
ku pühakoja ehitus ja selle laiema 
mõtte sidumine merega – merelt 
pääsenute tänuga, seal hukkunute 
mälestamisega – talle ainuvõima-
lik otsus ja arusaam. See pühakoda 
kirjeldab nii rannarahva merelisust 
kui ka elusaatust. 

Käesoleval aastal möödub 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku pü-
hitsemisest viis aastat, koguduse 
rajamisest 18 aastat. Minu liialt 
pühakojakeskne mõtisklus ongi 
pühendatud neile aastatele ja ini-
mestele, tänu kellele see kõik on 
osutunud võimalikuks.

Helle Meri ütles pea viis aastat 
tagasi kiriku pühitsemisele järgne-
nud tänukõnes: “Peame kandma 
endas euroopaliku kultuuri ja rah-
vusliku mälu järjepidevust, mille 
üheks hälliks on kristlik usk. Vaba 
rahvana saame ehitada oma riiki, 
kodu ja kirikut.”

Erkki Juhandi
Vaimulik
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Stipendium president Meri mälestuseks >> Loe lk 2

Volikogu esimees: 
Soovin Eesti 
Ekspressile ja 
opositsioonile 
kevade puhul head 
sõnnikulaotamist
Viimsi vallavolikogu opositsioon esitas 13. 
märtsil vallajuhtide vastu umbusaldusavalduse, 
süüdistades neid valla hangete suunamises vo-
likogu esimehe Aarne Jõgimaa osalusega ette-
võttele AS Esmar Ehitus. Umbusalduse arutelul 
otsustas vallavalitsus Aarne Jõgimaa ettepane-
kul pöörduda juhtunu uurimiseks ja selguse saa-
miseks politsei- ja piirivalveameti poole.

23. märtsil saabus politsei- ja piirivalve-
ameti korruptsioonikuritegude büroolt vastus, 
milles teatatakse järgmist: “Esitatud avalduses 
ja selle lisades ei nähtu, et Viimsi vallavoliko-
gu esimees Aarne Jõgimaa pani toime mõju-
võimuga kauplemise või muu karistusseadus-
tikus sätestatud kuriteo. Sellises olukorras, 
ainult kahtluse pinnalt, ei saa kriminaalme-
netluse arutamine toimuda. Tulenevalt sellest 
kriminaalmenetlust antud asjas ei alustatud.”

Valla poolt politseile esitatud avalduse lisast 
Riigihangete vaidluskomisjoni 15.02.2011.a. 
otsusest selgub, et puudus alus pakkuja AS Es-
mar Ehitus hankemenetlusest kõrvaldamiseks.

Aarne Jõgimaa ütles Viimsi Teatajale, et 
ajakirjanduses, eriti Eesti Ekspressis tema vas-
tu suunatud laimukampaania ületas igasugused 
piirid ning tema laused olid kontekstist välja 
rebitud. “Soovin Eesti Ekspressile ja oposit-
sioonile kevade puhul head sõnnikulaotamist,” 
ütles Jõgimaa.

Viimsi vallavolikogusse kuulub 21 liiget, 
umbususalduse ettepanekule kirjutasid neist 
alla seitse. Järgmine Viimsi vallavolikogu is-
tung, kus küsimus pannakse hääletusele, toi-
mub 10. aprillil.

VT

Konkurss “Viimsi laululaps” 
ootab lauljaid. Loe lk 4

29. märtsil oleks president 
Lennart Meri saanud 83-
aastaseks. Kolmapäeval, 
28. märtsil peeti Viimsi Püha
Jaakobi kirikus Lennart Meri 
mälestuskontsert, kus esines 
ansambel Heinavanker ja 
kõneles vaimulik Erkki 
Juhandi. Avaldame Erkki 
Juhandi kõne.

Olen tänulik, et mul on eesõigus 
tänasel õhtul kõneleda.

Täna, presidendi sünnipäeval 
tahan tuletada meelde isiklikke ja 
samas meie kõigi kogukondlikke 
huve. Me oleme koos pühakojas, 
mille üheks ehitajaks on president 
Lennart Meri. Just ehitajana, loo-
jana, nii meie riigi kui ka tema ise-
olemise arhitektina ja mõtestajana 
tunneme teda.

Austatud koosolijad, tahan tä-
nasel õhtul kõneleda pühakojast 
Viimsis ja tema ideoloogist.

1994. aastal kohtumisel presi-
dendiga ütles ta mulle, et kui tahad 
rajada midagi uut, siis tuleb see 
uus mõtestada minevikuga.

Kristlasena ei tundunud see 
mõte originaalne. Meie vestlus 
Kadriorus toimus enne Estonia 
laeva ja selle pardal olnud inimes-
te kohutavat hukkumist.

Eraviisiliselt väljendas pre-
sident mulle ja hiljem kõigile 
öeldut. Mõne kuu möödudes sai 
öeldu ka minu ja paljude inimeste 
jaoks ennustuslikuks.

Meie järgmisel kohtumisel sai 
kõigile osalejatele selgeks: kui ta-
hame üldse ehitada rannaäärset ki-
rikut, tuleb ja peab lähtuma krist-
likust tavast – ehitada, mõeldes 
pääsenutele ja hukkunutele.

Kirik ei pidanud siiski tule-
ma memoriaal. Kirik pidi tulema 
koguduse, meie Viimsi kogukon-
na süda. Nii sündis. President oli 
läbi aastate väga huvitatud, kuidas 

teostub minu ja meie koguduse 
aade. Ta teadis paremini kui mina, 
et ilma inimesteta ja nende hea 
tahteta, armastuse ja usuta ei sünni 
midagi vajalikku.

Mees, kes suutis taasluua Eesti 
riiki, mees kes aitas, tutvustas ja 
lõi Eesti kuvandit Euroopas, oskas 
täpselt näha ka uue pühakoja ole-
muslikku vajadust Eestis, Viimsis.

Ta nimetas end eurooplaseks, 
ta nimetas end kristlaseks. Kuid ta 
oli ka kurb, väljendades oma jõue-
tust kiriku suutmatuse suhtes as-
tuda evangeelse rõõmusõnumiga 
tänaste inimeste ellu. Anda edasi 
eluolemuslikku, kristlikku inim-
likku mõõdet.

Kultuurimõõde ei olnud ega 
ole teadlaste konstruktsioon meist 
ja minevikust, vaid on elulise täht-
susega arusaam ühisest ajaloo-
lisest mälust ja selle hoidmisest 
tulevikule.

Seega oli ka meie tagasihoidli-

Lennart Meri: “Minevik on 
oleviku osa ja tuleviku eeldus”

President Lennart Meri oma kabinetis 15. mail 2005. Foto Mart Meri erakogust

Harjumaa õpilas-
konverents 2012
4. aprillil toimub Harjumaa Muuseumis 
Harjumaa  õpilaskonverents 2012, mil-
lel esinevad oma uuri-
mistöödega 5.–12. klasside õpilased.  

Viimsist esineb ettekandega “Hülge-
püük Viimsi poolsaarel” Mikael Tüür Püün-
si Koolist, juhendaja Veronika Uussaar.

Konverentsi korraldab Harju Maavalit-
sus koos Harjumaa Muuseumiga ja Siht-
asutusega Eesti Teadusagentuur. Toetavad 
Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Muinsus-
kaitseamet.

Harjumaa Muuseum
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Varakevadises Viimsis on pori ja lume 
alt sulavat kevadet juba märgata. 
Kauneim osa Viimsist on aga vaiel-
damatult kõik see, mis puutub kokku 
merega. Meri annab meile märku 
vabadusest. Meri annab lootust. Meri 
on ikka tähendanud meie pääseteed 
maailma. Meri on ka meie pääsetee 
koju tagasi. 

Eestis ei saagi viibida kusagil merest või 
Peipsi järvest kaugemal kui sadakond kilo-
meetrit. Lisaks veel ülejäänud 1400 järve 
ning 1500 saare kaldad. Me oleme läbinisti 
rannarahvas, me oleme mererahvas. Me ar-
mastame merd. 

Meid ühendab neil päevil siin, mere ran-
nal, üks ühine mälestus. See on Eesti mä-
lestus, see on ka Viimsi mälestus. See on 
mälestus, mida meelsasti jagame teistega 
Euroopas ja maailmas.

Sellel rannaribal siin, mida on nimetatud 
terra mareks, meremaaks, aga ka Maarja-
maaks, terra Mariaks, elas dramaturg, Eesti 
Raadio kuuldemängude toimetaja, ajaloo-
õpetaja, kirjanik ja filmiprodutsent, Eesti 
president aastatel 1992–2001, aasta euroop-
lane ja Viimsi aukodanik Lennart Meri. 

29. märtsil möödus 83 aastat president 
Lennnart Meri sünnist. Ta tuli siia, Viimsis-
se mere äärde elama 1999. aastal. Esialgu 
nimetas temagi oma uut elukohta Uus-Me-
remaaks. 

Viimsis on tavaks saanud tähistada iga-
aastase mälestuskontserdiga Püha Jaakobi 
kirikus president Lennart Meri mälestust. 
Sel aastal tegime teatavaks ka Viimsi au-
kodaniku president Lennart Meri nimelise 
stipendiumi asutamise. Stipendiumi on asu-
tanud Viimsi vald, et tunnustada ja innustada 
Viimsist pärit tudengit või äsja kõrgkooli lõ-

petanut silmapaistva uurimistöö eest huma-
nitaarvaldkonnas. 

Uurimisööd tuleb esitada käesoleva aasta 
1. detsembriks Viimsi Vallavalitsusele. Töid 
hindab komisjon, kuhu kuuluvad president 
Lennart Meri perekonna esindaja, vallavalit-
suse esindaja ning Eesti ülikoolide humani-
taarvaldkonna esindajad. 

Stipendiumi suuruseks on 3200 eurot 
ning seda antakse välja igal aastasel presi-
dent Lennart Meri, meie aukodaniku mäles-
tuspäeval. 

Stipendiumi taotlemise täpsemad tingi-
mused on reguleeritud volikogu poolt kinni-
tatud statuudis, millega saab tutvuda Viimsi 
Vallavalitsuses ning mis avaldatakse valla 
koduleheküljel.

Ootame tudengite aktiivset osalemist!
Haldo Oravas

Viimsi vallavanem

Stipendium president 
Lennart Meri, Viimsi valla 
aukodaniku mälestuseks 12. aprillil saab Sul Viimsi 

abivallavanema ametis aas-
ta täis. See peaks olema just 
paras aeg, et ka vallarahvale 
endast veidi lähemalt rää-
kida. Enne otsese tööjutuni 
jõudmist oleks huvitav tea-
da, milline on olnud Su ame-
tialane teekond enne Viimsi 
Vallavalitsusse tulekut. Kus 
õppisid, kust oled pärit, kui 
kaua viimsilane?

Pärit olen Ida-Virumaalt. 
Pärast kõrgkooli lõpetamist 
asusin elama Tallinna ja alates 
1996. aastast olen viimsilane, 
Püünsi küla elanik. Kõrgharidu-
se omandasin Tallinna Polüteh-
nilises Instituudis, nüüd TTÜ, 
majandusteaduskonnas tööstuse 
juhtimise ja planeerimise eri-
alal. Enne Viimsi Vallavalitsus-
se tulemist töötasin pikka aega 
panganduses. Kuus aastat olin 
Tallinna Ülikoolis rektoraadi lii-
ge haldusdirektori ametis. 

Sinu tööpõld on lai: maakü-
simused, planeerimine, kesk-
konnaküsimused, jäätmeveo 
korraldamine, muinsuskait-
se, riskianalüüs, maa- ja pla-
neerimisameti ning keskkon-
naameti tegevuse koordinee-
rimine. Millega tuleb argipäe-
val kõige rohkem tegeleda?

Valdkond on tõesti väga 
lai, kuna Viimsi puhul on te-
gemist suure vallaga. Seda 
mitte küll territooriumi poo-
lest, vaid nii elanike arvu kui 
ka väga suurte ja Eesti majan-
duse jaoks tähtsate ettevõtete 
poolest, nagu seda on Muuga 
sadam, Milstrand ja Miiduran-
na sadam. Lisaks on meil kaks 
suuremat ja mitmeid väikesaa-
ri. Nende kõigi planeerimise 
ja ka keskkonnaküsimused on 
väga erinevad ning nõuavad 
valdkonda hästi tundvate töö-
tajate teadmisi ja kogemusi. 

Õnneks on mul võimalus 
töötada koos vallaametnikega, 
kes on kogenud ja tunnevad 
oma eriala. Praegu on meie 
jaoks eriti tähtis valdkond 
Muuga sadama laienemisega 
seotud planeeringud ja sellest 
tulenevad keskkonnamõjud. 

Millised planeeringud on 
praegu kõige olulisemad või 
kõige huvitavamad?

Kahtlemata on kõige oluli-
semad ja ka huvitavamad üld- 
ja teemaplaneeringud. Näiteks 
teede teemaplaneering, aga ka 
Muuga sadamaga seotud pla-
neeringud, kus tuleb tegelda 
kaugema tuleviku prognoosi-
misega ja kogu Viimsi valda, 
aga ka Viimsiga külgnevate 
territooriumite erinevate huvi-
gruppide huvide arvestamise 
ja kokkulepeteni jõudmisega. 

Planeeringute eesmärk on 
kujundada kodune ja elujõu-
line vald. Kindlustada, et hin-
naline loodus säilib ning head 
vaba aja veetmise võimalused 
laienevad.

Vastab abivallavanem 
Margus Talsi

Kõige olulisemad ja ka huvitavamad on üld- ja teemaplaneeringud,” 
ütleb Margus Talsi.

Kas “tondilosside” aeg Viim-
si keskuses võiks ka ükskord 
ümber saada? Kellest see kõi-
ge enam oleneb?

Tahaks väga loota, et saab. 
Kuid tondilosside probleem 
on meile kaasa tulnud koos 
omandireformiga, kus lubati 
erastada varasid, ilma et va-
rade omanikele oleks seatud 
kohustusi ja tähtaegu nende 
varade korrastamiseks. 

Omavalitsus üritab varade 
omanikega läbirääkimiste teel 
tulemusteni jõuda. Kui see ei 
aita, on võimalus ka trahvide ja 
sanktsioonide rakendamiseks. 
Näiteks Miiduranna sadama 
külmhoone puhul, kus omanik 
hoiustab keskkonnaohtlikult 
amoniaaki, on vald koos Teh-
nilise Järelevalve Ametiga ra-
kendamas trahve. 

Ehitusalase järelevalvega 
tegeleb aktiivselt ka valla järe-
levalveinspektor. Minu arvates 
motiveeriks tondilosse-kinnis-
varasid korrastama ka nende 
varade suhtes rakendatav kõr-
gendatud maa- või kinnisvara-
maks.

Kindlasti esineb vahel ka hu-
vide põrkumisi, vaidlusi aren-
dajatega jms. Kuidas neid la-
hendate? 

Ehitusbuumi ajal oli huvide 
konflikte elamute ehitamisel 
kindlasti rohkem. Kuid eriar-
vamusi on praegugi. Lõpptule-
musena ei võida pikaleveniva-
test vaidlustest keegi. Arenda-
jad peavad arvestama sellega, 
et Viimsisse lõputult palju ela-
nikke ei mahu, vastasel korral 
on kõigil lõpuks ebamugav ja 
kitsas. 

Vaidlusi aitab vältida kaas-
ajastatud valla üldplaneeringu-
te ja ehitusalaste normdoku-
mentide olemasolu ning nen-
dest kinnipidamine. Mõned 
vaidlused leiavad lahenduse 
kohtus, näiteks mitmed rohe-
koridoridega seotud vaidlused, 
kus me tänu konkreetsetele 
antud teema üldplaneeringute-
le ja valla tublidele juristidele 
oleme ka edukad olnud. 

Kuidas hindad koostööd nen-

de riigiasutustega, kes sama-
de asjadega tegelevad? Kas 
seadused on piisavalt head 
või vajaksid täpsustamist? 

Koostööd riigiasutustega 
hindan konstruktiivseks. Näi-
teks oleme saavutanud selle, et 
Muuga sadam ja majandusmi-
nisteerium on otsustanud läbi 
viia seal tegutsevate ohtlike 
ettevõtete mahuka kumulatiiv-
se riskianalüüsi. Samuti toetab 
sadam meie ideed muuta sada-
ma territooriumil tegutsevate 
ettevõtete keskkonnatasu ko-
halikuks maksuks. 

Muuga sadama keskkonna-
ohtlike ettevõtete laienemis-
plaanide kohta oleme pöör-
dunud maavalitsuse poole kü-
simusega, kuhu ja kui suures 
mahus on mõistlik neid ette-
võtteid rajada nii, et tiheasus-
tatud alal säiliks looduskesk-
kond ja oleks tagatud elanike 
ohutus. 

Milline on Sinu jaoks väljen-
di “keskkonnasõbralik Viim-
si” sügavam sisu – kuidas 
selle lahti seletad?

Kõik suured asjad saavad 
alguse väikestest. Ka see on 
algus, kui inimesed mõtlevad 
ning muudavad oma suhtu-
mist loodusesse ja tarbimisse. 
Keskkonnasõbralik Viimsi al-
gabki sellest, kui me ei viska 
prügi maha ega vii metsa alla. 
Lõpeb see aga seal, kus me 
suurtes ja pikaajalistes pla-
neeringutes näeme ette oma 
tegevusi selliselt, et need on 
loodussäästlikud ja keskkon-
nasõbralikud. 

Lõpetuseks räägi ka sellest, 
mida teed siis, kui töökabine-
ti uks on selja taga sulgunud?

Vabal ajal eelistan teha 
oma neljajalgse sõbraga pi-
kemaid jalutuskäike mööda 
Rohuneeme ilusat mereäärt ja 
metsasihte. Tegelen harrastus-
kalapüügiga, suvel sõidan ka 
veesuuskadega. Kuulan head 
muusikat. Viimsi vallas korral-
datakse palju huvitavaid üritu-
si, millest püüan osa saada. 

Küsis 
Jüri Leesment

Majandustegevuse registri andmete kinnitamine
Lugupeetud ettevõtjad! Viimsi Vallavalitsus tuletab meelde, et igal aastal hiljemalt 15. april-
liks peab majandustegevuse registris (MTr) esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta.

Andmeid saab firma juhatuse liige või volitatud isik kinnitada elektrooniliselt ettevõtteportaali 
https://portaal.riik.ee/x/eit või www.eesti.ee kaudu. 

Viimsi Vallavalitsus võtab vastu ka paberil kinnitusi vallas registreeritud kaubanduse (jae- ja 
hulgikaubandus, toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine) ja majutusteenuse osutami-
se valdkonnas tegutsejatelt. Taotluse vormi ja info andmete kinnitamiseks leiate MTR-i veebilehelt 
http://mtr.mkm.ee.

Asudes kinnitama registreeringu õigsust, tuleks eelnevalt kontrollida andmeid MTR-is. Vajadu-
sel saab andmeid muuta vormikohase taotlusega või ettevõtteportaali kaudu, sellisel juhul pole 
täiendav kinnitamine vajalik.

Registreering, mille andmeid õigeaegselt ei kinnitata, peatatakse 1. maist. Ettevõtjal, kelle re-
gistreering on peatatud, ei ole lubatud vastaval tegevusalal tegutseda. Peatatud registreeringud 
kustutatakse registrist 1. novembril.

Küsimuste korral saab infot vallakantselei telefonil 606 6852.

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 13. aprillil
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Viimsi Õpilas-
malev 2012 
Käesoleval aastal korraldatakse Viimsi Õpilas-
malev kahes vahetuses. Esimene toimub 
11. juunist 29. juunini ning teine vahetus 
9. juulist 27. juulini.

Õpilasmaleva rühmad töötavad Viimsi valla territooriumil 
ning põhiliselt tehakse heakorrastustöid. Õpilasmaleva 
tööpäevad algavad kell 9.00 ning ühe tööpäeva pikkus on 
4 tundi. Tööpäevadele järgnevad vaba aja tegevused, mida 
korraldavad Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad.

