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Valla kommunaalamet 
ootab korteriühistute et-
tepanekuid mänguvälja-
kute rajamiseks, taotluste 
alusel otsustab vallavalit-
sus võimaliku toetussum-
ma suuruse.

«Ootame läbimõeldud kavandeid, kus on kir-
jas rajatava mänguväljaku asukoht, soovitud 
atraktsioonide loetelu, maksumus ja töö teos-
taja,» ütles heakorraspetsialist Anne Talvari. 

Hea näitena nimetas Talvari suvel koos 
korteriühistuga «Kuunar»  rajatud mänguplat-
si Haabneemes. Turvalise hekiga piiratud 
platsil on kiiged, mitut sorti turnimisredelid, 
liivakast ja liumägi, mis aastaajast ja vahel 
ka ilmast hoolimata usinat kasutamist leia-
vad. Samal viisil on mänguväljakud kerkinud 
ka Viimsi alevikus.   

Valla tänavuses eelarves on mänguväl-

jakute rajamiseks ette nähtud 120 000 kroo-
ni. Ühe väljaku kavandamisel tuleks arves-
tada keskmiselt 30-40 000 krooniga, sõnas 
Talvari. «Kui soovijaid tuleb rohkem, saab 
sellega arvestada järgmise aasta eelarve te-
gemisel,» lisas ta. 

Vallavanem Enn Sau sõnul on vallal ke-
vadel plaanis alustada suurema mänguplat-
si rajamist Laidoneri mõisa parki.  Samuti ja-
gub valla eelarvest raha mitmete spordiväl-
jakute ehituseks. (VT)

Idarannikule 
kerkib lasteaed ja 
sotsiaalkeskus
Randverre ehitatav lasteaed on kavan-
datud 120-le lapsele, projekt valmib 
veebruari lõpus.

«Loodame, et 
piirkonna noor-
tel peredel on 
sellest palju abi,» 
ütles abivallava-
nem Jaan Alver 
(pildil).

Sama projekti 
järgi ehitab vald 
välja ka idaran-
niku esimese sot-
siaalkeskuse. 
«Hoonesse tule-
vad ruumid perearsti, apteegi, kons-
taabli ja huviringide tarvis nii noortele 
kui eakatele,» selgitas Alver. Lisaks 
avatakse keskuses raamatukogu.

Idaranniku keskus on kavas ehitada 
Randvere maantee ja Kibuvitsa tee 
ristmikul asuvale endisele põllumaale. 
Praegu valmistab vald ette ehitaja 
leidmiseks riigihanget, mille tulemu-
sed selguvad kolme kuu jooksul.

 «Ehitusega plaanib vallavalitsus 
alustada suve algul,» ütles  Alver. «Ma-
ja avab uksed eelduste kohaselt 2006. 
aastal uue õppeaasta alguses.» (VT)

Spordiklubid saavad 
toetust juurde
Tänavu toetab vald spordikoolide ja 
-klubide kaudu rohkem kui kümmet 
spordiala, otsustas vallavolikogu veeb-
ruaris. 

Lisaks kergejõustiku, jalgpalli, korv-
palli, käsipalli ja võrkpalli harrastajaile 
saavad nüüd toetust sulgpalli- ja ten-
nisemängijad, purjetajad, ujujad, rull-
uisutajad ja võimlejad.

«Need spordialad on saanud laste 
ja noorte seas väga populaarseks, see-
pärast tuli valla eelarvest toetust saa-
vate spordialade nimekirja suurenda-
da,» ütles abivallavanem Jaan Alver. 
Uus kord annab tema sõnul vallavalit-
susele ka parema võimaluse kontrolli-
da pearahade kasutamist ja vältida 
edaspidi olukordi, kus klubides osaleb 
treeningutel tunduvalt vähem lapsi 
kui on nimekirjas. 

Lisaraha saavad Viimsis või tree-
ningbaasi puudumise tõttu ka selle lä-
hiümbruses vähemalt aasta vältel te-
gutsenud spordiklubid. Toetus on suu-
natud 7-19-aastastele lastele ja noor-
tele, kelle elukoht rahvastikuregistri 
andmetel on Viimsi vallas. 

 Tänavu saavad toetust samuti need 
valla lapsed, kes treeningbaaside puu-
dumisel käivad trennis Viimsi lähiümb-
ruses. «Samuti nõuavad eri spordialad 
eri kulusid, uus kord võimaldab toetu-
si määrata tegelikest majanduskulu-
dest lähtuvalt,» mainis Alver.

Sporditoetuste kord rakendus val-
las esimest korda eelmisel aastal. (VT)
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1a bussiliin võib 
pikeneda Rohuneemeni
Viimsi ja Tallinn 
soovivad piken-
dada 1a bussilii-
ni Rohuneeme 
tipuni, praegu 
sõidab selle liini 
buss vaid Haab-
neemeni.

«1a bussiliini 
kasutab koolis 
ja huviringides 
käimiseks um-
bes 300 Viimsi 
ja Tallinna last ning koostöös Tallinna-
ga soovime oluliselt parandada nende 
liikumisvõimalusi,» ütles Viimsi valla-
vanem Enn Sau.

15. veebruaril Viimsi vallavalitsuses 
toimunud kohtumisel leidsid vallaju-
hid ja pealinna aselinnapead, et pä-
rast vastavate arvutuste tegemist leia-
vad Viimsi ja Tallinn bussiliini pikenda-
miseks raha.

Viimsi ja Tallinna juhid arutasid ka 
võimalusi paigaldada valla ja linna pii-
ri ületavatele teelõikudele valvekaa-
merad, mis oleksid ühendatud Tallin-
nas asuva politsei juhtimiskeskusega. 
«Tallinna piiri ületab kuus teelõiku, 
nendele videovalve panemise eest on 
Viimsi valmis maksma,» ütles Sau. 

Lisaks jõudsid valla- ja linnajuhid 
kokkuleppele, et veel sel aastal pro-
jekteerib Tallinn Merivälja tee laien-
duse. Teed hakatakse laiendama ilm-
selt järgmisel aastal.

Maksuamet soovitab 
elektroonilisi 
tuludeklaratsioone
Maksuamet tänavu tuludeklaratsioo-
ne Viimsi vallas vastu ei võta, kuna E-
maksuameti teenuse kiire areng on 
paberkandjal esitatud deklaratsiooni-
de arvu oluliselt vähendanud. 

Tuludeklaratsiooni blankette on 
maksuameti teatel võimalik välja prin-
tida internetis ameti koduleheküljelt 
aadressil www.emta.ee. Vajadusel saa-
dab maksuamet blanketid postiga (tel 
6267506 või e-post Kylli.Hindreks@ma.
emta.ee.

