostüümidega. Fotod Aime Estna. Rohkem fotosid vaata ja 
telli www.fotograafid.ee

Viimsi Kooli õuele mahtus lahedalt tantsima.

Tantsudele vahelduseks tugevate poiste kukepoks. Fotod Priit Estna 

Peo lõpuks kutsuti kõik tantsuõpetajad ette. 
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Rannarahvas on alati üle 
mere kaupa vedanud. 

Ülemöödunud sajandi algul sai 
tähtsaks kaubaartikliks sool – 
esmatarbekaup, mida läks vaja 
igas majapidamises, eriti aga 
kala ja liha soolamisel. Rand-
laste jaoks oli sool peale muu 
ka tähtis vahetuskaup – soola 
ja silkude vastu vahetati talu-
meestelt leivavilja ja teisi põl-
lusaadusi.  

Probleemi tekitas see, et 
soola hinnad olid paikkonniti 
väga erinevad. Kui Soomes ja 
Rootsis maksis tünder (ca 132 
liitrit) kvaliteetset Hispaania 
soola umbes 2,5 rubla, siis Ees-
tis oli soolatündri hind 12 rubla. 
Venemaalt oleks soola küll ka 
odavamalt saanud, kuid sealt ei 
julgenud osta – räägiti, et seal 
oli sool vahel liivaga segatud. 
Nii toodigi soola purjepaatide-
ga või talvel piki jääd üle mere. 

19. sajandi alguse poo-
le toodi soola peamiselt oma 
pere jaoks. Ent kui inglaste ja 
prantslaste sõjalaevad Krimmi 
sõja ajal, 1854.–1855. aastatel, 
Tallinna ja teisi Põhja-Eesti 
sadamaid blokeerisid, jäid ela-
nikud hätta ja kõige kibedamat 
puudust tunti just soolast. Kuna 
kaluripaadid pääsesid blokaadi-
rõngast kergesti läbi, hakkasid 
kalamehed soolaga agaralt äri 
ajama ja soolavedu võttis tuurid 
sisse. Ostjad said oma soola ja 
vedajad kogusid jõukust, said 
raha uute paatide ja paremate 
võrkude jaoks ning tõusid ma-
janduslikult paremale järjele.

Arvatakse, et soolavedami-
sega oli suuremal või vähemal 
määral seotud enamus Lääne- ja 
Põhja-Eesti randlasi. 

Kaluripere tarvitas aastas 
paar kotti soola, sisse veeti 
seda aga hoopis rohkem. Mõni 
agaram kaubavedaja toonud 
talvega üle jää 100 tündrit (üle 
16 tonni) soola. Ka toonane 
tolliamet ei maganud – soola-
vedajaid jahtisid randrüütlid 
ehk piirivalvurid. Paadimehed 
püüdsid  ohtlikust laadungist 
võimalikult  kiiresti vabaneda 
ja ehitasid randadesse erilisi 

Konterband

soolapeidikuid. Kindlasti läks 
palju soola ka merevee soola-
miseks – Aksi saare fotograaf 

August Luusman kirjutas ka-
lamehest, kes oli randrüütlite 
paadi lähenedes 48 kotti soola 
üle parda visanud. 

Pakun seekord lugeda Ha-
rald Aksbergi poolt üles kirju-
tatud ta vanaisa Madise soola-
veoloo: “Talvel sõitsime koos 
venna Jaaniga hobuse ja reega, 
soolakotid peal, üle merejää 
mandrile. Kosterannast teel 
Rebala poole oli äkki venela-
ne – randrüütel – teel ees, püss 
täägiga käes, kes sihtides meie 
poole karjus: “Stoi, paigal!” 
Ja kamandas meid Jõesuu 
kordonisse natšalniku juurde. 
Sihtis aga püssiga – mis teha, 
tuli minna! Manniva külale 
lähenedes jäi soldat nagu hoo-
letumaks ja ma sain kõndida 

tema kõrval. Olin täishabe-
mega noormees, tugev nagu 
karu, lasin end madalamale ja 
tegin, nagu komistaksin. Sain 
vasaku käega randrüütli sineli-
sabast kinni ja tõmbasin selle 
krauhti tal üle pea ja näo. Ta oli 
minu haardes nagu pihtide va-
hel. Jaan sai aru, et nüüd tuleb 
anda hobusele piitsa ja kadus 
mõne minutiga. Ei olnud enam 
hobust, rege ega soola. “Kas 
läheme veel kordoni?” küsisin. 
– Tuli ikka minna. Kordoni-
ülem oli aga juba vana tuttav. 
Timmisin tema viiulit ja proo-
visin mängida, kuni kuulsin 
tema ütelust: “Äh, mine, Aksi 
Madis, koju, kui soola ei ole!”

Harald Aksberg lisab: “Ees-
ti saarte Naissaare, Aegna, 
Prangli, Rammu ja Aksi ning 
randade  kalurite kalapüügi- ja 
salakaubareisid Soome olid 
igapäevased ja kalurite üle ei 
olnud mingisugust kontrolli, ka 
mitte Venemaa ja Rootsi vahe-
listes sõjaolukordades.” 

Soolaveost riik käsukorras 
jagu ei saanudki ning see lõp-
pes alles pärast hindade ühtlus-
tamist 1873. aastal. Kuid sala-
kaubavedu ei kadunud kuhugi 
ja järgmiseks suur salakaubaar-
tikliks oli piiritus. 

Kuidas tänase loo kangela-
sed välja nägid, saab näha va-
nadelt fotodelt. Aksi-Vahetoa 
peremees Jaan Aksberg (1832–
1868) on oma Pranglist pärit 
naise Mariga 1865. aasta paiku 
linnas päevapiltniku juures käi-
nud. Ta poseerib enesekindlas 
poosis, tore siidrätik kaelas. Ka 
Mari on igatepidi trois, nagu 
Pranglis öeldakse – suurrätt 
ümber, põll laia kirju seeliku 
peal ja kõrge Põhja-Eesti pott-
müts peas. 

Madis Aksbergi (1834–
1917) kuulsas Laisi ateljees 
tehtud visiitportree on hoopis 
hiljem võetud. Madis kannab 
rinnas 1898. aasta sügisel Läti 
laeva meeskonna päästmise 
eest saadud elupäästja medalit 
– küllap ta just autasu saamise 
puhul piltniku juures käiski. 

Külvi Kuusk 
Rannarahva Muuseum

Jaan ja Mari Aksberg u 1865.

Madis Aksberg 1898. 

Paate on kasutatud läbi aegade igasugusel ots-
tarbel. Nendega saab minna merele, et püüda 
kala. Paadiga võib sõita külla sõbrale naaber-
saarel. Alustega saab vedada kartulit või vilja 
üle lahe naaberriiki ja kaup seal kasudega maha 
müüa, kuid kõige kiiremini saab rikkaks siiski 
keelatud kraami vedades...

Salapiirituse vedu, mis eelmise sajandi kahekümnendatel 
aastatel massiliseks muutus, ei toonud kasu mitte ainult 
kontrabandistidele. Kuna kontroll oli karm, siis vajasid pii-
ritusevedajad üha kiiremaid ja võimsamaid paate, millega 
piirivalve eest põgeneda. Salakaubavedajad olid peamised 
suurte ja moodsate mootorpaatide tellijad, kelle abil rikas-
tus ka nii mõnigi paadimeister. Võimsaid mootoreid oli 
kontrabantistidel vaja seetõttu, et sageli kinnitati paatide 
taha hiiglasuured salapiirituse torpeedod, mille vedamine 
nõudis paadilt suurt jõudu. Üsna armastatud paaditüübiks 
oli salakaubavedajate seas kajutiga paat. Viimasel sai oma 
kaupa hõlpsamalt peita, kuid sobisid ka näiteks vanad kar-
tuliveoks mõeldud alused, sest need mahutasid palju kaupa 
ning katteriidega sai nendeski salajase kraami ära varjata. 
Üldiselt kasutati salapiirituse äris siiski kõikvõimalikke alu-
seid, millega vähegi sai salakaupa üle merelahe vedada. Nii 
konfiskeeriti ebaseadusliku kauba omanikelt esimese Eesti 
Vabariigi ajal kokku 89 mootorpaati, 33 purjepaati ning 48 
sõudepaati. Arvestades, et see on ainult jäämäe tipp, siis oli 
arvatavasti suurem enamus Eesti rannaäärsetes asulates ole-
vatest paatidest seotud salapiirituse vedamisega.

Tuntud paadimeistrite suguvõsast pärit Harald Aks-
berg on 1920. aastate kohta öelnud, et tollal suutsid suu-
ri mootorpaate tellida ainult salapiirituse vedajad. Noore 
vabariigi lapsekingades piirivalvel puudusid aga vahendid 
ostmaks endale samavõrd võimsaid aluseid, millega seda 
äri takistada. Kasutatavate paatide tehnilistest näitajatest 
sõltus piirituseäri edukus.

Erinevaid salapiiritusealuseid võis eelmisel aastal 
näha Rannarahva Muuseumi näitusel “Spirdivedajad ja 
smugeldajad,” mis suvel rändab külla meie lõunanaabri-
te lätlaste juurde. Erinevaid paaditüüpe võib aga praegugi 
näha Rannarahva Muuseumi näitusel “Paadi elu”. Roh-
kem infot veebiaadressil www.rannarahvamuuseum.ee. 

Maivi Kärginen
Rannarahva Muuseum

Mis paat see on – 
salapiirituse paadid

Piirivalve poolt konfiskeeritud kajutiga mootorpaat, mis on 
täis kanistreid salapiiritusega. Foto Eesti Meremuuseum

 
Viimsis toimub esimest korda idamaise tant-
su festival. 

2.–3. juunil on Viimsis idamaise tantsu fes-
tival. Festival toimub Viimsis esimest korda, 
esimene festival peeti 2009. aastal samuti me-
reäärses paigas Paslepas, Lennart Meri kunagi-
ses suveresidentsis. 

Festival nimega Idamaised tantsupäevad 
toimub Viimsi Kooli suures saalis. Kava on kirev 
ja mitmekesine: toimuvad kursused, tantsijate-
le- harrastajatele ja gruppidele korraldatakse 
konkurss, kahel päeval on ka kontsert ning ava-
tud on bazaar ehk idamaine turg. Üritust korral-
dab Eesti Idamaise Tantsu Keskus. 

Festival on mõeldud nii neile, kes tegelevad 
idamaiste tantsudega, kui ka neile, kellele see 
vaid huvi pakub. 

Kursusi on mitmeid: idamaise tantsu algkur-
sus ja tribal fusioni (so segu kõhutantsust jm 
tantsudest) sissejuhatus on mõeldud kõigile 
huvilistele või algajatele. Baladi, sha’abi, trum-
misoolo ja iraagi tantsukursused on neile, kel 
on juba varasem tantsukogemus. 

Bazaaril pakutakse idamaiste tantsude jaoks 
vajalikke tarbeid. 

Konkursil saab auhinna ka publiku lemmik. 
Tantsuvõistlus algab 2. juuni õhtul kell 18. Kont-
sert, mis algab 3. juunil kell 19, lõpetab festi-
vali. 

Tantsuvõistlus ja kontsert pakuvad kindlasti 
elamust ka neile, kes pole varem kõhutantsu 
näinudki. 

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
VT

idamaise tantsu päevad esimest korda Viimsis
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Muuseumiöö – 
öö muuseumis
Laupäeval, 19. mail toimus üle-eestilise muu-
seumiöö raames muuseumiöö tähistamine ka 
Rannarahva Muuseumis. 

Sel puhul avasime üheks 
õhtuks bussiühenduse Len-
nusadama ja Rannarahva 
Muuseumi vahel. Liini tee-
nindas Rannarahva Muu-
seumi retrohõnguline buss. 
Avatud oli ka Viimsi Kooli 
laste heategevuslik koogi-
kohvik ja muuseumipood 
Rannarahva Kaubamaja.

Külastajaid ja uudista-
jaid ootasid ka meie näi-
tused. Rannarahva Muu-
seumi püsiekspositsioon 
jutustab põneva loo ran-
narahva elust ja olust läbi 
aegade, kajastades mit-
mekülgselt rannakultuuri, 
kalastuse, paadiehituse ja 

hülgepüügiga seonduvat. Näituseruumides sai näha põ-
nevaid dokumentaalfilme. Allkorrusel sai vaadata paadi 
eluringi tutvustavat näitust “Paadi elu”, mille raames de-
monstreerisime spetsiaalselt muuseumiöö tarbeks loodud 
ekspositsiooni – ainulaadset voodit paadis!

Muuseumiöö programmi avas näitering K.O.K.K, kes 
esines mereteemalise luule- ja laulupõimikuga. Sellele 
järgnes Viimsi Kooli näiteringi EKSPERIMENT esituses 
teatrietendus “Ilus hetk, oh viibi veel…”. 

Ja kui suured inimesed olid etendused ära vaadanud ja 
enamjaolt muuseumist lahkunud, siis algas enneolematu 
muuseumiöö eriprogramm lastele. Kui sajad teised muu-
seumid ja mäluasutused olid avatud kella 23-ni, siis meie 
muuseum oli avatud lastele lausa öö läbi.

Mida põnevat siis tegime sellel ööl? Rääkisime kala-
mehejutte, mängisime koos mereröövlitega põnevaid ja 
lõbusaid mänge ning vahepeal, kui nälg näpistama hak-
kas, sõime piraatide tehtud pannkooke. Enne varavalget ja 
magamajäämist vaatasime veel muuseumi kummalisimas 
ja põnevaimas paigas – pööningul – öökino. Mõistagi oli 
programmis Hollywoodi komöödiaklassika varamust pärit 
temaatiline film “Öö Muuseumis 2”. Filmi ainetel kolasi-
me mööda pimedat muuseumi taskulampidega ringi ning 
otsisime aardeid. Kõik kohalikud kummitused olid sel ööl 
äärmiselt heatahtlikud, mistõttu õnnestus meil lõpuks ka 
natuke magada. Lastele meeldis ja vanemad olid rahul. 
Ühtekokku võttis laste eriprogrammist osa 48 last ja muu-
seumiööl külastas Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vaba-
õhumuuseumi kokku ligi 500 külastajat.

ilona Säälik
Rannarahva Muuseum

Kuna Naissaarel taasta-
takse kabelit, oli põhjust 
kirikuõpetaja Patrik 
Göranssonilt selle kohta 
lähemalt uurida. 

Rootsi-Mihkli koguduse õpe-
taja ametis on olnud juba 11 
aastat Kesk-Rootsis 1967. aas-
tal sündinud, õppinud ja Göte-
borgi Ülikoolis usuteaduskon-
na lõpetanud ning 1996. aastal 
õpetajaks ordineeritud Patrik 
Göransson. Tema hoole all on 
ka Naissaare kogudus. 

Õpetaja Göranssoniga Tal-
linnas Rüütli tänavas asuvas 
Rootsi-Mihkli kirikus kohtu-
des uurin kõigepealt Naissaare 
seotust selle pühakojaga. 

“Pärast Põhjasõda liideti 
Naissaare abikogudus Rootsi-
Mihkli kirikuga,” selgitab õpe-
taja. Saarel on ammusel ajal 
olnud kabelid ja vanad ini-
mesed on teadnud isegi Pirita 
kloostrile kuulunud vana kabeli 
asukohta. Göransson nimetab 
traagiliseks Naissaare vanade 
kabelite saatust, mis Põhjasõja 
ajal maha põlesid. 

1853. aastal sai võimalikuks 
Tallinnas asunud Soome konsuli 
von Böninghi abiga uue kabeli 
ehitamine. Esimese maailma-
sõja päevil oli saarel Tsaari-Ve-
nemaa sõjaväebaas, kuid revo-
lutsiooni ajal hakkasid mehed 
saarel põletama ja hävitama 
ning kabel hävis. 

Eesti Vabariigi ajal asusid 
saareelanikud seal taas kodu-
sid rajama ning ehitati ka uus 
kabel, mis valmis 1938. aastal. 
Kui jälle tuli saarelt lahkuda, 
saeti torni rist maha ning viidi 
kaasa. 

1994. aasta uus algus
Naissaar sai vabaks pärast Nõu-
kogude armee lahkumist 1994. 
aastal ning kogudus sai tagasi 
kirikukrundi ja kabeli. 

“Kabel oli väga viletsas 
seisukorras,” nendib Patrik Gö-
ransson. Oli neid, kes kahtlesid, 
kas midagi tasubki taastada. 
Göransson nimetab saarel sün-
dinud Margit Roseni-Norlini, 
kellest oli suur abi, et kabeli 
taastamine algas. Hakati raha 
koguma. “Väga palju oli abi 
perekond Goffmannist, kelle 
juured on Naissaarel,” ütleb 
õpetaja. Toetust saadi Rootsi 
kuninga fondist, PRIA-st – ko-
guduse liige Kalle Kukk on tub-
li projektikirjutaja. Viimsi vald 
andis toetust, et uued aknad 
ette saaks, ning on igal aastal 
toetanud, samuti Muinsuskait-
seamet. Selle kõige tulemusena 
on kabelil nüüd uus katus, uus 
torn ja ristki torni tipus. 