Registreerimine  Viimsi Õpilasmalevasse algab 16. 
aprillil kell 16 Viimsi Huvikeskuse fuajees (Nelgi tee 1). 
Õpilasmalevasse saavad registreeruda 13–18-aastased 
Viimsi noored.  Kohtade arv malevasse on piiratud!

Lisainformatsioon: Anne Talvari, keskkonnaamet (tel 
606 6853, talvari@viimsivv.ee); Kadi Bruus, noorsoo- ja 
haridusamet (tel 606 6868, kadi@viimsivv.ee).

VT

Viimsi poolsaare 
rohealade uuring
Seoses loodusõppe- ja terviseradade kavanda-
misega soovib Viimsi Vallavalitsus teada, kui 
aktiivselt, mis eesmärgil ja milliseid Viimsi pool-
saarel asuvaid rohealasid  külastatakse. 

Selleks korraldatakse 26.03–08.04.2012 Viimsi poolsaare 
rohealade kasutuskoormuse ja kasutamise eesmärgi uuring. 

Küsimustikule vastamine on anonüümne. Tervikliku 
pildi saamiseks ootame küsimustikule vastama kõiki Viim-
si valla poolsaare rohealade külastajaid ja ka Viimsi valla 
elanikke, kes rohealasid ei külasta. Küsimustik koosneb 
7–82 küsimusest, millele vastamiseks kulub 5–30 minutit. 
Täpne küsimuste arv ja vastamisele kuluv aeg oleneb Teie 
poolt valitud vastustest. Küsimustik on leitav Viimsi valla 
kodulehelt www.viimsivald.ee. Ootame rohket osavõttu!

Eleri Kautlenbach
Viimsi Vallavalitsuse keskkonnaameti juhataja

Projektikonkurss 
avatud noorte-
keskustele 
Harju Maavalitsus kuulutas välja projektikonkur-
si avatud noortekeskustes läbiviidavate projekti-
de toetamiseks Harju maakonnas. 

Projekte võivad esitada kõik 
juriidilised isikud, kes oma 
tegevuses ja eesmärkide täit-
misel kasutavad avatud noor-
sootöö meetodit ja nende kon-
kursile esitamise tähtaeg on 
20. aprill 2012.

Ühte projekti toetatakse 
maksimaalselt 3000 euroga.

2012. aastal on avatud 
noortekeskuste projektikon-
kursi (ANK) prioriteetsed 
teemad:

1. vabatahtlike ja kogukonna kaasamine ANK tege-
vustesse;

2. noorte omaalgatuse edendamine ja toetamine;
3. noorte väärtuskasvatuse toetamine.
Konkursil osalemise tingimused ja selleks vajalike do-

kumentide vormid on leitavad Harju Maavalitsuse kodu-
lehelt www.harju.maavalitsus.ee (Teenused ja toimingud-
Noorsootöö).

Projektikonkurssi viiakse edukalt läbi juba enam kui 
10 aastat ning esitatud projekte hindab ja teeb rahastamis-
ettepanekud Harju maavanema poolt moodustatud projek-
tikonkursi komisjon. 

Lisainformatsioon: Anne Martin, Harju Maavalitsuse 
noorsootöö nõunik, e-mail anne.martin@mv.harju.ee.

Harju Maavalitsus

Ühte projekti toetatakse 
kuni 3000 euroga. Foto 
Matton

Viimars OÜ bussid sõida-
vad liinil nr 260 rohunee-
mest Tallinna kesklinna. 

Praegu on reisijaid teenindamas 
tööpäevadel kaks bussi ja puh-
kepäevadel üks buss. Üldjuhul 
sellest piisab. Probleem tekib 
vaid hommikuse tipptunni ajal 
suunal Rohuneeme–Tallinn ja 
pärastlõunal Tallinnast tagasi 
Rohuneeme poole sõitmisel, 
kui õpilased tulevad koolist ja 
täiskasvanud töölt. Kuna liinil 
olevad bussid on väikebussid 
(16 istekohta + 6 seisukohta), 
siis mõnel kellaajal võib juhtu-
da, et kõik kohad saavad bussis 
täis juba algpeatuses ja hiljem 
siseneda soovijad lihtsalt ei 
mahu enam peale.

Kuidas seda olukorda pa-
randada? Liinile tuleb lisada 
tööpäevadel täiendav kolmas 
buss, mis sõidaks just tipptun-
didel. Tundub olevat lihtne, 
kuid hetkel sellist täiendavat 
bussi meil ei ole. See tuleb 
tellida. Viimars plaanibki lä-
hipäevil tellida kaks uut bus-
si, mis hakkaksid sõitma liinil 
nr 260. Kahjuks on busside 
valmimise tsükkel tehases nii 
pikk, et parimal juhul jõuaksid 
need bussid meie kätte alles 
septembri alguses. Siis saa-
vad uued bussid ka kohe lii-
nile tulla ning üks praegustest 
bussidest hakkab tööpäevadel 
kolmanda bussina reisijaid 
teenindama. Ma usun, et see 
rõõmustab kõiki.

Samas on bussitranspordi 
korraldamisega seotud mitmed 
probleemid, millest peamine 

Muudatused  bussiliikluses

on hindade tõus nii kütusele, 
varuosadele kui ka busside 
ostmiseks. Kuna kütuse hind 
moodustab kõige suurema osa 
kuludest, siis selgitaksin seda 
lähemalt.

Ajakirjanduses on olnud 
palju juttu põhjustest, miks kü-
tuse hind pidevalt tõuseb ning 
seda isegi mitu korda kuus. 
Põhjustena on nimetatud eel-
kõige nafta hinna tõusu maa-
ilmaturul ja USA dollari kursi 
tõusu euro suhtes. Praktiliselt 
ei ole ma aga näinud artikleid 
selle kohta, et riigi poolt keh-
testatud aktsiisimaks on väga 
palju tõusnud. Näiteks 17 aas-
ta jooksul (1993–2010) tõusis 
aktsiisimäär diiselkütusele ligi 
25 korda. Võrreldes jaanuariga 
2008 on tänaseks aktsiisimäär 
tõusnud 19% ja jõudnud tase-
mele, mis on kõrgem kui Lätis, 
Leedus ja isegi Soomes. See-
tõttu võite nendes riikides lei-
da odavama hinnaga diislit kui 

meil. Diiselkütuse hind Alexe-
la jaamades oli 2008. aasta ok-
toobris 15,90 krooni. Täna on 
see 1,424 eurot e 22,28 krooni. 
Hinnatõus on 40% ning seda 
kõigi eelnevalt loetletud asja-
olude tõttu.

See toob kaasa ühe eba-
meeldiva sammu – tuleb tõsta 
sõidupiletite hinda. Ükski ette-
võte ei saa tegutseda pikka aega 
kahjumiga, st olukorras, kus 
kulud on suuremad kui tulud. 
Meie praegune piletite hind on 
kehtinud alates jaanuarist 2008. 
Kuidas me siis seni oleme hak-
kama saanud? Tänu sellele, 
et reisijate hulk, kes hindavad 
meie busside mugavust ja soo-
vivad nendega sõita, on pide-
valt kasvanud. Eks oma osa ole 
olnud ka elanikkonna kasvul 
Viimsi vallas. Oleme püüdnud 
suure pingutusega hoida seda-
sama piletite hinda. Nelja aasta 
jooksul on see kuidagi õnnestu-
nud. Mõni aeg tagasi me isegi 

langetasime pileti hinda sõidul 
Meriväljalt Tallinna kesklinna. 
Meie bussides hakkas kehti-
ma seal vallasisese pileti hind, 
milleks on 0,60 €. Samas peab 
inimene, kes istub sellest sa-
mast Merivälja peatusest 1A 
bussile ja ostab bussijuhi käest 
pileti, tasuma selle eest 1,60 
€. Olukorra teeb imelikumaks 
see, et liin nr 260 on kommerts-
liin, mis peab hakkama saama 
ainult piletituluga, kuid liinile 
1A maksavad dotatsiooni nii 
Tallinna linn kui ka Viimsi vald 
ja üldsegi mitte vähe.

Millised saavad olema uued 
hinnad? Üksikpilet Viimsi valla 
ja Tallinna vahel hakkab maks-
ma 2 € ning ainult Viimsi valla 
siseselt kehtiva üksikpileti hind 
hakkab olema 1 €. Kuna Vii-
mars OÜ bussides on kasutusel 
ka kuu- ja kvartalipiletid, siis 
paratamatult muutub ka nende 
hind. Vallasisene kuupilet hak-
kab maksma 25 € ja kvartali-
pilet 70 €. Kogu liini pikkuses 
kehtiv kuupilet hakkab maks-
ma 50 € ja kvartalipilet 140 €. 
Kuupileti ostja võidab võrrel-
des üksikpileti ostjaga juba siis, 
kui ta sõidab kuus edasi-tagasi 
vähemalt 13 korral. Kõik eda-
sised sõidud on tal sisuliselt 
tasuta.

Millal hakkab uus piletite 
hind kehtima? See hakkab keh-
tima alates esmaspäevast, 2. ap-
rillist. Loomulikult jäävad kõik 
varem ostetud kuu- ja kvarta-
lipiletid kehtima kuni piletile 
märgitud kehtivusaja lõpuni.

Illar Hallaste
Viimars OÜ juhataja

Teadaanne Püünsi küla elanikele
Selleks, et Püünsi küla mured, rõõmud ja ettepanekud jõuak-
sid võimalikult operatiivselt külavanemani ja info külavane-
ma tegemiste kohta jõuaks küla elanikeni, on Jüri Kruusvee 
koondanud küla erinevatest osadest inimesi, kes on vahelüli-
deks oma piirkonna elanike ja külavanema vahel. 

Otsus on paljuski tingitud sellest, et külas on palju eakamaid 
inimesi, kes kunagi ei ühine meililistiga, rääkimata kaasaegse 
sotsiaalmeedia võimalustest. Kõigi oma muredega võivad Püünsi 
küla elanikud lisaks külavanemale pöörduda ka järgmiste inimes-
te poole, kes omakorda edastavad info külavanemale: 

1. Küllike Tomingas – Rukkilille tee 10, tel 52 46 307 / 601 6826, 
e-mail kyllike.tomingas@gmail.com

2. Ülle Patzig – Püünsi tee 6, tel 55 45 370 / 601 6799, e-mail 
ullepatzig@gmail.com

3. Helen Lainjärv – Karikakra 34, tel 52 74 629, e-mail helf@
windowslive.com

Läheneb kohaliku omaal-
gatuse programmi (KOP) 
projektide esitamise täht-
aeg. Programmi eesmärk 
on toetada kohalikku 
arengut ja piirkondade 
konkurentsivõime kas-
vu läbi kohalike elanike 
initsiatiivi, kogukonna 
kaasamise ja koostöö 
tugevdamise. 

Taotlejateks võivad olla mit-
tetulundusühingud ja siht-
asutused, mille asutajaks või 

liikmeks ei ole riik ega kohalik 
omavalitsus, ning seltsingud 
(kuni 2500 elanikuga linnades 
ja asulates). Programm on suu-
natud eelkõige väiksematele 
ühendustele ja kogukondadele 
kõige ehedama “rohujuure ta-
sandi” isetegemiste toetami-
seks.

Programmi tegevusvald-
kondadeks on: kogukonnaliik-
mete koolitamine ja kohaliku 
arengu kavandamine; kohaliku 
ajaloopärandi ja traditsioonide 
väärtustamine ning kohaliku 

identiteedi ja sidususe tugev-
damine; kohaliku elukeskkon-
na parandamine. 

Toetuse suurus ühele pro-
jektile on kuni 1600 eurot. 
Taotleja omafinantseering või 
tema koostööpartnerite kaasfi-
nantseering peab olema vähe-
malt 10% projekti kogumaksu-
musest. 

2012. aasta kevadvooru 
taotluste esitamise tähtaeg on 
2. aprill. Harjumaa taotlused 
tuleb esitada Harju Maavalit-
susele aadressil Roosikrantsi 

12, 15077 Tallinn (IV korrus, 
kabinet 146) hiljemalt tähtaja 
päeva jooksul kuni kell 16.30. 
Taotlused peavad olema esi-
tatud komplektselt koos kõi-
gi taotlusankeedil nimetatud 
kohustuslike dokumentidega. 
Programmist toetuse taotle-
mise kord ja taotlusvormid 
on saadaval Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuse kodulehel 
www.eas.ee.

Harju Maavalitsus

Projektitähtaeg on 2. aprill

4. Albert Frosh – Rukkiräägu 9, tel 601 6867
5. Virve Frosh – Rukkiräägu 9, tel 53 457 063 / 601 6867
6. Esta Järv  – Tihase tee 9, tel 52 13 314, e-mail esta@d-wear.ee
7. Reet Polli – Pääsukese 39, tel 50 59 532, e-mail reet.polli@

mail.ee
8. Jüri Polli – Pääsukese tee 39, tel 50 33 535, e-mail jyri.polli@

mail.ee
9. Volli Kallion – Kajaka 2, tel 601 2354
10. Raivo Tomingas – Vesiroosi 20, tel 50 27 542 / 601 2430, 

e-mail raivotomingas@hotmail.com
11. Jaanus Illend – Ilusmäe 2, tel 56 999 919, e-mail illend@

smail.ee
Kõige parem ja kiirem viis külaeluga kursis olemiseks ja kõiki-

del teemadel oma arvamuse avaldamiseks on liituda Püünsi kü-
la meililistiga. Liitumissoov kontaktandmetega palun saata e-posti 
aadressile pyynsikyla@gmail.com.

Sellised uued bussid peaksid liinile jõudma septembri alguses.



4 30. märts 2012

VIIMSI LAULULAPS 2012
22. aprillil 2012 algusega kell 12.00, Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad lapsed, olenemata sellest, 
kus nad õpivad. Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka las-
teaialapsed. 

VANUSERÜHMAD (Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 31.12.2012)
Vanusegrupid: 3-4 aastased, 5-7 aastased, 8-10 aastased, 11-13 aastased, 14-15 aastased, 
16-18 aastased

Repertuaar: Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvesta-
des tema vanust ja võimeid. 

Saade: Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante
* fonogrammid (esitada heliruumi enne võistluse algust CD-plaadil)
* klaver või mõni teine muusikainstrument

Hindamine:
* Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. 
* Hindamisele lähevad: musikaalsus (intonatsioon), selge diktsioon, elementaarne lau-
lutehnika (fraasitunnetus, hingamine), individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus), 
terviklik interpretatsioon (dünaamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine 
kuulajatele, emotsionaalsus)
* Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi 
* Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat,  kes lähevad Viim-
si valda esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2012”, mis toimub 28. ja 29. 
aprillil 2012 Viimsi Huvikeskuses. 
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

VIIMANE REGISTREERUMISE PÄEV 13. APRILL 2012!!!
Ankeedi leiate  www.huvikeskus.ee

Täidetud ankeet toimetada elektrooniliselt või posti teel 
hiljemalt 13. aprilliks 2011 kella 12.00-ks Viimsi Huvikeskusesse aadressil Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi vald, Harjumaa või e-postile itariina@huvikeskus.ee 

JÕUDU JA JULGET OSAVÕTTU OODATES!
Korraldajad

Konkursi “Viimsi Laulu-
laps“ korraldaja, Viimsi 
Huvikeskuse direktor 
Ita-riina Pedanik tutvus-
tab peagi algavat valla 
lauluvõistlust. 

Mis ajast juba käib vallas 
lauluvõistlus “Viimsi Laulu-
laps”? 

“Viimsi Laululast” hakka-
sime suuremalt korraldama 16 
aastat tagasi. Siis ehitati Nel-
gi tee 1 asuv konverentsisaal 
ümber nii kontserdite kui ka 
teatrietenduste tarbeks. Sellest 
ajast peale on see olnud Viimsi 
valla peamine kultuurikeskus.

“Viimsi Laululaps” on va-
jalik ja möödapääsmatu, sest 
sellel võistlusel valitakse välja 
lapsed, kes esindavad Viimsi 
valda lauluvõistlusel „Harju-
maa Laululaps“. Ilma koha-
likku võistlust korraldamata ei 
saa omavalitsus oma esindust 
Harjumaa võistlusele saata.

Osaleda võivad kõik val-
las elavad lapsed. Kas siin on 
tähtsust ka sissekirjutusel?

Reeglid on, jah, sellised, et 
osaleda võivad ainult Viimsi 
vallas elavad lapsed. Üldiselt ei 
hakka me sissekirjutust kontrol-
lima ning osalemine toimub siis-
ki vastastikkusel usaldusel. On 
juhuseid, kui pere elab Viimsis, 
kuid laps on mingitel põhjustel 
sisse kirjutatud mujale. Prob-
leemiks saab see kindlasti siis, 

Konkurss “Viimsi Laululaps” ootab lauljaid

kui laps pääseb edasi Harjumaa 
võistlusele, kus kontrollitakse 
täpselt, et laps ikka oleks Har-
jumaa elanik ka paberite alusel.

Millised vanusegrupid on 
olnud osavõturohkeimad?

Kõige suurem osalus on 
alati vanuses 7–12 eluaastat. 
Olen aastaid osalenud teiste 
Harjumaa omavalitsuste lau-
luvõistluste žüriides ja sama 
täheldanud. Paljudes valdades 
on ka väga aktiivsed laste-
aia muusikaõpetajad ning on 
hulgaliselt nooremate vanu-
serühmade lapsi. Gümnaasiu-
miealistest noortest tulevad 
võistlusele siiski juba vaid 
need, kellel on sügavam huvi 
muusika ja laulmise vastu ning 
võib-olla isegi plaan laulmist 
kui elukutset õppima minna.

Küllap on tüdrukuid roh-
kem osalemas kui poisse. Kas 
see on nii igas vanusegrupis?

Läbi aegade on see kahjuks 
nii olnud, et tüdrukute ülekaal 
on suur. Poisse osaleb tava-
liselt kõige rohkem vanuses 
7–10 eluaastat.

Kas on varasematel aas-

tatel tehtud ka mingeid vigu, 
millele võiks enne võistlust 
tähelepanu juhtida?

On küll üks, mida on aeg-
ajalt tehtud. Laulu saateks on 
kasutatud cd-plaati koos origi-
naallauluga. Õnneks on need 
vaid harvad juhused. 

Mis on saanud varase-
matest “Viimsi Lauluapse” 
võistluse võtjatest – kas kee-
gi on ka laulmisega kuhugi 
edasi jõudnud?

Kindlasti on väga positiivne 
see, et mitmed lapsed on edasi 
pääsenud vabariiklikule laulu-
võistlusele “Laulukarussell” ja 
Soomes Salo linnas korraldata-
vale rahvusvahelisele võistlu-
sele, kust mitmel korral on esi-
kohtadega tagasi tuldud. Vii-
mati võitis Salo festivali eelmi-
se aasta suvel meie valla laulu-
lind Eva Katarina Tambets. 

Suuremas plaanis on muusi-
kamaailma läinud rohkelt noori 
inimesi. Laulmisele truuks on 
jäänud näiteks Kadri Kasak, 
kes õpib Tartu Ülikoolis arsti-
teaduskonnas, kuid siiski jätkab 
ka laulmist. Kadri rõõmustas 
meid superstaari saates, kus ta 
jõudis kaugele ning me või-
sime teda näha ka selle aasta 
“Eesti Laulul” esinemas koos 
Rolf Roosalu, Rosanna Lintsi 
ja Teele Viiraga. 

Küsis 
Annika Poldre

Pühapäeval, 22.aprillil kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

VIIMSI 
LAULULAPS 

2012
  

l Publikul võimalus valida oma lemmik
igas vanuserühmas – loosikupong 1 euro 

l Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama
lauluvõistlusele

“Harjumaa Laululaps 2012”  
 

Tule sõbrale pöialt hoidma!

Üks võitjaid Maria Mängel.

Üks mullune esikoht: roderik 
gross.

Üks möödunud aasta võitjaid Andreas Kalvet
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Viimsi Vallavalitsus kuu-
lutas detsembrikuu lõpus 
välja konkursi valla raa-
matukogu juhataja ame-
tikohale, kuhu kandidee-
ris üheksa inimest. Alates 
19. märtsist asus sellesse 
ametisse Jane Palu, keda 
siin tutvustame. 

Kus töötasite enne Viimsi Raa-
matukogu juhataja kohale 
asumist?