Elektrooniline tuludeklaratsioon tä-
hendab kiiremat ja lihtsamat andmete 
töötlust. E-maksuameti kaudu dekla-
reerijale hakkas maksuamet tulumak-
su tagastama 21. veebruaril. Üldjuhul 
tagastatakse tulumaks hiljemalt 1. 
juuliks või 1. oktoobriks. Pabervormid 
on saadaval teenindusbüroodes ja in-
ternetis maksuameti kodulehel. Tulu-
de deklareerimise tähtaeg on 31. 
märts.          

Põhja maksukeskuse Tallinna tee-
nindusbüroo aadressil Endla 8 on ava-
tud esmaspäevast neljapäevani kella 
8.30-16.30, reedel kella 8.30-15.30. In-
fotelefon 1811 töötab argipäeviti kuni 
31. märtsini kella 7-21. 

Uudised

Vald aitab ühistutel 
mänguväljakuid rajada 

Uued spordiväljakud aastal 2005
•  Viimsi aleviku spordikompleksis jalgpalli-, tennise-, võrkpal-

li- ja lisaväljakud 

•  Püünsi põhikooli pallimänguväljakud, jooksu- ja hüpperajad 

•  Püünsi küla korvpalliväljak

•  Randvere küla spordiväljakud

•  Haabneeme ranna käsipalliväljakud

 «Iga laps 
peaks saa-
ma kodu lä-
hedal män-
gida!» 

ANNE 
TALVARI, 
valla heakor-
raspetsialist
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HOL: riik ei kata 
tegelikke kulusid 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) 
volikogu arutas 16. veebruari istungil 
puuetega inimeste hooldajatoetuse 
maksmise ülevõtmist kohalike oma-
valitsuste poolt, teatas Ene Toonverk 
HOLi büroost.

Sotsiaalministeeriumi kava koha-
selt antakse hooldajatoetuste maks-
mine kohalikele omavalitsustele üle 
alates 1. aprillist. 

HOLi volikogu tõdes, et hooldaja-
toetuse maksmise tagamiseks prae-
gustes oludes on ainuüksi Harjumaal 
(ilma Tallinnata) puudu ligikaudu 1,8 
miljonit krooni. 

Kogu riigis on omavalitsustel 
üheksa kuu arvestuses puudu um-
bes 52 miljonit krooni. Lisaks puu-
duvad omavalitsustel ressursid süs-
teemi korrastamiseks ning haldami-
seks.

HOLi volikogu ei pea võimalikuks 
puuetega inimeste hooldajatoetuse 
maksmise ülevõtmist sellistel tingi-
mustel. 

Volikogu tegi Eesti Maaomavalit-
suste Liidule, Eesti Linnade Liidule ja 
Omavalitsusliitude Koostöökogule 
ettepaneku sellest keelduda, kui va-
bariigi valitsus ei taga hooldajatoe-
tuse kulude katmist kõigi omavalit-
susüksuste lõikes vastavalt arvestusli-
kele hooldajatoetuse kuludele ja 
määratud hooldajate arvule, arvesta-
des seejuures ka sotsiaalmaksu ja ad-
ministreerimiskulusid.

Kohus ei tühistanud 
Viimsi uue kooli 
ehitusluba
Tallinna halduskohus jättis rahulda-
mata kinnisvaraarendaja AS Esmar 
kaebuse, millega firma soovis tühis-
tada Viimsi keskkooli uue hoone ehi-
tusloa. 

Kohtuotsuse järgi pole Esmar kae-
buses märkinud, milliseid tema huve 
koolile ehitusloa andmisega rikutud 
on. 

Näiteks mullu novembris taotles 
Esmar Viimsi praeguse koolihoone 
ehitusloa peatamist, kuid Tallinna 
ringkonnakohus leidis, et Esmari 
taotlus on põhjendamatu. 

Viimsi vallavanema Enn Sau sõnul 
soovib Esmar, et vald loobuks uue 
koolihoone ehitamisest ja hakkaks 
Esmarile kasulikel, kuid vallale vastu-
võetamatutel tingimustel renti maks-
ma. «Seepärast otsivad Esmari juris-
tid kõikvõimalikke nippe, et vallale 
kaikaid kodaraisse loopida,» mainis 
Sau.

2002. aastal otsustas Viimsi valla-
volikogu rajada uue koolihoone, ku-
na läbirääkimised rendilepingu üle 
senise koolihoone omaniku Esmariga 
jooksid ummikusse. 

Samuti leidis vald, et senine kooli-
hoone on kooliealiste laste arvu kiire 
kasvu tõttu kitsaks jäänud, hoone 
püsikulud on suured ning remondi ja 
juurdeehituste tegemine kujuneks 
liiga kalliks. 

Septembris andis vald ehitusloa 
uue koolihoone ehitamiseks, Haab-
neeme kerkiv ehitus läheb maksma 
umbes 170 miljonit krooni. Uues 
koolis hakkab praeguste prognoosi-
de kohaselt käima 1200 last, õpilas-
kohti on tulevases koolihoones 
1300. 

Kinnisvara investeeringute ja 
arendusega tegelev Esmar on Viimsi 
valla suurim kinnisvaraomanik. Ette-
võttele kuuluvad teiste seas näiteks 
Viimsi keskuse hooned Kaluri teel, 
Viimsi lasteaed, lao- ja tootmishoo-
ned Suur-Sõjamäel ja Viimsis ning 
laohooned Viimsis. 

Lisaks omab Esmar büroohooneid 
Tallinnas Pärnu maanteel ja Hansa-
panga peakontori kõrval Liivalaia tä-
navas. Esmaril on üle 1000 aktsionä-
ri. (BNS)

Toimetus ootab kaastöid ja reklaa-
me e-posti aadressil kai@viimsivv.ee 
Kaastööd võib tuua ka otse toime-
tusse või saata postiga aadressil 
Nelgi tee 1, Viimsi 74001, 
Harju maakond.
Reklaamid palume esitada hiljemalt 
kümme päeva enne ilmumist.

Vallaleht ilmub iga kuu viimasel 
reedel, v. a juulis. 
Detsembrinumber ilmub tava-
päraselt enne jõule.

Peatoimetaja  Kai Maran, 
tel 6066 833.

Toimetuse kolleegium: Enn Sau, 
Madis Saretok, Jaan Alver, Leelo 
Tiisvelt, Eino Pedanik.

Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 5000.

Väljaandja Viimsi vallavalitsus.

Viimsi noored toovad lavale loo 
Valgre elust ja loomingust
Leelo Tiisvelt
Viimsi keskkooli 
direktor    

Viimsi spordihall on 7.-10. 
aprillini üle kahe aasta taas 
noorte muusikute ja näitle-
jate päralt. Keskkooli ja 
muusikakooli koostöös 
jõuab lavale etendus ar-
mastatud eesti muusiku ja 
helilooja Raimond Valgre 
loometeest. 

