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5. juulil avati Jaagup Kreemi
eestvõttel Karulaugu nõlvadel
Viimsi seikluspark. Loe lk 7

Algatati uue maakonnaplaneeringu
koostamine
Vabariigi Valitsus algatas oma
18.07.2013 korraldusega nr 337 kõikides maakondades maakonnaplaneeringu koostamise.

Hommikune rivistus-koosolek Haabneeme park-haljaku juures, mis oli üks suuremaid malevatöö objekte. Foto Alar Mik

Viimsi Õpilasmaleva suvi 2013:
enamik noori jäi rahule
Sellel nädalal lõpeb Viimsis
malevasuvi. Noored, kes
töötasid õpilasmalevas, said
võimaluse 14.-16. augustil
osaleda Prangli saarel toimuval väljasõidul ning veeta
ühiselt aktiivselt vaba aega.
Väljasõidu ning vaba aja
tegevused korraldasid Viimsi
Noortekeskuse noorsootöötajad. Kahjuks oli väljasõidul
osalevate noort arv oluliselt
väiksem kui korraldajad olid
arvestanud.
Viimsi Õpilasmaleva kahes vahetuses (10.-28. juuni ja 8.-26. juuli)
osales sellel aastal kokku 50 noort
vanuses 13-17. Paljudele noortele
oli malev esimene kogemus tööd
teha ja raha teenida. Saadi uusi
kogemusi ning õpiti, kuidas koos
eakaaslastega töötada ning ühiselt
aega veeta. Lisaks esimesele töökogemusele said noored malevast
uusi sotsiaalseid oskusi ning leidsid uusi sõpru.
Tööd tehti mitmetel valla objektidel erinevate rühmade kaupa:
Viimsi Vabaõhumuuseumis, Viim-

si lasteaedades, Rannapere Pansionaadis, Haabneeme rannas ning
heakorrarühm tegutses Haabneeme-Viimsi-Püünsi mänguväljakutel, spordiplatsidel ja parkides.
Muuseumirühm aitas Rannarahva Muuseumis ja vabaõhumuuseumis majandustöid teha, aidati
kaasa vabaõhuetenduste ja ürituste
korraldamisel. Rannarühm veetis aega peaasjalikult Haabneeme
rannas, kus teostati koristustöid,
puhastati randa ning ranna lähedal
olevaid haljasalasid ning parklaid.
Lasteaiarühm tegi lasteaedades
heakorratöid, valmistati ette õppevahendeid, aidati koristustöödel
ning mängiti lastega. Heakorrarühm liikus ringi erinevatel valla
haljakutel ja väljakutel – nii said
korda tehtud Viimsi mõisapargi
spordiväljakud, Püünsi mänguväljak ning Prangli saarel korrastati
Eestiranna kalmistu ja värviti üle
ristid, erinevatel objektidel riisuti
heina ning koristati kive ja oksi.
Rannapere Pansionaadis tehti heakorratöid, suheldi ning vesteldi
eakatega ning aidati ka köögis.
Ühes suuremaks tööks, mida

malev tegi, oli kindlasti Haabneeme pargi korrastamine. Õuna tee
ja Pihlaka tee ristmiku juures asuva haljasala korrastustööd kestsid
pea nädal aega ning lisaks kommunaalbrigaadile tegid seal tööd
mitu malevarühma. Tööde käigus
said tee ääred võsast puhastatud,
puutüvedel pügatud oksi, heinamaa niidetud puhtaks võsast ja
heinast, kogu väljak puhtaks riisutud, ära koristatati hein, praht
ja kivid. Nüüd avaneb piirkonnas
hoopis teine vaatepilt ja juba on
tulnud kohalikelt elanikelt ka palju kiidusõnu. Sanglepa allee alla
paneb kommunaalamet veel kaks
pinki, lisaks jätkuvad maaparandustööd Õuna tee haljakul.
Mõlemad vahetused lõppesid
ühise tordisöömisega Viimsi Noortekeskuses, kus tehti kokkuvõtted
malevast. Kokkuvõttes jäi enamik
noori malevasuvega rahule. Samas
avaldasid noored arvamust, et töö
võiks olla mitmekesisem, sooviti töötada erinevatel objektidel.
Heakorrarühm leidis, et kohati oli
töö liiga raske, rannarühm kurtis,
et töö oli liiga üksluine. Rannape-

re Pansionaadis töötanud noored
leidsid, et rohkem oleks võinud
olla suhtlemist eakatega. Korraldajad said noortelt palju mõtteid,
kuidas järgmistel aastatel tööd paremini korraldada.
Täname kõiki koostööpartnereid ja rühmajuhte, kes meie noori juhendasid. Rühmajuhid, kes
soovivad Viimsi noortega töötada
2014.a. õpilasmalevas, võtke juba
septembrist noorsoo- ja haridusametiga ühendust.
Tänud kõikidele tublidele malevlastele, soovime teile ilusat
puhkust augustis ja toredat peatselt algavat kooliaastat!
Järgmine malevasuvi ootab
juba 2014. aastal. Kõigil huvilistel
on võimalus malevasse kandideerida järgmise aasta kevadel, info
selle kohta ilmub Viimsi Teatajas,
valla kodulehel ja FB lehel. Järgmisel aastal on kavas korraldada lühemad õpilasmaleva vahetused, töö
koos ühise vaba aja veetmisega.

Alar Mik

kommunaalameti juhataja

Kadi Bruus
noorsoo- ja haridustöö koordinaator

Tulenevalt Planeerimisseaduse § 7 lõikest 4 on
kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla
ja linna üldplaneeringute koostamisele. Seega
on maakonnaplaneeringute eesmärk suunata
planeerimistegevust ka kohalikul tasandil.
Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+”
koostamise ajal kokku lepitud visioonist ja
arengusuundadest, planeerimisseaduses toodud ülesannetest ning teistest üleriigilistest ja
maakonna arengudokumentidest.
Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 täitmiseks algatas Harju maavanem
oma 30.07.2013 korraldusega nr 1395–k Harju
maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamist korraldab
Harju Maavalitsus. Planeeringualaks on kogu
Harju maakonna territoorium. Planeeringu kehtestab Harju maavanem. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja selgub hanke käigus.
“Harju maakonnaplaneering 2030+” ja selle
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldustega on võimalik tutvuda Harju
Maavalitsuse kodulehel: http://harju.maavalitsus.ee/et/harju-maakonnaplaneering-2030.
Täpsemat infot planeeringuprotsessi kohta
on võimalik saada Harju Maavalitsuse arengutalitusest (Roosikrantsi 12, Tallinn) tööpäevadel E-N k 8.15–17 ja R k 8.15–15.45, tel 611
8789, e-post alan.rood@mv.harju.ee.

Kutse Randvere Kooli avamisele
Tere hea viimsilane,
mul on hea meel kutsuda Teid meie kogukonna uue valminud Randvere Kooli pidulikule avamistseremooniale, mis toimub 30.
augustil 2013 kell 12 (G.H. Schüdlöffeli tee
4, Randvere).
Randvere Kool on ehitatud kolme paralleeliga 1–6 klassilisena 432 õpilasele I-II
kooliastmel põhinevaks põhikooliks. Koolihoone on kahekorruseline ning suure spordisaaliga – hoone netopind on kokku 5772,8 m².
Randvere Kool on Eesti esimene kool,
mis on projekteeritud ja ehitatud integreeritud lahendusena üldhariduse ning erivajadustega laste õppeks.
Lugupidamisega,
Jan Trei
abivallavanem
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Emotsioonid ja terve mõistus
seoses Püünsi Kooliga
Viimsi hariduselu on teelahkmel. Rohkem kui
aasta on olnud arutlusel valla haridusasutuste
arengukava, mis käsitleb kõike hariduselu
puudutavat alates lasteaedade planeerimisest,
olemasolevate koolide reorganiseerimisest
kuni huvihariduse kättesaadavuseni nii lastele
kui ka täiskasvanutele. Kuna kuulun vastava
töögrupi koosseisu, siis olen näinud, kuidas
mõte sel teemal areneb.
Minu jaoks mõnevõrra ootamatult on
saanud selle vägagi mahuka arengukava
peamiseks sõlmpunktiks Püünsi Kooli edasine saatus ehk kas see jätkab 9-klassilise
põhikoolina või reorganiseeritakse kahe paralleelklassiga 6-klassiliseks algkooliks.
Arengukava projekt näeb üldhariduskoolide võrgu osas ette kaht arengustsenaariumi: radikaalse ja kombineeritud.
Neist esimese järgi avab Püünsi Kool alates
2012/2013 õppeaastast kaks esimest klassi ja reorganiseeritakse järk-järgult pärast
Randvere Kooli käivitamist 6-klassiliseks
põhikooliks. Viimsi Kool organiseeritakse
järk-järgult alates Randvere Kooli avamisest
progümnaasium-gümnaasiumiks, I ja II kooliaste jätkavad Viimsi Koolis kuni täiendavate koolikohtade loomiseni valla keskuse
piirkonda.
Teise ehk kombineeritud stsenaariumi
järgi avab Püünsi Kool alates 2012/2013õppeaastast kaks esimest klassi, jätkates
9-klassilise põhikoolina ning liikudes edasi
III kooliastmel ühe paralleeliga. Selle tulemusena aga tuleb alates 2014/2015 õppeaastast minna Püünsi Koolil järk-järgult teise
vahetusse. Püünsi Koolil tuleks teha koostööd Viimsi Kooliga, tagamaks 7.–9. klassile kvaliteetne haridus (laborite kasutus, tehnoloogiaõpe, ujula, staadioni kasutus jne).
Millegipärast käsitletakse arengukava
projektis esimese valikuna teist ehk kombineeritud stsenaariumi, mille “eeliseks” on
toodud see, nagu oleks selline arenemine
kooskõlas riigis valitseva hetkeolukorraga,
kus kohalikud omavalitsused ja lapsevanemad ei ole valmis võtma vastu radikaalseid
otsuseid ja muudatusi. Leian, et kuna tegu
on kellegi hinnangulise arusaamaga, siis on
seda raske käsitleda tõsiseltvõetava argumendina.
Kuigi kahes vahetuses toimuv õppetöö
on laialt levinud paljudes Tallinna ja ka muudes koolides, ei saa seda lugeda normaalseks. Vaieldamatult saab sel juhul kannatada teises vahetuses õppivate laste võimalus
tegeleda huviharidusega. Lapsevanemana
julgen täie vastutusega öelda, et kahes vahetuses õpe ei ole lastele ega lastevanematele
vastuvõetav, juhul kui selle välistamiseks on
olemas mingisugune teine võimalus-arengustsenaarium.
Kahes vahetuses õppetöö välistamiseks tuleks luua uusi õpperuume ehk ehitada Püünsi koolile juurdeehitus. Ehitamine

Madis Saretok on ka Viimsi Kooli hoolekogu
liige.

nõuab loomulikult raha. Kehtiv Viimsi valla
eelarvestrateegia 2014-2020 seda aga ette ei
näe. Samuti ei võimalda valla laenukoormus
võtta uusi laene. Järelikult pole nö käigu
pealt uute investeeringute suunamine Püünsi
Kooli juurdeehitusele põhjendatud, kui on
olemas alternatiivne võimalus-stsenaarium
kooli kahte vahetusse mitteviimiseks.
Vastava töögrupi liikmena olen teadlik
Püünsi Kooli juhtkonna ja hoolekogu, samuti Püünsi ja mõne muu külavanema valulisest suhtumisest kooli 6-klassiliseks muutumisse. Saan aru, et iga muutus sissetallatud
rajal on häiriv. Nii oleme töögrupis palju
kuulnud vajadusest tagada õpilastele haridus
võimalikult kodu lähedal. Sellele on raske
vastu vaielda, kuid arvan, et seitsmendakaheksanda-üheksanda klassi õpilane peab
olema suuteline sõitma iseseisvalt PüünsistRohuneemest koolibussiga Haabneeme ja
sealt tagasi. Kui ta ei saa sellega hakkama
13-14 aastasena, siis ei suuda ta seda ka täiskasvanuna. Püünsi Kooli reorganiseerimise
võimatuse kohta olen kuulnud ka erinevaid
põhjendusi viidetega kehtivale seadusandlusele, mis nagu välistaks sellise muudatuse.
Eeldan, et omavalitsusel on siiski seaduslikud alused oma hariduselu iseseisvaks korraldamiseks.
Viimsi Kooli hoolekogu, mille liige olen,
on samuti mitmel korral arutanud arengukava ning selle arengustsenaariume. Niinimetatud kombineeritud stsenaarium, mis
näeb ette Viimsi Kooli laborite, ujula ja muu
inventari kasutamist Püünsi kooli õpilaste
poolt, võib kaasa tuua pingeid, mis on seotud
erinevat liiki vastutusega. Samuti tähendaks
selline variant ju Püünsi Kooli õpilaste nii
ehk teisiti transportimist Haabneeme. Seega antakse haridust ju ikkagi kaugemal kui
Püünsis asuv lapse elukoht. Seetõttu kuulub
Viimsi Kooli hoolekogu ühene toetus radikaalsele stsenaariumile.
Leian, et igasuguseid otsustusi tuleb
teha kainest mõistusest lähtuvalt ja jätta valimisaastast hoolimata vähem ruumi emotsioonidele. Viimastele järeleandmine läheb
reeglina kalliks maksma. Rahakott ehk vallaeelarve on meil aga ühine.

Madis Saretok
vallavolikogu liige

Eesti, Poola ja
Laidoner
Juulikuu teisel poolel
toimus Eesti presidendi
riigivisiit Poola Vabariiki.
See sündmus puudutas
otseselt ka Viimsit, sest
22. juulil avati Viimsi sõprusomavalitsuses Varssavi lähedal Sulejowekis
kindral Johan Laidoneri
mälestusplaat.
See tumehallist looduskivist
seinaplaat oli mõeldud viimsilaste kingituseks sõpradele
Poolas ning eksponeerimiseks
kindral Jozef Piłsudski kunagises mõisas.
Kingitus omandas aga oluliselt suurema dimensiooni, kuna
avamine toimus presidentide
Bronisław Komorowski ja Toomas-Hendrik Ilvese osavõtul.
Eesti ja Poola lähiajaloos
on palju sarnasusi. Eriti puudutab see teatavat paralleeli
kahe kindrali, Johan Laidoneri
ja Jozef Piłsudski vahel. Mõlemad olid kindralid, kes armeejuhtidena viisid oma riigid
võidule Esimese Maailmasõja
järgses Vabadussõjas. Nii, nagu
Jozef Piłsudski elas Vabadussõja võidu järgselt Sulejoweki
mõisas, oli Laidoneri elukohaks Viimsi mõis.
Laidoneri kontaktid Poolaga olid kujunenud pikka aega
tagasi. Sõjakooli päevil tutvus ta Poola aadlineiu Maria
Kruszewskaga. Nende abielu
sõlmiti 30. oktoobril 1911. 1928.
aastal külastas kindral Johan
Laidoner Varssavit, sest sel aastal tähistati Poola riigi taassünni
kümnendat aastapäeva. Piłsudski
osutas Laidonerile erilist tähelepanu. Marssal kinkis meie kindralile oma foto pühendusega:
A mr le general Laidoner
en souvenir de la recontre
pendant le Fete polonaise
a Varsovie
12. XI 1928.
J. Piłsudski.
(Härra kindral Laidonerile
mälestuseks kohtumisest Poola Rahvuspüha ajal Varssavis
12. XI 1928. J. Piłsudski. )
Poola ja eesti rahva suhtlemises ja koostöös etendasid
olulist osa Poola-Eesti ja EestiPoola sõprusühingud. Laidoneri
initsiatiivil loodi Eesti-Poola
Ühing 9. veebruaril 1930. Tema
sai selle auesimeheks. Suuresti

Presidendid Komorowsky ja Ilves avavad Viimsi poolt kingitud
Laidoneri mälestusplaadi Sulejowekis.

Jozef Piłsudski tütar, Cambridge´is õppinud arhitekt ja
Teises Maailmasõjas sõjaväelendurina osalenud Jadwiga.

Laidoneri mälestusplaat.

Laidoneri eestvõttel kujunesid
Eesti ja Poola suhted sellisteks,
et neid hakati diplomaatilistes
ringkondades nimetama “entente cordiale”ehk ”Südamete liit”.
Lisaks sõjaväele tegutses
nii Eestis kui Poolas vabatahtlik
riigikaitseorganisatsioon, millel
oli suur ühiskondlik-poliitiline
mõjujõud.
Kaitseliidu ja Poola Küttide
Liidu kontaktid said alguse 1926.
aastast. Mõlema maa kaitseorganisatsioonide lähenemise kõrgaeg algas 1930. aastal, millele
järgnesid terve kümnendi jooksul arvukad mõlemapoolsed külaskäigud. 19. jaanuaril 1933 oli
näiteks kümnepäevasel visiidil
Poolasse Kaitseliidu ülem koos
saatjaskonnaga, keda võttis vastu
ka marssal J. Piłsudski.

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 602 8833, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 30. augustil

Laidoneri 1939. aasta Poola-visiit kujunes suurejooneliseks sündmuseks algusest
lõpuni. Eesti ülemjuhataja oli
Poolas populaarne; ta sai hulga isiklikke kirju, rahvas tervitas teda kõikjal elaguhüüetega. Poola ajakirjanduses ilmus
tema külaskäigu kohta umbes
50 artiklit. Poola president Ignacy Mościcki andis Laidonerile üle Poola kõrgeima aumärgi,
1713. aastal kuningas August II
asutatud Valge Kotka ordeni.
Eesti ja Poola tihe välispoliitiline koostöö ilmnes eriti
1934. aastal seoses läbirääkimistega nn Idapakti sõlmimise
üle. Sel aastal toimus mitu kõrgetasemelist kohtumist. Tallinna-visiidi ajal 1934. aasta
suvel külastas Piłsudskile lähedal seisev Poola välisminister Józef Beck kindral Laidoneri ka tema kodus Viimsis.
Tahaksin avaldada tänu
Poola Suursaadikule Eestis
Grzegorz M. Poznanskile abi ja
toetuse eest mälestusplaadi loomisel. Tänud Eesti Sõjamuuseumile näituse korraldamise eest
Sulejowekis ning Kindral Johan
Laidoneri Seltsi asutajaliikmele
Tanel Läänele, kes osales Viimsi
delegatsiooni koosseisus mälestusplaadi avamisel.
Järgmise aasta 12. veebruaril tähistame Viimsis kindral Johan Laidoneri 130. sünniaastapäeva.

Haldo Oravas

Poola Vabariigi Suursaadik Eestis Grzegorz M. Poznanski ja Haldo Oravas.

vallavanem
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Mida uut meil ehitatakse
Viimsi valda ja valla
piirile kerkib mitmeid
uusehitisi, mida siin tutvustame.

Pirita linnaosa ja valla piiri lähedale Ranna tee bussipeatuse juurde, kus aastaid seisis
tühjalt vana kauplusehoone,
kerkib Harju Tarbijate Ühistu
uus kaubanduskeskus. Pirita
linnaosavalitsuse arhitekt Tiina Paalberg rääkis, et hoonesse tuleb toidupood, tõenäoliselt ka söögikoht ja lisaks veel
rendipindu. Paalberg arvas, et
sinna võiks tulla ka postkontor
ja apteek.
Kaubanduskeskuse peale
Viirpuu tee poole kerkib neli kolmekorruselist kortermaja. Millal ehitus valmib, ei osanud Paalberg öelda. “Enne ei saa kortermaju ehitada, kui kaubanduskeskus on valmis,” täpsustas arhitekt.
Ranna tee merepoolsesse
äärde vana Viimsi vallamaja
kohale kerkib OKO restoran,
kus peakokaks hakkab Tõnis
Siigur. Restoranihoone on projekteeritud tänava poolt kinnisena, avanedes vaatega Tallinna lahele. Paalberg avaldas
lootust, et restoran avab uksed
kevadel naistepäevaks.
Samast vaid veidi maad
Viimsi poole, juba valla territooriumile Miiduranna külasse
aadressiga Muuli tee 2/Ranna
tee 15 kerkib Olerexi kütusetankla. Olerexi omanik Antti
Moppel rääkis, et lisaks bensiini-, diisli- ja gaasikütusele

Viimsi Spa koguperekeskuse sisevaade.

avatakse uues tanklas ka autopesula. Samas on võimalus
rentida autohaagist, vormistada liikluskindlustust ning ei
puudu ka tanklakauplus. Moppel rääkis, et Olerex on ostnud
türklastelt kebabi maaletoomise ainuõiguse ning tõelist türgi
vürtsidega maitsestatud õiget
kebabi, mida saab juba praegu
mõnest Olerexi tanklast, hakatakse valmistama ka Viimsis.
Tankla on projekteerinud Kprojekt. “Ehitajaga on kokkulepe, et septembri lõpus saame
võtmed kätte,” ütles Moppel.
Haabneemes, Kaluri tee 5
on 1986. a projekteeritud raudbetoonhoone seisnud aastakümneid tühjana loodusjõudude meelevallas. Selle tulemusena on hoone raudbetoonist
kandetarindid ja välisseinte soojustus kahjustunud ning tarindite kandevõime ei ole tagatud.
Nüüd on välja antud ehitusluba selle hoone rekonstrueerimiseks. Omanik on lubanud
olemasoleva hoone lammuta-

da septembri alguseks.
Randvere tee 11 asuvale
Tallinn Viimsi Spale on antud ehitusluba laiendamiseks.
Sinna kerkib koguperekeskus.
“Eesmärk on luua Eestisse
unikaalne ja omanäoline rahvusvaheline pereturismi objekt
– Baltimaade ja lähiriikide regioonis ainulaadne komplekssuselt ja multifunktsionaalsuselt,“ tutvustas ettevõtte juht
Andres Tiik.
Sellest saab meelelahutusja vabaajakeskus igas vanuses
lastele ja täiskasvanutele, nii
välis- kui siseturismigruppidele. Keskus saab olema eriline
seetõttu, et seal on tegevusi
kõikidele vanusegruppidele: interaktiivne tegevus vaimule vs
füüsiliselt aktiivne ja sportlik
tegevus: interaktiivne ja kogemuslik avastuskeskus vs olemasolev lastekeskus ja spordiklubi, hariv vs meelelahutuslik
programm: planetaarium, interaktiivne veemaailm (kuiva
jalaga läbi ookeani), 5D kino,

Valla valimiskomisjoni tööaeg

kino, olemasolev lastekeskus,
lõõgastavad tegevused: olemasolev spaakeskus, uus veeja saunamaailm ning temaatiline söögikoht-pubi.“Maailmas
on palju erinevaid teadus- ja
hariduskeskusi. Planeeritud projekti eripära on teenuste rohkus ja mitmekesisus, mis meelitaks külastajaid siin pikemalt
aega veetma,” tutvustas Tiik.
Avastuskeskuse kahele korrusele rajatakse “Imepärane veeuniversum” ja “Avastusretk kosmosesse”. Projekteeritud on planetaarium-kontserdisaal, multimeedia-kino-konverentsikeskus,
vee- ja saunamaailm, pubi ning
suveniiri- ja mänguasjakauplus.
Kinokeskus hakkab konkureerima Tallinna kesklinna
kinodega, kuna üheaegselt planeeritakse näidata sama filmivalikut mis on kesklinnas. Pärast juurdeehituse valmimist
jääb üks osa vee- ja saunakeskusest laste ja lastega perede
pärusmaaks, teine osa lastevabaks, et tagada kõikide klientide rahulolu.
2013. aastal on vallavalitsus
välja andnud 162 ehitusluba,
s.h 50 ehitusluba eramu ja 7 suvila ning aiamaja ehitamiseks,
lisaks 6 tee-ehitusluba. Projekteerimistingimusi on välja antud järgmiselt: 7 teede projekteerimiseks ja 25 tehnovõrkude
projekteerimiseks. Elamute ja
suvilate projekteerimistingimusi ning arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi on välja
antud kokku 104.

VT

Lille põik sai jalg- ja jalgrattatee
Juuli lõpus valmis Haabneemes Lille põik jalg- ja
jalgrattatee koos tänavavalgustusega.
Lisaks tee ehitusele rajati sadeveekanalisatsioon ja haljastus, mille pärliks võib pidada
teemaal asuvat lillepeenart. Varasemalt teemaale rajatud peenar sai koostöös kohalike elanikega säilitatud, osaliselt ümber paigutatud ning tulemus
oli asja väärt – tegemist on
kindlasti kaunima teemaaga
Viimsi vallas.
Jalg- ja jalgrattatee pikkus
on 180 m, asfaltkatendi laius 3
m. Ehitustööd teostas AS Lemminkäinen Eesti. Valminud tee

Lindi lõikavad läbi vasakult: kohalike elanike esindaja, vallavolikogu esimees, vallavanem, abivallavanem ja Lemminkäinen Eesti
AS esindaja.

tagab ühenduse Rohututi jalgja jalgrattateelt ja Laanelinnu
lasteaia piirkonnast läbi Nur-

me põik ja Nugise tee kergliiklusteede valla põhiteede jalgja jalgrattateede võrgustikuga.

Objekti maksumuseks kujunes 113 038,20 € (koos käibemaksuga). Tee ehitati projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine“ raames. EAS rahastas 85% objekti maksumusest, vallapoolne
finantseering moodustas 15%
objekti kogumaksumusest. Lille põik jalg- ja jalgrattatee ehitus oli viimane antud projekti
raames valmiv tee-ehitus vallas. Varasemalt valmisid kergliiklusteede projekti raames
Pärnamäe tee jalg- ja jalgrattatee ning Ranna tee jalg- ja
jalgrattatee.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Kommunaalvaldkonna ümarlaud
Viimsi Vallavalitsus ja Viimsi Naabrivalve korraldavad 19. augustil kell 17–19 Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) volikogu saalis kommunaalteemalise ümarlaua.
Päevakorras on järgmised teemad:
1. Teede ja teemaa korrashoid, hooldamata kinnistud
2. Turvalisus, piirdeaiad ja välisvalgustus, liiklusmärgid
3. Komposteerimisväljakute rajamine
4. Kraavid ja kraavikaldad, vesi, kanalisatsioon ja sadeveeprobleemid
5. Elanike ja vallavalitsuse suhtluse kord
6. Küsimused ja vastused
Osalema on kutsutud Viimsi abivallavanemad Endel Lepik ja

Jan Trei, kommunaalameti juhataja Alar Mik, Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, politsei esindajad Valter Pärn ja Veiko Vettik, Viimsi valla külavanemad ja naabrivalve sektorite esindajad.
Samas on oodatud kõik vallaelanikud, kes huvituvad kommunaalvaldkonna arengust või soovivad sellele kaasa aidata. Valla
kommunaalosakond soovib elanikega head koostööd valdkonna
probleemide kaardistamises ja probleemidele tähelepanu juhtimises.
Lähem info 5858 7823, küsimusi võib saata Viimsi.Naabrivalve@gmail.com

Inga Kuus

Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator

Viimsi valla valimiskomisjon asub Viimsi vallavalitsuse tööruumides aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
Komisjoni koosseis: Kristi Tomingas, Katrin Jalast ja Terje
Sander.
Valla valimiskomisjoni tööajad: 21. augustist 13. septembrini tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani k 9–12 ja k
13–17, reedeti k 9–12 ja k 13–16. 10. septembril ja 12. septembril k 9–12 ja k 13–18. 16. septembrist 18. oktoobrini
esmaspäeviti ja neljapäeviti k 9–12 ja k 13–17.

Reovett hakatakse
puhastama Muuga
reoveepuhastis
Meelis Saluneem
AS Viimsi Vesi nõukogu esimees
vallavolikogu liige

AS Viimsi Vesi alustab käesoleval aastal Muuga
puhasti rekonstrueerimistööde ettevalmistusega.
Senini on juhitud Viimsi valla reovesi Tallinna. Kuna
praegu Viimsit ja AS Tallinna Vesi reoveepuhastit ühendav 1980ndate alguses ehitatud torustik ei ole võimeline
enam teenindama Viimsi valla kasvanud elanikkonda, on
uue reoveepuhasti ehitamine valla ja tarbijate jaoks möödapääsmatu. Ühtlasi võimaldab nn reoveeprojekt tagada
kõigi Viimsi valla elanike ja asutuste reovee nõuetekohase
puhastamise ning vähendab oluliselt survet reoveeteenuse hinnale. Siiani on kanalisatsiooniteenuse hind sõltunud
suuremas osas AS-le Tallinna Vesi makstavatest tariifidest.
AS Viimsi Vesi soetas 2008. aasta lõpus Muuga puhasti
eesmärgiga suunata sinna kogu Viimsi valla reovesi. Kuni
2012. aastani osutati puhastusteenust ka Maardu linnale
ning Tallinna Sadamale. Kuna puhasti on amortiseerunud
ja puudub toruühendus Viimsiga, mis vajab olulisi investeeringuid, ei ole seda saanud siiani Viimsi reovee puhastamiseks kasutusele võtta. Puhasti omamine on AS-le
Viimsi Vesi äärmiselt oluline, et tagada sõltumatus teisest
vee-ettevõttest ning vähendada väga suuri reo- ja sademevee ärajuhtimise kulusid, mis omakorda on seni avaldanud
suurt mõju ka tarbijale osutatavate teenuste hinnale. Seega
tähendab see tarbija jaoks otseselt kanalisatsiooniteenuse
hinna stabiilsust.
Projekti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas AS Viimsi
Vesi rahastustaotluse summas 12,24 miljonit eurot. Omaosalus saab kaetud Viimsi valla abiga suurusjärgus ca
kolm milj eurot. Kogu investeeringu suurus on hinnanguliselt 15,2 miljonit eurot, mis on läbi aegade üks suurimad
üksikinvesteeringuid Viimsi valla avalikus taristus. Projekti elluviimist on 170 tuhande euroga toetanud ka Nordic Investment Bank läbi Baltic Sea Action Plani.
Saadud finantseering võimaldab renoveerida Muugal asuva reoveepuhasti jõudlusega 6000 m3 reovett ööpäevas, rajada
ca 3,9 km reovee isevoolset torustikku ja ca 12,9 km reovee
survetorustikku Viimsi valla ida- ja lääneosa reovee juhtimiseks rekonstrueeritavasse Muuga puhastisse, rajada kaks reoveepumplat ning rekonstrueerida ühe reoveepumpla ning rajada ca 3,8 km veetorustikku Metsakasti külast Muuga külla,
tagamaks Muuga küla vee varustuskindlus ja -kvaliteet. Antud
projekt on väga töömahukas ning nõuab head koostöötahet ja
panustamist kõigilt projektiga seotud osapooltelt.
Reoveetorustiku ja pumplate projekteerimine algab
hinnanguliselt novembris-detsembris 2013, reoveepuhasti
ehitus 2014. aasta maikuus. Uus reoveepuhasti peab alustama tegevust 2015. aasta teisel poolel. Projekti valmistas
ette ja nõustas konsultatsioonifirma EL Konsult.
Augustis lõpeb ka Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
projekt “Viimsi veekorraldus II etapp”, mille raames on
Viimsisse rajatud veetöötlusjaam koos puhta vee reservuaaridega, 21,5 km isevoolset reoveetorustikku, 9,2 km
surve/vaakum kanalisatsioonitorustikku, 15 reovee ülepumplat, rekonstrueeritakse 3 reovee ülepumplat, 32 km
joogiveetorustikku ning üks reovee vaakumpumpla.
Siinkohal soovin tänada kõiki, tänu kelle kaasabile on
läbi aegade suurim ja äärmiselt oluline investeering Viimsisse jõudnud.
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Ümberkorraldused valla ühistranspordis

ühistranspordikaardid. Hetkel on veel
liinivõrgu graafikud töös ning väikeseid muudatusi võib seoses esimeste
tööpäevadega ette tulla.
Seoses vallaliinide võrgu ümberkorraldamisega ja Randvere kooli
avamisega toob Viimsi vallavalitsus
koos ASga GoBus liinidele sõitma lisaks veel kaks suuremat bussi. Bussid
hakkavad teenindama peamiselt vallaliini V7. Täiendavad bussid aitavad
kindlasti kaasa mahutavuse probleemi
leevendamisele, mis ongi olnud üks
viimastest põhilistest murekohtadest
ühistranspordis.

Alates septembrikuust on vallaliinide võrk osaliselt ümber
korraldatud, lisaks tuleb liinile
kaua oodatud maakonnaliin
nr 114.

Avatakse maakonna bussiliin nr 114 Tallinn – Haabneeme – Rohuneeme

Liini teenindavad bussid sõidavad
marsruudil Tallinn – Viimsi keskus –
Rohuneeme.
Peatused linnast väljuval suunal
on Balti jaam (post 6), Hobujaama,
Pronksi, Uus-Sadama, J. Poska, Lauluväljak, Maarjamägi, Lillepi, Rummukõrtsi, Rummu, Pirita, Supluse
pst, Randvere tee, Merivälja, Mõisapargi, Viimsi kool, Viimsi keskus,
Mõisapargi, Kalatööstuse, Haabneeme rand, Meremärgi, Rannarahva,
Tamme, Ranna, Suurevälja, Liivaranna, Suureniidu, Rohuneeme kauplus,
Püünsi, Rohuneeme sadam, Rohuneeme.
Peatused Tallinna suunal on Rohuneeme, Rohuneeme sadam, Püünsi, Rohuneeme kauplus, Suureniidu,
Liivaranna, Ranna, Tamme, Rannarahva, Meremärgi, Haabneeme rand,
Kalatööstuse, Mõisapargi, Viimsi
kool, Viimsi keskus, Mõisapargi, Merivälja, Randvere tee, Supluse puiestee, Pirita, Rummu, Lillepi, Maarjamägi, Lauluväljak, J. Poska, F.R.
Kreutzwaldi, Pronksi, Hobujaama,
Balti jaam.
Tööpäeval on liinil viisteist ringi
ning laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel kümme ringi.
Liinil kehtib Tallinna ja Harjumaa e-pileti süsteem. Sõiduõiguse
omamiseks peab sõitja kas ostma sularaha eest bussipileti bussijuhilt või
omama elektroonilist kontaktivaba
Ühiskaarti (Roheline kaart), millele
on kas laetud raha üksikpiletite ostmiseks või ostetud kuupilet. Ühiskaardil võib olla samaaegselt mitu
piletit (näiteks Harju kuupilet, Tallinna tunnipilet ja raha piletiostuks).
Bussi sisenedes tuleb Ühiskaart registreerida bussijuhi juures olevas
piletimüügiseadmes.

V7 projektgraafik

Vallaliin V1

Marsruut Haabneeme – Rohuneeme.
Muutub marsruut Haabneeme alevikus, läbisõitu Kaluri teelt enam ei
toimu. Buss sõidab nii väljudes kui

07.15 14.20 18.00

Krillimäe

07.18 14.23 18.03

Leppneeme

Need kaks lisabussi hakkavad alates septembrist Viimsi vallaliine teenindama. Foto AS GoBus

14.31 18.11

Tammneeme

07.22 14.35 18.15

Randvere
keskus

07.29 14.44 18.24

Hansunõmme

07.30 14.45 18.25

Muuga

07.33 14.48 18.28

Muuga aedlinn

07.36 14.51 18.31

Ristaia

07.38 14.53 18.33

Äigrumäe

07.41 14.56 18.36

Vehema

07.47 15.01 18.41

saabudes mööda Randvere ja Rohuneeme teed.

Leppneeme sadam

08.10

Leppneeme

08.13

16.21

Vallaliin V5

Tammneeme

08.18

16.26

Randvere keskus

08.26

16.34

Hansunõmme

08.27

16.35

Mähe aedlinn

08.30

16.37

Viimsi vallamaja

07.51 15.06 18.46

Vehema

08.34

16.41

Viimsi keskus

07.54 15.09 18.49

Viimsi vallamaja

08.38

16.45

Viimsi keskus

08.41

16.48

Viimsi keskus

07.05 08.05 13.25

Viimsi keskus

15.25

Viimsi vallamaja

07.09 08.09 13.29

Viimsi vallamaja

15.29

Mähe aedlinn

07.16 08.16 13.36

Mähe aedlinn

15.36

Ristaia

07.20 08.20 13.40

Hansunõmme

15.38

Muuga aedlinn

07.22 08.22 13.42

Randvere ehitus

15.40

Muuga

07.24 08.24 13.44

Tammneeme

15.48

Hansunõmme

07.28 08.28 13.48

Leppneeme

15.53

07.29 08.29 13.49

Krillimäe

16.01

Randvere
keskus

Viimsi keskus

16.03

Tammneene

07.38 08.38 13.58

Leppneeme

07.42 08.42 14.02

Krillimäe

07.51 08.51 13.11

Viimsi keskus

07.53 08.53 14.13

Marsruut Haabneeme – Kelvingi –
Leppneeme.
Muutub marsruut Haabneeme alevikus. Buss sõidab väljudes marsruudil: Viimsi keskus, Randvere tee,
Kaluri tee, Rohuneeme tee ning saabudes marsruudil: Rohuneeme tee,
Randvere tee, Viimsi keskus.
Muutub marsruut Püünsi kooli
piirkonnas, buss ei keera Rohuneeme
teelt kohe Reinu teele. Buss sõidab
marsruudil Rohuneeme tee, Kooli tee,
Vanapere tee, Vanapere põik, Reinu
tee. Uus peatus saab olema Vanapere
tee ja Kooli tee nurgal.

Vallaliinid V2 ja V3

Liinil V2 (marsruut Haabneeme –
Leppneeme – Randvere) ja V3 (marsruut Haabneeme – Viimsi – Soosepa)
marsruudimuudatusi ei toimu.

Vallaliin V7

Vallaliin V6

Vallaliin V4

Viimsi vallaliinid

Vallaliinidel muutuvad traditsiooniliselt suvised väljumisajad sügisesteks
väljumisaegadeks. Muudatuste sisseviimisel on eelkõige arvestatud Viimsi, Püünsi ja Randvere kooli tundide
algus- ja lõpukellaaegu ning ümberistumisi Tallinna liinidega 1A ja 38.
Püünsi kooli teenindavad liinid on
V1, V5 ja maakonnaliin 114.
Viimsi kooli teenindavad liinid on
V1, V2, V3, V4, V5, V7 ja maakonnaliin 114.
Randvere kooli teenindavad liinid
on V2, V4, V6 ja V7.
Järgnevalt lühiülevaade suurematest muudatustest, mis vallaliinidel
alates septembrist rakenduvad. Joonisel toodud sõiduplaanid on projektid
ning nendes võib toimuda veel muuatusi seoses liinide ühildamisega.
Kõikide liinide lõplikud sõiduplaanid avalikustatakse 19. augustil www.
peatus.ee lehel.

Viimsi keskus

Buss sõidab marsruudil Viimsi keskus,
Leppneeme, Tammneeme, Randvere, Hansunõmme, Muuga, Laiaküla
(Muuga tee), Pärnamäe tee, Äigrumäe
(Pärnamäe tee), Mähe, Vehema, Viimsi vallamaja, Viimsi keskus. Buss ei
sõida Soosepa elurajooni sisse, piirkonna peatus on Vehema. Liin toimib
ringliinina ning buss sõidab olenevalt
kellaajast mõlemas suunas.
Seoses mitmete marsruudimuudatustega vahetab kommunaalamet
augustikuu lõpu ja septembrikuu I
poole jooksul välja peatustes olevad

Harjumaa
Ühistranspordikeskus
Viimsi valla
kommunaalamet

Bussisõitja meelespea
l Sõiduplaani

info asub lehel www.peatus.ee
Piletimüügi, toodete ja hindade lisainfo leitate www.harjuytk.ee alajaotustest “Piletimüügisüsteem“ ning “Piletihinnad ja müügikohad“.
l Liine teenindavad bussid peatuvad ainult liiklusmärgiga 541a “Peatus“ tähistatud peatuskohtades.
l Liine teenindavatesse bussidesse sisenemine toimub ainult esiuksest.
l Sõitja on kohustatud registreerima oma sõiduõiguse bussijuhi juures olevas piletimüügiseadmes. Bussi kiiremaks sisenemiseks pane kaart alati valmis, sõidu registreerimiseks aseta Ühiskaart bussikassale oranži märgi kohale.
l Sõiduõigust tõendab kas bussijuhilt sularaha eest ostetud paberpilet, Ühiskaardile laetud raha eest ostetud e-üksikpilet või Ühiskaardile ostetud perioodikaardi registreerimine.
l Ühiskaardile ostetavad perioodikaardid kehtivad 30 päeva.
l Ühiskaardile laetud e-rahaga ostes on üksikpilet 5% odavam kui sularaha
eest.
l Riigi või valla soodustuste saamiseks isikusta oma Ühiskaart.
l Ühiskaarte müüakse Eesti Posti kontorites.
l Isikustamist ja kuukaarte saab Ühiskaardile osta internetis www.pilet.ee
keskkonnas.
l Ka õpilased peavad kõik oma sõidud Ühiskaardiga registreerima, bussijuhil
on õigus ilma kaardita õpilast mitte teenindada.
l Kui kaart mingil põhjusel ei tööta või on kadunud, anna sellest kohe teada
oma kooli või valla kommunaalametisse.
l

Marsruut Haabneeme – Leppneeme
– Randvere – Hansunõmme – Mähe
– Vehema – Viimsi keskus.
Buss sõidab marsruudil Viimsi
keskus, Leppneeme, Tammneeme,
Randvere, Hansunõmme, Mähe, Vehema, Viimsi vallamaja, Viimsi keskus. Buss ei sõida Soosepa elurajooni
sisse, piirkonna peatus on Vehema.
Liin on ringliin ning buss sõidab
olenevalt kellaajast mõlemas suunas.
V4 projektgraafik

Buss sõidab marsruudil Hansunõmme, Muuga, Laiaküla (Muuga tee),
Pärnamäe tee, Äigrumäe (Pärnamäe
tee), Mähe, Hansunõmme. Buss sõidab liini V2 jätkuna ning on seotud
Randvere koolis käivate laste teenindamisega pärastlõunasel ajal.
V6 projektgraafik
Hansunõmme

13.50

Muuga

13.53

Muuga aedlinn

13.56

Ristaia

13.58

Äigrumäe

14.01

Viimsi keskus

08.00

16.10

Mähe aedlinn

14.03

Krillimäe

08.03

16.13

Hansunõmme

14.05
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Prangli laev sai nime ja
lasti vette

SEDA TASUB TEADA

Mis saab siis, kui
perre sünnib laps?

Enne jaanipäeva, 20. juunil oli Loksal Prangli saare
rahva jaoks suur sündmus:
laevaehitustehases Reval
Shipbuilding lasti vette
Prangliga ühenduse pidamiseks spetsiaalselt projekteeritud laev, mis sai
nimeks Wrangö.

Laeva projekteeris Eesti firma MEC Insenerilahendused.
Selle juhataja Meelis Mäesalu rääkis, et firma on projekteerinud ka laeva, mis kulgeb
Piirissaare ja mandri vahel.
Wrangö peaks Mäesalu sõnutsi
Prangli rahvast teenindama vähemasti paarkümmend aastat.
Wrangö ehitamine algas kiilupanekuga mullu novembris.
Reval Shipbuildingu juhatuse
liige Neeme Kaarma tutvustas
laeva ehituse käiku, millega
oldi vettelaskmise ajaks nii
kaugel, et ees ootasid siseviimistlustööd ja elektroonika
paigaldamine. Kaarma lisas, et
laev kavatsetakse valmis ehitada septembri lõpuks. Tähtajast,
mis on 2014. a märts, jõutakse
ette seetõttu, et laeva mudelkatsetused, mida tehti Peterburi
jääbasseinis, õnnestus varem
teha kui oli planeeritud.
Laeva ehituseks kasutatav materjal on tarnitud väga
mitmest riigist, näiteks uksed-aknad Poolast, propellerid
Jaapanist, mootorid Itaaliast,
käigukastid Koreast, salongi
toolid Türgist. Wrangö külgi
kaunistavad Prangli saare peremärgid. Enam kui 100 peremärgist valis kunstnik välja
ligi 40.
Traditsiooniliselt pannakse laevale enne vettelaskmist

Lapse sünd on reeglina oodatud ja rõõmus
sündmus. Rõõmustavad värsked lapsevanemad,
vanavanemad, õed-vennad, sugulased-tuttavad
ja vallavalitsus rõõmustab koos nendega.

Wrangö on vettetõstmiseks valmis. Fotod Endel Lepik

“Ma panen sulle nimeks Wrangö,“ ütleb pranglilane Maarja Kahro.

nimi. Nii sai ka Wrangö samal
päeval pidulikult nime. “Ma
panen sulle nimeks Wrangö,”
ütles Prangli tüdruk, 14aastane Maarja Kahro kõrgel trepil
seistes, ja heitis suure hooga
šampusepudeli vastu laeva. Teda assisteeris selle juures Reval Shipbuildingu esindaja Ser-

gei Netšajev. Šampusepudel purunes ning, nagu rannarahvas
teab, see on hea märk.
Veeteede Ameti projektijuht
Kunnar Nilp tänas ehitajaid,
kes pingutasid ja kiirustasid, et
laev ennetähtaegselt valmiks.
“See annab võimaluse laev kohe talvetingimustes ära proo-

vida,“ arvas Neeme Kaarma.
Viimsi abivallavanema Endel Lepiku sõnul on omavalitsusele huvitav ettevõtmine ehitada esimest korda oma valla
rahvale spetsiaalselt projekteeritud laeva. “See toob kaasa rõõmu ja muret,” sõnas Lepik. “Peame läbirääkimisi riigiga, et ehitada sadamat ja rampe.”
Jääklassiga parvlaeva pikkus on 24 m, laius 6 m, süvis
1,9 m. Laev mahutab 74 reisijat. Avatud peatekil on koht
ühele autole pikkusega kuni 8 m
või kahele sõiduautole. Wrango
saab sõita kiirusega kuni 10 sõlme ning Kelnase-Prangli liinil
kulub sõiduks üks tund.
Prangli saarel elab aasta ringi umbes 80 inimest, suvekodu
omanikke ja suvepranglilasi on
teist samapalju. Prangli on perspektiivse asustusega saar.

Annika Poldre

Uued nägusad pakendikonteinerid
takse nii Eestis kui lähiriikides
ümber ja kasutatakse uuesti,
kartongist valmistab Räpina
Paberivabrik uusi tooteid ja
metallpakend sulatatakse väljaspool Eestit asuvates ümbertöötlemistehastes ja suunatakse
taaskasutusse.

Juunis vahetas MTÜ Eesti
Taaskasutusorganisatsioon (ETO) Viimsi vallas
vanad segapakendikonteinerid uute vastu.
Uuenduse käigus lisandus 9
pakendipunkti, milles on kaks
pakendikonteinerit – kollane
konteiner segapakendi ehk
plast-, metall- ja joogikartongpakendi kogumiseks ja teine,
roheline konteiner klaaspakendi kogumiseks. Konteinerpargi
kaasajastamise tulemusel loodud pakendipunktid on kasutajasõbralikumad, mahutavad
rohkem pakendijäätmeid ja
näevad senistest kenamad välja.
Seni koguti klaas ja kergpakend koos, kuid materjalide
taaskasutusvõimalused on paranenud ja klaaspakendi eraldi
kogumine võimaldab suunata
senisest rohkem pakendeid
taaskasutusse. Seega ei too uute
pakendipunktide
tekkimine
kaasa olulist muudatust sortee-

Randvere aedlinna bussipeatuse juures asuv pakendipunkt.

rimisnõuetes – ainult klaaspakend tuleb nüüd eraldi koguda
ja klaaspakendi konteinerisse
viia.
Varem on Viimsi vallas olnud probleeme pakendikonteinerite väärkasutamisega. Pakendikonteinerisse ega selle kõrvale ei ole lubatud tuua
olme- ega muid jäätmeid, mis
ei ole pakendijäätmed. Konteinerisse toodud pakendid

peavad olema tootest tühjad,
võimalusel puhtaks loputatud.
Pakendikonteineritesse toodud pakendijäätmed viiakse
järelsorteerimisele ja materjalid
– plast, klaas, metall, joogikartong – saadetakse taaskasutusse. Sorteeritud plastpakendijäätmetest valmistatakse Eestis
aiamööblit, terrassilaudu, lillepotte (vaata www.plastrex.eu),
klaaspurgid- ja pudelid sulata-

Uued pakendipunktid
asuvad alljärgnevatel
aadressidel:
l Kelvingi küla keskuse
hoone taga
l Haugi tee 20/Kõivu tee
l Haugi tee algus
l Leppneeme, Sadama tee
l Randvere aedlinna bussipeatus
l Randvere tee 1B Viimsi
Rimi Supermarketi taarapunkti juures
l Rohuneeme Kalmistu tee
8, bussi lõpp-peatuse plats
l Haabneeme, Mereranna
tee 4
l Randvere tee 6, Viimsi
Kaubakeskus

Kuidas toimida, et lapseke saaks kenasti registreeritud
ja nimi pandud? Esmalt tuleks ühe kuu jooksul pöörduda vallavalitsuse registripidaja vastuvõtule sünni registreerimiseks. Vastuvõtt on E 14–17.30; N 9–12 ja 14–17,
tel 602 8806, teistel aegadel kokkuleppel. Sünni võib ka
registreerida Tallinnas Harju maavalitsuses või Tallinna
perekonnaseisuametis.
Sünni registreerimiseks tuleb mõlemal lapsevanemal
tulla kohale, kaasa võtta meditsiiniline sünnitõend, mille
on väljastanud haigla, ja vanemate isikut tõendavad dokumendid. Kui sündi registreerib üks omavahel abielus
olevatest vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist. (täpsem info: https://www.
eesti.ee/est/laps/imik_ja_vaikelaps/sunni_registreerimine_ja_nime_valik/ )
Sünni registreerimisel antakse teile vallavalitsusest
kaasa beebipakk, mis sisaldab beebiriiete komplekti, lutti,
lelu ja infovoldikuid.
Sünni puhul kingib vallavalitsus igale lapsele Viimsi
valla vapiga hõbetatud suveniirlusika. Toredaks traditsiooniks on vallavalitsuse korraldatav uute ilmakodanike
vastuvõtt, mis toimub keskmiselt kord kvartalis. Sellel üritusel antaksegi üle valla kinkelusikas, kuulatakse väikest
kontserti ja juuakse tass kohvi. Kes vastuvõtule tulla ei
saa või ei soovi, need saavad kinkelusika kätte lapse sünni
registreerimisel. Kes aga avaldavad soovi osaleda, neile
antakse registreerimisel kutse vastuvõtule.
Riiklik sünnitoetus on ühekordne toetus lapse sünni
puhul ning toetuse suurus on 320 eurot. Lapse sünnitoetust
makstakse, kui seda on taotletud enne lapse kuuekuuseks
saamist.
Sünnitoetuse saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti büroode klienditeenindusse või esitada elektrooniliselt taotlus läbi riigiportaali märksõna “Peretoetuste taotlemine” alt.
Viimsi vald maksab lapse sünni puhul toetust ka oma
eelarvest. Sünnitoetuse määr 2013. aastal on 255,65 €.
Sünnitoetuse saamiseks peavad lapse mõlemad vanemad
olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud
enne lapse sündi ning juhul, kui vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik olnud
vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: 25% kehtivast piirmäärast lapse
sünnijärgselt ja 75% lapse aastaseks saamisel tingimusel,
et laps ja lapse vanemad on katkematult olnud Viimsi valla elanikud. Sünnitoetuse teise osa saamiseks tuleb lapse
vanemal lapse aastaseks saamisel sotsiaal- ja tervishoiuametile teha uus avaldus. Avaldusi sünnitoetuse I osa saamiseks võetakse vastu kolme kuu jooksul alates lapse sünnikuust. Teise osa saamiseks tuleb avaldus esitada kolme
kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist. (http://www.
viimsivald.ee/oigusaktid-3/ )
Info Viimsi valla eelarvest makstava sünnitoetuse kohta tel 602 8825; 602 8867.

Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuamet

Uus pereliige on armas ja mõnikord naljakas. Foto Fotolia
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Muinastuled
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Eestimaa rannapiirkondades on juurdumas kaunis suve lõpetamise tava – muinastulede süütamine mererannas ja siseveekogude kallastel.
Kui muinasajal kasutati mereäärseid märgutulesid meremeestele tee näitamiseks ohutusse sadamasse või randa, siis
tänapäeval süüdatakse Läänemere kallastel kaasaegsed
muinastuled, et näidata mererahva ühtsust ning meenutada
neid, kes igaveseks merele
jäänud. Sel õhtul ootame inimesi mere äärde ka selleks,
et seista silmitsi jõuga, mis on
meist tugevam ja ohtlik, kui
Kahekesi paadis.
me teda ei austa, kuid mis on
ka meie võimalus, kui meis on piisavalt tarkust seda kasutada. Vähemalt ühel õhtul aastas on põhjust rääkida merega oma juttu – kuulata lainete loksuvat tarkust või mere
mühisevat hoiatust ja mõelda sellest, missugune see meie
suhe merega siis õigupoolest on.
Rannarahva Muuseum kutsub kõiki 31. augusti õhtul Viimsi Vabaõhumuuseumisse muinastulesid süütama.
Muuseum on sel õhtul tasuta avatud alates kell 18. Tulge
jalutama ja piknikku pidama, tähistama suve lõppu. Lõkked süttivad kell 21.30 ja sellele järgneb kaunis augustiöö
kontsert ansamblilt Noorkuu. Ootame ka paadiga külalisi!
Muinastulede öö Viimsi Vabaõhumuuseumis on külastajale tasuta.

Puhkusepakett minevikku
Kuhu sõita puhkama?
Sellele küsimusele hakkavad paljud igal aastal
uuesti vastama ning
puhkusepakette pakub
iga reisibüroo. Rannarahva Muuseumis on
puhkamisele seekord
veidi teisest küljest lähenetud, reisimist ei pakuta
mitte ruumis, vaid ajas, ja
kunstnik Anneliis Aunapuu võluval kaasabil
tuuakse vaataja ette
suvituskultuur Eestis läbi
ajaloo.
Ehk viib suviselt kerge ja õhuline näitus Puhkusepakett minevikku mõtted argimuredest
eemale ning aitab läbi kolme
saali liikudes argisest tänapäevast aina kaugemasse minevikku rännata.
Näitust alustab mänguline
Suvitajate välimääraja: tundke
ära nelja tüüpi puhkajad, tõstke nende portreed ja kirjeldused kohakuti!
Esimene saal viib nõukogudeaegsesse suvilasse, mille
ehteks on iga enesest lugupidava potipõllumehe jaoks hädavajalik kilekasvuhoone. Jalga
saab puhata retronurgas, tutvuda isetehtud muruniiduki ja
hulga äratundmisrõõmu pak-

Narva-Jõesuu, 1920ndad. Foto Rahvusraamatukogu digiarhiiv.

Puhkus baltisaksa suvemõisas.

kuvate asjakestega. Kogu suvila sisustus on kokku pandud
kampaania “Aita rannarahval

ehitada suvila“ raames lahketelt inimestelt kogutud esemetest.
Avaras peasaalis saab näha
1920–1930ndate kuurordikultuuri ja rannatalu looduslähedasi suvitusvõimalusi. Lakke
on kinnitatud hiiglaslik Wabariigi aegne Eesti kaart, mille
küljest ripuvad “postkaardid”,
mis kutsuvad tollastesse populaarsetesse suvituspaikadesse.
Osa neist kohtadest on tänini
kuumad, osa ununenud.
Lisameeleolu loovad ruumis vabalt rippuvad “jutumullid”, peal katkendid tolleaegsete
inimeste puhkusemälestustest.

1940. aastast pärineva vannide
hinnakirja ees saab igaüks mõtiskleda, kas ta eelistaks võtta
õhumullikeste vanni või keemilist söehappevanni.
Kolmandas saalis välja pandud esemeid katab nagu pärlvalge unustuse udu – mõned
tsaariaegsed reisisumadanid, suvitustarbed ja hingematvalt kaunid mälestused kadunud maailmast. Need on baltisaksa romantilise suvitusseltskonna fotod
ja olustikukirjeldused. Tähelepanelik vaataja võib fotodelt
leida rohul seisva jäätisemasina, oksale rippuma unustatud
päevavarju, nakatavalt naervad
valgetes pitsriietes tüdrukukesed. Saame ka teada, et juba
tollal harjutati noorsugu ebamugavustega, pakkudes šampust punase veini klaasidest.
Nagu vanal ajal, kutsub
kaunis suvi nüüdki puhkama ja
ehk annab selleks inspiratsiooni ka puhkusepakettide näitus
– nagu soovitas 1930ndatest
pärinev “Puhkaja käsiraamat”:
“Mingem ajutiseks ära oma tavalisest ümbrusest, tavalisest
tööst ja toiminguist, mõneks
hetkekski!”

Kadi Karine
Liisi Taimre

näituse kuraatorid
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Viimsi seikluspark on avatud
5. juulil avati Karulaugu
nõlvadel seikluspark.
Muusik Jaagup Kreem koos
sõbra Viljar Raidmetsaga said
vallaga kokkuleppele ning ehitamine läks lahti kevadel. Algse
idee pargi rajamiseks oli Jaagup
Kreem saanud oma pojalt, kes
Otepää seiklusparki külastades
oli isalt aru pärinud, et miks
meil Viimsis midagi sellist pole.
Tänaseks on kasutusel kolm
seiklusrada, samuti pakuvad põnevust endiste kütusemahutite

Jaan Elkeni maalide näitus Viimsi Püha Jaakobi
kirikus. 7.–31. juulini.

1

2

ehk tünnide seintele paigaldatud platvormid, kus saab kõrgustes turnida. Järgmisena on
plaanis ehitada umbes 300meetrine “lennurada“.
Praegu on park lahti kell
10–21, rajale pääseb kella 19ni.
3

4
1. Turnimas suure tünni seinal.
2. ja 3. Esimesed proovijad.
4. Seikluspargi avamine.
5. Päevakangelased Jaagup
Kreem ja Viljar Raidmets koos
vallavanem Haldo Oravasega.
Fotod Aime Estna. Pilte saab nii
vaadata kui ka tellida www.
fotograafid.ee
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Lubja mäel hakkab elama Põhjakonn
2011. aastal külastasid
Viimsi valda Leedu Leader
kohalike tegevusgruppide esindajad. Eesmärk
oli leida koostöövorm
Põhja-Harju Koostöökoguga (koostöökogu alla
kuuluvad Rae, Viimsi ja
Jõelähtme vallad).
Leedukad tutvustasid oma
ideed siduda erinevate riikide
muistendid turismivaldkonnaga. Projektiga olid selleks hetkeks liitunud juba Poola ja Slovakkia piirkonnad ning Viimsisse jõudsid nad Iru külavanema Arno Kannikese eestvedamisel, kes tutvustas neile meie
kolme valla piirkonda.
Koos tutvuti Viimsi vaatamisväärsustega. Jalutades Lubja
mäel ja terviseradadel, tekkis
mõte ka meie vallal liituda
projektiga ning üheskoos rajada sinna “muistenditemaa”.
Klindiastangu terviseraja
üldine eesmärk on parema
juurdepääsu tagamine klindiastangule ja seal asuvatele vaatamisväärsustele nii kohalikele
elanikele kui ka Viimsit külastavatele turistidele. Atraktiivsuse suurendamiseks ja siht-

Jaan Elken:
Kirjutatud on, 2.
Jesus Christ
Superstar

Lubja külavanem Raimo Tann ja skulptor Tauno Kangro asja arutamas.

grupi laiendamiseks (lapsed,
lastega pered) on vallal kavas
järk-järgult lisada terviseraja
lähedusse põnevaid ja lastepäraseid objekte (nt seikluspark)
ning kasutada olemasolevaid
rajatisi (endised mahutid) kultuuriruumidena.
Nelja meetri laiune ja 1,9
km pikkune valgustatud terviserada ühendab Kuradikoobast Viimsi mõisapargiga, mis
on tulevikus kavas siduda ka
klindipealse Lubja külaplatsiga
ning seal toimuvate tegevuste
ja arendustega – nagu suusakeskuse rajamine.

Algselt üksnes terviserajana kavandatud rajatis saab
lisaväärtusena juurde uue
nüansi – lisaks olemasolevate
endiste mahutite kasutuselevõtmisele kultuuriruumidena
paigaldatakse raja kõrvale eesti mütoloogiast pärit tegelase
Põhjakonna skulptuur ning
seda seletav lugu – terviserajast
kujuneb ühtlasi ka kultuurirada.
2012. aasta detsembris
kuulutas Põhja-Harju Koostöökogu välja ideekonkursi
muistendiskulptuuride pargi
rajamiseks. Konkursile laekus
üheksa pakkumist, millest žü-

rii valis välja meie tunnustatud
skulptori Tauno Kangro skulptuuri „Põhjakonn“.
Projekti tulemusena valmib
spetsiaalselt terviseraja jaoks
kujundatud skulptuur “Põhjakonn” mõõtmetes 1,8*1,5*1,5,
mis paigaldatakse raja äärde.
Skulptuuri mõte on tutvustada
terviserajal liikuvatele inimestele Eesti kultuuripärandit läbi
mütoloogia ja lugude, esitada
seda lastepäraselt ja põnevalt
suuremõõdulise skulptuuri näol.
Pärast võidutöö selgumist
esitas Lubja Külaselts projekti raha taotlemiseks Leader
meetmesse eesmärgiga edendada terviseradasid rahvusvahelise koostöö raames. Taotlus rahuldati ning 6. augustil
allkirjastasid Lubja külavanem
Raimo Tann ja skulptor Tauno
Kangro töövõtulepingu, et esimene skulptuur 28. septembriks pidulikult terviserajale
püstitada.
Kes võiks olla järgmine põnev “elanik” terviseraja metsas, näitab tulevik. Kui lugejatel tekib mõtteid, andke julgelt
Lubja külaseltsile teada läbi
meie Facebooki lehe.

MTÜ Lubja Külaselts

“Kirjutatud on, 2” on osa
protsessist Jaan Elkeni viimase aja loomingus, mille
keskmes on huvi iseenda ja
ühiskondliku, subjektiivse ja
kollektiivse mälu, mäletamise ja ajaloo vastu. Oma töödes analüüsib kunstnik mälumehhanismide ja visuaalsete assotsiatsioonide omavahelist seost ning väljendab
seda maalilis-graafilises keeles. Maalinäituse “Kirjutatud
Jesus Christ Superstar IX.
on” lähtekohaks on kõigile
tuntud piibliloo tõlgendus popmuusikas: Andrew Lloyd
Webberi rockooper “Jesus Christ Superstar”, mis olevat
kunstnikku juba varases nooruses inspireerinud. Aastaid
hiljem on sellest kujunenud juba viljakas ja tähenduslik
viide iseenda loomingule.
Üldinimlikku kristlikku narratiivi alustekstina kasutades töötab Jaan Elken seeria “Jesus Christ Superstar”
maalides läbi nii isiklikke mälupilte kui massimeedia vahendatud visuaalseid edastusi. Tema maalid kujutavad endast kehalise naudinguga sarnaneva mõtteseansi tulemust.
Valdavalt mustvalge koloriit ja graafilised elemendid toovad rõhutatult esile maalide koesse lõimitud teksti. Kirjatähed maalipinnal viitavad ühtaegu sakraalsele tekstile
kui selle “rahvapärasele” versioonile vokaalses esituses.
“Kõrge” ja “madal” ei ole eristatud, sest nad on ühe mündi
kaks poolt, mis moodustavad terviku.
Jaan Elkeni näitustel ei jää kunagi midagi juhuse hooleks. Näituse idee, pealkiri, kujundus ja muidugi tööd ise
moodustavad alati läbimõeldud terviku. Viimsi Jaakobi
kirikus pandi küll üles valik 2012. a novembris Tallinna
Linnagaleriis toimunud näituse töödest, kuid uus kontekst
loob töödele uusi tähendusi. Viimsi kirikus on “Jesus Christ Superstari” seeria tööd leidnud justkui oma orgaanilise keskkonna.

Eero Kangur

näituse kuraator

Erkki Juhandi

Huvikool Pääsupoeg kutsub avamispeole!
Alates septembrist alustab Viimsis tööd uus erahuvikool – HUVIKOOL PÄÄSUPOEG.
Ootame 1-7 aastaseid lapsi huviringidesse avastama maailma
koos meiega.
• Muusikaringidesse on oodatud lapsed vanuses 1–6 eluaastat.
• Kunstiringidesse ootame 2–7 aastaseid lapsi.
• Balletiringidesse võtame vastu lapsi vanuses 3–7 eluaastat.
• Koolieelikute arenguringist saavad osa võtta 5–7 aastased lapsed.
KUTSUME LAPSI JA LAPSEVANEMAID MEIE AVATUD USTE PÄEVADELE JA AVAMISPEOLE!
Huvikooli Pääsupoeg 2 avatud uste päev toimub laupäeval,
31.08.2013 kell 10–12, aadressil Suur Kaare tee 66, Pärnamäe küla, Viimsi.
Huvikooli Pääsupoeg 1 avatud uste päev toimub pühapäeval,
01.09.2013 kell 10–12, aadressil: Paakspuu tee 10, Pringi küla,
Viimsi.
Avatud uste päevadel toimuvad näidistunnid ja on võimalik tutvuda huvikooli ruumidega. Lastele on näomaalingud ning avamise
puhul sööme torti!
Huvikool Pääsupoeg tegemistega saate lähemalt tutvuda ning
lapsi ringidesse registreerida meie kodulehel: www.paasukool.ee
Kohtumiseni avamispeol ja head pealehakkamist huviringide valimisel ja registreerimisel!
Huvikool Pääsupoeg muusikaringide juhendaja Ly Lumiste.
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Naabrivalve laienes
27. juunil loodi vallas 17. naabrivalve sektor asukohaga Tammneeme külas Teigari teel.

Kolmikuid kasvatavad pered
kohtusid Viimsis
Laupäeval, 6. juulil kohtusid Harjumaal Viimsi
vallas kolmikuid kasvatavad pered.

Esiplaanil külalised Lätist.

Leping saab allkirjad.

Vastloodud sektoriga ühines esialgu kolm peret, eestvedajaks oli Raido Hanson, kes on Tammneemes elanud umbes
kümme aastat. Uue sektori loomise puhul kogunesid vallamajja selle jaoks dokumente allkirjastama Raido Hanson,
naabrivalve koordinaator vallas Inga Kuus, abivallavanem
Jan Trei ja MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari
ning politsei esindaja, Ida politsei jaoskonna juht major Valter Pärn. Väljari rõõmustas naabrivalve arengu üle Viimsi
vallas. “Nii kiiret arengut naabrivalve ajaloos ei mäletagi,”
sõnas Väljari, kiites Inga Kuusi, kes on vallas aktiivselt seda
liikumist propageerinud. Väljari rääkis ka MTÜ tulevikuplaanist korraldada koostöös politsei ja päästeametiga Harjumaa elanikele seminar naabrivalve teemal.
Abivallavanem Jan Trei sõnul on sektoritel väga hea
vallavalitsusega koostööd teha. “Omavalitsusele ja politseile on oluline saada infot niihästi turvalisusest kui ka
heakorrast, abivajajatest ja muust,” sõnas Trei. Kui samal
teemal saadab külast mitu elanikku kirju vallavalitsusse,
siis on efektiivsem suhelda naabrivalve esindaja kaudu, tõi
Trei näite. Naabrivalve ei tähenda ainult turvalisust, vaid
hõlmab ka liikluskorraldust jm. Ette võib tulla ka ootamatuid olukordi ning seetõttu arvas Inga Kuus, et sektori vanem peaks olema kättesaadav igal kellaajal.
Uue sektori loomist olid tulnud jälgima külalised Lätist: Jurijs Keišs , Olegs Ostrovskis ja Konstantin Seisukov,
kes püüavad samasugust liikumist algatada Riia linnas.
Lätlastel pole veel ühtki sellist sektorit ning nad tulid
Eestisse uurima, mida siin on selles valdkonnas tehtud.
Juris Keiš nimetas lätlaste suurima probleemina finantseerimise puudumist. Euroopa Liidust saadi toetust asjaga tutvumiseks ja kogemuste vahetamiseks “Plaanime
avaldada naabrivalve kohta infot, et kuidas see mujal on
korraldatud, ja siis valitsusele ettepanekud teha,” rääkis
Keišs. Lätlaste sõnul toimib neil mõnel pool naabrivalve
omaalgatusena, kuid see pole kujunenud organiseeritud
tegevuseks. Külalised lootsid, et saavad tulevikus ka oma
riigilt selleks toetust nii, nagu Eestis riik ja omavalitsused
naabrivalvet toetavad.

VT

ERALASTEAED TIBU OTSIB PEATSELT AVATAVASSE LASTEHOIDU
KVALIFITSEERITUD ÕPETAJAID
Õpetajatele suurepärane võimalus teenida lisa hubases, koduses keskkonnas, sõbralikus kollektiivis!
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata 30. augustiks k.a e- aadressile lasteaedtibu@gmail.com või tuua lasteaeda.
Eralasteaed Tibu - Vehema tee 6, 74001 Viimsi, tel. 51 925 869, 602 0083
lasteaedtibu@gmail.com, www.lasteaedtibu.ee

Teistkordselt toimunud suursündmusel osales 13 peret
– kokku 76 inimest. Lapsed
vanuses 11 kuud kuni 7 aastat
veetsid lõbusalt aega batuutidel
mürades ja Jänku-Jussiga lustides, vanemad jagasid samal
ajal piknikku pidades kogemusi
kolmikute kasvatamise rõõmudest ja muredest ning avaldasid lootust, et kokkusaamistest
saab igasuvine traditsioon.
“See paneb ikka elu üle järele mõtlema küll, kui täiesti
ootamatult saad uudise, et planeeritud veel ühe lapse asemel
tuleb hoopis veel kolm last üles
kasvatada,” rääkis Rõngust kohale sõitnud Kerli Rohtla, kelle peres kasvavad lisaks novembris kaheaastaseks saavatele kolmikutest poistele ka
kaks vanemat tütart. Rohtla lisas, et teiste vanematega suhtlemisest on olnud palju abi ja
moraalne toetus on vähemalt
sama oluline kui majanduslik
toimetulek. Suvine kokkutulek
on kolmikute vanematele hea
võimalus tutvuda teiste peredega üle Eesti.
Laste päeva muutsid toredaks OÜ Batuudijussi kohale
toodud kaks suurt õhkbatuuti
ning laste lemmik Jänku-Juss,
kes korraldas mänge ja võistlusi. Soovijad said endale ka
näomaalingud disainer Evelin
Vaherpuult ning kogu melu
jäädvustas ja perepilte tegi
fotograaf Marilin Leenurm.
Laua katmist toetasid: Teh-Ag
puuviljaaed, Premia, Kommipomm, Põltsamaa Felix ja
Nutri Kaubandus. Samuti tõi
iga pere ühislauale kaasa mõne
küpsetise või grilltoitu.

Kolmikute kokkutulekul osales 13 peret, kokku 76 inimest. Fotod Marilin Leenurm

Lisaks kogemuste vahetamisele arutlesid lapsevanemad
ka selle üle, mida peaks riigi
tasandil muutma, et pisikeste
kolmikute kasvatamine oleks
peredele jõukohasem. “Meil on
hea meel, et lastetoetuste reformi raames loodi lõpuks riiklik
kolmikute sünnitoetus, mis annab uutele peredele täiendava
ühekordse 680eurose toetuse
lapse kohta kolmikute sünni
korral,” ütles kokkutuleku peakorraldaja Kadri Sooberg ning
lisas, et kuigi toetus on kindlasti peredele abiks, ei lahenda
see tegelikult kõige suuremat
probleemi.
Inimesel pole kolme kätt,
et korraga sööta, mähkida või
sülle võtta kolm sama vana ja
samade vajadustega imikut. Paraku peab haiglast koju saanud
naine üksi selle kõigega toime
tulema, sest kehtivad õigusaktid võimaldavad vaid ühel vanemal jääda lapsehoolduspuh-

kusele sõltumata sellest, kas
korraga sünnib üks, kaks või
kolm last. “Järgmise sammuna
näeme mitmike sünni korral
lapsehoolduspuhkuse võimaldamist mõlemale vanemale. Kolmikud sünnivad üldjuhul enneaegsetena ja vajavad seetõttu
erilist hooldust. Nendega tegelemine esimesel eluaastal on
väga intensiivne ööpäevaringne
töö ning ühele inimesele pole
see kindlasti jõukohane,” selgitas Sooberg.
Kolmikute vanemad tänavad südamest kõiki ettevõtjaid,
kes on andnud omapoolse panuse perede kulude vähendamisse, pakkudes oma toodetele
soodustusi. Ühtlasi kutsuvad
pered üles ka teisi ettevõtjaid
kolmikute kasvatamist toetama.
Kolmikuid kasvatavad pered on koondunud sotsiaalvõrgustiku Facebook gruppi “Eesti
kolmikud”, kus vahetatakse

Lõbus on koos kasvada.

kogemusi mitmikraseduse ning
laste kasvatamise teemadel ja
toetatakse üksteist. Kõik kolmikute vanemad, kolmikud ja kolmikute ootajad on teretulnud
grupiga liituma. Ühendusel on
ka koduleht www.kolmikud.eu

Kadri Sooberg

Tibu Laste Mängumaa pakub põnevust
Viimsis taasavati uuenenud Tibu Laste Mängumaa, mis pakub põnevat
ja toredat ajaveetmise
võimalust nii lastele kui
ka lapsevanematele.
Mängumaa eestvedaja Kaija
Sooniste viis ellu oma unistuse
– luua maja, kus tunneksid end
hästi nii lapsed kui ka nende vanemad. “Tibu mängumaaga pakume alternatiivi lasteaedadele,
sest lapsed saavad täisväärtuslikult areneda ja õppida ka siis,
kui vanemad käivad nendega
erinevates huviringides ja mängutubades,” ütleb Sooniste.
Tibu mängumaa eesmärk
ongi pakkuda lastele võimalikult arendavat ja huvitavat
programmi ning samal ajal anda
ka vanematele võimalus lõõgastumiseks ja puhkamiseks.
“Sel ajal, kui lapsed mängivad

Suu magusaks!

mänguhommikul või õpivad
näiteks joonistama ja meisterdama, on vanematel võimalus
rääkida omavahel juttu või juua
kohvi ja lugeda lehte. Emadel
on võimalus osaleda koos lastega ka pilatese trennides,” toob

Kaija välja mängumaa mitmekesised võimalused.
Lisaks põnevatele huviringidele, mis mõeldud lastele,
hakkab kord kuus toimuma
ka “emmede õhtu”, mis pakub emadele võimalust lastega
kodust välja tulla ning koos,
kuid siiski eraldi toredalt aega
veeta. “Kuulata erinevaid loenguid, õppida käsitööd tegema
või lõõgastuda massaažilaual,
osaleda teemavestlustes ning
näiteks koos filmi vaadata,”
loetleb Kaija emmede õhtu tegevusvõimalusi. Lapsed on sel
ajal professionaalse hoidja hoole all, kes nendega mängumaal
tegevusi läbi viib. “Emmede
õhtu on koht, kus emad saavad
lõõgastuda ja vahetada kogemusi teiste emadega. Iga kuu
on uus tegevus, et oleks huvitavam ja vaheldusrikkam,” ütleb
Sooniste, kelle hinnangul on

emadel sageli just puudus ajast,
mida pühendada iseendale.
Sooniste lubab, et jätkatakse
kindlasti ka vana traditsiooni –
Tibutäikade korraldamist. Mõte
on juba vana, kuid toimuma
hakkavad need nüüd uuenenud
kujul. Kuhugi pole kadunud
ka võimalus pidada Tibu Laste
Mängumaal laste sünnipäevasid ning endiselt on mängumaal
palju tegevust nii beebidele kui
ka lasteaialastele. “Meie kaudu
on võimalik tellida ka väga toredaid õhtujuhte oma üritustele,
näiteks Pipit, kes mängib kitarri
ja laulab koos lastega või Kolme Põrsakese teadusetendusi,”
tekitab Kaija põnevust lastepidude vastu.
Värske info tegemiste kohta
on üleval Tibu Laste Mängumaa
Facebooki lehel ning kodulehel
www.tibumangumaa.ee.

Tibu laste Mängumaa
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Rannarahva festival ja paatide paraad

1

2

3

4

1. Rannaküla simman.
Paraadil osalenud paate
tervitati tantsu ja lauluga.
2. Pühapäeva hommikul kogunesid meresõidukid paraadile
minemiseks Lennusadamas.

5

3. Lõpp-punkt kodusadam
Vabaõhumuuseumis
4. Laupäeval oli Laadapäev
5. Külastajad said oma kätt
proovida ka erinevates töötubades ja mängudes.
6. ja 7. Festivali avaõhtul
avati pidulikult näitus “Puhkusepakett minevikku”, kus
tutvustati erinevate ajastute
puhkerõivaid meeleoluka
moedemonstratsiooniga.
Fotod Alar Mik
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Kelvingi küla sai 20-aastaseks
1

2

1. Külarahvas eesotsas
külavanem Ants-Hembo
Lindemanniga (vasakul) küla
asutamise 20. aastapäeva
puhul avatud mälestuskivi
juures.
2. Uhke jaanituli.
3. Köievedu pakkus lusti.
4. Lõbus kloun laste keskel.
5. Külarahva rongkäik.

3

4

Fotod Aime Estna.
Pilte saab nii vaadata kui ka
tellida www.fotograafid.ee
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ISTUNGI ÕIGUSAKTID
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nr 3 Viimsi valla konsolideerimisgrupi 2012.
aasta majandusaasta aruande kinnitamine
nr 32 Karulaugu 3 kinnistu arvel moodustatava kinnistu hoonestusõigusega koormamise
avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks
tunnistamine ja tulemuste kinnitamata jätmine
nr 33 Viimsi Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja
mandaatide arvu määramine
nr 34 Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
nr 35 Nõusoleku andmine kohustuse võtmiseks 2014. aasta eelarvesse Uus-Pärtle lasteaiahoone rajamiseks
nr 36 Preemia maksmine
nr 37 Nõusoleku andmine projektile “Leppneeme kalasadama kai ja kaitsemuuli renoveerimine” raha eraldamise kohta Viimsi valla 2014. aasta eelarvest
nr 38 Nõusoleku andmine eellepingu sõlmimiseks Tammneeme ranna-ala kinnistu koormamiseks hoonestusõigusega MTÜ Tammneeme Sadam kasuks
nr 39 Isikliku kasutusõiguse seadmine Idaotsa külas asuvale Prangli kaupluse kinnistule
(Elektrilevi OÜ maakaabelliin)
nr 40 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine:
Viimsi alevik, kinnistu Uus-Heldri
nr 41 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine:
Haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse tee 4
nr 42 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine:
Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra
nr 43 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Miiduranna
küla, katastriüksused Randvere tee 1a ja 3,
Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja Suur-Madise
nr 44 Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, kinnistud Viimsi metskond 12
ja Rohuneeme tee 43a
nr 45 Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistud Prangli jõujaama ja Tislari
nr 46 Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme küla, kinnistu Lännemäe tee 11 (endine Lauri mü)
26. juuni 2013 nr 40
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Viimsi
alevik, kinnistu Uus-Heldri
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu jagamine, elamukruntide moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga on kavas teha ettepanek Viimsi valla

AMETLIKUD TEADAANDED
mandriosa üldplaneeringu kohase maatulundusmaa (põllumajandusmaa) juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute maaks.
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus
on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1
punktis 3 nimetatud detailplaneering, s.o detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS §
6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav
tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust,
on koostatud järgnev analüüs. Kavandatav tegevus ei kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6 lõikes
1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute
hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2
nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul
kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2
punkti 10 nimetatud tegevuse alla, s.t tegemist
on infrastruktuuri ehitamise ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse
nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu” (VV määrus)
§ 13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju
hindamise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 6 lõikes 1 ning VV määruses nimetamata
juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja
autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-, vangla- ning muude samalaadsete projektide arendamisel. Antud juhul ei ole tegemist
uue elamurajooni rajamisega, vaid kuni kümne
üksikelamuelamukrundi moodustamisega, milline maakasutus on kavandatud ka menetletava
Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH
algatamist ja KSH algatamata jätmist reguleerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves
koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel
juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise
hindamise juhend”, mille kohaselt, kui tegevus
kajastub KeHJS § 6 lõikes 2, aga mitte VV määruses, siis ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda.
Ülaltoodule tuginedes ei viida detailplaneeringu menetluse raames läbi KSH eelhindamist,
samuti ei ole vajalik algatada KSH menetlust,
kuna kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju
ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Eeltoodu alusel, juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punktist 1, §
6 lõikest 1, § 30 lõike 1 punktist 2, “Planeerimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7, “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” § 35, “Viimsi valla ehitusmääruse § 2
punktist 2 ja lähtudes Oldenburg OÜ (esindaja
Andreas Henn Otsmaa) detailplaneeringu algatamise taotlusest (registreeritud valla dokumendiregistris 19.12.2012.a numbriga 10-10/6659),
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Viimsi alevikus kinnistul Uus-Heldri, kinnistu jagamiseks
ja elamukruntide, transpordimaa sihtotstarbega
katastriüksuse ning avaliku kasutusega puhkeala kinnistu moodustamiseks, samuti krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja vajadusel abihoonete ehitamiseks.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale 1.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab
detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

4. Jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine kinnistu Uus-Heldri detailplaneeringule.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
6. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega
on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Vallavalitsuses.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas, vallavolikogu esimees
NB! Otsuse punktis 2 nimetatud lisaga 1
(planeeringu lähteülesanne) on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
26. juuni 2013 nr 41
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse tee 4
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase
maakasutuse juhtotstarbe muutmine haljasmaast
segahoonestusalaks ja ehitusõiguse määramine
ärihoonele.
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus
on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1
punktis 3 nimetatud detailplaneering, s.o detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS §
6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav
tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust,
on koostatud järgnev analüüs. Kavandatav tegevus ei kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6 lõikes
1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute
hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2
nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul
kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2
punkti 10 nimetatud tegevuse alla, s.t tegemist
on infrastruktuuri ehitamise ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse
nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu” (VV määrus) §
13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS §
6 lõikes 1 ning VV määruses nimetamata juhul
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-,
vangla- ning muude samalaadsete projektide
arendamisel. Antud juhul ei ole tegemist eelloetletud tegevuste kavandamisega, vaid linnalises
keskkonnas ehitusõiguse planeerimisega ärihoonele, kusjuures keskkonnamõju on hinnatud
Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu
menetluse raames.
KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH
algatamist ja KSH algatamata jätmist reguleerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves
koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel
juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise
hindamise juhend”, mille kohaselt, kui tegevus
kajastub KeHJS § 6 lõikes 2, aga mitte VV määruses, siis ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda.
Ülaltoodule tuginedes ei viida detailplaneeringu menetluse raames läbi KSH eelhindamist,
samuti ei ole vajalik algatada KSH menetlust,
kuna kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju
ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Eeltoodu alusel, juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punktist 1, §
6 lõikest 1, § 30 lõike 1 punktist 2, “Planeerimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7, “Keskkonna-

mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” § 35, “Viimsi valla ehitusmääruse §
2 punktist 2 ja lähtudes AS-i Viimsi Vesi (esindaja Raimo Tann) detailplaneeringu algatamise
taotlusest (registreeritud valla dokumendiregistris 7.06..2013. a numbriga 10-10/2851), Viimsi
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Haabneeme
alevikus kinnistul Sõpruse tee 4 ja vajadusel lähialal, tingimuste väljaselgitamiseks kinnistule
ehitusõiguse määramiseks ärihoone püstitamise
eesmärgil.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale 1.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab
detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringule.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
6. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega
on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Vallavalitsuses.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas, vallavolikogu esimees
NB! Otsuse punktis 2 nimetatud lisaga 1
(planeeringu lähteülesanne) on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
26. juuni 2013 nr 42
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu jagamine, elamukruntide moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga on kavas teha ettepanek Äigrumäe
küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla
üldplaneeringu kohase Pärnamäe kalmistu sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks sajalt meetrilt
viiekümnele meetrile Sõstra kinnistu ulatuses.
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus
on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1
punktis 3 nimetatud detailplaneering, s.o detailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS §
6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav
tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust,
on koostatud järgnev analüüs. Kavandatav tegevus ei kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimis-süsteemi seaduse” § 6 lõikes
1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute
hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2
nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul
kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2
punkti 10 nimetatud tegevuse alla, s.t tegemist
on infrastruktuuri ehitamise ja hilisema kasutamisega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse
nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu” (VV määrus) §
13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hin-

AMETLIKUD TEADAANDED
damise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS §
6 lõikes 1 ning VV määruses nimetamata juhul
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-,
vangla- ning muude samalaadsete projektide
arendamisel. Antud juhul ei ole tegemist uue
elamurajooni rajamisega, vaid üksnes nelja üksikelamuelamukrundi moodustamisega, milline
maakasutus on üldplaneeringuga kavandatud.
KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH
algatamist ja KSH algatamata jätmist reguleerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves
koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel
juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise
hindamise juhend”, mille kohaselt, kui tegevus
kajastub KeHJS § 6 lõikes 2, aga mitte VV määruses, siis ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda.
Ülaltoodule tuginedes ei viida läbi KSH eelhindamist. Samuti ei ole vajalik algatada KSH
menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda
olulist mõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Eeltoodu alusel, juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punktist 1, §
6 lõikest 1, § 30 lõike 1 punktist 2, “Planeerimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7, “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse” § 35, “Viimsi valla ehitusmääruse § 2
punktist 2 ja lähtudes Joala Kinnisvara Hoolduse OÜ (esindaja Roman Feldman) detailplaneeringu algatamise taotlusest (registreeritud valla
dokumendiregistris 4.02.2013.a numbriga 1010/595), Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Äigrumäe külas
kinnistul Sõstra, kinnistu jagamiseks, elamukruntide moodustamiseks ning krundi ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja vajadusel
abihoonete ehitamiseks.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale 1.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab
detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
5. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega
on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Vallavalitsuses.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas, vallavolikogu esimees
NB! Otsuse punktis 2 nimetatud lisaga 1
(planeeringu lähteülesanne) on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
26. juuni 2013 nr 43
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine: Miiduranna küla,
katastriüksused Randvere tee 1a ja 3, VäikeMadise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri,
Sepatelli ja Suur-Madise
Detailplaneeringu alasse on hõlmatud kinnistud Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja
Suur-Madise, mis paiknevad kaupluse “Rimi”
ja Milstrandi sissesõidutee vahelisel alal, piirnedes edelas raudteega ning idas riigimaanteega
11250 Viimsi-Randvere. Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 13.12.2011. a otsusega nr 80 Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks

muutmiseks looduslikust rohumaast ärimaaks.
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus
kaubandus-, teenindus- ja vabaajakeskuse ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga 27 650 m² üks
maa-alune korrus ja 24 000 kolm maapealset
korrust. Hoone suurim lubatud kõrgus on 14
meetrit.
Detailplaneering koostati koostöös kinnisasjade omanikega ja tehnotrasside valdajatega, koostamisel arvestati Harju maavanema
9.01.2013. a kirjas nr 6-7/2013/123 esitatud
ettepanekutega ning esitati kooskõlastamiseks
järgmistele riigiasutustele: Tehnilise Järelevalve Amet, Kinnisvaravalduse AS, Päästeamet
Põhja Päästekeskus, Kriisireguleerimise büroo,
Muinsuskaitseamet, Terviseamet Põhja Talitus,
Päästeamet Põhja Päästekeskus, insenertehniline büroo, Keskkonnaamet, Maanteeamet (detailplaneeringu menetlusega seotud dokumentatsioon, sealhulgas kirjalikud kooskõlastused
on köidetud detailplaneeringusse).
Eeltoodu alusel ning lähtudes “Planeerimisseaduse” § 18 lõikest 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist 5 ning arvestades, et
detailplaneering on koostatud seaduste ja muude õigusaktide alusel ning vastab Viimsi valla
ruumilise arengu eesmärkidele, samuti lähtudes
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja
keskkonnakomisjoni seisukohtadest, Viimsi
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas Miiduranna külas asuvate
kinnistute Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise,
Lepiku, Uustalu, Kasti, Silversandri, Sepatelli ja
Suur-Madise detailplaneering (Linnaruumi OÜ
töö nr 11/12), millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
osaliseks muutmiseks looduslikust rohumaast
ärimaaks ja määratakse 31 153 m² suuruse krundi ehitusõigus ühe maa-aluse korrusega ja kuni
kolme maapealse korrusega kaubandus-, teenindus- ja vabaajakeskuse ehitamiseks. Ärihoone
suurim lubatud kõrgus on 14,0 meetrit, suurim
lubatud ehitusalune pindala on vastavalt 24 000
m² (maapeane) ja 27 650 m² (maa-alune). Krundile on lubatud ehitada 1 hoone.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Priit Robas
Vallavolikogu esimees
26. juuni 2013 nr 45
Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli saar,
Idaotsa küla, kinnistud Prangli jõujaama ja
Tislari
Planeeritava ala suurus on 4959 m² ning see
hõlmab kinnistut Prangli jõujaam kogu ulatuses
ja 2003 m² suurust osa 11659 m² suurusest kinnistust Tislari. Planeeritav ala asub saart põhjalõunasuunaliselt läbiva peatee ääres n.ö külakeskuses ja piirinaabriteks on järgmised kinnistud:
Elbergi (põhjas) ja Riiasöödi ning Rätsepa-Tooma mets (lõunas), idapiiril asub munitsipaalomandis olev Kelnase tee. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on maa-ala kruntimine
ja kruntide ehitusõiguse määramine spordiplatsi ja seda teenindava (spordi)hoone, ärihoone
ning päästetehnika hoidmiseks kavandatava
hoone püstitamiseks, täiendavalt moodustatakse
detailplaneeringuga maa-ala läbiv teemaa, mis
Tallinna notari Triin Sild notaribüroos sõlmitud
notariaalakti nr 846 kohaselt võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.
Detailplaneering algatati kahes osas – Prangli jõujaama kinnistul Viimsi Vallavolikogu
21.06.2011. a otsusega nr 41, kuivõrd viimasega
tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu
(Üldplaneering) kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ärimaast ühiskondlike
hoonete maaks ning üldplaneeringu muutmise

ettepanekut sisaldava detailplaneeringu algatamise pädevus on “Viimsi valla ehitusmääruse”
(Ehitusmäärus) § 2 punkti 2 kohaselt volikogu
pädevuses, ja Tislari kinnistul Viimsi Vallavalitsuse 6.12.2011. a korraldusega nr 943, kuivõrd viimase maakasutus planeeriti vastavuses
Üldplaneeringu kohase maakastutuse juhtotstarbega ja sellise detailplaneeringu algatamise
otsustamine kuulub “Ehitusmääruse” § 3 lõike 1
punkti 1 kohaselt vallavalitsuse pädevusse.
Detailplaneering koostati koostöös planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikega, naaberkinnisasjade omanikega, olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside valdajatega ning kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega. Kuivõrd
detailplaneering sisaldab osaliselt üldisema planeeringu muutmise ettepanekut, laienes detailplaneeringu menetlusele järelevalve kohustus.
Harju Maavanem järelevalve käigus ei pidanud
vajalikuks määrata detailplaneeringule täiendavaid kooskõlastusi ning Viimsi Vallavolikogu
16.10.2012. a otsusega nr 70 võeti detailplaneering vastu ning perioodiks 5.11.2012. a –
2.12.2012. a esitati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek korraldati Viimsi vallamajas ja
Prangli raamatukogus, lisaks oli detailplaneering avalikkusele kättesaadav valla veebilehel.
Planeeringu avalikul väljapanekul ei esitatud
kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ning
Harju maavanem andis 17.12.2012. a kirjaga
nr 6-7/5084 “Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6
alusel heakskiidu detailplaneeringu kehtestamiseks.
Detailplaneeringu menetlust kajastav dokumentatsioon, sealhulgas koopiad ajalehtedes ilmunud kuulutustest, tähtkirjad puudutatud isikutele, haldusaktid, kooskõlastused ja muud asjassepuutuvad dokumendid on köidetud detailplaneeringusse, mis asub Viimsi Vallavalitsuse arhiivis
ning on huvilistele kättesaadav aadressil: Nelgi
tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33 ja “Planeerimisseaduse” § 24 lõike 3, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Prangli saarel
Idaotsa külas kinnistute Prangli jõujaam ja
osaliselt Tislari detailplaneering (Viimsi Valla
Arenduskeskuse OÜ projekt nr 28-11), millega
moodustatakse kokku viis krunti: kaubandus-,
toitlustus-, teenindushoone maa krunt (ärimaa),
spordihoone- või kompleksi maa krunt (ühiskondlike hoonete maa või ärimaa), valitsuse- või
ametiasutuse maa krunt (ühiskondlike hoonete
maa) ja kaks tee- ja tänavamaa krunti (transpordimaa), ühtlasi määratakse kruntide ehitusõigus
kahe ühiskondliku hoone ja ühe ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga vahemikus 205
m² – 340 m² ja kõrgusega 7,5 meetrit.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas, vallavolikogu esimees
26. juuni 2013 nr 46
Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme
küla, kinnistu Lännemäe tee 11 (endine Lauri
mü)
Planeeritav 5800 m² suurune Lännemäe tee
11 (endine Lauri mü) kinnistu (Kinnistu) asub
Leppneeme külas kahel pool Lännemäe teed
ning piirneb Lännemäe tee 16, Lännemäe tee
12, Lännemäe tee 11a, Lännekalda tee 6 ja Reinu tee 109 kinnistutega. Planeeringuala asub
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt
väikeelamumaa juhtotstarbega alal ning üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kehtestatud miljööväärtuslikul alal. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on Kinnistu jagamine ja kolme üksike-
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lamu ehitamine, ülesandeks lahendada moodustatavate kruntide ehitusõigus, tehnovõrkudega
varustamine, juurdepääsud ja liikluskorraldus
ning määrata haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vastavuses “Planeerimisseaduse” § 9
lõikega 2.
Detailplaneeringuga jagatakse Kinnistu kolmeks elamukrundiks ja see vastab üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” (Teemaplaneering) käsitletava piirkonna uue moodustatava elamukrundi minimaalsele suurusele, mis on 1500 m². Kaks uut
elamukrunti moodustatakse suurustes 2056 m2
ja 2206 m², kolmas elamukrunt moodustatakse
olemasoleva katastriüksuse põhjal ja jääb suurusega 1484 m². Detailplaneeringus on arvestatud Teemaplaneeringust tulenevate nõuetega
elamukrundi suurusele ja üksikelamule (kõrguslikud ja arhitektuursed üldtingimused), erandina, tingituna planeeritavate kruntide kujust ja
olemasolevate hoonete asukohast on kruntide
üksikelamu hoonestusala naaberkruntide piirist
määratud 4 – 6,6 meetri kaugusele, Teemaplaneeringuga lubatud 7,5 meetri asemel. Arhitektuursete üldtingimuste määramisel on arvesse
võetud ka üldplaneeringu teemaplaneeringuga
“Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ sätestatut.
Detailplaneeringuga on Teemaplaneeringu
alusel määratud kruntide ehitusõigus – igale
krundile on lubatud ehitada kahe maapealse
korrusega üksikelamu ja olenevalt krundist kuni
kolm abihoonet, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala moodustab 20% krundi pindalast, elamute suurim lubatud kõrgus ümbritsevast maapinnast on 8,5 meetrit, abihoonetel 4,5
meetrit. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga transpordimaa sihtotstarbega 135 m² suurune maaüksus, mis Kinnistu omaniku ja Viimsi
valla vahel 29.05.2013 sõlmitud notariaalse lepingu alusel antakse vallale üle.
Detailplaneering algatati planeeritava kinnisasja omaniku taotluse alusel Viimsi Vallavalitsuse 04.06.2010 korraldusega nr 424, nimetatud korralduses antud detailplaneeringu
esitamise tähtaega pikendati Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2012 korraldusega nr 484. Planeering
koostati koostöös kinnistu omaniku, naaberkinnisasjade omanike ja tehnovõrkude valdajatega
ning kooskõlastati Päästeameti Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise bürooga. Kuivõrd detailplaneeringule andsid oma kirjaliku nõusoleku
planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanikud, loobuti “Planeerimisseaduse” (PlanS)
§ 22 lõike 1 punkti 1 alusel detailplaneeringu
vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest. Kõik menetlustoimingud teostati vastavalt
PlanS ette nähtud korrale ja menetlust kajastav
dokumentatsioon, sealhulgas väljavõtted ajalehekuulutustest ja teated puudutatud isikutele,
on köidetud detailplaneeringusse, millega saab
tutvuda Viimsi Vallavalitsuse arhiivis (Nelgi tee
1, Viimsi alevik).
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33 ja “Planeerimisseaduse” § 24 lõike 3, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Leppneeme küla, Lännemäe tee 11 (endine Lauri mü) detailplaneering
(Asimuut Grupp OÜ töö nr 10042), millega
jagatakse maaüksus kolmeks elamukrundiks,
määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku
maksimaalselt 300 m². Elamu suurim lubatud
kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonetel 4,5 meetrit.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Priit Robas, vallavolikogu esimees
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Pensionäride reis Viljandimaale
Iga-aastane suvine õppereis viis Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatuse, volikogu ja aktiivsed pensionärid seekord
Viljandimaale.

On 2. juuli, heinamaarjapäev.
Nagu kõik maarjapäevad, on
seegi püha seotud maarjapuna
joomise ja teatavate naistetööde keeluga. Ega siis midagi –
kui tööd teha ei tohi, sõidame
tutvuma Mulgimaaga, kus veel
heledamalt säravad sel päeval
puude lehed, veel tugevamalt
lõhnavad mee järele õitsvad
pärnad.
Matkade ja väljasõitude organiseerija, Viimsi haridustöötaja Anu Nimmerfeldt oli ette
valmistanud huvitava ja minutilise täpsusega marsruudipäevakava.
Sõidu ajal viis Volli meid
kurssi Viimsi poolsaarel elutsevate metsloomadega (mäger,
rebane, ilves, mink, kivinugis,
kühmnokk luik jt). Vahva, et
ka selles jutus valitses absoluutne täpsus loomade-lindude
mõõtude ja kaalu kohta. Aitäh
, Volli, silmaring laienes tunduvalt.

Heimtali ja KarksiNuia

Viljandi Rimi parklas võtame
bussi peale päeva giidi Rein
Mägi ja saame tuttavaks Anuga, kes on sünnipäraselt mulk.
Jõuame Heimtali mõisa aladele, hoonestuselt on see huvitavamaid klassitsistlikus stiilis
mõisaansambleid. Esimesed
teated mõisast on 1528. aastast.
Mõisa ehteks on park, milles
on esindatud nii kodumaised
kui ka eksootilised puuliigid.
Peahoone küljel kasvab üle

Üksmeelne reisiseltskond jäädvustatakse alati ühispildile. Fotod Helgi Lang

Põikame sisse Karksi-Nuia
kultuurikeskusesse. Vaatame fotonäitusi: Inimene ja loodus,
samuti mulgi oma kahtkümmet
fotot ja sinises saalis allveefotograafia suurmeistri Brian
Skerry näitust “Ookeani hing”.
Võimas!
Põlismulk, Karksi vallavolikogu esimees Leo Liiber räägib valla tegemistest, rahastamisest, koolidest ja kultuurikeskusest, kus tegutseb 20 huviringi igale maitsele. Kuulame
ka Karksi hümni orelilt. See
on Eestis ainus kultuurikeskus,
kuhu on orel sisse ehitatud.
Sõidu ajal annab giid meile
ülevaate Polli puukooli tegemistest ja räägib kirjamehest
Mats Tõnissonist, kes on avaldanud rahvaraamatuid ja laulikuid.
Järgneb puhkehetk Karksi
järve ääres – kes naudib loodust,
kes supleb soojas järvevees.

Kitzbergi muuseum ja
Halliste kirik

Mekitakse punast jooki.

100 aasta vana haruldane tobiväät. Tõeline vaatamisväärsus
on viinaköök, mis restaureeriti
1984. aastal. Mõisa põhiline
sissetulekuallikas olid piimakari ja seakasvatus, arenenud
oli juustu tootmine. Suurt
huvi tekitas 14nurkne ringtall.
Heimtalis tegutseb Eesti suurim sporthobuste kasvatamise
ja aretamisega tegelev firma.
Oleme jõudnud muistsete
eestlaste linnuse asemele, kus

Huviga kuulatakse juttu kohalikust ajaloost.

nüüd asuvad Karksi ordulossi
varemed. Ajalugu selle paiga
kohta on pikk, keeruline ja huvitav. Külastame kirikut, mis
on huvitav oma viltuse torni

26.08.–8.09.2013 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella
16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Püünsi küla, Lepiku tee 3a,
Lepiku tee 5, Lepiku tee 5a ja osaliselt Lepiku tee 3 detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Lepiku tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 108, 110,
112, Püünsi tee 4, 6 ja Lepiku tee 7 kinnistutega. Detailplaneeringuga moodustatakse kolmest olemasolevast elamukrundist kaks pereelamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamutele. Üksikelamute maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast katuseharja peale on 8,5 meetrit ja maksimaalne korruste
arv on 2. Abihoonete suurim kõrgus maapinnast katuseharjani on 4,5 meetrit. Suurim üksikelamu ja
abihoone ehitusalune pind kokku on 350 m2. Pääsuks planeeritud kruntidele määratakse detailplaneeringuga Lepiku tee 3 krundile 7 meetri laiune teeservituudi vajadus.
26.08.–22.09.2013 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella
16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Miiduranna küla, Randvere
tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise detailplaneering1.
Planeeritava ala suurus on ca 3 ha ja asub kaupluse “Rimi“ ja Milstrandi sissesõidutee vahelisel alal,
piirnedes edelas raudteega ning idas riigimaanteega 11250 Viimsi-Randvere. Planeeringuga tehakse
ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks looduslikust rohumaast ärimaaks ja määratakse 31 153 m² suuruse krundi ehitusõigus ühe maa-aluse korrusega ja kuni
kolme maapealse korrusega kaubandus-, teenindus- ja vabaajakeskuse ehitamiseks. Ärihoone suurim
lubatud kõrgus on 14,0 meetrit, suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt 24 000 m² (maapeane) ja 27 650 m² (maa-alune). Krundile on lubatud ehitada 1 hoone.
1 Planeeringualast on jäetud välja kinnistud Silversandri ja Sepatelli.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel: www.viimsivald.ee.
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused:
1. Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mere-ala (21.06.2013 korraldus nr 742; planeeritava
ala suurus on ca 1 ha, asub Soome lahe ääres ning piirneb Suurevälja muul, Rohuneeme tee 57d, 59,
61, 61a, 61c, 61d, Lehise ja Suurevälja tee kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus lainekaitse muuli ja uue slipi ehitamiseks, paatide hoidmise koha paigaldamiseks ning
ranna kindlustusrajatise ehitamiseks ja rannakindlustuse taguse maapinna täitmiseks kallasraja ulatuses. Iseseisvat katastriüksust kavandatavatele rajatistele ei määrata, rajatised jäävad kinnistu Laigari
koosseisu);
2. Prangli saar, Kelnase küla, osaliselt kinnistu Einbergi (21.06.2013 korraldus nr 743; planeeritava

poolest, see on kaldunud pinnase ebaühtlase vajumise tõttu. Kristlik kirik on ajaloolises
Karksi kihelkonnas tegutsenud
13. sajandist alates.

Saame tuttavaks mulgimaa uhkuse Asta Jaaksooga, keda nimetatakse ka Kitzbergi pruudiks. Ta võtab meid vastu sissejuhatusega: “Kui tulete muuseumi, siis mia tahas siule ütelde, sii ei ole hotentotimaa, kun
inimene süüp inimest ja esa
müüve latsi, ei hooli üitski õigest tüüst, kik imusteve napsi.
Sii om mede Kitzbergi tubamuuseum – Illike“.
Asta on Kitzbergi muuseumi looja, töötanud seal hinge ja
südamega 53 aastat vabatahtlikuna. Ta annab meile edasi
muuseumiga seonduvat muheda
mulgi murraku ja huumoriga.
Palju jõudu ja tervist sulle, Asta!
Sõidame lõunale Mulgi
kõrtsi. Lõuna on väga toekas

– tühi kõht olevat parim kokk.
Kõrtsist otse Halliste kirikusse, kus Halliste kooli õppealajuhataja Made Kotkas annab põhjaliku ülevaate kiriku
traagilisest ajaloost. Kirik on
viimase nelja sajandi jooksul
olnud neli korda varemetes.
Halliste kirik on kultuurimälestis.
Oleme kohale sõitnud Mulgi häärberisse, kus asub eakate
kodu. Vastu võtab meid juhi
abi Eda, kes tutvustab meile
häärberit ja räägib eakate eluolust. Ruumid on renoveeritud, sisustatud maitseka ja mugava mööbliga. Tuleb ainult
rõõmustada, et on selline koht
eakatele, kes erinevatel põhjustel ei saa vanaduspõlve oma
kodus pidada.

Mulgi korp ja punane
jook

Programmi viimane sihtpunkt
on Õisu mõis, mis on varaklassitsistlik ehitis. Mõisa sissesõitu ja eesväljakut raamivad
kaarekujulise põhiplaaniga ait
ja tall-tõllakuur. Hoones on aja
jooksul tegutsenud piimanduskool ja toiduainetetööstus. Mis
Mulgimaa reis see on, kui ei
saa ehtsat mulgi korpi ja maarjapäeval punast jooki – meie
hea haldjas Anu, kes saadab
meid terve reisi vältel, üllatab
meid mõisa pargis nii maitsva
korbi kui ka punase joogiga.
Algab lõbus kodu poole
sõit. Livio timmib kitarri häälde, meie reisiseltskonnal lauluhäälest puudu ei ole. Ei saa
arugi, kui oleme juba jõudnud
Viimsi valla piiridesse.
Aitäh toredale reisiseltskonnale ja ettevõtlikele inimestele,
kes tegid selle päeva huvitavaks.

Elfriide Ojase

ala suurus on ca 0,4 ha ja piirneb Bendi, Tisleri-Uuetoa, Uus-Liiva, Pajulille, Tomingametsa, Toominga,
Järve ning Viiperi kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on katastriüksuse jagamine ja ühe
elamukrundi moodustamine ning krundi ehitusõiguse määramine ühe elamu, abihoonete ja tenniseväljaku ehitamiseks, sealhulgas võimalusega pakkuda majutusteenust);
3. Pringi küla, kinnistud Ees-Kristjani, Ees-Praaga, Taga-Praaga ja Ees-Telli (21.06.2013 korraldus nr
762; planeeritava ala suurus on ca 6,8 ha ning piirneb Metsaveere tee 4, 6, 8, 10, 12 ja 14, Kingu VI,
Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on elamukruntide moodustamine, teedevõrgustiku ja rohealade asukoha määramine ning kruntide ehitusõiguse määramine
üksikelamute ja abihoone ehitamiseks);
4. Pringi küla, kinnistud Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala
AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee (21.06.2013 korraldus nr 763; planeeritava ala suurus on ca
6,3 ha ja asub Rannavälja tee ääres ning piirneb Rannavälja põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 ja 81,
Uus-Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on elamukruntide
moodustamine, teedevõrgustiku ja rohealade asukoha määramine ning kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoone ehitamiseks);
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
1. Haabneeme alevik, Rannakuuse tee 6 (24.05.2013 korraldus nr 595; detailplaneeringuga jagatakse
maaüksus kaheks elamukrundiks, määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks,
ehitusaluse pindalaga kokku 280 m². Elamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit, abihoonetel 4,5
meetrit);
2. Tammneeme küla, osaliselt kinnistu Vana-Lutika (14.06.2013 korraldus nr 684; detailplaneeringuga
moodustatakse üks üksikelamukrunt, määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone
püstitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku maksimaalselt 400 m². Elamu suurim lubatud kõrgus on
8,5 meetrit, abihoonetel 4,5 meetrit);
23.08.2013, algusega kell 10.30 toimub Prangli Rahvamajas Prangli saare Kelnase küla, Kelnase sadama ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik
arutelu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Kelnase sadama territooriumi määratlemine, funktsionaalse toimimise tagamine ning lähiala kinnistute sihtotstarvete ning ehitusõiguse väljaselgitamine. Planeeritavale alale moodustatakse 17 krunti – 2 sadama maa sihtotstarbega, 1 tootmismaa sihtotstarbega, 1
jäätmehoidla sihtotstarbega, 5 ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega, 2 ärimaa sihtotstarbega, 2 transpordimaa sihtotstarbega, 4 elamumaa sihtotstarbega.
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Šivananda jooga Viimsi Huvikeskuses
Teisipäeviti kell 13.30 - 14.45
Emme tund ise-endale!
Oodatud on kõik lastega
kodus olevad emad. Lapse
võib jätta vankriga uksetaha
lõunaund magama või võtta
tundi kaasa oma mänguasjadega mängima. Tunnis mängib
vaikne muusika, mis koos üldise rahuliku meeleoluga tekitab ka lastes rahuliku olemise.
Harjutused on sellised, et neid
saab ka koos uudistava lapsega praktiseerida ja kui laps
huvi ülesse näitab, teda harjutuse tegemisel kaasata. Tunnis
töötame läbi kogu keha, kuid
pöörame eritähelepanu seljale
ja kõhule. Regulaarse joogatunnis osalemise tulemusena
saavutad parema füüsilise vormi, heaolutunde ja suurema
energiataseme.

Kolmapäeviti kell 10.30
- 11.45 on joogatund pensionäridele.
Heale enesetundele keskendunud joogatund mille abil
tunned ennast noorusliku ja
säravana!
Joogatunnis keskendume
harjutusi tehes igaühe isiklikele vajadustele ja füüsilistele
võimalustele. Regulaarne jooga harrastamine annab parema
enesetunde ning kergemad füüsilised vaevused taanduvad üsna
kiiresti. Soovi korral saab kaasa
ka individuaalsed harjutused koduseks praktiseerimiseks. Koos
käime korra nädalas, kolmapäeviti. Esimene eakate joogatund
on 4 septembril.
Kolmapäeviti kell 14.1515.30 joogatund tulevastele
emmedele.

Rasedate joogasse oled oodatud esimesest raseduskuust
kuni sünnituseni. See on väga
imeline aeg ja joogatarkustest
on sellel perioodil hästi palju
kasu. Joogaharjutused leevendavad ja ennetavad rasedusega seotud füüsilisi vaevusi
ning valmistavad nii keha kui
meele ette sünnitusprotsessiks.
Lisaks füüsilistele harjutustele praktiseerime erivevaid
hingamistehnikaid ja õpime
lõdvestuma. Teeme palju harjutusi endaga lapsega parema
kontakti saamiseks. Õppides
oma keha kuulama ja oma intuitsiooni usaldama on see eriline aeg Sinu elus kantud lõdvestusest ja sisemisest rahust.
Rasedate joogatund on lihtne
ja sobilik kõigile.
Neljapäeviti kell 13.30 -

14.45 Šivananda jooga tund,
mis annab heaolutunde nii
kehas kui meeles. See joogatund on keskmise intensiivsusega.
Tunnis töötame läbi kõik
peamised lihasgrupid, avame
aasanate ja hingamisharjutuste abiga energiakeskused ja
suurendame teadlikust enda
kehast ja sisemaailmast. Regulaarne praktiseerimine muudab
Sind tundlikumaks ja teadlikumaks ning annab hea füüsilise
vormi.
Hind 6€/ kord, 4 järjestikust korda 20€.
Eelregistreerimine: tel. 5904
5023 või e-mailil pilletali@
gmail.com. Lisainfo www.huvikeskus.ee

VHK

Klassikaline tants
– ballett Viimsi
Huvikeskuses
Klassikaline tants ehk ballett on jõukohane igaühele. Viimsi Huvikeskuses alustab taas naiste
balletitantsurühm Tiina Rebase juhtimisel.

Tiina Rebane balletitunnis.

Ballett annab tunnetuse keha tasakaalust, mille õppimise
käigus saavad kõik hea rühi ja enesetunde. Ühtlasi on balletitunni harjutused sellised, mis muudavad keha tervikuna painduvaks ja sihvakaks, lihased muutuvad pikemaks,
samm kergemaks ja võib kogeda oma igapäeva liigutustes
sellist graatsiat, mida varem ei teadnudki endal olemas
olevat. Tiina Rebane on kogemustega õpetaja, endine
Estonia baleriin, aastaid on ta juhendanud mitmeid rühmi
sportlikke naisi, andes aeroobika- ja balletitunde nii Viimsis, Pirital kui kesklinnas. Valgeks luigeks saamine nõuab
kindlasti treeninguid alates lapsepõlvest, kuid lihtsat
graatsiat, head toonust ja silmatorkavalt ilusat rühti saab
lubada endale igaüks, kes proovib. Ballett on huvitav, ilus
ja kõigile kättesaadav. Tule balletitundi Viimsi Huvikeskuses igal reedel kell 19.30 alates 6. septembrist 2013.a.
Oktoobrist alustame ka päevase rühmaga teisipäeviti kell
12.00. Info: 56 908 100. Tiina Rebane

7. septembril kell 10.00–15.00

VIIMSI HUVIKESKUSE
AVATUD USTE PÄEV
Tule tutvu meie majas tegutsevate
huviringidega!
Kõik huviringid ja treeningud sel päeval
tasuta!
Tutvu ajakavaga Viimsi Huvikeskuse
kodulehel www.huvikeskus.ee
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“Avatud Aiad”
Pirital jätkuvad
“Avatud Aiad“ Pirital on tänaseks toimunud juba
mitmeski aias. Neile, kes veel ei ole jõudnud
külastada, on veel võimalus.
Tulemas on järgmised “Avatud Aiad”:
25. augustil Lehise tänav 18 Maarjamäe asumis kell
14–17. Kell 14 alustab Aino Aaspõllu oma kollektsiooniaia tutvustusringiga.
30. augustil avab aiavärava kõigile Kose tee 2 Maarjamäe asumis kell 17–20. Tegemist on kollektsiooniaiaga,
kus muru asendavad taimed.
8. septembril kell 11–14 Sompa tee 33 Kloostrimetsa asumis. Kell 11 alustab Mati Laane oma kollektsiooniaia tutvustusringi. Seal toimub ka huvilistele “Sügisene rohevahetus”.
Lisainfo Pirita Seltsi kodulehel www.piritaselts.ee

Lea Nilson

Algas Pirita
maastikumäng
Pirita Selts MTÜ kutsub maastikumängule, kus
läbitakse Pirita ajaloolis-kultuurilisi objekte.
Maastikumängu trükiseid saab võtta: Pirita Selveri administratsiooni laualt, Pirita kloostri varemete piletikassast või trükkida kodulehelt www.piritaselts.ee. Kui kõik punktid läbitud,
tooge oma vastusleht Pirita kloostri varemete piletikassasse,
kus teile antakse vastu tasuta raamat Pirita Kaunistamise
Seltsi loojast “Albin Strutzkin -– Pirita hing ja süda”.
Need ja ka kõigi teiste õigete vastustega lehed, mis
saadetud e-posti aadressile piritaselts@gmail.com, lähevad loosimiskasti, kust valitakse auhinnad 8. septembril
toimuval üritusel “Avatud aiad” Pirital.
Vastuslehti võetakse vastu kuni 6. septembri kella 18ni.

Pirita Selts

“Õhtust, Leon” Viimsi
Huvikeskuses
Eduard Salmistu näitab
projektiteatrit meestele,
aga ka naistele. Etendus
on 23. septembril Viimsi
Huvikeskuses.

MTÜ Von Glehni Teater toob
23. septembril Viimsisse prantsuse näitekirjaniku Jean Cosmos’ näidendi “Õhtust, Leon”,
mille lavastaja ja üks osatäitja
on Rakvere teatri näitleja Eduard Salmistu.
„Tegemist on kahemehetükiga, mis on mõeldud ennekõike suvelavastuseks,“ rääkis
Salmistu.
“Õhtust, Leon” on autori
poolt määratletud draamaks,
kuid seda võib pidada ka kriminaaldraamaks või kriminaalseks mustaks komöödiaks. Nalja saab omajagu, kuid on ka tõsisemaid stseene.
Eduard Salmistu on Rakvere teatris lavastanud lapsevanematele Toomas Suumani
kirjutatud “Päkapiku ja emanda” rohkem kui kümme aastat
tagasi.
Harrastajatega on ta Prangli saarel lavastanud “Arabella”
ja“Kolmekrossiooperi” Ristil.
“Ja loomulikult “lavastad”
sa mingil määral iga tükki,
milles kaasa mängid,” tõdes
Salmistu. “Sa ei täida otseselt

Eduard Salmistu ja Margus Prangel vananevate meeste rollis.

lavastaja rolli, aga liigud materjaliga kaasa ja annad ikka ja
jälle lavastajale nõu.”
“Leonis“ on Salmistu valguspiltide ja helikujunduse ohjad oma käes hoidnud. “Kuid
partneritena laval olles kuuled
ja näed nii või teisiti, kuidas
teine teksti mööda edasi liigub. Ja siis ütlen mina Margusele ja tema jälle mulle, et üht
või teist asja annaks ka muud
moodi teha,” rääkis Salmistu.
“Olen kõik väikesed nüansid
kõrva taha pannud, mida Margus on mulle öelnud, ja valdav
enamik neist on sissegi võetud.”
Eestis on sama näidendit
mängitud Pärnus. “Kui inimesed on Pärnu-versiooni näi-

nud, siis tasub ikka vaatama
tulla, sest meie oleme tükiga
natuke omatahtsi ringi käinud
ja tõstnud teatud lõike meelevaldselt ümber, sest meile tundus, et tüki huvides liigub asi
paremini.“
Materjal on sama ja kõik
asjad saab räägitud, mis meestel rääkida on. Kaks vananevat
meest, kes nooruses olid head
sõbrad, aga aastate möödudes
on hakanud üha harvem kokku
saama – neil on, mille üle järele mõelda.
Lavastuse kunstnik on teatri- ja filmikunstnik Toomas
Hõrak, kes on ka sellesuvise
Tapa raudteejaamas mängitava
“Titanicu orkestri” kunstnik.

Näidendi autor Jean Cosmos
on kirjutanud laulusõnu, novelle
ja romaane, näidendeid, kuuldemänge ning on olnud enam kui
viiekümne linateose käsikirja
autor või kaasautor. Palju on ta
teinud koostööd kuulsa filmilavastaja Bertrand Tavernier`, Guillaume Laurant`i ja Luc Bessoniga.
Seni viimane tema kirjutatud käsikiri, mis filmiks on
saanud, oli 2010. aastal Bertrand Tavernier` lavastatud “La
Princesse de Montpensier”, mis
oli samal aastal ka Cannes`i filmifestivalil Kuldse Palmioksa
auhinna nominent. Samuti on
Cosmos kirjutanud käsikirja
“Tulp-Fanfani” 2003. aasta versioonile ja Bertrand Tavernier`
filmile “D`Artagnani tütar”.
“Õhtust, Leon” on meestest
ja meestele. “Seda peaks mees
hea meelega vaatama tulema,
sest tema jaoks on siin küllaga
kohti, kus kaasa naerda ja kaasa
mõtelda,” arvas Salmistu. “Ma
loodan, et mehed, kes tulevad
“Leoni” vaatama, jäävad rahule, et neid teatrisse tiriti. Ja naine ka, sest mille ümber meeste
maailm ikka keerleb, kui mitte
naiste ümber. Kõik konksud,
mis materjali sisse on kirjutatud,
räägivad meeste maailmast, mis
keerleb naiste ümber.”

VT
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Viimsi valla kultuurikalender
16. august – 8. september
Fotonäitus – “Iseseisvuspäeva
paraadid”. Väljapanek on
koostatud Eesti Filmiarhiivi,
Kaitseväe Peastaabi ja Eesti
Sõjamuuseumi fotokogude
baasil ning tutvustab vabariigi
aastapäeva paraade
Fotonäitus “Jäädvustusi Afganistanist”
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis–
Kindral Laidoneri Muuseumis
Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest,
hülgeküttimisest jpm
Uus! Näitus – Puhkusepakett
minevikku
avatud 31. oktoobrini
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“
avatud 31. oktoobrini
Muuseum ja kingipood avatud
E–R k 10–17; L–P k 12–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Vabaõhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Vabaõhumuuseumi keldris
näitus piirituseveost “Spirdivedajad ja smuugeldajad“
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud

E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada:
helen@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde näitus
Viimsi Päevakeskuses (E–N,
k 12–16)
Viimsi Kunstikool 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus (N,P)

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
l Marge

Salustel ja Verno Soosalul sündis 31. detsembril tütar
Elisabeth
l Zinaida Tšukrejeval ja Sergei Kramarenkol sündis 23. mail
poeg Roland
l Kristi Talvistel ja Tambet Tähepõllul sündis 25. mail poeg Erik
l Kristi ja Tarvo Õngel sündis 30. mail poeg Henri Teofil
l Kelly Leppikul ja Aulis Ehasalul sündis 1. juunil poeg Sten
l Kadi Allikul ja Aivo Tammel sündis 3. juunil poeg Ragnar
l Raili ja Jüri Sirelil sündis 4. juunil poeg Daniel
l Irina ja Viktor Peretsil sündis 8. juunil tütar Elina
l Merike Küparil ja Jaak Sillamaal sündis 8. juunil tütar Keira
l Helen Helmil ja Tanel Raigil sündis 11. juunil tütar Jasmin Aurelie
l Eilin Mägil ja Kristo Lillemäel sündis 13. juunil poeg Kevin
l Olena Obukhoval ja Yurii Shapovalil sündis 13. juunil tütar Ksenija
l Merilin Kurgvelil ja Andre Saksal sündis 13. juunil poeg Marken
l Merit Saarel ja Jan Helmer Renlundil sündis 14. juunil poeg
Joonas
l Kristi ja Marko Roosil sündis 15. juunil tütar Marin
l Velli Tomingal ja Kalle Johannesel sündis 18. juunil tütar Ketlin
l Anne Annusel sündisid 20. juunil kaksikud Joseph ja Jasmin
l Gerli Tettermannil ja Enary Ventselil sündis 21. juunil poeg
Brent
l Kristi Grafil ja Raivo Tammusel sündis 23. juunil poeg Rando
l Jekaterina Pankratoval ja Aleksander Daniltšenkol sündis 1.
juulil poeg Arseni
l Piret Laosil ja Taavi Langil sündis 4. juulil tütar Rica
l Tiivi Tüüril sündis 5. juulil tütar Tuule
l Lana Mägil ja Markus Teemantil sündis 7. juulil poeg Karl Markus
l Rebeka Hansen-Veral ja Gerardo Vera Ryanil sündis 15. juulil
tütar Carolyn
l Eleri Randmaal ja Peeter Toomsool sündis 21. juulil tütar
Helena
l Maret Liivakul ja Priit Põderil sündis 26. juulil poeg Martten
l Mari-Liis ja Taavi Vesiallikul sündis 28. juulil tütar Elise
l Ramune Vananurmel ja Taivo Tuulikul sündis 1. augustil tütar
Adele
l Maris Tisleril ja Margus Pukkil sündis 3. augustil poeg Patrick

NB! UUS
Viimsi Kunstikooli õpilase
Oskar Soop´i personaalnäitus
Viimsi Huvikeskuses

18. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

Kuni 20. august
Raamatunäitus lastele “Tore
suvevaheaeg on käes!“
Kuni 25. august
Suvine võistulugemine 1.–9. kl
lastele
Kuni 26. august
Raamatunäitus “Hannu Mäkela
70“
Kuni 15. september
Raamatunäitus “Kuidas valmistuda kooliks?“
Viimsi Raamatukogus

18. august k 18
Viimsi Suveteater – kogupereetendus “Kunksmoor“
Autor Aino Pervik
Lavastaja Andres Dvinjaninov
Osades: Ingrid Isotamm, Inga
Lunge, Andres Dvinjaninov,
Toomas Lunge
Muusikaline kujundus: Indrek
Kalda ja Andres Kuut
Piletid 10/12 € müügil Piletilevis
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Päikeseloojangu jooga tunnid
(igal pühapäeval)
Juhendaja Pille Tali
k 19.30–20.30
Lisainfo www.pilletaliyoga.com
Haabneeme rannas

19.–23. august k 11–15
Pärlilaager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

17. august k 14 ja 18
Viimsi Suveteater – kogupereetendus “Kunksmoor“
Autor Aino Pervik
Lavastaja Andres Dvinjaninov
Osades: Ingrid Isotamm, Inga
Lunge, Andres Dvinjaninov,
Toomas Lunge
Muusikaline kujundus: Indrek
Kalda ja Andres Kuut
Piletid 10/12 € müügil Piletilevis
Viimsi Vabaõhumuuseumis
18. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. august k 11
Jumalateenistus. Koguduse
88. aastapäev
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. august k 18–19
Eesti Vabariigi taassünni pidupäev
Esineb Lõõtspillide Orkester
Tasuta!
Prangli saarel, Ülesaarel
21. august – 12. september
Raamatunäitus lastele
“Tere, kool!“
22.–31. august
Raamatunäitus “Ülle Meister
65“
Viimsi Raamatukogus
22. august k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Bobkova .......... 98
l Vally Tähemaa .............. 96
l Helene Arunurm ........... 93
l Anna Milvek .................. 91
l Leida Sauelda ................ 91
l Rosilda Ilves .................. 91
l Selma Lepik ................... 91
l Aino Kasemets .............. 90
l Valdeko Iital ....................90
l Aino Tagavaäli .............. 90
l Aare Anso ...................... 85
l Endel Lerg ...................... 85
l Aino Mihkelsoo ............. 85
l Ursula Illak .................... 85
l Benno Kessa .................. 85
l Dimitri Sevrjukov ......... 85
l Armilda Talmar ............. 85
l Erna Liiva ....................... 85
l Maie Nurmik ................. 80
l Helene Mihkelson ........ 80
l Sirena Lõiv ..................... 80
l Heino Jürgens ............... 80
l Endel Valbet .................. 80
l Livio Pottisep ................ 80
l Rein Uustalu .................. 80
l Uno Seenmaa ................ 80
l Kalju Tuulik ................... 80
l Väino Nigumann .......... 80
l Salme Aasma ................ 80
l Laine Teemusk .............. 80
l Renna Lepik .................. 80
l Selma Halliste ............... 80
l Väino Maidla ................. 75

Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25. august k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

1. september k 18
Emmause missa (koos kooli
minevate laste õnnistamisega)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

26.–30. august k 10–16.30
Hea Tuju Laager
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
26. august – 11. september
Raamatunäitus “Kus on meie
juured?“
Viimsi Raamatukogus
29. august k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
29. august k 19
Kontsert oreli toetuseks:
Indermitte, Langovits, Veeber
ja Poroson
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
30. august k 12
Randvere Kooli avamine
Randvere Koolis
31. august k 19–24
Muinastulede öö
Esineb ansambel Noorkuu
Viimsi Vabaõhumuuseumis
1. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

25. august k 11
Jumalateenistus

1. september k 14.30
Jumalateenistus

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
l Pauline

Jutlustab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

l Veljo Kaasik ................... 75
l Arvo Puusepp

................ 75
............ 75
l Linda Preitof .................. 75
l Luule Niidas ................... 75
l Virve Lillevars ............... 75
l Maie Pillov ..................... 75
l Norma-Amanda Jõekalda
............................................ 75
l Aino Lepp ....................... 75
l Olga Raudsepp .............. 75
l Valve Tammu ................ 75
l Marta Halonen .............. 75
l Viktor Pallo .................... 75
l Agne Randmaa ............. 75
l Hinge Sikkar .................. 75
l Jevgenia Fjodorova ...... 75
l Aare Asi .......................... 70
l Villu Suterman .............. 70
l Tiiu Raia ......................... 70
l Evi Laak .......................... 70
l Venella VeinŠ ................ 70
l Viiu Nurmela ................. 70
l Tatjana Jürgenson ........ 70
l Helle Moskalenko ......... 70
l Tiiu Raesaar ................... 70
l Olev Peet ....................... 70
l Arvo Kundla ................... 70
l Ago Kuks ........................ 70
l Helle Sarv ...................... 70
l Eha Tõkke ...................... 70
l Imbi-Kersti Taveter ...... 70
l Viiva Soeson .................. 70
l Leonid Paalandi

2.–30. september
Raamatunäitus “Sügis aias ja
metsas“
Prangli Raamatukogus
4.–12. september
Raamatunäitus “Lev Tolstoi
185“
Viimsi Raamatukogus
5. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
7. september k 10–15
Avatud uste päev
Lisainfo www.huvikeskus.ee
NB! Kõik näidistunnid tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
8. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
8. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 602 8866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Kolmapäeval 28. augustil kell 18–19.30 toimub Pärnamäe küla laste mänguväljakul LASTE TURVALISUSE ÕPITUBA, kuhu on oodatud lapsed, lapsevanemad ja kõik nende
sõbrad.
Eesmärk: Aidata kaasa laste turvalisuse tõstmisele meie
küla kodutänavatel ja Viimsi vallas, saada omavahel paremini tuttavaks ning teha koostööd ühiste inimväärtuste nimel.
Veel osalevad: Lasteaia „Väike Päike“ juhataja Marju Saar
ja Viimsi abivallavanem Jan Trei (avasõnad), Lõvi Leo ja Eesti
Politsei, Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Eesti Abi- ja
Teraapiakoerte Ühing, MLA Viimsi Lasteaiad direktriss Margery
Lilienthal ja Pärnamäe külavanem Annika Vaikla (lõppsõnad).
Kavas on:
1. “Ole julge ja teadlik“ – Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek
Väljari tutvustab käpiknukk Jänku-Jussiga, kuidas lihtsal viisil
tagada turvalisus elu erinevates igapäevastes situatsioonides.
2. “Oma silm on kuningas“ – politsei lubab huvilistel tutvuda politseiautoga ja oma käega järele proovida, kuidas vilkur
tööle hakkab.
3. Kuidas käituda laste mänguplatsil: miks on vaja reegleid;
kuidas sobib käituda ja rääkida; kes on varas ja kes on röövel; miks teise lapse tõukamine ja narrimine on halvad; millal
hüüda appi jne.
4. “Koeraga käitumise ABC“ – Eesti Abi- ja Teraapiakoerte
Ühing selgitab lastele, kuidas käituda koertega.
Kõigil lastel on võimalik joonistada külatänavale kriitidega
toredaid pilte oma sõpradest!
Soovime, et pärast seda toredat ühisüritust järgime kõik rohkem juhtmõtet: MÄRKA – HOOLI – REAGEERI.
Üritus on Eesti Naabrivalve, Eesti Politsei, Viimsi vallavalitsuse ja aktiivsete vabatahtlike koostööprojekt.
Info: Inga Kuus, Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator
(5858 7823), Viimsi.Naabrivalve@gmail.com
NB! Laste mänguväljak asub Pärnamäe külas, Soosepa ja
Lageda tee ristmiku juures.
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Viimsi Huvikeskuse huviringid 2013/2014 hooajal
LASTELE JA NOORTELE

ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
lauluklassis II korrusel
6. elukuu – 1 aastased R 10.30–11.15
1–2aastased I rühm T 9.30–10.30
1–2aastased II rühm T 10.45–11.45
2–3aastased I rühm K 9.30–10.30
2–3aastased II rühm K 10.45–11.45
3–4aastased I rühm E 17.30–18.15
3–4aastased II rühm N 17.30–18.15
4–5aastased I rühm E 18.30–19.15
4–5aastased II rühm T 17.30–18.15
5–6aastased I rühm T 18.30–19.15
6–7aastased N 18.30–19.15
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik
Info: itariina@huvikeskus.ee
LAULUSTUUDIO INDIVIDUAALÕPE
Juhendaja: Ita-Riina Pedanik
BEEBIVÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad: esmaspäeviti
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
Juuli-november 2012 sündinud 10.00
Detsember-veebruar 2013 sündinud
beebid 11.00
Märts-aprill 2013 sündinud 12.00
Mai-juuli 2013 13.00
Juhendaja: Evelin Talvar
Info ja registreerimine: evelin@
pardike.ee
VÄIKELASTE VÕIMLEMINE
Treeningud toimuvad: pühapäeviti
Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
beebivõimlemine 2 kuu – 1aastased
lapsed 10.00
väikelaste võimlemine 1– 5aastased
lapsed 11.00
Juhendaja: Vello Vaher
Info ja registreerimine: 510 0537
MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Reedene tund toimub Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
2,5–4aastased lapsed E 17.00
1,10–3aastased lapsed R 10.45
Juhendaja: Piret Kõõra
Registreerimine: heatujustuudio@
gmail.com
VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE TANTSUKLUBI
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
3–4aastased K 17.00–17.45
4–5,5aastased E 18.30–19.15 või
K 17.45–18.30 (1 kord nädalas)
6–7aastased E 17.45–18.30 või
K 18.30–19.15 (1 kord nädalas)
1.–3. klass T ja N 15.00–16.00 (2 korda
nädalas)
Juhendaja: Piret Kõõra
Info ja registreerimine: lastetants@
huvikeskus.ee
KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
9–11aastased T ja N 16.00–16.55
6–8aastased T ja N 17.00–17.55
Juhendaja: Irina Seletskaja
Info: www.balletistuudio.ee
LASTE TANTS
(seltskonnatants, linetants)
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse saalis I korrusel
1.–3. klass N 17.00–18.00
Juhendaja: Helve Kruusement
Info ja registreerimine: kruusement.
helve@gmail.com
LOOVKUNSTI TÖÖTUBA NOORTELE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
alates 9. eluaastast E 16.00–17.00
1.–3. klass N 16.00–17.00
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com

MOEKUNSTI- JA DISAINIRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
koolinoortele (2 gruppi) T 16.15–17.45
ja 17.45–19.15
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerumine: luulepakkas@
hotmail.com
VIIMSI VÄIKESTE SÕPRADE KUNSTIKLUBI
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel ja Randvere
Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1, Randvere)
1,8–3aastased loovusring T 10.30
Randvere Noortekeskuses
1,8–3aastased loovusring N 10.30
Viimsi Huvikeskuses
Juhendajad: Eveli Apri
Registreerumine: Loovustuba@
gmail.com
ISEMOODI ISETEGIJATE LOOVUSTUBA
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
3–6aastastele lastele koos vanematega N 18.00–19.00
Juhendaja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
KOKANDUSRING “ISEMOODI KÖÖGIS“
Tunnid toimuvad: 2 korda kuus Viimsi
Huvikeskuse kohvitoas II korrusel
T 16.00
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine: loovustuba@
gmail.com
KERGEJÕUSTIK
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
5–6 aastased R 16.00–17.30
Juhendaja: Reet Varik
Registreerimine: reetvarik@hot.ee
SHUKOKAI KARATE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
suures saalis I korrusel
T 15.30–16.45
Juhendaja: Kätlin Kivirand
Registreerimine: katlin@shukokai.ee
JJ-STREET HIP-HOP FOUNDATION
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 15.45–16.45
Juhendaja: Kristiina Leiman
Registreerimine: gerly@jjstreet.ee
HOUSE TANTSUTREENINGUD
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E 19.30-20.30
Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com
CONTEMPORARY JAZZ TANTSUTREENINGUD
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
P 18.00-19.00
Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com
HEELS
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
P 19.00-20.00
Juhendaja: Anna-Irene Michelson
Registreerimine: annukas9@
hotmail.com
IIRI TANTS
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvi-

keskuse treeningsaalis I korrusel
R 17.45-18.45
Juhendaja: Maili Saia
Registreerimine: maili.saia@gmail.com
AFRO DANCE
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
L 10.00-11.00
Juhendaja: Christine Satre
Registreerimine: 5306 9441
HELEN DORON ENGLISH
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Didi the Dragon 2–4aastastele T 17.30
Polly the Collie 5–7aastastele T 18.30
Juhendaja: Marit Väin
Registreerimine: viimsi@helendoron.ee
BUMBLE ENGLISH INGLISE KEELE RING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
algkooli lastele T 16.00
Juhendaja: Paula Luks
Registreerimine: paula.luks@gmail.com

TÄISKASVANUTELE

POWER JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 18.15–19.15
Treener: Leelo Jaanimägi
Info ja registreerimine: lelko@
hotmail.com
KUNDALINI JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
N 19.45–21.15
Juhendaja: Eva Reintak
Info ja registreerimine: info@
joogaklubi.ee
HATHA JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
N 12.00–13.00
Treener: Evelin Märtson
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee
ŚIVANANDA JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
N 13.30-14.45
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
EMMEDE JOOGATUND
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 13.30–14.45
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
PENSIONÄRIDE JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K 10.30–11.45
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
RASEDATE JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K 14.15–15.30
Treener: Pille Tali
Info ja registreerimine: pilletali@
gmail.com
SUN DAO JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K 19.30–20.30
Treener: Christine Satre
Info ja registreerimine: 5306 9441
IIDSE NAISE VÄE PRAKTIKAD
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel

R 14.00–15.30
Treener: Christine Satre
Info ja registreerimine: 5306 9441
SHINDO
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 19.30–20.30
Treener: Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com
PILATES
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K ja R 9.00–10.15 (Terje Vaino)
K ja R 12.00–13.00 (Evelin Märtson)
N 9.15–10.15 ja 18.30–19.30 (Evelin
Märtson)
Treenerid: Evelin Märtson ja Terje Vaino
Info ja registreerimine: emartson@
hot.ee ja terje@pilatespluss.ee
INTERVALLTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
P 12.15–13.15
Treener: Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: juta.
rahkema@mail.ee
FOTOGRAAFIA KURSUSED ALGAJATELE
Tunnid toimuvad: 1 kord nädalas
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis
II korrusel
T 19.00–20.30
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com
FOTOKLUBI
Kohtumised toimuvad: 1 kord kuus
Viimsi Huvikeskuse õppeklassis
II korrusel
E 19.00–20.30
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@
gmail.com
INGLISE KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
algajad, taasalustajad, kesktase,
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja: Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: reelisalu@
hot.ee
HISPAANIA KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
algajad K 18.30–20.00
edasijõudnud N 18.30–20.00
Õpetaja: Carmen Kõrvek
Info ja registreerimine: carmen.
korvek@mail.ee
LINETANTS
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
suures saalis I korrusel
N 21.00
Juhendaja: Helve Kruusement
Info ja registreerimine: kruusement.
helve@gmail.com
SELTSKONNATANTS
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
suures saalis I korrusel
algajad N 18.00 (treener Helve Kruusement)
edasijõudnud N 19.00 (treener Helve
Kruusement)
algajad ja edasijõudnud N 20.00
(treener Alar Kaasik)
Juhendajad: Alar Kaasik ja Helve
Kruusement
Info ja registreerimine: heatujustuudio
@gmail.com (Alar Kaasik) ja
kruusement.helve@gmail.com
NAISTE BALLETT
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 12.00–13.00

R 19.30–20.30
Treener: Tiina Rebane
Info ja registreerimine: tiina.rebane@
gmail.com
AFRO DANCE
Treeningud toimuvad: Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E 20.30–21.30
Juhendaja: Christine Satre
Registreerimine: 5306 9441
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
EAKATE KÄSITÖÖRING
Tunnid toimuvad: 2 korda kuus Viimsi
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
I korrusel
K 11.00–13.00
Juhendaja: Ljuba Keskküla
Registreerimine: 5816 7516
ÕMBLUSRING
Kohtumised leiavad aset: Viimsi
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
I korrusel
N 19.15
Juhendaja: Häli Veskaru
Registreerimine: hveskaru@hvhaus.ee
KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
Kohtumised leiavad aset: Viimsi
Huvikeskuse suures saalis I korrusel
E 18.30
Dirigent: Age Toomsalu
Info ja registreerimine: age@viimsi.
edu.ee
VIIMSI HARRASTUSTEATER
Tegutseb: Viimsi Huvikeskuse suures
saalis I korrusel
laste etenduse proovid T 18.00, P 11.00
täiskasvanute etenduse proovid
K 19.30, P 14.00
Projektijuht: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR

Segarahvatantsurühm
Valla-Alune
Treeningud toimuvad: Päevakeskuse
saalis Kesk tee 1, Haabneeme alevik
E ja K 19.30–22.00
Juhendaja: Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee
Viimsi Huvikeskuse NOORTEKAPELL
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
prooviruumis II korrusel
N 17.30
Juhendaja: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee
Rahvamuusikaansambel PIRITA
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
prooviruumis II korrusel
E 18.00
Juhendaja: August Sarrap
Info: 5335 8829
Segakoor VIIMSI
Proovid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
saalis I korrusel
K 17.30
Dirigent: Vaike Sarn
Koorivanem: Sven Simson
Info: 503 8612
Viimsi Huvikeskuse PRANGLI
RAHVAMAJA
Loovusring, käsitööring, kokandusring,
naisansambel
Info: carmen@huvikeskus.ee
Rendime ruume erinevateks sündmusteks. Info: viimsi@huvikeskus.ee,
602 8838, www.huvikeskus.ee, www.
facebook.com/ViimsiHuvikeskus
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sport

Prangli spordipäev 2013
Päev enne Moskvas alanud kergejõustiku maailmameistrivõistlusi peeti
sportlik võistluspäev
maha ka Prangli saarel.
Võisteldi laskmises, kergejõustikus ja võrkpallis.

Ka sellel aastal viidi laskmisvõistlus Kaitseliidu Harju
Maleva Rävala malevkonna
liikmete valvsa pilgu all. Laskmine toimus 100 m distantsilt
lamamisasendist ja automaadist
AK–4. Laskmise parima tulemuse saavutas meeste põhiklassis Ronald Rotenberg, kes
sai 10 lasuga kokku tulemuseks
79 punkti. Naistest oli parim 64
punktiga Margit Kirsipuu 35–45
vanuseklassis. Noormeestest oli

Auhindade jagamine.

parim Pavel Gil 22 punktiga ja
neiudest Cärol Ott 59 punktiga.
Põhiklassi võitis meestest päeva
parimaga Ronald Rotenberg ja
naistest Liisa Kotkas 59 punktiga. Naiste seeniori I klassis
oli naiste parima tulemusega
võitja Margit Kirsipuu ja meeste seenior I klassi parim Marek
Kumpan 73 punktiga. Seenior
II klassi võitsid meestest Valter
Puuström ja naistest Ülle Sims.

Kergejõustiku programmis
oli 60 m jooks, hoota kaugus ja
kuni 13a lastele tennisepalli vise
ning vanemad said proovida kätt
5 kg kuuliga. Kergejõustiku aladel tulid võitjateks (alates nooremast vanusegrupidest):
60 m jooks: Johanna Pintman, Sander Teras, Kadri Luurmees, Gabriel Helmut Aduson,
Emily Kahro, Maidu Klobets,
Raili Lembinen, Ats Klemmer,
Jaanika Kurgjärv, Priit Viin, Junika Adson, Kaido Lembinen,
Sirje Klopets, Vallo Palvadre.
Hoota kaugushüpe: Johanna Pintman, Sander Teras, Lisett Lembinen, Gabriel Helmut
Aduson, Emily Kahro, Maidu
Klopets, Jane Leppmets, Ats
Klemmer, Marju Viliberg, And-

Püünsi Kooli territoorium langes vandaalide ohvriks
Ajavahemikul 14.–17. juuli langes Püünsi Kool ja selle territoorium vandaalide ohvriks.
Lõhuti nii koolihoonet kui ka territooriumil olevaid spordiväljakuid. Kooli seinalt kisti lahti vihmaveerenn, lõhuti korvpalliväljaku
puitpõrand ja tenniseväljaku aed. Juhtunut uurib politsei. Kui kellelgi on Püünsi Kooli territooriumil juhtunu kohta informatsiooni,
siis palume sellest teada anda Viimsi valla sporditöö koordinaatorile telefonil 5691 6918 või politsei lühinumbril 110.

Rohuneeme tuleb orienteerumise püsirada
Rohuneeme terviseradade hoogne areng on
silma jäänud ka orienteerumishuvilistele.
Viimaste aastate jooksul on Tallinna ümbruse populaarsed orienteerumispäevakud Rohuneeme metsadesse harva sattunud. Kohalikele
elanikele on rohkem rõõmu pigem orienteerumise püsirajast, mille loomine hetkel täie hooga käib.
Suurima töö – täpse orienteerumiskaardi
– joonistamise välitööd on lõppenud ja orienteerumisklubi KAPE kogenud kaardistaja Meelis Zimmermann valmistab hetkel arvutijoonist.
Rohuneeme metsadest on olemas ka varasemad kaardid, kuid viimaste aastate tehnoloogilist arengut arvestades otsustati joonistada
päris uus kaart.
Rohuneeme orienteerumise püsirajal leiab
rakendust ka teine viimase paari aasta tehnoloogiline uuendus – mobiiliorienteerumine ehk

MOBO. Traditsioonilise orienteerumise puhul
vajab raja läbija kaarti, kompassi ja märkimisvahendit. Laadides nutitelefonisse tasuta rakenduse, asendab mobiiltelefon kõiki kolme.MOBO
on sobiv kõigile, kes hindavad sportlikke eluviise ja on huvitatud tehnoloogiast. MOBO ei ole
lihtsalt järjekordne mäng telefonis, vaid see pakub nii mõõdukat füüsilist koormust kui arendab
orienteerumisoskusi. MOBO rada võib läbida üksi
või koos sõpradega endale sobival ajal ja viisil. 1.
MOBO rada avati 1. jaanuaril 2012 ja lehe ilmumise päevaks on käigus 23 rada Eestis, 2 Austraalias, 1 Prantsusmaal ning 1 Suurbritannias.
Täpsemat infot leiab aadressilt mobo.osport.ee
Püsiraja loomist rahastab regionaalministri
valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest ja eestvedajaks on LSF Pronoking
Team.

Peep Otstavel

Spordiüritustest tulekul

rus Niit, Junika Adson, Janno
Luurmees, Liivi Vähesoo, Vallo Palvadre.
Tennisepalli vise: Laura Leppänen, Sander Teras, Lisett Piht,
Kevin Klopets, Emily Kahro,
Maidu Klopets.
Kuulitõuge: Jane Leppmets,
Ats Klemmer, Jaanika Kurgjärv,
Andrus Niit, Juunika Adson,
Andre Juhanson, Aime Sumpärk, Kaido Lembinen.
Võrkpallist võttis osa ka
sellel aastal kolm võistkonda,
neist parimaks osutus võistkond
“Pane Ära”. Teise koha saavutas võistkond “Uka–Uka” ning
kolmanda koha võitis võistkond
“Piip–Piip”.

Remo Merimaa

sporditöö koordinaator

12. septembril toimub 10. Viimsi rannajooks 4–7 aastastele
väikelastele / Haabneeme rand /Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaed

Elisa kinkis rannavollevõrgud
Alates 1. juulist ehivad Eestimaa avalikke randasid 15 Elisa MiNT võrkpallivõrku. Rannavollevõrgud on Elisa kingitus kohalikele omavalitsustele.
Elisa turundusjuhi Karin Kanepi sõnul on Elisal väga hea
meel üle anda kohalikele omavalitsustele võrkpallivõrgud,
mida saavad tänasest kasutada kõik Eestimaa avalike
randade külastajad. “Meie jaoks
Haabneeme rand.
on tegemist põneva lahendusega, mis pakub mõnusat ajaviidet kõikidele pallimänguhuvilistele ning loob ühtlasi ka toreda seose Elisaga, sest
meie mobiilne internet võimaldab samuti mõnusat ajaviidet ja on kõigile kättesaadav igas Eestimaa nurgas,“ ütles
Karin Kanepi.
Spordiharrastajatel on võimalus rannavollet üle MiNT
võrkpallivõrgu mängida Stroomi, Kakumäe, Harku järve,
Haabneeme ja Pikakari randades. MiNT võrgud leiab ka
Võsult, Paralepalt ja Pühajärve äärest, Paide ja Türi tehisjärve ning Elvas Verevi järve äärest, samuti Vääna-Jõesuu
ja Tartus Anne kanali ning Linnaujula rannast.
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ERAKUULUTUSED

l Müüa

odavalt savikergtellised. Tel 524 9821.
l Pakume tööd tugevale meesterahvale. Peamisteks ülesanneteks on töö halumasinaga, küttepuude ladumine ja pakendamine. Tel 512 0593.
l Müüa kuiva ja toorest kase küttepuud, erinevad
pikkused. Samuti müüa kuiva saarepuud 40 l võrkkottides. Tel 512 0593.
l Vajate guvernanti oma lapse arendamisel heaks
ja targaks inimeseks? Kogenud lapsehoidja,
3 lapse ema ja 4 lapselapse vanaema aitab. Reet,
tel 526 4469.
l Otsin algavaks õppeaastaks 7. klassi minevale
poisile kogemustega matemaatika abiõpetajat.
Tore, kui saaks õppimisega alustada juba 26. augustist. Tel 5668 1917, Piret.
l Ostame raieõigust ja metsamaad ning kasvavat
võsa. RSG Invest, tel 509 1948, e-mail info@rsginvest.ee
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
killustiku ja multilift auto teenused, vee- ja kanalisatsiooni-, sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.
l Pakun koristusteenust. Tel 5459 3711.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee
l Viimsis asuvasse suure aiaga majapidamisse
otsitakse hoolast ning kohusetundlikku aednikku.
Palun kontakteeruda e-posti aadressil hoolas.
aednik@gmail.com
l Oleme uuesti avatud! Pakume hea hinnaga
arvutite remonti ja hooldust. Arvutipank OÜ,
Viimsi, Kaluri tee 5, II korrus. Tel 609 6166, 507
4222, e-mail info@arvutipank.ee, www.arvutipank.ee
l Pakume tööd kassapidajale, müüjale Muuga
Maxima X kauplustes. CV palun saata e-maili
aadressil personal@maxima.ee, tel 623 0690.
l Alates 1.09.2013 vajatakse puhastusteenindajaid Randvere kooli, Schüdlöffeli tee 4 alljärgnevalt: õhtune koristus E–R k 15–20, kuupalk 375 €;
päevane valvekoristus E–R k 8–15, kuupalk 410 €;
spordikompleksi koristus graafiku alusel 2 tööl/2
vaba k 22–01, kuupalk 350 €, vajadusel autokompensatsioon; koolimaja põrandate masinpesu,
koristus E–R k 15–19, kuupalk 270 € + autokompensatsioon.
l Viimsi Kooli, Randvere tee 8: koolimaja põrandate masinpesu, koristus E–R k 17–23, kuupalk
400 € + autokompensatsioon. Tel 5665 9566,
Reet; e-post ounamaa566@gmail.com
l Ilusalong Viimsis ootab oma kollektiivi alates
septembrist aktiivset, julget ja alati naeratavat
perenaist-administraatorit, kelle peamine tööülesanne on klientide ja ka töötajate heaolu tagamine
salongis ning kes julgeb suhelda ja aktiivselt pakkuda salongi teenuseid! Saada meile oma CV (kai.
salong@gmail.com) koos lühikese tutvustusega –
miks just sina sobid sellele kohale kõige paremini!
Pakkuda tööd ka juuksurile!
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516
5035.
l Ära anda soojustatud koerakuut 165x120x120
cm. Tel 5344 1127, 623 2672.
l Anname ära täitepinnast (kivid segamini mullaga).
Kuni 8 km kaugusel Aiandi tn-lt toome teile ise,
laadimine ja vedu on meie kulul. Tel 5649 6969.
l Müüa kütteklotsid, 40 l võrk = 1,8 €. Transport
Tallinnas ja Viimsis tasuta! Tel +372 515 5788.
l Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus, haljastustööd, ehitus- ja remonditööd. Tel 5815 2803,
e-mail saluehitus@hot.ee
l Korralik pere (1 laps) üürib omanikult 2–3toalise
korteri Viimsis. Võib olla möbleerimata. Hind kuni
250 €. janne086@hot.ee, tel 5624 9606.

l Kloostrimetsas

elav 8aastane teadmishimuline
ja tegus poiss soovib leida pärastlõunateks endale
heasüdamlikku õpetajat/sõpra. Tingimused ja tööaeg kokkuleppel. Maaris, 511 5607.
l Kvaliteetne raamatupidamisteenus Viimsis. Info
info@interaccount.ee, tel 523 0051.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Töö kiire ja korralik. Helistage telefonil 5625
1195 (k 9–19), Tiiu.
l Otsime 6a lapsele kooliks ettevalmistamisel
pedagoogilise haridusega õpetajat-koduabilist,
ajalik auto olemasolu. Tööaeg E–R 16–21, tasu
al 600 €. CV palun saata nadin@sgrupp.com
l Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis: okaspuuklots 5-25 cm 1,7 €, kaseklots 5-25 cm 2 €, lepp
30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm
2,7 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
l Kui oma elus viga näed laita, siis tule – ma
aitan! www.elumuster.ee
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Sooduspakkumine suve lõpuni 80 €. mullavedu@hot.ee,
tel 525 2632.
l Aiahooldustööd, istutusalade kujundamine,
rajamine ja taimede istutamine. Tel 514 0524,
e-mail landart@live.com, http://landart.edicypages.com
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Müüa soodsa hinnaga freesasfalti. Transpordivõimalus. Tel 5381 8801.
l Pakun raamatupidamisteenust. Eelnevate perioodide korrastamine, jooksvad tööd kuni majandusaasta aruandeni. Tel 5665 5570.
l Otsin oma 2aastasele toredale pojale usaldusväärset ja sõbralikku hoidjat Viimsisse Pringi külla.
Suvel mõnel korral nädalas, alates septembrist
E–R kuni 10 h päevas. Kokkuleppel võimalik hoida
ka osalise ajaga kindlatel nädalapäevadel. Eelistan
pikaajalist hoidjat, kellel oleks võimalik abiks olla
juulini 2014, sobivuse korral pakkuda tööd juulini
2015. Lisainfo: merilinp@hotmail.com; tel 518
2523.
l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid
rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid
profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt
Olimpi e-poest: www.olimp.ee
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. Tel 509 2936.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd: www.
fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus,
ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhastused-kpe.com, tel 5638 8994.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises.
Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee

Soovime palju õnne
ja tugevat tervist edaspidiseks
Tammneeme küla
põliselanikule

Aino Tagavälile
90. juubeli puhul.

Püünsi Kool otsib alates uuest õppeaastast
oma tegusasse kollektiivi

eripedagoogi (1,0),
administraatorit/koolitädi (1,0) ja
koristajat (1,0).

Tammneeme küla elanikud

Alates 20. aprillist k 10.00–16.00
igal laupäeval toimub Viimsi siseturul
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

KIRBULAAT

Müüa ja osta saab kõike.
Sulle – vana, teisele – uus!
Info ja eelregistreerimine:
info@viimsiturg.ee ja tel 5855 7003

Poes

“Riietering”

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

Viimsi Vabakogudus
soovib leida (Rohuneeme
tee 40, Haabneeme)
väikese tasu eest (10 EUR
kord) muusikut/klaverisaatjat pühapäevastele
jumalateenistustele
(algusega kell 11.00–
12.30 ). Lisa informatsioon
tel 502 3788 või email:
saro@ekklesia.ee.

Väga kiire!
Info ja kandideerimine 5698 3133 või
e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Saabus uut kaupa, ka jalatseid.

Siiras kaastunne Viiu Nurmelale
poegadega abikaasa ja isa
VELLO NURMELA
surma puhul.
Viimsi Pensionäride Ühendus
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AS Tampe otsib oma meeskonda uusi töötajaid.
Tule ja ühine meie 21 aastase ettevõttega!
Kohvik Haabneeme meeskonnas saab tööd:
- nõudepesija /vahetustega töö
- köögi abitööline /vahetustega töö
- pagar-kondiiter/ vahetustega töö
Restoran Meritäht meeskonnas saab tööd:
- saaliteenindaja (sobib ka üliõpilastele)/ vahetustega töö
- buffeeteenindaja (sobib ka üliõpilastele)/vahetustega töö
Kohvikus Mustamäel saab tööd:
-klienditeenindaja /täistööaeg
Ettevõte pakub
- sõbralikku töökollektiivi ja kaasaegseid töötingimusi
- ettevõttepoolseid soodustusi
- konkurentsivõimelist töötasu

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

Lisainfo telefonil 50 84 251
Teie CV on oodatud aadressile tampe@tampe.ee

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

HEA TUJU LASTELAAGER 2013
“SUVI ON SEIKLUS”

•seiklus linnas
•seiklus metsas
•seiklus mere ääres
•seiklus kunsti ja meisterdamismaailmas
•seiklus fantaasiamaailmas
Laagrisse on oodatud 6–12a tüdrukud.
Pesapaik: Viimsi Huvikeskus, Nelgi tee 1
26. august – 30. august 2013
Hind 85 € (millest broneerimistasu 25 €)
Iga päev hommikuamps ja soe lõunasöök!
Laagripäeva pikkus on 10.00–16.30
Registreerimine kodulehe kaudu:
www.heatuju.planet.ee
Lisainfo: heatujustuudio@gmail.com,
5563 4784
www.huvikeskus.ee

Põnnipesa lasteaed
pakub tööd
õpetajale
abiõpetajale
lapsehoidjale
Õpetaja ja lapsehoidja peavad
vastama kvalifikatsiooninõuetele.
Palun saata CV hiljemalt 19. augustiks
2013.a. emailile pesa@pesa.ee või
tuua Põnnipesa lasteaeda Kaluri tee 5,
Viimsi vald (www.pesa.ee).
Küsimuste korral helistage 56 65 66 65
(Kristiina Sillaste)

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

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

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

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 529 8020
tel: 609 1490
- õmblusteenused
- parandustööd.
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AS Rito Elektritööd on spetsialiseerunud elektrivõrkude ehitamisele ja hooldamisele. Tegutseme elektritööde valdkonnas alates 1993. aastast ja meil töötavad mitmekülgsete erialaste oskustega oskustöölised, spetsialistid ja juhid,
kellele kindlustame professionaalse arengu.
Seoses töömahu suurenemisega otsime oma meeskonda

ELEKTRIMONTÖÖRI
kelle töö peamisteks põhiülesanneteks on madal- ja keskpinge õhu- ja kaabelliinide montaaž, välisvalgustuse õhu- ja kaabelliinide montaaž, alajaamade
ehitus ja montaaž.
Eeldame:
		
		
		
		

- elektritööde kogemust (vähemalt 2 aastat)
- meeskonnas töötamise oskust
- korrektsust, hoolsust ja lojaalsust
- autojuhilubade olemasolu
- vene keele oskust suhtlustasandil

Pakume:		
		
		
		
		

- sõbralikku töökollektiivi ja häid töötingimusi
- pikaajalist tööd
- erialaseid koolitusi
- konkurentsivõimelist tasupaketti

Lisainfot jagab Alar Moon telefonil 5118 236.
Ootame CV-d aadressil elekter@rito.ee hiljemalt 1. septembriks 2013.
AS Rito Elektritööd
Kaluri tee 13
74001 Haabneeme
www.rito.ee

Viimsi uus Maxima X
Pargi tee 22
kauplus ootab oma meeskonda:

- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- KORISTAJAID (osalise koormusega)
Ettevõte garanteerib:

- stabiilse palga
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: WWW.MAXIMA.EE või
saatke CV: PERSONAL@MAXIMA.EE
Info telefonil: 602 3147