Kuigi mõned arvasid, et 
ristiga kiirustati, leiab õpetaja, 
et see oli õige tegu. Rist tõsteti 
torni tippu tagasi, et seda saak-
sid näha ka need, kes olid näi-
nud risti mahasaagimist. 

Goffmannide abiga on ki-
riku ümbrus saanud viisaka-

Naissaarel hakkab jälle 
kaikuma kirikukell

ma väljanägemise. PRIA-lt on 
loota ka toetust lae, kiriku ja 
uste jaoks. Rootsi Strängnäsi 
Toomkogudus kinkis 380 kilo 
kaaluva tornikella, mis ootab 
Rootsi-Mihkli kiriku vestibüülis 
saarele viimist. Ameerikast on 
lubatud rahastada altarimaali, 
Rootsist on saadud kirikupingid, 
altar ja põlvituspink. “Jumala 
abiga loodame, et 2014. aas-
tal saame Naissaare kiriku taas 
pühitseda,” ütleb õpetaja Patrik 
Göransson, kes 2007. aastal päl-
vis aasta vaimuliku tiitli. “Tuleb 
julgelt ette võtta,” lausub ta.  

Seniks aga on Naisssaarel 
kindlalt kord aastas kirikupäev 
teenistusega ning palvusega 
surnuaial. 

Teenistust peetakse saarel 
rootsi ja eesti keeles, lauludki 
on valitud sellised, et igaüks 
saaks ükskõik kummas kee-
les kaasa laulda. Kui tähistati 
Rootsi-Mihkli kiriku taastami-
se aastapäeva, toimus teenis-
tus neljas keelses: rootsi, eesti, 

soome ja saksa, sest kirikus 
tegutsevad ka soome ja saksa 
kogudus. “Oli eriline kogemus, 
kui meieisapalvet loeti korraga 
mitmes keeles,” meenutab õpe-
taja. Ja jätkab mõtet: “See võiks 
olla Eesti Nokia, et siin oska-
vad inimesed mitmes keeles 
rääkida. See annab Eestile head 
võimalused olla vahendaja ida 
ja lääne vahel.”

Saar ei jää tühjaks
Kuna saarel pole elektrit, saab 
kirikut vaid suvel kasutada. 
Kõik, mis armulaua ja teenis-
tuse jaoks vaja, viiakse mand-
rilt kaasa ja tuuakse jälle ära. 
Õpetaja rõõmustab, et saarel on 
kaks meest, kellele saab loota: 
Kolja, kes on palju kiriku ümb-
ruses tööd teinud, ja Peedu, kes 
hoiab pühakojal silma peal. 

“Naissaar ei jää tühjaks,” 
on õpetaja Göransson veendu-
nud. “Kui elu läheb rahulikult 
edasi, siis oleks küll müstili-
ne, kui Stockholmi ja Helsingi 
vahel meres olev nii suur saar 
oleks tühi.” Kirik jääb veel aas-
tateks väljasõidukirikuks, arvab 
ta ning usub, et tulevikus on 
see kirik populaarne laulatuste 
koht. Samuti on Tõnu Kaljus-
te huvitatud kirikust kui kont-
serdikohast. “Hea, kui saarega 
oleks regulaarne laevaliiklus,” 
arutleb õpetaja. 

Kirik otsib oma vara
Rootsi-Mihkli kirikut hakati 
taastama tühjast hoonest, kus 
aastaid oli olnud võimla. Kui 
Rootsi kuningapaar külastas 
kogudust 2002. aastal, küsi-
ti, kumba kingitust kogudus 
soovib, kas kuningapaari pilti 
autogrammidega või küünla-
jalgu. “Soovisime pilti,” ütleb 
Göransson. Küünlajalgu oli 
võimalik ka teistelt saada ja 
neid ongi saadud. Kuid kogu-
dus otsib jätkuvalt oma laiali-
kantud vara, sest suure põgene-
mise ajal jõudis kaks kirstutäit 
kiriku kraami Rootsi, mida seal 
ajaloomuuseumis peidus hoiti 
ning kiriku taastamise järel siia 
tagasi toodi. Kolmas kirst tuli 
lahkudes maha jätta ja selle sisu 
on vaid osaliselt tagasi saadud. 

“Puusärgil pole taskuid,” 
ütleb kirikuõpetaja. Kiriku vara 
on toodud tagasi ja õpetaja loo-
dab, et tuuakse veelgi ning ta 

loodab kiriku vara ka mitmest 
muuseumist tagasi saada. 

Rootsi-Mihkli kirikul on 
oma ajaloomuuseum, kus on 
ka Naissaare kiriku vara: ka-
rikas ja pateen ning kaks kella 
– üks rauast ja tuhmi kõlaga, 
teine kummastava kõlaga. Sa-
muti on siin Naissaare vana 
kabeli ja 1938. aastal valminud 
kabeli altarimaalid. 

Koguduse hingekirjas on 
üle 300 liikme, enamus eesti 
rootslaste järeltulijad, soome 
rootslased ja riigirootslased ning 
eestlased, kel huvi rootsi keele 
ja kultuuri vastu. Koguduses on 
ka Viimsi valla elanikke. 

“Inimene peab ise leidma, 
et kiriku tee on tema tee,” arvab 
õpetaja. Ta on veendunud, et ki-
rik on ainuke, kellel on tulevik-
ku, sest kirik kestab igavikus. 
“Minu leeriõpetaja ütles, et ki-
rik pole püha sellepärast, et seal 
on pühad inimesed, nagu haigla 
pole haigla sellepärast, et seal 
on haiged, vaid seal on ravimid 
ja arstid. Nii on ka kirik püha, 
sest seal on Jumala sõna, sakra-
ment ja vaimulikud.” 

Rootsist Eestisse
Patrik Göransson sattus Eestis-
se, millega tal mingit seost ei 
olnud, teoloogiatudengina, kui 
tuli stipendiumiga Jõhvi Mihk-
li kogudusse abiõpetajana tee-
nima. Loomulikult õppis ta siis 
natuke ka eesti keelt. Ülikooli-
õpingute lõpetamise järel soo-
vitas piiskop, kelle otsustada 
on kohtadele määramised, tal 
veel eesti keelt õppida. 

Kui Göransson sai koha 
Göteborgi, selgus, et Eestis on 
rootsi koguduse õpetaja koht 
vakantne. “Praost kuulis roots-
lasest, kes Virumaal käinud, ja 
kirjutas mulle,” meenutab ta. 
“Käisin rääkimas siin juhatu-
ses ja nii see läkski.” Aastast 
2000 on ta teeninud Tallinna 
Rootsi-Mihkli kogudust. 

“Rootsis on elu planeeritud 
ja ette teada, siin tundub, et 
alati on puudus ajast ja rahast,” 
ütleb ta vastuseks, kui palun 
võrrelda elu Rootsis ja siin. 

“Kurb, kui inimesel on vähe 
raha, aga ta ei tea, mida ajaga 
teha,” ütleb õpetaja. Tema ar-
vates on meil palju võimalusi 
sisustada oma aega huvitavalt 
ka raha maksmata ning ta toob 
kõigepealt näiteks arhiivid ja 
raamatukogud. “See, kes ütleb, 
et on igav, on ise igav,” lisab ta 
ning arvab, et ühiskonnas on 
tasakaal kadumas. “On neid, 
kel palju teha, ja neid, kel pole 
midagi teha. On neid, kes väga 
üksi, ja neid, kel kuidagi pole 
võimalik üksi olla.”

Miks? “Lääne ühiskond on 
kaotamas oma juuri,” vastab 
õpetaja. “Ristiusk on andnud 
elule kindla aluse ja kristlased 
on olnud elu sool. Kui soola 
on vähe, hakkab ühiskond la-
gunema.“

Annika Poldre

Lugupeetud Viimsi elanik!
Pöördume Teie poole Viimsi Raamatukogust palvega loo-
vutada veidi oma väärtuslikku aega, et vastata meie valla 
raamatukogude (Viimsi ja Prangli) teenuste kättesaada-
vust ja kvaliteeti puudutavatele küsimustele. 

Vajame Teie hinnangut teenuse kvaliteedi analüüsimiseks 
ning arendamiseks lähtuvalt Teie ootustest ja vajadustest, 
et pakkuda parimat teenust ja tagada järjepidevus teenuse 
täiustamisel. Selleks vajame iga valla elaniku ja/või raamatu-
kogu kasutaja hinnangut.

Uuring toimub internetis connect.ee keskkonnas, kus vastaja 
anonüümsus on tagatud. Küsimustele saab vastata veebiaad-
ressil http://connect.ee/uuring/265938646. Aega vastami-
seks kulub 15–25 minutit. 

Kui Te ei soovi küsitlust internetis täita, tulge raamatu-
kokku (Kesk tee 1) ja küsige paberkandjal küsimustikku meie 
töötajate käest või Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) 1. korruse 
infolauast. Samuti on võimalik paberkandjal küsimustiku fail 
saada e-posti teel. Selleks kirjutage e-posti aadressile jane@
viimsivald.ee, printige saadud faili sisu kodus välja, täitke ära 
ja tooge Viimsi või Prangli raamatukokku või Viimsi vallamaja 
1. korruse infoletti.

Küsimustikule vastajate vahel loosime välja DVD “Viimsi 
saared”.

 Viimsi valla raamatukogude töötajad

Lõbusad mängud muuseumi 
hoovil.

Rannaromantika – voodi 
paadis.

AJALOOST
Rootslaste saabumisega 
1561. aastal Tallinna tek-
kis vajadus rootsikeelse 
kiriku järele. Rootsi ko-
gudus moodustati Püha 
Mihkli kiriku juurde Suur-
Kloostri tänavas. 

1721. aastal pärast 
Põhjasõda pöördusid pal-
jud rootslased Tallinna 
tagasi. 1733. aastal pühit-
seti rootsikeelse kogudu-
se kirikuks Rüütli tänavas 
paiknenud uue seegi hai-
gemaja. Rootsi-Mihkli ko-
guduse praegune hoone 
ehitati 1526–1531.

1944. aastal põgenes 
suurem osa kogudusest. 
1990. aastal kogudus 
taastati, 1992. aastal ta-
gastati kirik kogudusele. 

Enne Teist maailma-
sõda oli Eestis 12 kirikut, 
kus peeti rootsikeelset 
teenistust, neist 7 kuulus 
Rootsi praostkonda. Prae-
gu peetakse lisaks Tallin-
nas Rootsi-Mihkli kirikus 
toimuvatele rootsikeelsele 
teenistusele suvel kiriku-
päeva Naissaarel, Vormsil, 
Vilivallas ja Ruhnus, kus 
on kirikud, ning Pakril, kus 
on plats vabaõhuteenistu-
se jaoks. 

Õpetaja Patrik Göransson, tagaseinal pildid Naissaare kirikust. 
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nr 27 Detailplaneeringu algatamine, lähteüles-
ande kinnitamine ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata jätmine: Muuga 
küla, Metsaserva tee 8 ja 8a katastriüksustel
nr 28 Detailplaneeringu algatamine ja lähte-
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küla, Loo-otsa vaatetorni katastriüksus
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nr 31 Laeva Helge otsustuskorras võõranda-
mine 
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nr 33 Eesti Vabariigi omandis olevate kin-
nisasjade Niidu tee 3 (registriosa nr 12102, 
katastritunnus 89001:003:1100) ja Niidu 
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nr 34 Miiduranna, Pringi, Randvere ja Lepp-
neeme külas asuvate paadilautrite ja muulide 
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15. mai 2012 nr 20
Detailplaneeringu algatamine ja lähteseisu-
kohtade kinnitamine ning keskkonnamõju 
strateegilise hindamise ja riskianalüüsi koos-
tamise algatamine Muuga külas Allika I, Al-
lika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 
1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maaüksustel
Detailplaneeringu, keskkonnamõju strateegili-
se hindamise ning riskianalüüsi koostamine on 
seotud otseste rahaliste kulutustega, mida valla 
eelarves pole aga ette nähtud. Kulutuste suurus 
võib hinnanguliselt ületada 60 000 eurot. Detail-
planeeringu, keskkonnamõju strateegilise hin-
damise ning riskianalüüsi koostamise menetluse 
algatamise otsustamisel on muuhulgas üheks 
väga oluliseks asjaoluks kaasnevad kulutused ja 
nende kandmise võimekus. Viimsi vald käituks 
vastutustundetult, kui algataks käesolevas ot-
suses nimetatud menetlused omamata vastavat 
rahalist katet. Detailplaneeringu, keskkonna-
mõju strateegilise hindamise ning riskianalüüsi 
koostamisest huvitatud isik on Vopak E.O.S AS, 
kellega on peetud läbirääkimisi nimetatud tege-
vusega kaasnevate kulutuste katmiseks. Käes-
olevaks hetkeks ei ole vaidlust selles, et Vopak 
E.O.S AS on nõustunud nimetatud kulude kat-
misega. Kuna käesoleva otsuse vastuvõtmise 
hetkeks ei ole Viimsi valla ja Vopak E.O.S AS-i 
vahel detailplaneeringu, keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise ja riskianalüüsi koostamise 
rahastamise lepingut sõlmitud, kuid see leping 
on antud menetluste algatamise otsustamisel ja 
edasisel läbiviimisel olulise tähtsusega, tuleb 
käesoleva otsuse jõustumise tingimuseks seada 
eelnimetatud rahastamise lepingu jõustumine. 

Arvestades eeltoodut ning lähtudes “Haldus-
menetluse seaduse” § 53 lõike 1 punktist 1, lõi-
ke 2 punktidest 2 ja 3, “Planeerimisseaduse” § 
10 lõigetest 5 ja 7, “Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6 lõi-

ke 1 punktist 32 ja § 33 lõike 1 punktist 3, “Ke-
mikaaliseaduse“ § 14 lõike 1 lausest 1, Pääste-
ameti peadirektori 03.05.2011 käskkirjaga nr 
93 kinnitatud hädaolukordade riskianalüüsist 
“Ulatuslik tulekahju või plahvatus tööstus- või 
laohoonetes” ning “Viimsi valla ehitusmääruse” 
§ 2 punktist 2 ja § 9 lõike 7 lausest 1:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Muu-
ga külas kinnistutel Allika I, Allika II, Allika, 
Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, 
Lasti ja Lasti I. Planeeringu koostamise eesmärk 
on kinnistute ehitus- ja kasutusõiguse määra-
mine kaaludes omaniku, hoonestaja, naabrite, 
puudutatud kohalike omavalitsuste, riigi ning 
üldisi avalikke huve. Planeeringu algatamine ei 
anna õigustatud ootust, et algatatud menetluse 
tulemusena kehtestatakse planeering, millega 
kehtestatakse ehitus- ja kasutusõigus vastavalt 
menetluse algatamise taotluses soovitule.
2. Algatada Viimsi vallas Muuga külas Allika I, 
Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 
1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I kinnistute detail-
planeeringule keskkonnamõju strateegiline hin-
damine.
3. Algatada Viimsi vallas Muuga külas Allika I, 
Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, 
Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I kinnistute detailpla-
neeringule riskianalüüsi koostamine. 
4. Kinnitada planeeringu lähteseisukohad vasta-
valt otsuse lisale.
5. Vallavalitsusel korraldada hankemenetlus(ed) 
detailplaneeringu, keskkonnamõju strateegilise 
hindamise ning riskianalüüsi koostamise teosta-
ja leidmiseks pärast detailplaneeringu ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise koostamise 
rahastamise lepingu sõlmimist Vopak E.O.S. 
AS-iga ja otsuse jõustumist.
6. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega on 
võimalik etteteatamisel tutvuda Viimsi Vallava-
litsuses.
7. Otsus jõustub peale otsuse punktis 5 nimeta-
tud rahastamise lepingu sõlmimist ja jõustumist. 
8. Otsus teha teatavakstegemisest.
9. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, 
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvu-
da Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

15. mai 2012 nr 27
Detailplaneeringu algatamine, lähteülesande 
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine: Muuga küla, 
Metsaserva tee 8 ja 8a katastriüksustel
Planeeritav ala asub Viimsi vallas Muuga külas 
Metsaserva tee 8 ja 8a katastriüksustel (katastri-
tunnusega 89010:001:0024 ja 89010:001:0023). 
Kinnistul asuvad kaks paariselamut, mis on keh-
tiva detailplaneeringuga vastuolus ja ehitatud 
ebaseaduslikult. Detailplaneeringu eesmärk on 
ebaseaduslikult ehitatud hoonete seadustamise 
võimaldamine läbi planeerimisprotsessi. Kehti-
va Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu järgi 
on tegu suvilate ja aiamajade maaga. Üldplanee-
ringu järgne sihtotstarve säilib. Käesolev detail-
planeering muudab Üldplaneeringu teemapla-
neeringut “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted” kuna ehi-
tatud hooned on suuemad teemaplaneeringuga 
lubatust. 

Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus 
on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1 
punktis 3 nimetatud detailplaneering, s.o detail-
planeering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 
6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav te-
gevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, 
lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, on 
koostatud järgnev analüüs.

Kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 

lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille 
korral keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) läbiviimine on kohustuslik. Kui kavan-
datav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 ni-
metatute hulka, peab otsustaja selgitama välja, 
kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõi-
kes 2 nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval 
juhul kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 
lõike 2 punkti 10 nimetatud tegevuse alla, s.o 
tegemist on infrastruktuuri ehitamise ja hilisema 
kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a 
määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille 
korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindami-
se algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ 
(VV määrus) § 13 punkti 2 kohaselt tuleb kesk-
konnamõju hindamise algatamise vajalikkust 
kaaluda KeHJS § 6 lõikes 1 ning VV määruses 
nimetamata juhul linna arendustööde (näiteks 
elamurajooni, vangla rajamine), välja arvatud 
üksikute elamute ehitamise korral. VV määru-
ses nimetatud linna arendustööd on määratlema-
ta õigusmõiste, mistõttu ei ole täpselt selge, mis 
tegevused ja objektid linna arendustööde alla 
peaksid kuuluma. VV määrus põhineb Euroo-
pa Nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ “Teatavate 
riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hinda-
mise kohta” (KMH direktiiv) (muudetud Euroo-
pa Nõukogu direktiiviga 97/11/EÜ ning Euroo-
pa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2003/35/
EÜ) lisal 2. Täpsemalt VV määruse § 13 punkt 2 
põhineb KMH direktiivi lisa 2 punktil 10b “Lin-
naarendustööd, sealhulgas kaubanduskeskuste 
ja parklate ehitamine”. Nimetatud punkti sisu 
on avatud Euroopa Komisjoni juhendis “Inter-
pretation of definitions of certain project categ-
ories of annex I and II of the EIA Directive”, 
s.o linna arendustööd võiksid hõlmata järgmisi 
objekte: kaubanduskeskus, autoparkla, garaaž 
bussidele, elurajoon, haigla, ülikool, staadion, 
kino, teater, ühisveevärk- ja kanalisatsioon. Ju-
hises toonitatakse, et kuigi on kasutatud sõna 
“linn”, mõistetakse selle all ka väljaspool lin-
nalisi asulaid tehtavaid arendustöid, mille ise-
loom on sarnane nimetatule. Käesoleval juhul 
kavandatava tegevusega ei kaasne VV määruses 
nimetatud linna arendustöödele iseloomulik-
ke ehitusmahtusid ega inimvoogude liikumist. 
KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH alga-
tamist ja KSH algatamata jätmist reguleerivate 
sätete täpsustamiseks on AS Maves koostanud 
Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendma-
terjali “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 eel-
hindamist. Samuti ei ole vajalik algatada KSH 
menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda 
olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöör-
dumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, 
heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Aluseks võttes ülaltoodu, “Planeerimisseaduse” 
§ 10 lõike 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmää-
ruse” § 2 punkti 2 ja § 9 lõike 7:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Muuga 
külas Metsaserva tee 8 ja 8a katastriüksustel vasta-
valt lähteülesande skeemile. Planeeringu eesmärk 
on ebaseaduslikult ehitatud hoonete seadustamise 
võimaldamine läbi planeerimisprotsessi. 
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, 
vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinni-
tamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib 
põhjendatud taotluse alusel pikendada detailpla-
neeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailpla-
neeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb 
esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu 
esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplanee-
ring ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailpla-
neeringu algatamise otsus kehtivuse. 
4. Jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline 
hindamine Viimsi vallas Muuga külas Metsaser-
va tee 8 ja 8a detailplaneeringule.

5. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega on 
võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Vallava-
litsuses.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, 
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.
ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi 
tee 1.

15. mai 2012 nr 28
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesan-
de kinnitamine: Prangli saar, Kelnase küla, 
Loo-otsa vaatetorni katastriüksus 
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 
lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Prang-
li saarel Kelnase külas Loo-otsa vaatetorni ka-
tastriüksusel vastavalt lähteülesande skeemile. 
Planeeringu eesmärk on olemasolevate piirivalve 
ehitiste rekonstrueerimine suvilaks. Juurdeehi-
tust ja piirdeaedu ei kavandata.  
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, 
vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinni-
tamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib 
põhjendatud taotluse alusel pikendada detailpla-
neeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailpla-
neeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb 
esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu 
esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplanee-
ring ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailpla-
neeringu algatamise otsus kehtivuse.  
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, 
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.
ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi 
tee 1.

15. mai 2012 nr 33
Eesti Vabariigi omandis olevate kinnisasjade 
Niidu tee 3 (registriosa nr 12102, katastritun-
nus 89001:003:1100) ja Niidu tee 5 (registriosa 
nr 12202, katastritunnus 89001:003:0290) ta-
suta Viimsi valla omandisse taotlemine
Kinnisasjad Niidu tee 3 (registriosa nr 12102, ka-
tastritunnus 89001:003:1100) ja Niidu tee 5 (regist-
riosa nr 12202, katastritunnus 89001:003:0290) 
(edaspidi Kinnistud), asuvad Viimsi vallas Püünsi 
külas. Kinnistud piirnevad põhja suunas ridaela-
mutega, ida suunas Viimsi vallale kuuluva laste-
aia kinnistuga ja seal paikneva teega, lõuna osas 
Püünsi kooliga ja lääne osas Niidu teega. Kinnistu 
Niidu tee 3 suurus on 666 m² ja sihtotstarve ela-
mumaa. Kinnistul paikneb Niidu tee lõik. Kinnistu 
Niidu tee 5 suurus on 581 m2, sihtotstarve elamu-
maa. Kinnistul paikneb Niidu tee lõik. Kinnistute 
valitseja on Keskkonnaministeerium, volitatud 
asutuseks Maa-amet.

Tulenevalt “Kohaliku omavalitsus korraldu-
se seaduse“ (KOKS) § 2 lõikest 1 on kohalikul 
omavalitsusel õigus, võime ja kohustus seaduste 
alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalik-
ku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigusta-
tud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla 
või linna arengu iseärasusi. KOKS § 6 lõike 1 
alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks muu-
hulgas korraldada antud vallas või linnas elamu- 
ja kommunaalmajandust. 

ViiMSi VALLAVOLiKOGu 
15.05.2012 iSTuNGi ÕiGuSAKTid 
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“Riigivaraseaduse” § 33 lõike 1 punkti 1 
alusel võib riigivara, välja arvatud väärtpaberi, 
tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandada, kui 
vara on vajalik kohaliku omavalitsuse üksusele 
tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. 
Kinnistud, millel paikneb kohaliku omavalitsu-
se hallatav objekt – Niidu tee – on vajalikud tee 
lõikude sidumiseks terviklikuks teeks, et tagada 
kohaliku külateede võrgu tõrgeteta toimimine 
ning Viimsi valla seadusest tulenevate ülesan-
nete täitmine.

Arvestades eeltoodut ning aluseks võttes “Ko-
haliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 
1, § 35 lõike 5, “Riigivaraseaduse” § 29 punkti 2 ja 
§ 33 lõike 1 punkti 1, “Viimsi valla põhimääruse” 
§ 3, § 5 punkti 1, § 8 lõiked 1 ja 2, § 10 lõiked 3 ja 
6 ning § 13 lõige 1, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda tasuta Viimsi valla omandisse Ees-
ti Vabariigi omandis ning Keskkonnaminis-
teeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad Nii-
du tee 3 (registriosa nr 12102, katastritunnus 
89001:003:1100, sihtotstarve elamumaa) ja 
Niidu tee 5 (registriosa nr 12202, katastritunnus 
89001:003:0290, sihtotstarve elamumaa) Viim-
si vallale tema seadusest tulenevate ülesannete 
täitmiseks vajaliku maana.
2. Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise 
õigusega) punktis 1 nimetatud vara omandamise 
lepingu sõlmimiseks. 
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esi-
tada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

Aarne Jõgimaa, 
Vallavolikogu esimees

15.05.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED
nr 12 Viimsi Vallavolikogu 11.05.1999 määru-
se nr 48 “Metsaseaduse rakendamine” kehte-
tuks tunnistamine

4. mai 2012 nr 11
Viimsi valla kalmistute registri põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Avaliku teabe seaduse“ 
§ 434 ja § 435 lõike 1 alusel ning kooskõlas 
Viimsi Vallavolikogu 10.04.2012 otsusega nr 17 
“Viimsi valla kalmistute registri asutamine”.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Viimsi valla kalmistute registri (edaspidi 
andmekogu) põhimäärusega kehtestatakse and-
mekogusse kogutavate andmete koosseis ning 
andmekogu pidamise, selle järelevalve ja lõpe-
tamise kord.
(2) Andmekogusse kogutakse andmeid ainult 
Viimsi valla haldusterritooriumil asuvate kal-
mistute kohta.
§ 2. Andmekogu nimi
Andmekogu ametlik nimi on “Viimsi valla kal-
mistute register”.
§ 3. Mõisted
Käesolevas määruses ja andmekogus kasutatak-
se mõisteid järgmises tähenduses:
1) hauaplats või plats – maa-ala ühe või mitme 
surnukeha matmiseks kirstus või tuhaurnis;
2) jälgitav hauaplats – hooldamata hauaplats, 
mille suhtes on algatatud akteerimismenetlus;
3) akteeritud hauaplats – plats, mis on läbi ak-
teerimise protseduuri (1 aasta jooksul) võõran-
datud hauaplatsi kasutajalt;
4) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi 
kasutamise õigus;
5) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist kor-
raldav asutus;
6) maetu – kalmistule maetud põrm;

7) Haudi – kalmistute veebipõhine infosüsteem.
§ 4. Andmekogu pidamise eesmärgid
Andmekogu pidamise eesmärgid on:
1) hõlbustada igapäevast tööd kalmistutel ja viia 
seal sisse paberivaba asjaajamine; 
2) süstematiseerida valla kalmistutel asuvate 
hauaplatside ja nende kasutamisega seotud and-
meid ning parendada avalike ülesannete täitmi-
seks nende kasutamise ja analüüsimise võima-
lusi;
3) võimaldada kalmistute arhiivimaterjalide tä-
napäevast andmetöötlust;
4) lihtsustada hauaplatside kasutusse andmist, 
haldamist ja taaskasutusse võtmist;
5) luua tänapäevane infosüsteem, kasutajaid ja 
andmesisestajaid üheaegselt teenindav andme-
kogu, muutes andmete haldamise tsentraalseks, 
hoides ära andmete dubleerimist ja tagades ka-
sutajatele aktuaalsete andmete kättesaadavuse;
6) võimaldada kasutajal leida vajalik hauaplats;
7) võimaldada avalikkusele kalmistutega seotud 
e-teenuseid kalmistute andmekogu avaliku vaa-
te vahendusel.
§ 5. Andmekogu pidamise põhimõtted
(1) Andmekogu peetakse vastavalt käesolevale 
põhimäärusele, kooskõlas avaliku teabe seadu-
sega, isikuandmete kaitse seaduse ja kalmistute 
kasutamist reguleerivate õigusaktidega.
(2) Andmevahetus Eesti rahvastikuregistriga 
toimub X-tee kaudu.
(3) Andmekogu pidamisel tuginetakse kehtiva-
tele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

2. peatükk
ANDMEKOGU PIDAMINE JA ANDMED
1. jagu
Andmekogu pidamine
§ 6. Andmekogu pidamise viis
(1) Andmekogu peetakse veebipõhise andmeko-
guna.
(2) Andmeid töödeldakse digitaalselt andmeko-
gu pidamise tarkvaraga Haudi.
(3) Tarkvara koosneb:
1) infosüsteemist Haudi;
2) Haudiga liidestatud kalmistute portaalist.
(4) Infosüsteem Haudi koosneb järgmistest põ-
hilistest moodulitest:
1) hauaplatside ja kalmistu struktuuri haldamise 
moodul;
2) matuse registreerimise moodul;
3) hauaplatsi kasutajate haldamise moodul;
4) arhiivi kiirsisestuse moodul;
5) hauaplatside akteerimise moodul;
6) kaardimoodul.
§ 7. Andmekogu pidamise kulud
Andmekogu majutamise, hooldamise ja pida-
mise kulud kaetakse Viimsi valla eelarvelistest 
vahenditest.
§ 8. Andmekogusse kantud andmete kaitse
(1) Andmekogu turvaklass on K2T1S1.
(2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).
(3) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja 
tagab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infoteh-
noloogiliste turvameetmetega andmete käidel-
davuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.
§ 9. Vastutav töötleja
(1) Vastutav töötleja on Viimsi Vallavalitsuse 
kommunaalamet. Viimsi Vallavalitsus määrab 
kommunaalameti ettepanekul vastutava töötleja 
õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastu-
tava töötleja ülesandeid.
(2) Vastutav töötleja:
1) korraldab andmekogu tööd;
2) korraldab andmekogu pidamist reguleeriva-
te õigusaktide eelnõude ning andmekogu pida-
miseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni 
koostamist ja kehtestamist;
3) korraldab ja juhib andmekogu kasutuselevõt-
tu ning andmekogu tarkvara majutamist ja ren-
timist;
4) sõlmib andmekogu volitatud töötlejaga lepin-
gu andmete töötlemiseks;
5) volitab töötajaid ja määrab nende ülesanded 
volitatud töötleja õiguste ning kohustuste täit-
miseks;

6) annab volitatud töötlejale juhiseid käesole-
vast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
7) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohus-
tuste täitmise üle;
8) tagab õigustatud isikute juurdepääsu andme-
tele;
9) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud kü-
simusi;
10) vastutab andmekogu pidamise seaduslikku-
se eest;
11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohus-
tusi.
§ 10. Volitatud töötleja
(1) Andmekogu volitatud töötleja on andmeko-
gu kasutaja, kellele vastutav töötleja on andnud 
andmekogu kasutamise õiguse.
(2) Volitatud töötleja:
1) osaleb andmekogu juurutamisel;
2) täidab vastutava töötleja korraldusi andmeko-
gu pidamisel;
3) töötleb andmeid ning vastutab nende ajako-
hasuse ja õigsuse eest;
4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele 
juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest 
andmetest, mille parandamine ei ole tema päde-
vuses, andmekogu pidamisel tekkinud problee-
midest ja talle teatavaks saanud andmete mitte-
sihipärase kasutamise juhtudest.
2. jagu
Andmekogu ülesehitus ja andmekogusse kogu-
tavad andmed
§ 11. Andmekogu ülesehitus
(1) Andmekogu koosseisu kuuluvad käesoleva 
paragrahvi lõigetes 2-3 nimetatud andmed.
(2) Kalmistuseadusest tulenevad põhiandmed:
1) maetud isiku andmed;
2) hauaplatsi andmed;
3) hauaplatsi kasutaja andmed.
(3) Kalmistu töökorralduslikest vajadustest tu-
lenevad andmed:
1) kalmistu üldandmed;
2) platsi kasutuslepingute andmed;
3) hinnakiri;
4) päevaraamat;
5) kasutusankeedi andmed;
6) hauaplatsi jälgimise ja akteerimise andmed.
(4) Kalmistu hauaplatsi kohta kogutakse and-
mekogusse järgmised andmed:
1) kalmistu kvartal;
2) rida/sektor;
3) hauaplatsi aadress;
4) hauaplatsi staatus (vaba, kasutuses, likvidee-
ritud, jälgitav, akteeritud, matmiseks kõlbmatu);
5) matmiskohtade arv hauaplatsil;
6) matuse liik (kirstuplats, urniplats, urnimüür);
7) muinsuskaitse staatus (ajaloo-, arheoloogia- 
või arhitektuurimälestis);
8) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete kir-
jeldus.
(5) Maetu andmed:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sünniaeg;
4) surmaaeg;
5) matmisaeg;
6) surmadokument;
7) isikukood;
8) maetu viimase elukoha aadress;
9) matmisviis;
10) kirstu või urni materjal;
11) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnis-
tuse kohta.
(6) Hauaplatsi kasutaja andmed:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) isikukood;
4) postiaadress;
5) telefoninumber;
6) e-posti aadress.
(7) Juriidilisest isikust hauaplatsi kasutaja kohta 
registreeritakse:
1) äriregistrikood;
2) juriidilise isiku nimetus;
3) kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed.