Etendus põhineb 80ndate aastate Noorsoo-
teatri menutükil, Juhan Saare näidendil «Val-
ge tee kutse». Raimond Valgreks kehastub 
Viimsi keskkooli 12. klassi õpilane Ronald Korv, 
kes selleks puhuks on isegi akordionimängu 
selgeks õppinud. Laval on ligikaudu 40 õpilast 
kas näitlejate-tantsijatena või noortekoori koos-
seisus, teist sama palju mängib orkestris. 

Autori loal on lugu lühendatud, et anda roh-
kem ruumi muusikale. Näidendi on kooliteatri-
le kohandanud lavastaja Külli Talmar, abiks en-
dine telerežissöör ja praegune muuseumitöö-
taja Irene Lään, kes muretses ka kogu etendu-
ses kasutatava videomaterjali. 

Valgre lood orkestreerib spetsiaalselt muu-
sikakooli noorteorkestri võimalusi ja taset ar-
vestades üks selle ala Eesti vaieldamatuid pro-
fessionaale Harri Kõrvits. Orkestrile õpetab lood 
selgeks ja etendust dirigeerib Ott Kask. Tant-
suseaded on välja mõelnud Maido Saar. So-
listidena astuvad peategelaste kõrval üles And-
rus Kalvet ja Ita-Riina Pedanik, kes tegelevad 

ka laulude õpetamisega koorile ja solistidele.
Kuigi lugu on traagiline, tuleb etendus hel-

ge, sest peategelase muusika jääb elama iga-
vesti.

Projekti rahastavad SA Viimsi Keskkooli 
Fond, Viimsi vallavalitsus, Eesti Kultuurkapi-
tal.

Viimsi keskkooli 
fondi tuluõhtu
Tuluõhtule 8. aprillil Viimsi spordihalli ja 
osa saama etendusest «Valge tee kutse» 
on oodatud kõik huvilised. 

Toimida tuleks järgmiselt. Kandke 
500 krooni SA Viimsi Keskkooli Fondi 
kontole 221017683118 Hansapangas. 
Selgituseks kirjutage oma ees- ja pere-
konnanimi ja märgusõna VALGRE, ning 
teile on reserveeritud koht neljases 
lauas. Kui teete 1000 krooni suuruse üle-
kande, on teie päralt kaks kohta neljases 
lauas, kui kannate üle 2000 krooni, olete 
reserveerinud laua neljale inimesele.

Seejärel muretsege 1930. aastate lõ-
pu stiilis riietus ja tulge 8. aprillil kell 19 
Viimsi spordihalli, mis on võtnud sõjaeel-
se Tallinna peenemat sorti kõrtsi ilme. 
Öelge šveitserile oma nimi ja teid juhata-
takse lauda.

Kaetud on rootsi laud, teid teeninda-
vad baarid. Pärast etendust mängib tant-
suks Beer Brass, solisti ja õhtu juhina as-
tub üles Mart Sander. 

Üritus järgib kunagiste Viimsi kesk-
kooli aastalõpupidude häid traditsioone.

SA Viimsi Keskkooli Fond loodi 2001. 
aasta lõpul eesmärgiga toetada hariduse 
ja kultuuriga seotud projekte ning õpi-
laste omaalgatust. Sihtasutus elab eri 
fondide eraldistest projektidele ning era-
isikute ja firmade annetustest. Kolme 
aasta jooksul on toetatud kooliteatrit, 
noortekoori, mudilaskoori ja algklasside 
näiteringi, õpilasomavalitsuse koolitus-
projekte ja õpilasüritusi, samuti hispaa-
nia keele, riigieksami- ja multimeedia 
kursusi ning projekti «Ei vägivallale».

Etendused Viimsi 
spordihallis

7. aprillil kell 18 esietendus 
(reserveeritud osalejate lähi-
kondlastele)

8. aprillil kell 19 (Viimsi 
keskkooli fondi tuluõhtu)

9. aprillil kell 14 ja 19

10. aprillil kell 12 ja 17

MLA Viimsi Lasteaiad võtab konkursi korras tööle 
MUUSIKAÕPETAJA (Püünsi lasteaed, 0,25) ja 
LOGOPEEDID (Viimsi lasteaed Piilupesa 1,0 ja Püünsi lasteaed 0,25). 

Avaldus koos CVga saata: Kaluri tee 10, Haabneeme 74001, Viimsi.

Vastuvõtukatsed 
Viimsi keskkooli 10. klassi
Õpilaskandidaadil tuleb läbida:
•  üldist silmaringi ja eri õppeainetes omandatud 

teadmisi hindav TESTIVOOR 
•  23. aprillil 2005 kell 10 Viimsi keskkoolis, prae-

gustele Viimsi keskkooli 9. klassi õpilastele 25. 
aprillil kell 10.

•   testi edukalt sooritanud mujalt kandideerijatel
VESTLUSVOOR 14. mail kell 10.

Õpilaskandidaadil tuleb esitada: 
•  avaldus, mis sisaldab taotlust Viimsi keskkooli 

10. klassi kandideerimiseks
•  isikuandmed (nimi, kool, postiaadress, e-posti 

aadress, kontakttelefon)
•  kinnitatud koopia klassitunnistusest kolme vee-

randi õppetulemustega.

NB! Keskmine hinne arvestatakse kõigi õppe-
ainete ning käitumise ja hoolsuse hinnete põhjal.

Dokumendid saata hiljemalt 22. aprilliks 2005
postiaadressil Viimsi keskkool, Männi tee 2,
74001 Haabneeme
või e-posti aadressil: kool@viimsi.edu.ee
Info telefonil 606 6902.

Algab vastuvõtt 1. klassidesse
Viimsi keskkooli kantseleis võe-
takse dokumente 1. klassi astu-
miseks vastu igal tööpäeval kella 
8–16.

Kaasa võtta lapse sünnitunnistus (koopia jääb 
kooli) ja vanema isikut tõendav dokument.
Avaldus ja ankeet täidetakse kohapeal. Tervise-
kaart tuleb tuua tingimata enne 1. septembrit.

Kõigil kodustel lastel soovitame kohe liituda ka 
EELKOOLI rühmaga, mis töötab neljapäeviti 
kella 13-15 ruumis 204 õpetaja Virve Meresma 
juhendamisel.

Toetades 
SA Viimsi Keskkooli Fondi, 

toetate nüüdset Valgre-lavalugu ja 
tulevasi õpilasprojekte!