Töötasin üle nelja aasta 
Tallinna Ülikooli Akadeemili-
ses Raamatukogus vanemraa-
matukoguhoidjana.

Kui pikk on Teie tööko-
gemus raamatukogus ja kus 
seda ala õppisite?

Olen töötanud raamatuko-
gudes alates 2003. aasta au-
gustist (alustasin kooliraama-
tukogus ja andsin paralleelselt 
ka tunde, st tegin õpetajatööd). 
Hariduselt olen pedagoogika-
magister klassiõpetaja erialal 
ning lisaks lõpetanud raamatu-
kogunduse kutseõppe 2006. aas-
ta kevadel Tallinna Ülikoolis.

Kui hästi tunnete Viimsi 
valda? Kas elate siin?

Viimsi valda ma kahjuks 
veel väga hästi ei tunne. Seos 
Viimsi vallaga on perekond-
likku laadi (Viimsi Vabaõhu-
muuseumi lähistel rannal pa-
lus abikaasa mu kätt kaheksa 
aastat tagasi ning laulatus toi-
mus Viimsi vabakoguduses) ja 

Viimsi Raamatukogu juhatab Jane Palu

Viimsi raamatukogus 
l 1.–4. aprillini raamatu-
näitus “Naer on terviseks“
l Lastele: 1.–30. aprillini 
“Mängime ja nuputame!“
l 11.–30. aprillini “Arhitek-
tuuri lummuses”
Prangli raamatukogus
l 2.–30. aprillini Raamatu-
näitus “Mis lind see on?“

mitmed tuttavad töötavad või 
elasid varem siin vallas. 

Nooremana armastasin ka 
siinses rannas käia. Prangli 
saarelgi olen korduvalt käinud 
alates 1991. aastast (esimesena 
tõi meid Pranglile 5. klassis 
klassijuhataja) ning ka hiljem 
sattusin sinna korduvalt taga-
si. Nüüd pole kahjuks Pranglil 
käinud juba varsti 10 aastat, 
kuigi igal aastal puhkuseplaa-
ne tehes kerkib see esile. Het-
kel kahjuks ei ela Viimsis.

Pidite kandideerimisel esi-
tama oma plaane seoses uue 
töökohaga. Palun tutvustage 
neid lühidalt!

Tõepoolest oli mul Viimsi 
Raamatukogu juhataja ame-
tikohale kandideerides palju 
plaane. Mitmed plaanidest aga 
on juba eelmise juhataja poolt 
ellu viidud. 

Hetkel alles tutvun siinse 
raamatukogu töökorralduse 
jm-ga, tulevikus aga sooviksin 
näha veel enam lugejaid Viimsi 
Raamatukogus ehk seda, et raa-
matukogust võiks saada veel-
gi suurema hulga vallaelani-
ke jaoks vabaajakeskus, kuhu 
tullakse kogu perega. Minu 
sooviks on, et Viimsi Raama-
tukogu oleks Viimsi elanikele 
tuntud ja hinnatud kui atraktiiv-
ne, sõbralik, info- ja nõustamis-
teenust pakkuv arenev kultuuri-
asutus, mis muudab kogukonna 
elu veelgi vaimurikkamaks. 

Enne, kui saan asuda oma 
ideede täpsemale elluviimisele, 
soovin läbi viia lugejauurimu-
se Viimsi valla elanike seas, et 
teada saada nende ootused raa-
matukogule ning rahulolu ole-
masoleva teenusega. Eelkõige 
on raamatukogu ju lugeja jaoks 
ning oma töös peame lähtuma 
lugeja rahulolust ja soovidest. 
Sarnase uurimuse viisin läbi ka 
TLÜ Akadeemilises Raamatu-
kogus 2010. aasta novembris.

Millisest kirjandusest ise 
kõige rohkem lugu peate?

Tunnen huvi kõige enam 
Eesti lähiajalugu puudutava, 
onomastika, genealoogilise ja 
kristliku kirjanduse vastu. 

Mis raamat praegu poo-
leli on?

Praegu on pooleli mitu raa-
matut. Huvipakkuvaim neist on 
Raimo Raagi kirjutatud “Talu-
rahva keelest riigikeeleks”.

Küsis 
Annika Poldre

„Tulevikus sooviksin näha veel enam lugejaid Viimsi raamatukogus,” ütleb Jane Palu.

kuulutab välja konkursi raamatukoguhoidja ametikohale.
Peamisteks ülesanneteks on:

- kvaliteetne ja kaasaegne lugejateenindus 
- kirjanduslike ja temaatiliste sündmuste korraldamine

- projektide kirjutamine
- koduloo andmebaasi täiendamine

- raamatukogu turundus ja mainekujundus 
Kandidaadile esitatavad nõudmised:
- erialane haridus või selle omandamine

- väga hea eesti keele oskus
- hea inglise ja vene keele oskus

- hea arvutikasutamise oskus (tekstitöötlus, internetiotsing)
- hea kirjanduse tundmine

- klienditeenindusoskused ja väga hea suhtlemisoskus korrektseks lugejateeninduseks
- valmisolek töötada õhtuti ja nädalavahetusel

- rõõmsameelne ja sõbralik
- täpne, püsiv, järjekindel, kannatlik

- meeskonnatöö oskus, empaatiavõime ja koostöövalmidus
- rutiini- ja pingetaluvus

Kasuks tuleb:
- laste- ja noortetöö kogemus

- projektide kirjutamise kogemus
- raamatukogus töötamise kogemus

- raamatukoguprogrammi Urram’iga töötamise kogemus
Meie pakume:

- head ja töökat kollektiivi
- suurepärast raamatukogufondi

- kaasaegset töökeskkonda
- arenguvõimalust

Üldandmed:
Tööaeg: täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töö liik: tähtajatu

Lisainfo:
Kui tunned, et see on just see töö, mida soovid teha, kandideeri kohe või võta meiega 

ühendust ja küsi lisainformatsiooni. Kõigile vestlusel käinud kandidaatidele anname kindlasti 
personaalset tagasisidet!

CV, koos sooviavalduse ja motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 08.04.2012 elektrooniliselt 
jane@viimsivald.ee või aadressil Kesk tee 1, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi märgusõnaga 
“raamatukoguhoidja konkurss“. Meie raamatukogu kohta leiad infot meie koduleheküljelt 

http://www.viimsiraamatukogu.ee/ 
Täiendav informatsioon: tel. 606 6934 Jane Palu või jane@viimsivald.ee
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Mis paat see on – 
karveelplangutu-
sega paat
Tänapäeval oleme harjunud, et paatide küljed 
on siledad ning laudade liitekohti pole näha. Va-
nemat tüüpi klinkerplangutusega paate (vaata 
VT 10.02.2012) kohtab sileda küljega veesõidu-
kitest tunduvalt harvemini. Millal sileplangutu-
sega paadid aga klinkerplangutuse välja tõrjusid?

Karveel- ehk sileplangutus ei ole maailmas eriti uus leiu-
tis. Vahemerel ja idamaades kasutati seda juba antiikajal 
ning hollandlased võtsid selle tehnoloogia oma laevade 
juures kasutusele 15. sajandil. Eesti paadiehitusse ei jõud-
nud karveelplangutus aga enne 20. sajandi algust. 

Teadaolevalt esimesed, kes säärasel moel oma paadi 
valmis ehitasid, olid Aksbergid Aksi saarelt. 1904. aastal 
valmis neil Eesti esimene sileplangutusega paat. Pärast 
seda hakkas see tehnoloogia levima ka teiste Eesti paadi-
meistrite hulgas ning muutus järjest populaarsemaks.

Karveelplangutusega paadi ehitamiseks on vaja väga 
oskuslikku paadiehitajat, kellel on pikaajaline puutöö ko-
gemus. Nimelt peavad plangud asetsema täpselt üksteise 
vastas, sest muidu hakkab paat vett läbi laskma. See teeb 
sobivate plankude lõikamise äärmiselt täpsust ning koge-
must nõudvaks tööks. 

Lisaks vajab karveelplangutusega paat üldiselt ka tu-
gevamat raami (ehk paadikaari ning kiilu). Suurema kaa-
luga raamistik on ühtlasi põhjuseks, miks see plangutus 
jõudis nõnda hilja kasutusele paatide puhul, samas kui 
laevadel kasutati seda juba ammu. Rahvas lihtsalt eelistas 
kergemaid ja lihtsamalt valmivaid klinkerplangutusega 
paate. Karveelplangutuse eeliseks on omakorda parem 
manööverdamisvõime merel ning see võimaldab vedada 
suuremaid koormaid. 

Kuna 20. sajandil hakati paate tootma ka tööstuslikult, 
siis muutusid karveelplangutusega paadid paremini kätte-
saadavaks ning tänapäevaks on sellest saanud enimkasu-
tatav plangutus paadiehituses. Eestis kastutatakse mõnel 
pool nimetuse karveelplangutus asemel väljendit kravell-
plangutus, mis tuleb plangutuse Skandinaaviamaades ka-
sutatavast nimevormist.

Kellel paatide vastu sügavam huvi, võib külastada ka 
Rannarahva Muuseumi näitust “Paadi elu”, kus väljas eri-
nevaid paate ja paatidega seotud huvitavat infot. Rohkem 
infot veebiaadressil www.rannarahvamuuseum.ee.

Maivi Kärginen
Rannarahva Muuseum

Karveel- ehk sileplangutus.

niipea, kui lumi sulama 
ja jää lagunema hakkas, 
asusid rannakülade paadi-
mehed oma veesõidukeid 
korda seadma. nii oli see 
toimunud põlvest põlve. 
Väikesel Aksi saarel alga-
sid aga 1905. aastast uut-
moodi paaditööd – hakati 
ehitama karveelplangu-
tusega mootorpaate. 

Aksi paaditöökoja kuldne aeg 
oli enne Esimest maailmasõda, 
mil Tallinnas leidus hulgaliselt 
jõukaid paadiostjaid. Sellest 
kirjutab oma mälestustes Ha-
rald Aksberg.

“1876. aastal Aksil sün-
dinud saarepoiss Aleksander 
Aksberg oli merega ja põlvest 
põlve päritud tehniliste aru-
saamadega kokku kasvanud. 
Paaditöid õppis ta isa ja venna 
kõrvalt.

Sel ajal sõideti tihti Soo-
me ja seal, Helsingi laevaehi-
tusdokis, praeguses Värtsiläs, 
ehitati toredaid sileda ehitus-
viisiga paate. Aleksander läks 
juhataja juurde ja sai loa paadi-
töid vaadata. Koju tulles pani 
ta kohe siledate paatide ehitus-
töö käima. 

Järgmisel kevadel, aas-
tal 1905 pani ta uuele paadile 
purjed peale ja läks Helsingist 
Eesti-ranna esimest paadimoo-
torit ostma. Soomlased imes-
tasid: “Vai Virossa laiteta sel-
laista venettä!” Mootorifirma, 
millega äri tehti, ostis Aksber-
gilt paadi ära, vastu saadi paa-
dimootor Teräsvuori.  Mootor 
pandi teise, selleks otstarbeks 
kaasa võetud paati  – Alek-
sandri naise isa Isak Klamas 
oli teise paadiga kaasa sõitnud 
– ja sõideti koju.

Mootorpaat tõi Aleksand-
ri kaluriellu suuri muudatusi. 
Varem oli ta kalade turuleve-
damiseks purjetanud ja isegi 
sõudnud Aksilt Tallinna, nüüd 
sõitis ta mootorpaadiga. Uut-
moodi paat äratas tähelepanu, 
Tallinna rikastel ärimeestel 
tekkis mootorpaadihuvi ja 
paate telliti isegi edasimüü-
giks. Aksilt hakkas paate telli-
ma ka tehnikafirma Schröder, 
mis müüs Tallinnas Ameerika 
kahetaktilisi Ferro paadimoo-
toreid – ühesilindrilisi (3 hj) ja 
kolmesilindrilisi (25 hj). 

Aleksander otsis ümbrus-
konnast puutöömehi ja sep-
pasid ning kutsus nad tööle. 
Vahetevahel töötas saarel kuni 
kümme töömeest. Mootorpaa-
te ehitati palju, mõni paat tehti 
isegi vene sõjaväele. Tallinna 
linnapea Lender ja ehitusülem 
Tabur tellisid 45 jala pikkuse 
puksiirpaadi 25-hobujõulise Bo-
linderi mootoriga. Raamatu-
kaupmehed Ploompuu ja Pih-
lakas tellisid 50 jalga pika, 
kolmesilindrilise 25-hobujõu-
lise Ferro mootoriga turisti-
paadi. See oli suurim Aksilt 
tellitud paat ja hakkas sõitma 
Tallinna–Pirita liinil. Paadi 

Esimene mootorpaat Eestis

kiirus ilma lastita oli 10 sõlme. 
See paat oli pardale võtnud 
kuni 200 inimest. Hiljem are-
nes sellest Tallinna Laevaühi-
sus. Ka endale ehitati ilusaid 
kala- ja reisipaate. 

Paadi väljavedamine Aki-Madise elumajast 1912. Aleksander ehitas talvel oma uue maja elutoas paate. 
Et paat välja mahuks, on maja uksed eest ära tõstetud. Paadi ees seisab Konrad Aksberg, tagapool 
Johannes Katk, tundmatu mees, Aleksander Aksberg, Mart Türnapu ning tüdrukud Eveline ja Anni. 
August Luusmanni foto

Mootorpurjekas Finland u 1914. Selle paadi ehitas Aleksander esialgu oma pere jaoks, kuid kohe ilmus 
ostja, kes andis paadile nimeks Finland. Aleksander ise on paadis vasakult teine. August Luusmanni foto

Kui algas maailmasõda, 
langes rubla kurss peaaegu 
nullini. Nii juhtuski, et ühe 
kontrahti järele, mis oli sõlmi-
tud enne sõda, ehitati 8-meet-
rine mootorpaat, mille tellija 

vägisi ära võttis. Lepingu järgi 
saadud raha eest sai osta 65 kg 
rukkijahu.”  

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum

Puksiirpaadi “Laine“ töötoast välja vedamise talgud 1913.a. Selle paadiga hakati Tallinna ehituste jaoks 
liiva ja kive vedanud purjekaid Tallinna reidilt sadamasse pukseerima. A. Luusmanni foto
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Kevadet on juba õhuski 
tunda ning tärkamise ja 
märkamise oskus annab 
rohkemat avastamist ja 
äratundmist.

Suur Nädal on kirikus “liikuv 
nädal” koos oma liikuvate pal-
mipuudepüha, suure neljapäe-
va, suure reede ja ülestõusmis-
pühadega. Nad liiguvad nõnda, 
et nende pidamise kuupäevad 
on iga aasta erinevad, kuid nen-
de sisu on ikka muutumatu ja 
korduv. 

Aega saab võtta nii lineaar-
selt kui ka tsükliliselt. Osaliselt 
on tõesti iga päev ja aeg kordu-
matu ning jäädavalt mööduv, 
kuid samas on olud ja hetked, 
igatsused, unistused ikka sarna-
sed, on äratuntavad ikka ja jälle. 

Suur nädal on kirikus vast 
kõige inimlikum ja vastandli-
kum nädal üldse. Alates pal-
mipuudepüha rõõmuhõiskami-
sest ja Jeesuse kuninglikku Je-
ruusalemma saabumisest ees-
lisälu seljas, jõudes viha ja kät-
temaksu tunnini. Suure nelja-
päeva õhtu oma kodusest mil-
jööst, ühisest püha õhtu söö-
maajast ja sõprusest ning truu-
duse tõotustest viib reetmise ja 

hülgamiseni. Suure reede mäs-
savast rahvahulgast, kes nõuab 
verd ja vaatemängu, jõuab see 
peitumise, tasaduse ning vai-
kuse päeva. 

Teisalt on suure nädala 
aeg ka kõige jumalikum, sest 
ilma selleta poleks tähendust 
ei jõulupühadel ega suvistel 
ehk nelipühal, isegi jaanipäev 
kiriklik pool on sellega otse 
seotud. Selles nädalas seotakse 
kokku mõisted: taevas ja maa, 
inimene ja Jumal, surm ja elu, 
kannatus ja pääsemine, lõplik 
ning lõpmatu. Ilma üheta pole 
teist ja samas oleme ühte või 
teist sõnapaarist alati kogenud. 

Kõik see võetakse kokku 
vaiksesse laupäeva, mis on 
vaikuse aeg, kuna vaikust on 
võimalik kõigega täita. Lau-
päev on vanas eesti keeles tun-
tud ka “poolpäevana”, sest te-
mas on osaliselt peidetud palju 
tähtsama päeva sisu. Temas on 
järgmise päeva tähenduskuma. 
Seepärast tunneme jaanilau-
päeva, jõululaupäeva jne. 

Vaikse nädala laupäeva on 
pikitud sisse juba ülestõusmi-
se märgid, rõõmu eeltoonid ja 
elamise lootus. Ja kõike, mida 
teeme, tunneme, mõtleme, läbi 

pisarate või naeratuse, ei ole 
tehtud vaid tänaseks ega hom-
seks, vaid ongi olulised suisa 
igavesti.

Seepärast kutsuvadki Viim-
si Rannarahva Muuseum ja 
Viimsi Püha Jaakobi kirik rah-
vast laupäeval, 7. aprillil kell 
12–15 perepäevana pühademu-
ne värvima, pajuoksi kaunista-
ma ja kuulama “Munadejuttu“, 
kust ja kuidas see komme on 
tulnud.

Olete oodatud suurel nä-
dalal Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikusse!

Arho Tuhkru

Suur nädal Viimsis
rannarahva Muuseumi 
mereteemaline mängu-
tuba ootab oma väikeseid 
sõpru külla.  

Sünnipäevapeod muuseumi 
mängutoas on kindlasti teist-
laadi – igal pisipõnnil on või-
malus päästevest selga tõm-
mata, paadi pardal ohutult 
kõõluda ja rooliratast keerata, 
tunda ennast vapra kapteni, 
metsiku mereröövlina või hoo-
pis kauniks merineitsiks ke-
hastuda. 

Iga lapse Maailma Kõige 
Toredamat Päeva aitavad veel 
kordades toredamaks muuta 
vahvad mängujuhid, kentsa-
kad kostüümid, temaatilised 
tegevused ja merelised meis-
terdamised.

Sünnipäevapidu mereteema-
lises mängutoas:

E–R kell 12.00–14.30, kell 
15.00–17.30, kell 18.00–20.30;

L–P kell 10.00–12.30, kell 
13.00–15.30, kell 16.00–18.30.

Kutsu oma sünnipäevale 
külla vahva külaline vastavalt 
soovile:

* Mereröövlite aardejaht. 

Muuseumisse mängima ja 
sünnipäeva pidama

Viimsi Kooli noored näitlejad 
võtavad pidulised endaga kaa-
sa reisile Kurrakaara saarele. 
Lisaks lõbus aardejaht, laulud 
ja mängud.

* Toredaid mereteemalisi 
mänge ja meisterdamisi sünni-
päevapeol aitab läbi viia muu-
seumi peremees onu Raivo.

* Muusikalised sünnipäe-
vapeod laulu, tantsu ja pill-
mänguga Pipist mereröövlini. 

* 1,5–3-aastastele lastele 
mõeldud kunstiprogramm Kuns-

tiköök. Pidulised valmistavad 
koos toredaid kunstiteoseid, mis 
jäävad sellest päevast endale 
mälestuseks.

*Tempokad ja lõbusad sün-
nipäevapeod koos Pipi või me-
reröövlipealikuga.

Mereteemaline mängutuba 
asub Rannarahva Muuseumis, 
Viimsis, Pringi külas (Nurme 
tee 3). Vaata lisainfot: www.
rannarahvamuuseum.ee.

rannarahva Muuseum

Igal pisipõnnil on võimalus päästevest selga tõmmata, paadi pardal 
ohutult kõõluda ja rooliratast keerata.

