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Valla parimad sportlased ja treenerid  >> Loe lk 16

Tarvo Jaaksoo esineb 
koos Jäääärega koduvallas. 
Loe lk 14

Rannarahva 
Koda taunib 
paadimaksu
Merendusega seotud inimesed leid-
sid ühisel ümarlaual, et kavandata-
va paadimaksu näol on tegemist nii 
õiguslikust kui ka sisulisest küljest 
läbimõtlematu ja ettevalmistamata 
seadusaktiga, mis ei sobi isegi aluseks 
parandusettepanekutele. 

Merendusega seotud inimesi ja organisatsioone 
ühendav Rannarahva Koda taunib avalikkuses 
paadimaksu ideed, pidades seda kahetsusväär-
seks sammuks, mis viib Tallinna linna merekul-
tuuri tõstmisest vastupidises suunas.

Rannarahva Koja eestvedaja Riina Aasma lei-
dis, et on viimane aeg merest hoolivatel inimestel 
kokku tulla ja otsustavalt leida võimalusi Eesti-
maa unikaalse asukoha väärtustamisel. Reaalse 
sammuna otsustati, et varakevadel korraldatakse 
merendusega seotud organisatsioonide ümarlaud. 

Viimaste merega seotud arengutega seoses 
otsustati organisatsiooni töö muuta tõhusamaks, 
luues senise seltsingu asemele MTÜ Rannarahva 
Koda ja hakata taotlema projektipõhist rahastust 
töökoha loomiseks ja projektide elluviimiseks. 
Rannarahva Koja liikmeks saab edaspidi olla 
isik, kes tasub sümboolse liikmemaksu.

Rannarahva Koda on 1. mai mõttetalgutest 
alguse saanud organisatsioon, mille liikmete 
sooviks on aidata kaasa merega seotud organisat-
sioonide, merenduse spetsialistide, mere- ja ran-
nakultuurist huvitatud inimeste ning teiste huvi-
gruppide võrgustumisele. Koja liikmete eesmärk 
on väärtustada Eestimaa unikaalset mereäärset 
asukohta ja aidata kaasa Eestimaa muutumisele 
mereäärsest riigist taas tõeliseks mereriigiks. 

Lisainfo Rannarahva Koda, Riina Aasma, 
riina@viimsivald.ee, tel 50 94 272.

Harju Maavalitsus 
teatab
Harju maakonnaplaneeringu teemapla-
neeringu “Maakonna sotsiaalne infrastruk-
tuur 2009–2015“ avalik väljapanek toimus 
26.10–22.11.2009 kõikides Harjumaa ko-
halike omavalitsuste keskustes ja Tallin-
nas. Selle käigus laekus 5 avaldust, mis 
sisaldasid märkusi ja ettepanekuid. Kõiki-
dele planeeringu avaliku väljapaneku käi-
gus esitatud avaldustele on vastatud. 

Avalikel väljapanekutel esitati täienda-
valt ettepanekuid, mis võeti peale täpsus-
tamist arvesse. 

Planeering on kättesaadav Harju Maa-
valitsuse kodulehel www.harju.ee.

Viimsis on palju kodusid. 
Neid ei ühenda omavahel 
üksnes teed, torud ja inter-
net. Neid ühendavad inime-
sed.

Viimsis on umbes 3000 last. 
Tõenäoliselt iga viies vastutuli-
ja Viimsis on laps. Lasteaia- või 
koolilaps.

Ka kooliteed on kodude ühen-
dajad. Veelgi rohkem on seda las-
teaiateed.

Avasime äsja kolmanda kooli 
ja viienda lasteaia, mis on ehitatud 
taasiseseisvumise järel iseseisvas 
Viimsi vallas. 

Me läheme jõuluõhtul oma 
Viimsi kirikuisse, paljud meist 
esimesse sõjajärgsel ajal ehitatud 
uude luteri usu kirikusse Eestis. 

Me arvame, et ehitame hoo-
neid, aga tegelikult ehitame seda 
vaevumärgatavat võrgustikku, mis 
seob meid kogukonnaks, mis seob 
meid lõppkokkuvõttes rahvaks.

Täna, 19 aastat pärast Viimsi 

valla taasasutamist võime kergen-
dusega öelda: Viimsi paikneb Eu-
roopas. 

Kallid emad ja isad, teie las-
tetubadest astuvad välja Viimsila-
sed, kes on ühtlasi juba Euroopla-
sed. De facto ja de jure.

Ärgem palun unustagem üht: 
need Eurooplased on paljuski 
Meie nägu. Euroopa on juba veidi 
meie nägu. Ja see seab meile suure 
vastutuse.

Meil on vähemalt seitse kvar-
talit kestnud majanduslangus. Kas 
oleme läbinud kõik Kübler-Rossi 
leinaskaala erinevad faasid: eita-
mise, depressiooni, viha, kauple-
mise, aktsepteerimise? Kui jah, 
siis kindlasti mitte viimast. Sest 
eestlase kõige iseloomulikum rah-
vuslik joon on jonn. Me teame, et 
saame hakkama. 

Gröönimaa vanasõna ütleb: 
Kui Sa oled jõudnud nii kauge-
le, et ei suuda enam teha ainsat-
ki sammu, oled ära käinud poole 
teest, milleks oled võimeline. 

Jõulud lähenevad. Ja õpetavad 
teistsugust tõde:  Mitte kõike, mis 
loeb, ei saa kokku lugeda. Ka sel-
lest sõnumist tasub õppida. 

Hiljuti toimus järjekordne 
Viimsi Heategevusball, juba kol-
mandat aastat järjest. Heategevus-
ballist on ühest küljest aastatega 
kujunenud Viimsis seltsielu täht-
sündmus. Kuid ball toob aastalõ-
pu eel kokku hulgaliselt Viimsi 
elanikke, kes on pääsme eest ta-
sudes otsustanud annetada Viimsi 
erivajadusega lastele heategevu-
seks. Ball on aastalõpupidu, kuhu 
on kõik kutsutud. Heategevus pole 
kohustus, see on privileeg. 

Kallid viimsilased, soovin tei-
le kõigile kauneid jõule ja ühtlasi 
õnne läheneval Viimsi valla 19. 
sünnipäeval.

Haldo Oravas
Vallavanem

Kauneid jõule, lõbusat aasta-
vahetust ja õnnelikku uut aastat! 

Soovivad Viimsi vallavalitsus ja 
valla volikogu

Jõulud lähenevad
JÕULUTEENISTUSED VIIMSI 
KIRIKUTES
24. detsember kl 14.30 
Püha Jõuluõhtu jumalateenis-
tus. EELK Randvere Peetri krikus.
24. detsember kl 16 ja 18 
Püha Jõuluõhtu I ja II jumala-
teenistus. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus
24. detsember kl 17 ja 19
Jõulujumalateenistused Viimsi 
Vabakoguduse kirikus.
25. detsember kl 11 
I Jõulupüha jumalateenistus. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. detsember kl 14.30 
I Jõulupüha jumalateenistus 
EELK Randvere Peetri kirikus.
27. detsember kl 11 
Jumalateenistus armulauaga.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
27. detsember kl 11
Jumalateenistus Viimsi Vaba-
koguduse kirikus. 
27. detsember kl 14.30 
Jumalateenistus EELK Randvere 
Peetri kirikus.



2 18. detsember 2009

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

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

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 

8. jaanuaril 2010

On kõige pimedam aeg aastas meil siin 
Eestimaal – eks see paneb meid ikka ja 
jälle igatsema valguse ja soojuse järgi. 
Nii ongi juba ajast aega meie esivane-
mad tähistanud talvist pööripäeva kui 
aega, mil valgus saab võitu pimeduse 
üle. On ju sellest ajast päev taas sam-
mukese pikem. 

2000 aasta eest sündis siia ilma Petlemma laudas 
üks väikene poiss, kellele tema isa pani nimeks 
Jeesus. Võimalik, et juba siis tähistasid meie 
kauged esivanemad seda püha ja olid seda ka 
varem teinud, tuues tuppa jõulu õled ja oodates 
jõulusokku külla. Täiesti teadlikult on õhtumaa 
kiriku poolt Kristuse sünnipüha ühendatud pal-
jude rahvaste pööripäeva pühaga, kus juubeldati 
valguse võidu üle, sest Jeesuse sünd oli valguse 
tulemine maailma kogu inimkonna jaoks ja võit 
patupimeduse jõudude üle.

Jõulude pidamise tavad on aja jooksul väga 

palju muutunud, kuid tähendus on ikka see ja 
sama: valgus võidab, headus ja hoolivus lükka-
vad kõrvale kõik paha. Inimesed hoolivad teine-
teisest ja jagavad rõõmu valguse võidust.

Tava jõuluajal kingitusi teha, aidata inime-
si, kellel on raske, on tegelikult vaid tuhatkond 
aastat vana, kuid sobib suurepäraselt jõulude 
teemaga. Ja mees, keda tänapäeval jõuluvanana 
tunneme, on tegutsenud vaid sadakond aastat.

Jõuluaeg on imede aeg, siis on inimeste sü-
damed avatud armastusele ja sünnib palju sel-
list, mida me muul ajal ei kipu märkama, just 
seepärast, et oleme avatud, laseme headusel ja 
valgusel end kanda ja usume headusesse. Kas 
nii ei võiks see kogu aeg olla? 

Pühade ajal vaatame kõik kindlasti ka ta-
gasi möödunud aastale, teeme omi järeldusi ja 
anname hinnangu sellele, milline see aasta oli, 
ja vaatame ka tulevikku, pidades plaani, kuidas 
edasi minna. Kui näeme, et meie elus on olnud 
liiga vähe headust ja hoolivust, siis just nüüd tu-

levikule vaadates on meil võimalik seda rohkem 
ka oma ellu tuua. Me peame vaid end avama 
ja vahest ka küsima: “Mida mina saan teha, et 
maailm oleks tulevikus meie järeltulijate jaoks 
parem paik?”

Jeesus on öelnud: “Mina olen maailma val-
gus, kes käib minu järgi, ei käi pimeduses, vaid 
temal on igavese elu valgus!” Niisamuti öeldak-
se Piiblis: “Jumal on armastus!” 

Valgus ja armastus on need märksõnad, mil-
les seisneb väga paljus jõulude olemus. Ja see, 
kui me armastame oma perekonda, oma elu, 
oma kodu ja kodumaad, ongi meile valguseks ja 
edasiaitajaks meie teel.

Jõulude ajal leiab valdav osa meist tee kiri-
kusse, käime pühal jõuluõhtul kuulamas ikka ja 
jälle lugu sellest, kuidas maailma tuli valgus, et 
aidata meil pääseda patu pimedusest. Kuid miks 
me soovime osa saada sellest valgusest vaid pü-
hade ajal, muul ajal püüame aga ise pimeduses 
teed leida? Läbi aastasadade on kirik jaganud 

Jõulud – valguse võidu püha!
seda valgust aastast aastasse, kuust kuusse, nä-
dalast nädalasse ja päevast päeva, mitte vaid siis, 
kui on päev, mil tähistame Jeesuse sünnipäeva. 
Suur rõõm on, et üha enam on meie hulgas ini-
mesi, kes mõistavad Jeesuse toodud valguse 
olemust ning leiavad tee ka pühadevahelisel ajal 
kirikusse, et seal kogeda, kuidas see valgus võib 
meile paista ka teiste inimeste kaudu.

Selle valguse ja armastuse vahele võiks pan-
na lausa võrdusmärgi, sest armastus ja heataht-
likkus on tegelikult vaid need, mis meie elu pa-
remuse poole viivad. Olles praeguses ajas, kus 
valdava osa analüütikute sõnul on suurim kriis 
mööda saamas, näeme me ikka enda ümber ini-
mesi, kes on kaotanud võimaluse tööd teha ja 
seeläbi võimaluse oma lauale leiba teenida. Just 
sellises olukorras saab nähtavaks see, kas me 
ikka tegelikult ka hoolime teistest, oleme valmis 
nendega jagama seda, mis meil on, et nemad-
ki võiksid elada, või näeme ainult oma kitsast 
maailma, kus elan mina ise ja minu suur ego.

Me elame siin maailmas koos teiste inimes-
tega ja see, kuidas me omavahel läbi saame, 
kuidas me toetame üksteist rasketel aegadel, 
on indikaatoriks, millest näeme, kui elujõuline 
rahvas me oleme, kui toredas kogukonnas me 
elame. 

Olen elanud Viimsis veidi üle aasta ja olen 
selle aja jooksul kogenud nii palju positiivset 
just selle kogukonna poolt, kes sel maanurgal 
siin mere vahel on elamas. Selline üksteise 
toetamine, üheskoos lahenduste leidmine prob-
leemidele ongi see jõud, mis aitab meid edasi 
liikuda selles suunas, et meie lastel ja lastelas-
tel võiks olla võimalik elada ilusat ja rõõmsat 
elu. Väga hea on näha, et inimesed leiavad tee 
kirikusse üles ka muul ajal kui jõuluõhtul, ja ko-
gevad, et tõepoolest see valgus, mis maailmale 
osaks sai jõuluööl Petlemmas, paistab meile te-
gelikult päevast päeva, kui me vaid oleme val-
mis seda tunnistama.

Soovin, et see pühadeaeg oleks meile eriline 
– et meil oleks võimalus näha valgust ja koge-
da armastust ning et meie südameid võiks täita 
rõõm ja hingerahu! 

Imelist jõuluaega Sulle!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja

Aastasadu on kirik jaganud valgust päevast päeva. Foto Mikk Leedjärv

Et jõulud oleks kaunid, meenutab 
Päästeteenistus ohutusnõudeid.

Jõuluaeg toob ootusärevust, kauneid hetki ja 
palju rõõmu. Ollakse koos lähedaste, sõprade 
ja meeldivate inimestega. Kaminas praksuv tuli 
teeb olemise mõnusaks, vilkuv küünlaleek lisab 
hubasust. On rahulik aeg, mille jätkumist soovib 
igaüks.

Et jõulurõõm jääks kestma, tuletab pääste-
teenistus meelde:

et lahtist tuld ei jäeta iseenda hooleks – ka-
minast väljalennanud söetükist võib võtta tuld 
põrand või vaip;

et küünlad asetataks tulekindlale alusele ja 
eemale kergestisüttivatest esemetest – valve-
ta küünlaleek võib süüdata nii kardina kui ka 
küünlajalga ümbritseva kaunistuse;

et küünalt ei asetata plastmaterjalile – alus 
kuumeneb, sulab näiteks läbi teleri korpuse ja 
süütab selle;

et kaalutaks, kas kasutada kuuse kaunistami-
sel elava tulega küünlaid – puu okkad ja oksad 
võtavad kiiresti leegi külge;

et talvekorterist väljavõetud elektriliste jõu-
lukaunistuste juhtmed vajavad kontrolli;

et õues maja kaunistamiseks kasutataks vaid 
välitingimustesse mõeldud elektriküünlaid;

et ahju ja kaminat köetaks mõõdukalt ning 
vastavalt küttekolde kuumataluvusele – üleköe-
tud liigtuline ahi pole harv tulekahju põhjustaja;

Päästeteenistuse jõulusoovid
et kõik kasutatavad elektriseadmed ja -juht-

med peavad olema korras;
et vooluvõrk ei talu ülekoormust – jälgige, et 

töös ei oleks korraga liiga palju seadmeid;
et jõulurooga ei jäeta üksi pliidile valmima 

ega praadi ahju;
et süttinud rasva või õli ei kustutata veega 

– leek summutatakse tulekustutusteki või käe-
päraste vahenditega, nagu näiteks potikaas või 
vaip;

et pärast suitsetamist tuleb sigaret hoolikalt 
kustutada;

et voodi pole suitsetamiskoht;
et alati tuleb reageerida ja kontrollida, kui 

on tunda imelikku lõhna, kui elektrijuhtmed on 
kuumad, kui ahi praksub jms;

et viimane kustutab tule! Et küünlad, kami-
nad ja teised lahtise tule allikad on kustutatud, 
kui lahkutakse kodust või minnakse magama;

et kõik peavad teadma, kus asub majas tu-
lekustutustekk ja tulekustuti ning oskama neid 
kasutada;

et ainult igaüks ise saab muuta enda ning 
lähedaste jõulud turvaliseks, kui järgib ohutu 
käitumise reegleid ega lase peomeeleolul tähe-
lepanu hajutada.

Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja 
sõpradele. Näitamaks, et te neist tõesti hoolite, 
kinkige neile suitsuandur, tulekustutustekk, tu-
lekustuti või hoopis korstnapühkija külaskäik – 
see toob alati õnne!

Päästeteenistuse 
soovitused ohutuks 
aastavahetuseks
Aastavahetuse lähenedes tuletab pääste-
teenistus meelde, et rõõmu ja meelelahu-
tust pakkuva ilutulestiku tegemine eeldab 
tähelepanelikkust ja ettevaatlikkust.

Kõige sagedamini põhjustavad aastava-
hetusel tuleõnnetuse ilutulestiku raketid, 
mis hoonesse või rõdule lennates tekitavad 
tulekahju või vigastavad inimest.

Loe alati läbi ilutulestikuga kaasas olev 
kasutusjuhend. Paigalda ja süüta rakett vas-
tavalt sellele.

Meeles peab pidama:
l Kui soovid uut aastat õues tervitada, varu 
väljumiseks aega ja ära kiirusta, kustuta põ-
levad küünlad ja võta kaasa võtmed
l Vali ilutulestiku tegemiseks ohutu koht ja 
kaugus hoonetest.
l Kinnita ja toesta ilutulestik korralikult, 
veendu, et raketid lendaksid otse üles.
l Süütenööri süütab üks inimene, kes see-
järel kiiresti eemaldub, ja teised on ohutus 
kauguses.
l Veendu, et kukkunud rakett ei põhjusta 
põlengut.
l Ilutulestik ei ole lapse mänguasi.
l Sinu lõhutud pudeli killud ei too õnne, 
vaid õnnetust!
Päästeteenistus soovib kõigile mõnusat 
aastavahetust!
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Viimasel ajal on Viimsi 
vallale esitatud palju 
küsimusi, mis on seotud 
Piilupesa Lasteaia tulevi-
kuga. Infot jagab abival-
lavanem Urve Palo. 

Viimsi vallavalitsuse ja AS-i 
Esmar vahel sõlmitud Piilu-
pesa Lasteaeda puudutav üü-
rileping lõpeb 31. detsembril 
2009. Juba 2008. aasta lõpus 
alustas Viimsi Vallavalitsus 
läbirääkimisi AS-iga Esmar. 
Lepingu sõlmimisega seotud 
erimeelsused olid novembri-
kuuks valdavalt lahendatud. 
Vahetult enne lepingu sõlmi-
mist aga teatas AS Esmar, et 
soovib sõlmida 10-aastase le-
pingu ilma kohustuseta hoonet 
renoveerida ja kaasajastada.