Informatsioon telefonil 6066902 ja 
Viimsi keskkooli kodulehel 

www.viimsi.edu.ee



veebruar  2005 3

Sihtasutus pakub 
perede tugiisikute 
koolitust
Sirje Kauts
 lastekaitseametnik

Sihtasutus Dharma alustab aprillis 
toimetulekuraskustes lastega perede 
vabatahtlike tugiisikute koolitust. 

Tugiisikuks oodatakse neid, kes 
ise oma eluga toime tulles soovivad, 
et ka teistel läheks sama hästi ning 
kes ei pea paljuks oma energiat ja 
ettevõtlikkust teistega jagada. Kel 
on huvi töötada vabatahtlikuna teis-
te inimeste heaks, palume võtta 
ühendust Viimsi valla sotsiaalameti-
ga. Lähem teave tel 606 6825 ja e-
post kauts@viimsivv.ee

Valmistume 
kevadkoristuseks

Kevadiste heakorratööde ajaks tellib 
vald ka tänavu 15. aprillist kuni 29. 
maini suuri konteinereid.

«Tuletame kõikidele aiandus- ja 
korteriühistute esimeestele ja  küla-
vanematele veel kord meelde, et ke-
vadise heakorrakuu ajaks saab suure-
mahulisi konteinereid tellida kuni 
10. märtsini kommunaalameti telefo-
nil 60 66 853,» ütles valla heakorra-
spetsialist Anne Talvari. 

Samuti palub amet teatada kon-
taktisiku andmed, kes kohapeal ju-
hendab konteineri paigaldamist.

Algab koerte ja kasside 
vaktsineerimine
Kommunaal-
amet korraldab 
alates 27. märt-
sist külade kau-
pa koerte ja 
kasside maru-
taudivastast 
vaktsineerimist. 

Lähemat in-
fot vaktsineeri-
mise ajakava 
kohta saab ka 
valla interneti kodulehelt 
(www.viimsivald.ee) ja külavanema-
te kaudu.

Planeeringute 
avalikud arutelud ja 
väljapanekud
9. märtsil algusega kell 15.30 toi-
mub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II 
korruse saalis Äigrumäe küla, Laiakü-
la, Metsakasti küla ja osaliselt Muu-
ga küla üldplaneeringu eskiislahen-
dust, lähteseisukohti ja planeeringu 
elluviimisega kaasneda võivaid mõju-
sid tutvustav avalik arutelu.

22. veebruarist kuni  8. märtsi-
ni  kella 8.30-17 (esmaspäeviti kella 
18ni ja reedeti kella 16ni)  toimub 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) Laia-
küla, Altmetsa tee 6 detailplaneerin-
gu avalik väljapanek. 

Planeeritava ala suurus on u 0,2 
ha. Planeeringuga määratakse ehi-
tusõigus ühe nelja boksiga ridaela-
mu ehitamiseks. Suurim lubatud ehi-
tusalune pindala on 400 m², korruse-
lisus 2, suurim lubatud kõrgus 7,5 m, 
katusekalle 0-15º. 

Planeeritav ala piirneb Altmetsa 
teega ja varem planeeritud Altmetsa 
elamurajooniga.

Uudised

Viimsi vallas juba neli aas-
tat teenust pakkunud For-
tum Elekter AS avas veeb-
ruari keskel teenindusbü-
roo uues majas Haabnee-
mes. 

Kai Maran
toimetaja

Uus büroo alevikku kerkivas elurajoonis Rand-
vere maantee ääres on klientidele avatud igal 
tööpäeval. Ettevõtte juhatuse esimees Are Ves-
ki ütles, et firma on arvestanud Viimsi ulatus-
like investeeringutega. «Olemasolevate võr-

kude läbilaskevõimet neis piirkondades tuleb 
kindlasti suurendada ja paigutada lisaks uusi 
alajaamu,» sõnas Veski. «Superkasumeid 
Viimsis  ei teenita, 152,5 miljoni kroonise käi-
be juures oli firma ärikasum mullu 10,9 miljo-
nit krooni.»

Klienditeeninduses arvestab ettevõte küsit-
lustulemustega, mille järgi üle 80% kliente eelis-

tab endiselt saada arveid jm infot postiga koju. 
Põhjamaades on valdavalt Soome riigi osa-

lusega kontsernil ligi poolteist miljonit klienti, 
Eestis nende hulgas 23 000 ehk 3%. Viimsis 
on tarbijate arv kasvanud poole võrra. Kui ava-
mise ajal neli aastat tagasi oli poolsaarel tarbi-
jaid 3120, siis nüüd  4537.  Lisaks Viimsile an-
nab ettevõte elektrit Läänemaal. 

Viimsi poolsaare elektrijuhtimiskeskuses jälgitakse praegu rohkem kui 200 alajaama tööd, selgitab klienditeeninduse juht Märt Jemmer. KAI MARAN

Ettevõtjate jaotus põhitegevusalade järgi omavalitsuste lõikes seisuga 01.01.2005
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Harjumaa
kokku 757 99 173 856 48 393 1909 285 203 611 1329 40 93 6796
Viimsi vald 28 6 28 103 4 63 278 35 13 81 298 5 13 955

Ettevõtjate arv omavalitsuste lõikes aasta alguses 2001-2005
Omavalitsus 2001 2002 2003 2004 2005
Viimsi vald 491 591 682 809 955
Harjumaa
kokku

4000 4766 5437 6044 6796

Fortum Elekter avas Haabneemes 
uue teenindusbüroo

Viimsi vallavalitsus korraldab 3. märtsil al-
gusega kell 14 hotellis Athena konverentsi 
«Naisettevõtja Viimsi vallas». 

 «Viimsis on praegu ligi paarsada naist, 
kes suurema või väiksema ettevõtte juhtimi-
sega seotud, kuid neid võiks olla tunduvalt 
rohkem,» ütles abivallavanem Rein Frolov. 
«Kasvav vald vajab üha rohkem isikuteenu-
seid juukselõikusest moeateljeeni, nii on nais-
tel võimalus uusi ettevõtteid luua just vallas 
kohapeal. Näen vallavalitsuse rolli siinjuures 
just liigse bürokraatia vältimises, asjaajamise 
hõlbustamises ja nõu pakkumises.» 

Konverentsi avaettekandes annab Eesti 
Naisettevõtjate Liidu president Kersti Kracht 
ülevaate naisettevõtjaist Eesti ärimaastikul, 
naiste võimalusi ettevõtluseks Viimsi vallas 
analüüsib Rein Frolov. 

Hambakliiniku Lumen juhataja dr Merike 
Immato räägib naise osast tööl ja kodus, era-
haigla Fertilitas juhataja Ivo Saarma kõneleb 
naisettevõtjast mehe pilgu läbi. Kohal on Har-
jumaa ettevõtluskeskuse konsultandid. 