Suur nädAL VIIMSI PÜHA 
JAAKObI KIrIKuS
l 01.04. k 11 Palmipuude-
püha jumalateenistus kirikus 
l 01.04. k 13 Palmipuude-
püha Rohuneeme kabelis
l 05.04. k 18 Suure nelja-
päeva jumalateenistus 
kirikus
l 06.04. k 11 Suure reede 
liturgiline jumalateenistus 
kirikus
l 08.04. k 11.15 Ülestõus-
mispüha jumalateenistus 
kirikus (ETV teleülekanne)



8 30. märts 2012

Kõige suuremad
Arvake ära, kes on suurimad Eesti linnud? Kured 
läinud, kurjad ilmad, haned läinud hallad maas, 
luiged läinud lumi taga. Kured, haned ja luiged 
on kõik kogukad linnud. Õige – luiged on suuri-
mad! 

Kühmnokk-luik ja laululuik on Eestis levinuimad. Kõi-
ge lihtsam on neid eristada noka värvi ja lendamise hääle 
järgi. Laululuige nokk on kollane, musta otsaga. Kühmu 
nokk aga on punane või oranž. Lendab kühmnokk suure 
vihinaga, laululuik peaaegu hääletult. Laululuik pasundab, 
nagu mängiks trompetit – see on tema laul. Kuigi inglise 
keeles tähistatakse kühmnokka “tummluigeks”, ei saa öel-
da, et ta ei häälitse. See on omapärane krigin, mis nende 
kurgust kevaditi kostab.

Kühmnokapaar elab reeglina koos, kuni surm neid la-
hutab. Varakevadel valitakse elamiseks sobiv rahulik la-
hesopp. Konkurendid aetakse sealt jõuga minema. Neid 
tooreid vaatemänge olen juhtunud paaril kenal varahom-
mikul nägema. Ühel korral lõppes see konkurendi verista-
misega jõuliste nokahoopide tagajärjel. Luige hoobid on 
nimelt sellise tugevusega, et peletavad murdmismõtted 
peast isegi rebasel. Tean Viimsi vallas kohta, kus rebased 
ja luiged elasid teineteisest paarikümne meetri kaugusel.

Kühmnokad pesitsevad kuhilate otsas, mida nad ehi-
tavad madalasse vette või kaldale. Pesa võib olla ehitatud 
roost või adrust. Linnud kasutavad sarnast pesakohta igal 
aastal, kuid halvasti valitud kohta ehitatud pesa võib meri 
lihtsalt ära uhtuda. 

Emane muneb pessa üle viie muna. Tavaliselt kühm-
nokal ei kasva üles üle kolme-nelja tibu, kuid meie vallas 
olen kohanud ka kaheksalapselist perekonda. Koorudes on 
pojad hallid karvapallid. Pole harv, et tibud saavad vane-
mate seljas sõita. Kindlasti käib perekond koos söömas. 
Pojad muutuvad lennuvõimeliseks umbes kahe kuu jook-
sul. Jaak Põdra andmeil on kühmnoka lennukiirus kuni 
90 km/h. See võib tõele vastata, kuna Rohuneeme teel 
autoga lubatud maksimaalset sõidukiirust arendades jäin 
paralleelselt lendavate luikedega võrreldes oluliselt aeg-
lasemaks.

Põhimõtteliselt kehtib eelnevalt kirjeldatu ka laulului-
kede suhtes. Välja arvatud, et laululuiged umbusaldavad 
inimest oluliselt rohkem oma kolleegidest kühmnokka-
dest. Laululuiged kuuluvad meil looduskaitse alla, kühm-
nokad mitte. Laululuige võib segamini ajada harvemini 
läbilendava väikeluigega. Kõige lihtsam on neid eristada 
noka järgi. Väikeluigel on enamus nokast must ja väike 
osa silmade pool on kollane. Laululuigel aga vastupidi, st 
nokast enamus on kollane, ainult väike osa noka tipus või 
sõõrmetest tipuni on must. 

Kilvar Kessler

AASTArIng LInnurIIgIS

Kühmnokk-luik. Fotod Kilvar Kessler

Kühmnokk-luik.

Toimetuses käis murelik vallaelanik Leppneemest Puisniidu 
teelt. Puisniidu tee ja selle ümbrus on looduse poolest kaunis 
elupaik ja mitte ainult inimestele – seal võib kohata ka met-
saelanikke: rebaseid, jäneseid, kitsi ning põtru. nende pärast 
lugeja toimetusse tuligi. 

Ühel veebruarihommikul nägi Puisniidu tee elanik Merike oma 
kodu juures põtra, kes lasi inimese endale üllatavalt lähedale ning 
ei põgenenud ka pildistamise eest. Miks ta inimese eest koos po-
jaga ei põgenenud, selgus kohe. Põder oli Puisniidu teel koos ühe 
pojaga hüpanud üle võrkaia, teine poeg aga valis millegipärast 
ülehüppamiseks raudaia, kuid ei suutnud sellest üle hüpata ja jäi 
vigastunult aia terava tipu otsa rippuma. Loomulikult ei saanud 

põdraema sealt poja juurest lahkuda. Abistamiseks polnud enam 
muud teha, kui vaid helistada hädaabinumbrile, kust suunati loo-
makaitse numbrile ja selle kõne peale tuldi ning koristati piinlev 
loom ära. 

Näinud nii kurba vaatepilti, tuli Merike toimetusse, et avaldak-
sime soovituse vallelanikele: kes pole veel piirdeaeda rajanud, 
soovitame raudaia asemel teha puitaia. Kommunaalameti teatel 
on seda ka vallavalitsus soovitanud. “Seadusega ei saagi kõike et-
te kirjutada,“ arvab Merike, „kuid inimesed peaksid looduse kes-
kel elades mõtlema ka loomadele.“ 

Selle arvamusega ühineb ka toimetus. 
VT

Põdravasikas hukkus raudaia otsas

Tuntud loomaarstid pea-
vad lemmikloomade hea 
tervise kuu raames üle 
Eesti tasuta loenguid.

Aprill on lemmikloomade 
hea tervise kuu. Selle raa-
mes leiavad ajavahemikul 31. 
märtsist kuni 28. aprillini üle 
terve Eesti aset loomaarstide 
tasuta loengud. Loengute te-
maatikaks on lemmikute seas 
levinud terviseprobleemid 
ning nende ennetamine, vas-
tutustundlik loomapidamine 
ja lemmikloomadele hea elu-
kvaliteedi tagamine. Loengu-
tel jagab lemmikute vastutus-
tundlikku pidamist puudutavat 

infot Eesti Loomakaitse Selts, 
toitumisalast infot Royal Ca-
nin ning tervislikke elutingi-
musi puudutavat infot annavad 
loomaarstid ja teised kaasatud 
partnerid.

Eesti Loomakaitse Seltsi 
juhatuse liikme Tania Selarti 
sõnul seisneb lemmiklooma-
de hea tervise kuu läbiviimise 
mõte selles, et loomaomanikud 
suunaksid igapäevaselt tähele-
panu oma lemmiku tervisele 
ja heaolule. Laiem eesmärk 
on propageerida ühiskonnas 
vastutustundlikku loomapida-
mist. Selart lisas: “Loengud 
annavad suurepärase võimalu-
se vajalike ja õigete teadmiste 

kogumiseks, mille tulemusel 
on igal loomaomanikul või-
malik oskuslikult tagada oma 
loomale hea tervis ja kvaliteet-
ne elu.”

Loomaarst Tiina Toometi 
sõnul on ürituse eesmärk lem-
mikloomapidamiskultuuri eden-
damine Eestis. 

Loengusarjas jagavad in-
formatsiooni ja nõuandeid nii 
Eesti Loomakaitse Selts kui ka 
loomaarstid ning Royal Canin 
Estonia pakub lemmiklooma-
omanikele toitumissoovitusi. 
Loengutel osalemine on tasuta, 
kava ja registreerumisvõimalus 
on Eesti Loomakaitse Seltsi ja 
Royal Canin Eesti Faceboo-

ki lehekülgedel. Samuti saab 
registreerida e-posti aadressil  
info@loomakaitse.ee. Ürituse 
peaponsor on Royal Canin Es-
tonia, kelle eesmärk erinevate 
projektide toetamisel on lem-
mikloomade elukvaliteedi pa-
randamine Eestis ning koerte ja 
kasside väärkohtlemise enneta-
mine. 

https:/ /www.facebook.
com/pages/Eesti-Loomakait-
se-Selts/128642107241339?sk
=app_284502094955793

www.loomakaitse.ee 

Tania Selart
Eesti Loomakaitse Seltsi 

juhatuse liige

Loengud lemmikloomapidajatele

Viimsi poolsaare elurikkus / 2
Euroakadeemia magist-
rant Lily Kivila tutvustab 
järgmisi loomariigi esin-
dajaid, kelle mitmekesi-
sust ja arvukust Viimsi 
vallas ta uurib. 

Harilik kärnkonn 
(bufo bufo) – Euroopa 
suurim kärnkonlane
Harilik kärnkonn on meie ta-
valisemaid konni, keda leidub 
igal pool Eestis. Kehaehituselt 
tugev, pupill horisontaalne, 
nahk väga näsaline. Värvuselt 
on ta ühtlaselt pruunikas, kõ-
hualune on määrdunudvalge 
või kollakas. Alapool tavali-
selt valkjas või hall, tumeda-
ma marmorja mustriga. Silma 
vikerkestad sügavkuldsed või 
vasekarva. Välised kõlapõied 
puuduvad. 

Harilik kärnkonn on suurt 
kasvu, eriti emased loomad 
(10–15 cm), kes on isastest 
palju suuremad. Saaremaal 
elutsevad kärnkonnad on 
oma mandril elavatest liigi-
kaaslastest tublisti koguka-
mad (kuni 17 cm pikkused 
emasloomad).

Harilik kärnkonn siirdub 
vette vaid 6–8 päeva kestvaks 
kudemisperioodiks. Kärnkon-
nad koevad aprilli lõpus või 
mai esimesel poolel, valides 
omale veekogus sügavama 
(25…40 cm), kõrkjate vahel 
asuva paiga ning kasutades 
aastast aastasse samu veeko-
gusid. 

Jõudnud kudemispaika, 

krooksub isasloom seal käuk-
suva häälega, meelitades nii-
moodi emaseid. Hariliku kärn-
konna kudu on kuni 5 m pikku-
ne nöör, milles on 1000…7000 
marjatera. Koorunud kullesed 
on 1–1,3 cm pikad ning moone 
toimub 2–3 kuu pärast, selleks 
ajaks on kullesed kasvanud 
umbes 2 cm pikkuseks.

Talve veedavad kärnkon-
nad maismaal, olles septembri 
lõpust aprilli alguseni pinna-
sesse kaevunud. 

Toidujahile siirduvad kärn-
konnad videvikus ja öösiti, kui 
õhk on niiskem. Nagu teised 
konnad, tarvitavad nad toiduks 
valdavalt selgrootuid – ena-
masti putukaid ja limuseid. 
Harilik kärnkonn saab sugu-
küpseks 3–4 aasta vanuselt 
ning vangistuses on ta eluiga 
ulatunud 36 aastani. Kärnkonn 
on looduskaitse all. 

Tähnikvesilik 
(Triturus vulgaris L.)
Tähnikvesilik on väike, 8–11 
cm pikkune sabakonnaline, kel-
lel on pikk saba, mis moodus-
tab poole kogu kehapikkusest. 
Nagu nimigi ütleb, on tähnik-
vesiliku oliivpruuni selja ja 
kollaka kõhualusega keha kae-
tud tumedate täppidega, mis 
moodustavad erinevaid must-
reid. Looma nahk on sile või 
peensõmerjas. 

Tähnikvesilik on rangelt 
seotud metsadega, eelistades 
leht- ja segametsi ja vältides 
avamaastikku. Ta elutseb var-
julistes ja niisketes paikades 
ning on öise eluviisiga. Vaid 
mõnikord pärast vihma võib 
tähnikvesilikku näha ka päe-
val liikumas. Tavaliselt on nad 
peitunud pehkinud kändudes-
se, mahalangenud puude koore 
alla ja teistesse peidukohtades-
se. 

Oktoobrist alates on vesili-
kud talveunes, asustades lehe-
hunnikuid, mutiurge, ka keld-
reid ja kartulikoopaid, kus nad 
asetsevad 3–5 isendist koosne-
vate gruppidena. 

Pärast ärkamist märtsi lõ-
pul või aprillis siirdub tähnik-
vesilik vette, eelistades mada-
laid ja soojaveelisi tiike, järvi, 
kraave või ojasid. Vesilike si-
gimisperiood on pikk ning see 
kestab juuni lõpuni. 

Pulmaajal muutuvad vesili-
kud erksavärviliseks ning isas-
te seljale kasvab lainjas oran-
žiservaline hari, mida mööda 
kulgeb pärlmuttersinine triip. 
Emastel loomadel harja ei teki. 

Paaritumine toimub, kui vee-
temperatuur on vähemalt 10°C 
ning sellele eelnevad pulma-
mängud, mille käigus vesiliku-
paar vilkalt ringi ujub ning isa-
ne saba liigutades emase külgi 
müksib. Kogu kevade vältel 
muneb emane kokku 60…700 
muna, peale munemist rullib ta 
iga muna eraldi veealuse tai-
melehe vahele. 

Vastne koorub munast 14–
20 päeva pärast. Vastsestaa-
dium kestab 60–70 päeva ning 
veekogust väljudes on noor 
vesilik 32–36 mm pikkune. 
Vesilikud saavad suguküpseks 
2.–3. eluaastal. 

Toiduks püüavad tähnikve-
silikud hulkjalgseid, vihmaus-
se ja mitmesuguseid putukaid, 
kuid vees elades on ta menüü 
hoopis teine – siis on peami-
seks toiduks sääskede, kiilide 
ja ujurite vastsed, limused, ka-
lamari ja konnakudu. 

Sääsevastseid süües hoia-
vad vesilikud vaos sääskede 
arvukust. Et tähnikvesilik on 
seotud metsadega, siis vähen-
dab metsade maharaiumine ta 
arvukust. Seetõttu kuulub ta 
looduskaitse alla (bio.edu.ee).

Harilik kärnkonn.

Tähnikvesilik.

TuLgE APPI!
Kallid Viimsi poolsaare 
elanikud! Ootan endiselt 
teie lugusid kahepaiksete 
(konnad, vesilikud) ja roo-
majate (sisalikud, rästik, 
nastik, vaskuss) kohta. 
Lily Kivila. Tel 609 0472, 
lily.kivila@mail.ee. AITÄH!

Loe ka VT, 16. märts
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Viimsi poolsaare tipus 
paikneb üks eriline maja-
ke – Püünsi Kooli laste-
aed. See on koht, kus 
lastel on võimalik õppida 
maailma tundma läbi 
projektõppe. Kuna laste-
aed paikneb roheluse 
keskel ning jalutuskäigu 
kaugusel merest, on meil 
suurepärased võimalused 
avastada metsa ja mere 
võlusid. nii ongi lasteaia 
süvaõppe suunaks kuju-
nenud keskkonna-
kasvatus. 

Selle õppeaasta projekti tee-
ma – “Misse ja Kombu mere 
lood” – sai valitud koos lastega 
ja ühiselt otsustati, et soov on 
rohkem merega tuttavaks saa-
da. Meie lasteaia maskottideks 
on kaks laste poolt loodud 
uudishimulikku kaheksajalga 
Kombu ja Misse. 

Maskotid on Püünsi laste-
le headeks sõpradeks, kui on 
vaja lohutust leida, nendega 
koos tarkuseteri ammutada 
või läbi nende võlukombitsa-
te väärtusi ja reegleid endale 
selgitada. Kes tunneb merd 
veel paremini, kui üks uudishi-
mulik kaheksajalg? Nii olidki 
Misse ja Kombu hea meelega 
valmis lapsi läbi meremaailma 
juhtima, neile merest lugusid 
jutustades. 

Õuesõppe tegevustes käi-
me mitu korda kuus mere ääres 
mere erinevat iseloomu imet-
lemas, Misse ja Kombu tihti 
kaasas. Kivide peal on põnev 
mängida, uurida meretaimi ja 
linde ning avastada merevee 
erinevaid olekuid vastavalt 
aastaajale.

Käime igakuiselt merd pil-
distamas ja oleme erinevate 
tehnikatega merekunsti teinud. 
Meil tekkis huvi, kuidas teised 
Eestimaa lapsed merd kujuta-
vad ja selleks, et mere erinev 
nägu lastele ka läbi kunsti aru-

Laste kunstitööde näitus

saadavamaks saaks, otsustasi-
me korraldada ühe toreda me-
renäituse, mida saaksime oma 
lasteaias eksponeerida.

Tänavu veebruari lõpus 
korraldaski Püünsi Kooli las-
teaed üle-eestilise laste kunsti-
tööde näituse “Mina elan mere 
ääres”; mis oli pühendatud 
Eesti Vabariigi aastapäevale. 
Seesugune näitus andis lastele 

võimaluse näha, kui erinevalt 
on võimalik merd kujutada, 
missuguseid tehnikaid kasu-
tatakse, milliseid tundeid ja 
lugusid on võimalik pildi sisse 
panna. Näitus tekitas oodatud 
uhkuse tunde – mina elan mere 
ääres! Iga laps, kes näitust kü-
lastas, sai leida oma lemmiku. 
Väikesed kunstivaatlejad said 
olla erinevates rollides – lapsel 

avanes võimalus olla nii kuns-
tikriitik kui ka kuulaja.

Osalejaid  oli 11 lasteaiast 
ning ka ühest kunstikoolist. 
Osalesid: MLA Viimsi Las-
teaedadest Pargi lasteaed, 
Laanelinnu lasteaed, lasteaed 
Päikeseratas, Kohtla-Järve las-
teaed Pääsuke, Kohtla-Järve 
Kunstide kool, eralasteaed 
Tibu; eralasteaed Pääsupoeg; 
Klooga lasteaed, Kehra las-
teaed Lastetare, Loksa laste-
aed ja Rannamõisa lasteaed. 
Väikestel kunstihuvilistel üle 
Eesti oli kokku 35 juhendajat 
ning kunstitöid saadeti kokku 
lausa 164. Meie näitust käisid 
külastamas erinevad lasteae-
dade rühmad ning oma Püünsi 
Kooli ja küla rahvas. Suur ai-
täh kõigile osalejatele!

Laste kunstitööde näitus 
“Mina elan mere ääres” tegi 
meie mereprojekti palju mit-
mekülgsemaks!

Kristi Leppmets  
Püünsi Kooli lasteaia 
Misse rühma õpetaja

Viimsi lasteaia lapsed on 
terve talve aktiivselt te-
gelenud murdmaasuusa-
tamisega. Kui ilm lubas, 
toimusid liikumistegevu-
sed alati õues suusatades.

Lisaks sõidutehnika õppimi-
sele toimusid ka vabamängud 
suuskadel – jalgpall ühe suu-
saga, kull, luurekas. Lapsed on 
suusatundide üle väga õnneli-
kud ning vanematele meeldib 
ka väga, et lapsed suusatavad. 
See arendab hästi nende tasa-
kaalu, koordinatsiooni ja vas-
tupidavust.

Et tore suusatalv kokku 
võtta, toimus pühapäeval, 11. 
märtsil suur perepäev suus-
kadel Karulaugu terviserajal. 
Viimsi lasteaia hoolekogul õn-
nestus luua tõeline Karulaugu 

Viimsi Lasteaia suusahooaeg lõppes vahva 
perepäevaga suuskadel

suusakuurort koos sinna kuu-
luva atmosfääri, päikesepaiste, 
võistlushasardi ja maitsva toi-
duga. Palju vürtsi andsid hästi 
läbimõeldud pisiasjad nagu 
näiteks joogipunkt rajal, ergu-

tustamburiin stardis, suusalae-
nutus ning supila. Suusamara-
tonil olid kohal väiksemad ja 
suuremad lapsed koos perede 
ja sõpradega ning rajal lustiti 
koos. 

Kõiki lapsi ootas finišis suu-
samaratoni kuldne medal ja 
diplom ning lisaks Viimsi val-
la helkur, Fazeri suur kommi-
karp, Orbiti maiustused ning 
pääse Viimsi Kooli ujulasse.

Terve päeva toimusid Viimsi 
lastele mitmed põnevad üri-
tused, et kinkida peredele üks 
tore pühapäev! Täname siin-
kohal kõiki, kes ürituse läbi-
viimisel kaasa lõid – teid oli 
tõeliselt palju!

