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Esimesi matkajaid juhendasid loodusetundja Hendrik Relve (vasakult), Rand-
vere külavanem ja volikogu liige Jüri Tõnts ja volikogu esimees Madis Saretok.

Viimsi jäägu roheliseks!
Vallas kasvab lähiajal oluliselt kaitstavate loodusmaastike arv. Sel-
leks algatas volikogu augustikuu istungil valla üldplaneeringus uue 
teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”. 

Mäealuse piirkond Lubja ja Pärnamäe külas, samuti Pärnamäe külas asuv Soosepa 
raba, Haabneeme ranna sanglepapuistu ja Pandju laid Püünsi külas on esimesed piir-
konnad, mida volikogu miljööväärtuslike aladena kaitse alla võtta otsustas.

Randveres esimene looduse õpperada 
Augusti lõpul sai valmis esimene Viimsi metsi läbiv õpperada. 
Randvere külas asuv matkaring on kolme kilomeetri pikkune ja Hendrik Relve 

poolt põhjalike viitade ja selgitustega varustatud. Õpperaja valmimise eest seisis hea 
Viimsi metskond eesotsas metskonna ülema Madis Talijärvega.  

Taolisi kivil kasvavaid kuuski kannab 
rändrahnudest rikas metsaalaune teisigi.  
See umbes 130 aasta vanune, 20 meetri 
kõrgune meetrise ümbermõõduga puu on 
suurim. 

Metsas on hea kasvukoht ka lehtpuude-
le, nii kasvab seal vaid rikkumata looduses 
esinev sookask ja väärtuslik maarjakask, 
väärtpuu, mille müügihinda arvestatakse 
kilo kaupa. Matkarada ääristavad võimsad 
lühterkuused ja eakad tammed. 

Ra ja  l äb imine 
annab Relve sõnul 
matkajale üsna hea 
ja ülevaatliku pil-
di maakonna ühest 
suuremast ja omapä-
rasemast kuusikust.  
Õpperaja esimesi vaa-
tamisväärsusi ongi 
Viimsi ühe sümbolina 
tuntud kivil kasvav 
Tädu kuusk.

Teeline võib läbida aastakümneid 
inimesest puutumata nõiametsa, samuti 
ära näha ka hoolsalt ja õigesti tehtud 
raiesmikud, mõõta oma pikkust suurte 
rändrahnude omaga, sööta metsloomi ja 
-linde ning matka lõpuks mõnusalt maha 
istuda ja lõkkeplatsil teed keeta.  

Mis siis muud, kui - mingem metsa! 

Kai Maran
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Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a 
juulis. Kaastööd, rek laa mid ja kuu lu tu sed 
palume esi ta da hil je malt küm me päe va 
enne il mu mist. 
Toimetuse kol lee gium: Enn Sau, Madis 
Saretok, Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, Eino 
Pedanik. 
Toimetaja: Kai Maran
Nelgi tee 1, Viimsi 74001, Har ju maakond
Tel 6 066 833, faks 6 066 800. 
e-post: kai@viimsivv.ee
Trükki toimetanud Kirjastuskeskus. 
Trükitud trü kiko jas Greif. Trükiarv 4500

Koolimaja ehituseks 
korraldab vald riigihanke 
konkursi
Viimsi vallavalitsus otsustas uue koo-
limaja ehituse finantseerija leidmiseks 
välja kuulutada  riigihanke.

“Eesmärk on Viimsi keskkooli uue 
hoone rajamine finantseerimisfirma kaasa-
misega liisingulepingu alusel,” sõnas val-
lavanem Enn Sau. “Eeldame koolihoone 
170 miljonilise ehitusmaksumuse juures 
liisingulepingu tähtajaks 15-20 aastat ja 
aastamakseks 11-12 miljonit krooni.” 

Asukoha valikul sai määravaks selle 
logistiliselt soodne asend valla kesku-

ses ja bussipeatuste läheduses, 
samuti metsase paeas-
tangu kaunis looduslik 
foon. Uus asukoht sai 
arhitektuurikonkursi 
komisjoni esimehe 
Sau sõnul nii konkursi 

võitnud arhitektide kui 
vallavalitsust nõustavate 
arhitektide komisjoni 
üksmeelse heakskiidu.

Uus kool võtab vastu 1300 last

Viimsi uue keskkoolihoone asu-
koha otsustas vallavolikogu tä-
navu maikuu istungil, määrates 
selleks Randvere tee ja paeklindi 
vahelise ala Haabneemes. 

Septembri alguses andis vald ehitusloa uuele koolimajale, mida projekteerides 
lähtuti nii väikeste kui suurte õpilaste arenguvajadustest.

Uues koolis hakkab tänaste prognooside kohaselt käima 1200 last, õpilaskohti on 
tulevases koolihoones 1300. Ehitusalune pindala on veidi üle 9000 m², kompleksi 
kogupind on ligi 16 000 m².

Kavandis on põhirõhk funktsionaalsusel, kus igal vanuseastmel on omaette hoone-
tiib või pesa, nagu seda nimetavad projekti autorid arhitektid Raul Järg, Priit Pent, Eero 
Endjärv ja Illimar Truverk (arhitektuuribüroo Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid 
OÜ). Valgusküllane siseaatrium seob eri hooneosad tervikuks ja on koht, kus kokku 
saavad nii suured kui väikesed, õpilased ja õpetajad. Hoone on loodud esmapilgul 
ebakorrapärase plaanilahendusega. Tegelikkuses on see läbitöötatud ja allutatud 
kindlatele reeglitele, arvestades looduse rütme ja eriilmelisust. Hoone põhistruktuuri 
moodustavad justkui suures ookeanis laiali paisatud neli omaette “mandrit”, mida 
ühendab valgusruum - siseaatrium. Kõik “mandrid” on paigutatud päikese liikumist 
arvestades. Kogu hoone justkui pöörleks päripäeva, asetades oma paled päikesele vastu 
nõnda, et sinna langeks valgus ajal, mil seal paiknevad tegevused seda kõige enam 
vajavad. Hoonemahtude vahele tekkivad sisehoovid sulanduvad kokku siseruumi ja 
kooli ümbritseva haljastatud ringpargiga, moodustades nii ühtse loodusega kooskõlas 
koolikeskkonna.

Viimsi Vallavalitsus korraldas avaliku arhitektuurivõistluse uue keskkoolihoone 
projekteerimiseks mullu juunikuus. Esitatud 11 võistlustöö hulgast tunnistas vallava-
litsuse ja Eesti Arhitektide Liidu ühine hindamiskomisjon parimaks projekti “Päikese-
ratas”, mis vastab kõige paremini seatud eesmärkidele ja pakub uue suuna kaasaegse 
21. sajandi koolikeskkonna loomisel. 

Siht on pakkuda õpilastele harivat ja kasulikku tegevust kuni 16 tundi ööpäevas, 
ühendatud on üld- ja huviharidus. Kooli juurde rajatakse kergejõustikustaadion ja 
jalgpalliväljak. Staadioni mõlemale küljele on ette nähtud tribüünid kokku 3000 
pealtvaatajale, võimaldades tulevikus saada ka Harju maakonna esindusstaadioniks, 
mis maakonnal praegu puudub. Koolimaja ja staadioni vahele rajatakse ka korv-
palliväljakud ning turnimis- ja ronimisväljak. Hoonest lõunapoole ujula otsa tuleb 
rulaväljak. Kogu maja ümbritsevad teed lahendatakse nõnda, et neid on võimalik 
kasutada ka rulluiskudega. 

Uus koolihoone ja staadion paiknevad Haabneeme alevikus Randvere tee ääres, 
piirnedes veel Veere tee ja Karulaugu teega. Koolimajast ühele poole jääb vastvalmi-
nud lasteaed, teisele poole Viimsi ehitusmarket. Tulevase kooli spordikompleksi ja 
staadioni saavad kasutada ka teised vallaelanikud.

Teede hooldust segavad 
kivid

Valla kommunaalamet palub kõiki 
kinnistuomanikke kõrvaldada kinnistute-
ga piirnevate teede hooldustsooni jäävad 
kivid, mis takistavad peatselt algavat lu-
mekoristust ning tekitavad liiklusohtlikke 
olukordi.

Valla teede hooldusega tegelev AS 
Soomerite Auto teisaldab nende mehhanis-
mide tööd segavad kivid kommunaalameti 
tellimuse alusel alates 15. oktoobrist. 

Indrek Mäeküngas,
kommunaalameti juhataja
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Ettevõtjatele teabetuba
Vallavalitsusel on koostöös Harju Et-
tevõtlus- ja Arenduskeskusega plaanis 
avada oktoobris vallamaja ruumides 
(Nelgi tee 1)  ettevõtjate infopunkt, kus 
kasulikku teavet ja tarvilikku nõu jagab 
arenduskeskuse ettevõtluskonsultant.  

Infopunkti on oodatud kõik Viimsi 
vallas tegutsevad ettevõtjaid ja samuti 
need, kel oma ettevõtte loomine on lä-
hiajal plaanis. Jagame teavet ettevõtluse 
toetusprogrammidest ja nõustame toetuse 
taotluste koostamisel. 

Algajad ettevõtjad saavad nõu star-
diabi taotlemise, ettevõtte asutamise jm 
vajaliku kohta. Samuti võtame kohapeal 
vastu ka toetuse taotlused. Infopunkti 
avamise ja lahtiolekuaegade kohta saab 
lisainfot  kodulehelt www.hedc.ee ja www.
viimsivald.ee. 

Esimene infoseminar on 21. oktoobril 

Esimese kontaktüritusena korraldame 
koos Viimsi Vallavalitsusega 21. oktoobril 
kell 17.00 vallamaja ruumides  infosemi-
nari, kus tutvustame Viimsi ettevõtjatele 
Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotle-
mise võimalusi, taotlemise protseduuri, 
taotlusmaterjalide koostamist. Juttu tuleb 
hetkel avatud ettevõtluse toetamise prog-
rammidest. Selgituseks niipalju, et nende 
programmide puhul pole tegu täiesti uute 
rahastamisskeemidega. Suurem osa neist 
on olnud käigus juba paar aastat ning 
seni on programme rahastatud riiklikust 
eelarvest.

Peamiselt on  programmid suunatud 
ettevõtete töötajate arenguks, ekspordi 
arendamiseks, teadus-arendustegevuse ja 
innovatsiooni edendamiseks, turismi aren-
damiseks ning kohaliku arengu toetami-
seks. Nende programmide rahastamiseks 
kuni aastani 2006 on EL struktuurifondide 
kaudu kavas eraldada 1,6 miljardit krooni. 
Eesti riik kavandab programmide tagami-
seks eraldada 286,1 miljonit krooni.
Täpsemat informatsiooni seminari kohta 
saab telefonil 6507976 või  elektronposti 
teel aadressilt hedc@hedc.ee. Samas saab 
ka registreerida seminaril osalemiseks. 
Ootame, et seminaril tekib  dialoog – teie 
küsite aktiivselt ja meie püüame vastata.

Annela Orasi,
Harju Ettevõtlus – ja Arenduskeskuse 

juhataja, ettevõtluskonsultant

Vald vajab uusi koole
Uue koolimaja ehituse algusega seoses andis vallavalitsus ajakirjanikele septembri 
keskel pressikonverentsi. Hoone projekti tutvustasid žürii liige valla peaarhitekt 
Haldo Oravas ning võidutöö “Päikeseratas” autorid Illimar Truverk ja Raul 
Järg. Ülevaate ajakirjanduses poleemikat tekitanud vahetuslepingust AS Same 
Sport omanduses olnud staadioni ja OÜ Viimsi Haldus omanduses olnud 36 ha 
suuruse kinnistu kohta andsid Viimsi vallavolikogu esimees Madis Saretok ja 
vallavanem Enn Sau. 

Põllumajandusreformi tulemusena sattus varem Kirovi nim. näidiskalurikolhoosile 
kuulunud keskkoolihoone AS Esmari omandusse, mis ilmselt oli kogu Eesti piires 
ainulaadne juhtum. Seejärel on Viimsi Vallavalitsus korduvalt astunud samme hoone 
valla omandusse saamiseks. 

Praegu kehtib Viimsi Vallavalitsuse ja AS Esmar vahel 1996.a, kui AS-i Esmar 
juhatuse esimees oli K. Visnapuu, sõlmitud tähtajatu tasuta kasutusvalduse leping 
hoone kui vallasvara osas. Pärast K. Visnapuu surma ametisse asunud AS Esmar 
juhatus seda lepingut ei tunnista ja vormistas mõne aasta eest koolihoone müügi Läti 
Vabariigis registreeritud firmale. Viimsi Vallavalitsus on nimetatud ostu-müügilepingu
kohtus vaidlustanud.

Mis sellest halba on, et hoone on eraomanduses?

Koolihoone on täna jäänud kooliealiste laste arvu kiire kasvu tõttu kitsaks ning 
nõuab kapitaalremondi ja juurdeehituste tegemist. Seega tuleks omavalitsusel kulutada 
märkimisväärses koguses maksumaksja raha eraomanduses oleva hoone renoveeri-
miseks ja laiendamiseks.

AS Esmar poolt pakutud üüri 70 kr/m² hindab vallavalitsus liiga kõrgeks, kuna valla 
kanda jääksid ka koolihoone käigushoidmise kulud. Kulutused moraalselt vananenud 
koolihoone käigushoidmiseks koos küttekuludega on vallavalitsuse hinnangul sama 
suured kui püsikulud uue, juba munitsipaalomandis oleva hoone ehitamiseks. 

Uue koolihoone ehitamise otsus ja maaküsimus

Otsuse ehitada veel üks koolihoone valla keskasulasse võttis vastu juba eelmine 
vallavolikogu 2002. aastal. 

Tänaseks on vallaelanike arv mõne aastaga kahekordistunud - 2001. a jaanuari sei-
suga oli Viimsi vallas 5758 elanikku, täna 10650. Viimsis on 2700 last, neist kooliealisi 
2000. Koolikohti on praegu vallas 1115 (Viimsi Keskkoolis 900, Püünsi Põhikoolis 
200 ja Prangli Põhikoolis 15).

Jätkub pöördel.

Muusikakool alustas kooliaastat kontserdiga vabaõhumuuseumis

Viimsi muusikakool alustas 1.septembril kooliaastat kontserdiga Viimsi 
vabaõhumuuseumis. Kontserdipaika viis kooli juurest meeleolukas rong-
käik puhkpillimängijate ja trummarite eestvedamisel. 

Foto Fred Lainjärv
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Elanike arvu kiire kasvuga seoses näeb valla arengukava ette juba nelja uue koo-
limaja ehitamist Viimsisse. Samuti on Harjumaa koolivõrgu arengukava lähiaastail 
ette näinud 7 uue kooli ehitamist maakonda, neist 4 Viimsi valda. Tulevikus on vallas 
kavas ehitada lisaks keskkoolile veel kolm algkooli: Randverre, Haabneeme ja Viimsi 
alevikku. 

Kuna maikuu vallavolikogu määras uue keskkoolihoone asukohaks Randvere tee 
ja paeklindi vahelise ala Haabneemes, tingis vastuvõetud otsus ka edasised vahetus-
tehingud, sest osa koolihoone ehituseks ette nähtud maast kuulus eraomanikule. 

Eelnevalt oli vallavalitsus algatanud uue koolihoone ja staadioni rajamiseks 
detailplaneeringu valla keskuse läheduses Lubja külas restitutsiooni nõudest vabal 
ca 11 ha suurusel maa-alal ja esitanud Vabariigi Valitsusele taotluse maa saamiseks. 
Keskkonnaminister leidis, et taotletav ala on liiga suur. Viimsi Vallavalitsus vähendas 
taotlust poole võrra. Vähendatud taotlus oli arutlusel Vabariigi Valitsuse 6. mai istun-
gil. Maa andmise otsust Viimsi Vallavalitsusel tänaseks ei ole. Samas oli ka selge, et 
arhitektuurikonkursi võitnud töö vähendatud maataotluse piiridesse ära ei mahu.