(8) Kalmistu üldandmed:
1) nimetus;
2) aadress;
3) kontakttelefon;
4) lahtiolekuajad;
5) lepingu standardpikkus.
(9) Hauaplatsi kasutuslepingu andmed:
1) lepingu number;
2) lepingu alguskuupäev;
3) lepingu lõpukuupäev;
4) lepingu lõpetamise põhjus.
(10) Hauaplatsi kasutusavalduse andmed:
1) avaldaja eesnimi;
2) avaldaja perekonnanimi;
3) avaldaja isikukood;
4) avaldaja postiaadress;
5) avaldaja telefon;
6) avaldaja e-posti aadress;
7) hauaplatsi aadress;
8) avalduse tekst;
9) avalduse menetlemise staatus.
(11) Teenuste hinnakiri:
1) teenuse nimetus;
2) teenuse kood;
3) liik;
4) ühik;
5) hind;
6) tariif.
(12) Päevaraamat:
1) teenuse nimetus;
2) kogus;
3) hauaplatsi aadress;
4) plaaniline teostamisaeg;
5) tegelik teostamisaeg;
6) teostaja.
(13) Hauaplatsi jälgimise ja akteerimise andmed:
1) jälgimise alustamise kuupäev;
2) jälgimise põhjus;
3) hoiatussedeli number;
4) akteerimise kuupäev;
5) akteerimise otsus.
3. jagu
Andmete kandmine andmekogusse
§ 12. Andmete alusdokumendid
(1) Andmekogusse kantavate andmete alusdo-
kumendid on:
1) maetu andmed (X-tee kaudu saadud andmed 
rahvastikuregistrist);
2) platsi kasutajate andmed (X-tee kaudu saa-
dud andmed rahvastikuregistrist);
3) kalmistu hauaplatside register;
4) jälgimis- ja akteerimisprotokoll ning akt;
5) hauaplatsi kasutamise leping;
6) platsi kasutajaks saamise taotlus avalikust 
veebist;
7) kiriku- või kalmisturaamatud.
(2) Andmete andmekogusse kandmise aluseks 
on isiku taotlus, mis on esitatud kalmistute and-
mekogu avalikust veebiportaalist, paberkandjal 
või suusõnaliselt kalmistu kontoris.
§ 13. Andmete andmekogusse kandja ja tähtajad
(1) Määruses nimetatud andmete andmekogusse 
kandmise ning uuendamise kohustus on volita-
tud töötlejal.
(2) Volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete 
andmekogusse kandmisest, kui esitatud andmed 
on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega. 
Volitatud töötlejal on õigus teha järelevalve ees-
märgil päringuid riigi registritest käesoleva mää-
ruse § 11 lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmete osas.
(3) Uue hauaplatsi loomisel kannab volitatud 
töötleja selle andmed andmekogusse ja sidudes 
kaardiga.
(4) Hauaplatsi liitmise ja jagamise toimingud 
andmekogus teeb volitatud töötleja vastavalt va-
jadusele.
(5) Käesoleva määruse § 11 lõikes 8 toodud and-
med kannab andmekogusse volitatud töötleja 
kohe, kui andmed on muutunud.
(6) Käesoleva määruse § 11 lõigetes 4, 5, 6 ja 9 
toodud andmed kannab andmekogusse volitatud 
töötleja hauaplatsi kasutaja teenindamise ja ma-
tuse vormistamise käigus.
(7) Käesoleva määruse § 11 lõigetes 4, 5 ja 9 ni-
metatud andmete muutumise korral uuendab vo-
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litatud töötleja andmekogu kohe, et tagada selle 
aktuaalsus.
(8) Kalmistute paberkandjatel olevad hauaplat-
side andmed sisestab volitatud töötleja andme-
kogusse ja seostab kaardiga selleks kokkulepi-
tud perioodi jooksul.
§ 14. Ebaõigete andmete parandamine
(1) Kui volitatud töötleja avastab andmekogust 
ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest and-
metest teavitatud, korraldab ta viivitamata and-
mete parandamise.
(2) Kui ebaõiged andmed on seotud osutatava 
teenuse või teenuse kasutajaga, teavitab volita-
tud töötleja andmete parandamisest andmetega 
seotud isikuid.
§ 15. Andmete õigsuse tagamine
Volitatud töötleja vastutab andmekogusse kan-
tud andmete vastavuse eest esitatud alusdoku-
mentidele.
4. jagu
Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs and-
metele
§ 16. Andmete õiguslik tähendus
Andmekogusse kantud andmetel on informa-
tiivne tähendus.
§ 17. Andmetele juurdepääsu õigus
(1) Kalmistuportaalis on avalikkusel võimalik tut-
vuda järgmiste andmekogusse registreeritud and-
metega:
1) kalmistu üldandmed;
2) maetute andmed;
3) kalmistute kaardid;
4) kalmistuteenuste hinnakiri;
5) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega haua-
platside andmed.
(3) Kalmistuportaalis ei kuvata käesoleva mää-
ruse § 11 lõike 5 punktides 6-11 ning § 11 lõige-
tes 6, 7, 9 ja 10 nimetatud andmeid.
(4) Kalmistuportaalis on võimalik teha otsinguid:
1) maetu ees- või perekonnanime alusel;
2) maetu sünni-, surma- või matusekuupäeva alu-
sel.
(5) Kaardiga seostatud hauaplatsi puhul on või-
malik kuvada otsingutulemus kalmistu kaardil.
(6) Kalmistuportaali kaardimoodulis on võima-
lik teha otsinguid:
1) hauaplatsi asukoha (kalmistuosa, kvartal, rida, 
koht) järgi;
2) maetu nime ja matmise kuupäeva järgi;
3) näha hauaplatsi staatusi: kasutuses plats, 
jälgitav plats, akteeritud plats, kõlbmatu plats, 
vaba plats, kultuurimälestisega plats.
(7) Kalmistuportaalis on võimalik esitada aval-
dusi hauaplatsi kasutaja registreerimiseks ning 
hauaplatsi hooldamise teenuse tellimiseks.
(8) Registreeritud hauaplatsi kasutaja näeb kõiki 
endaga seotud andmekogusse kantud hauaplat-
side andmeid riigiportaali või kalmistute veebi 
vahendusel.
(9) Registreeritud hauaplatsi kasutaja võib teha 
avalduse endaga seotud hauaplatsidele maetute 
andmete parandamiseks, hauaplatsist loobumi-
seks või hauaplatsi üleandmiseks teisele isikule.
(10) Andmekogusse kantud andmed väljastatak-
se järgmiselt:
1) andmesubjekti kohta käivad andmed subjek-
tile või tema esindajale kooskõlas isikuandmete 
kaitse seadusega;
2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning 
teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 
ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see 
on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
3) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus sea-
dusega.
§ 18. Andmekogu kasutamise õiguse andmine
(1) Juurdepääs andmetele on reguleeritud õigus-
te süsteemiga.
(2) Vastutava töötleja taotlusel loob peaadmi-
nistraator kasutajakonto (edaspidi konto) regist-
ri volitatud töötlejale.
(3) Konto loomiseks esitab volitatud töötleja 
vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib 
järgmised andmed:
1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
2) volitatud töötleja isikukood;

3) kalmistu, mille andmeid soovib töödelda;
4) loetelu andmekogu pidamisega seotud üles-
annetest.
(4) Vastutav töötleja teavitab taotlejat konto loo-
misest kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva 
paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduse saami-
sest.
(5) Kui andmekogu kasutamise õiguse taotleja 
on juriidiline isik, taotleb ta konto loomist kõi-
gile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel 
on töökohustuste tõttu vaja andmekogu kasuta-
da.
(6) Andmekogu kasutamise õiguse saanud isikut 
käsitatakse andmekogu volitatud töötlejana.
§ 19. Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine 
ja äravõtmine
(1) Konto ennetähtaegseks sulgemiseks esitab 
konto loomist taotlenud volitatud töötleja vas-
tutavale töötlejale taotluse, milles märgib järg-
mised andmed:
1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
2) registri kasutamise õiguse lõppemise aeg.
(2) peaadministraator sulgeb konto hiljemalt 
käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimeta-
tud kuupäevale järgneval tööpäeval.
(3) Vastutav töötleja võib omal algatusel kon-
to sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest 
alustest:
1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andme-
te töötlemise korda;
2) konto kasutaja on korduvalt kandnud regist-
risse ebaõigeid andmeid;
3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot 
kasutada teistel isikutel;
4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mitte-
sihipäraselt;
5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam 
isiku ametiülesanne.

3. peatükk
JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMI-
SE LÕPETAMINE
§ 20. Järelevalve andmekogu pidamise üle
(1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb 
vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on sel-
leks seadusest tulenev õigus.
(2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on 
esitatud andmekogu pidamise ja andmete tööt-
lemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja 
järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esi-
tajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.
(3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama 
järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses ni-
metatud puudused ettekirjutuses märgitud täht-
ajaks.
§ 21. Andmekogu pidamise lõpetamine
(1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab 
Viimsi Vallavolikogu.
(2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas 
arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning 
nende alusel kehtestatud õigusaktidega.
(3) Andmekogu likvideerimisel otsustab vastu-
tav töötleja andmete üleandmise teise andme-
kogusse või arhiivi või nende hävitamise ning 
määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.
(4) Andmed antakse üle andmekogu vastutava 
töötleja vastutusel.
(5) Andmete üleandmise või hävitamise korral 
koostatakse vastav akt.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 22. Andmekogu moodustamine
(1) Andmekogu moodustamisel võetakse alu-
seks kalmistute kohta peetavatesse perekondade 
ja koguduste matuseraamatutesse kantud and-
meid.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 
paberkandjal olevad andmed kannab volitatud 
töötleja andmekogusse jooksvalt hauaplatside 
andmete korrastamise käigus.
(3) Isikul on õigus kontrollida andmete olemas-
olu andmekogus ja esitada volitatud töötlejale 
taotlus andmete parandamiseks või täiendami-
seks. Volitatud töötleja kontrollib saadud and-

meid ning kannab andmed andmeandja poolt 
esitatud kujul andmekogusse või teatab isikule 
andmete andmekogusse kandmata jätmise põh-
justest ühe kuu jooksul alates isikult avalduse 
saamisest.
§ 23. Määruse avaldamine ja jõustumine 
(1) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel. 
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-
likustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

20. aprill 2012 nr 277
Tee nimetuse ja lähiaadresside määramine 
Haabneeme alevikus
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 
punkti 3, “Ruumiandmete seaduse” § 54 lõike 
1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määru-
sega nr 22 kehtestatud “Kohanime määrami-
se korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
14.03.2012.a koosolekuprotokolli:
1. Määrata Haabneeme alevikus asuvale teele, 
mis algab Rohuneeme teelt ja lõpeb tupikuga, 
vastavalt joonisele korralduse lisas, nimetuseks 
Rannakuuse tee.
2. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 9 (katastri-
tunnusega 89001:009:0015) lähiaadressiks Ran-
nakuuse tee 1.
3. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 11 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0016) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 3.
4. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 13 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0390) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 5.
5. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 16 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0400) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 2.
6. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 17 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0630) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 7.
7. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 18 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0410) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 4.
8. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 20 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0021) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 6.
9. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 22 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0420) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 8.
10. Määrata katastriüksusele Kuuse tee 24 (ka-
tastritunnusega 89001:009:0350) lähiaadressiks 
Rannakuuse tee 10.
11. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

Korralduse lisa on avaldatud Viimsi valla veebi-
lehel www.viimsivald.ee 

11. mai 2012 nr 329
Prangli Põhikooli üüri ja teenuste hindade 
kehtestamine
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse” § 30 lõike 3:
1. Kehtestada Prangli Põhikooli üüri- ja teenuste 
hinnad vastavalt korralduse lisale.
2. Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldu-
sega teha soodustusi käesoleva korraldusega keh-
testatud hinnakirjast.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Korraldust on võimalik vaidlustada esitades 
kaebuse Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 
7, Tallinn) või vaide Viimsi Vallavalitsusele 30 

päeva jooksul arvates korralduse teatavakstege-
misest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

Lisa 1 Viimsi Vallavalitsuse 11.05.2012 kor-
raldusele nr 329
Prangli Põhikooli ruumide üürihind
Klassiruumide kasutamise päevahind 15 EUR

Prangli Põhikooli poolt pakutavate teenuste hin-
nakiri

Teenus Hind
Ööbimine klassiruumis (1 
inimene)

3 eurot 1 öö

Ööbimine telgis kooli või 
õpilaskodu õues (1 inimene)

3 eurot 1 öö

Ööbimine õpilaskodu 
hoones 
(1 inimene, täiskasvanu) E-N  10 eurot 1 öö

R, L  12 eurot 1 öö

Ööbimine õpilaskodu 
hoones 
(1 inimene, laps 4 - 12) E-N    5 eurot 1 öö
R, L    6 eurot 1 öö

 
Haldo Oravas, 

vallavanem
Kristo Kallas, 
vallasekretär

23. aprill 2012 nr 45
Viimsi Vallavolikogu liikme Aare Etsi volitus-
te peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõigete 
1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009 
otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliik-
mete registreerimine” ja Aare Ets’i 10.04.2012. 
a avalduse (reg. nr 9-2.2/1511) alusel:
1. Peatada Aare Etsi vallavolikogu liikme voli-
tused tema avalduse alusel kuni 31.12.2012.a ja 
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu 
koosseisu Robert Herman (Eesti Reformiera-
kond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik 
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna 
Valimiskomisjonile.

Kristo Kallas, 
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

26. aprill 2012 nr 46
Viimsi Vallavolikogu liikme Rein Madissooni 
volituste peatumine ja asendusliikme määra-
mine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõigete 
1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009 
otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendus-
liikmete registreerimine” ja Rein Madissoon’i 
25.04.2012. a avalduse (reg. nr 9-2.2/1787) alusel:
1. Peatada Rein Madissooni vallavolikogu 
liikme volitused tema avalduse alusel kuni 
25.07.2012.a ja määrata asendusliikmena Viim-
si Vallavolikogu koosseisu Ardi Paul (Erakond 
Isamaa ja Res Publica Liit).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik 
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna 
Valimiskomisjonile.

Kristo Kallas, 
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

ViiMSi VALLAVALiTSuSE 
KORRALduSEd

ViiMSi VALLA VALiMiSKOMiSJONi
OTSuSEd



isemoodi 
kunsti- ja loovuslaager
MTÜ isemoodi isetegijate Sõpruskond kutsub 

iSEMOOdi KuNSTi- JA LOOVuSLAAGRiSSE!

Ootame lapsi vanuses 6–12 aastat.

Toimumisajad:
25. juuni – 29. juuni
16. juuli – 20. juuli

6. august – 10. august
Päevalaager on esmaspäevast reedeni kell 10.00–16.00

Koht: Viimsi Huvikeskus (Nelgi tee 1)
Hind: 80 eurot

igal laagripäeval on oma teema:
Kerge keraamikapäev, Toitev Teisipäev, Loominguline 

Looduspäev, Tee Ise Neljapäev, Rokkiv Reede

Lapsed õpivad iga päev mõne uue oskuse ja valmivad 
põnevad esemed.

Hullame saviga, loome ja maalime, punume ja hööveldame, 
külastame uusi kohti ja võtame vastu põnevaid külalisi. 

Sööme ja mängime.

KOHTUME LAAGRIS!

Rohkem infot:
www.isemoodiloovustuba.blogspot.com

Airi 51 27 131 või Eveli 51 04 400
loovustuba@gmail.com

www.huvikeskus.ee
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Punutud soengute õpituba
2. juunil kell 12.00
Punutud soengud igapäevaseks ja piduli-
keks sündmusteks!

Jagame näpunäiteid ja punu-
me koos erinevaid soenguid 
nii pikkadesse kui ka lühema-
tesse juustesse. Kuidas valmib 
inglise-prantsuse või vilja-
pea pats, seda kõike ja palju 
enamat saate õppida Viimsi 
Huvikeskuse töötoas. Saate 
ideid, mil moel muuta pikad 
juuksed pidulikuks soenguks 
erinevate punutiste abil ning 
millist soengut on kerge vae-
vaga võimalik iseendale teha.

Kaasa võtta juuksehari, pikajuukseline modell, kohapeal 
olemas kaks mannekeeni ja vahendid soengute kinnitami-
seks.

Koht: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
Hind: 5 €
Korraldaja: Isemoodi Loovustuba

Registreerimine ja info: loovustuba@gmail.com, 
tel. 51 04 400

www.huvikeskus.ee

Inforikas näitus 
Eesti rohevööst
Rannarahva Muuseumis avati 18. mail Eesti Maa-
ülikooli koostatud kakskeelne rändnäitus “Eesti 
Rohevöö/The Estonian Green Belt”. 

Info- ja fotorohketelt näitusestendidelt saavad külastajad 
teavet Teisest maailmasõjast ja Eesti okupeerimisest, endi-
se Nõukogude Liidu ja ülejäänud Euroopa vahele loodud 
raudsest eesriidest ning elust selle taga, rangetest piiran-
gutest Eesti rannikualadel ja saartel, nõukogude sõjaväe 
infrastruktuurist Eestis, nende tekitatud keskkonnakahju-
dest ja piiritsoonis säilinud rohepärandist. Pärandkultuu-
rina Eesti rohevöös on esile tootud Saka mõisa, Käsmu 
meremuuseumi ja Hiiumaa militaarmuuseumi.

Avamisel näidati ka ka näituse osaks olevat 20-minu-
tilist lühifilmi “The Estonian Green Belt” ning tutvustati 
näituse juurde kuuluvat sama pealkirjaga raamatut. 

Näitust kommenteeris Eesti rohevöö projekti juht ja 
näituse autor, Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp. 
Kohal olid ka tema kolleegid – projektitöös osalenud 
Heikki Bauert ja Henri Järv. 

Sepp tutvustas suuremat projekti, mis hõlmab Euroo-
pat ja sealhulgas ka Baltikumi. Projekt on osa Euroopa Lii-
du Balti mere regiooni programmist aastateks 2007–2013. 