Viimsi lasteaia pere

Lapsed on suusatundide üle väga õnnelikud ning vanematele 
meeldib ka väga, et lapsed suusatavad.

Väikesed suusatajad rajal.

Laste töid merest.

Laanelinnu lasteaia roheline rühm näitust külastamas.

Miks on korterit 
kallim kütta kui 
eramut?
Eesti Energia e-teeninduses täidetud 4000-st 
energiaprofiilist ilmneb, et korteri ülalpidamis-
kulud ühe ruutmeetri kohta on kõrgemad kui 
eramul. 

Käärid korteri ja eramu vahel on suurimad just kütte pu-
hul. Eramutes on energiaprofiilide põhjal keskmine kütte-
kulu ühe ruutmeetri kohta aastas 6,40 eurot, korterites aga 
8,93 eurot. 

Eramute kohta on Eesti Energia e-teeninduses täidetud 
üle 1900 profiili, korterite kohta ligi 2100. Korterelamute 
kõrgemad küttekulud tulenevad peamiselt sellest, et ena-
mik korterelamuid on kaugküttel, suurem osa Eesti korter-
majadest on veel soojustamata ning enamikes kaugküttega 
korterites puudub võimalus kütteintensiivsust reguleerida.

Profiili täitnud kortermajade elanikest on 60% kaug-
küttel, mis on elektri- ja õlikütte kõrval üks kallemaid 
kütteliike. Kaugkütte hind võib piirkonniti olla rohkem 
kui kaks korda kõrgem kui näiteks kütmine maa- või õhk-
soojuspumbaga. Eramutel on suurem valikuvõimalus ja 
viimastel aastatel otsustabki üha rohkem eramuomanikke 
maa- või õhksoojuspumba kasuks.

Eramute omanikest ligi 40% vastasid, et nende elumaja 
on hästi soojustatud. Seevastu vaid iga viies korteri kohta 
profiili täitnu väitis, et tema kortermaja on hästi soojus-
tatud. Hinnanguliselt tarbitakse 40% energiast korterma-
jades, mistõttu peitub korterelamute rekonstrueerimises 
tohutu energiasäästupotentsiaal. Majaelanike jaoks väljen-
dub kasu kenamas hoone välisilmes ja väiksemates kütte-
kuludes.

Vale on arvata, et korterelamus ei ole võimalik kütte-
kulusid ise juhtida. Kütteregulaatorite ja -kulujaoturitega 
saab ka keskküttega korteris kütte intensiivsust reguleeri-
da ning iga radiaatori küttekulu mõõta. Ühistu saab esitada 
korteriomanikele arveid iga korteri tarbitud sooja koguse, 
mitte ruutmeetrite alusel. Korteriomanikel on aga võima-
lik ruumides, mida kasutatakse vähem, kütet maha keera-
ta. Efekt on suur, sest vaid 1 kraadi võrra toatemperatuuri 
alandamine tähendab ligi 5-protsendilist küttekulu alane-
mist.

Küttekulujaoturite paigaldamisel on eriti oluline maja 
arhitektuurist lähtuvate koefitsientide määramine korteri-
tele. Vastasel juhul maksavad maja ääreosas või ülemisel 
ja alumisel korrusel asuvate korterite omanikud kinni suu-
re osa keskosas paiknevate korterite küttekulust ja õiglust 
ei sünni.

Oma küttekulusid saab teistega võrrelda täites energia-
profiili Eesti Energia e-teeninduses. Keskkonda saavad lo-
gida ka inimesed, kes ei ole Eesti Energia kliendid või et-
tevõttega otseses lepingulises suhtes. Energiaprofiili saab 
täita eesti, vene ja inglise keeles.

Marja-Liisa Alop
Eesti Energia energiasäästu valdkonna juht 

Vale on arvata, et korterelamus ei ole võimalik küttekulusid 
ise juhtida. Foto Matton
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nr 9 Püünsi külas asuva Kepsu tee kinnistu omandamine
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Suur-Kaare tee L6
nr 11 Pärnamäe külas asuvate kinnistute omandamine: Lageda tee L5, Väike-Kaare tee L5 ja 
Tiigi tee L2
nr 12 Valla vara võõrandamine: Prangli saare Lääneotsa küla joogiveetrass
nr 13 Isikliku kasutusõiguse seadmine Kaare tee// Kaare põik// Ringi tee kinnistule: Fortum 
Termest AS gaasitorustik
nr 14 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine 

13.03.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED
nr 7 Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve
nr 8 Viimsi valla aukodaniku Lennart Meri stipendiumi statuut

13. märts 2012 nr 7
Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve 
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 1 ja 
“Viimsi valla põhimääruse” § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel. 

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve alljärgnevalt:
PÕHITEGEVUSE TULUD
OSA TULU KOOD EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHEN-
DAMINE

UUS EEL-
ARVE

35 Saadud toetused 0,00 2 669 398,19 0,00 2 669 398,19
3500 Sihtotstarbelised toetused 

jooksvateks kuludeks
0,00 437 215,19 437 215,19

352.00.17 Mittesihtotstarbelised 
toetused

0,00 2 232 183,00 2 232 183,00

 PÕHITEGEVUSE TU-
LUD

17 064 634,60 2 669 398,19 0,00 19 734 032,79

PÕHITEGEVUSE KULUD
TEGEVUSKULUD
OSA TEGEVUSALA  KOOD EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHEN-
DAMINE

UUS EEL-
ARVE

01 Üldised valitsussek-tori 
teenused

1 976 477,00 10 445,00 0,00 1 986 922,00

011121 Vallavalitsus 1 501 374,31 445,00  1 501 819,31
01130 Välispoliitika 0,00 10 000,00  10 000,00
04 Majandus 676 012,58 441 998,16 0,00 1 118 010,74
0451012 Teede ehitus - riiklik 0,00 128 393,00  128 393,00
045201 Viimsi -saared veetransport 179 000,00 301 305,16  480 305,16
049001 Muu majandus Viimsi 

saared
7 039,13 12 300,00  19 339,13

08 Vabaaeg, kultuur ja reli-
gioon

1 524 277,00 2 500,00 -10 000,00 1 516 777,00

08208 Kultuuriüritused 61 000,00 2 500,00  63 500,00
08550 Välissuhtlus 10 000,00  -10 000,00 0,00
09 Haridus 6 597 249,59 2 117 850,07 0,00 8 715 099,66
091101 MLA Viimsi Lasteaiad 2 550 584,85 20 175,07  2 570 759,92
092102 Püünsi kool 387 200,04 227 012,80 0,00 614 212,84
0921021 Püünsi kool - vald 387 200,04 763,00  387 963,04
0921022 Püünsi kool - riiklik 0,00 226 249,80  226 249,80
092122 Prangli Põhikool 23 971,00 82 829,63 0,00 106 800,63
0921222 Prangli Põhikool - riiklik 0,00 82 829,63  82 829,63
092201 Viimsi Keskkool 1 540 745,00 1 778 643,57 0,00 3 319 388,57
0922012 Viimsi Keskkool - riiklik 29 789,00 1 778 643,57  1 808 432,57
09800 Hariduse ja noorsootöö 

haldamine
30 748,70 9 189,00  39 937,70

10 Sotsiaalne kaitse 689 159,99 44 972,96 0,00 734 132,95
10 121 2 Erivajadustega inimeste 

hooldajate toetus
29 056,25 5 276,00  34 332,25

10 701 Riiklik toimetulekutoetus 4 352,01 38 742,00  43 094,01
10 900 Muu sotsiaalne kaitse 32 000,00 954,96  32 954,96
 PÕHITEGEVUSE 

KULUD  KOKKU
12 795 689,02 2 617 766,19 -10 000,00 15 403 455,21

PÕHITEGEVUSE SEES, SH:
ANTUD  TOETUSED EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHEN-
DAMINE

UUS EEL-
ARVE

4 Eraldised 2 047 189,45 313 125,23 0,00 2 360 314,68
41 Sotsiaaltoetused 486 203,45 249 920,07 0,00 736 123,52
413 Sotsiaaltoetused 486 203,45 249 920,07 0,00 736 123,52
4131 Toimetulekutoetus 4 352,01 38 742,00  43 094,01
4133 Toetused puuetega inimes-

tele ja nende hooldajatele
32 467,99 2 138,00  34 605,99

4134 Toitlustustoetused 109 150,33 206 902,07  316 052,40
4137 Erijuhtudel riigi poolt 

makstav sotsiaalmaks
10 915,12 2 138,00  13 053,12

450 Sihtotstarbelised eraldised 1 216 456,00 63 205,16 0,00 1 279 661,16
4500 Sihtotstarbelised eraldised 

jooksvateks kuludeks
1 216 456,00 63 205,16  1 279 661,16

MUUD TEGEVUS-
KULUD

EELARVE SUURENDA-
MINE

VÄHEN-
DAMINE

UUS EEL-
ARVE

5 Tegevuskulud 10 541 646,91 2 304 640,96 -10 000,00 12 836 287,87
55 Majandamiskulud 6 687 446,03 2 304 640,96 -10 000,00 8 982 086,99

INVESTEERIMISTEGEVUS
EELARVE SUURENDA-

MINE
VÄHEN-
DAMINE

UUS EEL-
ARVE

15 Materiaalsete ja imm. va-
rade soetamine ja renovee-
rimine

-866 243,65 -61 632,00 0,00 -927 875,65

155 Materiaalne põhivara -866 243,65 -61 632,00 0,00 -927 875,65
1551 Majandus -508 000,00 -26 331,00  -534 331,00
1551 Haridus ja noorsootöö -333 000,00 -35 301,00  -368 301,00
 INVESTEERIMIS-

TEGEVUS  KOKKU
-2 251 600,30 -61 632,00 0,00 -2 313 232,30

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa

Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSuSE MääruSEd 

3. veebruar 2012 nr 4
Viimsi valla 2012. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007 määruse nr 16 (09.11.2010 määruse nr 26 
redaktsioonis) “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” § 31, Viimsi 
Vallavolikogu 13.02.2007 määruse nr 11 (09.12.2008 määruse nr 26 redaktsioonis) “Lapsehoiutoe-
tuse määramise ja maksmise kord” § 11 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 määruse nr 26 
(10.03.2009 määruse nr 10 redaktsioonis) “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord” § 4 lõike 
2 alusel, arvestades Viimsi valla 2012. aasta eelarvet.
§ 1. Sotsiaaltoetuste suuruste kehtestamine
Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määrad 2012. aastaks järgmiselt:

01 sünnitoetus 255,65 eurot
02 lapsehoiutoetus kuni 127,82 eurot kuus 
03 põhikooli I klassi mineva lapse toetus 63,91 eurot 
04 lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus kuni 63,91 eurot kuus 
05 lasteaia kohatasu toetus kuni 58 eurot kuus 
06 ravimitoetus kuni 127,82 aastas 
07 eakate tähtpäeva toetus 20 eurot 
08 küttetoetus kuni 127,82 eurot aastas 
09 matusetoetus 63,91 eurot 
10 Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus 128 eurot aastas 
11 maamaksu toetus kuni 63,91 eurot aastas 
12 suurperetoetus 128 eurot aastas 
13 erakorraline toetus kuni 639,12 eurot 
14 hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 15,34 eurot kuus 
15 hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 25,56 eurot kuus 
16 hooldajatoetus 3 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse 

hooldajale 
19,17 eurot kuus

17 hooldajatoetus 16 18-aastase raske puudega lapse hooldajale 15,34 eurot kuus
18 hooldajatoetus 16 18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 25,56 eurot kuus

§ 2. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
(2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee on avaldatud järgmised Viimsi Vallavalitsuse määrused:
10.02.2012 määrus nr 5 “Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnita-
mine”;
10.02.2012 määrus nr 6 “Viimsi valla 2012. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine”;
02.03.2012 määrus nr 7 “Viimsi vallale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutus-
se andmise lepingu vormi, tingimuste ja lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine”;
23.03.2012 määrus nr 8 “Viimsi valla 2012. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine”.
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Korralduste lisad on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee 

3. veebruar 2012 nr63
Tee nimetuse määramine Kelnase ja Idaotsa külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked 1 
ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 23.01.2012. a nr 1 protokolli:
1. Määrata Kelnase ja Idaotsa külas asuvale teele, mis algab Kelnase sadama kaist ja lõpeb ristumi-
sel Klaokse katastriüksusega, nimetuseks Kelnase tee, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

21. veebruar 2012 nr 103
Tee nimetuse ja lähiaadressi määramine Randvere külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, “Ruumiandmete seaduse” § 54 lõike 1, 
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2, kohanimekomisjoni 23.01.2012 koosolekuprotokolli ning 31.01.2012 saadetud kirja (reg 
nr 10-7/452) tee nimetuse ja lähiaadressi määramise kohta:
1. Määrata Randvere külas asuvale teele, mis algab Kooliaia teelt ja lõpeb tupikuga, vastavalt jooni-
sele korralduse lisas, nimetuseks Sadula tee. 
2. Määrata katastriüksusele Sadula (katastritunnusega 89001:010:0457) lähiaadressiks Sadula tee 1.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

21. veebruar 2012 nr 104
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 määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2, Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011 kirja nr 13.1-

VIIMSI VALLAVALITSuSE KOrrALduSEd

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:
Detailplaneeringud

Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, HINNAD SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.144

Tel. 60 66 863, 56 502 487

E-mail info@viimsiarendus.ee

2/3983 (reg nr 10-7/1368) koha-aadresside korrastamise kohta, kohanimekomisjoni 23.01.2012 
koosolekuprotokolli ning 31.01.2012 saadetud kirja (reg nr 10-7/453 ja nr 10-7/454) tee nimetuse ja 
lähiaadressi määramise kohta:
1. Määrata Haabneeme alevikus asuvale teele, mis algab Remmelga teelt ja lõpeb tupikuga, vasta-
valt joonisele korralduse lisas, nimetuseks Remmelga põik.
2. Määrata katastriüksusele Remmelga tee 1 (katastritunnusega 89001:022:0002) lähiaadressiks 
Remmelga põik 1, vastavalt joonisele korralduse lisas. 
3. Määrata katastriüksusele Remmelga tee 4 (katastritunnusega 89001:022:0950) lähiaadressiks 
Remmelga põik 2, vastavalt joonisele korralduse lisas.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 
Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
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uued, 2013. aastal avatud 
turu elektripaketid toob 
Eesti Energia klientideni 
juba tänavu sügisel ning 
kõige mugavam kanal 
lepingute sõlmimiseks on 
e-teenindus. Elektriklien-
tidele on oluline teada ka 
seda, et avatud elektri-
turg puudutab üksnes 
elektrienergia osa ehk 
kolmandikku arvest. 

Elektriturule läheb ainult elekt-
rienergia osa ehk 1/3 elektriar-
vest. Võrguteenus ja maksud 
jäävad endiselt riigi kontrolli 
alla. “Keskmise majapidamise 
kuine elektriarve on täna 26 eu-
rot, millest 8 eurot on riiklikud 
maksud, 7 eurot elektrienergia 
ning 11 eurot võrguteenused. 
Just selle 7-eurose elektriener-
gia suhtes saab elektriturul 
valikuid teha – kas eelistada 
peamiselt börsihinda või leppi-
da elektrimüüjaga kokku ühes 
kindlas hinnas näiteks terveks 
aastaks,” selgitas Eesti Ener-
gia juhatuse liige Margus Rink 
2013. aastast kliendi ees ole-
vaid valikuid. 

“Usume, et Eestis on elekt-
rikliendid müüja valmimisel 
aktiivsemad kui näiteks Põhja-
maades, kus üle 2/3 elektritar-
bijatest ostavad elektrienergiat 
läbi üldteenuse,” lootis Rink. 
Elektriturul ostab elektritarbija 
üldteenust automaatselt, kui ta 
ei sõlmi lepingut ühegi elekt-
rimüüjaga. Üldteenuse põhi-
mõtted töötab välja riik, seda 
müüvad võrguettevõtjad ning 
selle hind kujuneb praeguse 
info kohaselt möödunud kuu 

Elektriturul saab valida elektrienergia 
müüjat, kuid mitte võrguettevõtjat

kaalutud keskmisel börsihin-
nal. 

Elektrimüüja pakkumisel on 
üldteenuse ees eeliseid. Suure-
ma elektritarbimisega äri-, aga 
ka koduklientidele, kes näiteks 
kütavad elektriga, teeb Eesti 
Energia personaalseid hinna-

pakkumisi. Väiksema elektri-
tarbimisega klientidele on le-
ping aga võimalus energia hin-
na müüjaga pikaks ajaks kok-
ku leppida.

börsihind mõjutab 
vaid kolmandikku 
arvest 
Aasta alguse seisuga on suletud 
turul elektrienergia keskmine 
hind pakettides 3,07 (elektriar-
vel lisandub sellele veel võr-
guteenus ja maksud). 22. veeb-
ruari seisuga maksis kilovatt-
tund elektrienergiat börsil aga 
4,35 eurosenti, mis on umbes 
50% kallim suletud turu hin-
nast. Seda, kui palju maksab 

üks kilovatt-tund elektriener-
giat 2013. aastal avatud turul, 
näitab vaid aeg.

Rääkides elektrienergia tu-
leva aasta börsihinnast, tuleb 
vahet teha elektriarvel ja elekt-
rienergia hinnal. “Kui elektri-
energia börsihind tõuseb või 
langeb, puudutab see ainult se-
dasama 7 eurot ehk elektriener-
gia osa,” kasutas Rink 26-euro-
se elektriarve näidet. “Näiteks 
kui elektri börsihind tõuseb 
poole võrra, tähendab see, et 
7 eurost saab 10,5 eurot. Kogu 
elektriarvele tõuseks seeläbi 26 
eurolt 29,5 eurole,” selgitas ta. 

Oma elektrienergia igakuist 
tarbimist on kõige lihtsam kind-

laks määrata arve abil. Igakuine 
elektrienergia tarbimiskogus on 
elektriarvetel eraldi võrgutee-
nuse ja riiklike maksude kõrval 
välja toodud. Elektri tänast bör-
sihinda saab kontrollida Eesti 
Energia veebilehel “Turu ava-
nemine 2013” lingil, klikkides 
“kuidas kujuneb elektri hind?” 
jaotuse all. 

Enim lepinguid sõlmi-
takse e-teeninduses
Juba sügisel saavad elektrik-
liendid valida kolme elektri-
toote vahel: kokkulepitud hind, 
börsihinnal põhinev pakett 
ning kokkulepitud hinnast ja 
börsihinnast kombineeritud pa-
kett. Kõige enam lepinguid 
loodab ettevõte sõlmida just 
e-teeninduses. 

“Juba täna kasutab meie e-
teenindust igakuiselt veerand 
miljonit ehk ligi pooled meie 
klientidest. 2011. aasta alguses 
oli kasutajaid vaid 70 000,” rää-
kis Rink Eesti Energia klientide 
eelistustest. Ta lisas, et Eesti 
Energia eesmärk on muuta 
elektrienergia ostmine interne-
tist sedavõrd lihtsaks, et klien-
dil on lepingu sõlmimiseks vaja 
teha vaid paar hiireklikki.

Eakamad inimesed, kes 
internetti ei kasuta, saavad vo-
litada lepingut sõlmima oma 
lapsi või lapselapsi. Volitused 
soovitab Eesti Energia korda 
ajada käesoleva aasta augus-
tiks. Kuid sügisel saab lisaks 
e-teenindusele lepinguid sõl-
mida Eesti Energia kliendite-
lefonil 1545 ja Eesti Energia 
teenindusbüroodes üle Eesti. 

“Stabiilset hinda eelistava 

kliendi jaoks on esimene valik 
ilmselt kokkulepitud hinnaga 
toode, millega on võimalik 
elektrienergia maksumuse ise-
gi kuni aastaks ajaks fikseeri-
da. Elektrienergia hind börsil 
võib küll üles-alla kõikuda, 
kuid kokkulepitud hinnaga 
lepingu puhul ujuv börsihind 
klienti ei mõjuta,” tutvustas 
Rink Eesti Energia tulevasi 
elektripakette. Pakettide vali-
kusse tulevad sarnaselt tänase-
le ühe- ja kahetariifsed paketid 
ning Rohelise Energia tooted. 