Telliti ekspertiis
Tervisekaitseinspektsiooni 
esindajad, kes inspekteerivad 
igal aastal lasteaedasid ning 
inspekteerisid selle aasta 3. 
novembril Piilupesa Lasteae-
da, ei teinud hoone seisundiga 
seoses ettekirjutusi. Vaatamata 
sellele otsustas vallavalitsus 
koostöös OÜ-ga Viimsi Hal-
dus tellida ekspertiishinnangu, 
mis puudutab Piilupesa Laste-
aia hoonet. 

Tallinna Tehnikaülikooli 
Materjaliuuringute Teadus-

Info seoses Piilupesa 
Lasteaiaga

keskuse poolt tehtud eksper-
tiisi lõplikud vastused jõudsid 
vallavalitsusse 3. detsembril 
2009. Ekspertiis näitas, et 
Piilupesa Lasteaia hoone va-
jab põhjalikku remonti, kuna 
hoonest leiti niiskushallituse 
kahjustusi, mille põhjused on 
ehituslikud ning mis on po-
tentsiaalselt ohtlikud lasteaia 
lastele ja seal viibivale perso-
nalile. 

Arvestades ekspertiisi tu-
lemusi leidis vallavalitsus, et 
10-aastast lepingut ilma re-
mondikohustuseta ei ole või-
malik AS-iga Esmar sõlmida.

Vallavalitsus hakkas kohe-
selt otsima võimalusi tekkinud 
olukorra lahendamiseks. 7. 
detsembril toimus koosolek, 
kus osalesid vallavalitsuse, 
Viimsi Lasteaeade üldhoo-
lekogu ja Piilupesa Lasteaia 
hoolekogu esindajad, alustati 
uusi läbirääkimisi AS-ga Es-
mar ning 9. detsembril toimus 
Piilupesa Lasteaia lastevane-
mate üldkoosolek, kus arutati 
tekkinud olukorda. 

Põhjalik ekspertiis ja 
tõrje
Vallavalitsus on põhimõtte-
liselt kokku leppinud AS-iga 
Esmar, täpsemalt suuliselt hr 
Toomas Tooliga, et lepingut 
Piilupesaga pikendatakse ühe 

kuu võrra. Võimalikult kiiresti 
teostatakse põhjalik ehituslik 
ekspertiis, et selgitada välja, 
millised on niiskushallituse 
tekkimise ehituslikud põhju-
sed ning millises ulatuses maja 
ümberehitust vajab. Vastavalt 
sellele sõlmitakse jaanuarikuu 
jooksul uus leping, milles le-
pitakse kokku remondi aeg, 
ulatus ja uued rendihinnad, või 
kui kokkulepet ei saavutata, 
lõpetatakse rendileping. 

Detsembri lõpus alustatak-
se valla kulul Piilupesa Laste-
aias järkjärgulist niiskushalli-
tuse tõrjet. 

Vallavalitsus ja Viimsi 
Lasteaiad otsivad võimalikke 
asenduspindasid, kuhu vasta-
valt vajadusele saab ajutiselt 
Piilupesa Lasteaia rühmad 
ümber paigutada selleks ajaks, 
kui majas teostatakse remont 
või saavad valmis uued las-
teaia ruumid. Ajutised laste-
aia hooned peavad vastama 
päästeameti ja tervisekaitse 
eeskirjadele ning laste ümber-
paigutamine toimub rühmade 
kaupa, samade õpetajatega. 
Kas on vajadust asenduspinda-
de järele, selgub pärast ehitus-
ekspertiisi tulemusi ning läbi-
rääkimisi AS-iga Esmar. 

Vallavalitsus on välja kuu-
lutanud ka rendikonkursi uute 
lasteaiaruumide leidmiseks, 

mille vastuseid oodatakse 4. 
jaanuariks 2010. Rendikon-
kurss ei ole otseselt seotud 
Piilupesa Lasteaia probleemi-
dega. Vallavalitsus on olukor-
ras, kus uusi laenukohustusi ei 
saa võtta ja uusi lasteaedasid 
ei ole lähiaastatel võimalik 
vallal ehitada. Samas on Viim-
si vallas ca 700 last lasteaia 
järjekorras. Neist umbes 300 
vajavad reaalselt lasteaiakohta 
ning ainus viis luua uusi laste-
aiakohti on ruumide rentimine 
uute valla lasteaedade tarbeks.

Asendusruumid 
Samas, kui pea 200 last läheb 
sügisel vabanevatele kohtadele 
olemasolevates valla lasteae-
dades, tuleb leida ruumid veel 
umbes 120 lasteaiakoha soo-
vijale. Samas, vajaduse korral 
saab hankekonkursi pakkumisi 
kasutada ka Piilupesa Lasteaia 
lastele uute asendusruumide 
rentimiseks. 

Head Piilupesa lapsevane-
mad, õpetajad ja kogu lasteaia 
personal – vallavalitsus koos-
töös Viimsi Lasteaedadega 
teeb kõik, et Piilupesa Laste-
aia lapsed saaksid võimalikult 
kiiresti kaasaegsetele nõuetele 
vastavates ruumid. Lahenduse 
leiame igal juhul.

Urve Palo
abivallavanem

Pandeemilise 
gripi A/H1N1 
vaktsineerimise 
korraldusest
Vaktsineerimise eesmärk on suunatud otseselt 
haigestumise, raskete haigusjuhtude, hospitali-
seerimiste arvu ja suremuse vähendamisele ning 
kaudselt viiruse ülekandmise ja haiguse leviku 
piiramisele.

Vaktsineerimisele kuuluvad esmase prioriteedina siht- ja 
riskirühma kuuluvad isikud. Riskirühma kuuluvad isikud, 
kellele võivad haigestumine grippi või sellega kaasnevad 
tüsistused olla kindlatel kliinilis-epidemioloogilistel põh-
justel eluohtlikud ning keda tuleb seetõttu vaktsineerida 
kõrge haigestumise, raskete haigusvormide ning sellest 
tingitud võimalike surmajuhtumite vältimiseks. Sihtrüh-
ma kuuluvad isikud, kellel on tööst tingitud kõrgem oht 
haigestuda grippi, kes igapäevaselt puutuvad kokku suure 
hulga gripi riskirühma kuuluvate isikutega ning kes või-
vad grippi haigestumisel aktiivselt levitada gripiviirust 
riskirühma kuuluvatele isikutele.
Vaktsineerimisele kuuluvad:
l lapseootel naised, kes on end rasedana arvele võtnud, 
ning sünnitusjärgsed naised kuni 6 kuu jooksul pärast lap-
se sündi;
l lapsed vanuses 6–24 kuud;
l tervishoiutöötajad, kes on otseses kokkupuutes patsien-
tidega;
l Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, Tallinna ja Taru kõrg-
koolide arstipõhiõppe ja õepõhiõppe üliõpilased;
l piirivalve lennusalga ambulantslende teostavad töötajad;
l hoolekandeasutuste ja avahoolduse ning koduõenduse 
töötajad, kes on otseses kokkupuutes patsiendiga;
l lapsed ja noorukid vanuses 2–17 a., kes põevad raskeid 
kroonilisi või immuunpuudulikkusega kulgevaid haigusi;
l täiskasvanud vanuses 18–64 a., kes põevad raskeid kroo-
nilisi või immuunpuudulikkusega kulgevaid haigusi;
l farmatseudid ja proviisorid.

Vaktsineerimist gripi vastu korraldavad oma nimistu 
põhiselt perearstid. Siht- ja riskirühma kuuluvate isikute 
vaktsineerimine on tasuta.

Täiendavat informatsiooni vaktsineerimisest ja oma 
kuulumisest riskirühma on võimalik saada oma perearstilt, 
Tervisekaitseinspektsiooni nõuandetelefonilt (51 02 270) 
või väljaspool tööaega perearsti nõuandetelefonilt (1220).

Enn Rei 
Vallaarst

28.12.2009 - 11.01.2010 tööpäevadel kella 8.30 – 17.00 
(esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni, välja 
arvatud 31.12, kui vallamaja on avatud 14.00-ni) on Viimsi 
vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi aleviku, 
Astri tee 12 detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 
0,15 ha ja asub Astri tee ääres ning piirneb Nelgi tee 2, Pojen-
gi tee 4 ja Astri tee 10 maaüksustega. Planeeringu ülesandeks 
on krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu laiendamiseks 
ja grillinurga ehitamiseks. Üksikelamu planeeritav maksimaal-
ne kõrgus maapinnast on 8,5meetrit ja grillinurga maksimaal-
ne kõrgus on 5 meetrit. Suurim lubatud ehitusalune pindala 
on 300 m².

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detail-
planeeringute algatamise korraldused: 
1. Randvere külas, Mikusaun-Lepamäe kinnistu (planeeri-
tava ala suurus on ca 0,76 ha ja asub Randvere lahe ääres 
ning piirneb Tammenurme teega, Tammekivi tee 29, Tamme-
nurme tee 20, Kiviranna tee 17 maaüksustega, planeeringu 
ülesandeks on tingimuste väljaselgitamine maa-ala kaheks 
elamukrundiks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine 
üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks üldplaneeringu ko-
hasele väikeelamute maale ning avalikult teelt rannaalale 
juurdepääsu lahendamine).

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detail-
planeeringute kehtestamise korraldused: 
1. Pringi küla, Jaani I ja Jaani IV;
2. Pringi küla, maaüksus Mälestuskirik;
3. Viimsi alevik, Iirise tee 1 kinnistu.

Viimsi Muusikakoolil on 
saanud kenaks traditsioo-
niks kaks korda aastas 
– enne jõule ja kevadel 
– korraldada väljaspool 
oma väikese saaliga maja 
ülekooliline kontsert. 

Eelmisel nädalalõpul oligi 
muusikakooli kontsert Püha 
Jaakobi kirikus. Kontserdil sai 
kuulda paljusid pille, esinesid 
ka laululapsed ning kooli orkes-
ter ja jazzband. Seekordse esi-
nemise muutsid eriliseks kaks 
timpanit, mille omanikuks kool 
on saanud. 

“Ühe meie õpilase vane-
mad, perekond Petrovid, kes 
on firma Petromaks Spediito-
ri AS omanikud, tulid sügisel 
pakkuma, et tahavad kooli ra-
haliselt toetada,” rääkis Viimsi 
Muusikakooli direktor Urvi 

Haasma. “Olime üllatunud, 
kui nägime, kui suure summa 
nad meile üle kandsid. Oleme 
neile väga tänulikud meie pea-
le mõtlemast,” sõnas direktor. 

20 000 krooni ei tahetud 
väikeste asjade peale kulutada. 
Samas on kool ammu soovinud 
timpaneid, mis Urvi Haasma 
sõnul annavad orkrestrile tuge-
va põhja. Kool leidis oma eelar-
vest 37 000 krooni juurde ja nii 
saadigi osta kaks timpanit. 

“Vaja oleks veel ühte tim-
panit,” lisas direktor, “siis oleks 
meil klassikalise muusika esita-
miseks vajalik täiskomplekt.” 

Viimsi Muusikakoolis õpib 
kokku 142 õpilast. Õppida saab 
akordionit, flööti ja plokkflööti, 
kitarri, klaverit, löökpille, sak-
sofoni, vaskpille, viiulit, kont-
rabassi ja tšellot.  

VT

Muusikakooli 
orkestril nüüd ka 
kaks timpanit

Jõuluvanalt kingitusi!
Jõulumemmelt suur musi!

Aasta lõpuks pidutuju!
Uuel aastal kõik siis sujub!

Kauneid pühi ja kultuurset 
uut 2010. aastat soovib oma liikmetele, 

koostööpartneritele ja kogu valla rahvale

MTÜ Viimsi Huvikeskus



4 18. detsember 2009

5. detsembril toimunud 
heategevuslik aastalõpu-
ball tõi taas palju rõõmu 
nii ballikülalistele kui ka 
Viimsi erivajadustega 
lastele, sest balliga 
teeniti kokku üle 90 000 
krooni. Sellest ligi 20 000 
krooni suuruse summa 
annetasid Viimsi Inva-
ühingule Viimsi Kooli 
algkooli lapsed. 

Heategevusballiga koguti üle 
90 000 krooni

Balli korraldajad tänavad kõi-
ki balliga seotud inimesi ning 
loodavad, et kohtuvad teie kõi-
giga taas juba vähem kui aasta 
pärast!

Ball oli külalisterohke
Heategevuslikule ballile oli 
taas kogunenud täismaja. Kuu-
lati head muusikat, tantsiti, lasti 
end fotograafidel pildistada, 
uudistati oksjonile väljapandud 

esemeid ning veedeti oma sõp-
rade ja kolleegidega üks tore ja 
elamusterohke õhtu.

Liisi Koikson ja Teet Marg-
na olid õhtujuhtide rollis ning 
hoidsid kogu pika õhtu vältel 
üleval head tuju ja rõõmsat 
meelt. Õhtu peaesineja ansam-
bel Karavan osutus nii populaar-
seks tantsubändiks, et põrand 
oli kogu nende esinemise ajal 
hoogsaid kaari võtvaid tantsu-

paare täis. Omamoodi üllatu-
se pakkusid nii Viimsi Kooli 
kooliteatri lapsed, kes esitasid 
meeleolukaid katkendeid jaa-
nuaris esietenduvast lastemuu-
sikalist “Lumivalgeke ja seitse 
pöialpoissi“, kui ka Viimsi In-
vaühingu lapsed, kes koos Ita-
Riina Pedaniku laululastega 
üles astusid. 

Õhtule keeras vähe hevili-
kuma vindi peale Viimsi Kooli 

noortebänd Shape, tantsuilu 
pakkusid Lehti Kostabi must-
lastüdrukud ja vahva hiphop-
par tantsutrupist Magic Mush-
room. Lisaks õhtujuhi ametile 
laulis Liisi Koikson ka ise paar 
laulu, sealhulgas oli ka ülipo-
pulaarseks saanud tantsupeo 
avalaul “Tuulevaiksel ööl”. 
Oma hingestatud esinemisega 
ilmestas balliõhtut Laura Põld-
vere.

Aatriumi laval esitasid ko-
ketse ja meeleoluka kava ope-
retitähed Margit Saulep ja Alar 
Haak ning nende esinemise 
lõpetas fantastiline ilutulestik, 
mida sai nautida läbi Viimsi 
Kooli klaaslae.

Tänud kõikidele, kes 
aitasid!
Sellise suurejoonelise ürituse 
korraldamise puhul on alati 
palju abistajaid, kes vabatahtli-
kult ja heal meelel nõus panus-
tama oma aega ja vahendeid 
selleks, et üritus õnnestuks. On 
väga hea meel tõdeda, et aasta-
aastalt on nende inimeste ring, 
kes on balli korraldusse kaa-
satud, suurenenud ning kõik 
nad teevad seda suure rõõmu 
ja lustiga.

Viimsi Kooli algklassid 
soovisid ka sel aastal anda oma-
poolse panuse ja müüsid nädal 
aega kooli aatriumis omaküp-
setatud imemaitsvaid kooke ja 
saiakesi. Kogu teenitud tulu – 
ligi paarkümmend tuhat krooni 
– annetati Viimsi Invaühingu 
erivajadustega lastele.

Meie südamlikud tänud: 
LM Keskus; Horeca-Service; 
Baltix ja Erki Eismann; Pil-
le Raidmets; Viimsi algkooli 
õpilased, õpetajad ja lapseva-
nemad; Liisi Koikson; Teet 
Margna; Viimsi Kooliteater; 
Viimsi Kooli ansambel Sha-
pe; Laura Põldvere; Paul Da-
niel; mustlastantsuansambel 
Lehti Kostabi juhendamisel; 
Alar Haak; Margit Saulep; 
ansambel Bad Orange; Kara-
van; tantsugrupp Magic Mush-
room; Marika Steinberg; Viim-
si Vallavalitsus; Viimsi Lions 
Club; Viimsi Kool; Viimsi 
Lihatööstus; Viimsi Market 
(Toom Kauplused); AS Paljas-
saare Kalatööstus (Viciunai); 
Paat ja Riinu Rätsep; Ruf Eesti 
AS; Aleksandr Skripnikov; AS 
Eesti Eine; Tallink; Taivo Pil-
ler ja AS Shishi; Jaan Kolberg; 
Uniprint AS; Radisson; Menu 
Catering; Liviko; Viimsi Muu-
sikakooli Jazzband; Hanna En-
nomäe; Epp Orula; Mari-Liis 
Rahumets; Ita-Riina Pedanik 
ja tema laululapsed; Alari Ki-
visaar; Maile Grünberg; Evald 
Okas; Mari Roosvalt; Uno 
Roosvalt; Tunne Kelam; OÜ 
Redirect ja Siim Vaikna; Kät-
lin Puhmaste; Külli Talmar; 
Farwell; Spratfil; ALCOexp-
ress ja Ingrid Ehaver; Altia 
Eesti; Viimsi Noortevolikogu; 
Andrus Kalvet ning paljud era-
isikud, kes on MTÜ Viimsi In-
vaühingut nii rahaliselt kui ka 
isikliku abiga toetanud. Suur 
tänu ka kõikidele oksjoniese-
meid ostnud inimestele!

Annika Remmel
Viimsi Kooli 

kommunikatsioonijuht

Laval on Viimsi Kooli ansambel Shape. 

Kaunis saal ja hea muusika andsid õige ballimeeleolu. Fotod Kristjan Lepp  

Laulab Mirjam Pihlak. Sponsorite abiga ja emade kätega tehtud suupisted.

Mängib Viimsi Muusikakooli Jazzband Ott Kase juhatusel.

Esinevad pöialpoisid Viimsi Kooliteatri uuest muusikalist. 
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Viimsi, Rae ja Jõelähtme 
valla esindajad käisid 
Soomes õppereisil, et 
tutvuda põhjanaabrite 
Leader-programmi edu-
sammudega. 

Kolmepäevane reis viis kaks 
tosinat harjumaalast Turusse 
tutvuma Masku vallaga ja ko-
haliku Leaderi tegevusgrupi 
Varsin Hyvä ry esindajatega. 
Kuna Masku on Rae sõprus-
vald, oli rühmas enim Rae 
valla rahvast – Viimsist olid 
vaid Tammneeme külavanem, 
suvenaissaarlastest abielupaar 
ja Viimsi Teataja esindaja. 

Kui Masku vallavalitsuses 
oli külalistele kõigepealt val-
da arvudes tutvustatud, võttis 
sõnajärje üle kohaliku Leader-
programmi juht Heli Wells, 
kes on selles valdkonnas tööta-
nud 14 aastat – sama kaua, kui 
Leader on Soomes toiminud. 

Veidi arvude keelt
Varsinais-Soomes, kuhu kuu-
lub Masku vald, tegutseb viis 
Leaderi rühma, kes aastatel 
2007–2013 saavad kasutada 
22 miljonit eurot. Leaderi te-
gevus katab Soomes kõik val-
lad, mida oli 2007. aastal kok-
ku 396. Kogu maal tegutseb 
kokku 55 Leaderi rühma. 

Leader jagab raha asjalikele 
maaelu edendavatele projekti-
dele. Projektitaotlused vaada-
takse läbi kord kuus. Nõusole-
ku saanud taotlus suunatakse 
kohalikku ettevõtluskeskusse, 
kes teeb lõppotsuse. 