Projekt algas ligi kuus aastat tagasi. “Mõtlesime, et 
oleks tore kogu rannik Narva-Jõesuust Sõrve sääreni lä-
bida,” rääkis professor Kalev Sepp. Suure osa tööst moo-
dustaski rannikuala inventeerimine, lisaks raamatu koos-
tamine, dokumentaalfilmi loomine ja näituse kokkupanek. 

Euroopa rohevööndi mõte ulatub Sepa sõnul 1970nda-
tesse aastatesse, kui Lääne-Saksa üliõpilased avastasid, et 
rohevöös on linnuliikide arvukus suurem kui mujal. Kui 
Berliini müür langes, võtsid sama teema üles Saksa loo-
duskaitseorganisatsioonid. Kulus kümmekond aastat, kuni 
jõuti otsusele, et seda teemat tuleks põhjalikult uurida ja 
kaitsealad kaardistada. 2002. aastal saigi alguse Euroopa 
rohevöö projekt, kuhu Eesti kuulub kolmest piirkonnast 
viimasena, mida põhjalikult uuriti.

“Arvan, et see on suurepärane idee,” ütles Kalev Sepp. 
Projekt on saanud toetust Lõuna-, Kesk- ja Põhja-Euroo-
pas. Eestis on rohevöö laius 25 km, kus kokku on nüüd-
seks ligi 40 kaitseala. 

“Eestimaal pole tehtud uuringuid sõjaväebaaside koh-
ta,” rääkis Sepp. Ta nimetas heaks infoallikaks Hiiumaa 
meest Jüri Pärna, kellel on nõukogude sõjaväe kohta ko-
gutud palju andmeid. “Eestis pole osatud militaarobjekte 
nii hästi kasutusele võtta, nagu on teinud lätlased,” ütles 
Sepp. Lätis on need turismiobjektideks saanud.  

Eesti rohevöö projektiga töötas hulk Eesti Maaülikooli 
töötajaid ja tudengeid. Kalev Sepp rõõmustas, et erinevalt 
paljudest projektidest, mis lõpuks kappidesse ladestuvad, 
on sellel koos näituse ja filmiga parem saatus. Näitus lä-
heb edasi Vormsi saarele. “Projektil on palju tagasisidet ja 
kui raha jääb üle, siis on Interregi peakontor (Euroopa Lii-
du rahastaja) nõus seda edasi toetama,” rääkis Sepp. Teine 
võimalus on jätkata projekti Eesti–Läti–Vene koostöös. 

Annika Poldre

Eesti Rohevöö projekti juht professor Kalev Sepp (paremal) 
näituse avamisel. 

Viimsi JazzPopfest

ViiMSi JAzzPOPFEST 2012 TuLEMuSEd:
A-kategooria Simply the Best
l I koht – Noorte segakoor Vox Populi, dirigent Janne Fridolin
l II koht – Tallinna Ülikooli kammerkoor, dirigendid Toomas Voll 
ja Merike Aarma
l III koht – Otsa kooli popkoor, dirigent Hain Hõlpus
Vokaalansamblid Little Less
l I koht – GAM vokaalansambel, juhendaja Moonika Tooming
l II koht – Chillin
l III koht – Vocamble, juhendaja Arno Tamm
Tulevikukoorid Future is Yours
l Parim koor – Maire Eliste Muusikakooli mudilaskoor, dirigent 
Maire Eliste
Eripreemiad:
l Musta ronga eripreemia – Kaarel Tamuri, The Musical Robbers
l Eripreemia särava lavalise esituse eest – Meero Muusiku mu-
dilaskoor
l Eripreemia “Ise tehtud, hästi tehtud“ – Pärnu Rääma Põhikoo-
li koor Viisi-Valter
l Eripreemia heade seadete eest – Paul Ruudi
l Eripreemia stiilsele vokaalgrupile – The Fews
l Eripreemia erakordse “Birdlandi“ esituse eest – Otsa kooli popkoor

Loe ka lk 1

1) A-kategoorias Simply the Best 
esikoha võitnud Noorte Segakoor 
Vox Populi.
2) Festivali kunstiline juht Aarne 
Saluveer.
3) Vox Populi dirigent Janne 
Fridolin.
4) Gustav Adolfi Muusikakooli 
(GAM) vokaalansambli juhendaja 
Moonika Tooming.
5) Žürii (vasakult) – Anne Erm, 
Meelis Punder ja Mare Väljataga.
6) Parim tulevikukoor kategoo-
rias Future is Yours - Maire Eliste 
Muusikakooli mudilaskoor.
Fotod Aime Estna. Fotosid vt ja 
telli www.fotograafid.ee

1

2 3 4

5

6

Viimsi Muusikakool vötab vastu uusi õpilasi 
klaveri, viiuli, tšello, akordioni, kitarri, saksofoni, flöödi, trompeti, eufoo-
niumi ja löökpillide huvialale.

Lahtiste uste päevad ja konsultatsioonid 4. ja 5. juunil kell 17.30. Katsed 6. 
juunil etteregistreerimisega telefonil 606 6939 (kell 13.00–18.00). Täpsem 
info kooli kohta www. viimsimuusika.ee
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Kirjutan teile kaugelt 
West Palm Beachist 
Floridas. Olen nüüdseks 
õppinud uSA ülikoolis 4 
aastat.   

Ameerikasse õppima asumise 
mõte sai alguse minu tennise-
mängu harrastusest. Paljud ini-
mesed tenniseseltskonnast on 
USA-s ülikoolis käinud, nen-
delt kuuldud lood ja positiiv-
sed arvamused USA-s õppimi-
se ning elamise kohta andsid 
julgust sama teha. Tänud ka 
vanematele, kes mu ideed nii 
vaimselt kui ka majanduslikult 
toetasid, sest üksnes spordisti-
pendiumi abil ma oma unistust 
teostada poleks saanud. 

Rabe algus Ohios
Sobiva ülikooli otsimine, testi-
de tegemine ja koolidega suht-
lemine võtab päris palju aega 
– sellega tasub kindlasti juba 
vähemalt aasta enne keskkoo-
li lõpetamist tegelema hakata. 
Kogu see protsess lõbus ei 
ole, aga uskuge mind, see ka-
dalipp on seda väärt, sest olen 
väikesest peale trenni teinud 
ja spordistipendium hariduse 
omandamiseks ongi tasu järje-
kindluse eest.  

2008. aasta septembris 
alustasin üliõpilaselu Wright 
State University’s Ohios. Esi-
algu ei osanud ma midagi väga 
oodata ja loota. Julgust andis 
teadmine, et võin alati Eestisse 
tagasi pöörduda. Elama asusin 
ülikooli ühikasse, paraku sain 
koha taibude vaiksesse majja, 
mitte sportlaste omasse. Kui 
ma esimest korda oma toakaas-
lasega kohtusin, sain aru, et 
olen vales kohas. Kutt oli mi-
nust poole lühem, väga õbluke-

Ameerikasse ülikooli minek oli õige ostsus!

se kehaehitusega ja nägi välja 
pigem selline, kes peaks mine-
ma keskkooli, mitte ülikooli. 
Mina vist ajasin talle suti hirmu 
nahka ka! Mingi mees Ida-Eu-
roopast, suurt kasvu, jämeda 
hääle ja aktsendiga võis elupõ-
lisele Ohio noormehele, kes ei 
olnud koduosariigist kaugemal 
käinud, olla päris suur šokk. 

Kokkuvõtteks võin nii pal-
ju öelda, et pärast esimest õp-
peaastat kolisin kokku paari 
tennisetiimi kaaslasega ning 

sealt alates on elamisega olnud 
kõik hästi. Kui olla Ameerika 
ülikoolis sportlane, siis on uute 
sõprade leidmine poole liht-

sam, eriti kui tuled teisest rii-
gist ja keel ei ole veel puhtalt 
suus. Oma tiim on toeks.  

Teekond Ohiost 
Floridasse
Kaks aastat maisipõldude va-
hel Ohios oli minu jaoks siiski 
küllast ja kiusatus midagi uut 
kogeda suur. Otsustasin ennast 
teise ülikooli n-ö üle kanda. 
Kui kord juba USA-s ülikooli 
sisse saad, siis on siin ülikoo-
lidevaheline liikumine suhteli-
selt lihtne – ei võta palju aega 
ja suure tõenäosusega saab kõik 
ained üle kanda. Seekord tead-
sin ma täpsemalt, mida ülikoo-
lilt tahta, oluline oli ka asukoht. 
Kuna Ohio ilm on väga sarnane 
Eesti omaga, otsustasin, et kui 
ma uude kohta lähen, peab seal 
kogu aeg olema soe ja meri lä-
hedal. Olen terve elu mere lähe-
duses elanud, aga kuna Ohios 
sellist võimalust ei olnud, tund-
sin merest tihti puudust. Mu 
sihtpunktiks sai Florida. 

2010. aasta septembris jät-
kasin ma õpinguid Northwoodi 
ülikoolis West Palm Beachis. 
Uue ülikooli juures meeldib 
mulle see, et professorid an-
navad ise tunde ja ma ei pea 
assistentidega asju ajama, mis 
on suures ülikoolis kombeks, 
ning et umbes pooled üliõpila-
sed on väljapoolt Ameerikat – 
Rootsist, Soomest, Saksamaalt, 
Hollandist, Hiinast jm. USA 
ülikoolis puuduvad  kindlad 
kursusekaaslased, kellega kõik 
neli aastat teatud kindlaid ai-
neid koos võtta, läbi selle aga 
tutvud rohkemate inimestega. 
Ainult viimane aasta on klas-
sides enamjaolt ühesugused 
näod, kuna ained kõik on nn 
senior levelil.

Sportlasena uSA üli-
kooli õppima minnes 
on valik suur
USA on selline riik, kus üliõpi-
lassport on väga hinnas ning 
ülikoolid pakuvad headele sport-
lastele stipendiume, et sa kooli 
esindaksid ja seal õpiksid. Enne 
USA-sse tulekut ei osanud ma 
arvata, et ülikoolisport võib olla 
nii hinnas, aga see on midagi 
rohkemat kui lihtsalt populaar-
ne. Näiteks kohalike jaoks on 
ülikoolide korvpalli ja ameerika 
jalgpalli tulemused olulisemad 
kui profiliigad NBA või NFL. 
Ülikoolidele kuuluvad jalg-
pallistaadionid on võimsad ja 
suurim mahutab kuni 110 000 
pealtvaatajat. Suuruselt ei mahu 
top kümnesse ühtegi profiliiga 
staadionit ja rahaliselt võivad 
tippülikoolide ameerika jalg-
pallimeeskonnad tuua ülikoolile 
sisse kuni 100 miljonit dollarit 
– kõlab suhteliselt uskumatult! 
Oma kooli klubisid toetatakse ja 
nende tulemused on olulised ka 
siis, kui ollakse juba pensionil. 
Seega, mida vanem ja suurem 
on ülikool, seda kõvem tegija 
on ta mitte ainult akadeemiliselt, 
vaid ka spordis. Võib öelda, et 
ameeriklased on oma kooli pat-
rioodid.

USA on suur ja lai, võima-
lusi ja avastamist palju. Öel-
dakse, et Ameerika on erineva-
te rahvuste kultuuritu paik. Aga 
mina olen hakanud uskuma, et 
ameeriklaste kultuur on ülikoo-
lid ja nende spordivõistkondade 
toetamine, samuti on siin suur 
osa inimeste elus profiliigadel. 
Seega ärge saage minust valesti 
aru, nagu nad siin ainult ülikoo-
li sporti jälgiksid – ka burgerid 
ja Hollywood on nende kultuur, 
pluss kõik erinevad tähtpäevad, 

mida siin suurejooneliselt tähis-
tatakse, ning ka mugav elu on 
nende kultuur. Mis mulle siin 
eriti meeldib, on see, kui vabalt 
inimesed suhtlevad. Seega on 
suhtlemisvajadus alati täidetud, 
vahel ma isegi ootan pühapäe-
vi, mil saab rahulikult üksi oma 
toas peidus olla ja inimestest pu-
hata. Esimestel aastatel kirusin 
Ameerikat ja ameeriklasi, aga 
mida aeg edasi, seda raskem 
on seda teha – ma mõistan neid 
nüüd paremini. Aga kui võrrel-
da inimesi Ohios ja Floridas, siis 
nende vahe on avatuses. Flori-
das teatakse ja huvitutakse maa-
ilmast rohkem. 

Neli aastat siin on läinud 
kiiresti. Väga hästi mäletan, 
kuidas ma ühel sügisõhtul oma 
ühikatoas istusin, kui järs-
ku läks õues ilge möll lahti, 
mustad tantsisid ja pidutsesid, 
kuna Obama oli just presiden-
divalimised võitnud. 

Selline see lühikokkuvõte 
USA-st ja üliõpilase elust siin 
sai. Soovitan soojalt kõikidel 
võistlussportlastel selle peale 
mõelda ning lähemalt uurida 
võimaluste kohta USA-sse 
tulemiseks, eriti nendel, kel 
keskkooli lõpp läheneb ning 
kes ei tea veel täpselt, mida 
edasi teha. Avastamist on siin 
maal palju ning kogemus, mil-
le siit saab, on nii seda aega kui 
ka kodust eemalolekut väärt! 

Lõpetuseks saadan teile 
sinna päikest, sest olen kuul-
nud, et kevad oli Eestis aeglase 
tulekuga. Tervitused ka perele, 
Pilliroo tee elanikele, sõprade-
le, tuttavatele ja kõigile toreda-
tele viimsilastele!

Mihkel Kruusmärgi
Üliõpilane Northwoodi ülikoolis 

West Palm Beachis

Mihkel Miami Heati mängul.

Mihkli Northwoodi tennise-
meeskond. 

Viimasel ajal on meedias 
palju kära tekitanud 
valimisea langetamine 
16. eluaastani.

Kuigi Eesti Noorteühenduste 
Liit algatas teema juba aastaid 
tagasi, on see viimaks tänavu 
talvel jõudnud suurema üldsu-
seni. Teemale hakati avalikku 
tähelepanu pöörama alles siis, 
kui justiitsminister Kristen 
Michal otsustas teema riigiko-
gus arutlusele võtta, mispeale 
parlament omakorda kinnitas, 
et teema vajab edasist arutlust. 

Miks peaks valimis-
õigus olema 16-aasta-
sel noorel?
Eesti Noorteühenduste Liidu 
(ENL), teema eestvedaja kõi-
kide noorteorganisatsioonide 
seas, kohaselt on valimisea lan-
getamisel mitu head põhjust. 
Nimelt on 16-aastased piisavalt 
küpsed tegemaks otsuseid ning 

neil on juba palju teisi õigusi ja 
kohustusi. Antud vanuses noor 
on küps võtma vastutust oma 
kodukoha arengu eest seismi-
sel. Samuti on demokraatia sei-
sukohalt oluline, et ühiskonna 
arengut puudutavatesse otsus-
tesse oleks kaasatud võimali-
kult suur ühiskonna liikmete 
arv ja võimalikult erinevad 
sotsiaalsed grupid. Meie vana-
nevas ühiskonnas on otsused 
paratamatult suunatud täiskas-
vanutele ning noorte soovid ja 
ideed jäävad sageli kaitsmata. 
Valimisõiguse andmine noor-
tele aga sunnib poliitikuid roh-
kem mõtlema noorte peale ning 
rakendama ka nende vajadusest 
lähtuvaid poliitikaid.

Vaatamata sellele, et ENL-i 
idee tundub esmajoones huvi-
tav ning igati õigustatud, pole 
kõik siiski nii must ja valge. 
Teemal on palju pooldajaid, nii 
noori kui ka vanu. Sama palju 
on vastu seisjaid. Miks?

Kahjuks on poliitilised män-
gud jätnud noorte seas poliiti-
kale külge väga mõru maitse. 
Arvatakse, et poliitika on just-
kui võitlemine tuuleveskitega 
ning sinna on parem oma nina 
mitte toppida, kui ei soovi just 
lõpetada Kroonika esikaanel 
või vanglas. Samuti on tekkinud 
arusaam, et rahva hääl ei loe 
ning nagunii otsustatakse kõik 
riigikogu salakambrites. Kuigi 
enamus noorteorganisatsioone 
toetab antud teema tõstatamist 
ning arutelu, siis n-ö tavanoor, 
kes ei kuulu ühtegi noorteorga-
nisatsiooni, vaatab seda tuimalt 
pealt.

