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Harju Ettevõtlus - ja Arenduskeskus 
hakkab nõustama Viimsi ettevõtjaid 

Nelgi tee 1, Viimsi Halduse 
ruumides 17. novembril kell 14 - 17, 
konsulteerib ettevõtluskonsultant 

Annela Orasi. 

Nõustame nii alustavaid kui juba tegutse-
vaid ettevõtjaid. Ootame ka neid, kel oma 
ettevõtet veel ei ole, kuid on huvi ettevõtjana 
alustamise vastu - aitame valida sobiva 
ettevõtlusvormi ning nõustame ettevõtte 
registreerimise teemadel.

Juba alustanud ja tegutsevad ettevõtjad 
saavad informatsiooni riiklikest ettevõtluse 
toetusprogrammidest. Nõustame projekti-
taotluste koostamist, äriplaani kirjutamist, 
finantsprognooside koostamist jne.  Võtame
kohapeal vastu ka toetuste taotlusmater-
jale.

Soovitame enne kohaletulekut helistada tel 
6 507 976 või 6 507 975 ning ennast regist-
reerida. Kirja saab ennast panna ka e- posti 
teel: annela@hedc.ee 

Lühike probleemi kirjeldus oleks samuti 
soovitav.

Eelpoolnimetatud teemadel saab konsultat-
siooni kõikidel tööpäevadel meie kontoris 
Laki tn. 9A, Tallinnas.

Viimsi muutub ja areneb - aastakümne jooksul on kerkinud terved uued kü-
lad, Harjumaa üheks kaunimaks külaks tunnistatud Kelvingi on üks neist.

Võtmeküsimus on leida tasakaal 
tehiskeskkonna arengu ja loodusliku  
mitmekesisuse säilimise vahel
Oktoobrikuu vallavolikogu võttis vastu 2002. aasta valla arengukava uue 
täiendatud redaktsiooni, mis kirjeldab Viimsi arenguvõimalusi aastani 2020. 
Millised on põhilised muudatused?  

Abivallvanem Rein Frolov: “Olukorra analüüs näitab, et Viimsi vald on konku-
rentsitult liider Tallinna lähialadel kavandatud elamispinna mahu poolest. Aastatel 
1995-2003 ehitati Viimsisse 6905 elamispinda (59 % Harjumaast ilma Tallinnata), 
millest eramuid oli 5062 (71%). Ajavahemikus 01.01.2001 – 18.10.2004 on Viimsi 
valla elanike arv 5758 – lt rahvastikuregistri andmetel kasvanud 10 593 – le. Suure 
tõenäosusega jätkub samasugune trend ka tulevikus. Vallavalitsusele on see suur 
väljakutse –  arendada valda selliselt, et oleks tagatud inimeste vajadusi rahuldav 
elukeskkond ning majanduse areng looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ja 
looduslikku mitmekesisust säilitades. Uuendatud arengukava üks strateegilisi 
eesmärke ongi leida tasakaal tihe- ja hajaasustuse alade planeerimisel ning vältida 
valla täisehitamist kõrghaljastuse arvelt. Kruntide moodustamisel nähakse ühepe-
reelamu krundi minimaalseks suuruseks 1200 m². Tagada tuleb rohe – ja veealade 
avalik kasutamine ja rohevõrgustiku säilimine. Oluline on luua head vaba aja 
veetmise võimalused ka looduses. Mereturismi arengut toetavad investeeringud 
väikesadamatesse. Vallarahvas peaks lähiaastatel tundma ka vallavalitsuse projek-
titaotluse vilju, mille ühe tulemusena suunatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
rekonstrueerimisse ja ehitusse ca 204 miljonit krooni.”

Tänane valla arengukava hõlmab Viimsi arengusuundumusi ja strateegilisi 
eesmärke aastani 2020. Konkreetsed tööprojektid on esitatud eraldi tabelitena tege-
vuskavas 2005 – 2007, mis on aluseks vallaeelarve kokkupanemisel. Arengukava 
uus redaktsioon on tervikuna avaldatud valla koduleheküljel www.viimsivald.ee.

12.novembril Raadio Uuno 
SISEKARDIRAJAL Haabneemes, 
Kroonu teel (II korrus) algusega 

kell 18.00

SPORTLIK ISADEPÄEVA 
ÜRITUS PEREDELE

Pärast kardiringe – karastav 
suplus 

SPA Viimsi Tervis ujulas

VAJALIK 
EELREGISTREERIMINE

tel.60 90 980, Tiia Tamm või 
tiia@viimsivald.ee
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Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a 
juulis. Kaastööd, reklaamid ja kuulutused 
palume esitada hiljemalt kümme päeva 
enne ilmumist. 
Toimetuse kolleegium: Enn Sau, Madis 
Saretok, Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, Eino 
Pedanik. 
Toimetaja: Kai Maran
Nelgi tee 1, Viimsi 74001, Harju maakond
Tel 6 066 833, faks 6 066 800. 
e-post: kai@viimsivv.ee
Trükki toimetanud Kirjastuskeskus. 
Trükitud trükikojas Greif. Trükiarv 4500

Haabneeme lasteaed jätkab 
tööd
Viimsi Vallavolikogu otsustas ok-
toobrikuu istungil omandada OÜ 
Haabneeme Lasteaed osanikelt nen-
dele kuuluvad osad kuni kahe miljoni 
suuruses summas Viimsi vallale, et 
tagada lasteaiateenuse jätkumine seni 
eraomanduses olnud 120-kohalises 
lasteaias. 

Vallavolikogu arvestas siin OÜ 
Haabneeme Lasteaed osanike 3. augusti 
koosoleku otsuses esitatud pakkumist 
osade müügi kohta ja seda, et osaühingul 
on kolmandate isikute ees kohustusi 27 
miljoni krooni suuruses summas. Vald 
kavatseb pikendada laenukohustust 
Hansapanga ees kümnelt aastalt viie-
teistkümnele, mis vähendab iga-aastast 
tagasimakse koormust. Samas vähendab 
vald kapitalikulu kümnelt protsendilt 
kahele, mille läbi on võimalik lasteaia-
teenust odavamalt pakkuda.

Vallavolikogu esimehe Madis 
Saretoki sõnul arvestas volikogu osa-
kute ostul nii lasteaia häireteta töö 
tagamise kui ka töökohtade säilitamise 
vajadusega. 

“Eeldatavalt saab vald pakkuda las-
teaiateenust soodsamalt, mis tähendab 
väiksemat lasteaiakohamaksu nii vallale 
kui lapsevanemale,” sõnas abivallava-
nem Jaan Alver. Valla eralasteaedade 
toetamise korra kohaselt tagab kolm 
neljandikku lasteaia kohakulust vald, 
ühe neljandiku lapsevanem. 

Aastatel 2002-2004 on Viimsis loo-
dud 272 lasteaiakohta. Kokku on vallas 
507 lasteaiakohta, neist 357 munitsipaal-
lasteaedades ja 150 eralasteaedades. 

VALLA ARENGUKAVA – EESMÄRGID AASTANI 2020
Säästev looduskasutus, loodusliku mitme-
kesisuse säilitamine ja keskkonnariskide 
maandamine 

• looduskasutust reguleerivate teemaplanee-
ringute algatamine

• maakasutusfunktsioonide täpsustamine, 
avalikuks kasutuseks maade reserveerimine, 
ehitusjärelevalve suurendamine

• miljööväärtuse ja heakorra parandamine, loo-
duskasutuse reguleerimine, loodusväärtuste, 
rohelise võrgustiku ja rannaala kaitse, kor-
rashoid ja avaliku kasutuse kindlustamine 

• rannikumere kaitse tagamine, merekalda 
erosiooni tõkestamine

• tööstus-, olme- ja liiklussaaste vähendami-
ne

• keskkonnaohtlike ainete käitlemise ohutuse 
kindlustamine

• Miiduranna sadamasse tuleval raudteelõigul 
tee ehitamine päästeautodele ohu tekkimisel 
ligipääsu tagamiseks 

• elanike ja külaliste keskkonnateadlikkuse 
suurendamine, loodust säästva ja tervislike 
eluviiside propageerimine

• looduskaitseobjektide ja teiste loodusväär-
tuste viidastamine ning kaitse tagamine

Kaasaegne tehniline infrastruktuur
• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tagamine 

valla mandriosas
• teedevõrgu väljaehitamine ja teede heakor-

rastamine, liiklusmagistraalidel liiklusohutuse 
ja –sujuvuse parandamine

• puhastusseadmete renoveerimine ja heit-
veekäitluse vastavusseviimine EL standar-
ditega

• elektriside häireteta tagamine, hoonete 
energiasäästlikkuse suurendamine

• tänavavalgustuse väljaehitamine tiheasus-
tusaladel    

• kergliiklusteede (kõnni- ja jalgrattateede) 
väljaehitamine

• jäätmekäitluse korrastamine saartel
• saarte ja mandri vahelise ühenduse kindlus-

tamine
• väikesadamate arendamine ja mereturismi 

laiendamine
• avalike infopunktide loomine, nende varus-

tamine kaasaegse tehnikaga

Atraktiivne haridus- ja kultuurikeskkond, 
sisukas vaba aeg
• hariduse kvaliteedi parandamine ning hari-

dus- ja eneseteostusvõimaluste mitmekesis-
tamine, täiskasvanute täiend- ja ümberõppe 
võimaldamine 

• uute koolihoonete ja lasteaedade ehitami-
ne 

• kultuuri- ja noorsootöö ning huviringide 
tegevuse laiendamine, kooskäimiskohtade 
väljaehitamine ja sisustamine, spordielu 
aktiviseerimine ja spordiväljakute rajamine

• Viimsi Muuseumid tegevuse laiendamine, 
selleks vajalike hoonete renoveerimine ja 
ehitamine 

• turismi- ja puhkemajanduse edendamine, 
puhkealade väljaehitamine  

Kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenu-
sed

• sotsiaal- ja tervishoiuteenuste väljaarenda-
mine ning teenuste kvaliteedi parandamine

• ühiste kooskäimiskohtade väljaehitamine 
eakatele

• külaliikumise toetamine ja asjalistest koos-
töövõrgu kujundamine

• elanike ühiskasuliku töö edendamine

Keskkonnasõbralik ja innovatiivne ettevõt-
lus, uued töökohad
• transiidi- ja logistikaklastri ning ohtlike ainete 

käitlemise keskkonnaohtlikkuse vähendami-
ne

• elanike ettevõtlikkuse ja ettevõtluse tugistruk-
tuuride toetamine 

• innovatiivsete ja suurt lisandväärtust andvate 
töökohtade loomise stimuleerimine

• tervise edendamise ja aktiivse vaba aja 
veetmise võimaluste laiendamine

Tasakaalustatud asustussüsteem
• elamupiirkondades monofunktsionaalsuse 

vältimine, korterelamute massilise laiene-
mise ärahoidmine

• esmatasandi keskustevõrgu väljaarendami-
ne

• teedevõrgu väljaehitamine ja ühistranspordi 
kasutamise soodustamine 

• polüfunktsionaalse vallakeskuse väljaehi-
tamine Viimsi-Haabneeme-Miiduranna 
kolmnurgas

• looduskeskkonna kasutamist reguleerivate 
teemaplaneeringute koostamine ja loodus-
koosluste kaitserežiimi tingimuste täpsusta-
mine  

• ajaloolise külamiljöö ja ehitustraditsioonide 
säilitamine

Kõrge haldussuutlikkus, tulemuslik koostöö 
ja partnerlus
• valla haldussuutlikkuse kindlustamine - 

vallatöötajate koolitamine ja meeskonnatöö 
tugevdamine 

• kliendikeskse teeninduse tagamine, otsuste 
kaalutletuse suurendamine, otsustest tea-
vitamine ja tulemuste tagasisidestamine, 
e-teenuste laiendamine elanikkonnale 

• munitsipaalvara efektiivsem kasutamine 
• vallaelanike osalusdemokraatia laiendami-

ne 
• naaber- ja sõprusomavalitsustega ühistege-

vuse arendamine, avaliku-, era- ja kolmanda 
sektori koostöö tõhustamine ja lepinguliste 
suhete laiendamine

• EL struktuurifondidest lisavahendite kaa-
samine, investeeringute suurendamine 
koostöös erasektoriga

Sihipärane mainekujundus ja valla arengu-
võimaluste tutvustamine
• valda tutvustava ingliskeelse elektroonilise 

lühiversiooni koostamine ja valla portaali 
informatiivsuse suurendamine

• vallasündmuste tutvustamine üle-Eestilistes 
ja rahvusvahelistes väljaannetes

• publikatsioonide ja audiovisuaalse materjali 
koostamine vallast

• viidasüsteemi korrastamine
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Vallavanema veerg
Kuigi üleriigilisel tasandil käivad praegu vaidlused selle üle, kas muuta 
elukoha registreerimine kohustuslikuks või ei, peaks valla tasandil siiski 
asi igaühele selge olema. Mida rohkem on vallas registreerunud elanikke, 
seda suurem on ühine tulubaas, seda rohkem vajalikke toetusi ja seda 
kiiremini saavad olulised tööd lõpule viidud. 

Vald toetab oma elanikke nii otseste toetuste (sotsiaaltoetused, õppetoetu-
sed, lasteaia kohamaksu toetused, sõidusoodustused jmt) kui üldise keskkonna 
parendamise kaudu (teedeehitus ja -remont, heakorratööd, uued ehitised ja 
infrastruktuuri rajamine, sh veevarustus- ja kanalisatsioonitööd). Vald toetab 
ka tegutsevaid spordiklubisid jt mittetulundusühinguid nende igapäevases töös 
ja ürituste korraldamisel. 

Meelde tasub tuletada ka seda, et lastetoetuste, näiteks sünnitoetuse saamisel 
(mille meie vald ühe esimesena Eestis kehtestas 5000 krooni suurusena), peavad 
mõlemad vanemad olema kantud valla elanike registrisse. 

Mida toob tulevik?
 Valla teine keskus, nn Idakeskus, saab olema Randveres, lähiajal alustame 

maakasutuse ettevalmistamist ühiskondlike ehitiste tarvis selles piirkonnas. 
Randvere vajab postkontorit, ruume perearsti ja konstaabli jaoks, samuti vaba 
aja keskust.

Lähiaastate suuremate projektina näeb valla arengukava ette mitme uue 
koolimaja ehitamise. Lisaks uuele keskkoolihoonele saab oma algkooli Rand-
vere, Haabneeme ja Viimsi alevik. Uued lasteaiad kerkivad Pringi ja Randvere 
küladesse ning Haabneeme ja Viimsi alevikesse.