“Raha liigub aeglaselt, bü-
rokraatia on kasvanud,” tõdes 
Heli Wells. “Me oleme muutu-
nud ametnikeks.”

Taotluse esitamisest raha 
saamiseni kulub kuni kolm 
kuud. Euroopa Liit finantsee-
rib taotlusest 45%, Soome riik 
katab 35%, vald annab 20%. 

Leader-programmist saa-
vad investeeringu- ja arengu-
toetusi väiksed firmad. Mitme 
ettevõtte ühistaotlustel saavad 
toetust koolitus- ja turismipro-
jektid, stardiraha jagab ette-
võtluskeskus. Leaderi toetuste 
vähim summa on 5000, suurim 
150 000 eurot. 

Kuna sõideti tutvuma, siis 
kuluski aeg ringisõitmisele, et 
näha, millised projektid Masku 
vallas on Leaderi raha saanud.

Mõned projektinäited
Tuorla aianduskooli juures 
tegutseb majutuskesus. Selle 
juurde on asutatud kohvik-res-
toran ja kauplus. Viimast ongi 
Leader rahastanud, toetades 
ettevõtjat, kes on koolilt üüri-
nud poeruumid. Kaupluses on 
rõhk kohalikel ja mahetoode-
tel, jõulu eel on loomulikult 
ohtralt ka kingituseks sobivalt 
pakitud tooteid. 

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu 
käis Soomes õppereisil

Anne Moisander, keda tea-
takase ka rokklauljana, ren-
tis poolteist aastat tagasi paar 
aastat tühjana seisnud lauda 
ja asutas osaühingu Rokman-
ni ry. “Noortel polnud midagi 
teha, loopisid siin kividega 
aknaid sisse,” meenutas Anne 
oma ettevõtmise algust. See-
peale kutsuski ta needsamad 
noored kokku ja pani tööle. 

1911. aastal ehitatud laut, 
mille rendisumma on 10 eurot 
aastas, on saanud uue katuse 
(selle panek on veel osaliselt 
pooleli) ja aknad ning suure ja 
õdusa ruumi, kus on kohalikul 
rahval, eelkõige noortel tore 
koos käia. Lauta on sisse too-
dud vesi ja kanalisatsioon, ehi-
tatud korralik köök. Lauda taha 
on kerkinud lava ja helipult 
vabaõhukontsertide korralda-
miseks. 

Raha selleks kõigeks on tul-
nud protsendita pangalaenuga 
ja Leader-programmist. Leader 
on rahastanud katuse parandust, 
köögi ehitamist, välilava ja tee 
rajamist ning helitehnika ost-
mist. Palju töid on tehtud talgu-
te korras. Oma töötunde Anne 
kokku pole lugenud. “Ainuüksi 
rämpsu vedasime mehega lau-
dast välja 20 suurt koormat,” 
meenutas ta. Kogu mööbel on 
toodud oma kodust, saadud tut-
tavatelt ja külainimestelt. Loo-
mulikult ei puudu siin teler ja 
arvuti, raamatutest rääkimata, 
on ka kaks harmooniumi. 

Anne, kes on õppinud laste-
aiaõpetajaks ja töötanud laste-
aiajuhatajana, teeb noorsooööd 
vabatahtlikuna. Kolmel päeval 
nädalas käivad siin koos ümb-
ruskonna noored. Kui neid tu-
leb palju kokku, kutsub Anne 
endale külast abilisi. “Kee-
detakse kohvi, aetakse juttu, 
mängitakse kaarte, vaadatakse 
telerit, kuulatakse muusikat,” 
loetleb Anne tegevusi. Tava-
liselt tuleb kokku 15–20 last, 
vanusepiiri pole. 

Siin tegutseb ka kaks rokk-
bändi, täiskasvanute oma, kus 
Anne laulab, ja laste rokkbänd. 
Sellest ka nimi Rokmanni. 

Hoone kahel korrusel on 
kokku 1200 m2, millest suur osa 
on veel kasutamata, kuid plaan 
on olemas – näiteks tantsupõ-
rand. Jõulu eel läheb samas lahti 
jõululaat, kus päkapikkudena 
hakkavad tegutsema needsamad 
noored, kes siin koos käivad. 
Annel on ideid palju. Kuludest 
on ta ligi 75% toetuste kaudu 
tagasi saanud. 

Vanhaoskari ühenduse 
kooskäimiskoht
Varsinais-Soome külade ühen-
duse juht Tauno Linturanta 
selgitas meile, et Soomes on 
hägustunud linna ja küla piirid. 
Linnast maale kolinud inime-
sed pole harjunud külaelu põ-
himõtetega, ei talgute ega muu 
ühistegevusega. Külade ühen-
dus püüab olukorda muuta 

kõiki külaellu kaasa tõmmates. 
2009. aastal on ühendus 

saanud 1,9 miljonit eurot toe-
tust peamiselt külamajade ehi-
tamiseks või renoveerimiseks, 
keskkonna- ja veeprojektideks 
ning matka- ja kultuuriradade 
rajamiseks. 

2000. aastal loodud Varsi-
nais-Soome külade ühendus 
saab riigilt toetust 23 000 eu-
rot aastas. Ühenduse tegevu-
ses on tähtsal kohal ürituste 
korraldamine ja neisse elanike 
kaasatõmbamine, koostöö kor-
raldamine külade vahel, raha 
taotlemine, koolituste koordi-
neerimine ja info levitamine. 
Oma ruumid on ühendus saa-
nud endisesse kaupluse lao-
hoonesse, mis 30 aastat tühja-
na seisis. 

“Pärast Euroopa Liidu-
ga ühinemist tekkis võimalus 
sealt raha taotleda, et maja 
ümber ehitada kooskäimisko-
haks,” rääkis Tauno. Puitma-
terjal saadi tasuta, 3000 tundi 
tehti talgutöid. Nüüd on esime-
sel korrusel avar koosoleku-, 
õpi- ja peoruum, teisel korru-
sel on hulk kangastelgi töös. 

Lemu kodukandi ühendus 
taotles talukohta, mis tühja-
na seisis, et saada koduloo-
muuseumile laoruume. Lauda 
taastamiseks kulunud 17 000 
eurost saadi 13 000 Leader-
programmist. Nüüd näeb endi-
ne laut välja, nagu oleks uus. 

Meie oleme alguses
Eestis on loodud Leader-prog-
rammi elluviimiseks 24 koha-
likku koostöörühma. Möödu-
nud suvel alustasid Harjumaal 
tegevust Põhja-Harju ja Ida-
Harju koostöökogud. Põhja-
Harju Koostöökogusse kuulub 
kolm valda: Jõelähtme, Rae ja 
Viimsi. 

“Just lõpetame oma stra-
teegia koostamist,” rääkis 
Põhja-Harju Koostöökogu juht 
Arno Kannike, “seepärast teh-
tust me veel rääkida ei saa.”

2010. aastal jõutakse pro-
jektide esimese taotlusvoo-
runi. Leader-süsteem on meil 
küll sama mis Soomes, kuid 
rahastamine on erinev. Eestis 
on projektis ette nähtud 10% 
omafinansteeringut, 90% ra-
hast tuleb Euroopa Liidust. 
Meil ei anna riik toetust, nagu 
Soome. 

Annika Poldre

Anne Moisander pani vanas laudas elu käima. 

Vana lagunenud laut on ümber 
ehitatud. 

Vanas laohoones on külal koht, kus koos käia ja võimalus käsitööd 
teha. 

Leader-programmist toetust saanud projektiga avatud külapoes on 
müügil palju kaupa ümbruskonnast.
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V1 Haabneeme – Rohuneeme
Marsruut: Ravi tee, Rohuneeme tee, Kalmistu tee

Peatus Viimsi haigla

Tööpäev Laupäev Pühapäev
5 30     
6 14, 45 6 00   
7 20, 48 7 04 7 08 
8 20, 45 8 12 8 13 
  9 42   
10 05   10 00 
11 00 11 11 11 24 
12 20 12 25 12 38 
13 23, 59 13 39 13 53 
14 22, 59     
15 16, 49 15 04 15 07 
16 13, 50 16 18 16 27 
17 06, 40 17 39 17 45 
18 03, 32     
19 13 19 26 19 39 
20 14, 52 20 32 20 46 
21 28 21 35 21 52 
22 16 22 42 22 41 
23 14, 53 23 52 23 40

V1 Rohuneeme – Haabneeme
Marsruut: Kalmistu tee, Rohuneeme tee, Ravi tee

Peatus Rohuneeme

Tööpäev Laupäev Pühapäev
5 42     
6 27, 58 6 13   
7 36 7 17 7 21 
8 03, 35 8 25 8 26 
9 00 9 57   
10 20   10 15 
11 15 11 26 11 39 
12 35 12 40 12 53 
13 38 13 54   
14 14, 37   14 08 
15 14, 31 15 19 15 22 
16 04, 28 16 33 16 42 
17 05, 21, 55 17 52 17 58 
18 18, 49     
19 30 19 39 19 52 
20 27 20 45 20 59 
21 05, 41 21 48   
22 29 22 55 22 05, 54 
23 27   23 52 
0 06 0 03  

V1K Haabneeme – Kelvingi – Leppneeme
Marsruut: Ravi tee, Rohuneeme tee, Reinu tee, 
Meresihi tee, Leppneeme tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 55     
6 33 6 28   
7 06 7 34 7 37 
8 01 8 43 8 48 
9 22     
10 43 10 42   
11 33 11 46 11 04, 55 
12 44 12 58   
13 37   13 10 
14 35 14 24 14 25 
15 35 15 40 15 44 
16 22 16 54   
17 25   17 01 
18 18, 51 18 17 18 17 
19 28 19 55   
20 30   20 07 
21 06, 58 21 01 21 18 
22 46 22 05 22 08 
23 27 23 13 23 08

 
V1K Leppneeme – Kelvingi - Haabneeme
Marsruut: Leppneeme tee, Reinu tee, Rohuneeme 
tee, Ravi tee

Peatus Leppneeme lasteaed
Tööpäev Laupäev Pühapäev

6 11, 49 6 44   
7 22 7 50 7 53 
8 19     
9 40 9 01 9 06 
11 01, 51 11 00 11 22 
  12 04 12 13 
13 02, 55 13 16 13 28 
14 53 14 42 14 43 
15 53 15 58   
16 40   16 02 
17 43 17 11 17 17 
18 34 18 33 18 33 
19 07, 44     
20 46 20 11 20 23 
21 22 21 17 21 34 
22 14 22 21 22 24 
23 02, 43 23 29 23 24

V2 Haabneeme – Leppneeme – Randvere
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme tee, 
Kiigemäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev Laupäev Pühapäev

5 56     
6 17, 41 6 00   

7 42 7 22 7 33 
8 14, 39 8 45   
9 19   9 01 
10 51 10 18 10 32 
12 20 12 09 12 22 
13 49 13 36 13 50 
14 44     
15 41, 59 15 06 15 17 
16 28 16 36 16 48 
17 01, 25     
18 06, 53 18 05 18 15 
19 54 19 55 19 57 
21 23 21 24 21 17 
22 36 22 52 22 55 
23 59 23 52 23 43

V2 Randvere – Leppneeme – Haabneeme
Marsruut: Randvere tee, Tammneeme tee, Luha-
ääre tee, Kiigemäe tee, Leppneeme tee, Ravi tee
Peatus Hansunõmme

Tööpäev Laupäev Pühapäev
6 19, 41 6 22   
7 09 7 48 7 59 
8 07, 39     
9 06, 46 9 15 9 27 
  10 44 10 58 
11 18     
12 48 12 35 12 48 
14 17 14 02 14 16 
15 09 15 32 15 45 
16 08, 24, 56     
17 26 52 17 02 17 14 
18 34 18 32 18 42 
19 22     
20 22 20 21 20 23 
21 49 21 48 21 41 
23 03 23 17 23 17

V3 Haabneeme – Viimsi – Soosepa
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Lubja tee, Aian-
di tee, Nelgi tee
Peatus Viimsi haigla

Tööpäev Laupäev Pühapäev
5 47     
6 45 6 47   
7 24, 58   7 08 
8 31 8 14 8 33 
9 07, 35 9 49 9 56 
10 20     
11 44 11 29 11 51 
13 07 13 03 13 15 
14 13, 46 14 29 14 46 

15 19, 51     
16 36 16 05 16 15 
17 16, 51 17 38 17 42 
18 39 18 59   
19 13   19 01 
20 00, 50 20 46 20 48 
21 43     
22 42 22 19 22 26 
23 27

 
V3 Soosepa – Viimsi – Haabneeme
Marsruut: Nelgi tee, Aiandi tee, Lubja tee, Rand-
vere tee, Ravi tee
Peatus Soosepa

Tööpäev Laupäev Pühapäev
6 00 6 59   
7 00, 38   7 20 
8 13, 46 8 26 8 45 
9 21, 50     
10 35 10 01 10 09 
11 59 11 42   
    12 04 
13 21 13 16 13 28 
14 28 14 42 14 59 
15 01, 34     
16 06, 51 16 18 16 28 
17 31 17 51 17 55 
18 06, 53     
19 27 19 11 19 14 
20 15 20 58   
21 05, 56   21 01 
22 55 22 31 22 39 
23 41

        
V4 Haabneeme – Leppneeme – Randvere 
– Muuga – Mähe – Haabneeme
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Leppneeme 
tee, Kiigemäe tee, Luhaääre tee, Tammneeme tee, 
Muuga tee, Aiandi tee

Peatus Viimsi haigla

Tööpäev
7 12 
14 09 
15 04 58

V4 Haabneeme – Mähe – Muuga – Rand-
vere – Leppneeme – Haabneeme
Marsruut: Ravi tee, Randvere tee, Aiandi tee, 
Muuga tee, Tammneeme tee, Luhaääre tee, Kiige-
mäe tee, Leppneeme tee

Peatus Viimsi haigla
Tööpäev

7 56 

Viimsi valla bussiliinide sõiduplaan alates 1. detsembrist 2010

Harjumaa aastalõpuball 
Rahvusooperis Estonia 
toimub traditsiooniliselt 
30. detsembril algusega 
kell 18.

 
Ainult aasta kaheks viimaseks 
päevaks on Rahvusooperis Es-
tonia ette valmistatud eriprog-
rammi, millest 30. detsembril 
on võimalik osa saada kõigil 
harjumaalastel. Lisaks on Har-
jumaa Omavalitsuste Liit 
Harjumaa ballile koostanud 
programmi talveaias (mida 31. 
detsembri ballil ei ole). 

Väike ülevaade 30. det-
sembril toimuvast:

Operetikavas "Viin – mu 
unistuste linn!" laulavad J. 

Harjumaa aastalõpuball
Straussi, I. Kalmani, F. Lehari 
jt heliloojate tuntud muusikat 
Estonia parimad solistid Janne 
Ševtšenko, Helen Lokuta, Priit 
Volmer, Urmas Põldma, Rene 
Soom ja Andres Köster.

Teises pooles näeb džässi- 
ja tantsukava Raimond Valgre 
muusikale "Suudlus Kuuval-
gel", milles on kaastegevad 
Villu Veski ja Tiit Kalluste 
Swingband, solist Marko Mat-
vere.

Etenduste vaheaegadel 
mängib tantsuks Politseior-
kestri Bigband, solist Gerli 
Padar.

Samal ajal on mitmekesi-
ne programm talveaias, kus 
astuvad sellel aastal üles etno-

džässmuusika lipulaev ansam-
bel Vägilased, Rakvere teatrist 
ansambel HEA ehk Hea Eesti 
Ansambel, solistid Ülle Licht-
feldt, Maarika Vaarik, Toomas 
Suuman ja Eduard Salmistu. 
Ansambli HEA esinemise va-
hel näeb tantsutrupi Twister 
etendust "Talveshow". Lisaks 
neile esinevad talveaias Turba 
tütarlastekoor ning Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemia kam-
merorkester.

Pilet kõigest sellest osasaa-
miseks maksab ainult kuni 500 
krooni.

Info ja tellimine tööpäe-
vadel k 10–16, tel 683 1260, 
e-post estonia@opera.ee.

 Ruth Jürisalu
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5.–6. detsembril toimus 
Põhja-Harju piirkonna 
MTÜde eestvedajatele 
2-päevane koolitusreis.

Rae vallas tegeleb koolituse-
ga MTÜ Alustame Algusest 
ja kuna selle koolitajana olen 
korraldanud mitmeid õppesõite 
Kodukant Harjumaa rahvale, 
siis mõtlesime nüüd Põhja-

Viimsi Pensionäride 
Ühendus korraldas 
detsembrikuu esimesel 
laupäeval huvikeskuses 
viiendat korda laada. 

Kõige kaugemad müüjad olid 
tänavu Saaremaalt. Esinejad 
olid seekord Järvakandi kü-
lakapell ja šõugrupp. “Järva-
kandi meesansambel käis meil 
ballil esinemas, kõigile meel-
disid nad väga, seepärast kut-
susime taas Järvakandi rahvast 
esinema,” rääkis laada üks 
korraldajaid Viiu Nurmela. 

Nagu reklaamid olid luba-
nud, sai laadal osta jõulukaupa 
ja käsitööd. Oli kingi ja saa-
paid, sukki ja sokke, lamba-
nahku ja kindaid-veste, oli ke-
raamikat, ehteid, klaasvitraaže 
ja kauneid pilte. Põlvamaal 
asuva Tsuburka talu kaubaks 
olid meed, salvid ja mahevil-
jad.

Taas oli hea minek kodu-
perenaise kõrvitsahoidistel ja 
kodus küpsetatud pirukatel. 

Viimsilane Vainu Tuulik, 
kes mullu müüs lapselaste 
valmistatud piparkoogitainast, 
oli seekord laadal kilekottidest 
tehtud põrandavaipade, arvuti-
patjade ja punapõsksete õun-
tega. Kannu talu Harjumaalt 
Keila vallast müüs edukalt 
küüslauku. 

Mõnede arvates oli täna-
vu ostjaid vähem kui mullu. 
Müüjate rivi oli küll lühem. 
Võib-olla polegi alati kõige 
tähtsam ostmine või müümi-
ne, vaid kodunt väljatulek ja 
seltsielu.

VT

Toimus viies Viimsi sügislaat

p Külalisesinejad Järvakandist.

u Tragid küünlamüüjad.

t Mahetaluniku kaubal on 
minekut.

y Järvakandi naised laval tõid 
saali elevust.

Fotod Enn Teimann

Käivitus projekt “MTÜd Põhja-Harju 
piirkonnas jätkusuutlikumaks”

Harju Koostöökogu juhatuse 
liikme Arno Kannikesega, et 
järjekordse koolituse sihtgru-
piks võiks võtta Põhja-Harju 
MTÜde eestvedajad. Koostöö-
partneriteks tulid lisaks MTÜ 
Põhja-Harju Koostöökogule 
Rae vallavalitsus ja MTÜ Ko-
dukant Harjumaa. Nemad pa-
nid oma õla alla rahalises väl-
jenduses.