Poliitilised debatid
Ka poliitikute seas on palju tee-
ma pooldajaid ning vastaeid. 
Üheks suurimaks vastuseisjaks 
on Keskerakond. Keskerakond-
lane Viktor Vassiljev võiks oma 
sõnavõttude eest telesaadetes 
“Foorum” ja “Kolmeraudne” 

teenida lausa pressivaenuliku-
ma poliitiku tiitli. Nimelt on 
tema arvates teema küll seksi-
kas, kuid asjatu. Tegelda tuleks 
hoopis tähtsamate teemadega, 
nagu tasuta ühistransport Tal-
linnas või koolilaste ranitsa-
toetus. Lisaks on Vassiljevi ar-
vates 16-aastane inimene veel 
laps, kellel puudub haridus ja 
kel on piiratud õigus. Kas me 
tõesti peaksime sellisel laskma 
otsustada oma riigi üle? Samuti 
olevat noor liiga rumal, nimelt 
pidavat 16-aastane 18-aastaseks 
saades oma paar aastat varem 
vastu võetud otsuseid häbe-
nema ja kahetsema. Viimase 
totrusena tõi Vassiljev välja, et 
noortele ei tohiks anda nii suurt 
vastutust, sest nad ei jõua seda 
kanda ning neilt võetakse lap-
sepõlv liiga vara ära. 

Õnneks on ka neid poliiti-
kuid, kes suudavad konstruk-
tiivsemaid argumente välja 
tuua ning vähem emotsiooni-

dele tugineda. Värskendavaks 
on reformierakondlane Kris-
ten Michal, kes pooldab teema 
arutamist ning leiab, et noorte 
asju tuleb oluliseks pidada. 
Samuti nõustub sotsiaalde-
mokraat Jevgeni Ossinovski, 
et 16-aastane valija on sama 
tark kui keskmine valija ning 
valimisõiguse andmine pole ju 
kohustus, vaid võimalus. Noor 
läheb valima siis, kui ta seda 
soovib, täpselt nagu täiskasva-
nu. Samuti on noortes olemas 
see säde ja idealism, mis het-
kel tihtipeale poliitika tandrilt 
vajaka jääb. Lisaks jääks ju ka 
kardetav valimiste mõjutamine 
ära, kuna noored, kellest jutt 
käib, moodustavad vaid 2,3% 
valimisealisest elanikkonnast. 
Lihtsalt arvestatakse suurema 
valijate grupiga ning seetõttu 
on ka otsused ja tegevuskavad 
suunatud laiemale sihtrühma-
le. Muret tekitav on siinkohal 
ainult õppekava järelejõud-

mine – kas koolides antakse 
noortele ühiskonnaõpetuses 
vastav haridus, et nad oleksid 
teadlikud ning teeksid vahet 
erinevatel poliitilistel platvor-
midel ja sellel, mille taga üks 
või teine poliitik seisab. Samu-
ti paneb alarmi tööle võimalus, 
et koolides hakkab n-ö poliiti-
line küpsetamine. 

Valimisea langetamise-
ga seonduvad nii riskid kui ka 
võimalused. Siiski on meil hea 
meel, et antud teema on saanud 
rohkem kõlapinda ning jõudnud 
aruteludesse mitte ainult enam 
poliitilistes debattides, vaid ka 
noorte endi seas. Julgustame 
kõiki antud teemal arvamust 
avaldama, kuna teema puudutab 
just Sind, noor! Soovime tea-
da, mida Sina mõtled, et antud 
teemal kaasa rääkida ning Eesti 
Noorteühenduste Liidule oma-
poolseid ettepanekuid teha. 

Triin Adamson
Viimsi Noortevolikogu

Valimisõigus 16-aastaselt?
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Oodatud on kauni kodu 
konkursi nominendid, kes 
kiitust väärivad.   

Viimsit väärtustatakse sõbra-
liku ja kauni elukeskkonnana, 
millele annavad lisaväärtust 
inimkätega loodud kaunid 
kodud. Kauni kodu määratle-
mine on suuresti subjektiivne, 
sest ilu mõiste on ju igaühe 
jaoks isemoodi. Viimsis alus-
tati president Lennart Meri 
eestvedamisel kodukaunista-
mise liikumisega juba paar-
kümmend aastat tagasi. Oleme 
näinud kodusid, mis upuvad 
umbrohtu ja prügisse, kuid 
mille omanikud kaljukindlalt 
väidavad, et nende kodu on 
üks Viimsi kaunimaid. Ilmselt 
võime öelda, et ausameelne 
mitme inimese subjektiivsus 
ongi kokku objektiivsus. Seda 
kinnitab hindamiskomisjoni 
otsuste tunnustamine vabariik-
likul tasandil. Hindajate töö on 
olnud kvaliteetne, sest paljudel 
kordadel on just Viimsi nomi-
nent tunnistatud Harjumaa või 
lausa Eesti kaunimaks koduks. 
Võiksime julgelt väita, et kau-
ni kodu hindajad lähtuvad sel-
lest, kas kodu ja selle ümbrus 
on loodud sooja südame ja 
kuldsete kätega või mitte.

Püüan alljärgnevalt tutvus-
tada kaunite kodude hindamise 
kriteeriume. Võiksime öelda, 

Aeg suunata pilgud ka 
naabri aiale

et see on kauni kodu hindamis-
komisjoni otsuste langetamise 
reglement. 

Esmalt huvitab meid ül-
dine heakord, mis algab juba 
väljaspool kinnistut. Samuti 
analüüsitakse elamu ja kujun-
datud kinnistu koosmõju, sest 
on imelisi maju, kus aed, mis 
kaunilt kujundatud, hoonega 

kuidagi kokku ei sobi. Hin-
dame aiakujundusi, mis too-
vad välja maja arhitektuurse 
kauniduse ning annavad lisa-
väärtust. Iseenesestmõistetav 
on oskuslikult varjatud jäät-
memajandus ning õigel kohal 
olev lipumast. Mis puutub ilu-
taimedesse, nagu puud, põõsad 
ja lillevalik, siis see on iga ko-
dukujundaja maitse asi. Tähtis 
vaid, et lõpptulemus oleks har-
mooniline ja pilkupüüdev.

Kodud on ka kortermajad. 
Oleme nendelegi auhindu ja-
ganud ilu toomise eest betoo-
ni vahele. Üks võimalus tuua 
rohelust kortermajade juurde 
on kaunistada rõdud lilledega. 
Oleme näinud, et ka viimsila-
sed oskavad järjest enam selle 
väikese pinna muuta imeliseks 

detailplaneeringutest
04.06.–17.06.2012 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-
ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 
1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Kibuvitsa tee 13 ja 
Saare maaüksuse detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 
ca 1,04 ha ja asub Kibuvitsa tee ääres ning piirneb Kibuvitsa tee 1 
ja Aadu kinnistutega. Detailplaneeringuga jagatakse maaüksused 
kuueks – viis elamukrunti, milledel asuvad olemasolevad elamud 
ja abihooned ning üks transpordimaa sihtotstarbega maatükk, 
mis hiljem liidetakse Kibuvitsa tee krundiga. Suurimaks lubatud 
ehitusaluseks pindalaks määratakse 800 m2 ja üksikelamu maksi-
maalseks kõrguseks 12,5 meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda 
ka valla veebilehel: www.viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailpla-
neeringute algatamise korraldused:
1. Prangli saar, Lääneotsa külas Lahe maaüksusel (planeeritava ala 
suurus on ca 0,55 ha ja piirneb Roseni, Uuetoa, Laululahe, Mäe, 
Tabani kinnistutega ja reformimata maaga, planeeringu eesmärk 
on üldplaneeringu kohase ehitusõiguse määramine ühe elamu või 
suvila rajamiseks);
2. Leppneeme küla, Leppniidu tee 9 (planeeritava ala suurus on 
ca 0,21 ha ja asub Leppniidu tee ääres ning piirneb Lännemäe tee 
3, Leppniidu tee 4, 7 kinnistutega ja reformimata maaga, planee-
ringu eesmärk on kasutusest välja langenud pumpla likvideerimi-
ne ja asemele ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks);
3. Viimsi alevik, Mõisa tee 3, 4, 5, 7 ja 9 ning Aiandi tee 11 ja osa-
liselt Viimsi mõisa park (planeeritava ala suurus on ca 1,04 ha ja 
piirneb Mõisa tee 1, 6, Hämariku tee 8, Aiandi tee 9a, 13 kinnistu-
tega, planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine koolimaja 
ehitamiseks koos teedevõrgu korrastamisega);
4. Pärnamäe küla, Soosepa tee 55 (planeeritava ala suurus on ca 0,55 
ha ja asub Pärnamäe tee ääres ning piirneb Soosepa II, Soosepa tee 
53, 57, Kalda kinnistutega, planeeringu eesmärk on kehtiva detail-
planeeringu muutmine hoonestusala suuruse ja paiknemise osas);
5. Prangli saar, Idaotsa küla, Loigu (planeeritava ala suurus on ca 
0,81 ha ja asub Kelnase tee ääres ning piirneb Paluveere, Loigu 
1, Rätsepa-Madise 4 kinnistutega, planeeringu eesmärk on ku-
ni kolme elamukrundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine 
moodustatavatele kruntidele).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailpla-
neeringute kehtestamise korraldused: 
1. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 16 ja 18 (detailplaneeringu-
ga liidetakse kaks krunti üheks 3481 m2 suuruseks elamukrun-
diks ning määratakse ehitusõigus ühe 350 m2 suuruse ehitusaluse 
pindalaga ja 8,5 meetri kõrguse üksikelamu ehitamiseks);
2. Muuga küla, Roonurme tee 10 (detailplaneeringuga jagatakse 
olemasolev 2261 m2 suurune krunt kaheks ja määratakse krunti-
de ehitusõigus kummalegi krundile ühe kahekorruselise üksike-
lamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 
pindalaga 220 m2);
3. Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 29 (detailplaneeringuga 
määratakse kahe moodustatava krundi sihtotstarbed ning ehitusõi-
gus loodushariduskeskuse toimimiseks vajalike hoonete püstitami-
seks, ehitusaluse pindalaga kokku kuni 700 m2. Kahe olemasoleva 
hoone kõrguseks on määratud 9,5 meetrit, kahe planeeritava hoo-
ne suurim lubatud kõrgus võib olla kuni 5,0 meetrit).

Viimsi Vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad detailpla-
neeringu kehtestamise otsused:
1. Randvere küla, Väike-Kreiukse (endise nimega Kreiukse II) (de-
tailplaneeringuga muudetakse kinnistu maakasutuse sihtotstarve 
maatulundusmaast elamumaaks ja kehtestatakse vastav muu-
datus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus ning määratakse 
eelnimetatud kinnistu ehitusõigus ühe üksikelamu ehitamiseks, 
kõrgusega kuni 8,0 meetrit ja suurima lubatud ehitusaluse pind-
alaga kuni 350 m2);
2. Metsakasti küla, Uueasuna III ja Uuesauna IV (detailplaneerin-
guga muudetakse nimetatud kinnistute üldplaneeringu kohane 
maakasutuse juhtotstarve perspektiivsest elamumaast osaliselt 
looduslikuks haljasmaaks ja kehtestatakse vastav muudatus Viim-
si valla mandriosa üldplaneeringus ning vähendatakse planee-
ringuala ulatuses üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ 
kohast elamute ehitamise kauguse tingimusi krundi piirist 7,5 
meetrilt 5,0 meetrile ja suurendatakse kaksikelamute täisehituse 
protsenti 25%-lt kuni 36%-ni ja vähendatakse planeeritavate kak-
sikelamukruntide vähimat lubatud suurust 1800 m2-lt 1100 m2-
le. Ehitusõigus määratakse 21 kaksikelamu ehitamiseks, suurima 
lubatud ehitusaluse pindalaga 400 m2 ja kõrgusega 8,5 meetrit).

lilleaiaks. Kui nüüd veidi unis-
tada ja mõelda, et kogu kor-
termaja rõdud on läbimõeldult 
lilleliseks muudetud – kuidas 
see muudaks tavalise tavatuks? 
Viimsis võiksid ju kortermajad 
erineda Lasnamäe omadest 
ja päris kindlasti on inimesed 
selleks ka valmis.

Peale kodude on meie üm-
ber ka ettevõtted, kes anna-
vad keskkonnale tooni. Ole-
me neidki ära märkinud. Nad 
on tublid, sest tootmine toob 
raha sisse, kaunistamine viib 
aga välja. Ometi sõltub ilusast 
ümbrusest nii töötajate töötahe 
kui ka klientide rahulolu. Pikas 
perspektiivis on seegi inves-
teering ettevõtte edukusse. 

Sooviksime jõuda ka selle-
ni, et saaksime esile tuua ühe 
piirkonna kui terviklikult kau-
ni kodukandi. Lõppeesmärk 
on leida lisaks Kelvingi külale 
veel mõni terviklikult ilus küla, 
mille saaks teistele eeskujuks 
tuua. Loomulikult on see ko-
gukonna ühise jõupingutuse 
tulemus. Oleme kahjuks näinud 
ka seda, kus kauni kodu nomi-
nendi kõrval on Viimsi valla 
tõrvatilk – räämas, umbrohus, 
hoolitsuseta kinnistu, kus laiu-
tab prügi ja praht. Eelmisel aas-
tal tõime sellise välja – see oli 
Randvere külas Keiu teel. 

Enno Selirand 
Komisjoni liige 

TäHELEPANu!
Ootame kauni kodu nomi-
nente – ilusate kodude, 
eramute, korter- ja rida-
majade ning ettevõtete 
aadresse kuni 10. juunini 
2012 e-posti aadressil 
marje@viimsivv.ee või 
postiga Nelgi tee 1, Viimsi.

Suvemajast kauniks koduks – üks mulluseid parimaid Keiu tee 18 
Randveres.

Lennuväli 
Randvere külla?
Randvere küla kuulutab välja esseekonkursi. 

Lennuväli Randvere külla 2017. aastaks? Või äkki on Rand-
vere 2017. aastal Eesti esimene nullenergiaküla? Või oska-
vad randverelased selleks ajaks lahendada kõiki ühiskonna 
probleeme vaid kahe tunniga? 

Selleks, et saada aimu, milline võiks tulevik olla, kuu-
lutavad MTÜ Randvere Külaselts, Randvere Noortekes-
kus ja Randvere külavanem välja esseekonkursi “Randve-
re küla viie aasta pärast”. 

Lase ideedel lennata ja kirjuta, millises tulevikukülas 
sooviksid sa elada – milline see küla on, kes siin elavad ja 
millega siin on võimalik tegelda. Esseekonkurss on avatud 
noortele vanuses 7–26 eluaastat. Essee pikkuseks on 1–2 
lk (kuni 5000 tähemärki koos tühikutega). Töö vormista-
takse arvutiga paberile reavahega 1,5. 1.–4. klassi lapsed 
võivad töö vormistada käsitsi, kirjutades eelpool toodud 
mahus. Tööle tuleb lisada kontaktandmed (nimi, telefon, 
e-post ja kodune aadress).

Konkursi korraldaja jätab endale õiguse avaldada kon-
kursile laekunud töid ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias. 

Konkursil osalemiseks tuleb essee saata elektroonili-
selt e-posti aadressil randvereselts@gmail.com või paber-
kandjal Randvere Noortekeskusesse aadressile Kibuvitsa 
tee 1, Randvere küla. Konkursil osalevate tööde viimane 
saabumistähtaeg on 15. juuni 2012. Parimad esseed valib 
žürii välja 23. juuniks, mil toimub autasustamine Rand-
vere külapäeva raames. Lisainfot saab, kirjutades e-posti 
aadressile randvereselts@gmail.com. 

ingrid Veermets
MTÜ Randvere Külaselts

Vahva rattaralli
Mai esimesel pühapäeval toimus Viimsi Laidoneri 
pargis suur  rattaralli. 

Esimesed tublid sportlased läksid rajale kell 10 ja viima-
sed startisid kell 13. Ühekilomeetrise raja läbis ühtekokku 
260 last koos saatjaga. Stardis ergutas lapsi Lõvi Leo, kes 
ühtlasi ka vaatas, et kõikidel võistlejatel oleks kiiver kor-
ralikult peas. Raja keskel oli ka Hawaii Exspressi hoolde-
meeskond, kes aitasid lastel ratast kontrollida. Kui ratas 
hooldatud, oli kõigil soovijatel võimalus võtta väike jook, 
et siis finiši poole kihutada.

Kõik lõpetajad said kaela medali ja kätte diplomi, mil-
le ettenäitamisel sai Viimsi Kooli ujulas väsinud lihaseid 
turgutada. Kõiki lõpetajaid ootas ka kehakinnitus – supp, 
Talleggi kingitud viinerid, mida sai ise grillida, ning laste 
lemmikuks osutunud Tartu Milli pannkoogid.

Rõõm oli vaadata nii palju särasilmseid lapsi ja õnne-
likke vanemaid. Aitäh Viimsi Lasteaiad hoolekogule, kes 
vahva sportliku peresarja ellu kutsusid ja aktiivselt korral-
damisel kaasa lõid! Suured tänud ka kõigile vabatahtlikele 
ja uute põnevate tegemisteni!

Monica Aasav
Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja õpetaja

Pöördun palvega tuletada meelde ajalehes meie valla kodani-
kele-naabritele, et ei niidetaks muru ega tehtaks muid müra-
tekitavaid töid pühapäeviti kell 7–8 hommikul. Sooviks kas või 
ühel päeval kuulata hommikul linnulaulu ja vaikust! 