Konverentsile on oodatud kõik meie valla 
naisettevõtjad, registreerimine kuni 2. märtsi-
ni tel 6066 860. (VT)

Vald ootab naisette-
võtjaid konverentsile



Uudised

Veiste ja uttede 
kasvatajad saavad 
toetust
Veiste ja uttede toetuse taotluste 
vastuvõtt kestab Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Ameti 
(PRIA) piirkondlikes büroodes 14. 
veebruarist 11. märtsini. 

Loomadel, kelle kasvatamiseks 
toetust küsitakse, peavad olema 
kõrvamärgid kõrvas ja nad peavad 
olema kirjas PRIA  loomade regist-
ris. Loomade kohta tuleb pidada 
arvestust (karjaraamatus), veistel 
peavad olema veisepassid. 

Iga veise kohta võib taotleda 
kas veise või ammlehma kasvata-
mise toetust.

Uttede kasvatamiseks saab toe-
tust vähemalt kümne ute kohta, 
kes on hiljemalt 24. aprilli seisuga 
vähemalt üheaastased.

Toetuse saamiseks peab taotleja 
pidama karjas sama arvu loomi 
toetuse taotlemise päevast kuni 
24. aprillini. Nõuete rikkumiseks ei 
loeta seda, kui loomade arv selle 
perioodi jooksul on vähenenud 
taotleja pikaajalise töövõimetuse, 
loodusõnnetuse, loomataudi puh-
kemise vms tõttu ja sellest on ka 
PRIAt koheselt teavitatud. 

Loomakasvatustoetuse taotlejal 
tuleb maikuus esitada ka ühtse 
pindalatoetuse taotlus, kus on näi-
datud ära maakasutus. Andmed 
on vajalikud püsirohumaade pinna 
säilimiseks 2005. aasta tasemel. 

Toetuse saajad selguvad 10. juu-
niks ja toetus makstakse välja 27. 
juunist 30. septembrini. (PRIA)

Põllumajandusmaa 
metsastamine saab 
toetust
Taotlusdokumente seniste põldu-
de metsastamiseks võetakse PRIA 
piirkondlikes büroodes vastu 14.-
24. märtsini.

Maaparandusbürood ja kesk-
konnateenistused võtavad doku-
mente vastu kuni 14. märtsini. 

Lisaks maaparandusbüroo ja 
keskkonnateenistuse poolt koos-
kõlastatud taotlusele tuleb esitada 
põllumassiivi kaart, kuhu on mär-
gitud põldude numbrid ja piirid. 
Kui maa on kaasomandis, tuleb li-
sada kaasomanike nõusolek. Sa-
muti peavad taotleja andmed ole-
ma kantud põllumajandustoetuste 
ja põllumassiivide registrisse. 

Põllumaa metsastamiseks jagab 
riik tänavu 55 miljonit krooni.

Toetust võib taotleda 0,3 hekta-
ri suurusele põllule, kokku kuni 30 
hektari ulatuses. Alates järgmisest 
aastast võib rajatud metsakultuuri 
hoolduseks samuti toetust taotle-
da. Istutatud metsa täiendamiseks 
saab toetust üks kord viie aasta 
jooksul, kui hukkunud on vähe-
malt 25% istutatud taimedest. 

Metsakultuuri rajamise toetuse 
määr koos esimese aasta hooldus-
toetusega on 13 801 krooni hekta-
ri kohta. Hooldustoetuse määr on 
1205 kr/ha aastas ning täiendamis-
toetuse määr 2003 kr/ha.

Taotlusdokumentide vorme 
saab PRIA büroodest ja veebilehelt 
www.pria.ee. Toetuse määramine 
selgub 1. augustiks ja see makstak-
se välja hiljemalt 10. oktoobriks. 
(PRIA)

Ligi pooltes Eesti valdades-linnades on 
praegu lasteaedadesse järjekorrad ja 
enam kui pooled 1-4-aastased lapsed 

ei käi lasteaias. Lapsed on kas kodus oma 
pereliikmega või on lapsel hoidja (kes saab 
hoidmise eest ümbrikupalka, jäädes samas il-
ma sotsiaaltagatistest). Lisaks on erahoidja 
pakutud teenuse kvaliteet ning usaldusväär-
sus pahatihti küsitav.

Riigikantselei rahvastikuministri büroo eest-
vedamisel viiakse järgneva kolme aasta jook-
sul koostöös MTÜ Perekasvatuse Instituudi ja 

MTÜ Põlvamaa Lastekaitse Ühinguga Euroo-
pa Ühenduse algatuse EQUAL raames Eestis 
ellu lastehoiu projekti. Projekti «Lapsed hoitud, 
emad tööl» käigus on kavas luua perepäeva-
hoiud üle Eesti, koolitada teenusepakkujad ning 
kaardistada võimalikud probleemid ja kulud. 
Korraldatakseka  uuring, milliseid lastehoiu mu-
deleid Eesti vajab. 

Perepäevahoiul palju plusse
Perepäevahoid on arenenud maades laialt 

levinud lastehoiu vorm. Teenuse pakkuja võ-
tab oma koju või selleks üüritud ruumi (võib ol-
la ka nt mõne hoiulapse kodu) hoida kuni neli 
last. See sobib ka väikelapse vanemaile, kes 
saavad niiviisi kauem oma lapsega kodus ol-
la, tehes samal ajal tööd.

Laps saab esimesed sotsiaalsed suhted 
eakaaslastega väikeses rühmas. Kohanemist 
ja turvatunde tekkimist  soodustab ka võima-
lus olla päev läbi koos oma õdede-vendade-
ga. Arvestada saab iga lapse omapära, samu-

ti võtta hoidu erivajadustega lapsi. Lisaks on 
selline hoiuvorm ajaliselt paindlik.

Teenusepakkuja saab vajaliku hariduse ja 
tema üle toimib järelevalve. On olemas riiklik 
tugisüsteem, kust paluda abi probleemide kor-
ral (hoidja haigestumisel suunatakse tema hoiu-
lapsed teistesse asutustesse, perepäevahoid-
ja saab paluda nõustamist kasvatuslikes küsi-
mustes jne).

Projektijuhid otsivad huvilisi
Palume võtta Viimsi vallavalitsuse sotsiaal-

ametiga ühendust kõigil, kes on huvitatud pro-
jektis osalemisest. Lisateavet projekti sisu koh-
ta saab projektijuht Erika Vahtmäelt (erika.
vahtmae@riigikantselei.ee) tel 6935902 ja pe-
repäevahoiu koordinaatorilt Siiri-Liisi Lääne-
saar (siiri@ut.ee) tel 5200806. Viimsi valla ela-
nikel, kellel on soov tulevikus perepäevahoid-
jana leiba teenima hakata, palume end regist-
reerida vallavalitsuse sotsiaalametis: Reet Järv, 
reet@viimsivv.ee, tel 6066824.
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Meest sõnast
Esimest korda on Naissaare elani-
kel, olgugi neid talviti ainult kaks, 
võimalus saada osa kõigist elektri-
ga kaasnevatest hüvedest.