Tagatud saab regulaarne laevaliiklus mandri ja saarte vahel ning 
kaasajastatakse väikesadamad. Järgmisel aastal algab Prangli saarel kanalisat-
sioonisüsteemide rajamine koos väikepuhastite paigaldamisega. Samuti jätkub 
vee- ja kanalisatsiooni põhitrasside rajamine valla mandriosas - Miidurannas, 
Aiandi tee piirkonnas jm.

Arengukava üks prioriteete on rohevõrgustiku hoidmine ja arendamine. 
Korda saab Haabneeme rannapark ja Viimsi mõisapark, laieneb jalgrattateede 
võrgustik, juurde ehitatakse laste mängu- ja spordiplatse. Oma puhkeala saab 
Rohuneeme ja Tammneeme. Ranna-alad peavad jääma avalikku kasutusse, 
kavas on Viimsi rannapargi ja kaldakindlustuste rajamine.

Ees seisab Viimsi muuseumite ja kultuurikeskuse renoveerimine. Laieneb 
raamatukogu, samuti vanurite päevakeskus. Valmimas on valla sotsiaalkorterid. 
Haabneeme ja mujalegi rajatakse uued noortekeskused. 

Mõne aastaga on Viimsi elanike arv kahekordistunud ja meie vald saanud 
rahvaarvult Eestimaa suurimaks. Paljuski on rahvaarvu kasv olnud seotud ka 
kodanikuteadvuse kasvuga, mil seni meie vallas elanud, nt endiste suvilapiir-
kondade elanikud, aktiivselt hakkasid end vallaelanikuna registreerima. Tahaks 
soovida, et selline tendents jätkub ka edaspidi, sest valla heakäik ja kavade 
teostumine sõltub paljuski ka tulubaasist.  

Enn Sau, 
vallavanem

Kuidas end vallaelanikuna 
kirja panna?
Rahvastikuregistris Viimsi valla elani-
kuks saab ennast ja oma pereliikmeid 
registreerida vallamajas, Nelgi tee 1, 
Viimsi alevikus. 

Palume kõiki meie valla elanikke, 
kes ei ole ennast veel rahvastikuregistris 
Viimsi valla aadressil registreerinud, 
tulla vallamajja vastuvõtuaegadel esmas-
päeviti kell 14.00 - 17.00 ja neljapäeviti 
kell 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.00, tuba 
208. 

Eelmisest elukohast pole vaja ennast 
eelnevalt maha kanda, samuti pole ta-
kistuseks pooleliolevas majas (suvilas) 
elamine.  

Pereliikmetel tuleb ühiselt täita elu-
kohateate blankett (saadaval ka valla 
portaalis www.viimsivald.ee “avalikud 
dokumendid/blanketid” all). Kui elu-
ruum ei kuulu teile, on elukohateatel 
vajalik omaniku nõusolek või tuleb ette 
näidata omanikuga sõlmitud üürile-
ping. Lisaks tuleb esitada ka statistiliste 
andmete teade (alla 17. a esitab selle 
lapsevanem), ka selle blanketi võib väl-
ja trükkida valla kodulehelt. Vajalik on 
esitada passi koopia, neil, kel passi veel 
ei ole, sünnitunnistuse koopia.

Katrin Jalast, registripidaja

JÕULURAHU – 
JÕULUVALGUS 

Viimsi Vabaõhumuuseumis 
28. novembril kell 15.00  
süütame ADVENDIKÜÜNLA.
Kuulutame välja 
JÕULURAHU.

Jõulurahu soovivad
vaimulikud Erkki
Juhandi ja Indrek Luide 
ning vallavanem Enn Sau.

Väike kontsert Viimsi 
segakoori, Püha

Jaakobi koguduse 
kammerkoori ja Viimsi 

Gospelkoori esituses. 
Jututoas võivad lapsed 

kuulata vanaema 
jõulujutte.

Süütame koos valguse, et oleks õdusam!

kondade elanikud, aktiivselt hakkasid end vallaelanikuna registreerima. Tahaks 
soovida, et selline tendents jätkub ka edaspidi, sest valla heakäik ja kavade 
teostumine sõltub paljuski ka tulubaasist.  
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Ühistranspordikeskus on 
asutatud
28. septembril asutati mittetulun-
dusühing Harjumaa Ühistranspordi-
keskus, mille eesmärk on Tallinna ja 
Harjumaa ühistranspordi integreeri-
tud korraldamine. 

Ühistranspordikeskuse siht on ku-
jundada kogu regioonis ühtne pileti-
süsteem ja liinivõrk. MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordikeksus (ÜTK) hakkab 
toimima omavalitsusüksuste, maava-
litsuse ning majandusministeeriumi 
koostöös ja kaasfinantseerimisel. ÜTK-s
osalevad kõik 25 Harju maakonna ko-
halikku omavalitsust. ÜTK aitab tagada 
maakonna elanikele soodsama ja osa-
pooltele majanduslikult otstarbekama 
ühistransporditeenuse, ühise arendamise 
tulemusena tekivad optimaalne liinivõrk, 
kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne 
piletisüsteem.

„Maakonna elanikele tähendab see 
liinide ristkasutamise ja sama piletiga 
kogu liinivõrgus sõitmise võimalust,” 
ütles Harju maavanema kohusetäitja 
Orm Valtson. “Riigile ja kohalikele 
omavalitsustele tähendab see aga sääst-
likumat ressursikasutust. Seni on olnud 
maakondlik liinivõrk tasakaalustamata 
ja piletisüsteemid ühendamata.”

ÜTK loomisel on võetud eeskujuks 
Helsingi regiooni ühistranspordikorral-
duse põhimõtted. 

Ühistranspordikeskuse juhtimiseks 
moodustati kaheksaliikmeline juhatus, 
milles on üks riigi esindaja, neli Tallinna 
linna esindajat ja kolm teiste keskuse 
liikmete esindajat.

Harjumaa Liinide püsiklientidele odavneb bussisõit 

Harjumaa Liinid kehtestavad alates 1.detsembrist perioodikaartidele senisest 
soodsamad hinnad.

Harjumaa Liinide tegevdirektor Rene Musta sõnul on soodushindade eesmär-
giks vähendada bussides müüdavate üksikpiletite hulka ja suurendada püsiklientuu-
ri. Perioodikaartide hinnad langevad Harjumaa Liinide 48-l sõidusuunal sõltuvalt 
sihtkohtadest kuni 200 krooni. Kaheksal suunal jääb hind endiseks. 

Bensiinihindade hoogne kasv laseb eeldada, et töölkäivad inimesed kaaluvad 
üha enam isikliku sõiduvahendi kasutamisest loobumist ühistranspordi kasuks. 
Harjumaa Liinide ülesanne on inimestele otsuse tegemine omapoolselt kergemaks 
teha ja muuta ühistransport ahvatlevaks alternatiiviks.  Näiteks 30 päeva kehtiv 
perioodikaart hakkab maksma Rohuneemest Tallinnasse 200 krooni (enne 300), 
Leppneemest ja Tammneemest 250 (enne 450) krooni. Samast summast jätkub 
isiklikule autole bensiiniraha nädalaks-paariks. Ühtlasi on perioodikaardiga reisi-
mine poole odavam kui päevast-päeva üksikpiletit ostes.

Koos perioodikaardi odavnemisega tõuseb Harjumaa Liinide üksikpileti hinna 
arvutamise alustariif 35-lt sendilt kilomeetri kohta 50-ne sendini. Maavalitsuse 
lubatud piirtariif on kuni 60 senti kilomeetrilt. Madalaim piletihind saab detsembrist 
olema 7 ja kalleim 30 krooni.

Perioodikaardi kasutajate hulga suurenemine ja üksikmüügist ostetavate piletite 
vähenemine langetab bussijuhtide koormust. Kui vahel heidetakse ettevõttele ette, 
et bussijuhilt pileti ostmine võtab kaua aega ja ohustab bussi graafikus püsimist, siis
perioodikaardi kasutajate arvu suurenemine peaks tegevdirektori sõnul need mured 
murdma. Harjumaa Liinide jaoks on ka oluline, et väheneb sularahatehingute hulk 
ja bussijuhid ei pea muretsema liinil kaasasoleva kopsaka sularahakassa pärast. 

Harjumaa Liinide kaardi lühim kehtivusperiood on 30, pikim 60 päeva. Perioo-
dikaardid on müügil Harjumaa Liinide Balti jaama kassas ja ATKO Toursi büroos 
Tallinna kesklinnas. Alates 1.detsembrist laieneb perioodikaartide müük Harjumaa 
postkontoritesse, kust saab soetada ainult paikkonna sõidusuuna kaarte. Kaarte pole 
võimalik osta üksnes postiasutustest, kuhu Harjumaa Liinide bussiliinid ei sõida.

AS Harjumaa Liinid kuulub transpordikontserni ATKO Grupp, mis teenindab 
bussiliine lisaks Harjumaale veel Raplamaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Jär-
vamaal, Jõgevamaal ja Valgas. Lisaks tegeleb grupp turismireiside korraldamisega. 
ATKO Grupp annab tööd 483 inimesele ja grupi ettevõtted teenindavad reisijaid 
186 bussiga.

Viimsi Vallavalitsus teatab, 
et on peremehetu varana arvele võtnud 
Viimsi vallas Lubja külas asuva Ampri 
tee ja Viimsi vallas Randvere külas 
asuva Kaevuaia tee.
Nimetatud objektide viimane omanik on 
Viimsi Vallavalitsusele teadmata. 
Kõiki isikuid, kellel on vastuväiteid eelpool 
nimetatud ehitiste peremehetuks tunnis-
tamise kohta, palutakse need esitada 
dokumentaalselt tõestatuna Viimsi Val-
lavalitsusele hiljemalt 27. detsembriks 
2004.a. Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Viimsi vald.

Fortum Elekter AS müüb auto Mazda 
323, v.a. 1994; töömaht 1600 cm³; 

värvus: helehall; luukpära; kütus: bensiin; 
hind: 20000 kr koos käibemaksuga.

Autot on võimalik näha Fortum Elekter AS 
kontori parkimisplatsil tööpäevadel, 

kell 8-16, tel. 6061 830.
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Viimsi vald tänab oma pedagooge
Meie valla elanike arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Erinevalt enamus-
test Eesti valdadest on pidevalt suurenenud laste ja noorte arv, kelle kasvamisel 
ja kujunemisel on tähtis roll meie pedagoogidel.  Esimene oktoobri pühapäev on 
aeg, mil peetakse meeles kõiki õpetajaid.

Viimsi Vallavalitsus kutsus 30. septembril vallas töötavad pedagoogid õpetajate 
päeva puhul Viimsi Huvikeskusesse. Pedagooge tervitas abivallavanem Rein Frolov 
ning ühiselt vaadati Merle Karusoo lavalugu “Eestisse sündinud”, kus mängisid 
Haiba lastekodu lapsed ja Eesti Humanitaarinstituudi IV kursuse teatrieriala tu-
dengid. Vallavalitsus loodab, et ühine õpetajate päeva tähistamine saab Viimsis 
traditsiooniks.

Viimsi Keskkool ja Püünsi Põhikool tänasid pedagooge hariduselule 
pühendatud aastate eest. Tänukirjad said:
• Viimsi Keskkooli õpetajad Ingvi Tamm, Hiie-Tuuli Alas, Malle Ernesaks, Tiiu 

Harvo, Laura Kaare, Elle Toper, Krista Laasberg, Maido Saar, Edda Jõgi, Hille 
Eek, Külli Tuisk, Hilja Kuningas, Virve Meresma, Margus Sild, Lemme Randma 
ja Maarja Aavik

• Püünsi Põhikooli õpetajad Angelika Kadarik, Milja Kask ja Tiina Laid

MLA Viimsi Lasteaiad tunnustas õpetajate päeval töötajaid alljärgnevate 
tiitlitega:
 Aasta Õpetaja - Reet Varik
 Oma ala spetsialist -  Kaia Kattai, Piret Kõõra, Reet Varik, Heidy Telgmaa, 

Kristi Leppmets, Aino Tänav, Tiiu Sirila, Laine Viibur ja Mare Mardim.
 Aasta meeskond -
• Võilille rühm- Eva Laasma, Anneli Loddes, Katri Kuusk
• Oranź rühm- Urve Lasimer, Kaja Kuurme, Laine Viibur
• Sinine rühm- Mall Alas, Veronika Mäeots, Iia Johanson
• I rühm- Kaidi Koppel, Kristi Kirbits, Silje Preitof, Jana Rebane
• III rühm- Mari Lepik, Liivi Kuusing, Evi Veimann
• IV rühm- Aino Tänav, Lea Kalm, Aet 

Urbas

Aasta tegu ja tegija
• Leppneeme Lasteaia pere 
• Pargi Lasteaia pere 
 Maire Tuul, Anne Haagen, Aino Tä-

nav, Reet Varik, Kaia Kattai,  
Merle Perm 

 Viktoria Saat, Eva Laasma, Silje 
Preitof, Lea Kalm, Kaidi Koppel, 
Kristi Kirbits.

Jõudu ja edu kõikidele meie valla laste-
aedade ja koolide pedagoogidele!

Kadi Bruus, 
haridus- ja noorsooameti juhataja

Viimsi valla laste ja noorte 
omaloominguliste tantsude 

konkurss

TANTSULUST 2004
26. novembril  kell 18.00 Viimsi 

Huvikeskuses

Ootame sellele traditsiooniks saanud 
võistlusele osalema kõiki tantsu armas-
tavaid ja harrastavaid lapsi ja noori, kes 
elavad Viimsi vallas. Et osaleda, toimi 
järgnevalt:

1. Vali tantsu jaoks oma lemmikmuusi-
ka, kuna see inspireerib sind kõige 
enam loomingulisusele.

2. Lükka kodus kõik kapid ja lauad 
seina äärde, et sul oleks ruumi käsi 
ja jalgu vabalt liigutada.

3. Pane mängima muusika ja lase 
fantaasial lennata! 

4. Esita kodusele publikule oma tantsu 
niikaua, kuni jääd ise aplausi tuge-
vusega rahule.

5. Mõtle hoolega, kas soovid esitada 
oma suurepärast tantsu üksi või koos 
sõpradega.

6. Vali riietus vastavalt tantsu stiilile.
7. Täida registreerimisleht ja toimeta 

see hiljemalt 19. novembriks Viimsi 
Huvikeskusesse.

Sinu toiminguid laval jälgib 3 
liikmeline žürii, kes vaatab erilise 
hoolega, et:

• muusika ja kostüümi valik sobiks 
sinu tantsu ja vanusega

• sa esitaksid tantsu puhtalt ja emot-
sionaalselt

Kui soovid veel midagi teada saada, 
siis helista või meili meile!

Viimsi Huvikeskus tel 60 66 838
viimhuvi@online.ee • www.huvikeskus.ee

TANTSI TERVISEKS!!!

Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1
Reedel, 12. novembril

kell 19.00

TEILE ESINEVAD 

VIIMSI HUVIKESKUSE TANTSU- JA 
LAULULAPSED

TANTSUTRUPP “BLUE HATS”

ISADELE JA LASTELE LÕBUSAD 
SPORTLIKUD MÄNGUD

Sissepääs tasuta
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Harjumaal on suurim 
sündivus Viimsis
Septembris registreeriti Harju Maa-
valitsuse perekonnaseisuosakonna 
andmetel saja lapse sünd, neist poisse 
49 ja tütarlapsi 51. 

Esmasündinuid oli 40, teisi lapsi 41, 
kolmandaid 13, neljandaid 4 ja kuuen-
daid 2. Sündis õde-venda kaksikutepaar. 
Surmaakte koostati kokku 58. Lahkunute 
keskmine vanus oli 70,5 aastat. Mehed 
elasid keskmiselt 68 ja naised 73 aas-
taseks.

Üheksa kuuga on Harjumaal sündi-
nud 989 last, mis on 96 võrra rohkem 
kui 2003. aasta samal ajal. Poisse on 
sündinud tänavu 9 kuuga 493 ja tüdru-
kuid 496. 

Kõige rohkem on tänavu lapsi sündi-
nud Viimsis - 110. Maardu linnas sündis 
95, Saue vallas 73, Keila linnas 73 ja 
Harku vallas 71 last.

Viimsi vallas 23.09.–14.10.2004 
registreeritud sünnid
Britt Illastel ja Tarmo Pajul sündis 

1. septembril poeg ROMMEL

Silja ja Tõnis Ojal sündis 21. septembril 
poeg SEBASTIAN

Kaire ja Giro Povilaitisel sündis 
8. septembril poeg MARCEL

Eveli ja Paavo Rebasel sündis 
24. septembril tütar LINDA

Maris Kikasel ja Rait Mõtsmehel 
sündis 25. septembril poeg ERIK 
KRISTOFER

Katrin ja Mattias-Silvester Mustonenil 
sündis 4. oktoobril poeg 
ALEKSANDER

Merike ja Aimar Ivaskil sündis 
30. septembril poeg MARKO

Karin Allikasel ja Rene Kuulmannil 
sündis 22. septembril tütar VICTORIA

Lapsevanemaks olemine on 
vastutusrikas amet ja seda on võimalik 
õppida!
Lapsevanemaks saamine on meeli-
ülendav kogemus. Anname endast 
kõik, et pakkuda oma lapsele parimat. 
Mida aeg edasi, seda keerulisemaks 
see ülesanne võib osutuda. Tuttav 
olukord ehk nii mõneski kodus, kus 
rohkem lapsi.

Harras vaatepilt,  lastetoas mängivad 
kolm venda, kolme ja poole aastased 
kaksikud ning kahe ja poole aastane 
väikevend. Kena mäng ning rahulik õhk-
kond püsib hetkeni, mil  üks vendadest  
võtab seina ääres seisnud auto ja  otsus-
tab hakata sellega mängima.  Seepeale 
avastab teine vend, et just seda autot on 
ka temal kohe vaja. Läheb venna juurde 
ja võtab auto lihtsalt ära. Hakkab tohutu 
kisa: „Emme, ta võttis mu auto ära, minu 
oma, anna tagasi“, „Ei, mina tahan ka 
sellega mängida, ma pole sellega üldse 
mängida saanud!“.

Taibates õiget hetke selleks, et haa-
rata kaklusesse kippunud vendadelt just omale sobiv mänguasi, haarab väikevend 
lelu, millega hetk tagasi enne kähmlusesse minekut oli mänginud teine venna.  Vend, 
märgates „vargust“ , asub omakorda õiglust jalule seadma.  Ühelt poolt kiskudes 
vennalt seina äärest võetud autot, teiselt poolt üritades päästa varem oma valduses 
olnud mängukanni.

Kogu seltskond jõuab kisa ja  kaklusega kööki, et emme „õigluse“ jalule seaks. 
Igaüks seejuures kinnitades, et see on minu mänguasi ja just mina mängisin sellega. 
Seisan nõutult köögis ega tea, mida ette võtta. Kõigile ei saa anda ühte asja, kes 
ilma jääb, on solvunud ja pettunud.  Ei saa ka öelda, et kui te oma asju ei oska 
jagada, siis ei saagi mängida - siis on kõik pettunud ja tülli olen kaasatud ka ise.

MIDA SIIS TEHA, et asi saaks lahendatud ja samas säiliksid turvalisust 
pakkuvad suhted kõigi jaoks?  

Otsides vastust oma küsimusele, jõudsin ma ajakirja „Pere ja Kodu“ poolt 
korraldatud seminarile, kus teiste esinejate seas olid Linda Adams´i ja Michelle 
Adams-Gordon ettekandega teemal „Mis on sõnakuulelikkuse hind?”

Sain teada, et on olemas Gordoni Perekool, kus on võimalik omandada oskusi, 
mis aitavad kaasa hästitoimivate suhete loomisele perekonnas. Sellest hetkest sai 
alguse minu ”kasvamine” lapsevanemana. Tänaseks olen läbinud Perekooli ja pean 
seda üheks väärtuslikumaks kogemuseks oma elus. 

Mis siis on Gordani Perekool?

Perekooli metoodiliseks aluseks on tuntud rakenduspsühholoogi, Thomas 
Gordoni poolt välja töötatud peresuhete arendamise mudel. Gordoni kasvatus-
filosoofia vastandub nii autokraatlikule kasvatusele kui ka vabakasvatusele (ehk
kasvatamatusele). See on  kasvatusmeetod, mis tagab tugevad lähisuhted ilma 
võimu kasutamata. Kõik osapooled tunnevad end väärikalt ja nende vajadustega 
on arvestatud.

Kolm vaala, millel Gordoni metoodika seisab, on aktiivne kuulamine, mina-
sõnumite kasutamine ja konfliktilahendus, millest võidavad mõlemad osapooled.

Gordoni Perekoolis õpitakse last kuulama ja temaga rääkima nii, et väiksem 
tajub, et teda mõistetakse. Ka seda, kuidas seada peres reegleid nii, et lapsed neid 
järgiksid ja lahendama konflikte võimu kasutamata. Samuti sain sealt oskuse la-
hendada eri väärtushinnangutest tulenevaid erimeelsusi. 
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Nende oskuste kasutamine arendab 
lapses koostöövalmidust, enesekindlust 
ja loovust, adekvaatset enesehinnangut 
ning analüüsivõimet, iseseisvust ja vas-
tutustunnet, samuti oskust väljendada 
oma soove ja saada oma probleemide 
lahendamisega ise hakkama.

Tänu Perekoolis omandatud oskuste-
le ei näe ma oma rolli enam pelgalt laste 
vahel seisva kohtunikuna, kes ühele või-
du toob ning paneb teised ennast kehvasti 
tundma. Minu kui lapsevanema  roll on 
olla hoopis midagi enamat. Olla kuulaja 
ning suunaja, aidates lapsel endal jõuda 
selgusele oma vajadustes ning seejärel 
leida sobiv lahendus kõigile osapooltele. 
See ei ole kerge ja kiire lahendus, nagu 
me sageli sooviksime, vaid nõuab kan-
natlikkust, empaatiavõimet ja eelkõige 
tahtmist aidata lapsel analüüsida oma 
tegelikke vajadusi. 

Istun koos  poistega kööki maha 
ja kuulan neid.  Vestluse tulemusena 
jõuame minu jaoks täiesti üllatavate 
tulemusteni. Esimene venna võttis auto, 
sest tahtis uut mängu alustada. Talle oli 
oluline, et tema saab olla mängu juht.

Teise venna valulise reaktsiooni põ-
huseks oli teadmine, et vend on ennegi 
võtnud uue asja, aga pärast  mängimist 
on ta selle ära peitnud. Ta kartis, et vend 
peidab ka seekord auto ära ning tal ei ole 
võimalik sellega mängida siis, kui tema 
soovib. Sellepärast pidi ta saama auto 
enne kui vend.

Väikevenna tegelik soov oli ka osa  
võtta  suuremate mängust, kuhu teda 
varem ei lubatud sekkuda. Lelu oma 
valdusesse saamine andis talle tunde, et 
on mängu kaasatud.

Vestluse tulemusena jõudsid kaksikud 
kokkuleppele, et uus auto võetakse män-
gu ja  vend ei peida autot pärast mängu 
lõppu ära, vaid paneb tagasi seina äär-
de, kus auto varem seisis. Koos otsustati, 
et väikevenna võib suuremate mängus  
mängida  väikest tiu-tiu (s.t. politsei) 
meest.  Kõigile sobivad kokkulepped 
sõlmitu, asuti koos teele mängutoa poole. 
Rahulikult ja sõbralikult.

Kõiki teisi töid saavad meie eest 
teha ka teised, kuid töö, mida meie eest 
keegi teine teha ei saa, on meie oma laste 
kasvatamine. 

Perekooli kursusi korraldab Pere-
keskus Sina ja Mina.  Huvi korral vaata 
internetilehekülge www.sinamina.ee 

 Eha Rikberg, 3 lapse ema
Perekeskuse Sina ja Mina liige,

Viimsi valla elanik

Ka sõimerühmades on oma õppekava
Septembri alguses sai valmis lasteaed Kelvingis, kus on ka oma sõimerühm. 
Kuna sõimerühmi pole vallas varem olnud, päris toimetus MLA Viimsi 
Lasteaiad juhatajalt Aina Alunurmelt, mille poolest erineb ühe sõimerühma 
kasvandiku päev lasteaiarühma lapse omast?

“Nii lasteaiarühma kui sõimerühma lastel on oma õppekava - sõimerühm pole 
pelgalt hoiukoht. Sõimerühmas töötab kvalifitseeritud pedagoogiline kaader.

Päevakavasse mahuvad igapäevatoimingud (söömine jms), vabategevused 
(s.o. mäng), õppe-kasvatustöö. Näiteks on alla 3. aastastele lastele nädalas oma 
õppetundidena kavas kuulamine ja kõnelemine, vaatlemine ja uurimine, võrdle-
mine ja arvutamine, liikumis- ja muusikamängud ning kunstitegevus. Kõike seda 
loomulikult läbi mängu ja vahetu kogemise kaudu. Planeeritud tegevus kestab ca 
10-15 minutit ning ühes päevas on kuni kaks sellist tegevust. 

Ka sõimerühma lastele on õppekavas ette nähtud oma tase, kuhu kolmandaks 
eluaastaks tuleb jõuda. Näit. loodusõpetuse ainekavas tehakse selgeks üldmõisted 
(puu, kivi, mets jne), samuti õpitakse tundma vormi ja suurusega seotud mõisteid 
(seos matemaatikaga) ning seda võimalikult vahetult ning siin ja praegu. Tore on 
kasutada loodushääli ja -vahendeid, liiva- ja veemänge, isegi taimede maailmaga 
tutvumine algab lähiümbrusest - lapse toidulauast. Leppneeme lasteaia aasta tee-
maks on “Imeline maailm”, mis jookseb ühtse niidina läbi kõigist teemadest - on ju 
maailmas nii palju imelist ja avastamisrõõmu pakkuvat. Aasta eesmärkidest võime 
näiteks lugeda ja välja tuua: toetada lapse sünnipärast teadmishimu, õppida läbi 
mängu, mänguasjade ja muinasjuttude, tajuda inimese ja looduse imelist harmoo-
niat. Kõige peamine on soodustada lapse kasvamist aktiivseks, teisi arvestavaks 
ja ennast usaldavaks isiksuseks.” 

Sõimerühma vastuvõtuks vanusepiirangut küll pole, aga milline võiks olla 
spetsialistide pakutud soovitav vanus?

“Ideaalvariandis harjub laps uue ümbrusega kõige paremini ja töö efektiivsus 
on kõige tõhusam alates teisest eluaastast. Nii et 2-3. aasta vanustega on võimalik 
juba väga tulemusrikkalt töötada, areng on märgatav ja lausa hüppeline. Täpsustu-
seks  - Leppneeme lasteaia sõimerühma noorim kasvandik pole samuti noorem kui 
pooleteistaastane. Tänase päeva praktika näitab, et 1,5 aastane ongi sõimerühma 
soovitav vanusepiir. Nooremad vajavad enam sotsiaalset abi ja omaste lähedust, 
sh ka lihtsalt hoidmist ja süles olemist. 

Soovime lasteaia poolt vallaelanikele edasi anda ka ühe palve  - kui teil on 
lasteaiale annetada klaver, oleksime väga tänulikud!”

Leppneeme lasteaia avamispidu peeti septembri alguses.
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Viimsi lõvid alustavad uut hooaega
Kes asjaga vähem kursis, ärgu arvaku, et Viimsi valda külastab lõvitaltsutajate 
trupp. Tegu on hoopis 32- liikmelise Viimsi Lions klubiga, kes endid lõvideks 
- ja oma kalleid kaasasid leedideks kutsuvad. 

Viimsi lõvid on juba teist aastakümmet rahvusvahelise 
Lions-klubide organisatsiooni koosseisus selle klubilise 

heategevusliikumisega seotud. Et lähemalt aimu saada 
organisatsiooni ülemaailmsest mastaapsusest, olgu siin 
ära toodud mõned üldisemad arusaamad ja faktid. 

Liikumise idee sai alguse 85 aastat tagasi Ameerika 
Ühendriikides, kust see on tänaseks päevaks üle kan-
dunud 193 riiki. Lõvisid üle maailma arvatakse olema 

pooleteist miljoni ringis, neist Eestimaal 1250. Siinjuures 
olgu ära toodud mõned põhimõtted, mida me väga austame 

ja millele meie tegevus rajaneb: aidata ligimesi nende katsu-
mustes, pakkuda raskustesse sattunuile oma tuge, olla ettevaatli-

kud hukka mõistes, kuid helded tänades....
Klubi põhikiri näeb ette igal aastal valida uus klubi president ja juhatus. Möö-

dunud hooaeg möödus Viimsi lõvidel toimekalt president Jaan Otsa ja leedi Mare 
eestvedamisel. Lõvi Jaan valiti klubi liikmete poolt 2003/2004 aasta hooaja pari-
maks lõviks. Algav hooaeg esitab väljakutse uuele klubi presidendile lõvi Üllar 
Püvile ja leedi Janele. 

Ja käed rüpes me ei istu. Septembrikuus käisime koos leedidega väljasõidul 
Kaberneemes. Oktoobris toimub traditsiooniline Viimsi Lions Klubi aastapäeva 
tähistamine Pirgu mõisas. Ees ootavad pingelised, aga samas ka seltskondlikud 
klubidevahelised võistlused bowlingus, korvpallis, kardisõidus, males jm.

Et juba aastaid on Viimsi lõvid toetanud oma valla puuetega lapsi, siis on kogu 
meie klubi nimel meeldiv tänada kõiki neid viimsikaid, kes on meie üritustest 
osavõtuga olnud ka ise toetajad.