Teiseks suureks mureks on koerte väljaheidete koristamine. 
Kui ikka kõrval ei seisa ja näppu ei vibuta, ei hakka keegi liigu-
tama. Lapsed jooksevad ka koduaia taga haljasalal ning pide-
valt on astunud, vahel ka kukkunud koerte väljaheidete sisse, 
veab, kui need on juba kuivanud....

 VT lugeja
Viimsi valla elanik

Toimetuselt. Viimsi valla volikogu määrus 9. juunist 2009 nr 
13 käsitleb valla avaliku korra eeskirju ning selles on öeldud: 

Viimsi haldusterritooriumil on keelatud: 8) tekitada teist 
isikut oluliselt häirivat müra, mis ületab sotsiaalministri mää-
rusega kehtestatud normtasemeid, või valgusefekte (ilutu-
lestik) ajavahemikus kell 22.00 kuni 07.00 või tekitada teist 
isikut oluliselt häirivat müra seoses ehitustegevuse või ma-
japidamistöödega (sh muru niitmine) pühapäeviti ja riiklikel 
pühadel (hingamisaeg). Määrus jõustus 1. juulil 2009. 

LuGEJA KiRJuTAB
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Püsiekspositsioon
 “Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
Eesti Ajaloomuuseumi 
koostatud rändnäitus “Hüvasti 
Charlie! 20 aastat kommunismi 
kokkuvarisemisest Euroopas“ 
Näitus “1809–1815 Napoleoni 
ajastu lõpp gravüüridel”
Uus näitus! “Sõjatehnika minia-
tuuris” 
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
el 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva 
eluolust muinasajast tänapäe-
vani, näitused kalapüügivahen-
ditest, hülgeküttimisest, Kirovi 
kalurikolhoosist jpm
UUS! Eesti Maaülikooli poolt 
koostatud kakskeelne ränd-
näitus “Eesti Rohevöö/
The Estonian Green Belt“
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
UUS! Harjumaa Muuseumite 
näitus “Rehielamused“
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
ündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 

info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

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

Tartu Anne Noortekeskuse 
fotoringi fotonäitus

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
õpilastööde näitus Viimsi Koolis

Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 31. mai
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus ja kunstikooli õpetaja 
Tõnis Soobi maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Kuni 31. mai
Raamatunäitus “Tunne 
Euroopat“
Prangli Raamatukogus

25. mai
Veeohutusalane lasteprog-
ramm “Suveks valmis”
Lisainfo ja registreerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

26. mai k 21
Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

27. mai k 10.20
Jalgsimatk ja kepikõnd 
eakatele koos koristus-
talgutega
Kogunemine Rohuneeme 
kabeli ees
Buss V1 väljub 9.56 Viimsi 
Haigla juurest
Tutvume Kuusiku neeme ja 
lahe vaatamisväärsustega
Koristustalgud koos Jooksu- ja 
suusaklubiga Joosuu
Talgusupp ja grillvorstid
Info tel 6012354 VPÜ

27. mai k 10
Viimsi valla meistrivõistlused 
sulgpallis
Korraldaja: Viimsi Sulgpalliklubi
Viimsi Spordihallis

27. mai kell 11
Nelipüha jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. mai k 11 
Ordineerimisega jumala-
teenistus
Jutlus EEKB Liidu president 
dr Meego Remmel ja 
dr Ingmar Kurg
Viimsi Vabakoguduse kirikus

27. mai k 14.30
I nelipüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

28. mai – 1. juuni  
Veeohutusalane lasteprog-
ramm “Suveks valmis”
Lisainfo ja registreerimine: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

28. mai – 10. juuli
Raamatunäitus “Köök ja söök“

Lastele kuni 17. august 
raamatunäitus “Suvevaheaeg 
raamatuga“
Viimsi Raamatukogus

30. mai
Kodugruppide lõpupidu
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
hoovis

30. mai – 6. juuni
Raamatunäitus “Erika Esopi 
elutöö (02.06.1927 – 
24.12.1999)“
Viimsi Raamatukogus

31. mai k 13
Hooaja lõpetamine
Esinevad huviringid
Viimsi Päevakeskuses

31. mai k 16.30
Viimsi Lasteaiad Laulupäev
Rongkäik
Viimsi mõisa pargis

31. mai k 18
Jäätisevalmistamise õpituba
www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

2. juuni k 12
Punutud soengute õpituba
Töötoa hind 5 €
Registreerimine õpituppa: 
loovustuba@gmail.com või 
tel 51 04 400
Viimsi Huvikeskuse treening-
saalis

2.–3. juuni
Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused tennises
Registreerimine 1. juunini: 
kristjanpakk@gmail.com
Viimsi mõisaplatsi tennise-
väljakutel

2. juuni k 17
Karukellad helisevad
Jõelähtme–Kuusalu–Viimsi
Laulu- ja tantsupidu
Jägala-Joal

25. mai – 17. juuni

Viimsi valla kultuurikalender
3. juuni k 10
Viimsi Rattaretk 2012
Start/finiš: Viimsi Vallamaja/
Viimsi Huvikeskus
Marsruut: Pärnamäe–Metsa-
kasti–Muuga–Randvere–Tamm-
neeme–Leppneeme–Lubja–
Pärnamäe

3. juuni k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
Pärast jumalateenistust kunst-
nik Malle Leisi näituse avamine
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. juuni 
Pärnamäe küla lastepäev
Kogupereüritus, toimuvad 
vahvad võistlused, rattaralli jm
Lisainfo: Annika Vaikla, 
tel 56 647 630, 
annikavaikla@gmail.com

3. juuni k 14.30
Kolmainupüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

3. juuni kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

9. juuni k 14–17
Harjumaa Memme-taadi 
lustipidu
“Las jääda nii kuis oli…“
Sauel, Vanamõisa lõkkeplatsil

9. juuni k 15
Üle-eestiline mudilaste tantsu-
pidu “Kodupäike“
Rongkäik Rannarahva Muuseu-
mist vabaõhumuuseumisse
Viimsi Vabaõhumuuseumis

10. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. juuni k 14.30
Jumalateenistus armulauaga

Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

13. juuni k 18–21
Kiirkursused fotograafias – 
SUVEKS FOTOVORMI
Fotograafia ABC ja välipraktika
Kursuse hind 20 €
Registreerimine: 
viimsifoto@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

15. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
Ott Lepland Bänd & Lenna 
akustilise kavaga
Hittfilm “Üksik saar“
Piletid 11–13 € müügil 
Piletilevis
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis, 
Kingu talu hoovis

15. juuni – 27. juuni
Raamatunäitus 
“Leelo Tungal 65“
Viimsi Raamatukogus

16. juuni k 11–14
Kiirkursused fotograafias – 
SUVEKS FOTOVORMI
Fotograafia ABC ja välipraktika
Kursuse hind 20 €
Registreerimine: 
viimsifoto@gmail.com
Viimsi Huvikeskuses

16. juuni k 21
Valgete Ööde Festival
Zetod & Johansonid 
Hittdokk “Uus maailm“
Piletid 11–13 € müügil 
Piletilevis
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis, 
Kingu talu hoovis

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 606 6866, 

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

l Kristel Jakobsonil ja Heiki Kuusmal sündis 26. aprillil poeg 
Henry Kristjan.

l Jaanika ja Jaan Lemberil sündis 27. aprillil tütar Marleen.

l Triinu ja Toomas Järvil sündis 8. mail poeg Timo Remi.

l Kaysa ja Tarmo Kährikul sündis 9. mail poeg Georg.

l Lüüli Kalal ja Uvar Taalbergil sündis 9. mail poeg Robert.

l Hellika Haavikul ja Jaanus Lindrel sündis 15. mail tütar 
Annabel.

l Kadi Tammistel ja Kert Prantsil sündis 18. mail poeg Karl.

Tere tulemast!

ViiMSi VALLAS REGiSTREERiTud SÜNNid
SEiSuGA 21.05.2012

Tere tulemast!

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja Haabneeme rannas 
asuvatele müügiplatsidele rentnike leidmiseks kirjaliku 
enampakkumise.

Enampakkumisele tulevad müügiplatsid:
Haabneeme ranna müügiplats nr 4 (25x40 m) asukohaga 

Kesk tee lõpus. Platsil asub Haabneeme rannakohviku hoone.
Haabneeme ranna müügiplatsid nr 5 ja nr 6 (3x7 m, muuli 

läheduses merevee piiril) merelise vaba aja teenuse pakku-
miseks.

Alghind müügiplatsi nr 4 enampakkumisel on 0,50 €/m2 
rendikuus (ilma käibemaksuta); alghind müügiplatside nr 5 
ja nr 6 enampakkumisel on 1,00 €/m2 rendikuus (ilma käi-
bemaksuta).

Pakkumuse koosseisus esitada: pakkumuse vorm, Maksu- 
ja Tolliameti tõend; volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjasta-
nud isikul puudub esindusõigus); värvifotod või värviprindid 
paigaldatavast inventarist.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 8. juunil 
2012 kell 10.00. Pakkumus tuua või saata aadressil Viimsi Val-
lavalitsus, Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, II korrus, kab 211.

Müügiplatside rendikonkursi korraldus, konkursi tingimu-
sed, rendiperioodi pikkused, platside asukohaskeem, pak-
kumise vorm ning rendileping ja lepingu tingimused on 
avaldatud Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee.

Küsimuste tekkimise korral pöörduda kommunaalameti spet-
sialist Igor Ligema poole e-posti aadressil igor@viimsivv.ee.

Müügiplatside enampakkumine invaühingu suvelaager
MTÜ Viimsi invaühing koostöös Viimsi valla sotsiaalameti-
ga korraldab suvisel koolivaheajal Rannapere Päevakes-
kuses erivajadustega laste laagri. 

Toimumisajad: 11.–15. juuni, 18.–22. juuni, 25.–29. juuni.
Päevalaager on esmaspäevast reedeni kell 8.00–18.00. 
Lapsed õpivad iga päev mõne uue oskuse ja valmivad põ-

nevad esemed. Avastame maailma, spordime, mängime ja 
tutvume huvitavate inimestega. 

Toitlustamine on kolm korda päevas.
Laagri omaosalus 32 €.
Täpsem info ja registreerimine e-posti aadressil inva@viim-

sivald.ee, telefonil  52 54 674 (Angelika).

Viimsi Kunstikooli 
lahtiste uste päev

Viimsi Kunstikool (Madise tee 2 
Miiduranna küla) on 

avatud kõikidele huvilistele 8. juunil 
k 11–15.

Võimalus joonistada, maalida ja voolida.
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26. aprillist 10. maini viis 
Viimsi Raamatukogu läbi 
jutuvõistluse “Ema, kallis 
ema”. Jutuvõistluse kohta 
avaldasime info raama-
tukogu koduleheküljel, 
Viimsi Teatajas, Viimsi 
valla ja Viimsi Raamatu-
kogu Facebook’i kodule-
hekülgedel.

Kutsusime üles inimesi, olene-
mata vanusest, kirjutama meile 
oma emast või vanaemast — 
mis teeb ta nii armsaks, ilusaks, 
eriliseks ning sellest, millised 
pildid lapsepõlvest kellelegi 
meenuvad või miks on just 
tema ema või vanaema maa-
ilma parim. Eelkõige oli meie 
mõte see, et inimestele ei tuleks 
emadepäev ootamatult, vaid et 
neil oleks võimalik valmistada 
juba aegsasti luuletus oma ema-
le või vanaemale, mida ta saaks 
emadepäeval emale lugeda või 
saata. Sest mis oleks armsam 
kingitus, kui südamlik jutuke 
või luuletus oma kõige kalli-
mast ja paremast emast. 

Kirjutada võis ka naljaka-
test vahejuhtumitest seoses 
oma emaga või traditsiooni-
dest, kuidas oma ema sel tore-
dal päeval tavaliselt keegi ül-
latada tavatseb vms. Parimad 
tööd avaldame raamatukogu 
koduleheküljel ja Viimsi Tea-
tajas. Töid oli võimalik raama-
tukokku tuua kohale kas isik-
likult või saata elektrooniliselt. 
7.–13. maini oli kirjutajatele 
inspiratsiooni saamiseks Viim-
si Raamatukogus väljas raa-
matunäitus “Ema, kallis ema”. 

Töid laekus kokku 94, neist 
23 e-posti teel ja 71 toodi isik-
likult kohale. Paljude jutud ja 

Jutuvõistlus “Ema, kallis ema”

luuletused olid piltidega illust-
reeritud. Jutuvõistlusest võttis 
osa ka üks täiskasvanu, Heli 
Illipe-Sootak, kelle luuletus 
oli väga liigutav ja läks meile 
kõigile südamesse, sest sama 
tunnet on paljud meist tunda 
saanud oma elus. 

Žürii koosnes Viimsi Raa-
matukogu töötajatest, kellest 
igaüks koostas oma lemmikute 
pingerea. Nimekirju võrreldes 
ja tööde üle arutledes valiti pa-
rimateks Kaur Reidma luuletus 
“Õige ema”, keda autasustasi-
me Harmoonikumi 20-eurose 
kinkekaardiga, ja Liisa Jo-
hanna Viikna jutt “Ema, kallis 
ema”, mis sai auhinnaks Viim-

si SPA saunakeskuse ja spordi-
klubi 1x külastuse kinkekaardi 
kahele. 

Võistlus oli suhteliselt ta-
savägine, mistõttu oli neist ras-
ke välja valida kahte kõige ilu-
samat ja huvitavamat. Täname 
Viimsi SPA-d ja Harmooniku-
mi sponsorluse eest peaauhin-
dade väljapanemisel! Lisaks 
peaauhindadele andsime lo-
hutusauhindadena välja raa-
matud järgmistele õpilastele: 
Melissa Buinenko, Hele-Riin 
Hallik, Harry-David Hatšatur-
jan, Franco Ilves, Kristiina Ki-
vimäe, Marianne Liisa Ojang, 
Henri Puhm, Elšad Samedov. 

Suure tänu peame avalda-

Ema, kaLLis Ema
alustuseks ütlen seda, et sina oled kõige rohkem võimeline sel-
leks, et valmistada mind eluks ette. kui ma tulen sinu juurde mõ-
tetega ja vabandustega, tuled sa minu juurde vastusega – peaasi, 
et ma oleksin õnnelik. Peaasi, et ma ei õpiks kellegi teise pärast, 
vaid omandaksin tarkusi enda pärast. sina ja issi olete põhjused, 
miks ma siiamaani õpin ja miks ma nii tegutsen. 

1. veebruaril 1997 andsid sina minule siin ilmas elu. see oli 
nii sinu kui ka minu jaoks kõige ilusam ja erilisem hetk. Ema an-
nab elu vastsündinud lapsele. sa teadsid, et siit ei tule midagi 
lihtsat, et sinu elu ei jätku samamoodi, kuid ma teadsin, kes oled 
sina ja kes on mu ema. sa toitsid mind oma rinnapiimaga, teades, 
et see on üks asjadest, mida sa saad mulle anda.

siis läks asi natukene lihtsamaks.
ma hakkasin rääkima, mul tekkisid esimesed piimahambad ja 

ei pissinud enam paberist pepupükstesse. ma hakkasin kasvama 
järjest sinumoodi. ma olin väike sina. 

siis ma hakkasin tundma teisi asju siin maakeral. mul tekkisid 
väikesed minumoodi sõbrad, mul avanes silmaring maailmast ja 
ma nägin sind juba teise pilgu all. 

Järjest rohkem tekkis mul vastutustunnet ja silmaringi. sa 
andsid mulle raha, et ma saaksin käia kooli puhvetis. sa teadsid, 
et ma hoian seda ilusti ja usaldasid mind sellega hommikul kooli. 
Niimoodi mina läksin tipa-tapa kooli poole, sest sinna oli ainult 
väheke maad.

Edasi hakkasid asjad minema minul raskemaks, sinul aga 
kergemaks. koolitööd vaevasid minu pead, sina aga said kõigest 
aru. minu mõtetes olid sina alati kõige targem ja eesti keelega 
seoses saatsid sa mind tädi Heleni juurde. 

Nüüd, kui ma olen nii vana, 15, tuled sa minu juurde vastu-
sega, et ma ei muretseks. Et ma oleksin õnnelik ja omandaksin 
teadmisi ainult enda pärast. sina oled see põhjus, miks ma olen 
täna siin ja just sellisena, nagu olen.

ma tahan sind tänada kõige eest, mis sa teinud oled. Olla ema 
on üks maailma raskemaid ameteid ja sina rokid selles ametis. 
ma armastan sind, emme!

Liisa Johanna Viikna, 15-aastane

ÕigE Ema
Õige ema on tehtud.
Natukesest rangusest.
Naljatavast iseloomust.
Erilisest südametunnistusest.
Erksast virgevaimust.
magusatest rõõmudest.
alatisest armastusest.
 Just selline on minu ema!

kaur Reidma, 10-a., Viimsi kool

Lilled emale – kaunis üllatus. Foto Fotolia

Kogu maikuu on Viimsis 
keerelnud muusikali-
karussell. Mark Twaini 
samanimelise romaani 
ainetel loodud lavastus 
“Tom Sawyeri seiklused” 
oli väga menukas ja eten-
dustejärgsed ovatsioonid 
suured.