Eesmärgiks info rahas-
tamisvõimalustest 
Koolitusreisi eesmärk oli 
anda MTÜde esindajatele 
igakülgset infot rahastamis-
võimalustest läbi erinevate 
projektitaotluste koostamise. 
Samuti kohtuda teiste maa-
kondade MTÜde esindajate-
ga, et vahetada kogemusi ja 
saada uusi entusiastlikke ideid 
MTÜde tegevusteks. Ning et 
sõit ei kestaks kaua ja igavalt, 
jagas koolitaja juba sõidul 
punktist A punkti B õpetus-
sõnu, kuidas planeerida oma 
aega, et olla efektiivsem ja 
oma eesmärkide täitmisega 
toime tulla.

Esimesel õppepäeval kü-
lastasime Järva-Jaanis asuvat 
vanatehnika varjupaika, mis 
tegutseb tänu entusiastlikule 
eestvedajale Tuve Kärnerile. 
Sealt sõitsime edasi Olustvere 
mõisa, kus tutvusime mõisa 
tegevustega. Tore oli vaadata 
ruume, mis olid remonditud 
projektidest saadud rahastu-
sega. Olustvere mõisa lähedal 

asub Olustvere tähetorn. Jälle 
koht, mis on külastajatele ava-
tud tänu entusiastlikule eestve-
dajale, füüsikaõpetaja Oskar 
Noorkõivule. Sealne poolteist 
tundi möödus väga kiiresti. 
Paljud julgemad tegid kaasa 
ka “inimkatsed”, mis selgita-
sid piltlikult ja väga huvitavalt 
füüsikalisi nähtusi.

Ööbimiskoht oli meil ette 
nähtud Nuustakul. Iga õppimi-
ne käib ju käsikäes lõõgastuse-
ga. Kõik oli kontrolli all ning 
järgmisel hommikul olid osa-
lejad väga ärksate nägudega 
ootamas uut loengut. Teemaks 
– rahastamisvõimalused. 

Meiega liitus ka Valgamaa 
ettevõtlik naine Aili Keldo, 
kelle õlgadel on aastaid olnud 
Valgamaa Kodukandi juhtimi-
ne, MTÜde juhendamine ja 
nüüd ka Leader-tegevus. Kuna 
meie õppegrupi üheks rahasta-
jaks oli Põhja Harju Koostöö-
kogu ehk Leader, siis oli väga 
huvitav Ailile esitada küsimu-
si, mis üldse on Leader-tege-
vus ning mida ta annab.

Nuustakult lahkudes kü-
lastasime Sangaste Seltsimaja, 
kus saime heatahtliku kades-
tamisega vaadata remonditud 
avaraid ruume ja kuulata seda, 
kui palju aitab Sangaste valla-
valitsus kaasa nii tegevuste ra-
hastamisele kui ka maja ülalpi-
damisele. Ning samuti ka seda, 
kuidas neil on läinud projekti-
taotluste koostamisel ja pärast 
tegevuste elluviimisel.

Tagasiteel koju kuulasid 
osalejad 3,5 tunni vältel koo-
litaja väga informatiivset jut-
tu sellest, kuidas korraldada 
MTÜde tegevust, milliseid 
projekte võiks kirjutada, miks 
on vaja raamatupidamist ja 
veel paljut muudki vajalikku.

Veel saab liituda
Tulemas on sama koolitustsük-
li kolmaski koolituspäev. See 
toimub Rae Kultuurikeskuses 
(kuupäev ei ole veel paigas) 
auditoorse õppena. Sellel päe-
val räägime finantsplaneeri-
mise osatähtsusest MTÜdes, 
raamatupidamise aastaaruande 

Raimo Tann, üks Viimsi külavanematest ja Lubja küla MTÜ-st 
füüsikakatseid sooritamas.

koostamisest, MTÜde seadus-
andlusest ja õigussuhetest. Kui 
nüüd keegi veel tahab sellel 
osaleda, siis on see võimalik. 
Neile, kes koolitusreisil ei osa-
lenud, on vajalik investeerida 
sellesse õppepäeva 150 kroo-
ni. Huvi korral võtta ühendust 
e-posti aadressil info@alusta-
mealgusest.ee.

Õppereisil osales kokku 
36 inimest. Tagasisidelehtedelt 
võib lugeda, et osalejad hinda-
sid õppereisi väga vajalikuks ja 
selle korralduslikku poolt väga 
kõrgelt ning ootavad võimaluse 
korral uut väljasõitu.

Täname rahastuse eest kõi-
ki toetajaid: MTÜd Põhja-Har-
ju Koostöökogu – Leader ra-
hastus, Rae vallavalitsus, MTÜ 
Kodukant Harjumaa – KOP 
rahastuse projekti toel “Enese-
müük kui MTÜde ellujäämise 
üks alustalasid”.

Marianne Rosenfeld
koolitusreisi eestvedaja-koolitaja,
MTÜ Alustame Algusest  juhataja,

MTÜ Kodukant Harjumaa 
tegevjuht

Pilte eakate 
jõulupeolt
Toimetusele saatis kirja 
Henri Siht: “Jagaksin mee-
leldi teiega ning peol vii-
bijatega seda üsna väikest 
pildiseeriat. Kuna minu 
üllatuseks olid palju ea-
kad nõus pilte internetist 
vaatama, siis käisin välja 
idee, et interneti aadressi 
vahendan neile teie abi-
ga. Pildid on üleval veebis 
www.segasumma.planet.
ee/viimsi.

Niisiis saavad kõik 
peolised ja teisedki huvi-
lised sellel aadressil pilte 
vaadata.

Lugupidamisega, 
Henri Siht

Uuel aastal
inglise keele
kursused
Jaanuar  – mai 2010
Viimsi Huvikeskuses, 
Nelgi tee 1

l ALGAJAD
l TAASALUSTAJAD
l KESKASTE
l EDASIJÕUDNUD
l RIIGIEKSAMI ETTE-
VALMISTUS
l INDIVIDUAALTUNNID

Hinnad väga soodsad!

Info ja registreerimine:
tel. 623 9982;  
mob. 5667 6657
e-mail: reelisalu@hot.ee
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08.12.2009 ISTUNGI OTSUSED
nr 115 Kinnistu omandamine ja kohustuste ülevõtmine (Karulaugu lasteaed-algkool)
nr 116 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Pringi küla, kinnistu 
Rohuneeme tee 53/Kingu
nr 117 Lubja külas teede kinnistute omandamine (Van Dahl Investments OÜ)
nr 118 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine

8. detsember 2009 nr 116 
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Pringi küla, kinnistu 
Rohuneeme tee 53/Kingu
“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1, “Looduskaitseseaduse” § 40 lõike 1 ja lõike 3 ning lõike 4 punkti 
2 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel ning arvestades, et planeering on koostatud 
koostöös Tallinna Tervisekaitsetalitusega, Põhja-Eesti Päästekeskusega, Põhja Regionaalse Maan-
teeametiga ja olemasolevate ning projekteeritavate tehnovõrkude valdajatega ja lähtudes asjaolust, 
et detailplaneeringuga kavandatud restorani väliterrass paikneb osaliselt ranna ehituskeeluvööndis, 
mistõttu on planeeringuga kavandatu elluviimiseks vajalik Keskkonnaameti nõusolek ja arvesse 
võttes vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni ettepanekuid, Viimsi 
Vallavolikogu:
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja pärast Keskkonnaameti nõusoleku saamist ehituskeeluvööndi vähendamiseks esi-
tada avalikule väljapanekule Viimsi vallas Pringi külas kinnistu Rohuneeme tee 53/Kingu detail-
planeering (Guru Projekt OÜ töö nr DP-01-08-08), millega suurendatakse krundi ehitusõigusega 
kavandatud hoonete ehitusalust pindala ja määratakse ehitusõigus restorani välisterrassi ehitamiseks 
14 meetri kaugusele tavalisest veepiirist.
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 Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees

8. detsember 2009 nr 118
Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine
Tuginedes “Viimsi valla põhimääruse” § 39 lõikele 1-3 ning võttes aluseks 01.12.2009 esitatud kir-
jalikud taotlused nr 1-13/344, 1-13/345, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Registreerida Viimsi Vallavolikogu fraktsioon “Viimsi Reform” järgmises koosseisus:
esimees: Jaan Alver
liikmed: Raivo Kaare, Valdur Kahro, Ants Savest, Aare Ets, Enn Sau.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees

08.12.2009 ISTUNGI MÄÄRUSED

8. detsember 2009 nr 25
Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord
Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse seaduse” § 11 lõike 1, “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 22 lõike 1 punkti 36, “Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 35 ja § 56 alusel 
juhindudes Vabariigi Valitsuse 20.veebruari 1996.a määrusest 50 “Kohaliku omavalitsuse ametnike 
ametikohtade nimetuste kehtestamine”.

1. peatükk
VIIMSI VALLA AMETIASUTUSTE STRUKTUUR JA TEENISTUJATE KOOSSEIS
§ 1.Viimsi valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.
§ 2. Vallavalitsusele õiguste andmine
Vallavalitsus võib aasta jooksul teha muudatusi ametiasutuste (v.a vallavolikogu kantselei) struktuu-
ris ja teenistujate koosseisus vallavolikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

2. peatükk
VIIMSI VALLA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE TÖÖ TASUSTAMISE KORD
1. jagu
Palgapoliitika
§ 3. Palgapoliitika põhimõtted
(1) Viimsi valla ametiasutuste palgapoliitika on ühtne. Töö tasustamise praktika peab toetama Viim-
si kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata, säilitada ja motiveerida 
võimalikult kõrge tasemega vallateenistujaid.
(2) Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja Viimsi valla õigusaktidest.
(3) Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama  kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete efek-
tiivset elluviimist ja olema avalikud.
(4) Vallavalitsuse eesmärgiks on maksta teenistujatele nende töö eest adekvaatset tasu, mis oleks 
Viimsi tööjõuturu keskmisel tasemel.
(5) Töö tasustamise süsteem peab olema motiveeriv ja suurendama teenistujate huvi täiendõppeks 
ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.
(6) Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile teenistujatele ning töö tasustamise 
süsteem turvaline.

(7) Arvestades teenistuja töösaavutusi, kvalifikatsiooni ja kompetentsust tugineb palgakorraldus 
peamiselt ametikohale.
(8) Vallateenistujaid tasustatakse rahaliselt, makstes palka, mis tagaks nende arvestatava elukvali-
teedi ja võimaldaks pidevat enesearendamist.
(9) Palk koosneb kindla suurusega ametipalgast, töötulemustel põhinevatest lisatasudest ja preemia-
test. Põhilise osa palgast moodustab ametipalk.
(10) Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, et osaliselt toetatakse teenistujate 
tööga otseselt seotud vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või sidekulude hüvitamine), ter-
vise ja töövõime säilimist ning sotsiaalsete garantiide tagamist.
(11) Vallavalitsus peab tagama töö tasustamiseks valla eelarves ettenähtud vahendite efektiivse ka-
sutamise, mis võimaldab palgasüsteemi käigushoidmise pikema aja jooksul.

2. jagu
Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine
§ 4. Üldsätted
(1) Valla ametiasutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavoli-
kogu, samuti kinnitab vallavolikogu ametiasutuse põhimääruse ja teeb selles muudatusi.
(2) Valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kin-
nitamine on vallavolikogu ainupädevuses.
(3) Valla ametiasutuste (v.a vallavolikogu kantselei) struktuuri, teenistujate koosseisu ning palga-
määrad ja palgatingimused esitab vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsus. Vallavolikogu kant-
selei struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab vallavolikogule 
kinnitamiseks vallavolikogu esimees.
(4) Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuuluvusest vasta-
vasse ametinimetuste põhigruppi.
(5) Vallavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu (näidates selles ära 
ametiasutuste struktuuri, teenistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse vastavasse 
ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks üldjuhul samaaegselt valla eelarve kinnitamisega.
(6) Lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste struktuurist ja teenistujate koosseisust, 
teenistujate palgamääradest kinnitab vallavolikogu esimees vallavolikogu kantselei osas ning valla-
vanem teiste valla teenistujate osas teenistujate koosseisunimestikud koos ametikohtade ametipalka-
dega, vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud palgamääradele (koefitsientidele).
(7) Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvitus-
te maksmisel riigi ning valla õigusaktidest.
(8) Vallaametnike sotsiaalsed garantiid kehtestab vallavolikogu.
§ 5. Töö tasustamise süsteemi ülesehitus
(1) Teenistujate ametikohad on tulenevalt “Avaliku teenistuse seadusest” jagatud ametnikeks ja abi-
teenistujateks järgmiselt:
1) ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik;
2) abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud 
tehniline töötaja.
(2) Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põhigruppidesse:
1) juhid;
2) nõunikud;
3) vanemametnikud;
4) nooremametnikud.
(3) Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste 
tasemest, mis ametnike puhul (v.a vallavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikud) kajas-
tatakse ametijuhendites.
(4) Teenistujate töö tasustamise aluseks on koefitsient vallavanema ametipalgast. Vallavoliko-
gu kehtestab igale ametnike põhigrupile koefitsiendi alam- ja ülemmäära. Teenistuja ametipalga 
määrab vallavanem teenistuja otsese juhi ettepanekul, võttes aluseks koefitsientide vahemiku selles 
ametnike põhigrupis, kuhu ametnik kuulub. 
(5) Kuupalgamäärade muutmine, arvestades tarbijahinnaindeksi muutumist ning muudatusi Viimsi 
tööjõuturul, otsustatakse üldjuhul samaaegselt järgmise aasta valla eelarve koostamise põhimõtete-
ga ning teenistujate palgamäärad esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks koos järgmise aasta Viim-
si valla ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraga.
§ 6. Töö tasustamise süsteemi rakendamine
(1) Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele kinnitatud palgamäärad ning neile vasta-
vad kuupalgamäärad, mille järgi arvutatud töötasu suurendatakse teatud protsendi võrra lisatasude, 
preemiate ja toetuste maksmiseks, samuti nähakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.
(2) Palk on tasu, mida makstakse teenistujatele töö eest. Palk koosneb ametipalgast (põhipalgast) ja 
teenistujale makstavatest lisatasudest ning preemiatest.
(3) Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis määratakse teenistujale tulenevalt tema 
ametikohast ja ametikohale ettenähtud palgamäärast ning mida on teenistujal õigus saada alates 
teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.
(4) Teenistujale võib maksta lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi eelarves ettenähtud tööta-
suvahendite piires.
(5) Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks ametipalgale täiendavate tööülesannete täit-
mise (sh puuduva ametniku ülesannete täitmise), nõutavast tulemuslikuma töö (edaspidi - tulemus-
liku töö) eest või muudel seaduses ettenähtud juhtudel.
(6) Lisatasu tulemusliku töö eest on ametniku kvalifikatsioonist, võimekusest, kogemustest, oskus-
test ja tehtud töö kvaliteedist tulenev palgaosa.
(7) Tulemuspreemia on tasu, mida makstakse teenistujale eelnevalt püstitatud eesmärkide saavuta-
misel.
(8) Lisatasu tulemusliku töö eest, preemiat ja puhkusetoetust ei maksta teenistujale distsiplinaarka-
ristuse kehtivuse ajal.
(9) Puhkusetoetust makstakse teenistujale kuni ühe kuu ametipalga ulatuses. Üldjuhul makstakse 
puhkusetoetus välja koos kollektiivpuhkuse puhkusetasu väljamaksmisega Juhul kui teenistuja ei 
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puhka kollektiivpuhkuse ajal, makstakse puhkusetoetus välja muul ajal vallavanema käskkirja alu-
sel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta 
piirangut ei rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt valla ametiasutuses seoses 
tema valimise või nimetamisega teisele ametikohale muus valla ametiasutuses või toimus vabasta-
mine seoses teenistustähtaja möödumisega.
(10) Katseajal võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenähtud ametipalgast madalama ameti-
palga. Ametipalga määramise sama põhimõtet võib rakendada kuue kuu jooksul ka määratud ajaks 
teenistusse võetud ajutiselt äraoleva ametniku asendajale ja teisele ametikohale üleviidud ametniku-
le. Katseajal preemiat üldjuhul ei maksta.
(11) Teenistujate koolituskuludeks nähakse valla eelarves ette vahendid kuni ühe kuu ametipalga 
suuruses summas iga teenistuja kohta.
§ 7. Puuduva ametniku ülesannete täitmine 
(1) Puuduva ametniku ametisse nimetamise õigust omav isik võib ajutiselt äraoleva ametniku asen-
damiseks või vaba ametikoha täitmiseks edasilükkamatutel juhtudel, kui ametiasutuse normaalne 
töö oleks ametniku puudumise tõttu takistatud ja asendaja või kohusetäitja teenistusse võtmine ei 
ole võimalik või otstarbekas:
1) jagada puuduva ametniku ülesanded teiste ametnike vahel, vabastamata neid oma ülesannete 
täitmisest;
2) panna puuduva ametniku ülesanded teisele ametnikule, vabastades viimase tema ülesannete täit-
misest;
3) panna puuduva ametniku ülesanded osaliselt teisele ametnikule, vabastamata teda oma ülesannete 
täitmisest. 
(2) Ametnik võib käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud ülesannete ajutisest täitmisest keelduda, 
kui nende täitmine on talle tervise tõttu vastunäidustatud või eeldab kõrgemat kvalifikatsiooni või 
teistsugust erialast ettevalmistust kui see, mis on antud teenistujal. 
(3) Ametnik ei või käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel samas ametiasutuses puuduva ametniku 
ülesandeid täita üle kahe kuu kalendriaastas. Kui puuduvat ametnikku asendab tema koosseisuline 
asetäitja või kui isik on andnud kirjaliku nõusoleku puuduva ametniku ülesannete täitmiseks pikema 
perioodi vältel, siis seda tähtaega ei kohaldata. 
(4) Ametnikele, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 1 alusel asendavad puuduvat ametnikku, 
makstakse lisaks nende enda palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga ulatuses proport-
sionaalselt neile pandud puuduva ametniku ülesannete hulgale. Lisatasu määrab ametniku ametisse 
nimetamise õigust omav isik.
(5) Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 2 alusel asendab puuduvat ametnikku, 
makstakse puuduva ametniku ametipalka, kui see on tema ametipalgast suurem, ja lisatasusid, mil-
lele asendajal on õigus. Kui puuduva ametniku ametipalk on asendaja ametipalgast väiksem, säili-
tatakse asendajale tema senine palk. 
(6) Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 3 alusel asendab puuduvat ametnikku, 
makstakse lisaks tema enda palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga ulatuses proportsio-
naalselt temale pandud puuduva ametniku ülesannete hulgale. Lisatasu määrab ametniku ametisse 
nimetamise õigust omav isik.
§ 8. Lisatasu teenistusaastate eest
(1) Lisatasu maksmise aluseks teenistusaastate eest on “Avaliku teenistuse seaduse” paragrahvi 37 
lõige 2:
1) alates 5-aastasest teenistusstaažist 5%  ametipalgast;
2) 10-15-aastase teenistusstaaži korral 10% ametipalgast;
3) alates 15-aastasest teenistusstaažist 15%  ametipalgast.
(2) Lisatasu makstakse kõigile teenistujatele sellest päevast, kui neil tekib õigus nimetatud lisata-
sule.
(3) Lisatasu teenistusaastate eest makstakse ka vallavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele 
aseesimehele ning palgalisele vallavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu täiendava sellekohase ot-
suseta. 
§ 9. Lisatasu akadeemilise kraadi eest
(1) Lisatasu maksmise aluseks ametnikule on “Avaliku teenistuse seaduse” paragrahv 38:
1) magistrikraadi eest 10% ametipalgast, kui ametnik on esitanud magistrikraadi olemasolu tõenda-
va dokumendi;
2) kui ametnik omab rohkem kui üht magistrikraadi, siis makstakse talle iga kraadi eest 10% ameti-
palgast, kuid kokku mitte rohkem kui 20% ametipalgast;
3) doktorikraadi eest 20% palgamäärast, kui ametnik on esitanud akadeemilise kraadi olemasolu 
tõendava dokumendi; 
4) kui ametnik omab rohkem kui ühte doktorikraadi, siis makstakse talle iga kraadi eest 15% ameti-
palgast, kui kokku mitte rohkem kui 30% ametipalgast;
(2) Lisatasu akadeemilise kraadi eest makstakse ka vallavolikogu palgalisele esimehele või palgali-
sele aseesimehele ning palgalisele vallavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu täiendava sellekohase 
otsuseta.
§ 10. Vallaametnike sotsiaalsed garantiid
(1) Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seoses vanaduspensionile jäämisega 
võib maksta talle hüvitust, kui ta on töötanud valla ametiasutuses pidevalt:

1) 3 kuni 6 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;
2) 6 kuni 10 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;
3) üle 10 aasta – nelja kuu ametipalga ulatuses.