Seetõttu otsustas maikuus vallavolikogu üksmeelselt määrata koolihoonele uue 
asukoha ja anda vallavanemale volitused läbi rääkida maa-alale jäävate kinnistute oma-
nikuga. Läbirääkimistel võeti aluseks maa maksustamishind. Vallavalitsusel õnnestus 
sõlmida eraomanikuga notariaalne leping, mille alusel omanik nõustus koolihoone 
rajamisega ning müüma ca 12 ha vallale.

Vahetuslepingust

AS Same Sport omanduses olnud ca 2,1 ha suuruse staadioni ja OÜ Viimsi Haldus 
omanduses olnud 36 ha suuruse Lubja kinnistu  vahel.

Vahetuse eesmärk on vallal teenida OÜ Viimsi Haldus omandisse saadud kinnistu 
väärtustamisel ja maa sihtotstarbe muutmisel korterelamumaaks vähemalt koolihoone 
rajamiseks vajamineva maa hind. 

Vallale kuuluv ettevõte OÜ Viimsi Haldus omas 36 ha kinnistut Lubja külas, millele 
kehtis detailplaneering motoringraja rajamiseks. Detailplaneering hõlmas lisaks 36 
ha-le ka 11 ha riigimetsa. Seda 11 ha riigilt aga saadud pole. Seega on ringraja projekt 
maa ebapiisavuse tõttu poolik ja suure tõenäosusega perspektiivitu. Rahva vastuseis 
ringraja rajamisele oli suur, mis nähtus vallavalitsusele saadetud kirjadest ja Eesti 
Päevalehe internetiküsitlusest.

Enne ringraja detailplaneeringu kehtestamist oli vald püüdnud korduvalt, ent tulutult 
Lubja külas asuvat 36 ha suurust kinnistut elamumaana müüa. Maaüksus on olnud kahel 
korral müügis avalikul kirjalikul enampakkumisel. Aastal 1998 volikogu kehtestatud 
alghinnaga 2,7 milj krooni ja 2001 aastal alghinnaga 8 miljonit krooni. 1998.a. võitis 
kirjaliku enampakkumise ainsa pakkujana AS Hansatee Kinnisvara, kes pakkus 5, 45 
milj krooni ja 2001.a. võitis kirjaliku enampakkumise ainsa pakkujana  AS Big Invest, 
kes pakkus 8,2 miljonit krooni. Mõlemal juhul ei tasunud enampakkumiste võitjad 
tähtajaks pakutud ostu–müügi summasid ning enampakkumiste tulemused tühistati. 
Valla eelarve täienes 770 000 krooni võrra tagatisrahadest.

2002. a jaanuaris tellis Viimsi vald kinnisvarafirmalt OBERHAUS eksperthinnangu
Lubja küla 36 ha suuruse kinnistu sihtotstarbega elamumaa hindamiseks, kelle hin-
nangu kohaselt kinnistu väärtus oli 6,5 milj krooni. Sama firma poolt 2004 a maikuus
hinnatuna oli kinnistu väärtus 9,725 miljonit.   

Vahetuslepingu järel tellis maa hindamise tänavu juuni lõpus AS Same Sport 
firmalt Uus Maa, kes hindas 36 ha suuruse Lubja külas asuva kinnistu sihtotstarbega
elamumaa väärtuseks 12,6 milj krooni. 

Valla keskuses asuva Same staadioni väärtust on samas hinnatud tuhat krooni 
ruutmeeter (kinnistu väärtusena kokku 21 milj), kuna kinnisvaraarendajate huvi rajada 
Viimsi keskuses kortermaju on  suur. 

Vallavalitsuse hinnangul peaks koolihoone kõigi eelduste kohaselt valmima järg-
mise aasta lõpus.

Noorte töömalev jätkub 
oktoobris
Töömalevast on saanud igasuvine et-
tevõtmine, mille vajalikkuses ei kahtle 
küll vist keegi. On välja kujunenud 
iga-aastased töökohad, kus noored 
toimetavad, näiteks Haabneeme rand, 
Laidoneri mõisa park, haljasalad, spor-
diplatsid, Piilupesa ja Pargi lasteaed.

Tänavu suvel sai noorte abiga kor-
rastatud Pringi vana koolimaja ümbrus 
muuseumi varahoidja Alar Mik´u juhen-
damisel, millest kujuneski üks põhiline 
tööobjekt.

Viimsi metskonna töötajate juhenda-
misel sai metsa alt kokku korjatud ka mär-
kimisväärne kogus prügi, mida hoolimatud 
inimesed sinna on viinud. Ühtekokku 
töötas suvel kahes vahetuses kokku 96 
noort, põhiliselt 13 - 15 aastased.

Nii nagu kevadel lubasime, korralda-
me sel aastal esmakordselt ka III vahetuse, 
mis on plaanitud sügisesele koolivaheaja-
le. Laagri toimumise aeg oleks seega 25. 
kuni 29. oktoober. Põhitöö saab olema 
lehtede riisumine. Siinkohal tahaks suviste 
tähelepanekute põhjal rõhutada sobiva 
tööriietuse vajalikkust, eriti jalanõude 
osas. On kurb, kui töötegemist segavad 
märjad jalad või ebamugav rõivas.

Registreerimisega teeme algust  4. ok-
toobrist vastuvõtupäevadel kella 14  kuni  
17 kommunaalametis tuba 127. Täiendav 
info tel 60 66 853.

 Anne Talvari, 
valla kommunaalamet

Anne Talvari: Laidoneri park on 
korrastunud paljuski ka noorte töö-
maleva abiga.  

Loo algus “Viimsi vajab uusi koole  lk 3.
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Viimsis on kahe aasta jooksul valminud neli lasteaeda

1. septembril avasid minister Rummo, maavanem Valtson ja vallavanem Sau uue lasteaia Viimsis Leppneeme külas. 
Lestakujulise logoga nimetahvlilt tõmbasid katte vallavolikogu esimees Saretok ja abivallavanem Alver. 

Mere ääres ja metsade keskel asub armas väike kaherühmaline 
lasteaed, teine kodu 35 lapsele. Maja on kujundatud kaluriküla 
traditsioone silmas pidades, täis mere- ja kalurihõngu. On paa-
dikujulised sinised lasteriiulid, mere- ja liivavärvi lauanõud ja 
seinad, õues tervet lasterühma mahutav rooliga paat ja merest 
on ajendatud ka lasteaia logo - lestakala, mis oma kujult üht-
lasi ka Viimsi poolsaart meenutab. Logo autor on viimsilane 
Anneli Meri, maja on kujundanud arhitekt Anu Muuk firmast
Nordprojekt. 

Lasteaed ehitati valmis lihtsalt ja ökonoomselt, kokku kuju-
nes vana vene sõjaväest mahajäänud kordonihoone ümberehituse 
maksumuseks koos mööbli- ja köögisisustusega 5,36 miljonit 
krooni. 

Samal viisil kasutati vene sõjaväest mahajäänud hoone 
lasteaia tarbeks ära ka Kelvingi külas. Päris uued ja unikaalsed 
lasteaiahooned kerkisid mullu 120-le lapsele Haabneemes ja kaks 
aastat tagasi septembris avatud Pargi lasteaias 80-le lapsele. 

Ehitustempo üle Harju keskmise

Sellegipoolest ootab praegu 370-ne Viimsi valla lasteaedades 
käiva mudilase kõrval oma järjekorda veel üle 500, mis tingib 
ehitustempo jätkuva hoidmise tugevalt üle Harju keskmise. 
Vallavanema sõnul saab lähiaastail oma lasteaia ka Randvere 
küla, samuti on plaan ehitada veel üks lasteaed Haabneeme. MA 

Viimsi Lasteaiad juhataja Aina Alunurme ütleb, et meie vallas on 
praegu üsna tavapärane, kus lapse sünni registreerimise järel on 
vanemail järgmine samm lasteaia järjekorda kirja panek. 

Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad koosseisu kuulub 
täna neli lasteasutust: Piilupesa, Püünsi, Pargi ja Leppneeme 
lasteaiad. Kelvingi ja Haabneeme eralasteaedade kuumaksu 
toetab kolme neljandiku ulatuses vald.

Leppneeme lasteaias avati nüüd ka valla esimene sõimerühm. 
“Tegelikult ju sõimerühma vastuvõtmiseks vanusepiirangut 
pole, kõige noorem beebi on meil poolteise kuu vanune,” sõnas 
Alanurm.

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo hinnangul märgib 
tänavune aasta Eestis sündide languse kõveras murdepunkti. 
“Juba selle aasta esimesel poolel oli Eestis  400 sündi rohkem 
kui eelmisel aastal,” märkis Rummo. “Viie esimese kuuga 
sündis tänavu Eestis 399 last rohkem kui mullu samal ajal. Kui 
möödunud aastal sündis jaanuari algusest mai lõpuni 5316 last, 
siis nüüd registreeriti 5715 sündi. Võib oletada, et üheks soo-
dustavaks teguriks on ka vanemahüvitis, mis lubab perekasvule 
mõelda kohe, kuna pere sissetulek on tagatud.”

Harju maavanem Orm Valtsoni sõnul on Harjumaal viimastel 
aastatel uus lasteaed valminud ka Harku vallas ning veel ehita-
misel Raasikul ja Sauel.    •   Kai Maran

“Nii nagu lapsi sünd on ime, nii võime ka selle maja puhul kõnelda küll mitte sünni imest, aga imepärasest taassünnist 
- ühes väga kurvas seisus majas, kunagises kordonihoones on taas elu ja hing,” sõnas Aina Alunurm. “Ja väga kaunis 
hing, sest ütleb ju üks luulesalm: pole peenema koega kangast, kui lapse hing...”
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Selgusid kaunimad kodud
Viimsi vald alustas kaunimate kodude hindamisega seitse 
aastat tagasi, et hoida ja jätkata kodukaunistamise tra-
ditsioone ning tuua eeskujuks ilusamad koduaiad ja ma-
jaümbrused. Tänavused preemiad anti üle 22. septembril 
vallavanema vastuvõtul. 

Ettepanekuid parimate selgitamiseks said juunist 1. augustini 
esitada kõik vallaelanikud, korteriühistud ja külavanemad. Kodu-
sid hindas žürii kahes kategoorias - eramud ja suvilad ning korter- 
või ridaelamud. Auhinnafondi suurus oli 30 000 krooni.  

Praegu hinnatakse moemaailmas ja samuti kodukujundu-
ses kõige enam isikupära ja seda pole võimalik väljastpoolt 
tellida, sõnas žürii liige florist Taivo Piller. Pole ranget stiili,
vaid aiakujundaja võib iseend usaldades koduaias ära kasutada 
kõik ilusa ja mugava, mis eelmised aastakümned on pakkunud. 
“Mulle meeldivad üldse omaloomingulised asjad, mis hingega 
tehtud,” ütles žürii liige Anne Vahemäe. “Hindamisel arvestasime 
eelkõige omaniku enda taipu ja loovust - kus oli aiakujundamisel 
oskuslikult ära kasutatud ümbruses leiduvad maa- ja merekivid, 
kus esile tõstetud vanadest aegadest väärtuslik.”

Parima maakodu preemia vastu võtnud Astra Piirissaare talu 
õues on aukohal vana pada, vankrirattad ja hobuselook, kahe-
haruline männikänd, mis lilli täis,  ja palju muud, mis näitab, 
et siin Prangli saarel Kelnase külas Pihlaka talus elatakse juba 
kolmandat põlve. 

Esikohale tulnud perekond Kruuseli kodu puhul hindas žürii 
üksmeelselt hästi läbimõeldud aiaplaneeringut ja selle liigiroh-
kust. “Elamu ja aed moodustasid harmoonilise terviku, samuti 
jäi silma omapäraselt ja maitsekalt kujundatud ala piirdetara ja 
sõidutee vahel,” sõnas žürii liige Anne Talvari.

Peaministri tänukirjad ja mastivimplid andis vallavanem üle 
ka eelmisel konkursil äramärgitud kodudele: Kelvingi külast 
perekond Riomarile ja perekond Lajale, Rohuneeme külast 
perekond Süldale ja Püünsi külast perekond Riibergile. 

Vallavanema sõnul on edaspidi plaan moodustada laiapõh-
jaline püsikomisjon, kes kaasaks oma töösse ka külavanemad ja 
hoiaks sellel valdkonnal silma peal läbi aasta, muuhulgas märgiks 
ära ka heakorranõudeid eiravad kodanikud.

Tänavusse žüriisse kuulusid valla peaarhitekt Haldo Ora-
vas (esimees),  abivallavanem Jaan Alver, florist Taivo Piller,
viimsilane Anne Vahemäe ja valla heakorraspetsialist Anne 
Talvari.    •   Kai Maran

Kaunis kodu on viieliikmelise perekond Piirissaare ühise 
töö vili, preemiat tuli pereema vastu võtma koos tütrega.

Vallavanem Sau ja Taivo Piller õnnitlemas esikoha pälvi-
nud perekond Kruuselit. 

Konkursi “Viimsi kauneim kodu 2004” parimad

eramute kategoorias:
I koht perekond Kruusel, Püünsi küla 
II koht perekond Rebane, Püünsi küla
III kohta välja ei antud
ergutuspreemia perekond Annus, Randvere küla
eripreemia parima maakodu eest, perekond Piirisaar, Prangli 

saar

korterelamute kategoorias: 
I kohta välja ei antud
II koht KÜ Nord, Randvere tee 13, Haabneeme alevik
II koht KÜ Viimsi Aiandi tee 2a,  Aiandi tee 2a, Viimsi alevik
III kohta välja ei antud

Pühapäeval, 3. oktoobril kl. 14. 00 

toimub Haabneeme ja Pringi küla piirile kerkiva 
Viimsi uue kiriku müüride vahel 

Mälestuspalvus parvlaeval Estonia 
hukkunute mälestuseks 

Toimub korjandus kiriku ehituse jätkamiseks. 

Võimalus süüdata mälestusküünlaid. 

Olete südamest oodatud! 

Mälestuspalvus toimub iga ilmaga.

Viimsi Püha Jaakobi kogudus 
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Kaunite kunstide sarm  ja sära, artistlik enesekindlus ning 
lavaline liikumine eluks kaasa juba lapsepõlvest!

Püünsi koolis alustavad tööd

MAIRE ELISTE  LAULUSTUUDIO
&

TIINA REBASE  BALLETISTUUDIO

Balletistuudio kujundab tütarlastes ilusat rühti ja graatsiat ning 
avab tee tantsu imelisse maailma. Oodatud on kõik lapsed alates 

neljandast eluaastast ning I, II, III ja IV klassi õpilased.

Laulustuudios õpitakse soolo- ja ansamblilaulu. Eelkooliealistel 
arendatakse viisipidamist ning häälejuhtimist. Kooliealised oman-
davad soololaulu saladusi ning mitmehäälsuse põnevaid võtteid. 

Laulustuudio võtab vastu ka vanemate klasside õpilasi.

NB! Täiskasvanud, kes kunagi on tegelenud laulmisega ning sellest 
kaunis mälestus hinge jäänud, tulge julgelt! Ka Teile leiame sobiva 

aja ning meelepärase repertuaari.

EES SEISAB PALJU PÕNEVAID ESINEMISI NII VIIMSIS KUI 
VÄLJASPOOL!

Info: Maire Eliste, 5029115 ja Tiina Rebane, 56908100

Meepäevad õpetavad ehtsa ja võltsmee vahel vahet tegema

Meepäevad on koht, kus ostja saab kindlat teavet otse tootjalt 
selle kohta, millist mett ikkagi osta tasub ning kuidas ehtsa 
ja võltsi kauba vahel vahet teha. 

Probleemid võltsmeega tekkisid juba aastakümneid tagasi, 
tänasel päeval tekitab segadust veel importmesi, mis tihtilugu 
müügil eestimaise nime all, kuid ehtsa mee tervistavad omadused 
juba ammugi kaotanud. Pahatihti osutub importmesi ka maail-
maturul ringlema jäänud kaubaks, kus pikaajalise säilivuse tagav 
pastöriseerimine mee väärtust tunduvalt kahandab. 