Kui kliendi kodu või tar-
bimiskoht asub Jaotusvõrgu 
võrgupiirkonnas ja ta ostab 
elektrit Eesti Energialt, saab 
ta 2013. aastal sarnaselt täna-
sele olukorrale igal kuul Eesti 
Energialt ühe arve. Arve peal 
on välja toodud nii tarbitud 
elektrienergia kui ka võrgutee-
nuse maksumused ning riikli-
kud maksud. 

Rinki sõnul käib praegu 
ettevõttes kibekiire ettevalmis-
tustöö. Töötatakse välja liht-
said avatud turu elektritooteid, 
mis oleksid arusaadavad klien-
tidele, kes hakkavad elektrit 
esmakordselt avatud turult ost-
ma. Arendatakse e-teeninduse 
lahendusi, mis võimaldaksid 
klientidel kiirelt ja mugavalt 
endale sobivaim pakett valida. 
Testitakse infosüsteeme, et need 
peaksid vastu ka väga suurtele 
koormustele. Et kliente muu-
datuste hetkel kiiremini nõus-
tada, suurendab Eesti Energia 
suveks oma klienditeenindaja-
te arvu kõnekeskuses ja büroo-
des praeguselt 170-lt 270-le.

Eliis Vennik

LOE LISA
Hea ülevaate avatud elek-
trituru toimimise, börsi-
hinna ja selle mõjutajate 
ning olulisimate versta-
postide kohta leiab Eesti 
Energia kodulehelt www.
energia.ee.

Lisaks pankadele paku-
vad krediitkaarte ka 
mitmed suured kauplus-
teketid, kes on krediidi 
võimaldamise sidunud 
oma kliendikaardiga. See 
võib tunduda mugava 
lahendusena, aga pead 
arvestama lisakuludega, 
mis laenu kasutamisega 
üldjuhul kaasnevad.

Enne, kui hakkad taotlema 
mõne poe kliendikaarti, millega 
sulle ka krediiti pakutakse, pea 
meeles, et kaarti kasutades võ-
tad sa igapäevaostudeks (olgu 
toit, rõivad või kodutehnika) 
tegelikult laenu. See aga toob 
kaasa täiendavaid kulusid, sest 
kasutatud raha eest tuleb üldju-
hul intressi maksta ning emot-
sionaalsemad ostjad võivad ker-
gesti laenutsüklisse sattuda. 

Ka pead arvestama, et kui 
kaardiga saab sularaha välja 
võtta, maksad selle eest teenus-
tasu. Kuna üldjuhul pakutakse 
kliendikaarte ka ilma kredii-
divõimaluseta, tasuks hoolega 
mõelda, kas üldse täiendavat 

Väiketarbijale võimaldab leping hinna pikaks ajaks kokku leppida. Foto Matton

Mida silmas pidada kaupluse krediitkaarti valides

raha ehk laenu on vaja.
Kui siiski poe kliendikaart-

krediitkaardi kasuks otsustad, 
loe enne lepingu allkirjasta-
mist hoolega läbi kaardi ka-
sutamise tingimused. Pane tä-
hele, et kaardi nimes ei pruugi 
sõna “krediitkaart” üldse sisal-
duda, kuid sisuliselt on siiski 
tegemist krediitkaardiga. 

Lisaks tasub teada, et üld-
juhul ei ole kauplus, kelle 

kliendikaardiga krediidivõi-
malus kaasneb, ise krediidi 
pakkuja. Selleks on tavaliselt 
mõni pank või muu kredii-
diandja ning seetõttu peaksid 
uurima, kellega täpselt sa kre-
diidilepingu sõlmid. 

Ühtlasi on hea teada, et kre-
diitkaardi pakkuja peab sulle 
andma tarbijakrediidi standard-
info teabelehe, mis on kõikides 
eraisikutele laenu väljastavates 

ettevõtetes ühesugune. See liht-
sustab sul erinevate pakkumiste 
võrdlemist. Teabelehel märgi-
takse ära sulle pakutava laenu 
suurus, intressimäär aastas, kre-
diidi kulukuse määr, muud li-
sanduvad tasud, viivised ja tei-
sed võlgnevusega seotud tasud, 
lepingu kestvus jne.

Mida tasub uurida kauplu-
se krediitkaarti taotledes?

• Kas kaardil on väljasta-
mistasu, kuu- või aastatasu? Eri-
nevate kaupluste tingimused on 
erinevad – mõnes võib olla keh-
testatud kuutasu, mõnes mitte. 

• Kas sulle kasutada antava 
krediidilimiidi suuruse saad le-
pingut sõlmides ise valida või 
on see juba lepingus ette kind-
laks määratud? Krediidilimiit 
on summa, mille ulatuses saad 
kaarti kasutada. 

• Kui suur on aastane int-
ressimäär ja kuidas seda arvu-
tatakse? Kas kaarti kasutades 
hakatakse intressi arvestama 
kohe ostu sooritades või keh-
tib teatud päevade jooksul 
intressivaba periood? Praegu 
pakutavate kaupluste krediit-

kaartide seas leidub mõlemaid 
variante. 

• Millal pead kasutatud raha 
tagasi maksma – kas kuupäeva 
saad lepingut sõlmides ise vali-
da või on see kaardi väljastaja 
poolt kindlaks määratud? 

• Kas pead kokkulepitud 
maksepäeval kogu kasutatud 
summa korraga tagasi maksma 
või saad seda teha regulaarsete 
osamaksetena? Praegu pakuta-
vate kaupluste krediitkaartide 
puhul on kasutusel mõlemad 
variandid. 

Kui tegemist on regulaarse-
te osamaksetega ehk püsimak-
sega kaardiga, tähendab see, et 
kasutatud raha tagasimaksmi-
seks on kindel kuupäev ning sa 
võid maksed jaotada pikema 
perioodi peale. Üldjuhul saad 
lepingut sõlmides valida, kui 
suure osa kasutatud summast 
igakuiselt tagasi maksad. Ta-
suks valida enda võimalustele 
vastav võimalikult suur sum-
ma, sest mida kiiremini kan-
nad pangale laenatud raha ta-
gasi, seda vähem pead intressi 
maksma. Üldjuhul on võima-

lik ka kogu kasutatud summa 
maksepäeval tagasi maksta, nii 
ei pea sa intressi üldse tasuma. 

• Mis juhtub, kui sul ei ole 
maksepäeval kontol piisavalt 
raha, et kasutatud summa ta-
gastada või kokkulepitud pü-
simakse teha? Kas hakatakse 
arvestama viivisintressi, pead 
maksma trahvi või kaasneb 
muid kulusid? 

• Kas sa saad ise oma kaar-
diga seotud kontole raha juurde 
kanda, et kaardil olevat summat 
suurendada? Kui jah, siis kas 
sellele osale, mille ise juurde 
maksid, makstakse ka intressi? 

• Kas kaardiga on võimalik 
pangaautomaadist või kauplu-
se kassast sularaha välja võtta? 
Kui see on võimalik, siis ar-
vesta sellega, et pead maksma 
raha välja võtmise eest teenus-
tasu. Reeglina on see teatud 
protsent väljavõetavast sum-
mast, millele võib lisanduda 
ka fikseeritud tasu. Uuri selle 
kohta hinnakirjast järele. 

Heli Lehtsaar 
Tarbijaveebi minuraha.ee 

toimetaja 

Kauplus pole krediidi pakkuja, selleks on pank. 
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Väike kaan võib tervisega 
imet teha
Viimsi SPA värskelt ava-
tud kaaniravikeskuses on 
ühendatud tänapäevame-
ditsiin idamaade iidsete 
tarkustega. Kaaniravi 
ehk hirudoteraapia on 
väga vana raviviis, mis 
on teenimatult unustusse 
jäänud, nüüd aga taas 
populaarsust kogumas. 

Kaaniravile spetsialiseerunud 
arst dr Semjon Goltsman ei 
vastanda klassikalist meditsii-
ni alternatiivsele, sest üks ei 
välista teist. Ta hindab kõrgelt 
erinevaid looduslikke ravivii-
se, kuid kombineerib loodus-
ravi koos tavapäraste taastus-
ravimeetoditega. Ta lähtub 
inimest ravides seisukohast, 
et patsienti peab vaatama kui 
tervikut. Ravikuuri iseloom ja 
seansside arv on rangelt indi-
viduaalne, sõltudes patsiendi 
seisundist ning patoloogia ast-
mest ja raskusest. Dr Goltsman 
rõhutab ka seda, et haige peab 
arstisse ja tema valitud ravi-
meetodisse uskuma – ka see 
aitab tervenemisele kaasa. 

Abi tervisehädadele
Dr Goltsman esitab pika 

loetelu tervisehädadest, mille 
puhul võib kaanidelt abi saada. 
Kaaniravi on tõhus paljude ter-
visehädade puhul. Tegelikult 
oleks lihtsam öelda, milliste 
tervisehädade puhul kaane ei 
kasutata – näiteks hemofiilia 
ja aneemia, ägedad nakkus- ja 
onkoloogilised haigused. Kaa-
ne ei soovitata ka rasedatele. 
Abi saab kaanidelt naistehai-
guste puhul, ainevahetuse taas-
tamisel, aga ka kõrgvererõhu-
tõve, seljavalu, migreeni, art-
roosi, südame-veresoonkonna 
haiguste ravimisel ja enneta-
misel. 

Kaan toodab tohutus ko-
guses bioloogiliselt aktiivseid 
aineid – need on looduslikud 
fermendid, mis aitavad õigel 
kasutamisel terveneda palju-
dest haigustest. Kaan parandab 
verevarustust, saates patsiendi 
vereringesse hirudiini, mis ve-
deldab verd. Paranemist mõju-
tavadki hirudiin ja teised fer-
mendid, mis erituvad koos 
kaani süljega. Tihtipeale pel-
gavad inimesed kaane. Seepä-
rast tehakse mõnele inimesele 
esimene protseduur sellisesse 
piirkonda, kus patisent ravi-
loomakest ise ei näe. “Inimes-
tel on hirm suurem, kui asi 
väärt,” ütleb dr Goltsman. 

Arsti jutu järgi teab kaan 

õiget kohta, energiapunkti, ku-
hu klammerduda. Need on sa-
mad punktid, mida kasutavad 
nõelraviarstid. “Kaan tunneb 
ära isegi, kas inimene on suit-
setanud või alkoholi tarvita-
nud, ta tunneb ka seda, kui 
inimene kardab,” räägib arst 
Semjon Goltsman. Kaani kin-
nituse koht võib protseduuri 
järel kuni 24 tundi verd im-

mitseda. Kuid see on loomu-
lik ega peaks hirmu tekitama. 
Protseduuri lõppedes kaetakse 
veritsev koht imava tampooni 
ja plaastriga, mida saab kodus 
vahetada. 

Looduslik ravimeetod
Dr Goltsman hindab kaaniravi 
tulemuseks ligi 80%. Kui aga 
sellele lisada muid taastusra-

vimeetodeid, nagu elektrira-
vi, massaaž või mudaravi, on 
efekt veelgi suurem. Ravikaa-
nide toimet on võrreldud nõel-
ravi mõjuga. Mõni patsient 
tunneb end hästi juba pärast 
ühte-kahte seanssi, teisel ku-
lub tervise paranemiseks roh-
kem aega. Kaaniravi tehakse 
ravikuurina. 

“Arst ei saa anda sajaprot-
sendilist tervenemise garan-
tiid,” ütleb dr Goltsman, kuid 
ta usub, et inimest, kes on ju 
osa loodusest, on kõige parem 
ravida loodusega. Muide, dr 
Goltsman kasutab patsiendi lä-
bivaatuseks oma käsi, teades, 
et käed annavad inimese kohta 
kõige rohkem infot. “See on 
väga vana meetod ja inimese 
organism annab ise oma häda-
dest signaale,” ütleb dr Golts-
man.   

Kaaniraviga tohivad tegel-
da vaid meditsiinilise kõrgha-
ridusega spetsialistid, kellel on 
selleks vajalik kvalifikatsioon. 
Viimsi SPA kaaniravikeskuses 
on sellisteks asjatundjateks dr 
Semjon Goltsman ja taastus-
arst dr Irina Kulikova. On tea-
da, et inimeste raviks on luba-
tud kasutada ainult kaane, mis 
olid kasvatatud steriilses kesk-
konnas, välistades kontakti vä-
lismaailmaga. Viimsi SPA-s 
kasutatakse raviks ainult me-
ditsiinilisi kaane, mis on kas-
vatatud steriilsetes tingimustes 
Poola innovaatilise meditsiini
laboratooriumis Euro-Bion. Kaa-
nidega nakkuste ülekandmine 
on välistatud, kuna kaane ka-
sutatakse ainult üks kord. 

Annika Poldre

doktor Semjon goltsman on ka enda peal kaane katsetanud. 

Väike ja ilmetu kaan, aga milline ravivõime!

Alates 14. aprillist kaaniravi Viimsi SPA-s
Aprillikuus kaaniraviga alustavatele klientidele protseduurid soodushinnaga 30 €, 
hind kehtib kogu ravikuuri jooksul.

Info ja arsti konsultatsioonile registreerumine tel 606 1160 või spa@viimsitervis.ee 

Tervis tuli Viimsi 
ja Randvere 
noortekeskusesse
nüüd, kui päevad lähevad järjest valgemaks ja 
energiat liigub rohkem, on just õige aeg pöörata 
suuremat tähelepanu oma tervisele ning igapäe-
vasele elurütmile. Sellest lähtuvalt pühendasid 
noortekeskused terve koolivaheaja tervislike 
eluviiside propageerimisele. 

19.–23. märtsil toimunud 
tervisenädal andis mõtle-
misainet nii spordifännide-
le, toidugurmaanidele kui 
ka noortele, kes siiani pole 
mõelnudki, mida tervis en-
dast kujutab. Näiteks noored 
ei teadnud, et ka elustamis-
koolitus võib terviseteema 
olla. Just see meil plaanis oli 
ning sellise väga hariva koo-
lituse viis mõlemas keskuses 
läbi Punase Risti elustamis-
koolitaja Reet Rannu. 

Pärast õpetlike filmide 
vaatamist said noored ka ise

spetsiaalse nuku peal elustamist proovida. Nad tunnista-
sid hiljem, et see polegi nii lihtne, kui välja paistab, ning 
on väga hea, et nad on kogemuse võrra rikkamad. Elus-
tamisele lisaks said noored teada, mida on kõige õigem 
teha ohuolukorras ning kuidas anda esmaabi sõbrale, kes 
on mänguhoos viga saanud. Kõik koolituse läbinud said 
Punaselt Ristilt vastava tunnistuse.

Teine suurem teema, millele tähelepanu pöörati, oli 
energiajookide ning magustatud toiduainete tarbimise 
kahjulikkus. Kuna noorte seas on väga populaarne tarbida 
energia-, karastus- ja spordijooke, siis käisid noortekes-
kustes külas üliõpilased Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. 
Tudengid rääkisid noortele lihtsalt ja selgelt, mida sellised 
joogid sisaldavad, kuidas nad toimivad ning kuidas inime-
se organismile mõjuvad. Nii mõnegi noore näos peegeldus 
hämmastus ning võib arvata, et järgmist energiajooki nii 
kergekäeliselt enam ei osteta. 

Vastukaaluks kahjulikele toiduainetele võtsid Randve-
re noored välja oma kokaraamatud ning osalesid tervislike 
snäkkide tegemise võistlusel. Põnevamate roogade hul-
ka võib lugeda kamapallid ning puuviljasalat kaneeliga. 
Siiski peab möönma, et kõikide osalejate toidud olid väga 
head ja sobisid igati tervisenädala menüüsse.

Tervisenädala lõpetuseks käisid Randvere ja Viimsi 
noored ühisel väljasõidul uisutamas. Kuna uisutamine on 
ühteaegu nii lõbus kui ka tervislik liikumisviis, said kõik 
sellest väga positiivse laengu. Võib öelda, et väljasõit ku-
junes toredaks ettevõtmiseks ning noored jäid uut võima-
lust ootama. 

Tervisenädala õnnestumise eest tänavad Viimsi ja 
Randvere noortekeskused Viimsi Vallavalitsust, Punast 
Risti, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengeid ja kõiki 
tervisenädalal osalejaid. 

Kadi Vahtra
Anni raie

Viimsi ja Randvere noortekeskused

Tervisenädal andis mõtlemis-
ainet. Foto Matton

noortekeskused kutsuvad 7–10- 
aastaseid noori linnalaagrisse
Suvel toimuvad Viimsi ja randvere noortekeskustes lin-
nalaagrid:
l 4.–8.06.2012 Viimsi Noortekeskuse linnalaager
l 2.–6.07.2012 Viimsi Noortekeskuse linnalaager
l 2.-06.07.2012 Randvere Noortekeskuse linnalaager
Tegevused viiakse läbi noortekeskuses. Toimub ekskur-

sioon. Mängime erinevaid mänge õues ja toas, meisterdame, 
võistleme, teeme viktoriine!

Lastele iga päev soe lõunasöök, tegevused toimuvad kella 
10.00–16.00.

Registreerimine e-posti aadressil viimsinoortekeskus@
gmail.com või tel 55 615 413.

Osalustasu: 45 EUR

Viimsi ja randvere noortekeskused



Viimsi Huvikeskuses
Pühapäeval, 8. aprillil kell 12

Randvere pasunakoori 
1. aastapäeva kontsert
Dirigeerib Kristjan Jurss

Kaastegevad Randvere seenioride lauluansambel 
“Kibuvitsalill“ Rein Sagari juhendamisel ja sõnakunsti-
meistrid Helle Tomingase juhtimisel.

Sissepääs TASuTA!

14 30. märts 2012

Pühapäeval, 11. märtsil 
tervitasid randvere 
Päevakeskuses naisi 
randvere pasunakoor ja 
rae valla meesansambel.

Randvere pasunakoor mängis 
tervitusloo ja seejärel ütles ter-
vitussõnad abivallavanem Jan 
Trei. Oma kõnes märkis ta, et 
käesoleva aasta naistepäev on 
arvult juba 101. Trei luges ette 
Janek Mäggi luuleread, mis on 
pühendatud naistele.

MTÜ Viimsi Pensionäride 
Ühenduse poolt ütles tervitus-
sõnad juhatuse esimees  Henno 
Mõtus, kes tõi tervitusi ka Haab-
neeme Päevakeskuselt.

Esines Rae valla meesan-
sambel Kuldne Õhtupäike, ke-
da juhendab Kuuno Kasak. Vä-
ga emotsionaalsed tervitussõ-
nad ütles ansambli liige, Lage-
di muuseumi omanik-direktor 
Johannes Tõrs. Ta kiitis Eesti 
maad, eesti keelt, Eesti lippu ja 
loomulikult ka eesti naisi.

Tema järel esines ansamb-
li sõnakunstnik Valter Sääsk, 
kes luges huvitavaid ütlemisi 
naiste kohta ja mõtteteri oma 
raamatust “Aforismid”.

Laulumeeste kontsert oli 
väga meeleolukas ja tempera-
mentne. Laulude vahele luges 
Johannes Tõrs lõbusaid lugu-
sid oma meremeheelust.

Kontserdi järel õnnitles 
Aime Salmistu märtsikuu sün-

Tervituskontsert Randvere naistele

nipäevalapsi. Kui Rae laulu-
mehed esitasid “Viimsi vals-
si”, laulis kogu saal kaasa.

Jätkas Randvere pasuna-
koor, keda juhatab Kristjan 
Jurss. Pasunakoor mängis lõ-
busaid lugusid. Pasunapoiste 
read on täienenud ja mäng on 
väga heal tasemel. Varsti tähis-
tab pasunakoor oma esimest 
sünnipäeva.

Randvere naiste nimel ai-
täh meestele toreda kontserdi 
eest!

Vaike TõntsPidupäev jätkus kohvilauas. Johannes Tõrs rae vallast ja Aime Salmistu. 

Meeleolukaid ja temperamentseid laule esitasid rae valla mehed ansamblist Kuldne Õhtupäike. Fotod Peeter böckler

HEAD PENSIONÄRI ÜHENDUSE LIIKMED!