Kui kõik sujub plaanipäraselt, siis kohtume Teiega, kallid viimsilased, juba 
õige varsti Viimsi Marketi esisel parkimisplatsil jõulukuuskede müügil. Kuus-
kede müügiidee on meil imelihtne. Saadud tulu suuname Viimsi puuetega laste 
abistamiseks. 

Viimsi lõvide nimel Toomas Kull

Lions Klubi on toeks paljudes ettevõtmistes
Suur ja  südamlik tänu ka Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalametilt Viimsi LIONS 
Klubile perelaagri idee ja väga suure rahalise toetuse eest. 

Eelmisel aastal Lions Klubi poolt algatatud puuetega laste ujumine Viimsi SPA-s 
on muutunud  väga populaarseks. Ujumistundides saab osaleda 28 puudega last, 
mille eest tasub sel aastal Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalamet.

Tänu Viimsi Lions Klubile on ühe pere vanemliku hoolitsuseta laste majal ees 
ilusad ja soojapidavad aknad. Laste eest kannab hetkel hoolt Viimsi Perekodu.

Töid laste elamise kordategemiseks seal on veel aga palju teha. 
On üks  väga ilus V. Ojakääru laul, milles sõnad: “Ära mine mööda, kui teel 

võib keegi abi vajada…”
Sirje Kauts,

lastekaitseametnik

Valla lapsed külastasid 
Karaski taastuskeskust
19.-23. juulil toimus midagi toredat. 
Kus? Karaskis. Teid polnud seal? 
Meie olime, ja veetsime viis suurepä-
rast päeva. Viimsi Lionsid nõustusid 
lahkelt sponsoreerima oma valla 
puuetega lapsi ja nii me Karaskisse 
sattusimegi. 

Karaski rehabilitatsioonikeskus on 
koolimajast puuetega inimeste keskuseks 
ümberehitatud maja. Seest oli see kujun-
datud selliseks, et seal saaksid hakkama 
erinevate vajadustega inimesed. Näiteks 
olid majas kaldpõrandad, et ka ratas-
tooliga saab kergesti liikuda. Esimeselt 
korruselt teisele sai sõita ka liftiga. Ka-
raski keskuses olid nii head tingimused, 
et juurde polnud lihtsalt midagi soovida 
– toad olid suurepärased, ruumikad ja 
õhurikkad; toidud viisid lausa keele alla 
ja tegemisi jätkus kõigile. 

Lastevanemaile toimusid iga päev 
loengud ja teraapiatunnid, et aidata neil 
oma muredega paremini toime tulla. 
Väikesemaid lapsi oli kutsutud valvama 
kaks kogemustega kasvatajat, kes olid 
igati oma ülesannete kõrgusel. Lastel ei 
hakanud kordagi igav, kasvatajad võlusid 
paberist välja kroone, mõõku, kilpe ja 
kaks etendust, mida saatis suur edu. 

Vanematele lastele oli majaümbrus 
vägagi tegevustpakkuv – olid sporditege-
mise võimalused, suur külakiik, ujumis-
tiik koos hüppeplatvormiga ja hulgaliselt 
punasesõstra põõsaid vitamiinidega 
kosutamiseks. Õhtuti köeti sauna. Maja 
peremees ja perenaine olid abivalmid 
ning kõik külaliste poolt ihaldatu täideti 
nagu võluväel. 

Me loodame, et saame kunagi Ka-
raskisse veel tagasi minna, sest neid viit 
päeva ei unusta me niipea.

Laagriline  ANU

Remonditöid perekodus on võimalus toetada, kandes raha üle MTÜ 
Viimsi Perekodu arveldusarvele 10022007006004 Eesti Ühispank, 
“eluase”.
Lisainfot saab Perekodu perenaiselt Elviira Lillelt (t. 609 0315).

Osaühing pakub 

Viimsi asulas tööd 
tehnilise taibuga 
meesterahvale.

Info 
tel. 5016997 ja 5047762 
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Mudilased jooksid rannaliival

Eestimaa etteaimamatuid sügisilmu trotsides toimus 1. 
oktoobril Haabneeme rannas Viimsi Rannajooks. 

Jooksu korraldasid valla spordimetoodik Tiia Tamm ja Las-
teaed Piilupesa liikumisõpetaja Reet Varik. Viimsi vald maksis 
lahkelt kinni õpetaja Jana Rebase poolt kaunilt disainitud 
rinnamärgid, mida jätkus kõigile osavõtjatele ja abilistelegi.  

Võistlesid Viimsi poolsaare lasteaedade mudilased. Õpe-
tajatepäeva künnisel tõestasid oma sportlikku vormi laste ees 
ka õpetajad. Kiireimaks lasteaednikuks osutus Püünsi õpetaja 

Uksed avas Viimsi esimene mängutuba

Kristi Leppmets. Ühtekokku läbis 180 meetri distantsi 170 
last ja 30 täiskasvanut. 

Distants paistab paberil vaadatuna küll lühike, kuid arves-
tades raskendavaid asjaolusid   nagu pehme rannaliiv, rasked 
kummikud ja soojad sügisjoped, kulus jooksu läbimiseks 
samapalju aega ja energiat nagu kevadisel 400 meetri jooksul 
staadionil. Lapsed Viimsis on väga vastupidavad ja sportlikud. 
Ilmekaks kinnituseks sellele on alati kõigist üritustest osavõt-
vad Piilupesa sobitusrühma erivajadustega lapsed. 

Rannajooksu oli toetama tulnud ka kaunis sügispäike, kes 
võttis oma osa ürituses nii tõsiselt, et paljud osalejaid olid 
sunnitud loobuma soojadest sügisriietest ja jooksid mõnuga 
kampsuni väel, meenutades möödunud suverõõmusid. Jooksu 
läbinuid ootasid väikesed tervislikud suupisted. Isu värskes 
õhus on teadagi alati hea, liiati siis veel pärast väsitavat jook-
sudistantsi. Moekaid märke sai ettenägelikult tellitud nii palju, 
et neist jätkub veel mitmeks rannajooksuks. 

Järgmisel sügisel ootame osalema ka koduseid lapsi! 
Lastest Viimsis juba puudu ei tule. Jälgige reklaami ja ärge 
jooksu maha magage!

Reet Varik

Viimsi valla lapsed ja emmed on ammu igatsenud män-
gutuba, mis asuks kodu lähedal. Kahe nädala eest avaski 
Kaluri teel vanas Esmari hoones uksed Põnnipesa män-
gukeskus (postkontoriga samas majas, vt lisa www.pesa.
ee). 

See on hubane, armas ja lastepärane koht, kuhu saab lap-
sega mängima minna. Samuti saab lapse sinna hoida jätta ja 
ise vahepeal omi asju ajada. Lastevanematele pakutakse lapse 
mängimise ajal teed, kohvi ja värskeid ajakirju. Ka isadele 
leitakse tegevust – olemas on tehnikaajakirjad ning isade seas 
juba populaarseks saanud jäähokimäng. 

Mängutoa idee tekkis kahel hakkajal noorel naisel, kellest 
üks, Ülle Smolina, oli mängutoa järgi vajadust tundev väikese 
lapse ema ning teine, Helena Gross, tegutses lapsehoidjana 
(ja vajas samuti mängutuba). Koos hakatigi tegutsema – seinu 
värvima, sisustust ja mänguasju hankima ning mängukeskuse 

ideed lõpuni läbi mõtlema. Ideest avamiseni kulus pea pool 
aastat. 

Kellele on mängukeskus mõeldud? “Külla ootame väike-
lapsi, kel juba suutlikkus asju kätte haarata, samas ootame ka 
algklassilapsi, kes saavad tulla pikapäevarühma aseainenea 
pärast kooli meie juurde mängima ja koduseid ülesandeid 
lahendama. Kõige põnevam on siin vast kahe kuni viie-kuue-
aastastel lastel. Samuti ootame mitmetesse ringidesse ja üri-
tustele,” tutvustab Helena. Kuna keskuses on viis tuba, jätkub 
kõigile tegevust ja ruumi – soovi korral saab ka vaiksemasse 
tuppa eralduda ja rahulikult lauamänge mängida. 

Ees ootavad põnevad üritused

Kord kuus hakkavad Beebide Loovustoa juhendaja 
Christina Lääne eestvedamisel toimuma rahvakalendri täht-
päevi tutvustavad tunnid, kuhu on oodatud nii päris pisikesed 
titad kui ka suuremad lapsed. Selles tunnis saab meisterdada, 
maalida, juttu kuulata, laulda jm loovat teha. 

Täiesti uudse asjana hakkavad toimuma lastediskod, mille 
tarvis on Põnnipesas lausa omaette tuba – õigeks diskoks va-
jaliku valgustuse ja ilmega. Ka ringide jaoks on omaette tuba, 
seetõttu on kogu ülejäänud mängukeskus ringide toimumise 
ajal ikka avatud. 

Mängutoana on keskus lahti teisipäevast neljapäevani 
kell 11.00-20.00, esmaspäeval ja reedel ollakse avatud kella 
15-ni. Nädalavahetustel ollakse mängijaile suletud, sest siis 
saab Põnnipesas pidada laste sünnipäevi. Soovi korral saab 
tellida ka sünnipäeva peojuhid ja toitlustuse. Sünnipäevade 
pidamise paigana on keskus juba palju populaarsust võitnud 
– broneeringuid on tehtud aasta lõpuni ning esimesed vahvad 
peod on juba ka peetud.

Põnnipesa on mõnus koht, kuhu toredad, sõbralikud ja 
abivalmid tädid Helena ja Ülle kõiki lapsi külla ootavad.

Kairi Sõer    
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Viimsi Lasteaia Pereklubis 
novembris:
2. nov. kl 17.30-19.00 Pargi lasteaias. 
Agressiivne laps – miks ta lööb/
loobib/hammustab.  

16. nov. kl 16.30-18.00 Pargi lasteaias. 
Millistest materjalidest rõivad ja 
mähkmed on beebile parimad? 
Looduslike ja inimsõbralike materjalide 
tutvustus.  Kohapealt saab ka 
imetamisalast nõu.

16. nov. kl. 16.30-18.00 Piilupesas, 
I pererühmas – koduste laste 
lasteaiapäev. Võimalus mängida ja 
rühmaga tutvuda.

Ühe korra maksumus perele on 15 
krooni.

NB! Beebide (2-12 kuud) võimlemine 
toimub alates novembrist vanal ajal 
uues kohas – Põnnipesa mängutoas 
Haabneemes. 

Igasse vanusegruppi on oodatud uusi 
võimlejaid (erinevad tunnid vanusele 2 
kuud kuni 3 aastat). Ühe võimlemistunni 
hind on 50 krooni. 

Lisainfo: www.pargi.edu.ee,
viimsipereklubi@hot.ee või 
tel. 56 461 279
Olete oodatud!

10. novembril kell 16.00 Viimsi 
Kultuurikeskuse suures saalis

VAT Teater

“KIVID”
Tom Lycos ja Stefo Nantsou 

näidend kitarride ja 
politseiga

Tõlkija: Laur Lomper 
Lavastaja: Aare Toikka 

Kunstnik: Karmo Mende 
Muusikaline kujundaja: Mart Soo 

Osades: Tõnu Oja, Tanel Saar, Mart 
Soo 

Austraalia näitemäng kahest 
teismelisest poisist toetub 

tõestisündinud loole ja uurib, mis 
juhtub, kui lõbus mäng libiseb üle 

katastroofi piiri.

Pilet: üksikpilet 40.-
Grupipilet 35.- (kui grupis on vähemalt 

15 inimest)

Info ja piletite broneerimine 
Viimsi Noortekeskusest (Nelgi tee 1),

tel. 60 66 826 (14.00-20.00), 

Tudengifirma?! Mis see on ja kuidas
seda süüakse?
Ärikõrgkoolis Estonian Business 
School (EBS) on peaaegu kõikides 
õppekavades ärijuhtimise aine raames 
ette nähtud tudengifirma loomine.
Eesmärk on tulevastele äri-
inimestele juba varakult 
anda võimalus tõelises 
äris ise kätt proovida. 

Aine algab loengu-
sarjaga, kus käsitletakse 
selliseid teemasid nagu 
äriidee mõiste, ärikeskkon-
na iseloomustus, äriplaani 
kirjutamine, ärietikett ja 
raamatupidamisalused. 
Teooriast edasi on igaühe 
enda teha, kui edukalt ta 
suudab saadud teadmisi 
reaalses elus rakendada. 
Projekti kestus on tavali-
selt üks aasta.

Kõik algab sellega, et tuleb välja tulla 
hea äriideega. Meie puhul tekkis idee 
ühest põnevat Soomest toodud lauamän-
gust. Eestisse aga ei olnud Ravensburgeri 
mäng „Lehmakaup“ mingil põhjusel 
müügile jõudnud. 

Seda mängu nimetame ärikursuse 
esimeseks astmeks. Nagu nimigi ütleb, 

on mängu sisu loomadega oksjonil kaup-
lemine, st teineteise ja kaartide liikumise 
jälgimine, et parim loom endale saada. 
Kuna EBS on ärisuunitlusega kõrgkool, 

oli taoline idee meie jaoks igati 
sobiv!

Kuueliikmelise gru-
piga panime kokku äri-
plaani, suutsime selle in-
vestoritele „maha müüa“ 
ning firmadega Saksamaal
ja Eestis maaletoomise 
osas kokkuleppele jõuda. 
Turundustöö ühe osana 
valmis ka mängu ja firmat
tutvustav kodulehekülg 
www.hot.ee/lehmakaup .

Projekt on osutunud 
heaks võimaluseks saada 
ettekujutus meeskonnatööst 

ja loengutes saadud teadmisi 
rakendada. Meie projekt ei ole veel läbi, 
huvi korral võib kodulehte külastada, 
meiega ühendust võtta ning omal käel 
lühike ärikursus “Lehmakauba“ abiga 
läbida. Hea meelega oleme valmis ka 
tulevaste tudengitega oma kogemusi ja 
nõuandeid jagama.    

Astrid Raja,
tudengifirma Qbic tegevjuht

Viimsi Abikeskus ootab päringuid 
Viimsi valla ja Päästeameti sõlmitud lepingu kohaselt annab abikeskus 
vallaelanikele asjakohast teavet argiküsimuste ning igapäevaste olmeprob-
leemide lahenduste kohta.

Keskus suunab kommunaal- ja olmealased päringud edasi vastava teenuse 
osutajale (vajadusel  asjaomasele vallavalitsuse töötajale) või annab helistajale 
vajaliku telefoninumbri. Helistamine on kliendile kõnepaketikohase minutihin-
naga.