Eesti ühe suurema mesindustalu peremees Ardi Asten 
annab sajaprotsendilise garantii meele, kus Eesti Meetootjate 
Ühenduse märk “Puhas Eestimaa  Mesi”. Ühendus vastutab 
oma liikmete toodangu eest ja kontrollib oma mesinike tooteid 
pidevalt, sõnas Asten. 

Sajaprotsendiliselt puhas on Asteni selgitusel kristallisee-
runud ehk tahke mesi. See omakorda ei tähenda, et vedelas 
olekus mesi poleks ehtne. Nimelt on mesinikel tarvis ka juba 
kristalliseerunud mesi enne purki valamist uuesti, nii 40 kraadi 
juures, üles soojendada. Ajapikku, olenevalt mee sordist, nii 
paari nädala kuni paari kuu jooksul, kristalliseerub mesi uuesti. 
Vedelasse olekusse jääbki lehemesi, mida saadakse näiteks 
pärnalehtedelt.

Eri taimedelt saadud mesi võib olla peenekristalliline või 
jämedama struktuuriga. Seda arvestades toodetakse Ardeni 
mesindustalus tavapärase metsamee kõrval ka kreemjat metsa-
mett, mis tahkeks ei muutu ja mida mugav ka saiale määrida. 

Seda tänu oskusele segada jämedama struktuuriga mee hulka 
peenekristallilist, mis ei lase meel kõvastuda. 

Mett on laias laastus üldse kahte liiki nagu veinidki on 
punased või valged - heledad aasataimedelt korjatud meed ja 
tumedamad metsameed. Heledad meed on pehmema maitsega 
ja magusamad, tumedad on mõrkjamad ja sobivad ka kosuta-
vaks ravikuuriks. Mesi on parim toiduaine, mille seedimine ei 
nõua organismilt lisaenergiat ja mis mõjub jõuduandvalt kohe, 
nagu doping. 

Ehtsat kodumaist mett aga polegi nii lihtne poest leida. Tihti-
lugu napib meie meetootjail aastaringselt välja pakkuda nii suuri 
kaubakoguseid, mida suurpoed kaubaostul eeldavad. Asteni talu 
tooted on ühed vähestest eesti meetoodetest, mida võib leida ka 
suurpoodidest, näiteks Citymarketist või siis Viimsi Marketist. 
Omamaist mett tasub küsida ka lillepoodidest ja teistest väike-
kauplustest ning muidugi mesinduspoodidest.

Mesi ise on aga küll väärtus, mida tuleks tarbida aasta ringi, 
arstide soovitusel nii üks supilusikatäis päevas, ja mitte vaid 
siis, kui nina juba nohune või kurk kähe. “Eesti mee väärtus on 
kindlasti maailmas üle keskmise, sest meie laiuskraadi taimes-
tik on ääretult rikkalik,” kinnitas Asten, kes on mesinik juba 
kolmandat põlve.

Eesti Meetootjate 
Ühendus korraldas 
meepäevad septemb-
ri keskel Lillepavil-
jonis. 
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Ühistranspordist valla idaosas

27. septembril toimus sel sügisperioodil juba kolmas ühistranspordialane arutelu  
AS-i Harjumaa Liinide poolt teenindavate liinide nr 115 ja nr 115A sõiduplaanide 
ning teenindustaseme teemal.

Ühistranspordi olukord Viimsi vallas on olnud teemaks ka kolmes septembrikuu 
Eesti Päevalehes. Nii-öelda otsustaval arutelul olid koos Harju Maavalitsuse, valla-
volikogu sotsiaalkomisjoni, AS-i Harjumaa Liinide, valla suurimate tööstusettevõtete 
piirkonna Ampri teel asuvate firmade, kahe küla ja vallavalitsuse esindajad ning kaks
külavanemat, samuti valda nõustav mainekas ühistranspordiekspert. 

Otsustati, et Randvere tee rekonstrueerimistööde lõppedes ehk alates 11. oktoobri 
2004 hommikust hakkavad kehtima uued ja senisest paremad sõiduplaanid. Kokku 
hakkab kahel liinil kokku tööpäeviti toimuma senise 13 reisi asemel 22 reisi. 

Liinil nr 115 Balti jaam - Haabneeme - Leppneeme - Tammneeme - Haabneeme 

- Balti jaam toimub tööpäeviti 12 reisi, 
neist 5 reisi suurte ehk normaalbussidega. 
Puhkepäeviti on reise 10.

Liinil nr 270 ehk endisel 115A liinil 
Balti jaam - Mähe - Randvere - Tammnee-
me - Randvere - Mähe - Balti jaam hakkab 
toimuma tööpäeviti 10 reisi 15-kohaliste 
väikebussidega.  Puhkepäeviti on reise 9. 
Liini number muutus numbriks 270, mis 
peaks olema reisijatele senisest paremini 
eristatav.

Tammneeme külas Tammneeme tee 
ja Hallikivi tee ristmiku juurde tehakse 
valla poolt busside lõpp-peatus, milles 
saavad kokku üheaegselt mõlema liini 
eri suundades liikuvad bussid ja reisijatel 
tekib võimalus ümber istuda (loodetavasti 
ühe ostetud piletiga). 

AS Harjumaa Liinide esindajad luba-
sid omalt poolt teha kõik endast oleneva, 
et senised pretensioonide põhjused muu-
tuksid ajalooks ning palusid pöörduda val-
larahva poole üleskutsega, et kõik reisijad 
nõuaksid alati bussijuhilt piletit.  

Indrek Mäeküngas, kommunaalamet 

Abivallavanem Rein Frolov täpsustamas osapooltega uusi bussimarsruute.

Uuel õppeaastal uue hooga!
Pereklubis oktoobris:
5. okt. kell 17.30-19.00 väikelasteklubi Pargi 
lasteaias. Lapse toitumine – milline toidulaud 
tugevdab, milline nõrgestab immuunsüsteemi 
(s.t kuidas säästa õige toitumisega last no-
hust-köhast).  Reet Post, proviisor, toitumise 
spetsialist.
19. okt. kell 16.30-18.00 koduste laste laste-
aiapäev Piilupesa lasteaia Roosas rühmas.   
19. okt. kell 16-30-18.00 beebiklubi Pargi 
lasteaias. Pere sünnitusjärgsel perioodil, 
muutused paarisuhetes, ema ja lapse suhe, 
kiindumussuhte kujunemine. Viktoria Saat, 
psühholoog. 

lemine alustas septembris. Tunni hind on 
50 krooni. Tunnid toimuvad neljapäeviti 
Piilupesa spordisaalis. Eelregistreerimine 
pole vajalik. Lisainfo ülalnimetatud tele-
fonil, meiliaadressil või internetist. Teid 
ootab õpetaja Reet Post.

Kl. 11.15-12.00 – 1-2-aastased lapsed
Kl. 12.15-13.00 – 2-3-aastased lapsed
Kl. 13.15-14-00 – 7 kuu – 12-kuu vanused 
lapsed
Kl. 14.15-15.00 – 1,5 kuu – 6 kuu vanused 
beebid

Kohtumiseni nii endiste kui ka uute 
pereklubikatega!

Kairi Sõer

Viimsi Lasteaia Pereklubi on koos-
käimise koht kõigile väikeste lastega 
peredele. Sel hooajal on pereklubi kavas 
mitmeid uuendusi. Nagu te ehk juba 
septembris nägite, on  tegevus jagatud 
kolmeks – koos käib väikelasteklubi, 
beebiklubi ning toimuma hakkavad 
koduste laste lasteaiapäevad.

Väikelasteklubis kohtume kord kuus 
(kuu I poolel) teisipäeval Pargi lasteaia 
saalis kell 17.30-19.00. Toimub oma ala 
spetsialisti loeng-vestlusring lapse tervist, 
arengut või psühholoogiat puudutaval tee-
mal. Kohale on oodatud kõik, keda antud 
teema huvitab. 

Beebiklubis on vähemalt kord paari 
kuu jooksul loengud-vestlusringid kell 
16.30-18.00 Pargi lasteaias. Teemad peak-
sid huvi pakkuma lapseootel või beebiga 
peredele. Palju tuleb juttu imetamisest, 
igal korral sõltumata teemast on kohal ka 
imetamisnõustaja. 

Koduste laste lasteaiapäev – koos 
käiakse kord kuus (kuu II poolel) teisipäe-
val Piilupesa lasteaias kell 16.30-18.00. 
Iga kord mängitakse ühes rühmas (alati 
erinevas). Oodatud on kõik lastega pe-
red, kelle laps lasteaias (veel) ei käi ning 
kes soovivad last lasteaiakeskkonnaga 
harjutada, erinevate rühmade või lasteaia-

õpetajatega tutvuda. Laps saab lasteaias 
mängida, vanemad aga omavahel lobiseda. 
Sel korral loengut ei toimu.  

Iga Pereklubi kokkusaamine maksab 
ühele perele 15 krooni. Alati võivad 
loengutel kaasas olla lapsed. Teemade ja 
kuupäevade osas jälgige reklaami Viimsi 
Teatajas või internetis www.pargi.edu.ee 
(vt. pereklubi). Eelregistreerimine pole va-
jalik. Lisainfo telefonil 56 461 279 (Kairi) 
või viimsipereklubi@hot.ee.

Pereklubi beebide ja väikelaste võim-
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Väljumise või saabumise kellaaeg

Liini 
pikkus 

km

Peatuste va-
heline kaugus 

km Peatuse nimi

X

6.15 7.18 8.20 8.55 12.45 14.05 15.17 17.33 19.05 20.50 0 0.0 Balti jaam - 6

6.39 7.42 8.44 9.19 13.09 14.29 15.41 17.57 19.29 21.14 12.2 12.2 Mähe aedlinn

6.43 7.46 8.48 9.23 13.13 14.33 15.45 18.01 19.33 21.18 13.9 1.7 Hansunõmme

6.45 7.48 8.50 9.25 13.15 14.35 15.47 18.03 19.35 21.20 15.5 1.6 Randvere aedlinn

6.50 7.53 8.55 9.30 13.20 14.40 15.52 18.08 19.40 21.25 19.5 4.0 Tammneeme

6.56 7.59 9.01 9.36 13.26 14.46 15.58 18.14 19.46 21.31 23.5 4.0 Randvere aedlinn

6.58 8.01 9.03 9.38 13.28 14.48 16.00 18.16 19.48 21.33 25.1 1.6 Hansunõmme

7.02 8.05 9.07 9.42 13.32 14.52 16.04 18.20 19.52 21.37 26.8 1.7 Mähe aedlinn

7.27 8.30 9.32 10.07 13.57 15.17 16.29 18.45 20.17 22.02 39 12.2 Balti jaam

MAAKONNABUSSILIIN NR. 270 SÕIDUPLAAN 
 

TALLINN-MÄHE-RANDVERE-TAMMNEEME-RANDVERE-MÄHE-
TALLINN 

 Kehtib alates 11.oktoober 2004.a. 
Liiklus toimub iga päev 

Liini teenindab AS Harjumaa Liinid 

Märkused: X-buss käigus tööpäevadel

Peatused liinil:
Balti jaam, Mere pst., Pronksi, Poska, Lauluväljak, Rummu, Pirita,  Supluse pst. Mähe aedlinn, Metsakasti, Hansunõmme, Kirikaia, Randvere 
aedlinn, Randvere, Tädu, Tammneeme, Tädu, Randvere, Randvere aedlinn, Kirikaia, Hansunõmme,Metsakasti, Mähe aedlinn,  Supluse pst., 
Pirita, Rummu, Lauluväljak, Poska, Pronksi, Mere pst, Balti jaam.

Marsruut liinil:
Balti jaam, Rannamäe tee, Mere pst., Viru väljak,  Narva mnt., Pirita tee, Randvere tee, Mähe, Tammneeme tee,
Mähe,Randvere tee, Pirita tee, Narva mnt., Viru väljak, Pärnu mnt.,Mere pst, Rannamäe tee,Balti jaam

 Väljumise või saabumise kellaaeg Liini pikkus 
km

Peatuste va-
heline kaugus 

km
Peatuse nimi

XX XX

5.40 6.15 7.15 8.15 8.55 12.45 14.05 15.15 17.30 19.05 20.50 22.25 0 0 0.0 0.0 Balti jaam - 6

6.00 6.35 7.39 8.39 9.15 13.05 14.25 15.35 17.54 19.25 21.10 22.45 11.8 11.8 11.8 11.8 Merivälja

6.01 6.36 7.40 8.40 9.16 13.06 14.26 15.36 17.55 19.26 21.11 22.46 12.5 12.5 0.7 0.7 Vallamaja

6.02 6.37 7.41 8.42 9.17 13.07 14.27 15.38 17.56 19.27 21.12 22.47 13.8 13.8 1.3 1.3 Staadioni

6.03 6.38 7.41 8.43 9.18 13.08 14.28 15.39 17.57 19.28 21.13 22.48 14.3 14.3 0.5 0.5 Lubja

6.04 6.39 7.43 8.44 9.19 13.09 14.29 15.40 17.58 19.29 21.14 22.49 16.1 16.1 1.8 1.8 Farmi

8.48 15.45 19.6 3.5 Leppneeme sadam

6.09 6.44 7.47 8.49 9.24 13.14 14.34 15.46 18.02 19.34 21.19 22.54 20.1 20.7 4.0 1.1 Leppneeme 

6.15 6.50 7.53 8.55 9.30 13.20 14.40 15.52 18.08 19.40 21.25 23.00 24.1 24.7 4.0 4.0 Tammneeme

6.16 6.51 7.54 8.56 9.31 13.21 14.41 15.53 18.09 19.41 21.26 23.01 25.1 25.7 1.0 1.0 Farmi

6.17 6.52 7.56 8.57 9.32 13.22 14.42 15.54 18.10 19.42 21.27 23.02 26.9 27.5 1.8 1.8 Lubja

6.18 6.53 7.56 8.58 9.33 13.23 14.43 15.55 18.11 19.43 21.28 23.03 27.4 28 0.5 0.5 Staadioni

6.19 6.54 7.58 8.59 9.34 13.24 14.44 15.56 18.12 19.44 21.29 23.04 28.7 29.3 1.3 1.3 Vallamaja

6.20 6.55 7.59 9.00 9.35 13.25 14.45 15.57 18.13 19.45 21.30 23.05 29.4 30 0.7 0.7 Merivälja

6.40 7.19 8.22 9.24 9.55 13.45 15.05 16.17 18.34 20.05 21.50 23.25 41.2 41.8 11.8 11.8 Balti jaam

MAAKONNABUSSILIINI NR. 115  SÕIDUPLAAN
 

TALLINN-MERIVÄLJA-LUBJA-LEPPNEEME-TAMMNEEME-LUBJA-
MERIVÄLJA-TALLINN 

 Kehtib alates 11.oktoober 2004.a. 
Liiklus toimub iga päev 

Liini teenindab AS Harjumaa Liinid 

Märkused :
XX - buss on käigus tööpäeviti

Peatused liinil:
Balti jaam, Mere pst., Pronksi, Poska, Lauluväljak, Rummu, Pirita,  Supluse pst., Aia, Merivälja, Vallamaja, Viimsi market, Staadioni, Lubja, 
Krillimäe, Farm,(Leppneeme sadam), Leppneeme, Tammneeme, Farm,Krillimäe,Lubja,Staadioni,Viimsi market,Vallamaja,Merivälja,Aia, 
Supluse pst,Pirita,Rummu,Lauluväljak,Poska,Pronksi,Mere pst,Balti jaam

Marsruut liinil:
Balti jaam, Rannamäe tee, Mere pst., Viru väljak,  Narva mnt., Pirita tee, Merivälja tee, Randvere tee, Leppneeme tee  Kiigemäe tee, Luhaääre 
tee, Tammneeme tee, Randvere tee, Merivälja tee,Pirita tee,Narva mnt,Viru väljak,Mere pst,Rannamäe tee, Balti jaam 
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“Kabeli taastamise  
ideest hoone välis-
ilme teostuseni ku-
lus kõigest poolteist 
aastat, sest kõigi osa-
poolte, vallavalitsu-
se, volikogu ja meie 
oma ehitusmeeste 
koostöö oli ladus ja 
tõrgeteta,” sõnas üks 
kiriku taastamise ja 
ka lavastuse mõt-
te algatajaist Sulev 
Ennomäe (pildil).  
Kabel ehitati vanade 
fotode põhjal tehtud 

projekti järgi uuesti üles vundamendist alates. 60-istekoha ja 
rõduga kabel-kirikus saab kõigi eelduste kohaselt Jumalatee-
nistusi pidada järgmise aasta Jõulude ajal. 