(2) Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise 
töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses 
sätestatud hüvitustele.
(3) Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust ametniku pärijale kolme 
kuu ametipalga ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud toetustele. Toetust ei maksta juhul, kui 
pärijaks on riik või kohalik omavalitsus. 
(4) Ametnikule võib maksta hüvitust teenistusest vabastamisel kuni kuue kuu ametipalga ulatuses 

vallavalitsuse korralduse alusel. 
(5) Käesoleva paragrahvi  2. ja 3. lõikes ettenähtud hüvitust ja toetust makstakse tingimusel, et amet-
nik oli teenistuses valla ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.
(6) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes ettenähtud toetust makstakse 5. lõikes sätestatud teenistusajast 
lühema teenistusaja korral riikliku matusetoetuse summa ulatuses.
(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1. – 4. ettenähtud hüvituste ja toetuste maksmiseks eraldatakse 
täiendavad rahalised vahendid valla reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse 
nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

3. jagu 
Juhtide töö tasustamine
§ 11. Valla tippjuhtide töö tasustamine
(1) Valla tippjuhtide töö tasustamise aluseks on valla tippjuhtide palgamäärad.
(2) Valla tippjuhid on:
1) vallavolikogu esimees ja aseesimees;
2) vallavanem;
3) palgalised vallavalitsuse liikmed  (abivallavanemad);
4) mittepalgaline vallavalitsuse liige. 
§ 12. Valla tippjuhtide ametisse valimine või nimetamine ning ametist vabastamine
(1) Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valib vallavolikogu oma volituste ajaks.
(2)Vallavanema valib valla põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras vallavolikogu oma voli-
tuste ajaks. 
(3)Palgalise vallavalitsuse liikme nimetab ametisse vallavolikogu vallavanema esildisel vallavane-
ma volituste ajaks. Palgalise vallavalitsuse liikme vabastab ametist vallavolikogu.
(4)Vallavalitsuse liikme kinnitab vallavanema esildisel vallavolikogu vallavanema volituste ajaks. 
Vallavalitsuse liikme vabastab vallavalitsuse liikme kohustest vallavolikogu.
§ 13. Valla tippjuhtide töötasu määramine
(1) Töötasu või hüvituse määramine on vallavolikogu ainupädevuses.
(2) Vallavolikogu võib määrata ametipalga vallavolikogu esimehele või ühele aseesimehele. Kui 
palgaline on vallavolikogu esimehe koht, määratakse aseesimehele hüvituseks 50% aseesimehe 
ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui palgaline on aseesimehe koht, makstakse esimehele hü-
vitust 50% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui puudub palgaline vallavolikogu esi-
mehe ja aseesimehe ametikoht, võib vallavolikogu esimehele ja aseesimehele maksta hüvitust 50% 
vastavalt esimehe või aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast.
(3) Vallavolikogu määrab vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme ametipalga.
(4) Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust. Hüvitus määratakse kindla ra-
halise suurusena või koefitsiendina vallavanema ametipalgast.
(5) Lisatasu ja preemiat võib vallavolikogu määrata töötulemuste põhjal, mis vormistatakse eraldi 
vallavolikogu otsusega.
(6) Ametipalk ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul üks kord aastas samaaegselt järgmise 
aasta valla eelarve kinnitamisega.
(7) Puhkusetoetust makstakse palgalisele tippjuhile kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhi-
puhkusega ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta. 
(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse 
ka vallavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ning palgalisele vallavalitsuse 
liikmele ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.
§ 14. Valla tippjuhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule hüvitatakse:
1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise 
piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga, v.a vallavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude 
hüvitamise piirmäär);
2)mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkir-
jaga ja vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude 
hüvitamise piirmäär).
§ 15. Valla tippjuhtide sotsiaalsed garantiid
(1) Palgalisel ametikohal töötavale vallavolikogu esimehele või aseesimehele, vallavanemale ja val-
lavolikogu poolt ametisse nimetatud palgalisele vallavalitsuse liikmele võib vallavolikogu otsusega 
maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks 
kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal 
rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub:
1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;
2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi 
täita;
3) seoses umbusalduse avaldamisega.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, kui vallavolikogu poolt ametisse 
valitud või nimetatud isik:
1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 toodud 
juhul;
2) valitakse või nimetatakse vallavolikogu poolt ametisse uueks tähtajaks.
(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituste maksmiseks eraldatakse täiendavad raha-
lised vahendid valla reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse vallavolikogu otsusega.
§ 16. Valla juhtide töö tasustamine
(1) Valla juhtide töö tasustamise aluseks on valla juhtide palgamäärad.
(2) Valla juhid on:
1) vallasekretär;
2) vallavalitsuse ameti (struktuuriüksuse) juhataja (edaspidi - ameti juhataja);
3) vallavolikogu kantselei juhataja.
§ 17. Valla juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
(1) Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.
(2) Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Vallavanema ettepanekul vaa-
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datakse ameti juhataja ametisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus eelnevalt läbi valla-
valitsuse istungil ja otsus vormistatakse protokollilise otsusena, mille alusel nimetab ameti juhataja 
ametisse ja vabastab ametist vallavanem. 
(3) Vallavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavolikogu esimees.
§ 18. Valla juhtide töötasu määramine
(1) Vallasekretäri ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga määramine (k.a lisatasu, preemia, 
toetuse jmt) vormistatakse vallavanema käskkirjaga vallasekretäri ametisse nimetamisel või ameti-
palga muutumisel. 
(2) Ameti juhataja ametipalga määramiseks teeb ettepaneku abivallavanem, kellele ameti juhataja 
allub. Ametipalga määramine (k.a lisatasu, preemia, toetus jmt) vormistatakse vallavanema käskkir-
jaga ameti juhataja ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. 
(3) Vallavolikogu kantselei juhataja ametipalga määrab vallavolikogu esimees.
(4) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimi-
se ulatusest ning ametniku vastutuse määrast.
(5) Ameti juhataja ametikohal töötamine eeldab üldjuhul kõrgharidust, vallasekretäri ametikohal on 
nõutav juriidiline kõrgharidus. 
(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite 
piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tule-
nevaid lisatasusid:
1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse arenguvestluse põhjal;
2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste töö-
ülesannete täitmise eest see on määratud.
(7) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas iga-aastase arengu-
vestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisata-
su tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.
(8) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite 
piires preemiaid ja toetusi. 
(9) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat 
võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.
(10) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.
(11) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse 
samadel alustel ka valla juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.
(12) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
§ 19. Valla juhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise 
piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a 
vallavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise piirmäär);
2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkir-
jaga ja vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei juhataja kulude hüvita-
mise piirmäär).

4. jagu 
Teiste ametnike töö tasustamine
§ 20. Nõunike töö tasustamine
(1) Nõunike töö tasustamise aluseks on nõunike palgamäärad.
(2) Nõunike põhigruppi kuuluvad:
1) vallavanema nõunikud;
2) muud nõunikud. 
§ 21. Nõunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
(1) Vallavanema nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Vallavanema nõunik 
allub vallavanemale.
(2) Muud nõunikud kuuluvad vallakantselei või vallavalitsuse ameti (struktuuriüksuse) koosseisu. 
Muu nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem vallasekretäri või ameti juhataja 
ettepanekul, tulenevalt sellest, kelle alluvusse nõunik kuulub.
§ 22. Nõunike töötasu määramine
(1) Nõuniku ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga määramine (k.a lisatasu, preemia, toetus 
jmt) vormistatakse vallavanema käskkirjaga. 
(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse 
ulatusest ja vastutuse määrast, mis kajastatakse ametijuhendis.
(3) Nõuniku ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.
(4) Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö 
eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:
1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul arenguvestluse põhjal;
2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste töö-
ülesannete täitmise eest see on määratud.
(5) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepa-
nekul iga-aastase arenguvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta nõuniku ametipalka 
või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud 
lisatasu.
(6) Vallavanem võib määrata nõunikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.
(7) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat 
võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.
(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.
(9) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka 
nõunikule ning see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.
(10) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
§ 23. Nõunike transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse 

vallavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei 
ametniku kulude hüvitamise piirmäär);
2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käsk-
kirjaga ja vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei ametniku kulude 
hüvitamise piirmäär).
§ 24. Vanem- ja nooremametnike töö tasustamine
(1) Vanem- ja nooremametnike töö tasustamise aluseks on vanem- ja nooremametnike palgamäärad.
§ 25. Vanem- ja nooremametnike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem vallasekretäri või 
ameti juhataja ettepanekul, tulenevalt sellest, kelle alluvusse ametnik kuulub.
§ 26. Vanem- ja nooremametnike töötasu määramine
(1) Ametniku ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga määramine vormistatakse vallavanema 
käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga kõik teised 
ametniku töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).
(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest ja vastu-
tuse määrast, mis kajastatakse ametijuhendis.
(3) Pearaamatupidaja ametikohal on nõutav kõrgharidus, arvestatav töökogemus ja süvateadmised 
ametikoha valdkonnas.
(4) Juristi ametikohal on nõutav juriidiline kõrgharidus või selle omandamine lähiajal.
(5) Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö 
eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:
1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ettepanekul arenguvestluse põhjal;
2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata milliste töö-
ülesannete täitmise eest see on määratud.
(6) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ette-
panekul iga-aastase arenguvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ameti-
palka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud 
lisatasu.
(7) Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.
(8) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat 
võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.
(9) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.
(10) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse 
ka vanem- ja nooremametnikule ning see vormistatakse vallavanema käskkirjaga.
(11) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
§ 27. Vanem- ja nooremametnike transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse 
vallavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei 
ametniku kulude hüvitamise piirmäär);
2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käsk-
kirjaga ja vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei ametniku kulude 
hüvitamise piirmäär).

5. jagu 
Abiteenistujate ja koosseisuväliste ametnike töö tasustamine
§ 28. Üldsätted
(1) Abiteenistujate ja koosseisuväliste ametnike töö tasustamise aluseks on abiteenistujate ja koos-
seisuväliste ametnike palgamäärad.
(2) Abiteenistujad on:
1) koristajad;
2) bussijuht.
§ 29. Töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine
Töölepingu abiteenistujaga ja koosseisuvälise ametnikuga sõlmib ja lõpetab vallavanem.
§ 30. Abiteenistuja ja koosseisuvälise ametniku töötasu määramine
(1) Vallavanem määrab abiteenistuja ja koosseisuvälise ametniku ametipalga ning see fikseeritakse 
töölepingus. Kõik abiteenistuja ja koosseisuvälise ametniku töö tasustamise tingimuste muudatused 
kajastatakse töölepingu muudatustes.
Vallavanema käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule makstavad 
ühekordsed lisatasud, preemiad ja toetused.
(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, töö kee-
rukusest ja vastutuse määrast.
(3) Ametipalk vaadatakse läbi üks kord aastas abiteenistuja ja koosseisuvälise ametniku vahetu üle-
muse ettepanekul.
(4) Vallavanem võib määrata abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule kinnitatud töötasuva-
hendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei kuulu abiteenistuja ja koossei-
suvälise ametniku tööülesannete hulka ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid.
(5) Vallavanem võib määrata abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule kinnitatud töötasuva-
hendite piires preemiaid ja toetusi.
(6) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat 
võib maksta ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.
(7) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maksmise põhjus.
(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse 
ka abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule ning see vormistatakse vallavanema käskkirjaga.
(9) Puhkusetoetust makstakse abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule kuni ühe kuu ameti-
palga ulatuses seoses põhipuhkusega.

6. jagu
Viimsi valla ametiasutuste teenistujate palgamäärade kinnitamine
§ 31. Palgaastmestikud
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Viimsi valla ametiasutuste teenistujate palgamäärad 2010. aastal kinnitatakse vastavalt määruse li-
sale 2.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 32. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10. märtsi 2009 määrus nr 6.
§ 33. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
(2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2010.a. 
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees

LISA 1
Viimsi Vallavolikogu 08.12.2009 määrusele nr 25 
“Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord”
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis
§ 1. Viimsi valla ametiasutuste teenistujate koosseisu kinnitamine

Ametikoha nimetus Ametikohtade arv Teenistuja põhigrupp1

1. Viimsi Vallavolikogu Kantselei
1.1. vallavolikogu kantselei juhataja 1 JA
1.2. sisekontrolör 1 VA 
Kokku 2

2. Vallavalitsus
2.1. Vallavalitsuse liikmed2

vallavanem 1 JA
abivallavanem 3 JA
vallavalitsuse liige  13 JA
Kokku  43

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
Insener 1 VA
vastuvõtusekretär 1 NA
bussijuht 1 AT
koristaja 1 AT
koristaja 0,5 ametikohta 0,5 AT
Kokku 12,5
2.4. Arendusamet 
arendusameti juhataja 1 JA
saartespetsialist 1 VA
Kokku 2
2.5. Rahandusamet
rahandusameti juhataja3 1 JA
pearaamatupidaja 1 VA
peaökonomist 1 VA
vanemraamatupidaja 1 VA
kassapidaja-raamatupidaja 1 VA
raamatupidaja 2 VA
Kokku 7
2.6. Keskkonnaamet
keskkonnaameti juhataja 1 JA
keskkonnaspetsialist-inspektor 1 VA
Kokku 2
2.7. Maa- ja planeerimisamet

maa- ja planeerimisameti juhataja 1 JA
maakorraldaja 1 VA
nooremspetsialist 1 NA
planeeringute koordinaator 1 VA
planeerimisspetsialist 1 VA
Kokku 5
2.8. Ehitusamet
ehitusameti juhataja 1 JA
ehitusjärelevalve inspektor 1 VA
arhitekt 1 VA
insener 1 VA

referent 1 VA
nooremspetsialist-ehitisregistripidaja 1 NA
Kokku 6
2.9. Kommunaal- ja heakorraamet
kommunaal- ja heakorraameti juhataja 1 JA
teedeinsener 1 VA
heakorraspetsialist 1 VA
trassiinsener 1 VA
Kokku 4
2.10. Sotsiaal- ja tervishoiuamet
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja 1 JA
sotsiaaltöö spetsialist 1 VA
lastekaitsespetsialist 1 VA
vallaarst 0,5 ametikohta 0,5 VA
Kokku 3,5
2.11. Noorsoo- ja haridusamet
noorsoo- ja haridusameti juhataja 1 JA
noorsoo- ja haridustöö koordinaator 1 VA
Kokku 2
2.12. Kultuuri- ja spordiamet
kultuuri- ja spordiameti juhataja 1 JA
kultuuritöö koordinaator 1 VA
sporditöö koordinaator 1 VA
Kokku 3

1 Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, vanemametnik – VA, nooremametnik – NA, abiteenistuja – 
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 moo-
dusta.

LISA 2
Viimsi Vallavolikogu 08.12.2009 määrusele nr 25 
„Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate 
koosseis ja töö tasustamise kord“
Viimsi valla ametiasutuste teenistujate palgamäärad 
§ 1. Vallavalitsuse liikmete palgamäärade kinnitamine
(1) Määrata vallavanema ametipalgaks 40’000 (nelikümmend tuhat) krooni ning lisatasu valitsuse 
liikme täiendavate kohustuste täitmise eest 5’000 (viis tuhat) krooni kuus. 
(2) Määrata palgalise vallavalitsuse liikme ametipalgaks 26’000 (kakskümmend kuus tuhat ) ning 
lisatasu valitsuse liikme täiendavate kohustuste täitmise eest 5’000 (viis tuhat) krooni kuus.
§ 2. Vallavalitsuse liikmele hüvituse määramine
Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust 5’000 (viis tuhat) krooni kuus. 
§ 3. Muude valla ametiasutuste teenistujate palgamäärade kinnitamine
Aarne Jõgimaa
Volikogu Esimees

8. detsember 2009 nr 26
Viimsi valla 2010 – 2014 finantsplaani kinnitamine
Määrus kehtestatakse tuginedes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktide-
le 1 ja 8, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 8 lõigetele 1 ja 2 ning “Viimsi valla põhimääruse” § 109 
lõikele 1, ning lähtuvalt Rahandusministeeriumi 13.10.2009 kirjast (nr 4-1/12756).
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2010 – 2014 finantsplaan vastavalt lisale 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa        
Volikogu esimees

Lisa 1
Viimsi Vallavolikogu 
08.12.2009 määrusele nr 26

KOV eelar-
ve 2009

Kontroll 
kuu-aruan-
dega

KOV eelar-
ve 2010

KOV eelar-
ve 2011

KOV eelar-
ve 2012

KOV eelar-
ve 2013

KOV eel-
arve 2014

Põhite-
gevuse 
tulud 
kokku

279 135 648 293 479 426 260 120 000 280 120 000 284 760 000 294 042 000 303 788 100

tulumaks 200 000 000 182 000 000 182 000 000 185 640 000 194 922 000 204 668 100
maamaks 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
kohalikud 
maksud

120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

kaupade 
ja teenus-
te müük

14 576 303 16 000 000 16 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000

tasandus-
fond (§ 4 
lg 1)

0 0 0 0 0 0
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mittesiht-
otstar-
belised 
toetused 
(sh tasan-
dusfond § 
4 lg2)

30 734 601 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000 31 000 000

sihtfinant-
seering 
jooks-
vateks 
kuludeks

2 604 744 0 0 0 0 0

muud 
tegevus-
tulud

1 100 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Põhite-
gevuse 
kulud 
kokku

241 456 295 298 732 787 220 200 000 217 200 000 210 644 000 209 601 200 213 844 272

antud 
toetused

36 366 249 28 000 000 26 000 000 27 000 000 26 000 000 26 843 000

personali-
kulud

77 673 408 72 000 000 71 200 000 70 000 000 70 000 000 71 000 000

muud 
tegevus-
kulud

127 416 638 120 200 000 120 000 000 113 644 000 113 601 200 116 001 272

Põhitege-
vustulem

37 679 353 39 920 000 62 920 000 74 116 000 84 440 800 89 943 828

Inves-
teerimis-
tegevus 
kokku

-44 432 714 -18 000 000 -15 500 000 -14 500 000 -13 500 000 -11 500 000

põhivara 
müük (+)

11 649 479 0 0 0 0 0

finantsva-
ra müük 
(+)

0  3 000 000 1 000 000   

saadav 
sihtfinant-
seering 
põhivara 
soetami-
seks (+)

1 694 299 0 0 0 0 0

põhivara 
soetus (-)

-49 109 919 0 0 0 0 0

- sh 
välisabi 
projektide 
omaosa-
lus

0 0 0 0 0 0

- sh 
muude 
projektide 
omaosa-
lus

0 0 0 0 0 0

antav 
sihtfinant-
seering  
põhivara 
soetami-
seks (-)

-2 250 000      

finantsva-
ra soetus 
(-)

-1 500 000      

finantstu-
lud (+)

1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000

finantsku-
lud (-)

-5 916 573 -19 000 000 -19 000 000 -16 000 000 -14 000 000 -12 000 000

Eelarve 
tulem

-6 753 361 21 920 000 47 420 000 59 616 000 70 940 800 78 443 828

Finant-
seerimis-
tegevus

-7 274 045 -31 155 899 -43 070 500 -59 587 896 -70 924 306 -78 244 291

Kohus-
tuste 
võtmine 
(+)

0 0 0 0 0 0

Kohus-
tuste tasu-
mine (-)

-7 274 045 -31 155 899 -43 070 500 -59 587 896 -70 924 306 -78 244 291

Lik-
viidsed 
varad 
kokku 
(kassa) 
aasta 
alguse 
seisuga

39 396 041 25 368 635 16 132 736 20 482 236 20 510 340 20 526 834

Lik-
viidsete 
varade 
muutus 
(+ suure-
nemine, 
- vähene-
mine)

-14 027 406 -9 235 899 4 349 500 28 104 16 494 199 537

E/a 
kontroll 
(tasa-
kaal)

0 0 0 0 0 0

Lik-
viidsete 
varade 
suuna-
mata 
jääk 
aasta 
lõpuks

25 368 635 16 132 736 20 482 236 20 510 340 20 526 834 20 726 371

sh sihtots-
tarbelised 
vahendid

     

Võlako-
hustused 
kokku

464 827 
706,00

433 671 807 390 601 307 331 013 411 260 089 105 181 844 814

Võla-
koormus

161,30%  166,72% 139,44% 116,24% 88,45% 59,86%

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

13. november 2009 nr 59
Sadama nime määramine: Kelvingi sadam
Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 
6 lõigete 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime 
määramise korra” punktide 1.2 ja 2.2 alusel. 
§ 1. Määrata kinnistul (katastriüksuse tunnus 89001:021:0013) aadressil Kelvingi küla, Viimsi vald, 
Harjumaa, asuva sadama nimeks „Kelvingi sadam“.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
§ 4. Kantseleil saata jõustunud määrus kohanimeregistri volitatud töötlejale ja kohanimenõukogule. 
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

27. november 2009 nr 60
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadres-
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Koha-
nime määramise korra” ja Helle Viitkar’i 04.11.2009.a avalduse alusel:
§ 1. Määrata maaüksusele Aiaotsa tee 11a (katastritunnusega 89008:002:0001) aadressiks Ellerheina 
tee 27.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

27. november 2009 nr 61
Aadresside määramine Viimsi vallas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadres-
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Koha-
nime määramise korra” ja Maa-amet 24.09.2009 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud 
kirja nr 13.1-2/10095 alusel.
§ 1. Määrata Viimsi vallas asuvatele maaüksustele lähiaadressid vastavalt lisatud nimekirjale (lisa 
1).
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Määruse lisa 1 on avaldatud valla veebilehel www.viimsivald.ee.

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
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Kallid tennisesõbrad!

    Nüüd avatud 24h tennise
e-pood   

 www.topstop.ee
Külastage Top tennisepoodi
Regati pst.1  tel.55 552 220

Kauplus avatud 
E-R 11.00-18.00

Reketite keelestamine!

Detsembris Wilsoni riided 
-20%

Igal aastal isadepäeva 
paiku toimub Püünsi 
Koolis üks tore perepäev, 
mis kestab läbi terve 
päeva. Nii ka sel aastal. 

Hommik tõotas tulla põnev, sest 
klassidesse oodati külalisi. Mit-
med toredad lapsevanemad va-
hetasid õpetajaga kohad ja rää-
kisid lastega teemadel, mis neile 
endile südamelähedased. Tee-
masid oli palju, alates vahvatest 
koduloomadest kuni arvuti sise-
maailmaga tutvumiseni. Samuti 
oli vanematel võimalus külasta-
da oma lapse tunde. 

Õhtul ehtis õdus koolimaja 
ennast pidurüüsse. Oodatud olid 
kõik lapsed oma õdede-venda-
de, emade-isade, vanaemade-
vanaisade, tädide-onudega. 

Alustuseks koguneti võim-
lasse, kus kooli direktor Birgit 

Tammjõe-Tulp lausus avasõnad 
ja vahva ühistegevus võis alata. 
Soojenduseks spordivõistlus-
tele tantsiti tantsuõpetaja Hele 
eestvedamisel üheskoos mõned 
lihtsad, kuid meeleolukad tant-
sud. Teatevõistlustes ja vaba-

visetes pandi ennast proovile 
perevõistkondadena. Ühises 
rahvastepalli lahingus astusid 
vastamisi aga lapsed ja lapse-
vanemad. Mäng tõi rohkesti 
põnevaid hetki. Võistluse ede-
nedes kasvas ka pinge ning 

Püünsis oli vahva perepäev
mitmedki isad vabanesid järge-
mööda segavatest pintsakutest. 
Kumbki osapool ei tahtnud 
võitu loovutada ja lõpuks lepi-
tigi sõbraliku viigiga. 

Seejärel avanesid tradit-
sioonilise heategevusliku koh-
viku uksed. Sel aastal koguti 
isetehtud maiustuste-küpsetis-
tega raha uhiuue kodunduse 
klassi sisustuse tarvis. Maius-
tusterida oli lausa vastupan-
damatu ja seda oli näha ka 
järjekorra pikkusest. Kohviku 
avamisel tuli tõdeda, et järje-
korrad on siiski veel ka täna-
päeval olemas – vähemasti 
Püünsi Koolis. 

Siinkohal tahamegi tänada 
kõiki lapsi ja lapsevanemaid, 
kelle toetusel kogunes kohviku 
kassasse 3730 krooni. Tänaseks 
oleme ostnud selle eest hulga-
liselt vajalikku köögikraami, 

Väikesed ja suured muusikalist vahepala kuulamas.

mis kodunduse tundides juba 
ka esimesed ristsed on saanud. 
Samuti tänud toredatele perede-
le, kes olid ise uuele kodunduse 
klassile vajalike vahendeid kin-
gituseks kaasa võtnud. 

Kohvikuga üheaegselt ava-
nesid ka töötoad. Loodus- ja 
reaalainetetuba, kus nii mõ-
nelgi issil-emmel tuli tahtmine 
koolipinki tagasi istuda, sest ei 
tulnud mõne kivimi nimi meel-
de või kujunes tõeliseks üllatu-
seks see, kui palju tegelikult 
inimesel ikka luid on. 

Käsitöö töötoas tehtud kar-
tulitrükk ja viltimine olid eriti 
meelepärased just tüdrukute-
le ja emadele. Ene kabetuba 
seevastu köitis isasid ja poegi. 
Nuputamistoas leidis tegevust 
igaüks, sest seal jätkus mõista-
tamist ja ristsõnu nii väikesele 
kui ka suurele. Kõige pisemad 

said kätt harjutada vahvate kad-
ri- ja mardisantide värvimisega. 

Kell veeres õhtusse ja kui-
gi töötubades alles sigin-sagin 
käis, oli aeg lõpetada. Õhtu lõ-
petas austuseavaldus oma kooli-
le. Lapsed olid meelde tuletanud 
kooli sünnipäevatantsu ja koos 
peredega lauldi kooli hümni. 
Õhtut jäi tublimatele peredele 
meenutama tänukiri ja mis veel-
gi tähtsam – mõned tunnid pe-
rega koos veedetud aega, mida 
tänapäeval leida on väga raske. 

Meie külalisteks sellel päe-
val olid ka Viimsi Noortekes-
kuses külas olevad Hispaania 
tüdrukud Alicia ja Marivi, kes 
olid positiivselt üllatunud, et 
vanematel on aega ja tahtmist 
selline õhtu oma lastega ette 
võtta ja pidasid seda ülimalt 
südantsoojendavaks.

Gea Radik

Randvere Päevakeskuse 
seeniorid võõrustasid 
hiljuti Tallinnas Poska 
tänavas tegutseva 
Vanurite Eneseabi- ja 
Nõustamisühingu (VENÜ) 
seeniortantsijaid. 

Külalised olid kõik väga kau-
nid, väärikad ja kenasti üh-
temoodi riides. Kui nad olid 
kohad sisse võtnud, andis 
Randvere Päevakeskuse juha-
taja Aime Salmistu külalistele 
informatsiooni meie tegevusest 
ja püüdlustest eakate kaasami-
sel aktiivsesse ühistegevusse 
– daamide aeroobikasse, tant-
su- ja lauluringi, näiteringi, ke-
pikõnnile, ekskursioonidele jt.

Nüüd oli järg Poska tant-
sijate käes. Nende juhendaja 
Kai Müürissepa taktikepi all 
moodustati ring ja meid üllatati 
alustuseks hoopis lauluga. Sai-
me teada, et tantsugrupi nimeks 
on Rõõmus Ring. Edasi läks 
nüüd juba tantsudega, mis olid 
meeldivalt voolavad ja pinge-
vabad. Südantsoojendav oli 
tants küünaldega. 

Edasi sai sõna VENÜ juha-
tuse liige Lea Viires, kes  tegi 

ülevaate ühingu tööst ning sel-
lest, millised võimalused on 
ühingult abi ja nõustamist saada.

Nüüd tuli esinemiskord 
Randvere seeniortantsijate grupi 
Kobarake kätte, keda juhendab 
Merilin Viilop. Ka meie esita-
tud tantsud olid hoogsad, täis 

energiat ja rõõmu. Meie tantsud 
võeti samuti soojalt vastu. Kü-
lalistele esines veel Randvere 
lauluansambel. 

Edasi jätkasime kõik ühes-
koos tuntud jõululaulude laul-
misega, mida saatis süntesaato-
ril Rein Sagar. 

Randvere küla uudised

Viimsi Pensionäride Ühen-
duse poolt ütles tänusõnad nii 
külalistele kui ka randverelaste-
le selle esinaine Viiu Nurmela.

Kogu üritust läbis juhtmõ-
te, et eakate aktiivsus on ja jääb 
eneseabi võtmesõnaks alatiseks. 

Elina Lehta Kaasik

Esinevad seeniortantsijad Rõõmus ring. 

TAMMNEEMES
AASTAVAHETUSE 

ILUTULESTIKU
teeme ise

 
Vana aasta ärasaatmine 

31. detsembril.
Kogunemine ajaloolisel 

sadamaalal k 23.30-00.00 
2009–2010 a.

Süütame lõkke!
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Jäääär: Jaan, Tarz, Tõun ja Teet.

Supernäitused 
Rannarahva 
Muuseumis
Rannarahva Muuseumis on avatud aastanäitus 
"Võrgu ilu" ja Põhja-Eesti hülgekütikultuuri 
tutvustav näitus "Hülgeküttide jälgedes”.

Näitus "Võrgu ilu" kandideerib muuseumide aastaauhin-
nale Muuseumirott 2009/2010. Väljapanek keskendub ka-
lavõrgu tutvustamisele läbi võrgu loomise ilu, läbi võrgu 
ilu ja läbi võrgutööde ilu ning toob välja veel palju ilusaid 
nüansse, mida rannakalurid igapäevaselt rakendasid. See 
on näitus, mida iga rannaküla elanik lihtsalt peab nägema!

Põnev teema on ka hülgeküttimine ja sellega seonduv. 
Hülgepüssid, harpuunid, hülgesaed – kõiki neid hülgeküti 
tööriistu saab näitusel näha. Võimalus on nuusutada hül-
gerasva ja vaadata filme. Näitus pakub paljudele huvi – 
viimasel nädalavahetusel külastas seda paarsada inimest. 

Tule kindlasti muuseumisse ja tutvu äärmiselt huvitava 
randlust kajastava väljapanekuga! 

Pühade ajal on Rannarahva Muuseum avatud 23.12 
k 10–14; 30.12. k 12–17 ja 31.12 k 10–14.

24.–27.12 ja 1.01 oleme suletud.
Rannarahva Muuseum

Rannarahva Koda 
käis jälle koos
9. detsembril kogunes Rannarahva Muuseumis 
taas Rannarahva Koda.

Külalised Eestimaa Looduse Fondist rääkisid seekord me-
realade kaitsest ja kasutuse korraldusest. Merealade ruumi-
line planeerimine riigi tasandil on äärmiselt vajalik teema, 
et leida kompromiss kaitsealuste piirkondade, kaitse alla 
võtmist vajavate piirkondade ja äriettevõtete huvide vahel. 

Viimsi mehed Raul Rink ja Jako Vernik viisid meid 
kurssi vabatahtliku merepääste hetkeolukorraga Eestis. Tu-
leb välja, et tegelikult tegutsevad n.-ö vabatahtlike pääst-
jatena aeg-ajalt pea kõik paadiomanikud, aga ametlikult 
moodustatud üksusi on kogu Eesti peale vaid neli, neist 
kaks asuvad Peipsi järvel. Jaanuari lõpus ongi oodata Viim-
si Vabatahliku Merepäästeüksuse sündi ja ehk ka üleriigilise 
katusorganisatsiooni teket. Kõik, kes sellest teemast on hu-
vitatud ja soovivad kaasa aidata, mõelda, tegutseda – võtke 
ühendust Jako Vernikuga, jako@livehouse.ee.

Väga palju kirgi küttis üles loomulikult paadimaksu 
teema. Rannarahva Koja liikmed taunivad üksmeelselt 
Tallinna Linnavalitsuse ideed paadimaksu kehtestamiseks, 
sest see ei vii meid kindlasti edasi merekultuuri tõstmise 
suunas. Pigem ikka vastupidi.

Rannarahva Koja nimel
Riina Aasma

 

Oma mees Jääääres
Viimsi valla kauaaegne 
elanik Tarvo Jaaksoo 
mängib ansamblis Jäääär 
basskitarri ega unusta 
jõulude eel ka kodukanti.

VT: Tere Tarvo! Kaua sa 
juba Viimsi tervendavat mere-
õhku hinganud oled?

TJ: Tervitus! Suures plaa-
nis kuskil kolmveerand oma 
lühikesest elust. Kolisime 
perega Viimsisse, kui olin 
11-aastane. Sain maitsta õppi-
mist nii vanas puust 8-klassili-
ses kui ka uues ja uhkes Viimsi 
Keskkoolis (nüüd on seegi 
muidugi vana). Olen ka Viimsi 
Muusikakooli vilistlane.

VT: Basskitarr?
TJ: (naer) Ei, mitte päris. 

Mängisin toona viiulit.
VT: No ikkagi oled siis põ-

line viimsikas?
TJ: Mitte päris põline, aga 

mu kaheksa-aastasel tütrel Sa-
rah Marial on Viimsi valla lo-
goga hõbelusikas sahtlis.

VT: Aga Jäääär? Kui kaua 
see bänd Su elus olemas on ol-
nud?

TJ: No ütleme... pool minu 
elust. 2011. aasta jaanuaris tä-
histame 20. sünnipäeva. Selle-
ga seoses on terve hulk toredaid 
mõtteid. Eks anname teada!

VT: Päris kenake vanus. 

Õnnitlused juba ette! 
TJ: Tänud suured!
VT: Jäääär juurtelt rohkem 

Lõuna-Eesti bänd. Kuidas siis 
äkki Viimsi poiss ja Tartu bän-
dis?

TJ: Nuu jah..., saatuse teed 
on käänulised. Kohtasin eelmise 

sajandi 1982. aastal EÕMis sel-
list meest nagu Jaan Sööt. Temal 
oli kitarr, minul viiul ja paljudel 
tüüpidel veel mitmeid erinevaid 
pille. Näituseks Viimsi poiss 
Rainer Melts, kes toona akor-
dionil musitseeris. Saime päris 
ägeda saundiga bändi kokku ja 

eks sealt kõik see algas... Hiljem 
kutsus Jaan mu äsjasündinud 
Jäääärde mängima.

VT: Basskitarri?
TJ: (naer) Seda korda küll.
VT: Ja mis siis Jääääre nüüd 

Viimsisse toob?
TJ: Olen ka varem Viim-

sis esinenud. Küll sootuks teise 
bändiga (L'Dorado – toim.). 
Alati on olnud selline mõnus ja 
kodune tunne. Jääääre kontser-
di peale Viimsis mõtlesin juba 
ammu. Kui uksed avas uus Püha 
Jaakobi kirik ning seal hakkas 
igasuguseid põnevaid kultuu-
risündmusi toimuma, küpses 
mõte teoks. 

Liiati elan ise sellest kohast 
200 meetri kaugusel. Noore, 
tubli ja äärmiselt sümpaatse 
õpetaja Mikk Leedjärvega leid-
sime kiiresti ühise keele ja nüüd 
on see siis käes.

VT: Mis siis nüüd on käes? 
Kontsert koduõuel?

TJ: Täpselt nii! Käes on 
see, et 22. detsembril annab 
ansambel Jäääär Püha Jaakobi 
kirikus jõulukontserdi. 

Igasuguseid üritusi on sel-
le aasta detsembris muidugi 
tohutult palju, aga loodan, et 
Jääääre debüüdile Viimsis lei-
dub ka oma väikene koht.

VT: Loodame sama! Lõ-
petuseks veel üks küsimus: ül-
litasite äsja oma uue CD “ÖÖ 
on ÖÖ”. Millega on tegemist?

TJ: See meil jah ... uuuh... 
vist kümnes plaat juba (või 
alles...). See album koosneb 
meie hea sõbra Heikki Kalle 
lugudest, enamuses poeet Ind-
rek Hirve luuletustele. Solisti-
dena on oma hääle andnud Tõ-
nis Mägi, Kärt Johanson, Riho 
Sibul, Tuuli Taul ja Jaan Sööt. 
Mõned sellel plaadil kõlavad 
lood tulevad esitusele ka eel-
oleval kontserdil.

VT: Kõlab põnevalt!?
TJ: Ongi põnev!

Küsis 
Jüri Leesment

Vaata ka www.jaaaar.eu

PÕNNIPESA LASTEHOID
 Lastehoius toimuvad MUUSIKATUNNID, VÕIMLEMISTUN-

NID JA KUNSTITUNNID!

Lastehoiu lastele valmistab toitu PÕNNIPESA KOKATÄDI!

Põnnipesal on nüüd ka oma MÄNGUPLATS! 
PESA KOOL 4-6 a. lastele

JUDO 2-6 a. lastele

Viimsi vald kompenseerib 50% lastehoiu kuuarvest. 

Lisainfot saab   www.pesa.ee ja +37256 65 66 65

PÕNNIPESA PEOD
E ja K: 18.30 – 21.30  650.- 
T ja N: 18.00 – 21.00  650.-

R: 18.00 – 21.00  850.-
L ja P: 10.00 – 13.00  650.-, 14.00 – 17.00  850 .-; 18.00 – 21.00  

850.-
Peo hinna sisse kuulub kohv, tee ja vesi ning peale pidu jääb peoruu-

mide koristamine Põnnipesa hoolde.

Põnnipesa pidu saab broneerida www.pesa.ee või 56 65 66 65.
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Viimsi valla kultuurikalender
18. detsember – 10. jaanuar

Kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus “From War to 
Freedom“
Fotonäitus “NATO“
“Roman Tavast ja tema Väärt-
metallasjade & Märkide Tehas“
Avatud K–L k 11–17, 
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri Muuseumis

Fotonäitus “Rannarahva 
pildialbum enne 1940”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon 
“Muinasajas piki rannajoont”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon 
“Rannarahva elu-olu”
Avatud K–L k 12–17
Rannarahva Muuseumis

Aastanäitus “Võrgu ilu”
Avatud 30. jaanuarini 2010, 
K–L k 12-17
Rannarahva Muuseumis
                  
Näitus "Hülgeküttide jälgedes”
Näitus jääb avatuks 
30. jaanuarini 2010, 
K–L k 12–17 
Rannarahva Muuseumis

Reiu Tüüri isikunäitus 
“Kuninglik Täika”
Näitus jääb avatuks 
4. jaanuarini 2010, K–L k 12–17
Galeriis Ark Royal Rannarahva 
Muuseumi 2. korrusel

Fotonäitus “Prangli saare 
rahvamaja läbi aegade”
Prangli Rahvamajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees
www.huvikeskus.ee

Fotonäitus “Talve ilu“
Viimsi Huvikeskuse kohvitoas 
II korrus, Nelgi tee 1
www.huvikeskus.ee

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi Vallamajas

Hinge Jürgensoni maalinäitus
Randvere Päevakeskuses

Kuni 28. detsember 
Raamatunäitus “Pühade ootel” 
(valik jõuluraamatuid)
Viimsi Raamatukogus

Kuni 31. detsember
Raamatunäitus “Piiblit avades“
Prangli Raamatukogus

Kuni 10. jaanuar  
Näitus "Jõemehike" 
Urmas Viik – illustratsioonid 
pärinevad kirjastus Koolibri 
kogust 
Viimsi Kooli raamatukogus

TALUTURG
Laupäeviti k 10–12
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Võimlemine ja vestlusring 

lapseootel emadele
Teisipäeviti k 18–20
Harmoonikumis, Pargi tee 8

18. detsember k 18 
Viimsi Muusikakooli I ja 
II klasside õpilaste kontsert   
Viimsi Muusikakoolis 

18. detsember k 18
Naiskoori Virvik kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. detsember k 18.30
Tüdrukute Klubi
Reg: kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

19. detsember k 16
Tallinna Meeskoori kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. detsember k 15
Lepatriinu Teatri jõuluetendus 
“Lõbus talvepuhkus”
Lastele tuleb külla  Jõuluvana 
kingikotiga
Lapse pääse (sisaldab kommi-
kotti) 100 krooni
Lapsevanema pääse 75 krooni
Ainult eelregistreerimisega 
viimsi@huvikeskus.ee, 
tel 606 6838, 51 03 458
Tellimusi võetakse vastu 
14. detsembrini!
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses 

19. detsember k 15
Mahekosmeetiliste kingituste 
õpituba
Keraamikast kinkide õpituba
Eelregistreerimine 
info@harmoonikum.ee, 
tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8
  
20. detsember k 11 
Viimsi valla taasasutamise 
19. aastapäeva (20.12.1990) 
tähistamine neljanda advendi 
jumalateenistuse ja kontserdiga 
Teenib Mikk Leedjärv 
Esinevad Kirile ja Karoli Loo
Kõlab rahvamuusika, kõigil on 
võimalus regilaule laulda 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13 Vallavanema vastuvõtt 
Koosviibimine ja kohvilaud 
Rannarahva Muuseumis
 
20. detsember k 11
4. advendi jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. detsember k 14.30
4. advendi jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel 
Külas segakoor Sõprus
EELK Randvere Peetri kirikus

20. detsember k 19
Noorte segakoor Vox Populi ja 
käsikellade ansambel Agapella 
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
  
21. detsember k 17
Kokkamine: piparkoogid
Viimsi Noortekeskuses

21. detsember k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Reg: kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

  
21. detsember  k 18.30
Loeng  "Ülekandefaktor – uued 
võimalused haiguste ravis ja 
profülaktikas läbi immuunsüs-
teemi töö korrigeerimise"
Lektor Margarita Malahova 
(Vene Loodusteaduste 
Akadeemia korrespondentliige, 
meditsiiniteaduste doktor, 
biokeemiateaduste doktor, 
Peterburi Meditsiinilise Aka-
deemia kliinilise ja laboratoo- 
riumidiagnostika kateedri 
professor)
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
www.huvikeskus.ee

22. detsember k 17 
Jõulupidu
Etendub lastenäidend Maime 
Linholmi juhendamisel
Esinevad laululapsed ja 
naisansambel
Külla tuleb Jõuluvana 
Kaetud on kohvilaud 
Prangli Rahvamajas 

22. detsember k 17
Lauajalgpalli turniir + 
Noortekas avatud k 21-ni
Viimsi Noortekeskuses

22. detsember k 17, 18, 19
Kitarriõpingud
Reg: kadi@huvikeskus.ee
Randvere Noortekeskuses

22. detsember k 18
Jõulukohvik
Randvere Noortekeskuses

22. detsember k 18
Loovus- ja kunstiring
Noortele tasuta!
Randvere Noortekeskuses

22. detsember k 19 
Ansambel Jäääär kontsert 
(pilet 125 krooni)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. detsember k 16
DJ-ring + avatud k 18-ni
Viimsi Noortekeskus

23. detsember k 17
Võistluspäev
Randvere Noortekeskuses
  
24. detsember k 14.30 
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

24. detsember k 16 ja k 18 
Püha Jõuluõhtu I ja II jumala-
teenistus
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
 
24. detsember k 17 ja k 19
Jõulujumalateenistused
Avapalve Matthew Edminster
Jõuluevangeeliumi lugemine
Jutlus Raido Oras
Muusika koguduse muusikud
Viimsi Vabakoguduse kirikus

25. detsember k 11 
I Jõulupüha jumalateenistus 
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

25. detsember k 14.30 
I Jõulupüha jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

27. detsember k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. detsember k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus 
  
27. detsember k 14.30 
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus

27. detsember k 18 
Vanalinna segakoor ja Helin-
Mari Arderi trio kontsert 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. detsember k 15
Vana aasta matkamäng
Viimsi Noortekeskuses
   
28. detsember – 4. jaanuar  
Raamatunäitus “Inglite 
valguses”
Viimsi Raamatukogus 
  
29. detsember k 16
Jõuluviktoriin
Viimsi Noortekeskuses

30. detsember k 18–21
Uueaasta trall
Viimsi Noortekeskuses

31. detsember k 18
Vana-aasta õhtu jumala-
teenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
  
31. detsember k 14.30 
Vana-aasta õhtu jumala-
teenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel 
EELK Randvere Peetri kirikus
   
31. detsember k 21 
Vana-aasta ärasaatmine ja 
uue vastuvõtmine 
Õhtujuht DJ Kaur
Kavas on seltskonnamängud, 
võistlused ja muud põnevat 
Prangli Rahvamajas 

31.detsember k 23.30
Vana-aasta ärasaatmine 
Tammneeme ajaloolisel
sadamaalal
Aastavahetuse ilutulestiku 
teeme ise 
Süütame lõkke
Kaasa hea tuju soojad riided
Tammneeme külas

1. jaanuar 2010 k 17 
Tänujumalateenistus 
leivamurdmisega 
Jutlus Raido Oras 
Viimsi Vabakoguduse kirikus
   
3. jaanuar k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 13 Jumalateenistus armu-
lauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
Rohuneeme kabelis

3. jaanuar k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

3. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

4.–18. jaanuar
Raamatunäitus – Viimsi 
Raamatukogu laenutuste 
edetabel 2009
Viimsi Raamatukogus

5. jaanuar k 17
Avatakse ”Mats Õuna” retro-
hõnguliste aktifotode näitus
Näitus jääb avatuks 
1. veebruarini 2010
Galeriis Ark Royal, Rannarahva 
Muuseumi 2. korrusel

6. jaanuar k 17
Kolmekuningapäeva 
tähistamine
Põletame ära jõulukuused ja 
teeme õuepikniku
Prangli Rahvamaja lähistel

7. jaanuar k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7. jaanuar k 20
Fin  Baltic 2009 eelvoor
Sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

9. jaanuar k 10
Viimsi Kultuuriloo Seltsi 
koduloouurijate seminar
Teema loodusväärtused ja 
keskkond

Ettekandja Marek Strandberg
Rannarahva Muuseumis

9. jaanuar k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Osavõtutasu 300 krooni
Eelregistreerimine info@har-
moonikum.ee, tel 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

9. jaanuar k 21
Esineb ansambel President
sissepääs tasuta
Jussi Õlletoas

10. jaanuar k 11 
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Mikk Leedjärv 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. jaanuar k 11
Jumalateenistus 
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

10. jaanuar k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info 
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

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

www.viimsivald.ee 

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 14.12.2009

Tere tulemast!

Viimsi Kooli väikese maja 
õnnistamine toimub 
22. detsembril
2009. aasta 1. septembril avati piduliku tseremooniaga Viim-
si Kooli väike õppehoone (Randvere tee 18), kus õpivad 
Viimsi Kooli 2.-3. klassi õpilased. Reedel, 22. detsembril kell 
10.30 toimub väikese maja õnnistamine.

Peale Viimsi Kooli koolipere on kohal ka Viimsi vallava-
nem Haldo Oravas, õnnistamise viib läbi Viimsi Püha Jaakobi 
kiriku õpetaja Mikk Leedjärv. Esineb Viimsi Kooli mudilas-
koor. Kõik huvilised on oodatud!

l Ingrid ja Toomas Tõnistel sündis 10. novembril poeg 
Mark Gregor.
l Marina ja Valeri Tsobanul sündis 18. novembril poeg 
Artur.
l Ethel Saulusel ja Raul Urbalul sündis 30. novembril poeg 
Andreas.
l Ave ja Priit Karjusel sündis 30. novembril poeg Kristjan.
l Anna ja Sergei Halinal sündis 3. detsembril tütar 
Kristina.
l Svea Roosilillel ja Ken Tikerpäel sündis 6. detsembril 
tütar Bianca.
l Pille Raidil ja Toomas Rehepapil sündis 6. detsembril 
tütar Mari.
l Kristel Takil ja Margo Eichel sündis 6. detsembril poeg 
Kristofer.

v
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sport

Viimsi valla 
2009. aasta 
parimad 
sportlased ja 
treenerid
KASPAR KOITLA, autosport, 
Eesti autoralli 2009 võitja Honda 
Civic Type-R
MARTIN REIM, jalgpall, 
SK Martin Reimi Jalgpallikooli 
treener ja asutaja
OLEV REIM, jalgpall, SK Martin 
Reimi Jalgpallikooli treener
IVO LEHTMETS, jalgpall, 
SK Martin Reimi Jalgpallikooli 
treener
MARTIN KAALMA, jalgpall, 
Eesti meister SK FC Levadia 
väravavaht
IGOR PRINS, jalgpall,
Eesti meistermeeskonna SK FC 
Levadia peatreener
ALEKSIK TAURAFELDT, jalgpall 
Viimsi Noorte Jalgpalliklubi VMP 
treener
MÄRT-MARTIN MÄRTSON, jalg-

Vald tunnustas parimaid sportlasi ja  treenereid

RAINER LEPIK, käsipall, 
EMV B-kl Viimsi HC koosseisus 
pronksmedal
BRANDON POVILAITIS, käsipall, 
EMV B-kl pronksmedal
RISTO KALS, käsipall, EMV B-kl 
pronksmedal
SANDER TRAKS, käsipall, EMV B-kl 
pronksmedal
KRISTJAN KANGRO, käsipall, 
EMV B-kl pronksmedal
SANDER HERMET, käsipall, 
EMV B-kl pronksmedal
MAIK VAIKSALU, käsipall, EMV 
B-kl pronksmedal
MIHKEL TULTS, käsipall, EMV B-kl 
pronksmedal
JARNO NURM, käsipall, EMV B-kl 
pronksmedal
ANDRI JÄÄGER, käsipall, EMV 
B-kl pronksmedal
FRED HELLAMAA, käsipall, EMV 
B-kl pronksmedal
KASPAR MOOSES, käsipall 
EMV B-kl pronksmedal
OLIVER PAPPEL, käsipall, EMV 
B-kl pronksmedal
AIN KONT, käsipall, SK Viimsi HC 
treener

VALLA SPORT ARVUDES
Käesoleval aastal tegutseb vallas üle 30 spordiklubi, kus treenin-
gutel osaleb 1500 last. 2009. aastaks eraldas vallavalitsus toetust 
1198 lapsele 48 klubist (Viimsi lapsed osalevad ka Tallinna klu-
bides), keskmiselt kujunes pearaha suuruseks lapse kohta 4000 
krooni. 2010. aastaks on pearaha toetuse taotluse esitanud 56 
laste ja noortega tegelevat spordiklubi, vallapoolset toetust oo-
tab 1363 last.

rattasport/triatlon Juunioride 
Euroopa MV 12., U21 MM XIV
MARION AARE, jalgrattasport 
Eesti valdade XVII suvemängude 
hõbe naiste rattakrossis
OSKAR NISU, jalgrattasport, 
EMV rattasõidus mitmekordne 
medalivõitja
ANDRE ADUSON, jalgrattasport, 
Spordiklubi CFC jalgrattatreener
MIHKEL JÕEMÄGI, judo, 
EMV juunioride kuldmedal
REIVO NODAPERA, judo, 
EMV juunioride pronksmedal
STEN MÕTUS, judo, Noorte 
Euroopa MV 9. koht, Eesti A-kl 
MV kuldmedal 
TÕNIS-GERT TRELL, judo, Sensei 
Judokooli treener ja asutaja
KEN KUUSK, jäähoki, Eesti U20 
koondislane, Helsinki Jokerit 
mängija
KATERINA VANDERER, karate 
EMV TK I Eesti koondise liige
EHA RÜNNE, kergejõustik, 
Euroopa seenioride talviste MV 
kettaheite kuld, mitmekordne 
EMV ja valdade suvemängude 
võitja, treener

MATI MÄRTSON, kergejõustik,
Seenioride maailmamängude 
mitmekordne medalist, Eesti 
valdade suvemängude mitme-
kordne medalivõitja
KALLE REINART, kergejõustik, 
Eesti valdade suvemängude 
võitja kettaheites
JUTA TARMAK, kergejõustik, 
Eesti valdade suvemängude 
kõrgushüppe hõbe
MART SOESSON, kergejõustik, 
Eesti valdade suvemängude 
400 m hõbemedal
RISTO PALM, kergejõustik, Eesti 
valdade suvemängude kuulitõu-
ke pronks, kettaheite pronks
URMAS MERERAND, koroona, EMV 
meespaarismängu kuldmedal
TANEL EINASTE, korvpall, 
Korvpalliklubi Viimsi treener
TEET TIISVELT, korvpall 
Korvpalliklubi Viimsi treener
SULEV SÄREKANNO, korvpall, 
Korvpalliklubi Viimsi treener
MIKK PINNONEN, käsipall, Eesti 
U21 koondises U21 MM XII
ROLAND SAKS, käsipall, EMV B-kl 
pronksmedal

AIN PINNONEN, käsipall, Eesti 
U21 käsipallikoondise treener, 
EMV-II Choklad Boys peatreener, 
Viimsi HC treener
AHMED PORKVELI, käsipall, SK 
HC Viimsi treener
ALLAN KOTTISE, lauatennis, Balti 
seenioride MV I, III
JOHANNES KANT, lauatennis 
Balti seenioride MV I, II, III
MART KRAUT, lauatennis, Hea 
esinemise eest seenioride MM
HELGI SARD, lauatennis, Balti 
seenioride MV III
ERKI KAHRO, motosport, Eesti 
talviste KV võitja MX 2 kl
VALDUR KAHRO, motosport 
Kahro Racing asutaja ja treener
SILVER KUUSK, motosport, 
Külgvankriekipaažis EMV pronks 
ja Soome MV VII
MAARJA NIINEMETS, purjelaud 
MM Formula-kl N-8
ANNIKA VALKNA, purjelaud, 
Eesti edetabeli juht tütarlastest
CHRISTOFER KALK, purjelaud 
EMV vabastiilis kuldmedal
KARL-MARTIN RAMMO, 
purjetamine, LaserStandard-kl 

juunioride MM 5., Euroopa MV 4. 
(TK MM 39.), EMV TK I, 
juunioride I
LAURI VÄINSALU, purjetamine, 
Finn-kl Juunioride MM XVI, 
Juunioride EM IV (TK EM 29.), 
EMV TK II, juunioride I, EKV II
KÄTLIN TAMMISTE, purjetamine, 
Zoom8-kl Juunioride MM XIII, 
EMV juunioride I, EKV I
STEN-MARK BACHMANN, 
purjetamine, Laser Radial-kl Juu-
nioride EM 44., EMV juunioride I, 
EKV juunioride I
MARTIN SEPP, purjetamine
Laser Standard-kl EMV juuniori-
de III, EKV III
MARKO POMERANTS, 
purjetamine, EMV TK I, EKV I
GEORG HAUD, purjetamine, 
Zoom8-kl Rootsi Kuningliku Jaht-
klubi edetabelivõistlusel II, EMV 
noortele V ja EKV V
REIN OTTOSON, purjetamine, 
R. Ottosoni Purjespordikooli 
treener ja asutaja
RAIVO RANDMÄE, purjetamine 
R. Ottosoni Purjespordikooli 
treener

Viimsi vald jagas tun-
nustust aasta parimatele 
sportlastele ja treeneri-
tele. Välja anti ka valla 
parimate tiitlid. 

“Sport on tänamatu ala – hak-
kad treenima, aga ei tea, kas 
tuleb edu,” ütles abivallavanem 
Urve Palo, kui ta asus õnnit-
lema Viimsi valla 2009. aasta 
parimaid sportlasi ja treenereid. 
“Edu tuleb allaes aasta, kahe või 
kümne pärast. Aga seda suurem 
on rõõm, kui edu tuleb.”

Viimsi on fantastiliselt 
sportlik vald – seda võis tõde-
da 3. detsembril Jussi Õlletoas, 
kuhu oli autasustamiseks kut-
sutud vallas tegutsevad täna-
vuse aasta paremad sportlased 
ja treenerid. 

Autasustatute nimekiri oli 
pikk ja õlletuba rahvast täis. 
Ainuüksi nende spordialade 
loetelu, millega vallas tegel-
dakse, oli üllatavalt pikk: au-
tosport, jalgpall, jalgrattasport, 
judo, jäähoki, karate, kerge-
jõustik, koroona, korvpall, kä-
sipall, lauatennis, motosporet, 
purjelauasport, purjetamine, 
rendzu, rulluisutamine, sulg-
pall, squash, teatesuusatamine, 
tennis, ujumine, võimlemine, 
tants. Sellist sportimisvõima-
luste valikut pole kindlasti pal-
judel linnadelgi vastu panna, 
rääkimata valdadest. 

Sportimisvõimalused on 
viimasel ajal veelgi parane-
nud, kui nimetada uusi spor-
dirajatisi, mis on Viimsi ja 
Karulaugu koolil ning mõi-
sapargi spordikompleksil. Ja 
neid võimalusi tuleb veelgi: 
Viimsi Kooli taha rajatakse 
700 m ring, tegemisel on ter-
vise- ja suusarajad, plaanis on 
uus staadion. Sellest, mis on 

tehtud ja mis on plaanis, kõne-
lesid treenerid autasustamisele 
eelnenud ümarlauas. Samas 
tõdeti sedagi, et kui lapsena 
on spordipisik inimesele sisse 
süstitud, siis ta keha mäletab 
seda noorena tehtud sporti.

Väike rulluisutaja Kirke Marta Süld saab õnnitlused abivallavanem Urve Palolt. Fotod Aime Estna

Rulluisutreener Piret Rink. Spordirahvas ümarlauas: Kaarel Zilmer, Valdur Kahro ja Tanel Einaste. Fotod Aime Estna (fotosid saab vaadata ja tellida www.fotograafid.ee). 

Edukad rulluisutajad. 
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Sulgpallitreeningud 
täiskasvanutele,
kõikidele tasemetele 
alates 15. eluaastast!
Kallis sulgpallihuviline, 
jaanuarist alustab SK MTÜ Drive reede õhtuti 
sulgpallitreeningutega Haabneemes, 
Sõpruse tee 5.

Treeningute eesmärk on pakkuda 
sulgpalliõpet, mis aitab Teil areneda
selles vahvas mängus.

Kohtade arv piiratud, palun huvilistel 
registreeruda Aigar Tõnuse e-posti 
aadressil aigartonus@hotmail.com 
või telefonil 56 902 481.
Kuutasu 550 krooni.

SK MTÜ DRIVE

Vald tunnustas parimaid sportlasi ja  treenereid

GERLI KRJUKOV, rendzu, Euroopa, 
MV 13.–17-a. hõbemedal
LAURA ÕUNAPUU, rulliluuisuta-
mine, Euroopa MV kavaga Vam-
piirid V koht (kadetid)
ANU VALKNA, rulliluuisutamine, 
Euroopa MV kavaga Vampiirid 
V koht
BRIGITTA RANDVEER, rullilu-
uisutamine, Euroopa MV kavaga, 
Vampiirid V koht
TRIINU HARRO, rulliluuisutamine, 
Euroopa MV kavaga Vampiirid, 
5. koht
ANNA LOTTA HAGI, rullilu-
uisutamine, Euroopa MV kavaga 
Vampiirid V koht
ELIS TAAL, rulliluuisutamine,
Euroopa MV kavaga Vampiirid 
V koht
KERSTI KALBUS, rullilu-
uisutamine, Euroopa MV kavaga 
Vampiirid V koht
EEVA-LAURA LÕOKE, rullilu-
uisutamine, Euroopa MV kavaga 
Vampiirid V koht
ANNIKA JÕEMÄGI, rullilu-
uisutamine, Euroopa MV kavaga 
Vampiirid V koht

Tuli mõte ennast 
proovile panna
Pranglilt pärit Roy Puuström rääkis, et väiksemate 
saarte vahel on ta varemgi ujunud. Ujumistrennis pole 
ta kunagi käinud ja mehe stiiliks on ujuda konna. 
Sel suvel tuli mõte ennast proovile panna. Algul oli 
plaanis jõuda saarele 10-kilomeetrise distantsiga, 
tegelikult ujusid mõlemad mehed – Roy ja Andre 
Juhanson – rohkemgi. 

Ettevalmistusi tehes sai nõu peetud üle Soome lahe ujunud Bruno 
Nopponeniga. “Varustus ja kogu ettevalmistustöö oli OK,” rääkis 
Puuström. Paadist, mis nende kõrval sõitis, said mehed joogivett, 
nii et ujudes sai juua. “Ilm oli enam-vähem, viimane tund oli ras-
kem, sest siis tuli ujuda vastu tuult,” rääkis Puuström. Viietunnise 
ujumise järel oli kaldale jõudes tunne, et käia oli natuke imelik. 
“Oleks tahtnud edasi ujumisliigutusi teha.”

Järgmisena on plaanis ujuda ümber Prangli. Sellega läheb uju-
misaeg umbes tunni võrra pikemaks. 

“Mõtlesin Prangli spordipäeval seda traditsiooni jätkata,” 
rääkis Puusröm, tunnistades, et tal pole kindlat ujumistreeningu 
plaani, kuid ujub umbes kord nädalas tunni ja tegeleb oma lõbuks 
paljude spordialadega, nagu suusatamine, motokross, jooksmine, 
jalgrattasõit, sulgpall, tennis ja treening ergomeetril, enamasti 
kolm kuni viis korda nädalas. 

Roy Puuström rääkis, et ta pole mitte lapsest peale selline 
spordipoiss olnud, vaid hakanud innukalt sporti tegema umbes 
neli aastat tagasi. “Võib-olla sellepärast, et noorelt jäi sport tege-
mata.” Mehe sõnul on tulemuseks positiivne enesetunne. “Oled 
endaga rahul, jaksad rohkem ja tekib ind sporti teha.”

“Ma ei sunni ennast ega sea eesmärke,” lisas ettevõtjana töö-
tav Puuström. Isa eeskuju on aga ilmselt nakkav, sest tema viie-
aastane tütar käib hoolega ujumas. 

Roy Puuström ei sea suuri eesmärke, kuid Leppneemelt Pranglile 
ujumine tõi tunnustuseks tiitli Aasta Tegu. 

Käsipallivõistkonnas 
sõbrad koos
Viimsi valla parima võistkonna tiitli sai sel aastal SK 
Viimsi HC B-klassi võistkond. 

20 noormeest, kes sündinud aastatel 1990–1994, käivad kolm 
korda nädalas trennis, mõni juba 1999. aastast. 

“Ema käib ka, vend teeb ka trenni, õde teeb sama ala, isa käs-
kis, sõbrad kutsusid“ – nii nimetasid poisid põhjusi, miks nad just 
käsipalli mängivad. “See on hea meeste mäng, treenerid Ain Pin-
nonen ja Ain Kont on head,” jätkati loetelu. 

Treeneritest rääkisid poisid nii: mõlemad on väga head, mõle-
mad on erinevad. Ain Kont on hea kaitsespetsialist, Ain Pinnonen 
on hea suhtleja ja hea inimene. 

Mängitakse noorteklassi turniiridel ja iga kahe nädala tagant 
meesteliigas. Turniire on aastas 4–5. Poisid nimetasid ka, et tren-
nitasu on vaid 100 krooni kuus. 

“Saame hästi läbi, meist on kujunenud sõpruskond,” rääkisid 
poisid. Koos käiaks ka piljardit mängimas. Vastu tahtmist trenni-
mineku tunnet pole, vahel võib vahe tekkida vaid õppimise või 
mõne vigastuse pärast. 

LAURA LIISA KATARIINA 
JÜRGENSON, rulliluuisutamine, 
Euroopa MV V koht
KIRKE MARTA SÜLD, rullilu-
uisutamine, Euroopa MV kavaga 
Vampiirid V koht
LISANN VALING, rulliluuisuta-
mine, SK Rullest koosseisus MM 
kujunduisutamises VIII
KADRI KUKK, rulliluuisutamine 
MM kujunduisutamises VIII
MERLYN PADAMA, rulliluuisuta-
mine, MM kujunduisutamises VIII
PIRET RINK, rulliluuisutamine, 
SK Rullest treener
RITA RINK, rulliluuisutamne, 
SK Rullest treener
LAURA VANA, sulgpall, EMV 
juunioride meister, mitme-
kordne medalivõitja
RAINER KALJUMÄE, sulgpall, 
EMV üksikmängus II
AIGAR TÕNUS, sulgpall, Eesti 
moortekoondise ja Viimsi Sulg-
palliklubi treener
JÜRI TARTO, sulgpall,Viimsi 
sulgpalliklubi treener
PAUL PIIK, squash, EMV 
5-kordne võitja

PAAVO PIIK, squash, EMV hõbe-
medal
URMO ALLING, suusatamine, 
Eestimaa XI talimängude hõbe-
medal teatesuusatamises
MANIVALD LUIDRE, suusatamine, 
Eestimaa XI talimängude hõbe-
medal teatesuusatamises, Eesti 
seenioride meister suusatamises
RAIVO PÄRNPUU, suusatamine, 
Eestimaa XI talimängude hõbe-
medal teatesuusatamises
ANETT KONTAVEIT, tennis, EMV 
N võitja, Euroopa U-14 edetabeli 
X koht
ÜLLE MILK, tennis, E. Kree Spor-
dimaailm tennisetreener, 
MARTIN RANDPERE, tennis, 
EMV P-12 pronksmedal üksik-
mängus, hõbe paarismängus
MATTIAS SIIMAR, tennis, EMV 
P-12 pronksmedal üksikmängus, 
pronks paarismängus
KRISTOFER SIIMAR, tennis, EMV 
P-12 pronksmedal paarismängus
MARK MÄGI, tennis, EMV P-10 
pronksmedal üksikmängus
KRISTJAN PAKK, tennis, A. Ojas-
salu Tenniseklubi treener

ALO OJASSALU, tennis, A. Ojas-
salu Tenniseklubi treener ja juht
KATRIIN KERSA, ujumine, EMV 
mitmekordne võitja ja meda-
liomanik, Eesti MV lühiradade 
rekord 50 m vabastiilis
KARLEEN KERSA, ujumine, EMV 
noortest mitmekordne meda-
livõitja, koondislane Euroopa 
Noorte Olümpia Festivalil
KÄTLIN ROHTLAID, ujumine, 
EMV mitmekordne võitja
HEROL MARJAK, ujumine, EMV 
mitmekordne võitja ja medali-
omanik
KRISTIINA ARUSOO, ujumine, 
EMV meisterujumises A-kl 
absoluutne võitja
BRUNO NOPPONEN, ujumine 
EurMV meisterujumises mit-
mekordne medaliomanik, EMV 
meisterujumises mitmekordne 
võitja, Viimsi veeklubi treener
ENN LEPIK, ujumine, SPA Viimsi 
Tervis ujumistreener
ENE METS, võimlemine/tants, 
Võimlemis ja Tantsuklubi Keeris 
treener

Aasta Tegu
ROY PUUSTRÖMI ja ANDRE JUHANSONI avamereujumine 
Leppneemelt Pranglile (11 km).

Viimsi valla 2009. aasta parim meessportlane on 
KARL-MARTIN RAMMO.

Viimsi valla 2009. aasta parim naissportlane on 
ANETT KONTAVEIT.

Viimsi valla 2009. aasta parim võistkond on SK VIIMSI HC 
B-klassi võistkond.

Viimsi valla 2009. aasta tublim spordipere on PEREKOND KAHRO.

Laua ümber treenerid Olev Reim, Martin Reim, Martin Kaalma.

Viimsi valla 2009. a tublima spordipere – Kahrode esindajad, 
motosportlased Valdur ja Erki Kahro.

Armsad sportlased ja harrastajad-huvilised!
Kaunist jõuluaega teile kõigile ja kohtumiseni spordi-

radadel ka järgmisel aastal!
Lugupidamisega sporditöö koordinaator Tiia Tamm 

sport
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Viimsi Grossi Toidupoes avatud 
uue sisutusega ja laiema poti- ja 

lõikelille valikuga 

lillepood
Kimpude ja pärgade tellimine

Tel 53 005 397

ERAKUULUTUSED

Tennisetreeningud 
täiskasvanutele TOP 

Tennisekeskuses
Ootame treeningutele 

nii algajaid kui ka 
edasijõudnuid!

Juhendajateks kogenud 
tennisetreenerid.

Hind alates 150.- kord.
Info: Pille Mustonen 
pille@toptennis.ee

Head tööotsijad Viimsi vallast!
Soovime teile ilusat jõuluaega ja toredat 

aastavahetust!
Aet, Mare, Riina, Raul, Erge, Kaie, Eva, Irene, Pille ja Sven

Täname!
Täname kõiki firmasid, ettevõtjaid ja üksikisikuid, kes Viimsi Teatajas on 
oma reklaame ja kuulutusi avaldanud. 

Soovime teile ilusat aastavahetust ja edu uuel aastal 
ning jätkuvat head koostööd.

* * * 
Eraldi lisame oma tervitusele tõrvatilga – nimekirja neist ettevõtetest, kes 
ei hooli oma heast nimest ega pea kinni tähtaegadest. Need on firmad, kes 
ei ärata enam usaldust, sest on reklaamide eest võlgu, mõni lausa kevadest 
saadik. 

Meie mustas nimekirjas on: Küte24.EE OÜ, OÜ Oritix, Rowan Tree OÜ ja 
OÜ Toffer Projekt. 

l Tule Viimsi Peetri Pizzasse pizzameistriks! Kui 
oled suhtleja, töötahtega, kiire, aus ja puhtusest 
lugupidav, ootame Sinu CV-d e-posti aadressile 
sirli@tehnovorm.ee. Väljaõpe kohapeal. Eriti on 
oodatud Viimsi piirkonna huvilised.

l Massaaz – pingeteks vabaks! Olen paberitega 
massöör, töötan hetkel oma hubases kodus 
Leppneemes. Hind kokkuleppel! Peamine, et 
saaks olemise paremaks! Helistage 56 934 070 
või ele@ritone.ee ja leiame koos Teile sobiva aja! 

l Üürile anda 1-toaline uus korter Ida-Põllu 
tänavas. Olemas köögisisustus. Tel 55 603 448.

l Küttepuude sooduspakkumine. Müüa konteine-
ris kuiva küttepuud 560.-/rm ja 40 l võrkkotis 
30 cm kuiv lepp ja sanglepp 27.- tk. Hinnad koos 
transpordiga! Tellimine tel 50 33 552, 53 408 290.

l Ostan vinüüplaate. Tel 50 25 613.

l Soovin leida klaveriõpetajat. Huvi korral
palun ühendust võtta aadressil k.25@hot.ee või 
helistada tel 52 82 382, Kristjan.

l Müüa soodsalt sõiduauto Ford Escort (1992). 
Tel 51 08 622.

l Professionaalne massaaž 1,5h / 280.- Viimsis 
Sõpruse tee 9 (hotell Athena 0-korrusel). Müügil 
ka kinkekaartid – hea kingitus sõbrale jõuludeks! 
Info ja broneerimine 55 587 538.

l Soodsad küttepuud, kotiga või lahtiselt. Tasuta 
transport Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa piires. 
Ka väikesed kogused! Tel 56 484 838.

l Forestry OÜ ostab kasvavat metsa, kuuse-
männipalki ja paberipuud. Abistame paberite 
vormistamisel ja raietöödel. Oma transport. 
www.forestryest.ee, tel 56 636 076, 56 638 551.

l Õhksoojuspumbad. Müük. Paigaldus. Hooldus. 
Tel 53 407 191, www.erilahendused.ee.

l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp alates 350.-/
ruum. Kask alates 430.-/ruum. Konteineris puud 
alates 1130.-/tk. Toome puud Harjumaal tasuta 
koju! Tellimiseks helista 670 7110, 52 00 093 või 
täida tellimisleht internetis www.puu24.ee. 

l Ostan ära teie vanad sõiduautod, ARKis 
kustutamine. Paku kõike, ostan ka vanarauda. 
Tel 55 997 092.

l Liuguksed ja riidekapid.Vajadusel abi kapi või 
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad! 
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151.

l Terrassid. Sauna puitosad. Piirdeaiad. Kerg-
ehitised. Ehitus. Remont. Siseviimistlus. Plekitööd. 
Pottsepatööd. Tel 56 646 709. 

l Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid, 
seinad ja katused. Tel 50 13 305.

l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.

l Teostame muruniitmist, hekilõikust, puude raiet 
ja haljastusega seotud töid. Tel 55 637 666.

l Jõuluvana ootab küllakutset – helista varakult 
tel 52 30 890.

Seoses Saksamaa üliõpilaste praktikaga 
Viimsi vallas 

SOOVIME ÜÜRIDA ELAMISPINDA
kolmele Saksamaa tudengile 

ajavahemikul 15. jaanuar 
kuni 12. veebruar 2010.

Lisainformatsioon: Kadi Bruus, noorsoo- 
ja haridusamet tel 606 6868, 56 46 2962, 

kadi@viimsivv.ee

v
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ILUSALONG “VENUS” (Viimsi Spa 1. korrus)
UUS ASUKOHT 1. jaanuarist on 
VIIMSI KAUBANDUSKESKUSE 2. korrus
Olete oodatud!

Randvere tee 6, Viimsi vald, 
tel. 600 0444
ilusalong@hot.ee
www.venussalong.ee

Austatud kliendid!

AVATUD ON MEIE
LIHAPOOD VIIMSIS

Rohuneeme tee 57B (endine Ranna Kauplus)

Omatoodetud sealihale lisaks
pakume ka veise- ja lambaliha,

singi ja vorstitooteid.

TULGE TUTVUMA MEIE VALIKUGA.

Meilt on ka võimalus osta sealiha väikehulgi.
 Ettetellimine 1-2 päeva.

Täpsem info tel: 50 577 65  ja  
www.samirte.ee 

 E-R 9:00-19:00, L 9:00 – 17:00, P 9:00 – 17:00
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