Politsei, kiirabi ja tuletõrje valdkondade info jaoks toimib lühinumber 112.
Sõlmitud lepingu kohaselt saab abikeskuse numbrile ööpäevaringselt pärin-

guid esitada alates 1. juunist. E-posti aadress on 14455@rescue.ee

Abikeskuse numbrit 14455 tasub valida, kui teemaks on :
EHITUS- JA REMONDITÖÖD
ELEKTRITÖÖD
GAASILEKKED JA  -AVARIID
HALJASTUSTÖÖD
INVAABIVAHENDID
KANALISATSIOONID JA VEETRASSID
KESKKONNAPROBLEEMID
KLAASIMISTÖÖD
KODUMASINATE REMONT
KOERAD-KASSID-LINNUD
KORISTUSTÖÖD
KÜTTESÜSTEEMID
LIFTID
LIIKLUSKORRALDUS
VALLA INFO
LUKUD-UKSED

MATUSETEENUSED
OHTLIKUD JÄÄTMED
PRÜGIVEDU
PUTUKATE JA NÄRILISTE TÕRJE
RAHURIKKUMINE
REKLAAM
SANTEHNILISED TÖÖD
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUALANE ABI
TEEDE REMONT
TRANSPORDIALASED PROBLEEMID
TÄNAVAVALGUSTUS
VALVE, TULEOHUTUS JA 
VENTILATSIOON
VETERINAARIA
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Üksinduse vastu aitab tegutsemine
Sageli võtab elu meie kõrvalt kaaslase, jääme üksi. On küll suureks kasvatatud 
lapsed, kel aga oma tegemised ja pereelu. Töö on tehtud ja riigipension käes. Siit 
alates jagunevad meie vanemapoolsed inimesed kaheks, üldistatult kaheks suureks 
pooleks.

Üksindus kibestab, kui vahendeid napib ja vaesus hiilib ligi, hinge koguneb paras 
annus sappi. Kuid negativism nõrgestab ja teeb haigemaks. Teist poolt iseloomustab 
energia, teotahe, ettevõtlikkus. Nad ei lepi vanaduse, vaesuse, kibestumise ega ka 
üksindusega. Nad otsivad võimalusi tegutseda uuel, endale jõukohasel alal.

Ühel päikselisel oktoobripäeval olin külaline Kadrioru Köleri tänava kohvikus. 
See on mittetulundusühingu “Omaabi” vastavatud söögikoht. Nii palju rõõmsaid 
askeldavaid vanainimesi pole ma koos veel näinud. 

Memmed istusid kenas puhtas toas ruuduliste linadega kaetud laudade taga, 
kuulasid pensionärist arsti loengut kepikõndimise kasulikkusest, rüüpasid kõrvale 
teed ja nautisid maitsvat porgandipirukat. Veidi hiljem hakkas vanahärra tausta-
muusikaks klaverit mängima. 

Kes on tänase hapukapsasupi keetnud ja pirukad küpsetanud, küsin “Omaabi” 
juhatuse esinaise Eha Leinassaare käest. Ise koos tütrega teen! Kõike teeme ise 
oma jõududega. Meid on siin tegutsemas üle kolmekümne naise-mehe. Tellisime 
linnavalitsuselt ruumid ja remondi, sisustasime, tegime köögi korda. Toiduained 
ostame omavahenditest ja keedame ise valmis. Kahekümne krooniga saab kõhu 
täis. Pakume toitu poole odavamalt kui mujal, räägib ta.

Kuidas välja tulete, pärin taas. Ega tulegi, vara veel, vastab Eha. Köleri tänava 
kohvik avati kaks nädalat tagasi, külastajad ei oska meid veel üles leida – oleme 
ju veebruaris lammutatud Kadrioru pensionärikohviku ja kaupluse töö jätkajad, 
selgitab ta.

Nüüd liitub meiega juhatuse teine liige Agnia Dorovatovskaja. Tema energia 
oli see, mis võimatu teoks teha aitas. Tema läheb ka läbi halli kivi, ütleb juhatuse 
kolmas liige Livia Ailt. Läbirääkimised linnavalitsusega, paberimajandus, käsi-
töökaupluse, kohviku ja juuksuritöökoja varustamine, need on juhatuse tegemised. 
Muide, ühed hallid juuksed lõigati siin ilusaks 25 krooniga.

Hakkan aru saama, kuidas need kaheksakümneaastased memmed-taadid va-
nadusele, vaesusele ja üksindusele vastu seisavad. Nad on üheskoos, mõtlevad, 
plaanitsevad ja tegutsevad koos. Kauplus, kohvik ja juuksla annavad pensionilisa. 
Omavahel jagatakse muresid ja rõõme. Seltsis ei tundu haigusedki enam nii laas-
tavad. 

Üksikutel inimestel, ja mitte ainult nendel, tasub Köleri tänava kohvikusse ja 
kauplusse sisse astuda, “Omaabiga” liitudagi.

Helle Mets

Viimsi Pensionäride Ühenduse 
juhatus korraldab 

13. novembril kell 12.00 

oma liikmetele iga-aastase 
traditsioonilise 

SÜGISPEO 
Viimsi Huvikeskuses.

Pakume tassi kohvi, naudime 
ettekannete võlu. 

Tantsu saadab 

ansambel Lynx.

Head tuju!

VPÜ juhatus

Viimsi Vabakoguduses toimub 

Novembrikuu 
kontsertõhtu

21.novembril 
algusega kell 18.00

Muusikat teeb noorte kammerkoor 

“Teel Allikale“

Kõikidele tere tulemast!
Indrek Luide, 

Viimsi Vabakoguduse pastor

NOVEMBER  2004
06. – 14.11  Maagilised taimed ja taimemaagia 
Tutvustatakse mustas ja valges maagias kasutatavaid ja tähtkujudega seonduvaid taimi. 
Elus jäävad paljud asjad meile saladuslikuks ja mida me mõistusega seletada ei suuda, 
seda püüame käsitleda maagia abil. Maagia poole pöördume ka siis, kui tunneme end 
jõuetuna meid mõjutavate jõudude ees. Paljud inimesed kasutavad haiguste ravimiseks, 
vaenlaste kahjustamiseks või armsama mõjutamiseks taimede abi. 

26.11 – 05.12   Kus on kurgi kodumaa? 
Näitusel tutvustame nii meie igapäevasel kui ka pidupäeva toidulaual olevate toidutai-
mede ja nende viljade kodumaad, kasutamise traditsioone ja võimalusi.

LAHTIOLEKUAJAD: Palmimaja ja teised kasvuhooned: IGA PÄEV  kl. 11 – 16
Näituste ajal:  kl. 11 – 19. Avamaakollektsioonid: IGA PÄEV  kl. 11 – 19 
Üldinfot saate telefonilt 6 062 666; koduleheküljelt:  www.tba.ee 

Olete oodatud novembris algavatele 

HUVIKURSUSTELE  
Tallinna Õpetajate Majas:

TEKSTIILIKUNST 
RUUMIKUJUNDUSES (3.11)

ASTROLOOGIA ALGAJATELE (9.11)

 ASTROLOOGIA       
EDASIJÕUDNUTELE (16.11)

HIINA MEDITSIIN (11.11) 

RUUMIDE DEKOREERIMINE 
TÄHTPÄEVADEKS (15.11)

JÕULUKURSUS (24.11) 

lähiajal tulemas ka FOTOKURSUS

Info ja registreerimine:
 tel 644 4044,tiiu@help.ee,www.help.ee
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Mida on uut Püünsi koolis?
Üle pika aja on Püünsi Põhikooli õpi-
laste arv märkimisväärselt kasvanud 
- kümne õpilase võrra. Harjumaa koo-
livõrgu arengukava käsitleb meie kooli 
kui igati jätkusuutlikku õppeasutust, 
Viimsi vallavalitsus on koos haridus-
ministeeriumiga alustanud investee-
ringuid Püünsi koolihoonesse. 

Sel suvel sai hoone fassaadipool 
uued aknad ning paigaldati esimene 
etapp ventilatsioonisüsteemist, järgmisel 
suvel jõuavad tööd lõpule. Rajamisel on 
pallimängude väljak. Uue varustuse saab 
kooli arvutiklass, et tagada õpilastele 
kaasaegsed tingimused õppetööks ning 
võimaldada järgmisel õppeaastal üle 
minna E-kooli süsteemile.

Sisulise töö osas oleme erilist tähe-
lepanu pööranud tugiõppele. Jaanua-
rist töötavad meie koolis logopeed ja 
psühholoog. Septembris alustas tööd 
järelõpperühm 5.-9. klassi õpilastele, et 
tagada järjepidev abi ja kontroll koduste 
õppetükkide tegemisel. Uuenduse on 
läbi teinud ka mitmed koolielu alus- ja 
korraldusdokumendid.

Kõik kevadel kooli lõpetanud vi-
listlased jätkavad oma haridusteed 
gümnaasiumites ja kutsekoolides. Lõ-
puklassi õpilased  läbivad ka sel aastal 
kutsenõustamise, mis aitaks läbimõeldud  
valikuid teha.

Hariduse kvaliteedist 
Sel õppeaastal liitusime Briti Nõuko-

gu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 
koostööprojektiga „Kvaliteet hariduses“. 
Projekti eesmärk on tähtsustada intelli-
gentset kooli ning arendada enesehin-
damisoskust, kaasates kõiki koolielust 
huvitatud osapooli. 

Oleme valinud projekti teemaks 
„Kool ja kodu“. Üheksaliikmelise 
projektirühma tööd koordineerib kooli 

õppealajuhataja Karmen Mikk, osalevad 
direktor Greta Taniel, õpetajad Marian-
ne Vainola, Ilse Lobjakas, Tiina Laid 
ja Mari Orusalu. Õpilasomavalitsust 
esindab 9. klassi õpilane Maarja Koovit 
ja hoolekogu lapsevanem Marge-Thea 
Lembinen. Kooli „kriitiline sõber“ on 
Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja noor-
sooameti juhataja Kadi Bruus. 

Projekt sisaldab põhjalikke rahulolu-
uuringud ja arenguvestlusi õpetajatele, 
õpilastele ning lastevanematele. Selline 
meetod võimaldab meil hinnata tule-
muslikkust eri valdkondades, kavandada 
oma tegevust ja kaasata õpetajaid, õpilasi 
ning lapsevanemaid kooli arengusse. 
Töötulemused aitavad täpsustada kooli 
põhitegevust ja kindlaks määrata Püünsi 
Põhikooli arengusuunad. Projektis 
osalemine annab meile ka võimaluse 
luua toimiv ja efektiivne sisehindamise 
süsteem.

Huvi- ja noorsootöö
Meie koolis tegutsevad mitmed hu-

vialaringid: tennise- (juhendaja Katrin 
Tammaru), kunsti- (juhendaja Milja 
Kask) ja tantsuring (juhendaja Hele 
Pomerants), laulukoorid (juhendaja 
Angelika Kadarik), Noored Kotkad  
(juhendaja Leho Rohtla) ja Kodutütred 
(juhendaja Viivi Jõgisu) ning arvutiring 
(Vilve Roosioks). 

Uus koostööpartner on Kaunite 
Kunstide Kool Mariel, mille raames on 
võimalik osaleda nii balletistuudio (ju-
hendaja Tiina Rebane) kui ka solistide 
stuudio (juhendaja Maire Eliste) töös. 
Plaanis on huvihariduse võimalusi veelgi 
laiendada, seetõttu küsitleme õpilasi, et 
välja selgitada laste eelistused. Eesmärk 
on avada koolimaja õpilaste jaoks kuni 
õhtuni ja pakkuda mitmekesist arendus-
tegevust.

Lemmikloomanädal
Koolielu teevad mitmekesisemaks 
silmaringi laiendavad ainenäda-
lad. 

11.-15.oktoobrini  oli meil loo-
duse- ja lemmikloomanädal. Saime 
teada, missugused koduloomad on 
meie õpilastel ja  õpetajatel, tutvusime 
lemmikloomadest kirjutatud referaati-
dega, seinalehtede ja näitustega, oma 
lemmiklooma võis ka kooli kaasa 
võtta. Külas käisid Nõmme Noorte-
maja loodusringi lapsed koos oma 
koertega.           

Kaunistasime sügise auks oma 
kooli õpilaste valmistatud taimekom-
positsioonide ja huvitavate sügisandi-
dega. Nädala lõpetasime sügispeoga. 
Noortejuhi eestvedamisel algab uuel 
kooliveerandil projekt „Mängude 
Rõdu“, mis pakub õpilastele võimalust 
vahetunnis mitmesuguseid lauamänge 
mängida. Esimeseks mänguks saab 
mõtlemist arendav kabe. Mängulauad 
asuvad kooli võimla põneval rõdul.

Koolitused
Kool on teadmiste omandamise ja vahetamise koht mitte ainult lastele, vaid ka täis-
kasvanutele. 16. novembril kell 18.00 pakume vanematele ja õpetajatele koolitust 
“Kontrollimatult uimasteid hankivad ja tarbivad noored ning pimedusega 
löödud ühiskond“. Ootame rohket osavõttu. 

Teiseks poolaastaks oleme vanematele planeerinud lapsepsühholoogia või pe-
dagoogikaalase koolituse. Klassijuhatajad ja kooli sekretär läbivad väga vajaliku 
esmaabikoolituse, et vajadusel lapsi aidata nii koolis kui ekskursioonidel. Tuleohu-
tusalane väljaõpe kogu kooli personalile ja õpilastele toimub  kevadel.

Külastage meie kooli kodulehekülge www.pyynsi.edu.ee! Leiate sealt värsked 
kooliuudised, olulised teated ning dokumendid.  Samuti on lingina kättesaadav 13. 
oktoobril toimunud lastevanemate üldkoosoleku esitlusprogramm, ka hoolekogu 
tööd puudutavad materjalid ja pildigalerii.

Ilusat värvilist ja rõõmsat sügist kõikidele Viimsi valla väikestele ning suurtele!   

Greta Taniel ja Karmen Mikk
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VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  
12.10.2004  ISTUNGI OTSUSED
nr 95 OÜ Haabneeme Lasteaed osade ostmine
nr 96 Detailplaneeringu kehtestamine: Püünsi 
külas, Piiri tee 3
nr 97 Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere 
külas, endise maaüksuse Reinu I, katastriüksus 
Veehoidla II
nr 98 Viimsi Vallavolikogu 08. juuni 2004 otsuse 
nr 66 "Ostueesõiguse teostamine: Tallinna Linna-
kohtu Kinnistusameti Harju kinnistusjaoskonna 
kinnistusregistri registriossa nr 27474 kantud 
kinnistu 5713/10000 mõtteline osa" kehtetuks 
tunnistamine

12. oktoober 2004 nr 95
OÜ Haabneeme Lasteaed osade ostmine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 1 ja lg 3, 
Äriseadustiku § 149, Viimsi valla põhimääruse 
§ 5 lg 2, § 18 lg 1 p 8, § 46 lg 1 p 2 ja lg 3, § 
53 lg 2 p 1 ning võttes arvesse arvestades OÜ 
Haabneeme Lasteaed osanike 03.08.2004. a 
koosoleku otsuses (reg 04.10.2004 nr 7-1/2855) 
esitatud pakkumist OÜ Haabneeme Lasteaed 
osade müügi kohta ja seda, et OÜ-l Haabneeme 
Lasteaed on kolmandate isikute ees kohustusi 
käesoleval hetkel 27 000 000.- (kahekümne 
seitse miljoni) krooni suuruses summas, seal-
hulgas lasteaia hoone ehitamisest tulenev ligi 8 
(kaheksa) miljoni krooni suurune võlgnevus AS-
ile Viskari ning pidades silmas vajadust tagada 
lasteaia pidev ja häireteta funktsioneerimine ning 
kuulanud ära Viimsi Vallavolikogu haridus- ja 
kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, eelarve-
komisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse seisukohad, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Omandada OÜ Haabneeme Lasteaed (reg 
nr 10874711) osanikelt nendele kuuluvad osad 
Viimsi vallale alljärgnevalt: 
1.1. AS-ilt Viskari (reg nr 10478272) osa suu-
rusega 1 000 000.- (üks miljon) krooni, mis 
moodustab 50% OÜ Haabneeme Lasteaed 
osakapitalist, hinnaga kuni 1 000 000.- (üks 
miljon) krooni; 
1.2. Iris Tali-Koitnurm'elt (ik 47302280311) 
osa suurusega 500 000.- (viissada tuhat) krooni, 
mis moodustab 25% OÜ Haabneeme Lasteaed 
osakapitalist, hinnaga kuni 500 000.- (viissada 
tuhat) krooni; 
1.3. Helle-Reet Kuningas'elt (ik 47708146530) 
osa suurusega 500 000.- (viissada tuhat) krooni, 
mis moodustab 25% OÜ Haabneeme Lasteaed 
osakapitalist, hinnaga kuni 500 000.- (viissada 
tuhat) krooni. 
2. Maksta 15 päeva jooksul, arvates kõigi 
käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud osade 
omanikuks saamisest, OÜ Haabneeme Lasteaed 
võlgnevuse osaliseks kustutamiseks AS-ile Vis-
kari 3 000 000.- (kolm miljonit) krooni.
3. Anda vallavanemale volitused (edasivo-
litamise õigusega) teostada kõik toimingud 
käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud osade 
omandamiseks. 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

12. oktoober 2004 nr 96
Detailplaneeringu kehtestamine: Püünsi 
külas, Piiri tee 3
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi 
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 
kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 
alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on 
järelevalve käigus nõustunud muudatustega 
üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem 
- peaarhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni 
detailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 
otsusega nr 75 algatatud Püünsi külas asuva Piiri 
tee 3 detailplaneering. 
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneerin-
gus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

12. oktoober 2004 nr 97
Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere 
külas, endise maaüksuse Reinu I,  katastri-
üksus Veehoidla II
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi 
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 
kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 
alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on 
järelevalve käigus nõustunud muudatustega 
üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem 
- peaarhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni 
detailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002 
otsusega nr 65 algatatud detailplaneering Rand-
vere külas, endise maaüksuse Reinu I, katastri-
üksusel Veehoidla II.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneerin-
gus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

12. oktoober 2004 nr 98
Viimsi Vallavolikogu 08. juuni 2004 otsuse 
nr 66 "Ostueesõiguse teostamine: Tallinna 
Linnakohtu Kinnistusameti Harju kinnis-
tusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 
27474 kantud kinnistu 5713/10000 mõtteline 
osa "kehtetuks tunnistamine
OÜ Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Kin-
nisvara on 02.09.2004. a esitanud vaide Viimsi 
Vallavolikogu 08. juuni 2004 otsuse nr 66 peale 
(reg. 07.09.2004. a nr. 1-13/260). Arvestades 
Viimsi Vallavolikogu majanduskomisjoni seisu-
kohta ning asjaolu, et vaie on põhjendatud ning 
võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 64-70, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab: 
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
08. juuni 2004 otsus nr 66. 

Maavalitsus toetab 
ühisürituste korraldamist
Harju Maavalitsus ning Harjumaa 
Omavalitsuste Liit (HOL) kuulutasid 
välja projektikonkursi maakondlike 
kultuuri- ja noorsoo ühisürituste kor-
raldamiseks 2005. aastal. 

Eesmärk on kindlustada Harjumaa 
traditsiooniliste kultuuri- ja noorsoo-
ürituste toimumine heal tasemel. Pro-
jektitaotlusi maavalitsuse kultuuri- ja 
sporditalitusele võivad esitada kõik 
Harjumaa kultuuri- ja noorsooasutused 
ning mittetulundusühingud, tähtaeg on 
1. november. Taotlusvorm on saadaval 
maavalitsuse koduleheküljel www.harju.
ee ja tingimused HOL-i koduleheküljel 
www.hol.ee. 

Maakondlike kultuuri ja noorsoo 
ühisürituste läbiviimist finantseerib
Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Omaalgatus saab tuge
Harju Maavalitsus võtab vastu taotlu-
si kohaliku omaalgatuse programmist 
toetuse saamiseks. 

Maapiirkondadele mõeldud program-
mi eesmärgiks on kogukonna kaasamine 
paikkonna arengusse. Toetust võib saada 
infopäevade jt kodukandiga seotud üri-
tuste korraldamine, kodu-uurimuslike 
materjalide trükkimine ja kodukoha 
arengut käsitlevate uuringute läbiviimi-
ne, samuti ettevõtlusalane ja tööhõivet 
stimuleerivad algatused.

Projektide esitamise tähtaeg on 
15. november. Taotlusi võivad esitada 
seltsingud, mittetulundusühingud ja 
kodanikualgatuse korras loodud sihtasu-
tused. Toetuse maksimaalne suurus on 
30 000 krooni ning kaasfinantseerimine
on nõutud vähemalt 10% ulatuses pro-
jekti kogumaksumusest. Harjumaal on 
kasutada programmi vahendeid 484 000 
krooni ulatuses.

Programmi uus toetuste taotlemise 
kord ning ankeet koos lisadega on saa-
daval EASi kodulehel aadressil www.
eas.ee. Taotlusi võtab vastu maakonna-
komisjon Harju Maavalitsuse majandus-
osakonnas (Roosikrantsi 12).

Õiendus
Palume lugeda Viimsi Teatajas 14.10. 
2004 avaldatud Viimsi Vallavolikogu 
liikme Leelo Tiisvelti majandusliku 
huvide deklaratsioonis p.10 all nimeta-
tud summa 77993,79 krooni 77993,79 
euroks. Vabandame.
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Viimsi Vallavalitsuse määrused
24.september 2004 nr 41
Tee nimetuse ja aadresside määramine Pringi 
ja Püünsi küla
Võttes aluseks Kohanimeseadust ja Viimsi Val-
lavalitsuse 02.04.2004.a. korraldusega nr 255 
vastuvõetud ja kehtestatud “Kepsu maaüksuse” 
detailplaneeringu ning arvestades maamõõdu-
büroo OÜ Nivello poolt 23.08.2004.a. esitatud 
avaldust annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Pringi ja Püünsi külas asuvale teele, 
mis algab Rohuneeme teelt ja suundub mere 
poole, nimetuseks Pilliroo tee vastavalt juurde-
lisatud plaanile.
2. Määrata Kepsu maaüksusel tekkivatele krun-
tidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdeli-
satud plaanile:
2.1. Püünsi küla, Pilliroo tee 1 – krunt nr 16
2.2. Püünsi küla, Pilliroo tee 1A – krunt nr 17
2.3. Püünsi küla, Pilliroo tee 2 – krunt nr 2
2.4. Püünsi küla, Pilliroo tee 2A – krunt nr 18
2.5. Püünsi küla, Pilliroo tee 3 – krunt nr 15
2.6. Püünsi küla, Pilliroo tee 4 – krunt nr 3
2.7. Püünsi küla, Pilliroo tee 6 – krunt nr 4
2.8. Püünsi küla, Pilliroo tee 8 – krunt nr 5
2.9. Püünsi küla, Pilliroo tee 10 – krunt nr 6
2.10. Püünsi küla, Pilliroo tee 12 – krunt nr 7
2.11. Püünsi küla, Pilliroo tee 14 – krunt nr 8
2.12. Püünsi küla, Pilliroo tee 5 – krunt nr 14
2.13. Pringi küla, Pilliroo tee 7 – krunt nr 12 
2.14. Pringi küla, Pilliroo tee 16 – krunt nr 9
2.15. Pringi küla, Pilliroo tee 18 – krunt nr 10
2.16. Pringi küla, Pilliroo tee 20 – krunt nr 11
3. Kommunaalametil tähistada teed vastava 
tähisega 01.05.2005.aastaks.
4. Maaomanikel tähistada aadressid vastava 
tähisega 01.10.2005.aastaks.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

24. september 2004 nr 42
Viimsi Vallavalitsuse 06.02.2004.a. määruse 
nr 7 “Aadresside määramine Lubja külas” 
punkti 1 muutmine
Juhindudes Vabariigi Valitsuse 05.12.2003.a. 
määrusega nr. 309 kehtestatud aadressandmete 
süsteemi § 3 lõikest 3, milles on sätestatud, et 
aadressi muudetakse, kui aadressobjekti piirid 
või kuju muutuvad; arvestades seda, et Viimsi 
Vallavolikogu 13.01.2004.a. otsusega nr. 6 keh-
testatud detailplaneeringu “Detailplaneeringu 
kehtestamine: Lubja küla, maaüksus Lubja II” 
alusel tellitud ehitusprojektis on ette nähtud 
elamukrundile nr. 4, mille aadressiks oli Viimsi 
Vallavalitsuse 06.02.2004.a. määrusega nr. 7 
määratud Lehtpuu tee 12, rajada kahe korteriga 
elamu, mille mõlemad korterid on eraldi aad-
ressobjektid; võttes aluseks kinnistu, aadressiga 
Lehtpuu tee 12, omaniku, Indrek Heinamäe, 
poolt 06.09.2004.a. esitatud avalduse mõlemale 
nimetatud kinnistul asuvale korterile eraldi aad-
resside määramiseks, annab Viimsi Vallavalitsus 
alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 06.02.2004.a. 
määruse nr. 7 “Aadresside määramine Lubja 
külas” punkti 1 ning esitada see alljärgnevas 
redaktsioonis:
“ Määrata Viimsi vallas Lubja külas endisel 

2. Võtta tagasi Viimsi Vallavolikogu 08. juuni 
2004 otsuse nr 66 alusel tehtud 13.07.2004. a 
ostueesõiguse teostamise avaldus. 
3. Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise 
õigusega) käesoleva otsuse punkti 2 täitmi-
seks. 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest OÜ-le 
Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Kinnisvara 
ning OÜ-le Concordia Rahvusvahelise Ülikooli 
Varahaldus (pankrotis). 
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse 
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

12.10.2004  ISTUNGI MÄÄRUSED
12. oktoober 2004 nr 17
Viimsi Valla arengukava muutmine 
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 ning Viimsi valla 
põhimääruse § 114 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 
määrab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 12. veebruari 
2002 määrusega nr 4 vastuvõetud ning Viimsi 
Vallavolikogu 11. novembri 2003 määrusega nr 
32 muudetud "Viimsi valla arengukava aastateks 
2004 - 2008" ja kinnitada “Viimsi valla arengu-
kava; strateegia aastani 2020; tegevuskava 2005 
- 2007” uus redaktsioon (juurde lisatud).
1.1. Viimsi Vallavolikogu 11. novembri 2003 
määrusega nr 32 muudetud "Viimsi valla aren-
gukava aastateks 2004 - 2008" kaotab kehtivuse 
ja “Viimsi valla arengukava; strateegia aastani 
2020; tegevuskava 2005–2007” jõustub 01. 
jaanuari 2005. a seisuga.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-
likustamist Vallavolikogu Kantseleis.
3. Määrus avaldatakse ajalehes "Viimsi Teataja" 
ja Viimsi valla elektroonilisel koduleheküljel.
Madis Saretok, Volikogu esimees

NB! Viimsi valla arengukava uue redaktsiooni-
ga on võimalik tutvuda Viimsi valla kodulehel 
(www.viimsivald.ee) avalike dokumentide all 
või Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

12. oktoober 2004 nr 18
Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003 määruse nr 
40 "Viimsi valla 2004. aasta eelarve kinnita-
mine” muutmine ja 2004. aasta III lisaeelarve 
kinnitamine
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 
III 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 

12.10.2004 määrusele nr 18

2004 aasta Viimsi valla                    
III lisaeelarve

I Suurendada  tulusid kroonides
Toetused tasandusfondist 106 000
Sihtotstarbelised toetused  22 000
Keskkonnaministeeriumilt
Toetused valitsussektorisse  44 550
kuuluvalt sihtasutuselt
Toetused muudelt residentidelt 2 400 
Riigilõivud 104 100 
Haridusasutuste omatulud 268 996
Laekumised elamu ja 7 800
kommunaalmajandusest
Intressid pangakontolt 117 280
Edasikantav tulu kulude  118 724
edasikandmisest
Trahvid 3 000

Suurendada tulusid kokku: 794 850

II Suurendada kulusid 2 009 850

Sh.