Samal teemal ka: “Rohuneeme kalmistu kabel on taastami-
sel”, Jaan Alver, Viimsi Teataja, 26. august, 2004.

Rohuneemes elustusid 
viimsilaste elulood

Etendus sündis üle-Eestilises koostöös 
Soojad augustiõhtud, küünlavalgus, sääsed ja palju noori 
inimesi eri Eestimaa paigust – just need on märksõnad, mis 
sobivad kõige paremini iseloomustama augustis Viimsis 
toimunud noorte tantsijate suvelaagrit.

Üritusest eemalseisvale inimesele tundub ilmselt võimatuna 
panna nii lühikese ajaga kokku etendus, kus osaleb 150 tantsijat, 
20 tekstiandjat ning suur hulk kõiksugu tehnilist personali. 20. 
augustil toimunud imeilusa etenduse korraldusmeeskond tõestas 
aga kõigile pealtvaatajatele, et see on võimalik. Ave Käige, Külli 
Talmar, Maido Saar ja nende usinad abilised näitasid, et ka nii 
lühikese ajaga on võimalik kokku panna suurepärane lavastus. 

Etendusega tutvustati nii Rohuneeme kalmistule maetud 
kui ka praegu Viimsis elavate inimeste elulugusid. Räägiti 
Rohuneeme kabeli tornikella kurvast saatusest ja kella eksirän-
nakute õnnelikust lõpust, mis sai teoks tänu paljudele headele 
inimestele.

Kuna kõik vaprad noored, kes projektis osalesid, polnud 
sugugi kohalikud, oli neil proovide ajaks vaja kohta, kus süüa, 
pesta ja magada. Selle mure lahendas korraldajate jaoks Püünsi 
kool, kus osalejad laagri ajal elasid. Sisutihedad proovid kestsid 
hommikust hilisõhtuni ning pause tehti minimaalselt. Olen kin-
del, et kui poleks olnud nii paljusid abivalmis inimesi, ei oleks 
see etendus sündinud ning ilusad hetked oleksid jäänud olemata. 
Nüüd on aga kõigil kohalolnuil võimalus üritust sooja tundega 
meenutada ja tegelikult ongi see kõige tähtsam, sest mälestused 
on need, mis jäävad.

Karin Pool

Täname:
Viimsi Vallavalitsus, Kultuurkapital, Heinla Ehitus, Jussi 
Õlletuba, Toom Kauplused, Rannapubi&restoran Paat,Viimsi 
Lihatööstus, Rekal Eesti AS, Rito Elektritööd, Fortum Elekter, 
Coffee Star,  Leibur, Punane Baar, Violia Team, Grape,Viimsi 
Koduloomuuseum, Püünsi Põhikool, Viimsi KK, Viimars,  
Huvikeskus, Printtare ja mitmed eraisikud.  

Ave Käige,  projektijuht

Möödunud suve kaunite kordaminekute hulka võib kaht-
lemata lugeda  20. augusti õhtu, kui Rohuneeme kalmistul 
etendus „Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast“.

Sel sumedal suveõhtul ettekandele tulnud lavastusega tä-
histasime Rohuneeme kabeli restaureerimise ühe etapi lõppu ja 
tornikella uue elu algust. Idee autorite Maido Saare ja Sulev 
Ennomäe ning stsenarist- lavastaja Külli Talmari koostööna  sai 
kirja pandud paljude Viimsi poolsaarel elanud-elavate inimeste 
lood ja mõtted, mis koos põimusidki selleks ühtseks etenduseks, 
mida omakorda ehtis Kalle Ermi poolt loodud muusika ja solis-
tidena meie suurepärane Hanna-Liina Võsa ja Marje Mehik. 
Tornikella mõtteid esitas sügavhäälne Toomas Lõhmuste.

Etendus valmis 18.-21.augustil Viimsis toimunud VII vaba-
riikliku noorte tantsijate suvelaagri lõputööna. Lavastuses osa-
lesid Viimsi Keskkooli õpilased-õpetajad, Püünsi noored, Lee, 
Leigarid,  Nõmme Noortemaja, Kostivere Kool, Tartu Veeriku 
Kool, „Siisike“ Võrust ja „Kabujalakesed“ Põlvast - kokku 200 
noort inimest.

Etendusele eelnenud laagripäevad Püünsi koolimajas, mis 
algasid Helja Aasi hoogsa hommikuvõimlemisega, olid täis 
tantsutrenne ja lauluproove, sõnaseadmist ja jalasättimist, sest 
etenduse valmimiseks oli aega vaid kolm päeva. Õhtu lõpetas 
Hannes Arula igaõhtune „laagridisco“. Lisaks toimus Irene 
Lääne juhatusel kindral Laidoneri elu ja tegevust tutvustav eks-
kursioon Laidoneri muuseumis ning ringreis mööda poolsaare 
vaatamisväärsusi.

Oma heakskiidu andis ürituse patroon Mari-Anne Kelam: 
“Noorte tantsijate suvelaagri ühisetendus paneb meid mõtlema, 
et oleme igaüks suure väärtusega osa põlvkondade igaveses 
edasiliikumises. Kui Rohuneeme kabeli tornikell taas heliseb, 
on see äratuskell, et virguksime elama neile väärtustele, mis 
mõtestasid meie eelkäijate elu ning muutsid selle väärikaks ja 
lootusrikkaks.“

Lavastuse finaalis õnnistas vaimulik Erkki Juhandi Rohu-
neeme kabeli, tornikella ning kindral Laidoneri matmispaigast,
Vladimirist, kodumaale toodud mulla. Oma sõnavõtuga tervitas 
kõiki Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste.

Järgnenud afterparty Vabaõhumuuseumis jätkus meeldiv 
õhtu koos ansambliga Blacky ja sellest kujunes kaunis laagri-
suve lõpp.

Jääb vaid üle tänada kõiki rahastajaid ja abilisi, kelleta sel-
liseid ettevõtmisi ei toimu.Tore oli kohata positiivset suhtumist 
paljude Viimsi firmade, ettevõtjate ja eraisikute poolt, kes peavad
oma auasjaks toetada noorte ettevõtmisi ja kogu valla kultuuri 
arengut. Osasaamise rõõmu jätkus paljudele. Aitäh kõigile!
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Vaatamata vihmasele ja üpris külmale suvele toimus sellel 
aastal vabaõhumuuseumis palju mitmesuguseid üritusi. 

Hooaeg algas rahvakalendri tutvustamisega Viimsi koolide 
õpilastele. Lastele tahame ka edaspidi sedalaadi kasulikku teavet 
sisaldavaid üritusi korraldada. 

Sümpaatia oma kodukoha vastu tekib mitmel viisil ja kind-
lasti saab ka muuseum sellele kaasa aidata. Nii on siin aastaküm-
neid peetud traditsioonilist jaanipäeva, sest vabaõhumuuseum 
on koht, kuhu tulevad meelsasti nii kohalikud inimesed kui ka 
väliskülalised. 

Vabaõhumuuseumi miljöö on väärtus omaette. Möödasõitjale 
avaneb maaliline vaade mere sinisele silmapiirile ja miniatuur-
sele rannakülale. Paraku märkate lähemale astudes, et hooned 
on õige lagunenud. Suvised vihmad muutsid mitme maja katuse 
sõelapõhjaks. Külastajaid ei saa lubada keldrimäele, sest sealt 
võib alla keldrisse kukkuda. Viimaste üritustega sai tugevasti 
kannatada rehielamu rehekamber, kus võib samuti läbi põranda 
kukkuda. Elektrisüsteem on muutunud päris tuleohtlikuks. Loe-
telu võiks jätkata. Nende hoonete lagunedes ajaloolist miljööd 
taastada ei saa. Kaasaegse Viimsi ehitamise kõrval aga soovime 
ajaloolise tasakaalu säilitamiseks väärtustada ka vana, esivane-
mate loodut, mille väärtus aastatega ainult tõuseb. 

Munitsipaalasutuse “Viimsi Muuseumid” võrgustikku kuu-
luvad lisaks vabaõhumuuseumile ka koduloomuuseum, plaanis 
on välja arendada Naissaare ja Prangli saare muuseumid. Väga 
tähtsaks osutub Viimsi jaoks kogu Pringi küla kultuurikompleksi 

väljaarendamine. Siia rajatav kultuuriküla 
(vabaõhumuuseum, koduloomuuseum ja 
ehitusjärgus Püha Jaakobi kirik) on vaim-
selt ja arhitektuuriliselt ühtne tervik, luues 
oma meeleolu ja andes teise tähenduse 
muidu ainult elamurajooniks kippuvale 
Viimsile. 

Praegu on alustatud sisetöödega 
koduloomuuseumis. Renoveerimisel 
arvestatakse hoone vanust ja lähtutakse 
nn ökostiilist, kasutades võimalikult 
looduslähedasi materjale. Maja ümbrus 
on ilusamaks muutunud tänu valla kom-
munaalametile ning õpilasmalevale. Aitäh 
kõigile, kes muuseumi heakorrastustööde-
ga tegelesid! Edaspidi on plaanis jätkata 

CD plaat

TÜKIKE SÜDAMEMAAD
on Sulle kauniks mälestuseks 2004. aasta kultuuriprojektidest 

Viimsi vallas.

Plaat sisaldab laule ja instrumentaalmuusikat
• etendusest  "Ma väga armastasin ja muu ei loe…"
• VII Vabariikliku noorte tantsijate Viimsi suvelaagri 

vabaõhuetendusest "Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast"
• Viimsi Kooliteatri etendusest "Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi"

• Kalle Ermi autoriloomingut aastatest 1994-2004
Laule esitavad:

Hanna-Liina Võsa, Laura Madleen Vaarik, Dagmar Mäe ja
Marje Mehik.

Lisaks Kaire Vilgats, Natalie Ostrovaja/Viks, Lauri Liiv jt

CD plaat on saadaval vaid ettetellimisel Viimsi Huvikeskusest!
Kontakttelefon: 50 590 43 (Kalle Erm) või 60 66 838 (Viimsi 

Huvikeskus)

Suvised vihmad selleks 
korraks möödas - samuti 
vabaõhuüritused 

haljastustöid muuseumi ja kiriku ümbruses, tasandada maad ja 
istutada puid. Ootame malevlasi järgnevatel aastatel heakorra-
töödele ka Naissaare ja Prangli saare vaatamisväärsuste ning 
kultuuriobjektide ümbruses.

Teretulnud on igakülgne koostöö

Tänaseks on mitmed inimesed teinud muuseumile annetusi, 
jaganud mälestusi poolsaare minevikust. Tänu neile avardub 
maailm, väärtustub just see paikkond. 

Muuseum tänab sel aastal annetuste eest Hedi Sauli, Elvi 
Saart, Aare Perlingit, Jaan Tagavälja, Rein Mutti, Jaan Tomsoni 
ja Jaan Alverit. Eriti suur aitäh Eva Raudsepale, kes annetas 
muuseumile fotosid ja dokumente, mis kajastavad endise Viimsi 
6-klassilise vallakooli elu 1930-ndatel aastatel. Meile on laeku-
nud annetusi ka kaugemalt Harjumaalt. Väga palju tänu Urve 
Lunt´ile Kurgla külast, kes annetas muuseumile suures koguses 
vanavara. Veelkord suur tänu kõigile! 

Tahaks loota, et Viimsi loomuliku keskkonna säilitamine 
läheb peale vallavalitsuse korda paljudele elanikele. Ootame 
toetusi teilt kõigilt, kes tahaksite ka viie, kümne ja enama aasta 
pärast elada niisuguses Viimsis, mis ei ole ainult Tallinna satel-
liitlinnaks ja millel on oma kordumatud, ainult sellele poolsaarele 
iseloomulikke jooned! Tahaksin soovida rohkem innustunud, 
sõbralikku ja heasoovlikku koostööd kõigile Viimsi valla ini-
mestele ja asutustele!

Nii nagu me ise turistina mõnda teise riiki sõites ei lähe ainult 
head kohvi jooma ja firmakauplustes shoppama, vaid tunneme
huvi kultuuri vastu ja tahame vaadata ajaloolises miljöös kirikuid, 
muuseume jm, soovime sedasama pakkuda ka oma külalistele. 
Vabaõhumuuseum on täna üks meie suurimaid varandusi, samuti 
Pringi küla endine koolimaja, üks vähestest säilinud ajaloolise 
väärtusega puithoonetest Viimsis, kuhu praegu on rajamisel 
koduloomuuseum. Nende kvaliteetne renoveerimine tähendab, 
et hiljem pole vaja kulutada rohkem.

Kõrgustesse kasvava Tallinna poolt Viimsisse sõites (mille 
keskus on samuti juba mitmekorruseliseks kasvanud) tahaks 
igaüks mereõhku hingates näha looduslähedasemat keskkonda 
ja hoonestust. See soov kasvab aastatega - niisamuti, kui Tallinn 
seljataga kõrgustesse tõuseb. 
Muuseumiga saab ühendust võtta telefonidel: 
6066 941 (koduloomuuseum - teisipäev ja reede kella 11.00-
16.00-ni ) 
51 78 591 (direktor Enna Sirkel)
56 456 352 (varahoidja Alar Mik)
e-post  muuseum@viimsivald.ee

Enna Sirkel, 
MA Viimsi Muuseumid direktor



12 Viimsi Teataja

Perearste on vallas nüüd rohkem
Viimaste aastate kiire elanike arvu kasv Viimsis on toonud kaasa vajaduse suu-
rendada siin töötavate perearstide arvu selleks, et vallaelanikel oleks esmane 
arstiabi kättesaadav elukoha lähedal. 

Harju Maavalitsuse korraldatud kon-
kursi tulemusena  anti minule võimalus pe-
rearstina töötamiseks Viimsi vallas. Olen 
lõpetanud Tartu  Ülikooli arstiteaduskonna 
1982. aastal ja perearsti täienduskoolituse 
1997. aastal. Pärast ülikooli töötasin kolm 
aastat Suure-Jaanis ja seejärel Pärnumaal 
Audru vallas. Olen abielus, peres on neli 
last, neist kaks juba täiskasvanud. Minu 
vastuvõtukabinet asub Viimsi Haigla I 
korrusel, ruumis nr. 38. Kabinet on avatud 
tööpäeviti 8 tundi, millest 4 tundi on arsti 
vastuvõtuaega. Vastuvõtud on esmaspäe-
val, neljapäeval ja reedel kell 8.00-12.00 ja 
teisipäeval-kolmapäeval kell 14.00-18.00. 
Pereõena töötab kabinetis Ülle Jaaksoo. 
Vastuvõtule tulekuks palume eelnevalt 
registreeruda  telefonil 6059095,  nii hoiate 
kokku iseenda ja teiste aega. Oodatud on 

igas vanuses patsiendid.
Perearsti vastuvõtule ootame ägedate 

ja krooniliste tervisehäirete korral, anname 
igakülgset nõu tervisehädade ja neist hoi-
dumise teemal, kontrollime lapse tervist 
ja tema arengut, teeme mitmesuguseid 
analüüse, ka elektrokardiograafia, tegele-
me pisikirurgia protseduuridega (haavade 
korrastus ja sidumine, niitide eemaldamine 
jmt), kontrollime nägemist, vaktsineerime 
nii imikuid kui täiskasvanuid, väljastame 
vajalikke tervisetõendeid jpm.