Viimsi Pensionäride Ühenduse 
ARUANDEKOOSOLEK

toimub 14.aprillil kell 12.00–15.00
Viimsi Huvikeskuse saalis Nelgi tee 1

12.00 KOOSOLEKU AVAMINE
KAVAS: 2011.a.  tegevusaruande kuulamine ja 

kinnitamine
• Revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja kinnitamine

• Majandusaasta aruande  kuulamine ja kinnitamine
• Ülevaated ringide tegevusest

• Volikogu liikmete vahetus

13.30–14.30 KONTSERT – 
esineb Paul Ruudi kergemuusikakoor

14.30 sõbralikud vestlused heade sõprade 
seltsis

Ootame rohket osavõttu!

Saapavabrik müüb soodsalt kevadkingi!
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Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20”
“Eesti Vabadussõja kaeviku-
kunst“ – kuni 30. aprill
Eesti Ajaloomuuseumi 
koostatud rändnäitus 
“Hüvasti Charlie! 20 aastat 
kommunismi kokkuvarise-
misest Euroopas“ 
Lisainfo: www.esm.ee
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid ranna-
rahva elust-olust muinasajast 
tänapäevani, näitused kala-
püügivahenditest, hülgekütti-
misest, Kirovi kalurikolhoosist 
jpm
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

Mudilaste kunstiprogramm 
“Kunstiköök“ 
(lapsed vanuses 1,5–3 aastat) 
N  k 10
Info ja registreerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis 

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
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 
sündmusi, 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 eluolu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Alari Kivisaare fotonäitus 
“Islandi lummuses“
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Fotokursuse IV lennu 
lõpetajate näitus
Kuni 13. aprill 
Eerika Veermäe maalinäitus
Eino Voitki fotonäitus 
“Jäälilled“ (II korrusel)
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
lõputööde näitus
Viimsi Vallamajas

Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 31. märts
Raamatunäitus “Märts – 
teatrikuu“
Lastele “Viguritega raamatud“
Viimsi Raamatukogus
 
Kuni 4. mai
Raul Meele isikunäitus “Valge 
piir punane piir“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

31. märts k 10.30
Nei-kungi keha-meele töötuba
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

31. märts
Rulliluuisutamisvõistlused 

Viimsi CUP 2012
Viimsi Spordihallis 
   
1.–4. aprill 
Raamatunäitus “Naer on 
terviseks“
Lastele: 1.–30. aprill “Mängime 
ja nuputame!“
11.–30. aprill “Arhitektuuri 
lummuses“
Viimsi Raamatukogus

1. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. aprill k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

1. aprill k 14.30
Palmipuudepüha jumala-
teenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

2. aprill k 13
Eakate ekskursioon Tallinna 
Botaanikaaeda 
“Armastatud toataimi läbi 
aegade”(giidiga)
Eelregistreerimine: 
tel 606 4080

2. aprill k 18
Targa Toitumise Kool 
Õpituba “Eestimaised 
pH-toidud”
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
    
2. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi
Käsitööseebi valmistamine
Registreerimine: viimsi@huvi-
keskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

2.–30. aprill
Raamatunäitus “Mis lind 
see on?“
Prangli Raamatukogus

3. aprill k 18
Leivaküpsetamise õpituba 
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

5. aprill k 12 
“Nalja nabani…”
Viimsi Päevakeskuses

5. aprill k 18
Tervislike küpsiste valmistamise 
õpituba 
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
 
5. aprill k 18
Suure Neljapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. aprill k 11
Suure Reede liturgiline jumala-
teenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. aprill k 14.30
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

8. aprill k 12
Randvere Pasunakoori I aasta-
päeva kontsert
Kaastegevad Randvere see-
nioride lauluansambel Kibuvit-
salill ja sõnakunstimeistrid
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

8. aprill k 11
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
(ERR-i teleülekanne)

8. aprill k 14.30
I Ülestõusmispüha jumala-
teenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

9. aprill k 12
Sarja “Mõisamängud“ kontsert
Iris Oja (metsosopran), Kadri-
Ann Sumera (klaver)
Esitamisele tulevad Richard 
Straussi ja Hugo Wolfi laulud
Viimsi mõisa saalis

2. aprill k 18
Targa Toitumise Kool 
Loeng “Toidutalumatus”

Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

9. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi
Pärlite ja ketiga käekella 
valmistamine
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

10. aprill k 18
Mahekosmeetika nõiaköök 
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

14. aprill k 12 -15
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
aruandekoosolek
2011. aasta tegevusaruande 
kinnitamine
Ülevaade ringide tööst
Majandusaasta aruanne ja 
kinnitamine
13.30 Kontsert Paul Ruudi 
Kergemuusika Koorilt 
Kohtumised, vestlused, suu-
pisted
Viimsi Huvikeskuses 

15. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

16.–30. aprill  
Niplipitsi näitus 
Viimsi Huvikeskus

16. aprill k 18
Targa Toitumise Kool 
Õpituba “Gluteeni- ja kaseiini-
vaba dieet”
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

16. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi
Öösidest e Rõngastest käeketi 
valmistamine ja traadist 

30. märts – 22. aprill

Viimsi valla kultuurikalender
nimetähe painutamine
Registreerimine: 
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

17. aprill k 18
Näomodelleerimise e Zogan 
massaaži õpituba 
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
    
   
17. aprill k 19  
Kuressaare Linnateatri etendus 
“Petmine“
Osades: Piret Laurimaa, 
Raivo E Tamm, Sepo Seemann
Pilet 10/8 €
Broneerimine: tel 606 6838 
või viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskus
 
19. aprill k 18
Trühvlivalmistamise õpituba 
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis
    
21. aprill k 15
Segakoor Viimsi 30. juubeli-
kontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskus

22. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
    
22. aprill k 12  
Viimsi Laululaps 2012 
Viimsi Huvikeskus

22. aprill k 14.30 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

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

www.viimsivald.ee 

rEgISTrEErITud SÜnnId SEISugA 26.03.2012

Tere tulemast!
l Kristel Falgil ja Margus Kähril sündis 21. veebruaril poeg 
Karl Kristjan.
l Reelika Magnusel ja Allan Selirannal sündis 10. märtsil tütar 
Marii.
l Terry ja Mihkel Neyl sündis 14. märtsil tütar Mirly.
l Elena Saidlal ja Mihkel Ollisel sündis 16. märtsil poeg Karl 
Christopher.
l Heidi Krupil ja Olari Püssal sündis 20. märtsil tütar Elizabeth.

SELTSKONNATANTSU KURSUSED 
VIIMSI HUVIKESKUSES

täiskasvanutele ja keskkooli-
õpilastele 

alates aprillist 2012.
Tunnid toimuvad neljapäeviti:

19.00 algajad
20.00 edasijõudnud

Õpetatavad tantsud on aeglane valss, viini 
valss, fokstrott, tango, samba, cha-cha-cha, 

rumba, jive.
Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda 

aadressile heatujustuudio@gmail.com 
teatades enda ja oma partneri nimed ning 

üks kontakttelefon.
Ühe tantsutunni hind paarile on 10 €. 

Treener: ALAR KAASIK
www.huvikeskus.ee
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Kui tööandja 
tahab koondada
Tööandja on kavandanud kahe töötaja koonda-
mise seoses töömahu vähenemisega. Küsimus 
on: milliseid kriteeriumeid ja seadusandluse sät-
teid peab tööandja arvestama, kes töötajatest 
omab eelisõigust tööle jäämisel? Vastab Tööins-
pektsiooni tööinspektor-jurist Ann Tiitson.

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 89 on sätestatud töö-
lepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt majan-
duslikel põhjustel. Selle paragrahvi lõike 1 kohaselt võib 
töömahu vähenemine tuua kaasa olukorra, kus töösuhte 
jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks 
ning tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda 
seoses koondamisega. 

Kuni 01.07.2009 kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu 
seaduses oli sätestatud, keda töötajatest eelistada tööle jää-
misel koondamise korral võrdsete tööalaste näitajate ole-
masolul. Eelistatud tööle jäämisel olid töötajad, kes olid 
tööandja süül saanud kutsehaiguse või töövigastuse, kes 
olid kauem töötanud tööandja juures, kellel olid ülalpeeta-
vad, kes täiendasid oma kutseoskuseid ja teadmisi. Prae-
gu kehtiv TLS selliseid kriteeriumeid ei sätesta. Seega on 
tööandja üsna vaba hindama, keda ta töötajatest võrdsete 
töönäitajate puhul eelistab tööle jätmisel.

Igal juhul peab tööandja arvestama, et vastavalt TLS 
§ 89 lõikele 5 töölepingu ülesütlemisel koondamise tõt-
tu (välja arvatud tööandja pankroti väljakuulutamisel või 
tööandja tegevuse lõppemisel) on tööle jäämise eelisõigus 
töötajate esindajal ja töötajal, kes kasvatab alla kolmeaas-
tast last. 

Kui tööandjal tekib vajadus koondada ja ta on teinud 
kindlaks koondatavate arvu, kelle hulgas on alla kolme-
aastast last kasvatavaid töötajaid või töötajate esindajad, 
peab tööandja koondatavate töötajate hulgast jätma eelis-
järjekorras kõrvale väikelast kasvatavad vanemad ja töö-
tajate esindajad. Teisti öeldes, väikelast kasvatavat vane-
mat ja töötajate esindajat ei saa tööandja võrrelda teiste 
töötajatega. Seejärel, kui väikelapse vanemad või töötajate 
esindaja on eelisõigusena koondatavate töötajate hulgast 
välja arvatud, saab tööandja allesjäänute ringist valida 
koondatavad.

Koondatavate ringi määratlemisel võetakse aluseks et-
tevõtte asjakohane üksus, sarnane tööülesannete ring ja/
või töötajate kategooria. Teisiti öeldes, tegemist peab ole-
ma n-ö võrreldavate töötajatega. 

Töötajate esindajateks on töötajate poolt valitud töö-
keskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed 
(valitud töötajate poolt) ja usaldusisikud. Tihti kipuvad 
tööandjad unustama TLS §-is 94 sätestatu, mille kohaselt 
enne töölepingu ülesütlemist töötajate esindajaga peab 
tööandja küsima töötajat esindama valinud töötajatelt 
või ametiühingult arvamust töölepingu ülesütlemise koh-
ta,  mõistlikul määral saadud arvamusega arvestama ning 
põhjendama töötajate arvamuse arvestamata jätmist.

Väga oluline erisus, millega tööandja peab arvestama, 
on sätestatud TLS §-is 93. Tööandjal on keelatud tööle-
pingut üles öelda koondamise tõttu rasedaga või naise-
ga, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkus, või 
isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja 
puhkust, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, töö-
andja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus 
lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja 
kuulutamata, raugemise tõttu.

Tööinspektsioon

Tööle jäämise eelisõigus on töötajate esindajal. 

Küsimus: kas tööandja 
võib vähendada minu 
töötasu ilma minu nõus-
olekuta? Tööandja räägib 
töölepingu seaduse §-st 
37, mille kohaselt võib ta 
mind isegi kolmeks kuuks 
koju saata ja üldse mitte 
tööd tagada või siis taga-
da ainult osaline tööaeg 
ja töötasu.

Vastab Tööinspektsiooni töö-
inspektor-jurist Ann Tiitson: 
Töölepingu seadusest (TLS) 
tulenevalt on töölepingu muut-
mine võimalik ainult poolte 
kokkuleppel, seega ei saa töö-
andja ilma teie nõusolekuta 
töötasu vähendada. TLS § 37 
annab võimaluse vähendada 
ajutiselt töötaja töötasu. Sel-
gitan teile TLS § 37 mõtet, 
kuid etteruttavalt olgu öeldud, 
et tööandjal ei ole õigust selle 
TLS sätte alusel töötajale töö 
andmata jätta. Kui tegemist on 
töö mitteandmisega, siis ko-
hustub tööandja maksma töö-
tajale keskmist töötasu TLS § 
35 kohaselt.

TLS § 37 näeb ette võima-
luse vähendada ajutiselt töötaja 
töötasu, kui tööandjal ei ole ob-
jektiivsetel majanduslikel põh-
justel võimalik töötajale kok-
kulepitud mahus tööd anda.

Tööandja võib töötaja töö-
tasu vähendada kuni 3 kuuks 
12-kuulise ajavahemiku kohta 
mõistliku ulatuseni, kuid mitte 
alla Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud töötasu alammäära. 
Enne töötasu vähendamist peab 
tööandja pakkuma töötajale või-
maluse korral teist tööd.

TLS § 37 lõike 4 kohaselt 
peab tööandja usaldusisikut 
või tema puudumisel töötajaid 
informeerima ja nendega kon-
sulteerima töötasu vähendami-
se kavast. Teabe edastamise 
viisi ja vormi otsustab tööand-
ja, kasutades selleks näiteks 
tööandja ja töötajate kohtumi-
si, teadetetahvlit, videokonve-
rentse, e-kirja saatmist, info-
punkte, internetti jms. Teabe 
edastamine peab toimuma õi-

Jurist annab nõu

geaegselt ning usaldusisiku/
töötajate jaoks piisavalt selgelt 
ja arusaadavalt. Teavitamisko-
hustus on läbi viidud õigeaeg-
selt, kui töötasu vähendamise 
kava ei ole töötajaid veel min-
gil moel tööalaselt mõjutanud, 
tegemist ei ole veel tööandja 
lõpliku otsuse, vaid võimaliku 
plaanitava muudatusega ning 
konsultatsioonideks on jäetud 
piisavalt aega.

TLS § 37 lõike 4 kohaselt 
peab tööandja teavitama usal-
dusisikut/töötajaid töötasu vä-
hendamise kavatsusest 14 ka-
lendripäeva ette. Usaldusisi-
kul/töötajatel on õigus esitada 
oma arvamusi 7 kalendripäeva 
jooksul arvates tööandja teate 
saamisest. Siinkohal on oluline 
rõhutada, et konsulteerimise 
eesmärk on saavutatav üksnes 
juhul, kui tööandja teavitab 
töötajaid alles soovist töötasu

vähendada ja tegemist ei ole 
veel töötajate suhtes siduva ot-
susega. 

Konsultatsioonide tulemu-
sena võib tööandja töötasu vä-
hendamise kava muuta, näi-
teks otsustatakse töötasu vä-
hendamine ära jätta või teha 
see algselt plaanitust erineva-
tel tingimustel. Kui konsultat-
sioonidele järgnevalt otsusta-
takse töötasu ikkagi vähendada, 
peab tööandja vastavasisulisest 
otsusest töötajaid teavitama. 

Töötaja, kes ei ole nõus 
töötasu vähendamise otsusega, 
võib töölepingu üles öelda ot-
suse teadasaamisest 5-tööpäe-
vase etteteatamisega. 

Näiteks 1. juuni on otsuses 
märgitud töötasu vähendami-
se kuupäev, sealt hiljemalt 5 
tööpäeva tagasi peab töötaja 
andma tööandjale ülesütlemis-
avalduse.

Töötaja ütleb sellel põhju-
sel töölepingu üles tuginedes 
TLS §-le 37 lg 5.

Töölepingu ülesütlemisel 
makstakse töötajale hüvitist 
TLS § 100 lõigetes 1 ja 2 sätes-
tatud ulatuses, st tööandja peab 
töötajale maksma hüvitisena 1 
kuu keskmise töötasu, millele 
lisandub töötukassa makstav 
kindlustushüvitis koondamise 
korral. Töötukassast taotleb 
hüvitist tööandja. Töölepingu 
ülesütlemisel on töötajal seega 
õigus saada hüvitist võrdselt 
olukorraga, kus tööandja ütleb 
töölepingu üles majanduslikel 
põhjustel (koondamishüvitis).

Nagu eelnevast selgitusest 
võite aru saada, ei ole TLS § 
37 rakendamine tööandjale 
lihtne, vaid eeldab põhjalikku 
kaalutlust ja TLS sätete järgi-
mist.

Tööinspektsioon

Athena hotellis Viive 
rižski ilusalongis saab 
nautida klassikalisi ilu-
teenuseid, mis on ühen-
datud spaa põhimõtete-
ga. Paljudest ilusalongi-
dest eristub see aga oma 
tervisekapsliga. 

Paljude tuntud teenuste seast, 
mille kohta leiab infot ka ilu-
salongi kodulehelt, on vast 
kõige huvitavam tervisekapsel 
ehk energiakookon. NeoQi ehk 
energiakookon on spaaseade, 
kus toimuvad protseduurid va-
bastavad seiskunud või takis-
tatud energiavoo ja annavad 
seeläbi uut elujõudu. NeoQi 
sisaldab mitmeid protseduure, 
nagu vesiravi, veealune surve-

massaaž, vibromassaaž, auru- 
ja infrapunasaun, programm- ja 
käsidušš ning muusikateraapia. 

Vibromassaaž parandab ve-
revarustust ja kiirendab aineva-
hetust, aurusaun puhastab nah-
ka, eemaldades jääkaineid. Auru 
positiivset toimet saab siduda 
paljude iluprotseduuridega.

Infrapunakiirgus puhastab 
samuti nahka, eemaldades mür-
giseid ainevahetusprodukte, 
see protseduur rahustab, vä-
hendab väsimust ja stressi ning 
rasvkudet, kulutades kilokalo-
reid. 30 minutit tervisekapslis 
kulutab sama palju kaloreid kui 
10 kilomeetrit jooksu. Kõige 
tulemusena paranevad naha ja 
lihaste funktsioonid ning ene-
setunne on värskem. 

Viive Rižski ilusalong
Hotell Athena, Sõpruse tee 9, Haabneeme

l Germain de Cappucini professionaalsed 
kosmeetikatooted
l Alessandro käe- ja küünehooldustooted
l NeoQi innovatiivne energiakookon
l Näo- ja kehahooldus ning klassikalised 
iluteenused

www.hotellathena/ilusaong
Tel 55 35 507, e-post viiveri@hot.ee

Tervisekapsel hotell Athena ilusalongis
Tervisekapslile lisaks on 

Viive Rižski ilusalongi protse-
duuride loetelu pikk: näopuhas-
tused ja -hooldused maskide ja 
massaažidega, massaažid ja 
kompressid kätele ja jalgadele, 

vananemisvastased erihooldu-
sed, kehahooldused massaažide 
ja vannidega, parafiinihool-
dused, tselluliidiravi ning loo-
mulikult maniküür ja pediküür 
ning kulmude värvimine. 

Töötaja, kes pole nõus töötasu vähendamisega, võib töökoha üles öelda. 
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Sadakond ujujat võis 
küll kokku lugeda, kes 
15. märtsil asusid Viimsi 
Kooli ujulas valla meistri 
tiitlit püüdma. 

Valdavalt meie omakandi uju-
misklubide kasvandikud, sek-
ka ka Pirita Olümpiaspordi-
keskuse ujulas treenijad ning 
mastersujujad U-Klubist – ne-
mad said lõpuks ka kõige ko-
gukama saagi medalitest.

Tublimad ujujad alates noo-
rematest:

Kuni 10-a. lapsed, 
sündinud 2002 ja 
hiljem
Karolina Johanna Freiberg (TOPi 
Ujumisklubi) – I koht 50 m 
vabaltujumises (40,77), I koht 
50 m rinnuliujumises (54,45) 
ja I koht 50 m seliliujumises 
(48,72); Melani-Leana Kallus 
(Viimsi Veeklubi) – I koht 50 
m liblikujumises, II koht 50 m 
vabaltujumises (43,04), II koht 
50 m rinnuliujumises (55,48), 
II koht 50 m seliliujumises 
(49,28); Karolina Kibbermann 
(Viimsi Veeklubi) – III koht 
50 m vabaltujumises (44,01), 
III koht 50 m rinnuliujumises 

Viimsi valla meistrivõistlused ujumises

(56,62), III koht 50 m liblik-
ujumises (1.05,89); Railin Viik 
(Viimsi Veeklubi) – II koht 50 m 
liblikujumises (1.04,72); Nata-
li Karja (Viimsi Veeklubi) – 
III koht 50 m seliliujumises; 
Rihard Viherpuu (Viimsi Vee-
klubi) – I koht 50 m vabalt-
ujumises (38,14), I koht 50 m 
liblikujumises (51,38), II koht 
50 m rinnuliujumises (57,10), 
II koht 50 m seliliujumises 
(47,97); Philip Paškov (SPA 
Viimsi Tervis) – I koht 50 m 
rinnuliujumises (51,99), I koht 
50 m seliliujumises (46,61), 
II koht 50 m vabaltujumises 

(38,68), II koht 50 m liblik-
ujumises (53,47); Jorke Patrick 
Raadik (Orca) – III koht 50 m 
vabaltujumises (39,81), III koht 
50 m rinnuliujumises (59,27), 
III koht 50 m liblikujumises 
(53,65), III koht 50 m selili-
ujumises (49,98).