Seda tänu vallavanem Enn Sau-
le, kes saarel käies lubas meie kü-
lale vajaliku võimsusega diiselge-
neraatori. Nii ka sündis. Kümne 
siinoldud aasta jooksul pole saare-
elanikud just palju näinud mehi, 
kes kord antud sõna peavad. 

Meie tänuavaldus kuulub sa-
muti Viimsi Saared juhile Ants 
Savestile, kes seisis hea kogu ge-
neraatori paigaldamise korraldus-
liku poole eest.

Palju abi on meile argimurede 
lahendamisel osutanud ka Nais-

saare looduspargi direktor Tiit 
Koit, kes varustab meid järjepide-
valt toidu jm eluks vajalikuga. 
Saarel pole ju oma kauplust, ning 
kogu toidukraam jm vajalik tuleb 
tuua mandrilt. 

Oleme koos Naissaare teise ela-
niku Vilsem Villiga oma saare pat-
rioodid ja ei kavatse siit lahkuda.

Peedo Lehtla, Naissaare elanik ja kodu-
loomuuseumi hoidja

Lastesõime 
pikk järjekord
Kevadel on plaanis kolida Viimsis-
se elama. Seoses sellega olen uuri-
nud interneti kaudu valla lasteae-
du. Selgub, et kahe aasta kolme 
kuu vanust last on raske lasteaeda 
panna. Kas Viimsi vald tasub pea-
raha juhul, kui laps käib Tallinnas 

lastaias (sõimes)? Kas lähiajal ehi-
tatakse lasteaedu juurde?

Maila Rikken

Vastab valla haridus- ja noor-
sooameti juhataja Kadi Bruus:

Viimsi vallavalitsus on sõlminud 
lepingu Tallinna haridusametiga 
ning Viimsi vald tasub rahvastiku-
registri andmetel Viimsi valla laste 
eest kohamaksu Tallinna munitsi-
paallasteaedades (ka sõimes).

Praegu on Viimsi vallas vaid üks 
sõimerühm (Leppneemes), kuid 
sel sügisel plaanime avada sõime-
rühma ka Piilupesa lasteaias.

Vallavalitsus plaanib osta ja 
munitsipaallasteaiaks muuta Päi-
keseratta eralasteaia, uusi lasteae-
du projekteerime Randverre ning 
Pringi külasse. Uued lasteaiad ka-
vandatakse ka uute elamurajooni-
de juurde.

Kirjad

Praegu käib Eestis lasteaias umbes iga teine kuni nelja-aastane laps.

Meetootjad korralda-
vad naistepäeval 
kogupereürituse
Eesti Meetootjate Ühendus korral-
dab 5. ja 6. märtsil Tallinnas lillepa-
viljonis kogupereürituse «Mesimagus 
naistepäev».

«Mitmed loengud tutvustavad 
meie puhta eestimaise mee suurepä-
raseid ravi- ja kosmeetilisi omadusi,» 
sõnas meetootjate ühenduse juhatu-
se liige Sirkka Arro. «Naised saavad 
uusi teadmisi meetoitude kasulikku-
sest, iluravist, mesilasvaha-, lõhna- ja 
taimeteraapiast ning meemassaa-
žist.»

Lais valikus pakutakse kingitusi – 
lilli, ehteid, käsitööd, parfümeeriat, 
kosmeetikat, keraamikat, loodusak-
varelle, raamatuid. Degusteerida ja 
kaasa osta saab eri meeliike ja ravi-
vaid meesegusid, müügil on taruvaik 
ja õietolm, mesinikele vajalikud tar-
vikud ja erialakirjandus. 

Naistele loositakse välja näohool-
dus meega, samuti ootab neid mee 
kiirsöömise võistlus, auhinnaks mee-
purgid. Siimusti keraamikatehas 
ootab lapsi savivoolimises kätt harju-
tama. Külastajatele pakutakse mee-
sööke ja -jooke, taustaks muusika.

Meepäeva kava
5. ja 6. märts kell 10-18 
lillepaviljonis

•  10.30 Mesilasvahast kõrvaküünal-
de kasutamise demonstratsioon, 
OÜ Milvesta tegevjuht Milvi Kuiv-
kaev

•  11 Mee kvaliteet ja seda mõjuta-
vad tegurid, keemiadoktor Enn 
Otsa

•  12 Uued vahendid naise iluravis ja 
keha meemassaaž, Siiri Leinatam-
me Ilusalong. Noorendav näokor-
rektuur, üldarst Jekaterina 
Lizunova

•  13 Terve ja sädelev naine, 
Trummi talu perenaine Tiiu Väin-
saar

•  14 Aromaatsed seiklused, aroomi-
terapeut- tervisenõustaja Riina 
Tartu

•  15 Maitsvad ja kasulikud meetoi-
dud, degusteerimine, Põdrasepa 
mesindustalu perenaine Maris 
Tambur

•  16 Mee kiirsöömise võistlus nais-
tele

Uudised

1. aprillil kell 18.00 
Viimsi Huvikeskuses
(Nelgi tee 1)

Muusikafestival
BÄND-ZOO 2005

Musitseerivad
BRIDES IN BLOOM, ÄRA, 

JOHANNES, rasKATARSIS, VAS-LEM, 
KOER ja NEXUS Eestist, 

PHROE  Soomest

Tantsivad
tantsurühm LAINELA  Sauelt,

Petsi Spordiklubi BREAKTANTSURÜHM  
Kuusalust

festivali pilet 30
vanusepiirang 12 kuni 102

Reet Järv
sotsiaalameti 
juhataja

Lapsed hoitud, emad tööl



veebruar  2005 5

HARJUMAA TEATRIPÄEVHARJUMAA TEATRIPÄEVHARJUMAA TEATRIPÄEV

KÕIK PILETID HARJUMAALASTELE 30% SOODUSTUSEGA

Broneerimine tööpäeviti kell 10 - 16

tel 6831 260 ; 50 68 361 eve@opera.ee

20. 03. 2005 kell 19.0020. 03. 2005 kell 19.00

Dirigent Aivo Välja Osades

Roland Liiv

Mart Madiste, Priit Volmer

Heli Veskus, Rauno ElpLavastaja Endrik Kerge

Kostüümid Eldor Renter

Lavakujundus Liina Pihlak

Tartu rahuga tegi Eesti 
maailmapoliitikat 
Kai Maran

Pühapäeval, 1. veebruaril 1920 alanud viimane 
rahukonverentsi koosolek kestis üle kesköö. Ra-
hulepingu allakirjutamise hetkel näitasid kella-
osutid 12.45. Seepärast märgiti rahulepingule 
daatumiks 2. veebruar 1920. 

«Eesti delegatsiooni hingeks oli Jaan Pos-
ka. Seda konverentsilaua taga ja omavahelistel 
nõupidamistel,» kirjutab oma haaravas mäles-
tusteraamatus «Vaikiv ajastu Eestis» William 
Tomingas, Eesti rahudelegatsiooni sekretär.

«Tema kõikumatu rahu, tasakaalukus, sün-
dinud juristi anne igas küsimuses ja olukorras 
leida kähku asja tuum, võime debateerida asja-
likult, loogiliselt, lõid tema isikule autoriteedi ja 
lugupidamise venelaste delegatsiooni juures. 
Isegi kõrkja loomuga barinat (isandat) mängiv 
Krassin (Vene delegatsiooni esialgne juht, toi-
metuse märkus) tundis respekti Poska ees. Ees-
ti võlgneb talle tänu kogu rahutegemise töö eest 
Tartus,» kirjutab Tomingas.

Tartu rahuleping, mida võib pidada tähtsai-
maks Eesti poolt sõlmitud välislepingutest, pa-
ni juriidilise aluse Eesti omariiklusele.

Eesti delegatsiooni juht Tartu rahuläbi-
rääkimistel Venemaaga, juuraharidusega 
Jaan Poska sai välisministriks 24. veebrua-
ril 1918. REPRO

Viimsi ja Pirita tähistasid Tartu rahu ühiselt
Reet Järv

Pirita vabaaja-
keskuses olid 
28. jaanuaril 
koos Viimsi ja 
Pirita piirkonna 
veteranid, et 
tähistada Tartu 
rahu 85. aasta-
päeva. 

Ürituse korraldasid austus-
avaldusena eri aegadel 
Eesti vabaduse eest võidel-
nud sõjameestele Pirita lin-
naosavalitsus ja Viimsi val-
lavalitsus. Avasõnad lausus 
Tallinna abilinnapea Ülle 
Rajasalu. Viimsi vallavoli-
kogu esindajana oli kohal 
ja pidas kõne volikogu esi-
mehe asetäitja Toomas 
Kull. Pirita ja Viimsi vetera-
nide ühenduse esimehena 
võttis sõna viimsilane Kal-
jo Alaküla. Oma tervituse 
andis edasi Pirita linnaosa 
vanem Triinu Rajasalu.

Meeleoluka etteastega 
esines Pirita vabaajakesku-
se naisansambel. Kaetud 
oli rikkalik pidulaud. Viim-
sist oli kohal 11 veterani, 
kellel oli taas võimalus rin-
dekaaslastega meeldivas 
õhkkonnas juttu vesta ja 
möödunud aegu meenuta-
da. Tartu rahu aastapäeval 2. veebruaril viisid Viimsi valla ja Pirita linnaosa juhid pärjad Jaan Poska ja Konstantin Pätsi hauale. 
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Kinnisvara haldajate ja 
hooldajate liit valis 2004. 
aasta Eesti parimaks  kin-
nisvarahalduriks Viimsi Val-
duste OÜ haldusjuhi Sulev 
Jaanuse.  
«Tegemist on Eestimaal ühe noorema eriala-
ga, millel nüüdseks küll aastatepikkused juu-
red ja kogemused,» selgitas Sulev Jaanus Viim-
si Teatajale. «Haldur on see inimene, kes kor-
raldab korteriomanikele nende kinnisvara kor-
rashoiu ja säilitamise nii juriidilise, majandusli-
ku kui  tehnilise poole pealt. Viimastel aastatel 
on sellele lisandunud ka naabrite – korterioma-
nike vahelise sotsiaalse rolli täitmine. Lihtsalt 
öeldes korraldab haldur kõik need kümned ja 
kümned asjad,  mis tagavad kinnisvaraomani-
kele mugavused oma vara muretuks kasuta-
miseks.»

Sain ma õigesti aru, et haldur on sama 
mis korteriühistu juhataja või asutuse ma-
jandusjuhataja?

«Põhimõtteliselt küll – ainult selle erinevu-
sega, et korteriühistu on valdavalt kasumit mit-
tetaotlev korteriomanike ühendus, kus proovi-
takse omavahendite nappuse tõttu kõik ise kor-
raldada ja teha, haldur aga korraldab selle kõik 
teenusena. Viimsi uuselanikele sobib just nen-
de kiire elutempo tõttu spetsialisti pakutav tee-
nus.» 

Minnes tagasi aasta halduri nimetuse 
juurde – millest selline tunnustus?

«Eesti kinnisvarahaldurid ja hooldajad on 
koondunud kinnisvara haldajate ja hooldajate 
liitu. Oleme juba aastaid tegelnud oma liikme-
te ettevõtete hindamisega (sertifitseerimisega) 
ning haldajate ja hooldajate kutsekoolituse ja 
atesteerimisega. Nagu keskajal, nii on ka tä-
napäeval siin kolm taset: meistrid, sellid ja õpi-
poisid. Tee nooremhaldurist vanemhalduriks 
on sama raske kui kõigil muudel erialadel tip-
pujõudmine. Aastate jooksul on mul tulnud hal-
lata selliseid tuntuid objekte nagu McDonalds`ì 
hoone Viru tänaval, Kawe Plaza äri- ja büroo-
hoone, Tiskre VIPde küla, Eesti Lootsi admi-
nistratiivhoone ja Viru Keskus. Lisaks haldab 
meie ettevõtte 12 uut korterelamut Viimsis ja 9 
korterelamut Tallinnas. Suur töökoormus saigi 
selle aunimetuse andmisel määravaks.» 

Mis Viimsi elanikele sellest paremaks lä-
heb, et aasta haldur tegutseb just Viim-
sis?

«Viimsi Valduste OÜ tegutseb parima os-
kusteabe kohaselt. Et mina saaksin olla oma 
ala parim, peavad seda olema ka korterioma-
nikud. Meie kliendid oskavad ja teavad, mida 
tahta ja oodata. Korteriomandiseadus võimal-
dab haldajat määrata viieks aastaks, aga mi-
na olen seda meelt, et mõlemale poolele on 
kasulik teha leping vaid aastaks. Igal aastal toi-
muval üldkoosolekul anname aru oma tegevu-

sest ja rahakuludest ning küsime siis volitusi 
veel aasta oma teenust pakkuda. See on na-
gu topelt kvaliteedikontroll – kui ei sobi, oleme 
alati valmis kõrvale astuma ja laskma elanikel 
ise toimetada ja otsustada.