Kui olete vahetanud elukohta, soovitan 
kindlasti valida ka perearst võimalikult 
elukoha lähedalt. Valik peaks olema 
tehtud juba enne haigestumist, siis ei teki 
Teie ravi korraldamisel tõrkeid. Perearsti 
valikul tuleb täita vastav avaldus, mille 
blanketi võite saada internetist, perearstilt 

või ka Viimsi Haigla registratuurist.
Soovin kõigile rõõmsat meelt ja tuge-

vat tervist!
Inna Viik,  perearst
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V I I M S I  N O O R T E K E S K U S  A N N A B  T E A D A
Esimene kohtumine 4. oktoobril noortekeskuse köögiruumis. Va-
nusepiirang puudub. Noortekeskuse aastakaardi omanikele osavõtt 
ringitööst TASUTA.

 Tööd alustab KOKANDUSRING „NÄPUTÄIS SOOLA“ neljapäe-
viti kell 17.00 noortekeskuse köögis.
Oodatud on kõik kokkamishuvilised lapsed ja noored.
Alustame 14.oktoobril.
Noortekeskuse aastakaardi omanikele osavõtt ringitööst 20.- kord või 
80.- kuus.

 Koostöös OÜ-ga Ramires on nüüd Viimsi noortel võimalik kon-
doome saada ilma kõrvaliste pilkude ja häbitundeta. Palju räägitud ja 
kõmu tekitanud koolidesse mõeldud kondoomiautomaadid on koha 
leidnud mitmes avatud noortekeskuses, nii ka Viimsis. Automaat on 
paigaldataud kohta, kust kondoomi saab kätte privaatselt ilma kõrval-
iste pilkudeta. Selleks on vaja vaid 5 ühekroonist münti ning kätte on 
saadud maailma odavaim vahend, et kaitsta end soovimatute raseduste 
ja suguhaiguste eest.

Sportlik-kultuuriline koolivaheaeg.
Aeg: 25.-29.oktoober iga päev kell 11.00 – 18.00
Koht: Viimsi Noortekeskus + külastatavad kohad 
Tegevused: Sportmängud, võistlused, meisterdamine, ekskursioon 
Pärnusse, Pärnu Veeparadiis, Tallinna Loomaaed, Varbola Jaanilinnus, 
uisutamine, teater, kardisõit jpm
Toitlustamine: Korraldajate poolt toitlustamist ei toimu!!! Programmi on 
arvestatud lõuna aeg, mil iga laps sööb kodust kaasavõetud toitu
Maksumus: Viimsi Noortekeskuse aastakaardiga 250.-, ilma aasta-
kaardita 290.- 
Vajalik: eelregistreerimine kuni 15.oktoobrini (lapsevanema poolt või 
lapsevanema kirjalik luba)
Vanus: 10-14 aastat
Info ja registreerimine tel: 60 66 826; GSM: 56 683 769; e-mail: 
viimsink@hot.ee

Lähme Keila Noortekeskuse sünnipäevale!
7.oktoobril peab Keila Noortekeskus oma 2. sünnipäeva.
Toimub: Peeter Jõgioja trummi-workshop
Kontsert, kus esineb ka Viimsi Noortekeskuse noortebänd

Keilasse sõidetakse ühiselt tellitud bussiga, mis väljub 7.oktoobril Viimsi 
Noortekeskuse juurest  kell 16.20

Kõigil huvitatutel end registreerida kuni 6.oktoobrini Viimsi Noorte-
keskuses

Tordi- ja morsipidu!
Miks?: Viimsi Noortekeskuse 3. sünnipäeva puhul.
Millal?: 13.oktoobril kell 19.00
Kuskohas?: Viimsi Noortekeskuses Nelgi tee 1
Mis toimub?: Esinevad Noortekeskuse nii noored kui vanad noorte-
bändid ja esitletakse noortekeskuse bändiruumi uhiuut tehnikat.
Mida kaasa võtta? : Aastakaart, kui on; mõned sõbrad; hea tuju ja 
parimad õnnesoovid.

Viimsi Noortekeskuse uudised sügisel 2004.
 Noortekeskuse aastakaardil on 2 soodusnädalat, mil aastakaart 
maksab vaid 35.- (tavaliselt 50.-). Soodusnädalad kestavad 4. 
– 15.oktoobrini. Soodushind kehtib ka praegustele kaardiomanikele, 
kellel kaardi kehtivusaeg läbi saab.
Aastakaart annab kaardiomanikule õiguse:
-külastada Viimsi Noortekeskust ning seal oma vaba aega sisustada
- võtta osa noortekeskuse avatud ringide tööst
- kasutada kõiki noortekeskuse poolt pakutavaid teenuseid ja võimalusi 
(piljard, pinks, arvutid, bändiruum jne)
- osaleda noortekeskuse projektides ja saada soodustusi noortekeskuse 
poolt korraldatavatel üritustel

 Jätkub LOOVRING igal esmaspäeval kell 18.00. Juhendajaks 
paljudele meisterdamishuvilistele lastele ja noortele tuntud Kati.

Rahvusvaheline noortevahetus Portugalis
EL programmi Euroopa Noored rahastamisel korralda-
sid portugaallased 9.-16. augustil väikeses linnas nimega 
Montemor-o-Velho noortelaagri Youth Mediators. 

Noori oli kogunenud üle Euroopa - Portugalist, Luxembour-
gist, Itaaliast, Rumeeniast, Inglismaalt ja Eestist. 

Noorsoovahetuste ideeks on eelkõige anda noortele rahvus-
vaheline kogemus ning keelepraktika, samuti võimalus tundma 
õppida eri kultuure ja teistest rahvustest eakaaslasi. Seekordse 
projekti eesmärk oli uurida meedia mõju noortele ning anda või-

malus ka ise meediategevuses osaleda, tehes videoid ja kirjutades 
artikleid, ette valmistades raadiosaadet või hoopis veebilehte. 
Tulemused olid suurepärased ja vaimukad.

Iga päev toimusid workshopid, kuid ega ainult tööga tege-
letud! Külastasime Coimbra ajalehte ja raadiojaama, nautisime 
vee- ja päikesemõnusid Figueira da Fozi rannas, korraldasime 
rahvusõhtuid, tantsisime ja laulsime karaoket, pidasime maha 
suure paintballi lahingu jne. Kõike tehti koos ühtse perena 
– noored sõbrunesid nii hästi, et hiljem oli ääretult raske üks-
teisest lahkuda!

„Fantastiline projekt! Poleks ealeski oodanud, et nii tore 
võib olla. Saime meeletult palju häid sõpru, kellega oleme siia-
ni pidevas kontaktis. Hüvasti jätta oli tohutult raske, valasime 
krokodillipisaraid terve tagasitee kodumaale!“ rääkisid Viimsi 
noored. “Kõige toredam oli sealne elu – hoopis teistmoodi kui 
Eestis! Selline kogemus avardab silmaringi ja on kindlasti kasuks 
edasisel eluteel. Suurim soov oleks taas osaleda taolises projektis, 
oleksime valmis ükskõik mida tegema!“

Eestlased pälvisid ka palju kiidusõnu. Näiteks olime kõige 
täpsemad, alati õigel ajal kohal - Portugalis peetakse hilinemist 
üsna loomulikuks. Lisaks peeti meid kõige seltsivamaks – pole 
me midagi nii tagasihoidlikud nagu kõik räägivad! Eestlaste 
iseloomustamiseks kasutati kahte fraasi – nii kuum ja crazy 
estonians! Nalja oli nabani!

Projekt ei oleks võimalik olnud ilma meie toetajateta 
– Euroopa Noored, Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Huvikeskus 
ja muidugi Kadi Bruus ning Kaarle Kannelmäe. Täname teid 
kõiki südamest!

Triin Rebane

Meie grupi liikmed olid kõik Viimsist, nende juhiks Kaarle 
Kannelmäe Viimsi Noortekeskusest.
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Viimsi Vabakogudus korraldab 
heategevusürituse “Meie laps“
 

koguduse majas (Rohuneeme tee 40) 
30. oktoobril algusega kell 11.00

Päevakava:
11.15-12.15 loeng “Lapsevanema rõõ-
mud ja mured“
Perekond Ilmar Tomusk ja Reet 
Tomusk
12.15- 12.30 kohvipaus
12.30- 13.30 loeng „Kuidas pere erine-
vas vanuses lapsi „ühe mütsi alla saa-
da“?“  Suhtlemistreener Liina Kolk
13.30- 14.30 lõuna
14.30- 15.30 loengud eri rühmades:
“Kuidas kohelda murdeealist last?“ 
Mari Vahermägi 
“Kontakti saamine üliaktiivse lapsega, 
tema suunamine ning piiride panemi-
ne“ Suhtlemistreener Liina Kolk
15.30- 16.00 kohvipaus
16.00-17.00 Jumalateenistus.
Sõnum Karin Raja, Talvi Helde

Info ürituse kohta telefonil 6091756 
või Viimsi VK kodulehelt www.
ekklesia.ee/viimsi

Seminari toetab Viimsi vald!

Kallid vanemad, kutsume teid 
osalema!

 VIIMSI HUVIKESKUSES TEGUTSEVAD KUNSTI- JA 
KÄSITÖÖ RINGID

Loovring väikelastele
Teisipäeval 10.00-10.45  
2,5 -3,5 aastased lapsed
Neljapäeval 17.30-18.15  
2,5 -3,5 aastased lapsed
Neljapäeval 18.30-19.15  
4 -7 aastased lapsed

Tarbekunstiring lastele
alates 8. eluaastast
Teisipäeval 15.00-17.00  
Neljapäeval 14.00-16.00 

Skulptuur ja voolimine
lastele alates 8. eluaastast
Kolmapäeval 15.00-17.00 

Tarbekunstiring täiskasvanutele
Teisipäeval 11.00-14.00 ja 18.00-20.00
 
Ringide juhendaja Mari Hiiemäe
Tel. 56 460605

Hei 9 – 12 a. poisid ja tüdrukud!
Olete oodatud laste rahvatantsurühma 
VIIRADI . Esimene kokkusaamine ja 
trenn toimub 3. oktoobril kell 15.00 Viimsi 
Huvikeskuse treeningsaalis.

Juhendaja Kati Pedanik
Tel. 50 34 302

MTÜ Viimsi Huvikeskus • Nelgi tee 1 • Telefon 60 66 838 • www.huvikeskus.ee

Kõik, mida tasub uskuda, on kuskil alles ....
(Jaan Kaplinski)

Näitleja Mikk Mikiveri ja kitarrist Heiki Mätliku koostööna jõudis septembri 
alul müügile luuleplaat, mis eriti just saabuvail pikkadel sügisõhtuil  tõotab saada 
kuulaja usalduslikuks teekaaslaseks läbi aja ja ruumi. 

Kaht poeeti, Walt Whitman´i ja Jaan Kaplinskit lahutab terve sajand ning Atlandi 
ookean. Ometi on mõlemad lähedased - elu kui terviku mõtestamises, kus pole piire 
ega pisiasju.

Kahe luuletaja värsse sõnas ja helis ühendav CD-plaat “Teele selle poole, millel 
pole lõppu ja pole algust” sobib Heikki Mätliku sõnul kasutada ka õppematerjalina 
koolides ning teatriklubides ja -ringides.

Hooajal 2001/2002 etendus luulekava ligi 15 korral, misjärel jõudis see Eesti 
Raadios salvestatuna ka raadiokuulajani. 

Nüüdne luuleplaat on ilmunud Kultuurkapitali, Eesti Raadioteatri ja Viimsi Valla 
toetusel.   •   Kai Maran

TULE 
JOOGAVÕIMLEMA! 

 

Igal  teisipäeval  
kell 19.00 ja igal  

neljapäeval kell 19.30 
 

Viimsis, Pargi lasteaia 
saalis

 

 Juhendaja 
Speli Kõuhkna , 
tel   56678266

 

 Kaasa matt! 
Hind 75  krooni.
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
14.09.2004 ISTUNGI OTSUSED
nr 79 Volikogu liikme arvamine Volikogu frakt-
siooni koosseisu
nr 80 Viimsi Vallavolikogu ajutise komisjoni 
moodustamine Viimsi valla arengukava muut-
mise menetlemiseks
nr 81 Viimsi Vallavolikogu ajutise komisjoni 
esimehe valimine Viimsi valla arengukava 
muutmise menetlemiseks
nr 82 Viimsi Vallavolikogu ajutise komisjoni 
liikmete kinnitamine Viimsi valla arengukava 
muutmiseks
nr 83 Vallavara omandamine: Leppneeme sa-
dama kai nr. 1
nr 84 Kinnistu omandamine: Vabaõhumuu-
seum
nr 85 Vallavara võõrandamine otsustuskorras 
AS-le Viimsi Vesi: Pringi külas, Sarapuu teel 
asuv tuletõrjeveehoidla
nr 86 Detailplaneeringu algatamine: Prangli 
saarel, m/ü-el Aali
nr 87 Detailplaneeringu algatamine: Lubja 
külas, m/ü-el Uuetoa III
nr 88 Detailplaneeringu algatamine: Pärnamäe 
külas, m/ü-el Niine
nr 89 Detailplaneeringu algatamine: Lubja 
külas, m/ü-el Pärtle I (osaline)
nr 90 Detailplaneeringu algatamine: Leppneeme 
külas, m/ü-el Mäeotsa
nr 91 Detailplaneeringu algatamine: Viimsi 
alevikus, Mõisa pargi (osaline)
nr 92 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: 
AS Stivterminal naftasaaduste terminali ehita-
mine Muuga sadamas
nr 93 Vallavanema puhkuse vormistamine
nr 94 Vallavolikogu esimehe puhkuse vormis-
tamine

14. september 2004 nr 83
Vallavara omandamine: Leppneeme sadama 
kai nr. 1
Viimsi valla põhimääruse § 53 lg 2 p 1 alusel, 
arvestades Kalandusühistu “RÄIM” 19.06.2003 
pöördumist reg.nr. 7-1/1574, Viimsi Vallavo-
likogu majanduskomisjoni, eelarvekomisjoni 
ning Viimsi Vallavalitsuse ettepanekuid, Viimsi 
Vallavolikogu  otsustab:
1. Omandada Kalandusühistult “RÄIM” (reg.
kood 10262113) Viimsi vallas, Leppneeme 
külas, Leppneeme sadama pooleliolev ja ehitis-
registris registreerimata kai, mis on Leppneeme 
sadama maa-ala detailplaneeringu joonistel 
kirjas nimetusega “sadamakai nr. 1”, hinnaga 
400 000.- (nelisada tuhat krooni). 
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud käesoleva otsuse punk-
tis 1 nimetatud vara omandamiseks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 84
Kinnistu omandamine: Vabaõhumuuseum
Viimsi valla põhimääruse § 53 lg 2 p 1 alusel, 
arvestades OÜ Viimsi Haldus 08.09.2004.a 

ettepanekut reg.nr. 4-8/2574 ning Viimsi Valla-
volikogu majanduskomisjoni ja Viimsi Valla-
valitsuse ettepanekuid, olles OÜ Viimsi Haldus 
ainuosanik, Viimsi Vallavolikogu  otsustab:
1. Omandada tasaarvestuse korras OÜ-lt Viimsi 
Haldus (reg.kood 10618178) Viimsi vallas, Prin-
gi külas asuv kinnistu Vabaõhumuuseum, reg.
osa nr. 27482, katastritunnus 89001:003:6280, 
pindala 28 467 m², sihtotstarve sotsiaalmaa.
2. Vallavalitsusel tasuda OÜ-le Viimsi Haldus 
käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud kinnistu 
detailplaneeringu koostamise kulud.
3. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud käesoleva otsuse punk-
tis 1 nimetatud kinnistu omandamiseks. 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 85
Vallavara võõrandamine otsustuskorras AS-
le Viimsi Vesi: Pringi külas, Sarapuu teel asuv 
tuletõrjeveehoidla
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 94 lg 
1 p 5 ja § 109 lg 2, arvestades Viimsi Vallavoli-
kogu maa- ja planeerimiskomisjoni 09.08.2004 
koosoleku protokolli nr 19 p.-i 10, AS-i Viimsi 
Vesi 01.09.2004. a avaldust reg.nr. 1-13/252 
ning Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu  otsustab:
1. Võõrandada tasuta AS-le Viimsi Vesi (reg.
kood 10461699) Viimsi vallas, Pringi külas, Sa-
rapuu teel asuv tuletõrjeveehoidla, ehitisregistri 
koodiga 220270122. 
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud, mis on seotud AS-le 
Viimsi Vesi käesoleva otsuse punktis 1 nimeta-
tud vara võõrandamisega. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 86
Detailplaneeringu algatamine: Prangli saarel, 
m/ü-el Aali
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomis-
joni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas 
Prangli saarel, Kelnase külas, maaüksusel Aali 
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe 
muutmiseks kaitsealusest maast ja maatulundus-
maast osaliselt elamumaaks, eesmärgiga mää-
rata ehitusõigus suvilate ehitamiseks, vastavalt 
juurdelisatud plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 

territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 87
Detailplaneeringu algatamine: Lubja külas, 
m/ü-el Uuetoa III
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomis-
joni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja 
külas, maaüksusel Uuetoa III üldplaneeringu-
järgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks 
maatulundusmaast väikeelamumaaks vastavalt 
juurdelisatud plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 88
Detailplaneeringu algatamine: Pärnamäe 
külas, m/ü-el Niine
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomis-
joni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Pär-
namäe külas, maaüksusel Niine üldplaneerin-
gujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks 
maatulundusmaast osaliselt väikeelamumaaks 
ja osaliselt kaitsealuseks maaks vastavalt juur-
delisatud plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 89
Detailplaneeringu algatamine: Lubja külas, 
m/ü-el Pärtle I (osaline)



16 Viimsi Teataja
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomis-
joni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja 
külas, maaüksusel Pärtle I üldplaneeringujärgse 
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulun-
dusmaast osaliselt väikeelamumaaks ja osaliselt 
kaitsealuseks maaks vastavalt juurdelisatud 
plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 90
Detailplaneeringu algatamine: Leppneeme 
külas, m/ü-el Mäeotsa
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomis-
joni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lepp-
neeme külas, maaüksusel Mäeotsa üldplaneerin-
gujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks 
maatulundusmaast elamumaaks ja ärimaaks 
vastavalt juurdelisatud plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14. september 2004 nr 91
Detailplaneeringu algatamine: Viimsi alevi-
kus, Mõisa pargi (osaline)
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 alu-
sel ja arvestades majanduskomisjoni ja Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Viim-
si alevikus, osaliselt Mõisa pargi alal, teedevõr-
gu lahendamiseks ja maakasutuse sihtotstarvete 
määratlemiseks ja vajaduse korral muutmiseks, 
vastavalt juurdelisatud plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-

suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

14. september 2004 nr 91
Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS 
Stivterminal naftasaaduste terminali ehita-
mine Muuga sadamas
Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega 
nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 
2 p 16 ja AS-i Stivterminal 26.08.2004 esitatud 
taotluse alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse 
ettepanekut, Viimsi Vallavalitsuse projektide 
läbivaatamise komisjoni 01.09.2004 protokolli 
nr E-614 ning Viimsi Vallavolikogu majan-
duskomisjoni 07.09.2004 protokolli, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Kooskõlastada ehitusloa väljastamine AS-ile 
Stivterminal, naftasaaduste terminali, asuko-
haga Muuga küla, Muuga Sadam, ehitamiseks 
vastavalt AS ETP Grupp tööle nr. 1122-1, 
alljärgnevalt: 
Vilja tn 12 A - raudtee mahalaadimisestakaadi 
nr.1 - 2 x 14 kohta ehitamiseks; 
Vilja tn 7 - naftasaaduste hoidmiseks reser-
vuaaride pargi 2 x 25000 m³ ja vallituse ehi-
tamiseks; 
Vilja tn 1 - kompressorijaama ja flotaatori ning
tuletõrje pumbamaja ehitamiseks.
Vastavalt AS ETP Grupp tööle nr. 1256 - K kü-
tusetorustiku (4 toru: 2 x Ø 600 mm; 1 x Ø 500 
mm; 1 x Ø 400 mm) alates Vilja tn 7 kütuseter-
minalist kuni kaile nr. 9 A ehitamiseks.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest. 
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebu-
se Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetlu-
se seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

14.09.2004 ISTUNGI MÄÄRUSED
14. september 2004 nr 16
Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003 määruse 
nr 40 “Viimsi valla 2004. aasta eelarve kin-
nitamine” 
muutmine ja 2004. aasta II lisaeelarve kinni-
tamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 1 ning valla- ja linnaeelarve 
seaduse § 23 ja § 24 lg 3 ja arvestades Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
määrab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003 
määrusega nr 40 kinnitatud ja 13.04.2004 mää-
rusega nr 6 muudetud Viimsi valla 2004. aasta 
eelarvet ning kinnitada Viimsi valla 2004. aasta 
II lisaeelarve vastavalt lisale nr. 1
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

L i s a 1
Viimsi Vallavolikogu 

14.09.2004 määrusele nr 16

2004. aasta Viimsi valla II 
lisaeelarve
I Suurendada tulusid kroonides

Eraldised Majandus-ja 
Kommunikatsiooniministeeriumilt  320 800
Riigikogu  68 800
Eraldised Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt  540 000
Eraldised Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt  108 200 
Eraldised Sotsiaalministeeriumilt 120 000
Eraldised Rahandusministeeriumilt 166 140
Eraldised 
Põllumajandusministeeriumilt 23 373
Eraldised valitsussektorisse 
kuuluvatelt sihtasutustelt 116 887
Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt 
av.-õiguslikelt  jur.-telt isikutelt 15 000 
Riigilõivud 366 000 
Haridusasutuste omatulud 39 200
Kultuuriasutuste omatulud 70 783
Laekumised spordi- ja 
puhkeasutuste majandustegevusest 8 758
Tulu maa võõrandamisest 261 427
Tulu vara võõrandamisest 51 000
Muu materiaalse vara müük 15 000
Intressid pangakontolt 329 827
Laekumine vee erikasutusest 110 000
Trahvid 108 700
Suurendada tulusid kokku: 2 839 895

II Suurendada kulusid 4 973 741
Sh.
Valimised 68 800
Vallavalitsus 193 771
Viimsi Keskkool 223 288
Püünsi Põhikool 642 163
Prangli Põhikool 29 449
MLA Viimsi Lasteaiad 2 173 357
Muusikakool 103 695
Valla Raamatukogu 9 660
Muuseum 500 000
Viimsi Saared-veetransport 720 800
Teede ehitus 300 000
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 8 758

III Vähendada kulusid 4 489 846
Sh. 
Spordiväljakud 500 000
Teede hooldusremont 1 100 000
Kanalisatsiooni trasside ehitus 1 078 000
Veetrasside ehitus 996 846
Rohuneeme sadam 250 000
Autobusside dotatsioon 565 000

IV Finantseeringu tehingute muudatused
Suurendada: 
Aktsiate ja osakute ost 2 356 000
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Naissaart avastamas
• Reiskiri Amatsoonide saarelt (I osa)

Aastal 1856 sai saarel valmis Maarja kirik, mis kahjuks hävis I 
maailmasõja päevil. 

Samasse kohta rajati uus kirik, millele pandi nurgakivi 
1934. aastal ja mis lõplikult valmis 1938. aastal. Tänaseks on 
kirikust püsti ainult seinad, mille palgidki kuuluvad osaliselt 
väljavahetamisele. Kiriku seintepalke olevat nõukogude sõdurid 
kasutanud ka küttepuudeks. Praegu on kirik restaureerimisel, töid 
teostab firma “Rändmeister”. Esmalt vahetatakse aluspalgid ja
renoveeritakse kirikutorn.         

Ehitustööd edenevad küllaltki  aeglaselt, sest saarel on prob-
leeme elektriga, selgitas restauraator Viktor. Elektrit toodetakse 
väikeste diiselgeneraatoritega, mis saare asukate kogemuse järgi 
maksab 7 krooni kilovatt-tund. Ehitust finantseerib peamiselt
Rootsi  riik ja seda teostatakse järk-järgult nii, kuidas finantsid
lubavad. Oleks hea, kui ka Eesti riik seda ettevõtmist toetab. 

kahjukuumuses purunes. Põlendiku paikneb lääneosas miinilao 
territooriumil. 

Kivi juures meie ringreis lõppes. Hakkas juba pimedaks 
kiskuma, kui tagasi “Rähnipessa” jõudsime. 

Teisel päeval liitusid meiega Püha Jaakobi koguduse õpetaja 
Erkki Juhandi ja Viimsi Muuseumidest Alar Mik. Jalutasime 
Naissaare Looduspargi Keskusesse, kus jõime kohvi - 25 krooni 
tass! Peatselt algas meie ekskursioon saare põhjaossa. 

Ekskursioone Naissaarel korraldab turismifirma “Naissaare
Reisid” ja need toimuvad 1972.a. sõjaväe maastikuautodega 
“Steyr”. Ekskursiooni hinnaks on 1000 krooni kümnele inime-
sele. Peab märkima, et giid rääkis väga huvitavalt ja põhjalikult 
Naissaarele ehitatud  objektidest. 

Virbi tuletorn

Esimese peatuse tegime Virbi tuletorni juures. Giid selgitas, 
et tuletorni kõrgus on 45 m ja absoluutkõrgus merepinnast 47 m. 
Tuletornist kõrgem on Pakri majakas - 52 m. Sõltuvalt ilmasti-
kutingimustest näeb Virbist 36 –40 km kaugusele.

Üldse on Naissaarest meremärgina teada,  et aastal 1297 
andis Taani kuningas Erik Menved välja korralduse, mis keelas 
puude raiumise saarel, et see säiliks olulise tähisena meresõidul. 
Nimetatud seadust loetakse Euroopa üheks esimeseks loodus-
kaitsealaseks seaduseks üldse. 1424.a tehti saare mõlemasse otsa 
palkidest parved ja põletati seal lõkkeid. Hiljem ehitati puidust 
tuletornid. Esimene kivist majakas rajati saarele aastal 1849, 
kuid see hävitati II maailmasõja ajal. Samale kohale ehitati uus 
majakas 1960.a. Tänaseni püsti olevas tornis on 200 trepiastet. 
Suundusime edasi lõunapoolse suurtükipositsiooni varemete 
juurde. Selle ehitusel on kasutatud 3 miljonit kanamuna valget, 
kollane jäeti inimestele süüa. Juba Vanas-Egiptuses kasutati 
munavalget kui tugevat sideainet. Rannapatarei pöörlevate 
soomustornide ehitisel kasutasid seda taas venelased, kes tahtsid 
rajada võimalikult vastupidava kaitseobjekti. Heitsime pilgu  pa-
tarei komandopunkti, mis tänaseni hämmastab oma võimsusega. 
Kirikuõpetaja Erkki mainis, et kogu militaarse vaimu ja võimu 
asemel oleks võinud saarel olla pigem ilusad lossid. 

Mõne sõnaga veel omaaegsest kõige suuremast merekindlu-
sest ja sõjalisest objektist. Alguse sai merekindluste liin Saare-
maalt, Sõrves on kuulsad Steebeli patareid. Soomes hakkas kind-
lustevöö hargnema Ahvenamaalt ja viimased patareid tehti Hel-
singi külje alla saartele. Naissaarele ja vastasolevale Mäkiloota 
saarele  koondunud tulejõud pidi moodustama Mäkiloota luku, 
et täielikult blokeerida sissepääs Soome lahele. Peeter Suure 
merekindlus pidi kaitsma Tallinna kui tsaarivenemaa laevastiku 
peabaasi  ja Peterburi kui Venemaa pealinna. Naissaarel läks 
ehitustöö lahti 1913. Esimeseks objektiks sai sadam, sellele 
järgnes kitsarööpmeline raudtee. Kogu ehitustegevus kestis 
1918.a. märtsikuuni. Selleks ajaks oli sõja käigus Saaremaa ja 
Hiiumaa patareid vallutatud ja ära antud ühegi püssipauguta, 
põgeneti paanikas. Sama toimus ka Naissaarel. Ehitustöölised 
evakueeriti ja saarele jäänud komandol õnnestus õhata suur osa 
rajatud objektidest. Niisiis ei saadudki taolist võimsat rajatist 
sõjategevuseks kasutada. 

Ühe suurtükipositsiooni suurtüki maksumus oli  750 000 
kuldrubla. Võrdluseks tõi giid, et 1905.a valmis Tallinnas Estonia 
teatri hoone, mis maksis 811 000 kuldrubla.

Vanal kalmistul võis haudu eraldada vaid üksikute püstijää-
nud ristide kaudu. Surnuaial on ka Krimmi sõja ajal (1854-1855) 
hukkunud inglise sõdurite hauad. Uus kalmistuvärav on tehtud 
Peedo Lehtla poolt. Tulevikus peaks ka surnuaed korda saama. 
Möödusime suurest miiniväljast ja jõudsime raudtee juurde. 
Mööda raudteed liikusid nõukogude ajal miinirongid tehase ja 
sadama vahel.

Põlendikukivi

Saare vaatamisväärsuste hulka kuuluvad ka võimsad ränd-
rahnud, millest suurimad paiknevad saare keskosas. Neist 
Põlendikukivi sai oma nime Krimmi sõja ajal, kui kivi tule-

Saare ajaloos kolmandad kiriku ehitustööd 2004.
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Raudtee ehitust alustati 1913.a. Ühtekokku rajati 37,5 km 
raudteed. See tõstis Naissaare maailma kõige tihedama raudtee-
võrguga paigaks. Igal saare ruutkilomeetril on 2 km raudteed. 
Tänapäeval on kitsarööpmeline raudtee haruldane ja kindlasti 
Naissaare üks atraktsioonidest ning selle taastamistöödega te-
geleb sihtasutus “Naissaare Merekindluse Raudtee”. 

Saarel on vaatamisväärset ohtrasti. Tore oli sõita rongiga 
mööda Naissaart, mis on kujunenud tõeliseks looduspargiks. 
Meie teekond läks aga edasi ja nii jõudsime Olari Gofmani  
esivanemate tallu.

Imeilus kõrge kaldapealsega koht jäigi meie ekskursiooni 
viimaseks punktiks. Silvi, Alar ja Erkki ronisid kiiresti autokasti 
ja edasi sõitsime mööda õige auklikku teed tagasi “Rähnipessa”. 
Alari sõnul oli sõit nii vapustav kui raputav.

Kohale jõudnud, kohtasime “Rähnipesas” Rootsi-Mihkli 
koguduse liikmeid ja leerilapsi. Põnevaks kohtumiseks kujunes 
vestlus saarel sündinud proua Margit Roseniga, kes jutustas 
oma lapsepõlvemälestusi. Kahjuks kiirustas aeg tagant  ja ette 
tuli võtta kodutee.

Olari vanaisa maja, vanale vundamendile uuesti üles 
ehitatud. 

Erkki, Alar ja Enna rongiga teel sadamasse

Viimsi vallas 17.08.–17.09.2004 
registreeritud sünnid
Kadri Nahkuril ja Rain Jõhvikas’el 

sündis 9. augustil tütar GERTU
Anu Tammul ja Marek Simakovitšil sündis 

11. augustil poeg MIKK
Eve-Ly Lumistel ja Peeter Grünthalil sündis 

18. augustil poeg MARKUS
Anu Lutsojal ja Tõnu Kõrvemaal sündis 16. augustil poeg 

KASPAR
Kersti ja Roland Õunapuul sündis 25. augustil tütar NORA
Tiina Pappelil ja Martin Ruubelil sündis 4. augustil tütar MIA
Merle ja Tiit Blaat’il sündis 29. augustil poeg OLIVER
Agne Piibaril ja Hando Liblikmanil sündis 10. augustil tütar 

GERDA
Kady Leppik’ul ja Janek Kupperil sündis 29. augustil tütar 

BERIT
Carol ja Jaan Tikerperil sündis 13. septembril poeg RUBEN

MLA Viimsi Lasteaiad võtab konkursi korras tööle:
• Juhataja asetäitja majanduse alal

Viimsi Lasteaed Piilupesa
• Õpetaja pererühma

• Õpetaja sobitusrühma

• Logopeed

Pargi Lasteaed
• Õpetaja

• Majaperenaine (0,5)

Püünsi Lasteaed
• juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (0,5)

• Logopeed (0,25)

Juhataja asetäitja ja õpetaja kandidaatidel esitada 
visioon oma tööst.

Avaldused koos cv-ga esitada:
Viimsi Lasteaed Piilupesa • Kaluri tee 10 Haabneeme 

74001 Viimsi vald Harjumaa
Tel  6066930

Selja taha jäi Amatsoonide saar, kus nägime ja kuulsime 
palju põnevat. Sõjakate amatsoonidega me kokku ei puutunud, 
ilmselt ei rikkunud me saare rahu, kuid see-eest kohtasime 
häid saareinimesi. Siinkohal tänab meie seltskond Peedot lahke 
võõrustamise eest, Peetrit ja Viktorit ekskursiooni eest, Matit 
huvitavate lugude eest ning samuti Olarit, kes võimaldas osa 
saada vaimustavast ekskursioonist.

Enna Sirkel,
fotod Silvi Lepparu
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Noorte purjelaua Eesti meistrivõistluste finaaletapp “Viimsi karikas”

Viimsi oma IRONMAN

Laidoneri olümpiateatejooksul
Kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooksu võitis viiendat korda järjest Kalevi Kergejõustikukooli võistkond.

18. septembril Viimsi mõisa eest olümpia-
purjespordikeskusesse kulgenud kindral 
Johan Laidoneri olümpiateatejooksul oli 
taas kiireim Kalevi Kergejõustikukooli 
võistkond, kes on võitnud ka kõik neli 
varasemat jooksu. Võiduvõistkond läbis 
raja ajaga 17.21, edestades teiseks tulnud 
Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tamsalu 
Gümnaasiumi vilistlaste võistkonda kõi-
gest ühe sekundiga. Kolmandana lõpetas 
Üksik-sidepataljon ajaga 17.58.

Teatejooksul osalesid kaitsejõudude 
üksuste, eri õppeasutuste, spordiklubide 
ning firmade kümneliikmelised võist-
konnad. Teatejooksul oli 10 vahetust, iga 
jooksja läbis keskeltläbi 600 meetrit. Viies 
võistlusklassis osales kokku 27  kümne-
liikmelist võistkonda.

Gümnaasiumide arvestuses tuli võit-
jaks Tallinna Saksa Gümnaasium, põhi-
koolide võistkondadest võitis Kuusalu, 
Eesti kaitsejõudude üksustest - Piirivalve, 
noorkotkastest-kodutütardest olid parimad 

Kaitseliidu Tallinna Maleva noorkotkad 
ja kodutütred  ning spordiklubidest tuli 
võitjaks Tallinna Kalevi Kergejõustiku-
kool. Selles grupis tuli kolmandaks Viimsi 
Spordiseltsi Marathon võistkond.

Eesti Vabadussõja juht kindral Johan 
Laidoner oli spordiga tihedalt seotud. Aas-
tatel 1924-1931 oli Laidoner Eesti Olüm-
piakomitee abiesimees, juhtides viimasel 
neljal aastal ka Eesti Spordi Keskliidu 
tööd. 1931-1934 täitis ta EOK esimehe 
kohustusi. 1934. aastal sai kindral Laido-
nerist üheksaks aastaks EOK esimees.

Kindral Johan Laidoneri Olümpia-
teatejooksu peakorraldaja on Eesti Spor-
diselts Kalev, kaaskorraldajad Kindral 
Johan Laidoneri Selts, Eesti Kaitsevägi, 
Kaitseliit ja Eesti Olümpiakomitee. Võist-
lust toetasid Postimees, AS Kalev, Tallinna 
linna haridusamet, Viimsi vald, Estonia 
Selts, Põltsamaa Felix, Viimsi Tervis SPA, 
Milstrand, Miiduranna Sadam, Saku Õlle-
tehas, Esmar Ehitus ja Pakterminal.

peakorraldaja Kristofer Kask. Poisse oli rajale kogunenud 15, 
enamus neist Viimsi noored. Esikolmikusse pääsemise nimel käis 
tihe rebimine. Õnnelikuks võitjaks osutus Madis Pärtel (Tallinn) 
ajaga 1:24:18, teise koha saavutas Anti Roots (1:24:31) ning 
kolmas koht läks Ott Alverile (1:24:58).

Raske katsumuse järel ootas osavõtjaid kuum saun spordihal-
lis, millele järgnes autasustamine ja afterparty hotellis Athena.

“Olen üritusega väga rahul. Esimesel aastal mõtlesime teha 
ainult oma sõprusringkonnas, eks järgmisel aasta võib korraldada 
juba suurema ja uhkema ürituse,“ lausus Kask. “Täname kõiki 
sponsoreid ning toetajaid – Viimsi Vallavalitsus, Viimsi Pagar, 
Maxim Trijol, Pubi Poseidon, Viimsi spordihall, Oriola, Viimsi 
Lihatööstus ja Viimsi Market - suured tänud ka sõpradele, kes 
mind lahkesti aitasid!”   • Triin Rebane

Perspektiiviga “Olümpiamängud 2008” treenivad Eestis 
purjelaua kursisõitu sadakond noorsportlast. Sportliku pare-
musjärjestuse väljaselgitamiseks peeti Eesti meistrivõistlused 
kolmest võistlusest koosneva sarjana. 

Laste ja noorte kursisõidus osales sel hooajal üle poolesaja 
võistleja. Finaaletapp “Viimsi karikas” Pirital Hawaii Expressi 
Surfiklubi juures algas laupäeval heades tuuleoludes. Ühtekokku
tehti võistluspäevade jooksul 8 võistlussõitu. 

Kuni 12. aastaste laste arvestuses oli parim Kaspar Aasa, kes 
võitis finaaletapi kõik võistlussõidud. Teise koha saavutas Lisette
Parika (Viimsist) ja kolmas oli Helen Habakukk. 

Kuni 15. aastaste ladvikus olid selgelt paremad Christofer 
Kalk (Viimsist) ja Tony Mõttus, nende järel Brayan Ahvonen. 
Väga kindlalt hoidis neljandat kohta Ingvar Lukas – kõik Hawaii 
Expressi purjelauakoolist.

Noortest, kuni 17. aastastest sportlastest olid “Viimsi karika” 
etapil parim Siim Siirak (Hawaii Expressi Purjelaukool, 2004. 

aasta Põhjamaade meister). Teiseks tuli  John Kaju (Saaremaa 
Surfiklubi) ja kolmandaks Raili Rebane (Hawaii Expressi Pur-
jelaukool).

Juunioridest esimene Johannes Ahun, teine Viktor Lissanov 
ja kolmandaks tuli Kristen Kaasik

Eesti meistritiitli said selle hooaja Eesti meistrivõistluste  
kokkuvõttes Tony Mõttus (kuni 15 aastaste arvestuses) ja Siim 
Siirak (kuni 17 aastaste arvestuses). Viimsi keskkooli õpilane 
Siim Siirak tuli juuniorite klassis meistriks ka augustis Soomes 
Yyteris toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel.

Kõik meistritiitli saanud on Hawaii Expressi Purjelauakooli 
õpilased. 

”Nelja-aastase noorte tippsporditööga oleme jõudnud tase-
mele, kus noortevõistluste tase on sama hea või veel paremgi 
kui täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel,” konstanteeris Eesti 
Purjelaualiidu peakohtunik Andrus Poksi.

Jooksjad vajavad ka pöidlahoidjaid.

Augustikuu viimasel reedel toimus Viimsis esimene ametlik 
triatlon läbi aegade. Eestvedajaiks olid meie valla aktiivsed 
noored.

Triatloni ehk ironmani võistlus algas ujumisega Haabneeme 
rannas. Kuna ilmataat meid ilmaga ei õnnistanud, oli esimene 
distants suhteliselt lühike. Võistlejatel tuli 15 kraadises vees lä-
bida 200m. Pärast ujumist hüpati ratta selga ning võistlus kulges 
edasi mööda Rohuneeme maanteed, turvaautode saatel. Pedaale 
tuli sõtkuda 30km, kaks korda edasi-tagasi Rohuneeme tippu. 
Õnneks olid rajal joogipunktid, kus sai hinge tõmmata ning janu 
kustutada. Viimsi Keskkoolini jõudes pidi edasi pürgima joostes. 
Rada viis osavõtjad Randvere teele, kus läbiti 6,5km, et jõuda 
finišisse Same staadionil.

“Osavõtjaid oli rohkem kui alguses lootsime,” sõnas võistluse 
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Viimsi sai maakonnamängudel esikoha 
Oodatud sai seda 11 aastat, sest just niipalju aega tagasi said alguse Harjumaa omavalitsusük-
suste töötajate  ja nende volikogude liikmete sportlikud kokkusaamised.

Alguses oli kindel tahe: Selge sooviga mängud võita maabub Naissaarele Viimsi 
võistkond eesotsas spordimetoodik Tiia Tamme ja vallavanem Enn Sauga.

Looduspargi matkarajal: Kas jänes või 
Aegviidu võistkonna esindaja?

Telgitagune poliitika: Raasiku valla-
vanem Andre Sepp ja volikogu liige 
Helle Vaga on tulnud naabertelgi juurde 
liitumisettepanekuga, kuna Raasiku vald 
vajab väljapääsu merele. Ühinenud vald 
võiks vallavanema sõnul kanda nime 
VRaasiku. Viimsi vallavolikogu liige 
Ants Savest paistab tehingu üle järele 
mõtlevat.

Viimsi Teataja väike fotoreportaaž sündmuskohalt

koha ja “patsi punumisel” jäädi 6. kohale. 
Juhid võistlesid veinikabes, milles Viimsi 
jäi 9. kohale.  Esimese päeva pikim ning 
huvitavam võistlus oli aga isetegevus, kus 
igal omavalitsusel tuli kolme minuti sisse 
mahutada  omapoolne tõlgendus kirjan-
dusest tuntuks saanud teosest, milles pidi 
olema sees number 7.  Viimsi valmistas 
ette “Lumivalgekese...” ja tuli üllatusli-
kult esikohale. Osaliste tänusõnad tuleb 
edasi anda Anni Tiitsaarele, kelle abiga 
sel ja eelmisel aastal tunnustust väärinud 
etteasted teoks said. Aitäh ja loodetavasti 
jätkub koostöö ka edaspidi!

Teisel päeval läks väsitavale tantsuööle 
vaatamata meie võistkonnal aina paremini. 
Mere ääres rannaliival peetud kombinee-
ritud teatevõistluses jäädi napilt teiseks 

Varasematelt suvistelt ja talvistelt 
spordipäevadelt on kaasa toodud küll ük-
sikalade võite ja progressikarikaid, kuid 
üldvõiduni jõuti alles sel suvel. Augusti 
viimasel nädalavahetusel toimunud Harju 
valdade suvespordipäevade korraldajaks 
oli eelmiste suvemängude võitja  Harju 
Maavalitsus ning läbiviimise kohaks valiti 
Naissaar.

Pärast matka, mis giidide eestveda-
misel kulges läbi metsikult kauni looduse 
kuni miinitehaseni välja,  alustasid  valla-
valitsuste seitsmeliikmelised võistkonnad 
kahepäevast heitlust esikohale. Harjumaa 
Spordiliit oli taas ette valmistanud vahvad 
võistlused, millest kaks esimest tuli läbi 
teha seotud silmadega. Esimesel neist, 
redeli kokkupanekul, saavutas Viimsi 7. 

ja kriketi teatevõistluses saadi esikoht. 
Kui kõik võistlused said punktideks üm-
ber arvestatud, selgus, et viieteistkümne 
osalenud valla seast tunnistati parimaks 
Viimsi! Kernu jäi teise kohaga kahe punkti 
kaugusele ja Kuusaluga oli vahe 6 punkti. 
Koju toodi  XI suvemängude esikoha võit-
jakarikas, üldvõitja rändkarikas ja parima 
edasijõudnud võistkonna ehk progressi 
karikas. Auhindu aitasid ära  tuua Enn Sau, 
Jaan Alver, Kristo Kallas, Ants Savest, 
Kaido Metsma, Birgit Mägi, Kadi Bruus 
ja abilistena  Katrin Jalast, Sirje Kõiv, Irja 
Roots, Sigrid Rajangu ja Toivo Pärna. 
Taas kahe jalaga maa peale jõudmisele 
aitab kaasa teadmine, et järgmisel suvel 
ei piisa ainult osalemisest, vaid võiduga 
kaasnevad ka võõrustaja kohustused.

Tiia Tamm
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Läbimur-
depunkt: 
Viimsilased 
isetege-
vuskava 
peaproovis ja 
esietenduse 
finaalis.

Harjumaa noorte meistrivõistlused JALGPALLIS peeti augustikuu keskel. C-vanu-
seklassi poisid mängisid Kuusalus, kus kohalikud noored tulid võitjaks, Viimsi Noorte 
Jalgpalliklubi võistkond jäi 4. kohale. B-vanuseklassis Loksal peetud võistlustel said 
Viimsi Mehepojad 2. koha, sealsamas peetud A-klassi noormeeste arvestuses tuli meie 
mehepoegadel tunnistada RSK Kuuse paremust ja leppida 2.kohaga.
Harjumaa koolidevahelistel võistlustel  jalgpallis sai Viimsi Keskkool üldkok-
kuvõttes 6. koha. Kuni 7.kl. poiste arvestuses jäädi jagama 13.-16.kohta, 8.-9.kl. 
arvestuses jagati 5.-8. kohta ja 10.-12.kl. arvestuses tuldi 4. kohale. Üldvõitja -  Jüri 
Gümnaasium.
Harjumaa koolidevahelistel staadioni-teatejooksuvõistlustel 17.septembril Tal-
linnas peetud  sai Viimsi Keskkool III koha ning talviste sisekergejõustikuvõistluste 
punktid juurde arvestades ollakse keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses 5. kohal. 
Maksimumpunktid ja esikoht on Kuusalu Keskkoolil.
VIIMSI RULLUISUMARATONI Maximus Cup II etapp peeti  12. septembril Rohuneeme 
maanteel  Stamina Spordiklubi korraldamisel. Osavõtjaid tuli üle Eesti ja Soomemaalt 
kokku 103. Sõideti 10km noorte arvestuses, 20km harrastajatele ja 40km  eliit meestele 
ja naistele. Uisutamas võis näha ka Viimsi endiseid kergejõustiklasi: Arbo Maisa 20km 
distantsil  tuli ajaga 43:16,0  14. kohale ja äsja kipsist pääsenud Karl Loss 40km ajaga 
1:33:04,1 jäi 23. kohale. Tulemusi saab näha: www.stamina.ee

Septembrikuust algasid  Anu Karavajeva  
H-klubi  TÜTARLASTE VÕRKPALLI 
TREENINGUD.  10-13-aastased võrk-
pallihuvilised on oodatud Viimsi Spordi-
halli teisipäeviti 15.00-16.30 ja reedeti 
16.30-18.00.

2.oktoobril toimub Viimsi Spordihallis  
Eestis esmakordne rulluisutamise halli-
võistlus. Ilusa ilmaga tomub ka rulluisu 
maratonmatk Randvere teel.Täpsem info 
korraldaja Pirita Suusaklubi kodulehe-
küljelt www.KTTiming.ee või 5022658

2. oktoobril toimub Viimsis  Kalevite 
käimissarja KÄIME KOOS hooaja vii-
mane retk. Ka Viimsi  tervisenõudlejad 
on oodatud.Stardime Viimsi spordihalli 
juurest kell 12.

Alates oktoobrikuust saab Viimsi 
Spordihallis laupäeviti kl.15.00-22.00 
harrastada rulluisutamist. Täpsem info 
spordihalli telefonilt 60 80 272  

Täpsem info valla laste treeningtundide 
kohta tuleb peale kõikide treeningtun-
dide paikapanekut valla kodulehekül-
jele. Seni saavad lapsevanemad teavet 
eelmises Viimsi Teatajas avaldatud 
treenerite kontaktnumbritelt, Viimsi 
Spordihallist tel. 6080272 ja spordime-
toodikult tel 6090980.    •    Tiia Tamm

Oktoobrikuus tulemas:
1.oktoobril 10.20 Haabneeme rannajooks tilludele
2. oktoobril 12.00 TLi karikavõistlused rulluisutamises Viimsi Spordihallis
2. oktoobril 12.00 Käimissarja Käime Koos Viimsi retk, Haabneeme-Rohuneeme-
Haabneeme
11.-24.okt. Harjumaa koolidevahelised võistlused korvpallis, 8.-9.kl.
16.oktoobril 10.00 Harjumaa meistrivõistlused vene kabes Tallinna Malekeskuses
16.-17.okt. Harjumaa meistrivõistlused jalgpallis Maardus
23.oktoobril 10.00 Viimsi sügisturniir jalgpallis Same-Sport staadionil
23.oktoobril 10.00 Harjumaa meistrivõistlused males Keilas

Kulisside taga: Maavanem Valtson isetegevuskava peategela-
selt võidukava saladust uurimas. 

Järgmisel päeval: Jaan Alveri ja Kaido Metsma kindel käsi 
kriketis kindlustas võidu.
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Postipaat “Helge”
Sõiduplaan alates 20. septembrist 2004

Kelnase sadamast Leppneemest

Esmaspäev 7.30 16.00

Kolmapäev 7.30 16.00

Reede 7.30 17.15

Laupäev 7.30 9.00

Pühapäev 16.00 17.15

Piletid:
täiskasvanutele 50 krooni
õpilastele ja pensionäridele 25 krooni

Info telefonil 56 460 966

Lisareisid Prangli saarele ja teistele väikesaartele
tel 56 460 966; 56 488 127

Isamaaliidu Viimsi osakond korraldab

INFOPÄEVA
2. oktoobril kell 13.00 Viimsi SPA Tervisekeskuses

Päevakavas:
Euroopa Liit ja Viimsi - Tunne Kelam

Poliitiliste jõudude suundumused 
tänases Eestis - Aimar Altosaar

Jalgpalli võimalikkusest 
Viimsis - Tarmo Kruusimäe (Kojamees)

Info: Haldo Oravas, Isamaaliidu Viimsi osakonna 
esimees • haldo@viimsivv.ee

Merivälja Koolis 
hakkab tööle kooliks 

ettevalmistusrühm 

Tunnid toimuvad kaks korda 
nädalas, 

esmaspäeviti ja neljapäeviti 
kl 14.00-15.10, 
Heki tee 16

Õppemaks on 200 krooni kuus
Reg tel 6 232 234
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eldair
VALVESIGNALISATSIOONID

VIDEOVALVESEDMED
VALVESEADMETE RENT

www.eldair.ee
eldair@eldair.ee
56474029 5640844

MAJALE
KORTERILE
SUVILALE

PUNANE
BAAR

Sünnipäevad
Pulmad
Peied
Asutuste peod ja üritused
Tel 609 1901
GSM 502 6091
Kuni 50 kohta
Hinnad soodsad !

Soojad toidud
alates 11.00

Nelgi tee 1

Avatud E-N kell 9-20 • R kell 9-24 • Laupäevaks reserveerimisvõimalus!

Korraline hooldus: 
• auto üldise seisukorra kontroll
• õlivahetus, filtrite vahetus
• rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
• klaasipuhastusharjade vahetus
• akude kontroll, hooldus ja vahetus
• jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont
• pidurite kontroll ja remont
• sildade kontroll, 
 reguleerimine ja remont
• amortisaatorite 
 kontroll ja vahetamine
• vedrude kontroll ja vahetamine
• jõuülekande kontroll ja remont
• rehvide vahetus 
 ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont
• summutite kontroll ja vahetus
• katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Tel 600 6295
Muuli tee 12, Viimsi vald

PROBLEEMID ALKOHOLIGA?
 Joomahoost
väljatoomine,
intensiivravi arsti
väljasõit koju, litsents
L00187
Laserkodeerimine
patoloogilise alkoholi-
himu kõrvaldamine
Esperali plantatsioon
Keemiline kaitse






Litsents L00117, Pärnu mnt. 82/88, Tallinn
tel. 646 36 43; 56 48 21 28; www.kordamed.ee

Kõik huvilised on oodatud oktoobris 
algavatele HUVIKURSUSTELE 

Tallinna Õpetajate Majas:

• Veinikool
• Kokanduskursus 

• Meigikool 
• Sensitiivsus ja loovus 

• Astroloogia 
• Keha kõneleb liikudes 

• Pendli kasutamine igapäevases elus 
• Häälejooga 

• Aed ja aiakujundus 
• Fotokursus 
• Klaasimaal 
• Lapitehnika 
• Nahkehistöö 

• Hiina meditsiin 
• Tekstiilikunst ruumikujunduses

Info ja registreerimine: tel 644 
4044,tiiu@help.ee,www.help.ee

sügisvaheaja  laagriprogramm:

24.-29.oktoobril spordi- ja seikluslaager “RÜBLIK”, vahetus toimub Kloo-
garanna Noortelaagris
7 – 14 aastastele lastele, vahetuse hind 1050 krooni.

25.-30.oktoobril  spordi- ja seikluslaager “AVASTAJA”
Soomes Bengtårin laagrisaarel  10–14  aastastele, vahetuse hind 1200 krooni. 

Info ja registreerimine: 6775506, 5156218, 56607169
e- post: nomme2000@hot.ee, www.zone.ee/nomme2000
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Hotellis ATHENA
Sõpruse tee 9, Haabneeme

avatud uus

SOLAARIUM
JA

INFRAPUNASAUN

Iga päev
-Kl. 7.00 23.00Soodsad avamishinnad!

Info ja broneerimine tel. 6 035 900

OÜ Arktik on kiirestiarenev külmutatud toiduainete
hulgimüügiga tegelev ettevõte.

Tööd saab:

Igapäevane töö kaupadega, nende vastuvõtt,
ladustamine, komplekteerimine ja väljastamine

sobib töökale, füüsiliselt tugevale meesterahvale

huvitavat tööd arenevas firmas ja
konkurentsivõimelist palka.

Töökoha asukoht: Tuulekivi tee 7, Miiduranna, Viimsi;
külmladu

Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg, töötaja
Tööaeg: E–R kell 8.00 – 16.45

Kontaktisik: Pille Lõugas
Aadress: Veerenni 52, 11313, Tallinn

Kontakttelefon: 6 996 780; faks 6 996 781
Koduleht: http://www.arktik.ee

LAOTÖÖTAJA
Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:

Ettevõte pakub:

Muu informatsioon:

Kontaktinfo:

Arktik OÜ

Teostame sõidu- ja pakiautode 
kere- ja värvimistöid 

TÄHTAJAD LÜHIKESED, 
HINNAD SÕBRALIKUD!

Kontakt: 
Tel 55 530501 • Ampri tee 9/1 • Viimsi vald

www.sambora.ee
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Arco Vara Tallinna Büroo
Jõe 2b, 10151 Tallinn
tel 614 4600, faks 614 4601
www.arcovara.ee

Võtan müüki eramuid, kinnistuid ja
suuremaid maaüksuseid Viimsi vallas

Professionaalne
ja usaldusväärne
nõustamine
kinnisvaraalastes
küsimustes

Aivar Vilbo
tel 614 4605
GSM 503 6651
aivar.vilbo@arcovara.ee

KÜTTEÕLI VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGAInfo ja tellimine

telefonidel
60 10 645
60 10 648
www.urgenoil.ee
AS Urgen Oil
omab
pikaajalist kogemust
vedelkütuste müügil.

Ostab ja võtab müüki kinnistuid, eramuid,
suvilaid ja kortereid.

Sobivuse korral kiire tehing.

600 76 08, 56 44 346, 56 455 048
e-post: viruvarakv@hot.ee • Kaluri tee 5, Haabneeme
Aivar Kaarus,

Detailplaneering 
Harju maakonnas 4 kuuga, 
maamõõdutööd.

OÜ Hedolink,  
tel  6 485 474, 
mob 056 471 931 
faks 6 485 468,
e-post hedolink@hot.ee, 
kinnisvara.abi@mail.ee

ILUSALONG









Juuksur kogu perele
Maniküür
Pediküür
Kosmeetik
Depilatsioon
Ultraheli näohooldus

imendamise meetodil
Spray päevitus, pruuniks

ohutult 20 minutiga

Müügil suur valik TIGI,
Schvarzkopfi ja

MARIA GALLANDi tooteid.

Tule tutvu soodustustega kohapeal!

HOTELL ATHENA ILUSALONG
Sõpruse tee 9

Tel 60 35 909 või 51 41 325






SISEKUJUNDUSALASED
KONSULTATSIOONID

SISEKUJUNDUSPROJEKTID
MÖÖBLI KUJUNDUS JA

PROJEKT

SISUSTUSARHITEKTILT:

Hilda Ostonen
tel 56 646 323

60 90 518

 ELUTOAD
ESIKUD
KÖÖGID
LASTETOAD
MAGAMISTOAD
PEHME MÖÖBEL (VENEMAA)
SAMUTI LAPSEVANKRID,

VOODID, VAIBAD JA PALJU
MUUD.








PAKUME
KAASAEGSET

MÖÖBLIT:

ASUME HARJU MAAKONNAS VIIMSIS KALURI 3

LAHTIOLEKUAEG:
E – R10.00 – 19.00
L 10.00 – 18.00
P PUHKEPÄEV

Lubja küla vanem korraldab 
Lubja küla 

AASTAARUANDE KOOSOLEKU
 

21. oktoobril kell 16.00 Lubja külas, 
Tõnis Karmi talus (Lubja tee 20).

Päevakorras aastaaruanne.

Külla on kutsutud Viimsi 
Vallavolikogu Isamaaliidu nimekirja 

saadikud.
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HAMBARAV I
P R A K S J A K Ü Ü T S

Dr. Merle Küüts 51 10 912
Dr. Kristiina Praks 52 73 834

Kaluri tee 3
VIIMSI

6 09 08 91

(alates 63. eluaastast Haigekassa soodustus)

Laste hambaravi

Implantaadid
Kirurgia
Proteesitööd

Täiskasvanute hambaravi
(kuni 19. eluaasta Haigekassa lepingu alusel tasuta)

PIIRDEAEDADE ja VÄRAVATE 
paigaldus 

(võrk-, puit-, kivi-, sepis- ja paneelaiad)

Kuivsegu postid ja soklid

Värava-automaatika 
müük ja paigaldus

Tel 52 67 320, 
e-post: Freddy.Heidmets@mail.ee

Ostame maad Harjumaal, võib olla 
veel kinnistamata. 
vara@kinnisvaraplaza.ee, 
tel 61 09 999; 56 604 450. 

Tallinn, Narva mnt 7 Matkapunkt Kinnisvara.

PUBI
LAHE TARE

vajab kokka
Tel 6012595 ja 5210081

Müüa küttepuid 30, 40 ja 50 cm. Hind 
250 kr/m³. Kohaletoomise võimalus. 
Tel 5645 9943.


Müüa soodsalt lastevanker koos käruga ja 
turvatool. Tel 505 7275.


Otsime lapsehoidjat neljakuusele poisile. 
Telefon 5649 5861, Kai.


Usaldusväärne ja tubli koduabiline saab 
tööd Viimsi vallas asuvas eramajas (käia 
2x nädalas). Tel. 522 3790.


Noor pere soovib osta 2-3 toalise korteri, 
majaosa või majakorruse otse omanikult. 
Võib vajada ka remonti. Tel 5595 5101.


Vahva 1 aasta 4 kuune poiss Rohuneemes 
soovib leida toredat hoidjatädi alates ok-
toobri lõpust sel aastal. Huvi korral palun 
helistage 521 1994, Katre.


Võtan vastu tellimusi vanametalli koristu-
seks ja äraveoks. Tel 5695 7713.


Kõrgharidusega raamatupidaja otsib erialast 
rakendust osalise tööajaga või kodus tööta-
des. Tel 5344 5053.


Sertifitseeritud ja kvalifitseeritud massöör
pakub massaaži kodus, koduvisiitidel või 
ilusalongis. Oskan palju erinevaid massaa-
žiliike (üld Rootsi massaaz, aroomiteraapia, 
refleksoteraapia, kosmeetiline massaaž).
Tel. 510 6731. 


Soovin osta garaažiboksi Katlamaja teel 
või Pargi tn. Oodatud on kõik pakkumised.
Tel. 525 9959. 


Otsime rõõmsat ja teotahtelist lapsehoidjat 
2-aastasele poisile. Tel. 526 3631, Marilin


Müün kuiva saepuru, pakitud 250 L kot-
tidesse, hind 20 kr/m². Müügil pidevalt. 
Tel 522 5724.


Soovin leida 0,5 kohaga tööd andmebaasi 
sisestajana–raamatupidajana.
Tel 5344 0489.


Müüa Viimsis, Heki tee 16, 2004 a augustis 
valm. majas I k 66,8 m² suurune äripind, 2 
ruumi + WC. Eraldi sissekäik, parkimis-
koht, signalisatsioon. Ideaalne moeateljeeks 
või ilusalongiks. 
Hind 990 000 krooni. Tel 516 7325.


Müüa eesti hagija esmane kutsikas. Helista 
508 3620 ja 509 8160.


KASUTATUD RIIETE müük 4.oktoobril 
kell 12.00 Esmari hoone I korrus.

Tel 5048184 ja õhtuti 6011785

HAUAKIVID
JA KIVITÖÖD

Mähel, Kummeli tee 103
VAHUR RAIDMA
Tel 63 93 103
GSM 52 47 103

Tragi õmbleja saab tööd. Tel. 515 5969. 


Leitud  esmaspäeval, 27.septembril kell 
12.00 Savanni pubi eest (Kaluri teelt) naiste 
käekell.   Tel 609 0273, Marika Rand.
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Südamlikud õnnesoovid 
oktoobrikuu hällilastele!
KATARINA KASEMAA 10.10 95
SALME RAHULA 06.10 90
HELMI KIIVE 30.10 89
VEERA JEFIMOVA  22.10 88
JEVGENIA LINNAS 06.10 87
ZINOVI OSTAPOVSKI 30.10 87
LEIDA TÄPSI 18.10 86
SELMA AASMA 05.10 84
OSKAR TOMJALLA 07.10 84
MEETA MÄGI 04.10 83
ÕIE HELLAT 17.10 82
AINO MÄND 01.10 82
MAIMU REBANE 02.10 81
HERTA REPMANN 03.10 81
EINAR SORMUNEN 06.10  81
VOLDEMAR KRISTJUHAN   14.10 81
JEKATERINA FOKINA 23.10 81
LINDA KUTSAR 14.10 80
MAARA KAARLEP 22.10 80
ARKADI MUUK 24.10 80
JEVET ORULA 12.10 75
ÜLO OJA 25.10 75
ERICH HAUG 02.10 70
VEERA ROOSMA 02.10 70
ENN JAANSON 12.10 70
MALL OHAK 13.10 70
EVI LANG 27.10 70
MARGI ORGMETS 29.10 70
LEA- MAIE KARNER 03.10 65
ZINAIDA GROŠEVA 14.10 65
LUDMILLA TARUŠKINA 14.10 65
VELJO RÄÄSK 25.10 65
EVI–HELENA MIK 28.10 65

Paigaldame soodsalt  TV- antenne koos 
garantiiga. 

Tel 055 693 858. 