Vallavalitsus 68 528
Pringi endine koolimaja 125 000
Heakord 22 000
MLA Viimsi Lasteaiad 70 996
Viimsi Keskkool 294 420
Püünsi Põhikool 291 956
Prangli Põhikool 44 550
Eraldised teistele valdadele  1 030 000
ja linnadele güm.
Erivajadusega lasteaed-kool 10 000
Ühekordsed toetused eakatele 30 000
Koolitoetus 20 000
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 2 400
OÜ Haabneeme Lasteaed 3 000 000

III Vähendada kulusid 31 215 000
Sh. 
Üürimajade remont 125 000
Eraldised teistele valdadele  280 000
ja linnadele
Eraldised teistele valdadele  550 000
ja linnadele põhik.
Viimsi uus kool 35 000 000
Vastsündinute toetus 230 000
Ühekordsed toetused 10 000
Toetused töötutele 20 000

IV Finantseeringu tehingute muudatused

Vähendada
2081 58 Laenu võtmine 30 000 000

Suurendada
10111 Aktsiate ja osade ost 2 000 000



Viimsi Teataja   15
maaüksusel nimetusega Lubja II Viimsi Vallavo-
likogu 13.01.2004.a. otsusega nr. 6 kehtestatud 
detailplaneeringuga “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: Lubja küla, maaüksus Lubja II” moo-
dustatud elamukruntidele aadressid vastavalt 
juurdelisatud skeemidele alljärgnevalt:
Lehtpuu tee 8 – elamukrunt nr 6
Lehtpuu tee 10 – elamukrunt nr 5
Lehtpuu tee 12-1 –  elamukrundil nr 4 asuva 
kahe korteriga elamu korter nr 1 (Lehtpuu teega 
piirnev)
Lehtpuu tee 12-2  – elamukrundil nr 4 asuva 
kahe korteriga elamu korter nr 2 
Lehtpuu tee 7 – elamukrunt nr 9
Lehtpuu tee 9 – elamukrunt nr 12
Lehtpuu tee 11 – elamukrunt nr 11
Lehtpuu tee 13 – elamukrunt nr 8
Lehtpuu tee 15 – elamukrunt nr 7
Lehtmetsa tee 15 – elamukrunt nr 10 “
6. Määrus jõustub 3. päeval pärast ava-
likustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-
seleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

24. september 2004 nr 43
Väärteomenetluse seadustikust tulene-
vate ülesannete täitmine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, Väär-
teomenetluse seadustiku § 9 p. 2, § 10 lg 
2, § 52 lg 2-3, 9 ja lg 14, § 77 lg 1, Alko-
holiseaduse § 73 lg 2 p. 9, Jäätmeseaduse 
§ 127 lg 2 p. 3, Liiklusseaduse § 7441 lg 
3, Ehitusseaduse § 70 lg 3, Looduskait-
seseaduse § 75 lg 3, Reklaamiseaduse § 234 
lg 2 p. 2, Tarbijakaitseseaduse § 48 lg 2 p. 4, 
Tubakaseaduse § 219 lg 5 p. 2, Turismiseaduse 
§ 315 lg 2 p. 2, Ühistranspordiseaduse § 5411 lg 
2 p. 3, Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse 
§ 153 lg 2, Kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 
2, Majandustegevuse registri seaduse § 32 lg 
2, Väärismetallitoodete seaduse § 54 lg 2 p. 4,  
Viimsi Vallavalitsus annab määruse:
1. Kinnitada juurdelisatud ametikohtade loetelu, 
mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses 
osalema vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja 
nimel (Lisa 1).
2. Vallavalitsuse Kantseleil anda lisas 1 toodud 
ametnikele tema pädevust tõendav tunnistus vas-
tavalt lisas 2 toodud näidisele ja pidada arvestust 
tunnistuste kohta.
3. Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud 
kaebuste lahendaja on vallasekretär.
4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
21.03.2003.a. määrus nr 12, 25.04.2003.a. mää-
rus nr 23 ja 28.11.2003.a. määrus nr 57. 
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

Lisa 1 Viimsi Vallavalitsuse 24.09.2004 mää-
rusele nr 43
Ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on 
pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise 
menetleja nimel
1. Alkoholiseaduse §-de 53-72 alusel
1.1. vallasekretär;

1.2. juhtiv referent-registripidaja.
2. Jäätmeseaduse § 120-126 alusel
2.1. keskkonnainspektor.
3. Karistusseadustiku § 261 ja 262 alusel
3.1. kommunaalameti juhataja;
3.2. kommunaalameti insener.
4. Karistusseadustiku § 282 alusel
4.1. vallasekretär.
5. Karistusseadustiku § 371 alusel
5.1. maa-ameti juhataja;
5.2. maakorraldaja.
6. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
662, 663 alusel
6.1. kommunaalameti juhataja;
6.2. kommunaalameti insener;
6.3. heakorraspetsialist.
7. Liiklusseaduse § 7437 alusel
7.1. kommunaalameti juhataja;
7.2. teedeinsener.
8. Ehitusseaduse § 65-69 alusel
8.1. ehitusameti juhataja-ehitusjärelevalve 
peainspektor;
8.2. ehitusjärelevalve inspektor;
8.3. ehitusjärelevalve insener.
9. Looduskaitseseaduse § 71, 73 alusel
9.1. keskkonnainspektor.
10. Looduskaitseseaduse § 74 alusel
10.1. keskkonnainspektor;
10.2. ehitusjärelevalve inspektor.
11. Reklaamiseaduse § 232 ja 233 alusel
11.1. teedeinsener;
11.2. heakorraspetsialist.
12. Tarbijakaitseseaduse § 43, 45-47 alusel
12.1. vallasekretär;
12.2. vallaarst.
13. Tubakaseaduse §-de 211–218 alusel
13.1. heakorraspetsialist;
13.2. vallasekretär.
14. Turismiseaduse §-de 311–314 alusel
14.1. ehitusjärelevalve inspektor.
15. Ühistranspordiseaduse §-de 541-547 ja 
5410 alusel
15.1. kommunaalameti juhataja;
15.2. kommunaalameti insener.
16. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 
151 ja 152 alusel
16.1. kommunaalameti juhataja;
16.2. kommunaalameti insener.
17. Kaubandustegevuse seaduse § 24-29 ja 32 
alusel
17.1. juhtiv-referent-registripidaja.
18. Majandustegevuse registri seaduse § 31 
alusel
18.1. juhtiv-referent-registripidaja.
19. Väärismetallitoodete seaduse § 47-49 
alusel
19.1. juhtiv-referent-registripidaja.
Eda Ilves Vallasekretär

08. oktoober 2004 nr 44 
Viimsi Vallavalitsuse Sotsiaalameti põhi-
määrus
Avaldatud Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis ja 
internetis Viimsi Vallavalitsuse kodulehel.

08. oktoober 2004 nr 45
Viimsi Vallavalitsuse Haridus- ja noorsoo-
ameti põhimäärus
Avaldatud Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis ja 
internetis Viimsi Vallavalitsuse kodulehel.

08. oktoober 2004 nr 46 
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Juhindudes Vabariigi Valitsuse 05.12.2003.a. 
määrusega nr 309 kehtestatud aadressandmete 
süsteemi § 4 lg 2, milles on sätestatud, et hoonete 
osade puhul lisandub lähiaadressile korteri või 
ruumi number; arvestades Viimsi Vallavalitsuse 
05.06.2001.a. määrust nr 45 ja Viimsi Vallava-
litsuse 24.10.2003.a. korraldusega nr 736 välja 
antud ehitusluba nr 1210 kahe korteriga väi-
keelamu ehitamiseks ning kinnistu nr 63678, 
aadressiga Õilme tee 6, omanike Veiko Vähi 
ja Ljubov Klemets poolt 30.09.2004.a. esitatud 
avaldust aadresside muutmiseks, annab Viimsi 
Vallavalitsus määruse
1. Määrata Haabneeme alevikus asuva kinnistu 
nr 63678, aadressiga Õilme tee 6, katastritun-
nusega 89001:010:0932, alljärgnevad aadressid 
vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Õilme tee 6-1 –  elamukrundil asuva kahe 
korteriga elamu korter nr 1
1.2. Õilme tee 6-2 –  elamukrundil asuva kahe 
korteriga elamu korter nr 2
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

08. oktoober 2004 nr 47
Viimsi Vallavalitsuse Maa-ameti põhimää-
rus
Avaldatud Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis ja 
internetis Viimsi Vallavalitsuse kodulehel.

08. oktoober 2004 nr 48
Püünsi Põhikooli tenniseväljakute ja siseruu-
mide rendihindade kinnitamine
Viimsi Vallavolikogu  10.juuni 2003.a. määru-
sega nr. 24 kinnitatud Viimsi valla põhimääruse 
§ 64 lg 4 alusel, arvestades Püünsi Põhikooli 
ettepanekut (27.09.2004.a. nr. 7-1/ 2779) Viimsi 
Vallavalitsus määrab:
1. Kehtestada Püünsi Põhikooli tenniseväljakute 
ja siseruumide rendihinnad alljärgnevalt:
Tenniseväljakud:
1 tund  70.- krooni
1,5 tundi  100.- krooni
Võimla: 
1 tund täiskasvanute üritused  100.- krooni
1 tund õpilasüritused  50.- krooni
Aula:
1 tund täiskasvanute üritused  100.- krooni
1 tund õpilasüritused  50.- krooni
Söökla:
1 tund täiskasvanute üritused  100.- krooni
1 tund õpilasüritused  50.- krooni
Klassiruumid:
1 tund täiskasvanute üritused  100.- krooni
1 tund õpilasüritused  50.- krooni
2. Anda Püünsi Põhikooli direktorile Greta 
Tanielile volitused kehtestada pikemate kui 8 
tunniste ürituste puhul rendihinnaks kokkuleppel 
kuni 50% punktis 1. kehtestatud rendihinda-
dest. 
3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 4. 
juuni 2002.a. määrus nr 47.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär
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Meie mees läheb legendaarsele Dakari kõrberallile
Neil, kes sõitsid mullu kevadel ja suvel 
mööda Rohuneeme maanteed, ei saanud 
jääda märkamata, kuidas üks mees päev 
päeva järel visalt jooksusammul asfalti 
mõõdab või rattasadulas pedaale väntab, 
pikad pruunid surfaja-juuksed meretuu-
les lehvimas. 35-aastane Taivo Luik, 
põline viimsilane, valmistus oma elu 
pingelisimaks katsumuseks, Frankfurdi 
täispikaks triatloniks.

Ent too jõuproov, mis lõppes kõigest 
neljakuulise treeningtsükli järel nii suu-
repärase tulemusega, nagu 10 tundi ja 20 
minutit, polnud eesmärk omaette. See oli 
kõigest tükk füüsilisest vundamendist, 
mis tuli laduda selleks, et jääda järgmise 
aasta algul ellu ja terveks maailma ühel 
karmimal motovõistlusel. 

Kohe pärast aastavahetust stardib 
Barcelonast kuulus Dakari ralli, kus tuleb 
16 päevaga katta tsiklisadulas 11 000 km. 
Kui Luik, sporditarvete firma Hawaii
Express juhatuse esimees, ja tema hea 
semu Andres Rätsepp, kes töötab inves-
teerimispankurina Alta Capitalis, tervete 
kontide ja sõidukorras rattaga jaanuari 
keskpaigaks Aafrikasse Senegali pealin-

na peaksid jõudma, oleksid nad esimesed 
eestlased, kes mootorrattal selle mõrvar-
liku ralli läbi suutnud teha.

Vanemate kartused

Paar nädalat tagasi läbis Luik edukalt 
Dakari suursõidu peaproovi, jõudes 
Egiptuses ligi 3000 km pikkusel Vaa-
raode rallil 65 startija seas üle lõpujoone 
viiendana. Ehk viimasena, kes autasus-
tamispoodiumile mahtus.

Luige tubli sõit on seda hinnatavam, 
et ta pole mingi professionaalne moo-
torrattur. Tema suurimad kordaminekud 
pärinevad hoopis merelt. Kuus suve taga-
si tuli ta Eesti meistriks purjelauasõidus. 
Läti surfajate meistrivõistlustelt on tal 
ette näidata teine koht.

Ometi poleks palju puudunud, et 
juba väikese poisina oleks temast saanud 
noor motomees. Klassivend kutsus teda 
trenni, kuid vanemad panid käe ette. Ema 
Helgi, ametilt raamatupidaja, pelgas, et 
tsikliga kihutamine on liiga ohtlik. «Aga 
ettekäändeks tõid vanemad selle,» lausub 
Luik, «et kui olen juba surfamise vali-
nud, siis ei maksa mitme alaga jännata 

ja ühest trennist teise joosta.»
Nutumaik oli seepeale suus, tunnistab 

ta. Justkui motokeelu heastamiseks aitas 
isa Ville, vilunud metallitöömees, kee-
vitada pojal tõukerattaraamidest kokku 
kolmerattalise sääreväristaja. Selle seljas 
sai kihutatud võidu koos teiste kohalike 
poiste võrridega Miiduranna kandis. 
Luige kärukujuline sõiduk oli nii kuum 
kaup, et aastaid hiljem ei tulnud sellel 

Prantslane Pascal Minaux ja Taivo Luik õnnelikuna finišipoodiumil Kairos, Giza püramiidide ees.

Taivo teeb kõike rõõmuga.
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ostuhimulistest puudus.
Esimese tõsisema mootorratta, “kol-

mepoolese JAWA”, ostis Luik oma tren-
nikaaslase ja hilisema äripartneri, samuti 
viimsilase Kaijo Kuusingu käest, kes 
1992 esindas edukalt Eestit Barcelona 
olümpiamängudel purjelaual.

Peaga teenitud medalid

Sportliku esmakordaminekuna on 
jäänud Luige mällu Viimsi külje all pee-
tud Leppneeme Suursõit jalgratastele. 
Esimese või teise klassi jõnglasena tuli ta 
Ereliukasel omas vanuseklassis võitjaks, 
teenis plastikmedali ja sai kaela koguni 
tammepärja. «Väga vägev tunne oli!» 
kiidab ta. Tammepärga hoidis ta kodu-
seinal alles niikaua, kuni see tolmuks 
pudenes.

Selle eest, et Taivo Luigest on ku-
junenud tõsine ja mitmekülgne spor-
dimees, võlgneb ta tänu kooli kehalise 
kasvatuse õpetajale Rein Ruusile, kes 
suunas oma asjaliku suhtumisega noore 
mehe õigetele rööbastele. Ja samuti 
purjelauatreenerile, nüüdsele Viimsi 
abivallavanemale Jaan Alverile, kes 
Luige sõnul on tugevasti vorminud tema 
küpsemat sportlasteed.

Kuid Taivo Luik ei paistnud koolis 
silma üksnes sportliku sitkuse, vaid ka 
lahtise peaga. Harju rajooni keemia- ja 

füüsikaolümpiaadil õnnestus tal esikoht 
võita. 1987. aastal lõpetas ta Viimsi 
keskkooli koguni hõbemedaliga (klas-
sijuhataja muusik ja dirigent Aarne 
Saluveer).

Türgi õppetund

Olles mitu hooaega Eesti tipptasemel 
purjelauaga seilanud, jõudis Taivo Luik 
äratundmisele, et ühe alaga tegelemine 
kisub rutiiniks, vaat et tööks. Olgugi 
tuulte ja laine püüdmine emotsioone ja 
adrenaliini pakkuv, tekkis aastate lisan-
dudes arusaamine, et hing ihkab veelgi 
rohkem vaheldust.

Nii andiski ta ülemöödunud suvel 
pikemalt kaalumata jah-sõna sõber And-
res Rätsepale, kes teda juhukohtumisel 
Tallinna vanalinnas Pegasuse kohvikus 
Dakari rallile kutsus. Pärast tekkis küll 
kahtlus, kas «jah» ei lipsanud huulilt 
liiga kergekäeliselt, ent tagasi võtta ta 
seda enam ei tihanud.

Sestsaati on elu kulgenud suuresti 
Dakari sõiduks valmistumise tähe all. 
Tänavu kevadel osales Luik Tuneesias 
1200 km pikkusel amatööride rallil, 
mille lõpetas veerandsaja startija seas 
kolmandana. See oli tulemus, mis sisen-
das eneseusku, et eesmärk läbida Dakari 
katsumus on igati jõukohane. 

Järgnenud 3200 km pikkune Türgi 

D’Orient ralli andis siiski pisukese 
õppetunni. Poolel võistlusmaal põrutas 
ta üleväsimusest ja eessõitja üleskee-
rutatud tolmupilvest pimestatuna vastu 
teemuhku ning lendas külili, rebestades 
õlalihast. Võistlus tuli healt positsioonilt 
katki jätta. Trauma annab seniajani tunda 
ega luba basseinis käia. Ujumist peavad 
asjatundjad peale jooksu ja rattasõidu 
aga parimaks treeninguks, mille abil end 
Dakari ralliks vajalikku vormi ajada.

Senine statistika lubab oletada, et 
230-st Dakari sõidule startivast tsik-
litaltsutajast jõuab finišisse heal juhul
kolmandik. Seetõttu, suurkihutamise 
debütandina, ei sea ka Hawaii Express 
Desert Teami värves sõitev Taivo Luik 
endale põhjendamatult kõrgeid sihte. 
«Ainus eesmärk on lõpuni jõuda ja võtta 
seda kui elu pööraseimat seiklust,» sõnab 
ta. Ja lisab muheldes: «Kui pärast seda 
muidugi midagi veel pöörasemat pähe 
ei tule.»

Võimete maksimaalseks realiseeri-
miseks Dakari rallil tuleks kihutada riski 
piiril. «Riski ei ole mõistlik nii pikal 
sõidul võtta, olen ikkagi surfar,» sunnib 
Taivo Luik end kainele arvestusele.

Priit Pullerits,
Postimees

Kõige närvekõditavam moment on murtud düünide ületamine - kunagi ei tea, mis sind ees ootab...

Lähemalt vaata Dakari ralli kohta: 
www.dakar2005.ee
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Uued võimalused SPA Viimsi Tervises
Viimastel aastatel on saanud paljude 
märksõnaks tervislik eluviis ja sport. 

Kindlasti on paljud meie valla ela-
nikud kasutanud võimalust sportida 
professionaalsete treenerite ja kogenud 
arstide käe all ning käinud SPA Viimsi 
Tervisekeskuses ujumas, jõusaalis või 
hommikul lihtsalt virgutuse ja ainevahe-
tuse kiirendamise mõttes vesivõimlemist 
tegemas. Viimsi Tervises töötavad oma 
ala spetsialistid Helja Aas (aeroobika 
treener), Kersti Ojalill (aeroobika tree-
ner), Irina Predko (shapingu treener), 
Ene Ottokar (aeroobika treener), Valeri 
Tshobanu (aeroobika treener),  Marek 
Morozov (jõusaali treener), Svea Miller 
ja Kärt Luts (füsioterapeudid), Liina 
Raska (vesiaeroobika treener), Enn 
Lepik (laste ujumistreener), Annelii 
Nikitina ja Eve Sooba (koormustesti 
tegevad arstid). 

Emadele mõeldes on alates sep-
tembrist igal esmaspäeva ja kolmapäeva 
ennelõunal tervisekeskuse lastetoas 
kogemustega hoidja, kes tasuta vaatab 
väikelaste järele uuenenud lastetoas 
seni, kuni vanemad hommikusest ae-

roobikatunnist osa võtavad või massaaži 
naudivad. Oktoobris algavad vabaaja-
keskuses ka päevased aeroobikatunnid, 
mida Ene Ottokar juhendab bodyshape 
stiilis. Novembris on plaanis alustada 
uute rühmatreeningutega basseinis - 
need on rasedate vesivõimlemine ning 
süvaveeaeroobika.

Tervisekeskuses asuv Spa Beauty 
on eksklusiivne ilumaailm. Oleme am-
mutanud ideid idamaade filosoofiast,
kus hinnatakse aega, vaikust ja heaolu. 
Jagame individuaalseid soovitusi ja 
koostame igaühe elustiiliga sobiva ilu-
programmi. Hea kehaline enesetunne ja 
sisemine tasakaal aitavad kaasa inimese 
arenemisele, enesekindluse tõusule ja 
soovitud eesmärkide täitumisele. 

Kõigest sellest ja paljust muustki 
võite lugeda meie kodulehelt (www.
viimsitervis.ee). Sportimine muutugu 
eluviisiks!

Edukas ja oma heaolust teadlik 
inimene – see on ennekõike terve ini-
mene.

Ero Viik, SPA Viimsi Tervis 
vabaajakeskuse juht

Viimsi rulluisutajad olid Belgias edukad

Rulliluuisutamise karikavõistlustelt 
“Open Spirit Cup 2004” tõid treener 
Piret Rinki (pildil) õpilased Viimsisse 
kuus karikat.

Belgia linnas Puttes 9.-10. oktoobril 
toimunud rulliluuisutamise karikavõist-
lustel osales 11 spordiklubi kuuest riigist 
(Saksamaa, Belgia, Holland, Itaalia, 
Prantsusmaa, Eesti). Eestit esindasid 
klubid “Rullest” ja “Step by Step”.

Tugevas konkurentsis võideti kuus 
karikat. Kuni 14-aastaste seas saavutas 
rulluisuklubi “Rullest” neljaste kavadega 

I ja III koha, grupikavadele tuli kaksikvõit. Täiskasvanute klassis pälvis neljane 
kava II koha ning kujunduisutamises toodi koju esikoht.

Piret Rink on tegelenud rulluisutamisega alates 1986. aastast. Laste treenimist 
alustas ta kümme aastat hiljem. Aastal 2001 valiti Piret Eesti parimaks rulluisuta-
mise treeneriks.

Kõiki 6.-11. aasta vanuseid uisutamisest huvitatud lapsi ootab rulluisuklubi 
“Rullest” laupäeviti ja pühapäeviti kell kaks treeningutele Viimsi Spordihalli. 
Lisainfo: http://www.rullest.ee.
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Viimsi Valla 2004. a.  
meistrivõistlused korvpallis

Osalejad: Võistkonnad lubatakse komplekteerida valdavalt valla piires elavaist, töötavaist 
või õppivaist sportlastest. Võistkonna suurus kuni 15 mängijat.
Toimumise aeg: 20.-21. november 2004. 27.-28. november 2004.
Koht: Viimsi Spordihall, Sõpruse tee 5, Haabneeme, Viimsi Vald
Korraldus: Mängitakse 4x10 min “musta aega”, lisaaeg – 5 min. 2 viimast minutit puhas 
aeg. Iga võit annab võistkonnale 2 punkti, kaotus 1 punkti. Loobumise korral läheb 
tabelisse kirja tulemus 20:0 ja 0 punkti. Võistkondadel soovitav ühtlane, numbritega 
riietus. Võistluste ajal tekkinud küsimused lahendab kohtunikekogu. Iga võistleja vastutab 
oma tervise eest ise.
Auhinnad: I kohale tulnud meeskonda autasustatakse Viimsi Vallavalitsuse rändkarikaga, 
mis jääb päriseks peale teistkordset võitmist.
I-III kohale tulnud meeskondi autasustatakse diplomi ja meistrivõistluste medaliga.
Registreerimine: Palume oma võistkonna osalemisest teatada hiljemalt 11. novembriks 
e-postiga: kkviimsi@kkviimsi.ee; tel: 5226609 (Teet) või 5048422 (Tanel); valla 
spordimetoodiku tel. 60 90 980 või  e-posti aadressil tiia@viimsivald.ee
Osalustasu: Turniir on kõikidele osalevatele võistkondadele tasuta.
Toetajad: Viimsi Vald, NIKE, Sportland.

KORVPALLIKLUBI VIIMSI
ootab treeningule kõiki korvpallihuvilisi 

poisse ja tüdrukuid!
1990/91 sündinud poiste treeningud Viimsi 

Spordihallis:
T. 15.30-17.00
K. 15.30-17.00
N. 15.30-17.00
P. 18.00-19.30 (üle nädala).
1992/93 sündinud poiste treeningud Viimsi 

Spordihallis:
E. 16.30-18.00
K. 17.00-18.15
R. 15.00-16.30
P. 18.00-19.30 (üle nädala)
1994/95 sündinud poiste treeningud Viimsi 

Spordihallis:
E. 15.00-16.30
N. 15.30-17.00
R. 13.30.-15.00

1996 sündinud poiste treeningud Viimsi 
Spordihallis:

T. 14.00-15.30
K. 14.00-15.30

Tüdrukute treeningud Viimsi Keskkooli 
võimlas:

K. 15.00 -16.00
R.  13.00- 14.30

Info tel 5226609 Teet, 5048422 Tanel
www.kkviimsi.ee

Võimlemisklubi “Piruett” avas 
Pirita Majandusgümnaasiumis

TANTSULISE AEROOBIKA 
RÜHMA

tütarlastele vanuses 14.-18.a.

Treeningud toimuvad:
T ja N 16.30 - 17.30

Treener on Kris- Marie Koppel,
täpsem info tel 64 63 659.

Spordisõnumid
Harjumaa koolidevahelistel võistlus-
tel  KORVPALLIS tulid 10-12klasside 
poiste arvestuses esikohale Viimsi Kesk-
kooli noormehed Kristofer Kask, Olari 
Püvi, Andri Väljaots, Martin Talvari, 
Kaspar Kägu, Siim Saarna, Tanel Re-
bane, Norman Leemets ja Siim Jõeväli, 
juhendas õpetaja Rein Ruus. 

Teiseks jäi Saku Gümnaasiumi ja 
kolmandaks Kose Gümnaasiumi noor-
meeste võistkond. Kokku osales selles 
võistlusklassis 13 koolivõistkonda. Sama 
vanuse tütarlastest jäi Viimsi Keskkool 
sel aastal 6. kohale.

Harjumaa meeste meistrivõistlus-
tele JALGPALLIS Maardus 16. ja 17. 
oktoobril peetud  registreerus tänavu 20 
meeskonda, nende seas kaks ka Viimsi 
Noorte Jalgpalliklubist.  Võitjaks tuli OÜ 
Varumees Maardust, meie noormeeste 
esimene võistkond jäi jagama 9. kohta 
ja teine - 13. kohta.

Tiia Tamm

SPORDIKALENDER
30.oktoober kell 10.00 Harjumaa 
meistrivõistlused koroona üksik-
mängudes Kehras

4.-14. november Harjumaa koo-
lidevahelised võistlused rahvas-
tepallis

6.-7. november Viimsi noorte 
sügisturniir korvpallis, Viimsi spor-
dihallis

12. november kell 18.00 Sportlik  
Isadepäev Raadio Uuno sisekard-
irajal  Haabneemes

13. november 10.00 Viimsi sü-
gisturniir võrkpallis, Viimsi Spor-
dihallis

15.-28. november Harjumaa 
kool idevahel ised võist lused 
korvpallis,6-7-kl.

20. november 10.00 Harjumaa 
võistkondlikud meistrivõistlused 
males, Maardus

20.-21, 27.-28. november kell 
10.00 Viimsi valla meistrivõistlu-
sed korvpallis meeskondadele, 
Viimsi Spordihallis
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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



Viimsi Teataja   21



22 Viimsi Teataja

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.

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

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!

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.

Kõrgema kategooria kirurg,

meditsiinikandidaat

HUBERT POOLA

Kirurgi konsultatsioonid

Kojukutsed
Eelregistreerimine tel 56 455 251.

Rannakaare tee 12, Pringi külas.

SISUSTUSARHITEKTILT:
SISEKUJUNDUSALASED 

KONSULTATSIOONID

SISEKUJUNDUSPROJEKTID

MÖÖBLI KUJUNDUS JA PROJEKT

HILDA OSTONEN
TEL 56 646 323, 60 90 518
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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,

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)

Teated ja kuulutused
Otsime lapsehoidjat neljakuusele poisile. 
Noor töökas kahelapseline pere soovib 
enda seltsi lapsehoidjat, kes tooks laste-
aiast lapsed ja veedaks nendega sisukalt 
õhtutunde, vajadusel päevi. Vajame abi 
ka majapidamisel. Kontakt 56 642 696, 
Stassi.



Keskealine töötav naine soovib üürida 
mõistliku hinnaga kolmeks aastaks ühe-
toalist korterit. Teatada tel. 5117553.



Tubli koduabiline saab tööd Püünsis 
asuvas eramajas, käia üks kord nädalas. 
Tel 50 31 509.



Pringi külas ootab väike tüdruk (1,4 a.) 
endale mõneks tunniks nädalas vahvat 
hoidjatädi. Huvitatutel palun helistada 
tel. 6012553 ja 5082113, Kaie.



Usaldusväärne ja töökas üliõpilane otsib 
tööd koristajana. Viimsi elanik, kogemus 
on olemas. Tel 55 58 27 35, Victoria.



Õmblustööd: kardinad, overlock ja rõi-
vaste parandus. Tel 53 858635.


Soovin leida osalise tööajaga tööd and-
mebaasi sisestajana-raamatupidajana või 
kodus töötades. Tel 53 440489.



Ostame MEREKONTEINERI 3M, 6M, 
v 12M. Tel. 50 150 65.



Vajatakse hoidjat 1,4 aastasele poisile Ro-
huneemes. Palun helistada 52 11 994.



Leitud šeifivõtmed (Rohuneeme teelt).
Tel 6090498.



Tragi õmbleja saab tööd. Tel 515 5969.

HAUAKIVID
JA KIVITÖÖD

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

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
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Südamlikud õnnesoovid 
novembrikuu hällilastele!
ALMA GRÜNVALD 24.11 90
ERIKA VELITŠKO  29.11 85
AINO ŠAPKIN 05.11 83
ILSE VOOLAID 10.11 83
MIKHAIL FRIDMAN 19.11 83
ASTA REBANE 12.11 82
EHA RAMJALG 09.11 81
ART KEPP 14.11 81
MAIMU TANN 23.11 81
EVI KALLASTU 07.11 80
ASTA TUULAS 12.11 75
EDUARD TOMINGAS 04.11 70
HUGO KOSSO 04.11 70
RUDOLF SALIN 09.11 70
AADU SARD 11.11 70
SENTA LEMBINEN 12.11 70
ELVI SOE 12.11 70
ALVAR SONDBERG 25.11 70
KALEV NURK 02.11 65
AADU PÜVI 06.11 65
JEKATERINA RODINA 07.11 65
REIN SÄDE 10.11 65
AINO DUBERG 15.11 65
MILJA KASK 20.11 65
AINO SIKEMÄE 20.11 65
ELLE SOOP 23.11 65
ANNE MELTS 30.11 65

Paigaldame soodsalt  TV- antenne koos 
garantiiga. 

Tel 055 693 858. 