Kevadised etendused on nüüd-
seks seljataga, suvel toimuvad 
väljasõiduetendused Kures-
saare Linnateatris ning sügisel 
on Tom Sawyer taas Viimsi 
Huvikeskuse laval.

Vaatajatel kiidusõnu jagus. 
Mari-Ann Kelam: “See oli era-
kordselt vahva, lõbus ja huvi-
tav lavastus. Mul oli isegi vei-
di kahju, kui see lõppes. Minu 
lastele ja lastelastele meeldis 
samuti väga. Maruline aplaus 
oli kinnitus, et lavastus oli iga-
ti õnnestunud!”

Pargi lasteaia Meelespea 
rühma laste muljed olid samu-
ti väga head. Kuna etenduses 
tehti ka paar kõva pauku, siis 
eriti suures vaimustuses olid 
muidugi poisid. Toomas (6-a.): 
“Mulle meeldis eriti Indiaa-
ni Joe ja see kohtunik, kellel 

Tom Sawyeri melu
oli püstol.” Sebastian (7-a.): 
“Mulle meeldis see koht, kus 
püstoliga paugutati!” Jaan Erik 
(7-a.): “Minule meeldis kõige 
rohkem püstoliga tulistamine. 
Ja Tom Sawyer ja Huckleberry 
Finn olid ka lahedad.” Karl (6-
a.): “Varanduse otsimise koht 
meeldis mulle väga ja koopasse 
minemine oli lahe. See oli ka 
tore, et nad jooksid saalis too-
lide vahelt.” Andreas A. (6-a.): 
“Aga see oli ka tore, et Tom 
oma Becky koopast ära pääs-
tis.” Sten (7-a.): “Mulle meel-
dis, kui nad seal paugutasid ja 
saal läks täitsa pimedaks. See 
oli ka lahe, kui vargad varandu-
se leidsid.”

Annaliisa Sisask

1) Auväärt žürii valis osatäitjad 
juba novembrikuus. 
2) Kolmepäevases teatrilaagris 
Kosejõe koolis lihviti näitleja-
meisterlikkust ja õpiti selgeks 
kõik tantsud. Esietendus toimus 
4. mail.
3) Lavastuses osales kokku 28 
last.
4) Peaosatäitjad Becky ja Tom 
koopas.
5) Lavastaja Franka Vakkum ja 
nimiosatäitja Alex Paul Pukk 
kutsuti Terevisiooni. 
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ma ka Viimsi Kooli õpetajate-
le, kes jutuvõistlust aktiivselt 
oma klassides reklaamisid ja 
lubasid õpilastel oma tundide 
raames neid töid kirjutada. 8. 
klassi emakeele õpetaja kir-
jutas meile ka kaaskirja, mil-
les oli kirjas õpilaste esialgne 
reaktsioon raamatukogu üles-
kutsele. Üks poiss olevat tea-
tanud pisut üllatunult: “Pean 
kirjutama midagi ilusat? Me 
oleme teismelised, meil pole 
praegu oma ema kohta mida-
gi head öelda.” See lause ei 
tulnud kurjalt või õelalt, vaid 
väljendas siirast emotsiooni, 
mille puhul ehk nii mõnigi ta-
bas end mõttelt, et ta võib olla 
polegi ammu oma emale kui 
erilisele inimesele mõelnud. 

See tõik lisas neile kokku 
kogutud lugudele erilise väär-
tuse, sest hoolimata teismeea 
kapriisidest ja vastandamishi-
must sai õpetaja lõpptulemuse-
na palju armsaid lugusid. Kõik 
tööd polnudki ehk viimaseni 
viimistletud ega suure ja süga-
va mõttega, aga igaühes neis 
oli teismelise nurgelist südam-
likkust. Ka 1. klasside tööd 
olid väga armsad ja kirjeldasid 
seda, millised on nende emad. 
Kõigil 2.b klassi töödel olid 
laste poolt tehtud illustratsioo-
nid oma emadest. Kõige roh-
kem töid laekus 4. ja 5. klassi-
de õpetajate kaasabiga. 

Täname kõiki jutuvõistlu-
sel osalejaid! Töödega on või-
malik tutvuda Viimsi Raama-
tukogus kohapeal. Mõtelgem 
oma (vana)emadele alati ja 
tekitagem neis tunne, nagu iga 
päev oleks emadepäev!

Järgnevalt avaldame pari-
mad tööd.
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VIIMSI VALLA 
LAHTISED MEISTRI-
VÕISTLUSED TENNISES 
HARRASTAJAILE
1. Koht: Viimsi Laidoneri pargi väljakud

2. Aeg: 02.–03. juuni 2012

3. Registreerimine: Ainult eelregistreerimine tel 56 226 
004 või kristjanpakk@gmail.com 1. juuni kella 12.00-ni

4. Kohtunik: Peakohtunik Kristjan Pakk tel 56 226 004

5. Osavõtjad: Oodatud on tennisesõbrad alates 16. elu-
aastast. Turniir toimub naistele ja meestele 

6. Võistlussüsteem: Mängitakse mees- ja naisüksik-
mängud ning võimalusel ka paarismängud. Võistluse 
formaat selgub peale registreerimist                                       

7. Osavõtumaks: 20 EUR

8. Autasustamine: Autasustatakse finaliste ja poolfinaliste 
medalite ja diplomiga. Võitjatele karikad!

Rõõmustavalt palju on 
taas meie valla teedel 
näha rattureid ja rullita-
jaid. Nende meeleheaks 
on Viimsis valmis saanud 
uus kauaoodatud lõik 
kergliiklusteede võrgus-
tikust – Pärnamäe küla 
servas ja Pärnamäe teega 
külgnev rattatee. 

Tennise välisväljakutel ja jalg-
palliväljakutel käib vilgas te-
gevus. Uutele huvilistele tead-
miseks kehtestatud tunnihinnad 
meie välisväljakutel.

Viimsi mõisaplatsi tennise-
väljakud lastele ja kuni 18-aas-
tastele noortele: 2 inimest 6,39 
eurot, 4 inimest 9,59 eurot. 
Täiskasvanutele: 2 inimest 9,59 
eurot, 4 inimest 12,78 eurot.

Tenniseväljaku kasutajatel 
on võimalik osta 10 korra kaart 
10% hinnasoodustusega.

Jalgpalliväljak lastele ja 
kuni 18-aastastele noortele: 0,5 
väljakut 6,39 eurot, kogu väl-
jak 12,78 eurot. Täiskasvanu-
tele: 0,5 väljakut 12,78 eurot, 
kogu väljak 25,57 eurot.

Üksikisikust jalgpallivälja-
ku kasutajal on võimalik osta 
pääse 0,64 eurot.

Teavet Viimsi mõisaplat-
si väljakute kasutamise kohta 
saab tööpäevadel tel 52 30 780.

Spordi-
üritustest 
tulemas
27. mai k 10.00 Viimsi 
valla meistrivõistlused 
sulgpallis / Viimsi Spordi-
hall / Korraldaja: Viimsi 
Sulgpalliklubi (www.
sulgpallitrenn.ee)
30. mai k 17.00 Harju-
maa meistrivõistlused 
suundorienteerumises / 
Linnamäe / Korraldaja 
Harjumaa Spordiliit 
(www.harjusport.ee)
2.–3. juuni Viimsi valla 
lahtised meistrivõistlused 
tennises, harrastajatele / 
Viimsi mõisaplatsi tenni-
seväljakud / peakohtunik 
Kristjan Pakk / ainult eel-
registreerimisega 1. juu-
nini kristjanpakk@gmail.
com või tel 56 226 004
3. juuni k 10.00 Viimsi 
II rattaretk / Viimsi–Muu-
ga–Viimsi / Korraldaja: 
Viimsi Vallavalitsus / 
soovitav eelregistreeri-
mine: tiia@viimsivv.ee 
või marje@viimsivv.ee
4. juuni TV 10 Olümpia-
starti mitmevõistluse 
Harjumaa finaal / Kuu-
salu / korraldaja Harju-
maa Spordiliit
10. juuni Harjumaa 
meistrivõistlused ning 
noorte A (1995–1996) ja 
B (1997 ja hiljem) vanu-
seklassi meistrivõistlused 
kergejõustikus / Kose / 
korraldaja: Harjumaa 
Spordiliit

Tähelepanu, rattaretkelased!
Soovitusi rattaretkelistele.

Ratturitekolonni möödumisel palume autojuhtidelt ja küla-
elanikelt mõistvat suhtumist!

Vajaliku joogivee varu palume endal kaasa võtta!
Soovitav eelregistreerimine: tiia@viimsivald.ee või mar-

je@viimsivv.ee, et teaksime, kui suure supikatla alla tuli teha.

Sportlased, nelja 
seina vahelt välja!

Püünsi Kooli juures ole-
vad tenniseväljakud: 2 inimest 
6,39 eurot, 4 inimest 10,23 eu-
rot. Broneerimine ja info tel 53 
456 339, Heino Holm.

Haabneeme ranna jalgpal-
liväljakul ja võrkpalliplatsidel 
saab mängurõõmu nautida ta-
suta.Püünsi tenniseväljak.

Püünsi korvpalliväljak. Viimsi mõisaplatsi tenniseväljak.

Viimsi mõisaplatsi jalgpalliväljak.
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ERAKuuLuTuSEd

VT Moodul OÜ on telekommunikatsiooni- ja energeetikasektorile 
välimooduleid valmistav ettevõte. 90% toodangust ekspordime vä-
listurgudele.
Tööd saab:
TOOTMISTÖÖLINE, EHITUSPLEKKSEPP 
Töö kirjeldus: Konteinerite ja moodulhoonete valmistamine.
Varasem töökogemus: Ehitusplekksepp, plekksepp või kogemus 
plekitöödes vähemalt 1 aasta või vastav kutseharidus.
Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; häid töötingimusi; 
töötasu vastavalt toodangule; tööd sisetingimustes.
Kandideerimiseks vajalikud CV ja kaaskiri.
Asukoht: Reinu tee 7b, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74001 
Kontaktisik: Valeri. Lisainfo tel 56 214 416

AVATUd 
õMbLUSSALONg

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Poes 
“Riietering” 

Viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Hulk soodsa 
hinnaga paate 

(kohapeal) Reinu 
tee 6, Püünsi küla, 

Harjumaa. 
Info tel +372 50 
24 552, e-post: 
epaat@epaat.ee

Graniidist sillutiskivide 
müük

Tänava- ja äärekivide 
paigaldus
Tõstetööd
Veoteenus

Lammutustööd
Tel: +372 5811 8322

E-post: info@tuurmaa.ee
www.tuurmaa.ee

Suvepäevad, kokkutulekud, 
perepuhkus

PRANGLI saarel

www.prangli.com

RÜÜTLITE JA RÜÜTLIPREILIdE OSAVUS- 
JA KOMbELAAgER
Tõeliste rüütlite ja rüütlipreilide laager rohkete võitluste, 
võistluste, rüütellike võtete, matkade, ratsutamise ja ak-
sessuaaride valmistamisega. Laagrikava leiate Viimsi SPA 
kodulehelt.
Rüütleid ja rüütlipreilisid ootame laagrisse: 11. juuni–
15. juuni, 9. juuli–13. juuli, 13. august–18. august k 08.30–
18.00.
Kukrus peaks olema 170 eurot.

l Müüa toorest kasepuud, halgude pikkus vasta-
valt soovile. Hind alates 40 €/rm. Tel 51 20 593.

l Ilusalong Iiris ootab oma sõbralikku kollektiivi 
tööle juuksurit. Sõpruse tee 9, Viimsi, hotell Athe-
na 0-korrusel. Info tel 56 953 482.

l Kogemustega koduabiline otsib tööd Viimsi piir-
konnas. Tel 56 384 732, Marika. 

l Kaotatud mobiiltelefon 1A bussis 13. mail. 
Leidjale või vihje andjale korralik vaevatasu. Tel 
52 155 27.

l Määran voodile teie tervise heaks parima asu-
koha. Teen vitamiini- ja terviseteste. Puhastan 
energiakanaleid. Tasu vaid testide eest. Tel 50 
24 534, kodude tohter ja pendlimees Aleksander 
Brunfeld. 

l Telli aiakujunduseprojekt meilt. Projekteerime 
ka üksikuid istutusalasid ja leiame sobiva lahen-
duse mõnele probleemsele nurgale Teie aias. Veel 
pakume aednikuteenust. Küsi julgesti lisainfot fir-
malt LandArt OÜ, tel 51 40 524, landart@live.com, 
http://landart.edicypages.com/.

l Müüme ja paigaldame turuliidriks olevaid klaas-
plastist lipumaste. Tel 55 65 5009, www.hobesolg.
ee, mastid@hobesolg.ee, Schwenn Seene.

l Ostan vanu Riga pesumasinaid. Tel 56 921 395.

l Prangli saarel asuvasse kauplusesse ja välikoh-
vikusse vajatakse suvehooajaks müüjaid. roy@
prangli.com, tel 56 671 496.

l Rannapubi & restoran Paat Viimsis otsib oma 
töökasse kollektiivi suveperioodiks nõudepesijat. 
Lisainformatsioon: tel 609 0840, 53 040 699 või 
paat@ag.ee. 
 
l Pakun puhastusteenust Teie kodus, omades 
vastavat pikaajalist töökogemust. Vajadusel soovi-
tajad. Tel 55 621 889.

l Suurte kogemustega õpetaja aitab Teie koolieeli-
kul valmistuda kooliks (häälikuõpe, lugemine, arvu-
tamine, loogika arendamine jne). Tel 56 901 723.

l Kui vajad abi aia koristamisel, puude ladumisel 
või on muud nipet-näpet teha, siis helista tel 55 
935 863.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-
kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-
haljastuse valikraie, muru ja haljasalade niitmine 
ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine, muru 
rajamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus. Väik-
sed remonttööd majapidamises. Tel 55 637 666, 
www.ifhaljastus.ee.

l Teeme: puitfassaadid, akende ja uste vahetus, 
puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, 
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste 
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 55 17 825, 
evaron@hot.ee, www.evaron.ee. 

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on veel kasutuskõlblikud, kuid teie kodus 
enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasääst-
likku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnne-
likele omanikele. Tel 53 226 290.

l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont. 
Tel 56 900 686.

l Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Mõõdis-
tamine. Tel 52 20 023, M. Mikk.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, 
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos 
veoga. Tel 50 18 594.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. 
Sobib ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoo-
nesse, kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning 
lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisal-
dusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 110 €. 
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632. 

l Raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, otsib 
lisatööd. Korraldan kogu raamatupidamise alg-
dokumendist aastaaruandeni, programm Hansa-
Raama. Uuele kliendile esimene kuu tasuta! 
Tel 51 19 966.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist 
www.ennustus.ee.

l Viin ära tasuta vanametalli, suuremate koguste 
puhul maksan ka, hind kokkuleppel. Pakkuda võib 
kõike, mis rauast, ka värvilist metalli. Äravedu ta-
suta Viimsis ja lähiümbruses. Utiliseerimiseks kõik 
vajalikud riistad olemas! Külmkappe ja boilereid 
eriti ei soovi, neid on võimalik viia ainult jäätme-
jaama! Võta ühendust ja saame kokkuleppele! 
Tel 58 912 522.

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka 
paberrahade, kommipaberite, õllesiltide jms kogu-
sid. Küsi lisainfot tel 53 996 098, Rene.

l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täite-
pinnast. Tel 50 92 936. 

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

l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastust. 
Kogemust üle 10 aasta. Tel 56 487 738 ja 52 16 037.

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. 
Ohtlike puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 
388 994. Vt ka: puhastused – kpe.ee. 

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

VENUS ILUSALONG 
Kaluri tee 3, Haabneemes 
E–R 10.00–20.00 L 10.00 
tel: 600 0444
OLETE OODATUD!
Juunis: maniküür Orly 
geellakiga 15 €, 
näohooldused -10%



25. mai 2012  19

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Mai alguses tuleb uut kaupa.

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine 
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus 
tasuta!

- Teede ja platside ehitus
- Asfalteerimine
- Äärekivide ja tänavakivide paigaldus
- Haljastuse rajamine
- Haljasalade niitmine, trimmerdamine
- Bobcati rent

tel: 53 990 245, e-post: info@infraroad.ee
www.infraroad.ee

Nüüd avatud püsiv kirbuturg Viimsis
Second Hand boutique
aadressil Rohuneeme tee 12

l Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme Sinu 
kauba Sinu eest.
l Toodetele ei lisandu komisjonitasu. 
l Olete oodatud meie kirbukal tegema ainulaadseid leide!

Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.peokeskus.ee
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Kevad on käes!
Oma aiamööbli, terrassid, fassaadid 
ja põrandad saad korda Osmo Color 
õlivahadega.

Tallinna salong: Pärnu mnt 110
Ladu/pood:Laki 5b,Tallinn

tel. 684 4100, mob 56508307
Ruutmeeter@ruutmeeter.ee

www.ruutmeeter.ee

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 mam-
mograafia), 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 Viimsis ja 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

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi


