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Haldo Oravase teekond vallajuhiks.  >>  Loe lk 2.

Monument „O. Kuul” pandi lõbu
sate kirovlaste seltsis uhkelt püsti.
loe lk �.

Piltidel kõigi kolme valla kooli rõõmsad lapsed.

Viimsi kooli avaaktusel toonitas 
Haldo Oravas järgmist: „Õpilased 
võtavad taas kätte õpikud, me kõik 
loodame, et nad ei tee seda kom
betäitmiseks, sellepärast et peab ja 
et nii on alati tehtud, vaid et ühel 
päeval öelda: olen targem kui mu 
ema, olen targem kui mu isa ja olen 
targem kui mu õpetaja. Ma tean 

Lugupeetud Viimsi valla õpilased, õpetajad, lapsevanemad, kooli-
juhid, kogu haridusasutuste personal! Taas on lõppenud suvi ja ala-
nud uus õppeaasta.

kuidas muuta paremaks meie kõigi 
elu. See tulevikupäev saabub palju 
kiiremini, kui me täna aimata os
kame.”

Viimsi vald võib tulevikku vaa
data lootusega. Niipalju lapsi, kes 
meie elu paremaks muutma hakka
vad, ei ole veel korraga Viimsi val
la koolides oma esimest kooliteed 

alustanud. Esimesel septembril toi
musid aktused valla kolmes koolis. 
Prangli põhikoolis alustas esimest 
kooliteed üks õpilane. Püünsi koo
lis avati üle aastate üks suurim 
klass, esimeses klassis alustas 26 
õpilast. Rekordarv lapsi läks ka 
Viimsi kooli, nimelt avati sel sügi
sel koguni seitse esimest klassi.

Püünsi kooli ja Viimsi kooli esi
messe klassi võeti sel aastal vastu 
maksimaalne arv õpilasi. Vaadates 
kooliminevate laste arvu, on vallal 
kavas avada järgmisel sügisel uus 

koolihoone. Viimsi vallavalitsus 
teeb kõik selleks, et 2009. aasta 
sügisel avaks uksed uus lasteaed
algkool Haabneemes, mahutamaks 
veel rohkem lapsi, kes soovivad 
õppida ja saada targemaks kui nen
de ema, targemaks kui nende isa ja 
targemaks kui nende õpetaja.

Viimsi vallavalitsus õnnitleb 

 kõiki ja soovib edukat, sisu-

tihedat ja huvitavat õppeaastat!

Ilusat kooliaastat!
 

Teade lubja küla 
elanikele
18. septembril 2008 kl 17 toimub 
Lubja küla elanikele üldkoosolek Viimsi 
vallamajas II korrusel konverentsisaalis. 
Osa võtavad ka valla esindajad. Palume 
kõigil osa võtta.

Elle Kristlepp
Lubja külavanem
 

Viimsi Teataja 
vabandab ja püüab 
selgitada
Miks meie leht ei ilmunud eelmisel nädalal, 
nagu oli ette nähtud? See on nii lugejate, 
autorite kui ka reklaamiklientide täiesti õi-
gustatud küsimus. Viimsi Teataja peatoime-
tajana vabandan teie kõigi ees.

Põhilisi põhjuseid on kaks. Ühelt poolt pea
toimetaja tervisehäired, mille tõttu jäid mõned 
asjad viimasele minutile. Paraku neil kriitilis
tel hetkedel ilmnesid hoopis suuremad häired 
meie arvutisüsteemis ning lehte polnud enam 
võimalik trükki saata.

Selle numbri tegemise ajal puhastati arvu
teid viirustest ning seetõttu ei jõudnud mõned 
reklaamid ja kuulutused enam lehte. Vabandan 
klientide ees, leiame koos lahenduse.

Tänan meie kirjastajat Eesti Ekspressi Kir
jastust ja eriti EevaLiisat mõistva suhtumise 
eest neil hetkedel, kui meie asjad pole õigel 
ajal valmis, ent on veel võimalus midagi teha. 
Seepärast tuletan ka meie armsatele autoritele 
meelde, et lood tuleb toimetusse saata neljapäe
val ja reedel, esmaspäeval vaid erikokkuleppel, 
sest ei mul ega kirjastajal pole võimalik kõiki 
lugusid korraga toimetada ja küljendada.

Teeme kõik endast oleneva, et leht edaspi
di õigel ajal lugejateni jõuaks ning kõik, mis 
peab, seal sees oleks.

Jüri Leesment
VT peatoimetaja
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil juri@viimsivv.ee ja 
nele@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 lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Jüri Leesment, 
tel 606 6833

Toimetaja-reklaamikonsultant: 
Nele Šverns, tel 606 6864

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas

Trükki toimetanud: 
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 12. septembril.

Haldo Oravas, 
arhitekt ja vallavanem
Viimsi vallavanema kohuseid täidab juba 
kolmandat nädalat Haldo Oravas. Viimsi 
Teataja uuris, mida on mees varem teinud 
ja kuidas siia sattus.

Räägime kõigepealt veidi sinu taustast. 
Miks sa oled siin Viimsis, kuidas siia 
sattusid, kui kaua oled olnud?
Sattusin Viimsisse tööle üsna juhuslikult. See 
oli 1996. aasta lõpul, kui kohtasin Tiit Kaljun
dit, kes oli tollal Viimsi valla peaarhitekt. Ta 
kutsus mind endale appi. Töötasin sel ajal Ai
var Pohlaku juures ja projekteerisin A Le Coq 
Arenat. Ja ma tulin ja aitasin teda.

Seejärel, 1997. aasta alguses kutsuti mind 
juba poole kohaga tööle Tiit Kaljundi kõrva
le. Paraku sama aasta aprillis lahkus Kaljundi 
vallavalitsusest ja mul tuli edaspidi ise toime 
tulla. Nii ma siis projekteerisin Aivar Pohlaku 
juures staadione ja samal ajal töötasin Viimsis, 
vaatasin läbi ehitusprojekte, tegin projekteeri
mistingimusi ja tegelesin planeeringutega.

Kust sa ise pärit oled? Kas sul oli ka 
enne sidemeid Viimsiga? Räägi oma 
varasematest tegemistest.
Olen siitkandist, sündinud ja elanud Meri
väljal. Isa ehitas omal ajal sinna maja, aga 
olen alati käinud linnas nii koolis kui ka tööl. 
Käisin 7. keskkoolis, praeguses inglise kol
ledžis, ning ERKIs ehk kunstiülikoolis, kus 
õppisin arhitektiks. Liivalaia tänaval, majas, 
kus nüüd asub Hansapank, oli kunagi suur 
projekteerimisbüroo. Töötasin seal umbes 
kümme aastat ja pärast seda tegin oma arhi
tektuuribüroo ning edasi sattusingi jalgpal
liliidu juurde. Aivar Pohlak projekteeris ja 
ehitas staadione üle terve Eesti. Olin tema 

arhitekt. See oli põnev aeg, sest 
sain palju ringi liikuda ja tutvu
da mitmete maailma staadionite 
ning jalgpalli kui meelelahutusäri 
omapäraga. Minu projekti järgi 
on ehitatud näiteks Valga staa
dion ja A Le Coq Arena.

Viimsi vallavanema koht 
on üsnagi poliitiline amet, 
kuidas sa sellega hakkama 
saad? Kuidas sellele toolile 
asumine sündis, mis eelnes?
Ma ei tea, millised poliitilised ma
nöövrid selle põhjustasid, et mind 
omal ajal siia kutsuti. Kaido Mets
ma kutsus mind valitsuse liikmeks 
2000. aastal. Abivallavanemaks 
sain pärast 2002. aasta valimisi. 
Esialgu olin valitsuse liige mitte
poliitiliselt, kuid siis osutus tõeks, 
et kui ise poliitikaga ei tegele, te
geleb poliitika sinuga.

Tol ajal oli Isamaaliit küll Viim
sis loodud, aga polnud esindatud 
volikogus ega ka väga hästi orga
niseeritud. Nii sattusingi juhtima 
Isamaaliidu Viimsi osakonda ja 
tegelesin sellega neli aastat. 2002. 
aastal olin juba valimistel. Saime 
kaks kohta volikokku ja seetõttu 
pidin asuma abivallavanema ameti
kohale.

Kuidas oled saanud 
hakkama keeruliste 
suhetega Viimsi vallas? 
Planeeringud ja maadevärk 
on ju vägagi tundlik teema. 
Selle kohta on olnud 
igasugu ütlemisi?
Arvan, et Viimsi pole tegelikult 
erinenud teistest valdadest ja 
muust Eestist, vaid on lihtsalt 
sattunud rohkem meedia huvi
orbiiti. Esialgsed maade eras
tamise ja tagastamisega ning 
omandireformiga seotud küsi
mused läksid minust suure kaa
rega mööda, sest ma ei tegelenud 
maaameti probleemidega, vaid 
üsna erialakeskselt ehitusprojek
tide ja planeeringutega. Seepä
rast jäi omandireformiaegne nö 
sõda mulle üsna võõraks. Täna
vuseks on rõhuasetused teised, 
maareformi küsimused on val
davalt lahendatud. Selge on see, 
et sellises asukohas nagu Viimsi, 
mis paikneb Tallinna kõrval ja 
on nii kiiresti arenev piirkond, ei 
saagi lihtne olla.

Kiuslik küsimus: miks 
Reformierakond ja Isamaaliit 
Viimsis kaklevad?
Küsid poliitika kohta, aga vastan, 
et tegemist on külapoliitikaga ja 
väikeses kohas ei ole tegu era
kondlike vaadete põrkumisega, 
vaid pigem isikutevaheliste suhe
te ja erinevate tõekspidamistega. 
Mõnestki otsusest, mis tehti eel
mise koosseisu ajal, ei taha ma 
rääkida, ja on ka sellist, millest 
ma lugu ei pea. Eks need vastu
olud sealt tekkisid, ja 2005. aasta 
valimistel otsustati kokku leppida 
uues koalitsioonis.

Lähme nüüd poliitika 
pealt lihtsama elu juurde 
tagasi. Suved veedad 
Prangli saarel. Mis sind seal 
veetleb?
Prangli on väga erandlik koht ja 
mitte ainult Viimsi jaoks. Olen  
saarde väga kiindunud ja suviti seal 
elanud juba 12 aastat. Mind mõne
ti vaimustab, kuidas saare kogu
kond toime tuleb, ilma et seal palju 
„riiki” kohal oleks. Kogukond ise 
reguleerib oma elu: aitab vaeseid 
ja manitseb üleannetuid. Selline 
ühiskonna isereguleerumine on 
hämmastav. Looduslikult on seda 
väikest, vaid kuue ruutkilomeetri 
suurust saart õnnistatud kõige ilu
samate Eesti maastikutüüpidega. 
Prangli on meie perele nagu teine 
kodu.

15.–28.09.2008 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 

18ni ja reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi 

tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla Külaniidu 

maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on 

ca 0,65 ha ja piirneb Rohuneeme sadama põhjamuuli 

maaüksusega, Külaniidu tee 3, Külaniidu tee 5 / Kü-

laniidu-II, Külaniidu tee 6 / Külaniidu-I, Sadama tee 6, 

10, 12 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on jaotada 

maa-ala kruntideks, korrigeerida krundipiire ja määra-

ta ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ehitamiseks ning 

lahendada juurdepääsutee. Elamute suurim lubatud 

kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalu-

ne pindala on 350 m², moodustatavate kruntide suuru-

sed on 1326–3332 m².

“Kui ise poliitikaga ei tegele, 
tegeleb poliitika sinuga,” 
ütleb Haldo.
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Bussiliini nr 260 sõiduplaan
Tööpäeval

Rohu-
neeme

Haab-
neeme

Tallinn
Haab-
neeme

05.50 06.00 06.20 k 06.40 k

07.00 07.10 07.00 k 07.20 k

07.40 07.50 07.40 k 08.00 k

08.20 08.30 08.20 08.40 

09.00 09.10 09.00 09.20 

09.40 09.50 09.50 10.10

11.10 11.20 10.30 10.50

12.00 12.10 11.50 12.10

13.20 13.30 12.40 13.00 

14.00 14.10 14.00 14.20 

14.40 14.50 14.40 k 15.00 k 

15.20 15.30 15.20 k 15.40 k

16.00 16.10 16.00 16.20

16.40 16.50 16.40 k 17.00 k

17.20 17.30 17.20 17.40

18.00 18.10 18.00 18.20

18.40 18.50 19.00 19.20 

19.40 19.50 19.40 20.00 

20.10 20.20 20.20 20.40

21.30 21.40 20.50 21.10

laupäeval ja pühapäeval

Rohu-
neeme

Haab-
neeme

Tallinn
Haab-
neeme

08.40 08.50 09.20 09.40

10.00 10.10 10.40 11.00 

11.20 11.30 12.00 12.20

12.40 12.50 14.00 14.20 

 14.40 14.50 15.20 15.40 

16.00 16.10 16.40 17.00

17.20 17.30 18.00 18.20

18.40 18.50 19.40 20.00 

20.10 20.20 20.50 21.10

21.30 21.40

Buss väljub Kelvingist ja sõidab Rohuneeme 
tööpäevadel kell 6.50, 7.30, 8.10, 15.10, 
15.50 ja 17.10.

Sõiduplaan alates 1. septembrist 2008.

k – buss sõidab Kelvingi kaudu

Naissaarel valmis jäätmejaam
Viimsi vald ehitas Naissaare 
sadamasse jäätmejaama, 
kus sorditakse ja pressitakse 
mandrile viimiseks turistide 
ja saareelanike prügi, mil-
lest lahtisaamine oli siiani 
igaühe enda asi.

Viimsi vald taotles 2007. aas
ta suvel SA Keskkonnainves
teeringute Keskuselt toetust, 
et rajada Naissaarele jäätme
jaam. 2. novembril otsustas 
KIKi nõukogu toetada Viimsi 
valla taotlust 550 886 krooni
ga.

Jäätmejaama rajamise jäät
mekäitlusprogrammi eesmärk 
on arendada jäätmete liigiti
kogumist ja infrastruktuuri, 
vältida ja vähendada jäätmetest 
põhjustatud keskkonna saasta
mist tänapäevaste jäätmekäit
luspõhimõtete rakendamise 
kaudu.

Naissaare peamised olme
jäätmete tekitajad on saart 
külastavad turistid, (ligikaud
ne külastajate arv on 13 000–
15 000 inimest aastas). Jäät
meid tekitavad ka kohalikud 
elanikud, looduskaitsekeskus, 
piirivalve ja veeteede amet. 
Praegu kogutakse Naissaarel 
jäätmed sadama juurde randa 
200liitristesse kottidesse ning 
veetakse tellimusveoga mand
rile.

Viimsi valla arengu kava 
näeb ette jäätmekäitluse korras
tamise valla saartel. Jäätmejaa
made rajamise kaudu soodus
tatakse materjalide taaskasuta
mist, vähendatakse keskkonna 
saastamist ning hoitakse kokku 
jäätmete transpordikulude ar
velt.

Naissaare jäätmejaama pro
jekti raamas plaanitakse sortida 
ja pressida järgnevatel aastatel 
7–10 tonni jäätmeid, suuren
dada jäätmete taaskasutust 
60–70%ni ning seoses sellega 
hoida kokku jäätmete mandrile 
transportimise kulusid.

Kogu Naissaart teenindava 
jäätmejaama, kuhu saab viia 
kõigi saareelanike ja turistide 
prügi, kogumaksumus ula
tab 612 000 kroonini, sellest 
valla kanda jääb kümnendik. 
Jäätmejaama puhul on tegu 
puithoonega, mille sisse on 
paigaldatud prügipress ja diisel
generaator.

Viimsi vald sai 2008. aasta 
kevadel SA Keskkonnainves
teeringute Keskuselt toetust 
summas 576 000 krooni, et 
rajada sarnane jäätmejaam ka 
Prangli saarele. Prangli saarele 
loodame jäätmejaama rajada 
hiljemalt selle aasta oktoobri 
lõpuks.

Jan Trei
abivallavanem

Teade Rohuneeme 
sadama kasutajatele

Viimsilane on läbi sajandite 
olnud seotud merega. Mehed 
on toonud leivakõrvase merelt 
ja soovivad seda ka tänapäeval 
jätkata. Vald munitsipaliseeris 
eelmisel aastal Rohuneemes, 
nn Eesti Lootsi sadama kõr
val maalapi – paiga, kus ko
halik elanik on aastakümneid 
paadiga kalal käinud. Kahjuks 
on see territoorium muutunud 
mõne vallainimese arvates so
bivaks vanakraami ladustamise 
kohaks ja paigaks, kuhu võib 
rahulikult ehitusjäätmeid ning 
hunnikute viisi pinnast maha 
kallutada.

Viimsi vallavalitsus sulgeb 
10. septembriks vallale kuulu
va Rohuneeme sadama põhja
muuli kinnistu. Palume ini
mestel, kes on aastate jooksul 
sadama territooriumile toonud 
ja jätnud oma paadi, ehitus
soojaku ja materjali, neile 
kuuluv vara sealt septembrikuu 
jooksul teisaldada.

Teeme ettepaneku kohtuda 
kohalike elanikega (kalurite
ga, kes praegu oma paati valla 
kinnistul hoiavad), et pidada 
plaani edasise lautri kasuta
mise osas. Kuidas tagada ter
ritooriumil heakord? Kuidas 

tagatakse lautrile juurdepääs? 
Millised on kohalike küla
inimeste kalapüügiga seotud 
probleemid jne. Ühesõnaga 
paneme pead kokku ja leiame 
üheskoos lahenduse, mis kõi
gile sobib.

Vallavalitsus ootab Rohu
neeme sadama põhjamuuli
lautri kasutajaid 18. septemb
ril kell 16 Viimsi vallamaja 
voli kogusaali. Küsimuste kor
ral palun helistage telefonil 
526 7628.

Endel Lepik
abivallavanem



� 5. september �008

Viimsi valda rajatava Karu-
laugu tee lasteaia-algkooli 
ehituspakkumiste tähtajaks 
laekus kaks pakkumist, sood-
saima tegi AS Merko Ehitus. 
Riigihanke korraldas Tallinna 
Linnaehituse AS. Karulaugu 
tee lasteaed-algkool läheb 
esialgselt plaanitud 180 mil-
joni krooni asemel maksma 
ca 150 miljonit krooni.

„Loodetavasti saavad viimsi
lasi 750miljonilise lasteaia
algkooli maksumusega hirmu
tanud ja sellega laiemat üld
sust eksitanud kodanikud lõ
puks ka ise aru, et vallavanem 
ei ajanud udujuttu, kui rääkis, 
et maja hind koos sisustusega 

jääb 200 miljoni kanti,” ütles 
üleeelmise nädala esmas
päeval viimast päeva Viimsi 
vallavanema ametit pidanud 
tänane vallavolikogu liige Ur
mas Arumäe.

„Turusituatsioon tõi ehitus
hinnad allapoole ning parim 
pakkumine oli 130 miljonit 
krooni. Lisaks tasub märkida, 
et haridus ja teadusministee
rium eraldab lasteasutuste koh
tade loomise ja renoveerimise 
meetme projekti raames Ka
rulaugu teele lasteaiaalgkooli 
rajamiseks 20 miljonit kroo
ni. Kui kõik läheb nii, nagu 
vallavalitsus kavandanud on, 
saab vald uue lasteaiaalgkoo
li 150 miljoniga,” rõõmustas 
Arumäe.

Kuna ulmelise hinnaga 
hirmutamine pole lasteaia
algkooli ehitamise vastu võit
lejatele tulemust andnud, on 
viimasel ajal esile kerkinud 
väited piirkonna kõrge radoo
nitaseme kohta, mis on Aru
mäe sõnul alusetud. „Eelne
vatel aastatel on samasse piir
konda ehitatud kaks lasteasu
tust ja seal on radoonitaseme 
mõõtmisi tehtud korduvalt. 
Tulemused näitavad, et paa
nikaks pole põhjust. Sellegi
poolest on maavanem võtnud 
vastu mõistliku otsuse tellida 
veel kord erapooletu mõõtmi
ne. Kuigi uuringud näitavad, 
et ehitise püstitamisel ei ole 
radoonikilet vaja kasutada, 
paigaldatakse see valla soo

vil siiski. Lisaks soovitasime 
maavanemal mõõta radoonita
set ka kavandatavast lasteaiast 
vähem kui 100 m kaugusel 
asuvas Päikeseratta lasteaias,” 
märkis Arumäe.

Uues lasteaiasalgkoolis 
on kasulikku pinda 6200 m². 
Esimese etapina rajatakse 
2009. õppeaasta alguseks 350 
õpilasele mõeldud algkool. 
Kaks kuud hiljem valmivad ka 
hoone 120 kohaga lasteaiaosa 
ja spordisaal. Hoone omanik 
on Karulaugu Kinnisvara OÜ, 
mis on ASi E. L. L. Kinnisvara 
tütarettevõte. Vald sõlmis kin
nisvarafirmaga hoone kasutu
seks pikaajalise üürilepingu.

VT

1. septembril 2008
algab EENeti arvutijoonistuste võistlus

„MiNu EEsti”
seitsmendat aastat järjest on lapsed, noo-
red ja täiskasvanud oodatud arvutiga pilte 
joonistama ja neid võistlusele saatma. Vali-
da saab seitsme teema vahel:

1.	Silmades	taevas	ja	meri

2.	Sinine	ja	must	ja	valge

3.	Öölaulupidu

4.	Balti	kett

5.	Juubeliaasta	parim	hetk

6.	Kingitus	Eestile

7.	Soomusrongid	Vabadussõjas

tööde esitamise tähtaeg on 17. november 2008.

Võistlus on pühendatud Eesti vabariigi 90. sünnipäe-
vale ja toimub koostöös haridus- ja teadusministee-
riumiga.

Võistluse tingimused ja piltide esitamine: 
http://joonistaja.eenet.ee

senistel joonistusvõistlustel osalenud rohkem kui 
18 000 pilti on näitusena üleval EENeti veebilehel.

Suur 
 koolilaat
9. septembril 2008 algusega kell 17 korraldab 

Viimsi kool suure koolilaada, mille ajal toimub 

infolaat, kuhu ootame Viimsi valla spordiklubi-

de, huvi- ja spordiringide, huvikoolide, treening-

rühmade ja teiste noorte vaba aja sisustajate 

esindusi jagama infot oma tegevuse kohta, ja 

sügislaat, kus on võimalik osta-müüa-vahetada 

kooliga seonduvaid esemeid (koolivorme, rii-

deid, koolikotte, spordivahendeid, bürootarbeid 

vms). Lisaks astuvad laval üles mitu infolaadal 

osalejat (Kaie Kõrbi Balletistuudio, JJ-Street OÜ 

jne).

Koolilaada kontaktisikud:

Merit Eskel (infolaat), tel 623 5114, 

 merit@viimsi.edu.ee

Sigrid Üksi (sügislaat), tel 623 5117, 

sigrid@viimsi.edu.ee

Kohtumiseni 9. septembril Viimsi koolis!

Viimsi uus lasteaed-algkool läheb 
maksma ligi 150 miljonit krooni

Koolibusside 
sügissõiduplaanidest

Viimsi haigla – Balti jaam

Peatus Väljumisajad E–R

Viimsi haigla 7.08

Viimsi 7.09

Viimsi vallamaja 7.12

Merivälja 7.16

Tuule tee 7.17

Aiatee 7.18

Kaasiku 7.19

Mähe tee 7.20

Randvere tee 7.22

Supluse puiestee 7.23

Pirita 7.24

Rummu 7.25

Lillepi 7.27

Maarjamägi 7.28

Lauluväljak 7.29

J. Poska 7.31

F. R. Kreutzwaldi 7.33

Pronksi 7.35

Kunstiakadeemia 7.37

Vabaduse väljak 1 7.39

Vabaduse väljak 2 7.40

Tõnismägi 7.42

Hotell Tallinn 7.43

Balti jaam 7.45

Randvere aedlinn – Balti jaam

Peatus Väljumisajad E–R

Randvere aedlinn 7.05

Kirikaia 7.06

Hansunõmme 7.07

Metsakasti 7.09

Mähe aedlinn 7.12

Aianduse tee 7.13

Oblika tee 7.14

Küüvitsa tee 7.15

Mähe 7.16

Hämar tee 7.17

Randvere tee 7.19

Supluse puiestee 7.22

Pirita 7.23

Rummu 7.25

J. Poska 7.32

Fr. R. Kreutzwaldi 7.35

Pronksi 7.38

Kunstiakadeemia 7.39

Vabaduse väljak 1 7.41

Vabaduse väljak 2 7.42

Tõnismägi 7.43

Hotell Tallinn 7.44

Balti jaam 7.45

Koolibussid sõidavad Viimsist Tallinna alates 2007. aasta veebruarist ning selle on hästi vastu võtnud nii õpilased, laste-
vanemad kui ka koolid.

Viimsis on käiku pandud kaks bussi, mis sõidavad marsruudil Viimsi haigla – Tallinn ja Randvere küla – Tallinn.
Koolibussi projekti rahastamine toimub koostöös Tallinna linna transpordiametiga. Buss on mõeldud alg ja põhikooli ning güm

naasiumiõpilastele. Sõit neile on tasuta, uksel tuleb juhile näidata õpilaspiletit. Koolibus sõidab vaid hommikuti, koolist koju peavad 
lapsed ise jõudma.

Täpsemat infot koolibusside marsruutide kohta saab Tallinna ja Viimsi valla kodulehelt, infotelefonilt 1345, valla infotelefonilt 
606 6805 ning kommunaal ja heakorraameti telefonilt 606 6827.

Koolibusside sõiduplaan
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Pranglil peeti kabeli ja 
koguduse sünnipäeva
Pühapäeval, 17. augustil 
tähistasid Prangli elanikud 
Laurentiuse kabeli 160. aasta-
päeva. 1848. aastal valmi-
nud pühakotta pidulikule 
jumalateenistusele oli kogu-
nenud umbes 70 saarlast ja 
külalist, kes olid tunnistajaks 
kahe lapse ristimisele ning 
kümne uue liikme vastuvõt-
misele tänavu asutatud lu-
terlikku kogudusse.

Iseseisev kogudus, mille tuu
mikusse kuulub 16 inimest, 
rajati saarele esimest korda. 
Jõelähtmelt pärit diakon Kalle 
Rebane oli käinud saarel jut
lustamas juba kümme aastat 
ning kogukonnas omaseks saa
nud. Koguduse kui juriidilise 
isiku asutamine oli vajalik ka 
otsustamaks, milliseks kujuneb 
vahepeal omanikuta varaks 
kuulutatud kabeli saatus.

Ametliku koguduse staatus 
Eesti evangeelse luterliku kiriku 
IdaHarju praostkonna koossei
sus aitab saareelule mitmeti kaa
sa, leiavad koguduse juhatuse 
esimees Taavi Linholm, liikmed 
Iivar Piirisaar ja Endel Linholm. 
Seni olid saare luterlased kirjas 
paratamatult kaugeks jäävates 
maismaakogudustes. Muuhul
gas võib toetav kodukogudus 
aidata nüüd noortel otsustada 
saarelejäämise kasuks.

Jumalateenistuse lõpul too
nitas Pranglil suvekodu omav 
Viimsi vallavanema kohusetäitja 
Haldo Oravas kiriku rolli koha
liku kultuuripärandi säilitami
sel: mitmesajaaastane teave on 
suuresti säilinud just kirikueluga 
seotud dokumentide kaudu. Ju
riidiliselt fikseeritud suhted val
laga annavad edaspidi võimaluse 
otsida koos parimaid lahendusi, 
näiteks kabeli ja surnuaia hool

damiseks, ning IdaHarju praosti 
Tanel Otsa eestvõttel kirjutatigi 
vallale vastav taotlus.

Lihtne puust kabel, mis omal 
ajal toodi lahtivõetud kujul Soo
mest, pole 6,4 ruutkilomeetri 
suurusel saarel esimene. Lau
rentiuse kabeli püstitasid juba 
mõnisada aastat tagasi kaks 
soomlasest hülgekütti, kes lau
ritsapäeval saarel merehädast 
idarannikule pääsesid. Pärast 
seda on kabelit tulnud taastada 
ja teise kohta ehitada. Et juma
lasõna on olnud kohalike seas 
alati au sees, paistab karmidest 
ilmastikutujudest sõltuva saare
elu juures loomulik. Praegusel
gi kabeli altarimaalil tõmbab 
Jeesus merest välja lainetesse 
vajuvat Peetrust. Lisaks paar 
korda aastas saart külastanud 
Jõelähtme koguduse vaimuli
kele on kuulutustunde pidanud 
kohalikud ise. Viimati tegi seda 
tööd nüüdseks üle kaheksaküm
nene Rosie Linholm.

Prangli koguduse kohta 
saab infot värskelt kodulehelt 
www.eelk.ee/prangli, mille 
koostas äsja leeriõnnistuse saa
nud Martin Tajur. Kalle Reba
ne on valmis umbes 90 püsiela
nikuga saare kogudust teenima 
vähemalt igal teisel pühapäe
val, kui ilmaolud lubavad. 
Erinevalt teistest põhjaranniku 
saartest, kust põliselanikud II 
maailmasõja ajal sundevakuee
riti, on Pranglil säilinud asus
tuse järjepidevus kunagistest 
rannarootslastest alates. „Soo
vin siinset elu toetada,” kinni
tab vaimulik. „Saarekultuuris 
hoitakse tallel iidseid oskusi, 
mis võimaldavad üle elada ka 
suuremaid katastroofe, millega 
mugavustega harjunud inime
sed enam toime ei tule.”

Piret Riim

Viimsi huvikeskus alustab hooaega!
Väikelaste muusikaring Tipsu
Tunnid algavad oktoobrist.

alla aastastele tipsudele al 6. elu
kuust
R kl 11

1–2aastastele tipsudele
I rühm T kl 10
II rühm N kl 10

2–3aastastele tipsudele
I rühm K kl 10
II rühm K kl 11.15

3–5aastastele tipsudele
I rühm (3–4aastased) N kl 17
II rühm (4–5aastased) N kl 18

Juhendaja ItaRiina Pedanik
tel 510 3458

Info ja eelregistreerimine: 
itariina@huvikeskus.ee

Laulu-mänguring Laulusuud
Tunnid algavad 10. septembril.

3–4aastastele lastele
K kl 16.30–17.15

4–5aastastele lastele
K kl 17.20–18.05

6–8aastastele lastele
K kl 18.10–18.55

Juhendaja Maire Pedak
epost mairepedak@hot.ee

Laulustuudio individuaalõppes 
vabu kohti ei ole.
Juhendaja ItaRiina Pedanik

Tantsuklubi Viira
Tunnid algavad 2. septembril.
Treeningud toimuvad Viimsi huvi
keskuse treeningsaalis (I korrus).

3–5aastased lapsed
T ja N kl 17.30

5–6aastased lapsed
T ja N kl 18.30

6–8 aastased lapsed
E ja K kl 18

8–11aastased lapsed
E ja K kl 16.30

Juhendaja Kati Pedanik
tel 503 4302
epost pedanik1@hotmail.com

Noorte freestyle-tantsurühm 
 River Island
Tunnid algavad 3. septembril.
Viimsi huvikeskuse treeningsaalis 
toimuvad jälle alates sügisest 
freestyletantsutunnid. Trennikava
de õppimise ajal saab piisava füüsi

lise koormuse ning samas õpitakse 
ka rütmi ja muusikatunnetust.
Trennid sisaldavad elemente mit
mest tantsustiilist, kus on kombi
neeritud freestyle, showtants ja 
hiphop. Õpetatakse ka klubitantsu.
Praegu õpivad tantsukavasid 10–13 
ja 14–19aastased noored. Treener Liis 
on Club Visioni residenttantsija, kes 
on tantsinud järgmistele artistidele: 
Pakito, Starsplash ja Global Deejays, 
Pulsedriver, Brooklyn Bounce, Groo
ve Coverage, Pendulum, Cool D, 
ARühm, Niki. Ta on ühtlasi ka an
samblite Släm ja Mad Masterz liige. 
Aegajalt annavad trenne külalistree
nerid teistest tantsuklubidest.
Treeningud toimuvad Viimsi huvi
keskuse treeningsaalis (I korrus).
K kl 19 ja 20
P kl 16 ja 17
Info: Liina Jõesaar
tel 5692 6866
epost liina.joesaar@mail.ee

Loovusring väikelastele
2,5–3,5aastased lapsed
T kl 18

4–7aastased lapsed
K kl 18
 
Juhendaja Kristiina Puudersell
tel 5561 5413
Reg: kristiina.puudersell@mail.ee

Tarbekunstiring lastele
Siid ja tekstiil
T kl 16.30

Klaasi ja keraamikaring
K kl 16.30

Juhendaja Kristiina Puudersell



6 5. september �008

Leppneeme sadama ajalugu algab 
1940. aastast, mil Nõukogude Lii
du okupatsiooniväed koondasid 
kõik paadid Vinnuniidi talu karisse. 
Neem tarastati ja väravasse paigalda
ti kontrollputka, mis tehti Vinnuniidi 
taluhoonete kompleksist ära veetud 
sealaudast. Iga mereleminek tuli piiri
valve juures kirja panna: mineku ja 

tuleku aeg, eesmärk, nimed. Seda
moodi kestis asi veidi rohkem kui üks 
aasta. Saksa okupatsiooniajal lubati 
kõigil oma paadid talu sadamatesse 
tagasi viia. 1944. aastast, kui Nõuko
gude okupatsiooniarmee tagasi saa
bus, koondati kõik küla paadid taas 
kokku ja paigutati Jaani talu karisse 
Veskineemele – kohta, kus praegu 

asub Leppneeme sadam. Samamoodi 
nagu varem tarastati neem nüüdki ja 
väravasse seati kontrollputka.

Üleriigiline sundkollektivisee
rimine toimus Leppneeme kaluri
külas 1949. aastal. Leppneeme 
kalurid asutasid oma kolhoosi 
Murdlaine. Järgmise aasta au
gustikuus oli kolhoos üks neljast, 

mis otsustas ühineda S. M. Kirovi 
nim. kaluri kolhoosiks. Leppnee
me sadamasse jäi Kirovi kolhoosi 
Leppneeme osakond. Järgemööda 
hakati arendama sadamat: rajati 
kaid, suitsutsehh, kalurite maja ja 
abihooned.

Tänapäeval kuulub Leppneeme 
sadam kaluriühistule Räim ja osa

liselt ka Viimsi vallale (renoveeri
tav osa). See on ainuke poolsaare 
sadam, kus tegutsevad kalurid ning 
kust veel on võimalik värsket kala 
osta. Viimastel aastatel on vald tei
nud sadama lõunaosa rekonstruee
rimistöid toetusprogrammide abil. 
Tööd ei ole veel lõppenud ja järg
nevaid etappe alles kavandatakse.

Majapidamistes, kus vähegi pöö-
ratakse tähelepanu ka aiatööle, on 
praegusel aastaajal külluses rohelisi 
herneid ja ube, kurke, porgandeid, 
kapsaid ja tomateid; marjadest ka-
rusmarju, sõstraid, kirsse, õunu. 
Metsad annavad meile praegu kül-
laldaselt värskeid toiduaineid. Enne 
pikka sügist peame oma kehale ots-
tarbekohase toiduga andma küllal-
daselt vitamiine, mineraale ja muid 
keha elustavaid, tervendavaid aineid, 
mis kogunenud aedviljadesse, mar-
jadesse ja puuviljadesse suvekuude 
päikesepaistel kasvades.

naerid sinepikastmes

Naerid kooritakse, lõigatakse kuupi-
deks, keedetakse pisut soolatud vees 
pehmeks ja kurnatakse. 1 spl võid 
või margariini sulatatakse kastrulis, 
lisatakse 2 spl jahu ja vähehaaval nii-
palju naerikeetmise leent, et saab pa-
ras kaste. Maitseks lisatakse sinepit ja 
pisut suhkrut. Keedetud naerid pan-
nakse kastmesse ja lastakse pisut aega 

keeda. Süüakse keedetud kartulite ja 
külma liha või kalaga.

aedvilja- ja piimasupp

Ained: 1 
k a a l i k a s 
või naeris, 
2 porgan-
dit, 1 klaas 
v ä r s k e i d 
herneid, 1 
lillkapsas, 
1 seller, 1 
purusibul, 
1 0 – 1 5 

värsket kartulit, 1 l vett, 2 l piima, 
2 spl jahu, soola.

Kõik aedviljad puhastatakse ja lõi-
gatakse tuletikutaolisteks tükkideks. 
Keedetakse veega pehmeks (herned 
hiljemini lisada), lisatakse siis piim, 
mille hulka jahu klopitud ja lastakse 
keema minna. Maitse järgi soola.

Seenevorm

Ained: 1 kg kupatatud seeni, 1 tass 
riivsaia, 2 spl kas võid, taimevõid või 

rasva, 1 klaas kooresegast pii-
ma, soola ja pipart, 2 muna.

Seened aetakse läbi masi-
na ja pruunistatakse rasvas 
või võis. Kõik ained sega-
takse seente hulka, kõige 
viimaks klopitud munad. 
Kallatakse määritud vormi 
ja küpsetatakse üks tund. 
Süüakse aedviljade ja marja-
salatiga.

Külm magustoit 
marjadest

Ained: 1 l piima, 0,5 spl 
kartulijahu, 3–4 munakol-
last, vanilli, suhkrut, värs-
keid marju.

Piim aetakse vanillikangi-
ga keema. Lisatakse külmas 
piimas segatud kartulijahu 
juure, lastakse läbi keeda. 
Lõpuks segatakse paari supi-
lusikatäie suhkruga hõõ-
rutud munakollased juure, 
kallatakse vaagnasse ja jahu-
tatakse. Marjad immutatakse 
suhkruga ja segatakse hulka. 
Antakse külmalt lauale.

Viimsi Muuseumide lehenäitus

Muuseumigurmee

Enne: Vaade Leppneeme sadamale 1950. aastate lõpus (Viimsi Muuseumide fotokogu). Nüüd: Vaade Leppneeme sadamale 2008. aastal (A. Miku foto).Enne: Vaade Leppneeme sadamale 1950. aastate lõpus Nüüd: Vaade Leppneeme sadamale 2008. aastal (A. Miku foto)
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Viimsi kultuuriloo seltsi 
kodulooring on tegutsenud 
juba veidi rohkem kui kaks 
hooaega. Seekord alustame 
väljasõiduga Ihasalu pool-
saarele, et tutvuda põliste 
kalurikülade mineviku ja tä-
napäevaga.

Kodulooring tegutseb tihedas 
koostöös SA Viimsi Muuseu
midega. Huviliste kokkusaa
mised toimuvad Viimsi kodu
loomuuseumis septembrist 
kuni aprillini iga kuu esimesel 
laupäeval. Igaks kokkusaami
seks valitakse kindel teema 
ning keegi ringi liikmetest või 

väljastpoolt kutsutud külalis
esineja teeb selle teema raames 
ettekande. Sellele järgnevas 
mõttevahetuses on igal osalejal 
võimalik esitada küsimusi või 
ettekannet täiendada.

Seniste kokkusaamiste tee
mad on olnud peamiselt Viimsi 
poolsaare ja lähisaarte ajalooga 
seonduv. Lisaks on juttu olnud 
naaberpiirkondadest, nagu 
Tallinna linnast, Pirita linna
osast, RootsiKallavere külast, 
Ihasalu poolsaare küladest 
ning ajaloolistest Jõelähtme ja 
HarjuJaani kihelkondadest. 
Räägitud on ka üldisematel tee
madel: koduuurimise ajaloost, 
eestirootslaste asustusest, sugu

võsauurimisest, kartograafia 
ajaloost ja paljust muust.

Kodulooringi töös on seni 
osalenud umbes 60 inimest 
Viimsi valla küladest ja ale
vikest, samuti Tallinnast ja 
mujalt. Osa ringiga liitunud 
huvilisi on ka juurte poolest 
Viimsi kandist pärit. Samas 
on meie hulgas palju neid, kes 
ei ole siin üles kasvanud, vaid  
Viimsi poolsaarele hiljem ela
ma asunud. Ja on ka neid, kes 
ei ela Viimsi vallas ja kes pole 
ka päritolult viimsilased, kuid 
tunnevad ikkagi meie tegemis
te vastu huvi.

Paraku on mõni algul õhi
naga alustanud huviline prae

guseks ringi tegevusest eemale 
jäänud. Seeeest liitub meiega 
pidevalt uusi inimesi ning kõik 
kodukandi ajaloost ja täna
päevast huvitatud on ka nüüd 
kodulooringi teretulnud. Kind
lasti on oodatud kohalikud õp
purid ja õpetajad.

Lisaks SA Viimsi Muu
seumidele on meie headeks 
koostööpartneriteks kujunenud 
Viimsi pensionäride ühendus 
ja ajalehe Viimsi Teataja toi
metus. Oleme seni püüdnud 
regulaarselt kirjutada igakuis
tel kodulooringi kokkusaamis
tel toimunust ja juba sama kuu 
lõpu poole ilmuvas lehes on 
meie artiklid ka ära trükitud. 

Koos artikliga on ilmunud tea
de järgmise koosoleku toimu
mise aja ja teema kohta.

Möödunud aastal otsusta
sime hooaega alustada ring
sõiduga Viimsi poolsaarel. 
Kokkulepitud ajal rivistus 
Viimsi koduloomuuseumi ette 
kolonni kaksteist sõiduautot, et 
alustada teekonda. Kolm tundi 
kestnud ringsõidu vältel jõud
sime läbida ainult osa poolsaa
re küladest. Osavõtjad arvasid 
siis, et selliseid sõite võiks ka 
tulevikus korraldada.

Jaan Tagaväli
Viimsi kultuuriloo selts

Koduloohuvilised 
alustavad hooaega 

väljasõiduga Ihasalu 
poolsaare põlistesse 

kaluriküladesse. 
Minnakse 

sõiduautodega. 
Kogunemine on 

6. septembril 
kell 11 Viimsi 

koduloomuuseumi 
juures Pringi külas 

Nurme tee 3. Oodatud 
on kõik senised ja 

uued huvilised!

Koduloohuvilised alustavad väljasõiduga

Skulptuuri „O. Kuul” avamisel 22.08
Tervitussõnad ütles valla-

vanema kt Haldo Oravas. Ta 

rääkis Oskar Kuulist kui me-

hest, kellest paljud endised 

kirovlased räägivad – kui 

suurmehest. On ka põhjust. 

Tänu temale ja ta mees-

konnale on meil tänapäeval 

Viimsi haigla, Piilupesa laste-

aed, Rannapere pansionaat, 

Viimsi muusikakool, Viimsi 

kunstikool jpt. Seda loetelu 

võikski jätkata.

Järgmisena kõneles skulptor Ai
var Simson, kes tutvustas kuju 
saamise lugu. Viimasena võttis 
sõna endine kolhoosi aseesi
mees, Viimsi valla aukodanik 
Kaljo Alaküla. Ta rõhutas üht: 
„Oskar Kuuli juhtimisel tööta
sime kolmkümmend aastat, et 
mitte tühjade kätega homsesse 
päeva minna.”

Sõnavõttudele järgnes väi
kene rannapiknik. Puuvaatidele 
oli muuseum katnud kalavõi
leivalaua, samuti ei puudunud 
sealt viin. Endised kolhoosni
kud tegid ühispilti, võeti tervi
tusnapsu, nagu seda toona teh
ti. Üritus möödus meeldivalt 
intiimses seltskonnas. Endised kirovlased ühisfotol.

Aukodanik Kaljo Alaküla kõnelemas. Skulptor Aivar Simson kõnelemas. Skulptor annab viimast lihvi.
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Viimsi vallavalitsuse määrused

27. juuni 2008 nr 38

Viimsi valla eelarvest Viimsi valda esindavate 
sportlaste kulude kompenseerimise kord ja 
kulude kompenseerimise aruande/väljamak-
selehe vormi kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 6 lõike 2, “Viimsi valla põ
himääruse” § 5 lõike 2 alusel ja arvestades kultuu
ri ja spordiameti juhataja Ott Kask ettepanekut:
§ 1. Kinnitada Viimsi valda esindavate spordi
võistlustel osalejate kulude kompenseerimise 
määrad alljärgnevalt:
(1) maakonna meistrivõistlustel osalemisel 
kompenseerida kuni 60 krooni ulatuses iga võist
lustel osalemise päeva eest;
(2) Eesti valdade suveja talimängude eel
voorudes osalemisel kompenseerida kuni 150 
krooni iga võistlustel osalemise päeva eest;
(3) Eesti valdade suve-ja talimängude fi
naalvõistlustel osalemisel kompenseerida kuni 
200 krooni iga võistlustel osalemise päeva eest.
§ 2. Kinnitada Viimsi valda esindavate spordi
võistlustel osalejate kulude kompenseerimise alu
seks olev Viimsi Vallavalitsuse rahandusametile 
esitatud aruande/väljamakselehe vorm (lisa 1).
§ 3. Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldu
sega teha muudatusi käesoleva määrusega kehtes
tatud kulude kompenseerimise korda.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja. 
§ 5. Määrus jõustub 3.päeval pärast avalikusta
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, abivallavanem vallavanema 
ülesannetes
Merit Saar, jurist vallasekretäri ülesannetes

27. juuni 2008 nr 39

Viimsi Keskkooli arengukava kinnitamine: 
õppeaastad 2008/09-2010/11
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 22 lõike 2, “Põhikooli 
ja gümnaasiumiseaduse” § 3¹ lõike 3 ja Viimsi 
Vallavolikogu 14.augusti 2007.a. määruse nr 27 
“Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kin
nitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsu
sele” § 2 alusel.
§ 1. Kinnitada Viimsi Keskkooli arengukava, õp
peaastad 2008/092010/11, vastavalt käesoleva 
määruse lisale.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Viimsi Keskkooli direktoril korraldada aren
gukava avalikustamine kooli veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, abivallavanem vallavanema 
ülesannetes
Merit Saar, jurist vallasekretäri ülesannetes

15. august 2008 nr 40

Aadressi määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Valla
volikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh
testatud “Kohanime määramise korra”. Kinnistu 
omanike Peep Ani ja Kairi Ani on 26.06.2008.a. 
esitanud Viimsi Vallavalitsusele avalduse aadressi 
määramiseks.
§ 1. Määrata maaüksusele Uustalu III (katastri
tunnusega 89001:010:0547) aadressiks Nelgi tee 
37, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

15. august 2008 nr 41

Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2008 määruse nr 
28 “Viimsi valla teedele nimetuste määrami-
ne, Viimsi valla omandis olevate ja perspek-
tiivsete kohalike teede ning avalikus kasutu-
ses olevate teede nimekirja kinnitamine“ lisa 
1 muutmine
Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2008.a määruse nr 28 
“Viimsi valla teedele nimetuste määramine, Viim
si valla omandis olevate ja perspektiivsete kohali
ke teede ning avalikus kasutuses olevate teede ni
mekirja kinnitamine“ §ga 1 kinnitati Viimsi valla 
omandis olevate ja perspektiivsete kohalike teede 
ning avalikus kasutuses olevate teede nimekiri ja 
määrati Viimsi valla teedele nimetused vastavalt 
lisatud nimekirjale – lisa 1. Lisas 1 on järjekorra
numbri all 98 nimekirja kantud Hiireotsa tee. 
Nimetatud määruse vaidlustas Tallinna Haldus
kohtus Hiireotsa tee osas Enn Laur, kuna osaliselt 
asub Hiireotsa tee talle kuuluval kinnistul ja on 
seega osaliselt eratee, kuid avalikuks kasutami
seks saab erateed määrara vaid eratee omaniku 
nõusolekul ja temaga vastavat lepingut sõlmides, 
mida aga pole tehtud.
„Teeseaduse“ § 4 lg 3 sätestab muuhulgas, et tee 
omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla või 
linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud 
lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasuta
miseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest 
vastutava isiku valla või linnavolikogu kohaliku 
omavalitsuse huvidest lähtudes.
Viimsi Vallavalitsus tegi 08.08.2008.a Enn Lauri
le ettepaneku sõlmida eratee avaliku kasutamise 
leping. Enn Lauri esindaja vandeadvokaat Mikk 
Lõhmuse 12.08.2008.a vastusest nähtub, et Enn 
Laur ei soovi temale kuuluval kinnistul asuva Hii
reotsa tee osa avalikuks kasutamiseks määramist, 
ta tagab läbipääsu nendele isikutele, kellele see on 
vajalik oma kinnistutele pääsemiseks ning hoiab 
oma tee ise korras. Seega puudub Enn Lauri nõus
olek ja leping eratee kasutamiseks ja Hiireotsa tee 
tuleb Viimsi valla omandis olevate ja perspektiiv
sete kohalike teede ning avalikus kasutuses oleva
te teede nimekirjast eemaldada.
Võttes arvesse, et Hiireotsa teele on nimi määra
tud Viimsi Vallavalitsuse 21.03.2003.a määrusega 
nr 11 ja Enn Laur keeldub oma esindaja vande
advokaat Mikk Lõhmuse 12.08.2008.a ekirja 
kohaselt Viimsi Vallavalitsusega sõlmimast tema 
kinnistul asuva Hiireotsa tee osas eratee avaliku 
kasutamise lepingut, siis eeltoodu alusel ja juhin
dudes  „Haldusmenetluseseaduse“ §dest 6470 ja 
„Teeseaduse“ § 4 lõikest 3:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2008 mää
ruse nr 28 “Viimsi valla teedele nimetuste mää
ramine, Viimsi valla omandis olevate ja perspek
tiivsete kohalike teede ning avalikus kasutuses 
olevate teede nimekirja kinnitamine“ lisa 1 ja 
eemaldada teede nimekirjast Hiireotsa tee (järje
korranumber 98).
2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast Viimsi Valla
valitsuse Kantseleis avalikustamist.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Viimsi vallavolikogu 19.08.�008 
istungi õigusaktid

19.08.2008 istungi otsused

nr 57 Vallavanema asendaja määramine

nr 58 Preemia maksmine Urmas 
Arumäe’le

nr 59 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni 
„Viimsi” koosseisu muutmine

nr 60 Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja 
arengukomisjoni koosseisu muutmine

nr 61 Viimsi Vallavolikogu korrakaitseko-
misjoni esimehe valimine

nr 62 Viimsi Vallavolikogu korrakaitseko-
misjoni koosseisu kinnitamine

nr 63 Viimsi Vallavolikogu revisjonikomis-
joni esimehe ja liikmete valimine

nr 64 Viimsi valla esindaja ja tema asenda-
ja tagasikutsumine ja nimetamine Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosole-
kule)

nr 65 Viimsi Vallavalitsuse esindaja asen-
daja tagasikutsumine ja uue esindaja nimeta-
mine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäe-
val

nr 66 Detailplaneeringu kehtestamine: 
Miiduranna küla maaüksused Randvere tee 
1 ja 3

nr 67 Isikliku kasutusõiguse seadmine 
Hundi tee 10 kinnistule rajatavale kergliik-
lusteele

nr 68 Sihtasutuse Naissaare Merekindluse 
Raudtee lõpetamine

19. august 2008 nr 57

Vallavanema asendaja määramine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korral
duse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 19, kasutades 
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 46 
lõike 4 analoogiat ning arvestades Urmas Arumäe 
04. augusti 2008.a avaldust vallavanema kohalt 
tagasiastumise kohta, Viimsi Vallavolikogu otsus
tab:
1. Määrata vallavalitsuse liige Haldo Oravas 
vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema 
valimiseni. Asendaja ametinimetuseks määrata 
„vallavanema kohusetäitja“, lühendina on lubatud 
kasutada „vallavanema kt“.
2. Vallavanema kohusetäitjal on samad õigused 
ja kohustused nagu vallavanemal ning temale 
laienevad vallavanemale ettenähtud hüved (palk 
jne).
3. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie 
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates 
korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

19. august 2008 nr 66

Detailplaneeringu kehtestamine:

Miiduranna küla maaüksused Randvere tee 
1 ja 3
Käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering 
(edaspidi: detailplaneering) on kehtivat Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringut (edaspidi: üld
planeering) osaliselt muutev.
Maaüksuste üldplaneeringu kohane juhtfunkt
sioon on väikeelamute maa. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on üldplaneeringukohase 
elamumaa muutmine ärimaaks ja ehitusõiguse 
määramine ärihoonete püstitamiseks. Arvestades, 
et planeeringu kehtestamise otsusega hõlmatav 
maaala paikneb nn. „valla väravas” kõige kõr
gema liiklusintensiivsusega Randvere tee vahetus 
naabruses, ei ole 1999. aastal koostatud ja 2000. 

aastal kehtestatud üldplaneeringuga määratud 
maakasutus − väikeelamute maa − tänast olukor
da silmas pidades enam ratsionaalne ja nimetatud 
keskkond väikeelamute planeerimiseks kohane. 
Samuti on kinnistu sihtotstarbe ja ehitusõiguse 
määramisel arvestatud piirkonna arengusuundu
musi, mille kohaselt on antud piirkond kujunemas 
aktiivseks äritsooniks.
Detailplaneeringu tutvustamiseks korraldati pe
rioodil 18.04.2008 – 02.05.2008 avalik väljapa
nek. Avalikul väljapanekul ei esitatud detailpla
neeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastu
väiteid. Pärast avalikustamist esiati detailplanee
ring Harju maavanemale järelevalve teostamiseks, 
mille käigus andis maavanem detailplaneeringule 
oma heakskiidu ja nõustus muudatustega üldpla
neeringus (Harju Maavalitsuse 28.05.2008 kiri nr. 
2.113/1208).
Aluseks võttes „Kohaliku omavalitsuse korral
duse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33, „Planee
rimisseaduse” § 23 lõike 6, § 24 lõiked 3 ja 5, 
Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005 määrusega 
nr. 19 kehtestatud „Viimsi valla ehitusmääruse” § 
2 punkti 7 ning arvestades eeltoodud asjaolusid ja 
kaalutlusi, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Miiduranna külas 
maaüksuste Randvere tee 1 ja 3 detailplaneering 
(AS KProjekt, Töö nr. 07034), millega planee
ritakse kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ja mää
ratakse ehitusõigus kahe ärihoone ehitamiseks. 
Suurim lubatud ehitusalune pindala on 4845 m² 
(maapealne) ja 9335 m² (maaalune), hoonete 
suurim lubatud kõrgus on 22 meetrit (kolm maa
pealset ja kolm maaalust korrust).
2. Kehtestada vastav muudatus Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringus ja üldplaneeringu tee
maplaneeringus “Viimsi valla üldiste ehitustingi
muste määramine. Elamuehituse põhimõtted”.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esita
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

19.08.2008 istungi määrused

19. august 2008 nr 16
Viimsi Vallavolikogu 22.01.2008 määruse nr 1 
“Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate 
koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse seadu
se” § 11 lõike 1, “Kohaliku omavalitsuse korral
duse seaduse”     § 22 lõike 1 punkti 36 alusel, ju
hindudes Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a 
määrusest nr 50 “Kohaliku omavalitsuse ametni
ke ametikohtade nimetuste kehtestamine”
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 22.01.2008 
määruse nr 1 “Viimsi valla ametiasutuste struk
tuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” 
lisa 1 ning kinnitada Viimsi valla ametiasutuste 
struktuur ja teenistujate koosseis vastavalt käes
oleva määruse lisale 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea
taja ning valla veebilehel.
Määrus jõustub 1. septembril 2008.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

Viimsi Vallavolikogu 19.08.2008 määruse nr 
16 “Viimsi Vallavolikogu 22.01.2008 määruse 
nr 1 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, 
teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” 
muutmine”
Lisa 1
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistu
jate koosseis
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§ 1. Viimsi valla ametiasutuste teenistujate 

koosseisu kinnitamine

Ametikoha nimetus Ameti
kohtade 

arv

Teenistuja 
põhi

grupp1
1. Viimsi Vallavoli
kogu Kantselei
1.1. vallavolikogu 
kantselei juhataja

1 JA

Kokku 1
2. Vallavalitsus
2.1. Vallavalitsuse 
liikmed2
vallavanem 1 JA
abivallavanem 3 JA
vallavalitsuse liige 13 JA
Kokku 43
2.2. Vallavanema 
otsealluvuses amet
nikud 
sisekontrolör 1 VA
Kokku 1
2.3. Vallakantselei 
vallasekretär 1 JA
õigusnõunik 1 NõA
jurist 1 VA
juhtivreferent 1 VA
referent 1 VA
personalispetsialist 1 VA
sekretär 1 NA
arhivaar 1 VA
tehnik 1 NA
insener 1 VA
vastuvõtusekretär 1 NA
bussijuht 1 AT
koristaja 1 AT
koristaja 0,5 ameti
kohta

0,5 AT

Kokku 13,5
2.4. Arendusamet 
arendusameti juha
taja

1 JA

arendusnõunik 1 NõA
saartespetsialist 1 VA
nooremreferent 0,5 NA
Kokku 3,5
2.5. Rahandusamet
rahandusameti juha
taja3

1 JA

pearaamatupidaja 1 VA
peaökonomist 1 VA
vanemraamatupidaja 1 VA
kassapidajaraamatu
pidaja

1 VA

raamatupidaja 2 VA
Kokku 7
2.6. Keskkonnaamet
keskkonnaameti ju
hataja

1 JA

keskkonnakaitseins
pektor

1 VA

keskkonnaspetsia
listinspektor

1 VA

Kokku 3
2.7. Maa ja planeeri
misamet
maa ja planeerimis
ameti juhataja

1 JA

maakorraldaja 1 VA
nooremspetsialist 1 NA
planeeringute koor
dinaator

1 VA

planeerimisspetsia
list

1 VA

arhitekt 1 VA
Kokku 6
2.8. Ehitusamet
ehitusameti juhataja 1 JA
ehitusjärelevalve ins
pektor

1 VA

arhitekt 1 VA
ehitusjärelevalve in
sener

1 VA

insener 1 VA
referent 1 VA
nooremspetsialist
ehitisregistripidaja

1 NA

Kokku 7
2.9. Kommunaal ja 
heakorraamet
kommunaal ja hea
korraameti juhataja

1 JA

teedeinsener 1 VA
heakorraspetsialist 1 VA
trassiinsener 1 VA
Kokku 4
2.10. Sotsiaal ja ter
vishoiuamet
sotsiaal ja tervis
hoiuameti juhataja

1 JA

sotsiaaltöö spetsialist 1 VA
lastekaitsespetsialist 1 VA
vallaarst 0,5 ameti
kohta

0,5 VA

Kokku 3,5

2.11. Noorsoo ja ha
ridusamet
noorsoo ja haridus
ameti juhataja

1 JA

noorsoo ja haridus
töö koordinaator

1 VA

Kokku 2
2.12. Kultuuri ja 
spordiamet
kultuuri ja spordi
ameti juhataja

1 JA

kultuuritöö koordi
naator

1 VA

sporditöö koordinaa
tor

1 VA

Kokku 3

Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, va
nemametnik – VA, nooremametnik – NA, abitee
nistuja – AT, koosseisuväline teenistuja – KV.
§ 2. Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur 
kinnitatakse eraldi Vallavolikogu otsusega.
§ 3. Vallavalitsuse liige on rahandusameti 
juhataja, vallavalitsuse liikmena struktuuris eraldi 
ametikohta ei moodusta.

19. august 2008 nr 17

Viimsi valla liikumisharrastuse ja spordi 
arengukava vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsu
se korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, § 37 lõike 4 
punkti 2, „Spordiseaduse“ § 2 ja § 3 alusel.

§ 3. Võtta vastu Viimsi valla liikumisharras
tuse ja spordi arengukava aastateks 20082013, 
vastavalt lisale.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea
taja ning valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali
kustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
NB! Määrustes nimetatud lisadega on võimalik 
tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.
ee) või Viimsi vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 
1.

Viimsi vallavalitsuse korraldus

Viimsi, 15. august 2008 nr 488

Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme 
alevik, Keskuse maaüksuse ja lähiala detail-
planeering

Detailplaneeringu kehtestamisega hõlmatud 
maaala ulatus on 3,37 ha ja asub Haabneeme 
alevikus nõukogude perioodil rajatud ja tänaseks 
suhteliselt lagunenud alevikukeskuse naabruses 
tiheasustusalal. Kehtiva Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringu kohaselt on planeeritav ala re
serveeritud äri ja büroohoonete maaks, mis on 
elanikkonna otseseks teenindamiseks mõeldud 
ettevõtete maa, kuhu on planeeritud rajada äri
hooned finants- ja teisi teenuseid pakkuvatele 
ettevõtetele, samuti büroo ja kontorihooned. 
ViimsiRandvere maantee ja osaliselt Viimsi
Rohuneeme maantee äärne ala on üldplaneerin
guga kavandatud haljastatud alaks – loodusli
kuks rohumaaks. Arvestades, et planeeritav ala 
on kaetud kõrghaljastusega, on üldplaneeringu 
kohase loodusliku rohumaa juhtfunktsiooniga 
ala detailplaneeringuga määratud kõrghaljastu
sega alaks. Seega, käesoleva korraldusega keh
testatava detailplaneeringuga määratud maaka
sutuse sihtotstarbed ja ehitusõigus on vastavuses 
Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a. otsusega nr. 
1 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplanee
ringuga.
Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a. otsusega nr. 
5 algatati Haabneeme aleviku ja lähiala üldpla
neering, eesmärgiga kaasajastada kehtiva üldpla
neeringuga määratud maakasutust ja täpsustada 
piirkonna ehitustingimusi. Volikogu 09.05.2006. 
a. otsusega nr. 46 kinnitati lähteülesanne, mille 
kohaselt on käsitletav ala jätkuvalt äri ja sotsiaa
lfunktsioonidega piirkond. Seega on käesoleva 
korraldusega kehtestatav detailplaneering kont
septuaalselt vastavuses piirkonna arengusuundu
mustega.
Käesoleva korraldusega kehtestatava detailpla
neeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse 
määramine ärihoonevabaajakeskuse püstitami
seks ja tehnovõrkude, teedevõrgu ning liiklus
korralduse lahendamiseks. Detailplaneeringuga 
kavandatavasse ärihoonesse on planeeritud ela
nikkonda teenindavad funktsioonid – kaubandus, 
teenindus, toitlustus, spordi ja vaba aja veetmi
sega seotud ruumid, samuti sotsiaalfunktsioonid 
– raamatukogu, valla infopunkt ja teenindussaal, 
laste päevahoid, ruumid näituste ja ürituste kor
raldamiseks, meditsiiniteenuste pakkumiseks ja 
bussiterminal ning konstaablipunkt. Eesmärgiks 
on välja arendada Haabneeme keskasulat täien
dav ja korrastav kompleks, mis on inimestele 
kodune ja arendab edasi Sõpruse tee linnaehitus
likku telge. Keskuse kinnistu ja naabruses asuva 
Ladina kvartali vahele, perspektiivsele Haabnee
me ja kogu Viimsi valla keskväljakule Sõpruse 
tee teljele on perspektiivselt kavandatud kahe
korruseline bussiterminal ja galeriiühendused 
kummagi kvartali hoonestusega. Ladina kvarta
liga koos lahendatakse uus Haabneeme esindus
väljak, mis piirkonnas hetkel puudub, kuid sa
mas on linnaehituslikult oluline. Keskuse kinnis

tule planeeritud eesväljak koos bussiterminaliga 
on kavandatud funktsioneerima Viimsi keskuse 
väljaehitamisel. Seega loob detailplaneeringu 
kehtestamine tingimused ja aluse puuduva infra
struktuuri väljaehitamiseks.
Keskuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering 
võeti vastu Viimsi Vallavalitsuse 18.01.2008. a. 
korraldusega nr. 33. Viimsi Vallavalitsus ava
likustas detailplaneeringu 01.02.2008. a. kuni 
15.02.2008. a. Avaliku väljapaneku kestel esi
tati 8 vastuväidet, mis puudutasid muuhulgas 
ehitusmahtude sobivust looduskeskkonda ja 
puistu hävimist, samuti veerežiimi säilimisega 
seotud probleeme. Vastuväited esitasid Heino 
Einer, Kadri Vaher, Piret Roosmets, G. Talmre, 
Artur Hein, Tarmo Adamson (Laanekivi Kodu 
OÜ), Jüri Martin, Rein Hansberg, Veljo Kaasik 
ja Tauri Tuvikene (MTÜ Urban Positive). Kuna 
detailplaneering vaidlustati, edastati detailpla
neering planeerimisseaduse § 23 kohaselt järel
valve teostamiseks ja heakskiidu saamiseks Har
ju maavanemale.
Harju maavanem ei andnud 07.05.2008. a. kirja
ga nr 2.1 13k/1402 oma heakskiitu ja palus Viim
si Vallavalitsusel pöörduda Harjumaa Keskkon
nateenistuse poole detailplaneeringu alal kesk
konnatingimuste seadmise vajaduse väljaselgi
tamiseks. Harjumaa Keskkonnateenistus oma 
14.07.2008. a. kirjas nr. 30111/314222 asus 
muuhulgas seisukohale, et kuna planeerimis
seaduse § 10 lõike 5 kohaselt detailplaneeringu 
koostamise algatab ja koostamist korraldab ko
halik omavalitsus ning kuna Keskuse maaüksus 
jääb vastavalt Viimsi valla üldplaneeringule val
davalt perspektiivse ärimaa juhtfunktsiooniga 
alale, siis jääb käesolevas küsimuses lõpliku 
otsuse langetamise õigus Viimsi Vallavalitsuse 
pädevusse.
Seejärel pöördus Viimsi Vallavalitsus teistkord
selt Harju maavanema poole detailplaneeringu 
avalikul väljapanekul ülesjäänud vastuväidete 
lahendamiseks ja detailplaneeringule heaks
kiidu saamiseks. Harju maavanem andis vastu
väidetele 07.08.2008. a. kirjas nr. 2.113/1402 
oma seisukoha ja kinnitas, et Keskuse maaük
suse ja lähiala detailplaneeringu koostamisel 
ei ole rikutud seadusi ja norme ega neid vaid
lustajate seadusest tulenevaid õigusi, mis kuu
luksid järelevalve teostaja poolt tagamisele ja 
et detailplaneeringu koostamisel on arvestatud 
planeerimisseaduses sätestatud planeeringu 
avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud pla
neerimisseaduse §s 9 detailplaneeringu sisule 
esitatavatest nõuetest. Sama kirjaga andis Harju 
maavanem planeerimisseaduse § 23 lõike 6 ko
hase heakskiidu Keskuse maaüksuse ja lähiala 
detailplaneeringule.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ning juhindu
des “Planeerimisseaduse” § 23 lõikest 6 ja § 24 
lõikest 3 ning Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 
määrusega nr. 19 kehtestatud “Viimsi valla ehi
tusmääruse” § 3 lõike 1 punktist 8:
1. Kehtestada Viimsi vallas Haabneeme alevikus 
Keskuse maaüksuse ja lähiala detailplaneering 
(Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr. 4
07), millega määratakse 22420 m² suurusele äri
maa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ärihoone 
püstitamiseks. Ärihoone suurim lubatud ehitus
alune pindala on 15000 m² ja suurim lubatud 
kõrgus on kaubanduskeskusel +33.50 ABS (26 
korrust), büroohoonel +56.50 ABS (14 korrust) 
ja büroohoonel +71.00 ABS (17 korrust). Kaheta
sandilise parkla suurim lubatud ehitusalune pind
ala on 600 m².
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul ar
vates korralduse teatavakstegemisest.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
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Viimsi vald pidas 
turvalisuspäeva
Viimsi vallavalitsus korral-
das 31. augustil koostöös 
SA Viimsi Kodanikukaitse 
Fondiga järjekordse Viim-
si turvalisuspäeva. Ürituse 
eesmärk oli anda vallarah-
vale praktilist õpetust, kui-
das paremini tagada enda, 
oma pereliikmete ja naabri-
te turvalisust.

Kiiresti kasvanud rahvaarvuga 
Viimsi vald vajab traditsioonili

si ja meeldejäävaid suurüritusi. 
Lisaks kogukonnatunde süven
damisele soovisime üritustele 
anda ka praktilist väljundit. 
Turvalisuse valdkond on viim
silaste jaoks aktuaalne, seepä
rast otsustasimegi hakata kor
raldama sellist põnevat üritust 
nagu Viimsi turvalisuspäev.

Algus sai tehtud eelmisel 
aastal ja vallaelanike tagasiside 
oli väga positiivne.

Viimsi valla turvalisuspäe
val anti elanikele asjalikke 
nõuandeid tuleohutuse, tervis

hoiu, liiklusturvalisuse, kodu
se vara kaitse, vältimatu abi 
ja muude turvalisusega seotud 
probleemide kohta.

Tutvustasime vallaela
nikele ka turvalisuse taga
misega tegelevaid riiklikke 
institutsioone ja erastruktuu
re. Soovime kindlasti teha 
Viimsi turvalisuspäevast iga
aastase meeldejääva ja tra
ditsioonilise suurürituse.

Jan Trei
abivallavanem

Emajõe suveteater tuleb Viimsisse
Järgmisel aastal on suvi 
Viimsis veel palju ilusam, 
sest seni Tartus tegutsenud 
Emajõe suveteater hakkab 
ka meie vallas etendusi and-
ma. Milliseid täpselt, veel 
selgub, kuid kindel on see, 
et juttu tuleb kohalikust aja-
loost ning seda kujundanud 
inimestest.

Emajõe suveteatri juhi Andres 
Dvinjaninovi sõnul on suvine va
baõhuteater üks imeline asi, sest 
sealne lavakujundus, valgustus 
ja seeläbi ka etenduse meeleolu 
muutuvad üheskoos ilmaga.

„Pole olemas kahte ühesu
gust etendust,” tõdeb ta, „sest 
iial ei tea ette, kas taustaks on 
udune meri või veel sillerdav 
päikeseloojang. Vabaõhueten
dusega liitub kõik, mis üm
berringi juhtub: kui mõni kass 
otsustab üle lava kõndida, saab 
temastki sellel päeval pildi la
hutamatu osa.”

Etendused hakkavad esialgu 
toimuma sealsamas, kus seni 
on esinenud harrastusteatrid 
− Viimsi vabaõhumuuseumis 
Kingu talu õuel. Edaspidi aga 
ehk ka mujal, sest kauneid 
mängupaiku Viimsi vallas jät
kub. Andres Dvinjaninov Viimsi vallamajas mõtteid vahetamas.
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 Viimsi valla kultuurikalender
�9. august – �0. september
jaan–dets 2008

Kindral Johan Laidoner – Vaba-
dussõja võitja

Eesti Vabadussõda 1918–1920

Eesti ja külm sõda

Avatud: K–L 11–17, giid tel 
621 7410

Kindral Laidoneri muuseumis

kuni 31. august

Riina Muljari isikunäitus

Koolilaste joonistusnäitus

Prangli rahvamajas

kuni 6. september

Tartu mänguasjamuuseumi näi-
tus „Karjakuninga mängud”

Avatud: K–P 12–17

Viimsi vabaõhumuuseumis

kuni 15. september

Raamatunäitus „Eesti Vabariigi 
juubeliaasta. Mõeldes koolile”

Viimsi raamatukogus

kuni 30. september

Viimsi maalikunstniku Anne 
Vaasa maalinäitus

Avatud: N–L 12–17

Viimsi koduloomuuseumis

kuni 30. september

Nora Raba metallkompositsioo-
nide näitus „Värvides on väge”

Avatud: N–L 12–17

Viimsi koduloomuuseumis

kuni 15. september

Raamatunäitus „Eesti Vabariigi 
juubeliaasta. Mõeldes koolile”

Viimsi raamatukogus

29. august

Tallinna muusikakooli orkestri 
kontsert

Prangli rahvamajas

29. august kl 9.30

Randvere lasteaia 1. sünnipäev

Pipi pidu

Randvere lasteaias

30. august kl 12–15

Viimsi turvalisuspäev

Esinevad: Sulo, Politseiorkester, 
ansambel Kaja, OMA tsirkus, 
Viimsi Judo. Meelt lahutavad 
Lõvi Leo ja Elevant Prits. Pöör-
leva Auto atraktsioon. Lastele 
batuut. Üritus on kõigile tasuta!

Viimsi mõisapargis

30. august

Suvelõpu üritus koos Vello Oru-
metsa ja Leo Kikkasega

Päeval spordiüritused

Prangli rahvamajas

31. august kl 11

Jumalateenistus

Jutlus Raido Oras

kl 18

Peregrupp

Juhib Matthew Edminster

Viimsi vabakoguduse kirikus

31. august kl 13

Jumalateenistus armulauaga

Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv

kl 16

Kirikukontsert

Esineb Marian Vasarik ja tema 
ansambel. Piletid 100/75 kroo-
ni.

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

31. august kl 14.30

Jumalateenistus. Pauli ja Leena 
Haakana

EELK Randvere Peetri kirikus

1. september kl 9

Õppeaasta avaaktus 2.–8. klassile

kl 11

Õppeaasta avaaktus 
1. ja 9. klassile

Püünsi põhikoolis

1.–30. september

Raamatunäitus „Tarkuseraama-
tud lastele”

Prangli raamatukogus

6. september kl 11

Viimsi kultuuriloo seltsi koduloo-
ringi kokkusaamine

Väljasõit Neeme külla

7. september kl 11

Jumalateenistus leivamurdmi-
sega

Jutlustab Raido Oras, töötab 
lastehoid.

Viimsi vabakoguduse kirikus

7. september kl 13

Jumalateenistus armulauaga

Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kl 16

Jumalateenistus armulauaga

Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv

Rohuneeme kabelis

7. september kl 14.30

Randvere kiriku 156. aastapäeva 
jumalateenistus

Teenib koguduse hooldajaõpeta-
ja Aare Kimmel

Laulab Andres Jäätma

EELK Randvere Peetri kirikus

12. september kl 10.30

Väikelaste rannajooks

Haabneeme rannas

13. september kl 10

Perepäev: sulgpall

Viimsi spordihallis

14. september kl 11

Jumalateenistus

Jutlustab Raido Oras, töötab 
lastehoid.

Viimsi vabakoguduse kirikus

14. september kl 13

Jumalateenistus armulauaga

Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kl 14.30

Leerikursuse algus (eelregist-
reerimine: viimsi@eelk.ee või 
5661 7247)

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. september kl 14.30

Jumalateenistus

Teenib koguduse hooldajaõpeta-
ja Aare Kimmel

EELK Randvere Peetri kirikus

15.–29. september

Raamatunäitus „Eesti Vabariigi 
juubeliaasta. Mõeldes pagu-
laspõlvele”

Viimsi raamatukogus

20. september kl 12

VII kindral J. Laidoneri olümpia-
teatejooks

Viimsis

Info: Marje Plaan, Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator

tel 606 6866

e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee

ViiMSi VallaS REgiSTREERiTud Sünnid 
SEiSuga ��. auguST �008

 Merit ja Raul Mägil 
sündis 23. juulil 
poeg Karl.

 Jelena Fedotoval ja 
Vladimir Rozenfeldil 
sündis 30. juulil poeg 
David.

 Kati Saaremetsal ja 
Raivo Timmal sündis 
31. juulil poeg 
Indrek.

 Moonika Treieril ja 
Margus Tammperel 
sündis 4. augustil 
poeg Sören.

 Mari-Ann ja Mart Su-
sil sündis 5. augustil 
poeg Aleksander 
Arand.

 Velli Tomingasel ja 

Kalle Johannesel sün-
dis 7. augustil poeg 
Kenneth.

 Siret Ööpikul ja Martin 
Aadumäel sündis 9. 
augustil poeg Ander.

 Tiina ja Toomas Pussel 
sündis 12. augustil 
tütar Karola.

 Karmen ja Ardi Paulil 
sündis 15. augustil 
poeg Art-Villem

 Mari-Liis Kruuselil ja 
Marek Kursil sündis 
16. augustil tütar 
Jessica.

 Evelin Eensalul ja Kari 
Pikkeril sündis 17. 
augustil poeg Robin 
Keir.

Tere tulemast!

kuulutab välja konkursi

2008/2009 õppeaastaks

järgmisele ametikohale:

LOGOPEED
(parandusõppe lisaeriala)

EDuKaL	KanDiDaaDiL	On:

• väga hea suhtlemisoskus

• meeskonnatöö oskus

• arvuti kasutamise oskus

KOnKurSiSt	OSaVõtuKS	ESitaDa:

• avaldus 

• elulookirjeldus 

• haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumentide esitamise tähtaeg on 
01.09.2008 e-posti aadressil merike.hindre-
us@viimsi.edu.ee või aadressil Randvere 
tee 8, Haabneeme 74001, Harjumaa.

info telefonil 6235 107
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Sport
 

Spordiüritustest tulemas
12. september kl 10.30
Viimsi väikelaste ranna-
jooks
Haabneeme rand
Korraldaja: Piilupesa 
lasteaed

12. september
Harjumaa koolidevahe-
lised meistrivõistlused 
staadioniteatejooksudes
Tallinn
Korraldaja: Harjumaa 
spordiliit

13. september kl 10
Perepäev sulgpalliga

Viimsi spordihall
Korraldaja: Viimsi sulgpal-
liklubi

19.–21. september
Harjumaa koolide-
vahelised meistrivõist-
lused jalgpallis, 7.–9. ja 
10.–12. klassi poistele

20. september kl 12
VII kindral Johan Laidoneri 
olümpiateatejooks
Viimsi
Korraldaja: Eesti spordi-
selts Kalev

Prangli spordipäevad
Sel aastal toimusid jõukatsu
mised kahes osas. 9. augustil, 
kergejõustiku ja pallimängude 
päeval, tabas aga esimesi saa
bujaid tihe vihmasadu ning 
algus lükkus kaks tundi eda
si. Nagu tellitult jõudis päike 
avamise ajaks spordiplatsi 
kohale ja saare suurüritus sai 
täishoo sisse. Mälusoppides 
sorides võib julgelt väita, et 
nii palju osalejaid pole varem 
sellel kolmekümneaastase tra
ditsiooniga üritusel kohal ol
nud. Tavapärastel aladel, 60 m 
jooksus sai aja kirja 66 igas 
vanuses osalejat, hoota kaugu
ses 76 hüppajat, kuni 13 a laste 
tennispalliviskes 24 osavõtjat, 
kuulitõukes 52, odaviskes 43 
tõukajatviskajat. Peetud sai 
poiste jalgpallikohtumine ja 

meeste jalgpallimatš, võrkpal
lis käis väljakul kuus võist
konda. Poiste jalgpallis võitsid 
ülekaalukalt 11 : 2 suuremad 
poisid: Ragnar Ventsel, And
reas Aduson, Jarlin Pentus ja 
JacoLembit Sepp. Meestest 
võitis nii jalg kui ka võrkpalli 
võistkond Vahejärve Võrratud: 
Meelis Ventsel, Toomas Tali, 
Marko Berg, Enary Ventsel, 
Taisto Kauponen, Kristjan 
Leks, Jaare Pentus, Jüri Hein
la, jalgpallis täiendas võit
javõistkonda veel Ken Tali 
ja võrkpallis Andre Aduson. 
Kergejõustikualadel olid mit
mekordseteks võitjateks ala
tes noorematest MaarjaLiisa 
Pintman, MiinaMarie Sepp, 
Andreas Aduson, Ats Klem
mer, Grete Nisu, Mirle Lembi
nen, Meeri Lembinen, Ronald 

Rotenberg, Kristina Kams, Eva 
Kams ja Jüri Heinla.

Kuna laskmise korraldaja 
Kaitseliit sel nädalavahetusel 
oma ürituse tõttu tulla ei saa
nud, peeti võistlused nädal hil
jem, 15. augustil. Kolmandat 
aastat toimuvad need saarel 
Loo väljal, kus eelmise võimu 
ajast veel näha endise laske
tiiru jäänuseid. Koht on ka kes
kusest eemal, sest laskerelvaks 
automaat Galil AR. Lamades 
lasti kümme võistluslasku 
distantsilt 60 m. 46 võistlejast 
tunnistati parimateks neidudest 
Liis Unger (80 silma), naistest 
Marika Linholm (73 silma), 
naisseenioridest Katrin Un
ger (95 silma), noormeestest 
Ragnar Lembinen (94 silma), 
meeste põhiklassis Tõnis Mets
äär (97 silma). Võistluse pari

ma tulemuse sai kirja seenio
rideklassis võistelnud Lembit 
Tammsaar (98 silma). Laskmi
sest huvitatuid oli veelgi, aga 
päike läks looja ja pimedus tuli 
peale.

Palju tänu kohalikele abi
listele, kes igal moel kaasa 
aitasid, et kõik kenasti sujuks: 
Valter Puuström, Merilin Sepp
Tammsaar, Kai Mererand, Gre
te Nisu, Maret Jõgar, Meelis 
Ventsel, Kaido Lembinen ja 
Lembit Tammsaar. Tänu teile 
ja kannatlikele maaomanikele, 
kelle valdustes need kaks päe
va sai higistatud ja paugutatud. 
Loodetavasti kohtume järgmi
sel aastal taas samal ajal!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö 
koordinaator

Pirital 
järjekordne 
rattavõistlus
Laupäeval, 20. septembril 
algusega kell 11 toimub Pi
rita parkmetsa jooksurajal 
„Jüri Ratase IV jalgratta
võistlus”. Üritus on mõel
dud kogu perele. Võistluse 
arvestus toimub neljas ka
tegoorias: naistele ja mees
tele 8 km, lastele (kuni 12 
a) 1 km ja perearvestuses, 
kus arvesse läheb ema ja 
isa summaarne aeg ning 
lapse osalus.

Võistlusele järgneb 
õpetlik pool. Kohal on 
PõhjaEesti Politseiprefek
tuur koos Lõvi Leoga ja 
PõhjaEesti Päästekeskus 
koos Nubluga. Lõvi Leo 
õpetab koos oma abiliste
ga politseist lastele ohutut 
liiklemist ja Nublu annab 
head nõu, kuidas kodu õn
netuste eest kaitsta.

Kõigi osavõtjate va
hel loositakse välja kaks 
jalgratast, meeste ja nais
te parematele auhinnad. 
Kõik lastedistantsi läbinud 
saavad väikese meene. 
Perearvestuse võitjale on 
Tallink välja pannud pere
reisi Rootsi. Üritus on kõi
gile tasuta. Võistlus algab 
Pirita velodroomi esiselt 
platsilt. Osalejatel on kiiv
ri kandmine kohustuslik. 
Osavõtjad Viimsi vallast 
on teretulnud. Eelnevalt on 
tarvis registreerida aadres
sil www.ratas.ee/voistlus

Madis Kaasik
võistluse korraldaja

Rulluisuklubi Rullest 
avab sügisest uue rühma
Rulluisuklubi Rullest ootab 
sügisest uusi sportlikke tüd-
rukuid vanuses 6–12 eluaas-
tat. Treeningud toimuvad 
Viimsi spordihallis. Eelnev ui-
sutamisoskus ei ole vajalik.

Rullest alustas tegevust 1995. 
aastal. Klubi kuulub Eesti rull
uisuliitu (ERUL), mille pre
sident on Evelin Ilves. ERUL 
kuulub omakorda Euroopa 
rulluisutamise konföderatsioo
ni ja Eesti olümpiakomiteesse. 
Spordiklubist Rullest on välja 
kasvanud ka kaks pisemat rull
iluuisutamise klubi: Step by 
Step ja Little Step.

Alates 1995. aastast on uisu
tamise oskuse omandanud meil 
üle tuhande lapse. Paljud neist 
on jäänud pikemalt selle kau
ni spordiala harrastajateks ja 
seadnud endale kõrged eesmär
gid. Praegu ühendab klubi ligi 
60 noort rulluisuhuvilist vanu
ses 6–24 eluaastat. Ilurulluisu
tamine on tänaseks maailmas 
juba üpris levinud spordiala, 
mis pürgib olümpiamängude 
näidisspordialaks. Rulluisuta
mine on üks väheseid spordi
alasid, millega võib alustada 
väga noorelt, 6–7aastaselt. See 
on paljuski seotud muusika, 
koreograafia ja tantsuga, kuid 
nõuab ka head vastupidavust ja 
jõudu. Peale uisutamisoskuse 
omandatakse ilus rüht, tugev
datakse tervist ja heade tule
muste korral võivad parimatest 
saada tipptasemel ilurulluisuta
jad.

Rullest tuli 
�006. aastal Euroopa 
meistriks
Klubi tegutsemise esialgne 
eesmärk oli tutvustada lapsi 
atraktiivse spordialaga, esi

neda ilurulluisukavadega mit
mesugustel kultuuriüritustel. 
Hiljem lisandus soov osaleda 
rahvusvahelistel võistlus
tel. Alates 1995. aastast on 
rulluisuklubi Rullest show
programmidega osa võtnud 
Euroopa meistrivõistlustest 
ja rahvusvahelistest karika
võistlustest Hispaanias, Portu
galis, Horvaatias, Saksamaal, 
Itaalias, Prantsusmaal, Taanis, 
Hollandis ja Belgias.

2006. aastal Hispaanias 
toimunud EMil tulid Rullesti 
kadetid rühmakavaga Euroo
pa meistriks, kahel korral on 
saavutatud II koht ning 2007. 
aasta EMil saavutati juuniori
te kujunduisutamises III koht. 
Selle aasta EMilt Saksamaalt 
toodi koju kadettide klassis 
neljas koht. Sügiseti Euroopas 
toimuvatelt showprogrammi
de võistlustelt on kolm aastat 
järjest koju toodud üldvõidu 
rändkarikas. Võistlusspordis 
osaleme showprogrammide 
võistlusklassis (kuni 14aasta
sed ja vanemad). Häid tule
musi on hakatud saavutama ka 
üksiksõidu kavadega.

Laste silmaringi laiendami
seks on tavaks saanud võist
lussõitude ajal ühepäevased 
kultuuriprogrammid. Oleme 
tutvunud Itaalia, Hispaania, 
Portugali, Horvaatia, Prant
susmaa, Saksamaa, Austria, 
Hollandi, Belgia, Taani, Root
si, Soome, Tšehhi ja Poola 
kultuuri ja vaatamisväärsus
tega.

Praegu toimuvad treenin
gud 2–4 korda nädalas. Sel
lele lisanduvad huvi korral ka 
tantsu- ja koreograafiatunnid. 
Treeninguid teevad Piret Rink 
( IV kutsetase) ja Rita Rink. Li
sainfo ja reg: www.rullest.ee, 
info@rullest.ee. 9aastane Viimsi uisutaja Kärt-Gerli Reinmets
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Toimus juba viies Viimsi triatlon
24. augustil toimus Viimsi 
triatlon. Ürituse eesmärk on 
näidata Viimsi sportlikkust ja 
tutvustada võistlusdistantsi 
abil valda.

Sel aastal ilmataat üritust ei 
soosinud, sest merevesi oli kõi
gest 13,4 kraadi, seega ei saa
nud teha ka plaanitud ujumis
distantsi. Ujumisdistants asen
dati 2 km jooksuga, mis toimus 
Haabneeme rannas mööda ran
najoont. Pärast väikest jooksu 
suundusid võistlejad jalgrat
tarajale, kus tuli läbida 30 km 
pikkune distants, mis kulges 
mööda Rohuneeme maanteed. 
Rattadistantsi lõpp oli Haab
neeme rannas ning sealt edasi 
suundusid võistlejad jooksma. 
Joosta tuli natukene üle 6 km 
ning distants kulges mööda 
Randvere teed, finiš oli jällegi 
Haabneeme rannas.

Võistlus oli väga pingeline 
ja pärast esimest jooksudis

tantsi olid liiderrühmas kolm 
meest: kaks korda Viimsi triat
loni võitnud Anti Roots, ühe 
korra Viimsi triatloni võitnud 
Madis Pärtel ja esimest korda 
Viimsi triatlonil osalev Mihhail 
Bõtškov. Pärast esimest 15 km 
rattaringi olid võistlejate ees
otsas Anti Roots, Martin Öö
vel ja Mihhail Bõtškov. Neile 
järgnesid Martin Roots, Ivan 
Lavrentjev ja Leonid Shagin. 
Jooksudistantsile sai esime
sena Mihhail Bõtškov, kes oli 
teise 15 km rattaringiga saanud 
kaheminutilise edumaa Martin 
Ööveli ees. Kolmandana jõudis 
jooksma Ivan Lavrentjev, talle 
järgnesid Leonid Shagin ja 
Martin Roots. Finišisse jõudis 
esimesena Mihhail Bõtškov, 
kes ei varjanud emotsioone ja 
oli Viimsi triatloni võidu puhul 
väga õnnelik. Teisena ületas 
finišijoone Martin Öövel, kes 
kaotas võitjale 3 min ja 20 s. 
Kolmandana finišeeris Ivan 

Lavrentjev ja neljandana Mar
tin Roots. Viienda koha hõi
vas seekord Leonid Shagin ja 
kuuendana lõpetas kahekord
ne Viimsi triatloni võitja Anti 
Roots. Seitsmes koht läks sel 
aastal Madis Pärtelile ning ka
heksandana ületas finišijoone 
võistluse kõige eakam osaleja 
Mihkel Roots.

Võitjale oli auhinnaks ka
rikas, diplom ja suurepärane 
mobiiltelefon Sony Ericsso
nilt. Teist ja kolmandat kohta 
autasustati medali, diplomi ja 
väikese meenega, ülejäänud 
osalejad said diplomi ja väike
se meene.

Tänan kõiki võistlejaid, 
kes olid tulnud üsna külma ja 

vihmase ilmaga Viimsi triat
lonist osa võtma. Võistlus
tingimused olid väga rasked, 
kuid sellegipoolest suutsid 
kõik osalejad, kes starti tu
lid, edukalt lõpetada. Tänan 
ka kõiki ürituse toetajaid ja 
abilisi, kelle toel üritus teoks 
sai. Eriti suured tänud Viimsi 
vallavalitsusele, ASile Grape, 

Viimsi Marketile ja SevenO
ranges OÜle.

Ürituse pildid ja võistle
jate lõpuajad on kõigile vaa
tamiseks üleval leheküljel 
www.7oranges.ee. Kohtumise
ni järgmisel aastal!

Kristofer Kask
ürituse peakorraldaja

Anti Roots esiplaanil ja Martin Öövel tagaplaanil.

Osalejad

Võimlemis- ja tantsuklubi

keeris
ootab vanu ja uusi liikmeid järgmistesse 
rühmadesse:

- 5–6aastased
- 7–8aastased
- 8–9aastased
- 10–11aastased
- 12–13 aastased

Treeningud toimuvad Viimsi KK spor-
dikompleksi ruumides. Info tel 609 1646, 
5650 2669, Ene Mets.

Viimsi noortennisistid edukad 
Eesti meistrivõistlustel
Augustis Audentese tenniseväl
jakutel toimunud Eesti noorte 
2008. aasta meistrivõistlustel 
esinesid edukalt Viimsi valla 
tüdrukud ja poisid. Tuliste pal
lilahingute järel pandi meistri
võistluste medalid kaela meie 
valla kuuele noormängijale. 

Kokku saadi 13 medalit: neli 
kulda, kaks hõbedat ja seitse 
pronksmedalit. Kõige noore
mas vanuseklassis, kuni 10aas
taste poiste üksikmängus, tuli 
Viimsi valda koguni kolm me
dalit. Auhinnalistele kohtadele 
tulid kaksikvennad Mattias ja 

Kristofer Siimarid ning Martin 
Randpere: hõbemedal riputati 
kaela Mattiasele ning pronksi
se autasu pälvisid Kristofer ja 
Martin. Lisaks sellele teenisid 
Martin ja Kristofer üheskoos 
pronksmedali ka 12aastaste 
poiste paarismängus. Tubli oli 
ka Linda Randpere, kes koos 
Liisa Pajumetsaga võitles välja 
pronksmedali 12aastaste tüdru
kute paarismängus. 16aastaste 
poiste paarismängus saavutas 
kolmanda koha Rene Kuusing 
(koos Hendrik Raagiga). Suure 
medalisaagiga lõpetas meistri
võistlused Püünsi põhikooli VI 
klassis õppiv 12aastane Anett 
Kontaveit: neli kulda (18aas
taste üksik ja paarismäng; 
16aastaste tüdrukute paaris
mäng ja 14aastaste segapaar), 
hõbemedal 16aastaste tüdru
kute üksikmängus ja pronks 
16aastaste segapaarismängus. 
Ühtlasi pälvis Anett meistri
võistluste kõige edukama tüd
ruku eriauhinna.

Ülle Milk
treener
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MINILAADURITE RENT
aitaB	HiGiStaMiSESt,

SÄÄSta	aEGa	Ja	VaEVa!!

Kaeva,	planeeri,	niida	muru,

puuri	auke	pinnasesse	jpm...

Selle	kupongiga	soodustus	5%

www.3selli.ee			tel:	52	30	909

 Oleme arenev ilusalong Viim
si keskuses. Tegevuse laiene
mise tõttu otsime oma noo
ruslikku meeskonda juuksurit 
ja kosmeetikut. Töögraafik ja 
tasu vastavalt kokkuleppele. 
Helista ja uuri lähemalt! Tel 
502 1691, Elo.

 Müüa otse omanikult 4toaline 
korter Haabneemes, 95 m², 
2/5, valminud 1988. a, reno
veeritud 2005. a, planeering 
läbi maja, 5 m² lodža, garde
roob, saun, keldripoks, trepi
koda remonditud. Hind 1,73 
mln kr. Tel 529 3105.

 Kirjatarvete kauplus Knopka 
Viimsis vajab aktiivset klien
diteenindajat. Tel 5665 0385, 
epost riina@charlot.ee.

 Ära anda mustad kassipojad 
Haabneemes (4kuused). Info 
tel 604 1504, Eerik Pakosta.

 Metalli koristamine. Tel 5695 
7713, Aleksander.

 Kvaliteetsete ja töökindlate 
õhksoojuspumpade müük ja 
paigaldus Viimsi vallas. Või
malus vahetada vana kütte
süsteem ökonoomsema vastu 
talvehooaja eel või paigaldada 
lisasoojusallikas. Torulukk
sepatööd. Info, paigalduse 
registreerimine ja konsultat
sioon keskkonnatehnika eks
perdilt tel 5645 7099.

 Müüa esinduslik datlipalm 
(2,7 m kõrge, läbimõõt 2 
m). Hind 3000 kr. Näha võib 
Nelgi teel, Viimsi vallamaja 
juures asuvas kasvuhoones nr 
4. Tel 609 0511, 5349 9081, 
5349 9087.

 Express Post AS on alates 
1998. aastast tegutsev ajakir
jandusväljaannete tellimise ja 

KuuluTuSEd

PERERÕIVAPOOD
ootab oma vanu ja uusi kliente septembris

E–R   9.00–19.00
L 10.00–16.00
P suletud

Asume endises kohas – Kaluri tee 3

kojukandega tegelev ettevõte. 
Otsime Harju kojukandesse 
lehekandjaid ja autojuhtele
hekandjaid, kelle ülesanne on 
väljaannete varahommikune 
(5.00–6.45) kanne. Töötasu on 
55 krooni tund + reklaamikan
de tasud. Oma soovist palume 
teada anda telefonil 617 7717 
või täita CV aadressil www.
expresspost.ee/395.

 Ehitus, remondi ja sisevii
mistlustööd. Sauna puitosad 
ja terrassid. Kerghaagisrent. 
Tel 5664 6709.

 Rulliluuisuklubi Fox ootab 
6–9 a lapsi rulliluuisutama. 
Treeningud hakkavad toimu
ma Pirita majandusgümnaa
siumi spordikompleksis. Lä
hemalt vaata: www.klubifox.
ee. Kutsetunnistusega lapse
hoidja otsib lapsi enda juurde 
koduhoidu Viimsis. Täpsem 
info telefonil 516 8439.

 Tänavakattekividest teed ja 
platsid. Tel 553 9221 (Rainer), 
epost kivikatted@hot.ee.

 Otsin 7. klassi poisile saksa 
keele abiõpetajat. Tel 5560 
7791.

 Üürile anda ladu (ca 2300 m²) 
aadressil Rohuneeme tee 1/1–
7. Tel. 5026 983.

 Kaluri teel elav äsja laste
aiateed alustanud 3aastane 
tüdruk otsib endale toredat 
hoidjat nohutamise ajaks, kui 
lasteaeda minna ei saa. Palun 
helista 503 3223 või 601 1302 
(õhtuti).

 Otsin lapsehoidjat. Rohkem 
infot tel 512 9451, Kaie.

 Pikaajalise kogemuse ja kõrg
haridusega raamatupidaja 
otsib tööd, mida saaks teha 
kodus. Olemas raamatupida
misprogramm, teen ka bilans
si. Tel 502 8137.

 Võtan hoida 1,2aastase poisi 
kõrvale veel ühe lapse. Asu
koht Haabneeme. Tel 5839 
3859, epost peachy@starline.
ee.

 Otsin kooli lõpetamise diplo
mitööks krunti, millele teen 
haljastusprojekti. Vajalik geo
deetiline alusplaan. Hind kok
kuleppel. Tel 514 0524.

 Üürin Viimsis ruumid, mis 
on sobilikud autoteenindu
se avamiseks. Tel 557 7475 
(Olaf), e-post olafipost@
gmail.com.

 Kauplusesse ( uus hoone) otsi
takse koristajat ja majahoidjat. 
55662409

Aedade, väravate, 
lehtlate, terrasside, 

jäätmemajade ehitus 
ja müük

Tel. 5096158 
www.kraugon.ee
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Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719, 
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee, 
www.liuguksed.ee

Professionaalne ilukirurgia

Dr. Katrin 
Krüünvald
ilukirurg

konsultatsioonid
protseduurid
• Rindade plastilised operatsioonid
• Liposuktsioon e. rasvaimu
• Silmapiirkonna plastilised operatsioonid
• Näo ja kaelapiirkonna plastilised operatsioonid
• Kõrvade plastilised operatsioonid
• Kõhu eesseina plastika
• Täiteaine Restylane süstimine
• Botuliintoksiini süstid 
ja palju muud

Ars Medica Tel: 6011770
ilukirurgia erakliinik Viimsi SPA Tervisekeskuses
e-post: arsmedica@hot.ee
www.arsmedica.ee

MULD
Müüa sõelutud mulda, 
täitepinnast, liiva ja killus-
tikku. Transpordivõimalus. 
Tel: 509 6546

Trendi-ja vabaajarõivaste 
kauplus

Alati originaalhindadest 50-60% soodsamad!

Haabneeme, Kaluri tee 5, I korrus

Avatud  T-R  11-17 & L 11 -15

VERO MODA, ESPRIT, le coq sportif, MORRISON, STREET ONE, PAULINE B., SANDWICH, CNB

Hammaste
laservalgendus

LU ENM
Kaluri tee 5
Haabneeme

Tel.60 11 812 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

kALAsTAJAGA 
NOrrAsse 
kALALe!
28.	september	–	4.	oktoober	2008

Lisainfo:	www.kalastaja.ee
info	telefonil:	53	329	770
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Neljapa
..
eval 11. sept kell 15-20

KAS LIIGUD?
Muidugi liigud! Avasime Viimsi kaubanduskeskuses uue Hawaii Expressi 
kaupluse ja nüüd teeme liigud ja loodame et tuled meile külla ja liigud samuti!

Tule rattaga, uiskudel, jooksutossus või kuidas iganes. Kauplusest anname Sulle kaasa talongi mille pead mööda Tammneeme poole minevat kergliiklusteed 2.5 km kaugusel pöördepunktis augustama ja siis kauplusesse tagasi toimeta-ma. Igale osalejale lisaks heale tervisele väike kingitus, kõigi osalejate vahel läheb loosi 10 000.- Hawaii Expressi kinke-kaart. Talongi küsida ja rajale suunduda võid alates 15.00, tagasi ole hiljemalt 20.00. 

Hawaii Express Viimsi kaubanduskeskuses, Randvere tee 6, kauplus avatud E-R 10-19, L-P 10-16