11–13-a. lapsed, 
sündinud 1999–2001
Maria Keridon (TOPi UK) – 
I koht 50 m vabaltujumises 
(31,79), I koht 50 m rinnuli-
ujumises (39,38), I koht 50 m 
liblikujumises (36,46), I koht 
100 m kompleksujumises 

(1.19,48), II koht 50 m seli-
liujumises (37,73); Mai Riin 
Salumaa (TOPi Ujumisklubi) 
– II koht 50 m vabaltujumi-
ses (32,27), II koht 50 m lib-
likujumises (38,12), III koht 
50 m rinnuliujumises (44,90), 
III koht 50 m seliliujumises 
(37,87), III koht 100 m komp-
leksujumises (1.24,57); Susan-
nah Kaul (SPA Viimsi Tervis) 
– I koht 50 m seliliujumises 
(37,65), III koht 50 m vabalt-
ujumises (32,79), III koht 50 
m liblikujumises (40,13); Ce-
line Tippo (Viimsi Veeklubi) 
– II koht 50 m rinnuliujumises 
(40,43), II koht 100 m komp-
leksujumises (1.22,64); Armin 
Evert Lelle (Viimsi Veeklubi) 
– I koht 50 m vabaltujumises 
(28,78), I koht 50 m rinnuli-
ujumises (38,66), I koht 50 m 
liblikujumises (32,52), I koht 
50 m seliliujumises (34,70), 
I koht 100 m kompleksuju-
mises (1.14,52); Rinel Pius 
(Viimsi Veeklubi) – II koht 
50 m vabaltujumises (29,42), 
II koht 50 m rinnuliujumises 
(39,08), II koht 50 m liblik-
ujumises (34,76), II koht 100 m 
kompleksujumises (1.16,71), 
III koht 50 m seliliujumises 
(39,04); Artur Setkin (Viimsi 
Veeklubi) – II koht 50 m se-
liliujumises (37,64), III koht 
50 m vabaltujumises (31,15), 
III koht 50 m rinnuliujumises 
(39,55), III koht 50 m liblik-
ujumises (35,51), III koht 100 
m kompleksujumises (1.17,43).

Kuni 17-a. neiud ja 
noormehed, sündinud 
1995 ja hiljem
Karleen Kersa (TOPi Ujumis-
klubi) – I koht 100 m vabaltuju-
mises (1.03,56), I koht 100 
m rinnuliujumises (1.19,71), 
I koht 50 m liblikujumises 
(31,25), I koht 100 m selili-
ujumises (1.16,89), I koht 100 
m kompleksujumises (1.14,52); 
Marie Loreen Ränisoo (Viim-
si Veeklubi) – II koht 100 m 
vabaltujumises (1.09,06), II 
koht 100 m kompleksujumises 
(1.22,01), III koht 100 m seli-
liujumises (1.21,50); Vanessa 

Maibaum (TOPi Ujumisklu-
bi) – II koht 100 m rinnuli-
ujumises (1.33,68), II koht 50 
m liblikujumises (34,17), III 
koht 100 m vabaltujumises 
(1.09,29); Alina Kalle (Viimsi 
Veeklubi) – II koht 100 m selili-
ujumises (1.18,83), III koht 100 
m kompleksujumises (1.22,35); 
Irma Põder (SPA Viimsi Tervis) 
– III koht 100 m rinnuliujumi-
ses (1.35,00), III koht 50 m lib-
likujumises (39,99); Mikk Laa-
nes (SPA Viimsi Tervis) – I koht 
100 m vabaltujumises (59,09), 
I koht 100 m rinnuliujumises 
(1.15,75), I koht 50 m liblik-
ujumises (30,03), I koht 100 m 
seliliujumises (1.13,54), I koht 
100 m kompleksujumises; Art-
hur Kooser (SPA Viimsi Tervis, 
ROPK) – II koht 100 m vabalt-
ujumises (1.01,96), II koht 100 
m rinnuliujumises (1.25,20), 
II koht 50 m liblikujumises 
(31,52), II koht 100 m komp-
leksujumises (1.17,64), III koht 
100 m seliliujumises (1.18,17); 
Kert Kevin Lissmann (SPA 
Viimsi Tervis) – II koht 100 
m seliliujumises (1.17,77), III 
koht 100 m vabaltujumises 
(1.04,10), III koht 100 m rin-
nuliujumises (1.32,37), III koht 
50 m liblikujumises (34,13), III 
koht 100 m kompleksujumises 
(1.20,32).

Täiskasvanute osas oli osa-
võtjaid hõredalt.

18–34-a. naised, sün-
dinud 1978–1994
Kaja Masing (SPA Viimsi Ter-
vis) – I koht 100 m vabaltu-
jumises (1.08,95), I koht 100 
m rinnuliujumises (1.26,29), 
I koht 100 m seliliujumises 
(1.16,57), I koht 100 m komp-
leksujumises (1.16,63), II koht 
50 m liblikujumises (37,80); 
Kristiina Arusoo (U-klubi) 
– I koht 50 m liblikujumises 
(34,94), II koht 100 m vabalt-
ujumises (1.16,78), II koht 100 
m seliliujumises(1.26,47).

18–39-a. mehed, 
sündinud 1973–1994
Filipp Provorkov (Viimsi 
Vee-klubi) – I koht 100 m 

rinnuliujumises (1.04,18), I 
koht 100 m kompleksujumises 
(1.05,71); Sander Parts (SPA 
Viimsi Tervis) – I koht 100 
m vabaltujumises (58,27), II 
koht 100 m kompleksujumi-
ses (1.08,26); Markus Kadastu 
(SPA Viimsi Tervis) – I koht 50 
m liblikujumises (28,12), I koht 
100 m seliliujumises (1.11,52), 
II koht 100 m vabaltujumi-
ses (1.01,50); Henri Kaarma 
(Viimsi Veeklubi) – II koht 
50 m liblikujumises (28,46), 
Andrei Makarenko (Viimsi 
Veeklubi) – II koht 100 m rin-
nuliujumises (1.12,90), III koht 
50 m liblikujumises (28,71), III 
koht 100 m kompleksujumises 
(1.10,63); Lauri Visnapuu (SPA 
Viimsi Tervis) – III koht 100 m 
rinnuliujumises (1.13,58).

Konkurentsitult olid pare-
mad meie seeniorklassis võis-
telnud.

35+ naised, sündinud 
1977 ja varem
Ene Kivet (U-klubi) – I koht 
100 m vabaltujumises (1.25,48), 
I koht 100 m rinnuliujumises 
(1.45,49), I koht 100 m selili-
ujumises (1.40,06), I koht 100 
m kompleksujumises (1.41,18).

40+ mehed, sündinud 
1972 ja varem
Tiit Pappel – I koht 100 m vabalt-
ujumises (1.05,20), I koht 100 m 
rinnuliujumises (1.26,26), I koht 
100 m seliliujumises (1.19,67), I 
koht 100 m kompleksujumises 
(1.17,82).

Viimsi valla ujumismeistri-
võistluste tulemuste protokol-
liga saab tutvuda valla kodule-
hel: www.viimsivald/sport. 

Läbiviimise eest suur tänu 
Viimsi Veeklubi treeneritele 
Brunole ja Tiit-Urmasele koos 
oma tubli kaaskonnaga ning 
Enn Lepikule SPA Viimsi Ter-
visest!

Meie tublimad ujujad on 
oodatud 21. aprillil Keilas toi-
muvatele Harjumaa meistri-
võistlustele.

Tiia Tamm
Viimsi valla 

porditöö koordinaator

Tublimad ujujad võistlevad edasi Keilas.

Hatha jooga neljapäeviti
Viimsi Huvikeskuses

Hatha jooga on pehmem joogaliik, kus tehakse nii dünaamilisi kui ka staatilisi harjutusi. 
Staatilisi füüsilisi harjutusi, milles viibitakse võimalikult teadlikult, nimetatakse asana-

deks. Hatha jooga asanad on pehmed, tavaliselt kergelt venitavad või pingutavad, kuid 
mitte jõulised. Tähtis on pidev lõdvestumine vastukaaluks igapäevategevusele, kus me 

oleme häälestatud pingutustele nii füüsilises, hingelises kui ka vaimses mõttes. Ees-
märk on ühtlane keha ja meele virgutamine, oma keha tunnetamine, sügav sisemine 
lõdvestumine ning rahu. Sobib väga hästi inimesele, kes soovib endas leida rahu ning 

tasakaal.
kell 12.00–13.00 ja 18.15–19.15

Hind 5 €/ kord

Eelregistreerimine: emartson@hot.ee või 51 36 767

 Treener Evelin Märtson
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l Kui vajad abi aia koristamisel, puude ladumisel 
või on muud nipet-näpet teha, siis helista. Tel 55 
935 863. 
l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastust. 
Kogemust üle 10 aasta. Tel 56 487 738 ja 52 16 
037.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Raamatupidamise algõppe kursus esmaspäeva 
õhtuti Rae Kultuurikeskuses (Jüri alevik, Aruküla 
tee 9). Kursus algab 16. aprillil. Õppekava ja 
täpsem info  www.alustamealgusest123.blogspot.
com või tel 50 29 006 (Marianne Rosenfeld).
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täite-
pinnast. Tel 50 92 936. 
 l Müüa otse omanikult 2-toaline korter Äigrumäe 
külas Äigru põik 2. Üldpind 49 m2, 1/2, renovee-
ritud, eraldi köök, kelder, suur krunt aiaga. Tule ja 
koli kas või kohe sisse! Hind 38 000 €. Tel 52 00 
934, e-post martin@mklahendused.ee.
l Viin ära tasuta vanametalli, suuremate koguste 
puhul maksan ka, hind kokkuleppel. Pakkuda võib 
kõike, mis on rauast, ka värvilist metalli. Äravedu 
tasuta Viimsis ja lähiümbruses. Utiliseerimiseks 
kõik vajalikud riistad olemas! Külmkappe ja boi-
lereid eriti ei soovi, neid on võimalik viia ainult 
jäätmejaama! Kui sul seisab kasutult metalli, võta 
ühendust ja usun, et saame kokkuleppele! Tel 58 
912 522.
l Soovime osta suvilat või krunti Haabneemes. 
Krundi suurus maksimaalselt 1500 m2. Kõik pakku-
mised oodatud. m.o.pukk@gmail.com või 
tel 52 10 663.
l Jussi Õlletuba otsib oma töökasse kollektiivi 
kokka. Info tel 55 542 588, www.jussikas.ee. 
l Otsitakse kodukoristajat Leppneemes. Maja 
230 m2, üks kord nädalas, 30 € kord. Lisainfo 
tel 51 22 183. 
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
l Aiatööd. Teostame soodsalt töid aedades: vana-
de ja noorte puude kujundlõikus, hoolduslõikus, 
noorenduslõikus, võra kujundamine, ohtlike puude 
lõikus. Tel 56 957 600.
l Aitan matemaatikas. Tel 50 66 971.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie ko-
dus enam kasutust ei leia.  Edendame keskkonna-
säästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele 
õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290. 

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka 
paberrahade, kommipaberite, õllesiltide jms ko-
gusid. Küsi lisainfot tel 53 996 098, Rene.
l Viljapuude lõikus. Hooldame, noorendame ja 
kujundame Teie viljapuuaia. Vajadusel okste ära-
vedu. Tel 50 89 294.
l Soovime osta korras suvila Haabneemes või selle 
lähiümbruses. Soovitav krundi suurus ca 1000 m2. 
Tel 51 11 834, aulile@gmail.com. 
l Otsime taksojuhte Tallinnas. Firma tegeleb ka 
taksojuhtide koolitamisega. OÜ ES Grupp, tel 53 
745 423. 
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus Katlamaja tee 
2. Kinnistu suurus 40 m2, sihtotstarve elamumaa. 
Hind 5000 €. Tel 50 58 794, e-mail martin@balt-
real.ee.  
l Müüa 3-toaline korter Roosi teel. Üldpind 66,7 m2, 
5/5, kolm rõdu, remonti vajav, vaated Tallinna lahe-
le. Hind 59 000 €. Võimalik vahetada ka 1-toalise 
korteri vastu Viimsi alevikus. Tel 50 58 794, e-mail 
martin@baltreal.ee.
l Müüme puitbriketti (10 kg kotis), kivisütt (25 kg 
kotis), küttepuid (1rm konteineris), tulehakatust. 
Transport Harjumaal tasuta. Tel 55 659 090, www.
evester.ee.
l Kvalifitseeritud pottsepp teostab ahjude, pliitide, 
kaminate, soojamüüride, korstnate ehitust. Samas 
vanade küttekehade remont ja puhastus. Töödele 
garantii. Tel 50 15 320. 
l Akende puhastus. Koristustööd. Veerennide 
puhastus. Ohtlike puude/okste lõikus. Ühistutele, 
firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 994, 
Uve.
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy 
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 
€. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee. 
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust, puude 
langetamist. Tel 55 637 666.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud en-
nustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakku-
mist: www.ennustus.ee. 
l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee, tel 58 072 581.
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-
miga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenused, 
geodeetilised mõõtmised ja mahamärked, doku-
menteeritud elektri- ja santehnilised isetööd. 
Tel 58 504 300, 660 4455.

Kallid kliendid!
Venus ilusalong on uuel 
aadressil Kaluri tee 3 
(Fertilitase vastas)

Avame 9. aprillil.

JUUKSUR KOSMEETIK 
MANIKÜÜR PEDIKÜÜR
Aprillis kõik teenused -10%, 
jaemüügitooted -20% 

Tere tulemast!

E-R 10.00-20.00
L 10.00-17.00

tel 600 0444

Pakume tööd juuksurile, küüne-
tehnikule

pakub tööd:
ILU- ja TERVISEKESKUSE administraatorile

Nõudmised kandidaadile 
- eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb soome ja 

vene keele oskus
- soov õppida, hea suhtlemisoskus, rõõmsameelne 

hoiak, valmidus meeskonnatööks
CV koos kaaskirjaga palume saata kai@viimsispa.ee
Lisainfo: CV-le palume lisada ka foto ja palgasoov.

SHISHI AS PAKUb TööD:
juhiabile ja müügijuhile
vajalik:
heal tasemel arvutioskus 
eesti, inglise ja vene keele oskus
laojoidjale ja laotööline-autojuhile
vajalik:
B-kategooria juhiload
rahuldval tasemel arvutioskus
CV saata aadressil mart@shishi.ee 
hiljemalt 15.04.

- Arvutite, mobiiltelefonide, mängukonsoolide hooldus, 
remont
- Kodulehtede, e-poodide valmistamine
- Logode kujundus

Merivälja tee 1, tallinn. E-R 9–19, L 10–15
tel: 609 6166, mob: 507 4222, e-post: info@arvutipank.
ee, www.arvutipank.ee

JÜrI TEEd OÜ
Parim hinna ja 
kvaliteedi suhe

TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE 
MÜÜK NING PAIGALDUS

KAEVETÖÖD
HALJASTUS

MURU NIITMINE
TRANSPORT

Tel. +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee

www.juriteed.ee

reklaami 
end siin!

vt@viimsivv.ee

Joogaklubi Sattva
Soovid vabaneda stressist, olla heas füüsilises vormis ning vaimses tasakaalus? Joogaklubi 
Sattva kutsub Kundalini joogasse! 

Kundalini jooga tunnid algajate tasemele toimuvad Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1, neljapäe-
viti kell 20.00 – 21.30  

Registreerimine info@joogaklubi.ee. Küsi lisa telefonil 50 68437
Kundalini jooga on terviklik keha, meele ja vaimu treening eesmärgiga luua ühtsus hingamise 

& liikumise, keha & vaimu, “mina“ & universumi vahel. 
See on dünaamiline jooga, kus mitte harjutuste keerukus, vaid korduste arv ja vajalik pingutus 

nõuavad enda proovilepanemist. Kundalini jooga mõju on väga kiire. Puhastuvad keha, meel ja 
vaim ning elu võtab sageli sootuks uue pöörde.

NB!Kundalini jooga sobib küll kõigile, kuid tõsisemate terviseprobleemide korral pidage esmalt 
nõu arstiga!

Rohkem infot: www.joogaklubi.ee

Moekunsti- ja disainiring 
Viimsi Huvikeskuses

HEI, MOEHuVILISED!
On teil huvi moekunsti ja disaini vastu ning te soovite õppida ja 

koos leiutada kõikvõimalikke tehnikaid, mida saab teha kangaga? 
Proovida õmmelda, trükkida ja kaunistada kangaid.

3. aprillil alustame uute täiskasvanute gruppidega
teisipäeviti kell 10.00-11.30 ja 19.15 - 20.45

Taaskasutusring hõlmab:
1. Erinevate kaunistusviiside õppimine, mida saab kasutada kodu-

sel teel
taaskasutuses ja ka muidu.

2. Trikotaazi kasutamisviise-punumine.
3. Mõõtude võtmine, figuurijoonis.

4. Materjali määramine põletuse teel.
5. Tuppseeliku, ratasklošši või poolratasklošši lõike tegemine.

6. Põhilõike avamine.
7. Mulaaž.

Kõike teeme trikotaažiga, et õppida viimast paremini tundma.

Kursus kestab 2 kuud!

Kursust juhendab moedisainer Luule Pakkas

Info ja registreerimine:
e-mailil: luulepakkas@hotmail.com 

tel: 56 221 130

Tunnid toimuvad Päikesepesa ruumis I korrusel
www.huvikeskus.ee
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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

Vinnal Production OÜ 
valmistab tellimustööna vääris-

puidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja 
mööblit. 

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee

Mob. 545 01 377

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!

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Märtsi keskel uus kaup.

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!

tänavakivide paigaldus
Haljastustööd
53 433 881
andesiin.ee 

rauno112@hotmail.com

Ilusalong Viimsis 

OtSIb 
juukSuRIt

Info 
tel 56 156 705

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

Liuglev Uks salong
Pärnu mnt 110
(sissepääs Tondi tänava poolt)
Tel 646 5101
www.liuglevuks.ee

Liuguksed/

garderoobid 

aprilli lõpuni 

-10%

Palju uusi 
materjale 
liugustele/

garde-
roobidele. Professionaal-

ne ja meeldiv 

teenindus. Kiire 

tarneaeg – 14 

päeva. 

Parim kvaliteet 
Eesti suurimalt 
liuguksetootjalt.  
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Nutikate Naiste Klubi
kutsub

2. aprillil, kell 19.00 Käsitööseebi valmistamine

Õpime valmistama külmpress meetodil seepi seebikivist,rasvadest ja õlidest. 

Igal töötoas osalejal valmib kaks seepi.

Töötoa hind koos materjali, küpsiste ja teega 15 €.

9. aprillil, kell 19.00 Pärlite ja ketiga käekella valmistamine

Teeme ise omale kauni ehte.

Töötoa hind koos materjali, küpsiste ja teega 13 €.

Töötuba viib läbi Pilvi.

16. aprillil, kell 19.00 Öösidest ehk rõngastest käeketi 

valmistamine ja traadist nimetähe painutamine

Igal osalejal valmib  käeketi ja/või kõrvarõngad ja nimetäht.

Töötoa hind koos materjali, küpsiste ja teega 10 €.

Töötubasid viivad läbi Eveli ja Airi Isemoodi Isetegijate Loovustoast

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis. Töötoad toimuvad, 

kui on registreerinud vähemalt 6 inimest.

Info ja eelregistreerimine: 

viimsi@huvikeskus.ee