Sel aastal alustasime Viimsi vallas ka 

ööpäevaringse avarii- ja hooldusteenuse 
pakkumist. Elamuehitus on poolsaarel 
jõudsalt arenenud, kuid nn meistrimehe 
teenust vajavad pidevalt nii korteri-, era-
mu- kui ka ridaelamukorteri omanikud. Ka 
vallas tegutsevad asutused tunnistasid sel-

lise teenuse vägagi vajalikuks. Korterma-
jade soojusvahetite läbipesud, filtrite pu-
hastamised, sanitaartehnilised tööd, soo-
jasõlmede hooldus ja järelevalve – kõigis 
neis valdkondades suudame pakkuda pa-
rimat teenust.»

Uudised

Valmimas on Soosepa 
elurajoon
Pärnamäe külas Soosepa elurajoonis 
kerkivad galeriimajad, ala arendaja 
on Kvaliteetvara OÜ. 

Soosepa elurajoon on tervikliku 
lahendusega kaasaegne elurajoon. 
Elurajooni kõigi majade arhitekt on 
Raul Kõllamaa. Arendaja on tänaseks 
asfalteerinud siseteed ja paigalda-
nud tänavavalgustuse. Kevadel on 
plaanis käivitada haljastusprojekt, 
mille käigus saab kogu elurajoon 
ühtse rohelise ilme.   

Esimese etapi raames valminud 
kolmes esimese galeriimajas elavad 
inimesed juba sees, viimased korter-
elamud saavad valmis maikuus. Järg-
mised kuus maja valmivad selle aasta 
lõpus. 

Kvaliteetvara OÜ on Baltikumis 
tegutsev kinnisvaraettevõte, kelle 
suuremateks arendusprojektideks on 
elurajoonid Soosepas ja Liivanõm-
mel, korterelamud Jüris ja Tallinnas 
Adamsoni tänaval.

Suurim sündimus 
on Viimsis
Mullu registreeriti Harjumaal pere-
konnaseisuosakonna andmetel 1289 
sündi, 651 poissi  ja 638 tüdrukut. 
Kõige rohkem lapsi – 140 – sündis 
Viimsi vallas.

Iive maakonnas on jätkuvalt posi-
tiivne, möödunud aastal tuli ilmale 
89 last rohkem kui eelmisel. Maardu 
linnas sündis 123, Saue vallas 98, Kei-
la linnas 96 ja Harku vallas 89 last.           
Esmasündinuid oli 568, teisi lapsi 
478, kolmandaid 168. 

Rahvastikuminister Paul-Eerik 
Rummo sõnul jätkab valitsus lastega 
perede toetamist, näiteks on etteval-
mistamisel kava tõsta sünnitoetus 
5000 kroonini. Viimsi vallas on sellist 
summat makstud juba pikka aega.

Registreeritud sünnid 
Viimsi vallas
(24. jaanuar – 14. veebruar 2005)

•  Natalja Romanoval ja Kristian 
Kesneril sündis 9. jaanuaril tütar 
NICOLE

•  Kaidi Klaasil ja Tiit Jansonil sündis 
13. jaanuaril tütar ELIISE

•  Evelyn ja Veiko Salustel sündis 28. 
detsembril tütar SABRINA

•  Viktoria Burlakoval ja Stanislav 
Burlakovil sündis 23. jaanuaril tü-
tar ANASTASIA

•  Žanna Kutšeroval ja Igor 
Kutšerovil sündis 7. jaanuaril poeg 
STEFAN

•  Merje ja Rain Haugil sündis 27. 
jaanuaril tütar MARTA

•  Krista Kalbergil ja Henri Ploomil 
sündis 7. jaanuaril tütar BRITA 
MELINDE

•  Kairi ja Alo Maidlal sündis 5. veeb-
ruaril poeg ALBERT

•  Tiina Kihulanel ja Märt Juhanil 
sündis 31. jaanuaril tütar NELE-LIIS

•  Lyn Laidsaar-Kõllol ja Ivar Kõllol 
sündis 8. veebruaril tütar LY-ANN

Tallinna lähiümbrus kogub 
uue kodu otsijate hulgas 
üha enam populaarsust, ja 
nõutuim piirkond on vaiel-
damatult Viimsi. 

Seda näitab kinnisvaraarendajate projektide 
rohkus ja suur nõudlus nende järele, olemas-
oleva kinnisvara kõrge väärtus ning piirkonna 
kinnisvaraturu aktiivsus. 

Viimsi valda on viimastel aastatel rajatud 
mitmeid uusi elamurajoone ja elanike arv sta-
tistikaameti andmetel kasvanud poole võrra. 

Suuremate kinnisvarabüroode kinnisvaraturu 
ülevaateid sirvides võib näha, et sama suundu-
mus jätkub veel pikka aega. Muidugi sõltub pal-
ju pangaintressi poliitikast, kuid lähiajal on see 
endiselt kinnisvara soetajaid soosiv.

Mis ikkagi meelitab Viimsisse elama? Esi-
mesel kohal on kindlasti Tallinna lähedus, sel-
lele järgnevad mererand ja korralik infrastruk-
tuur: multifunktsionaalne SPA, koolid, laste-
aiad... Olemas on ka kohalikud meelelahutus-
asutused ja supermarketid.

Tore on tõdeda, et Viimsi piirkonna kinnis-
vara väärtus võib lähiaastatel vaid tõusuteed 
minna, sest siitkandi arendajad ei mõtle ainult 
kiirele rikastumisele, vaid ka keskkonna väär-
tuse tõstmisele. 

Uusi projekte ellu viies rajatakse ehitiste 
ümbrusesse ka roheline nn puhkeala ja laste-
le sobivad mängupaigad. Suuremate projekti-

de puhul (näiteks Soosepa elurajoon) püütak-
se haljastuprojekti raames luua kogu küla haa-
rav ühtne terviklik kooslus, kus arvestatakse nii 
majade värvi kui ka olemasolevat kõrghaljas-
tust. Möödas on ajad, kus inimene pidi linna 
äärealale kolides ise mõtlema teedele, tänava-
valgustusele ja puhkealadele. 

Rahvastiku kiire juurdevool võib kaasa tuua 
ka negatiivseid ilminguid nagu kuritegevuse 
kasv, vee kvaliteedi ja üldise heakorra langus 
jms. Iga Viimsi elanik peaks seisma hea selle 
eest, et tema kodu oleks kõrges hinnas ka küm-
ne ja viiekümne aasta pärast, s. t suhtuma kõi-
gesse ümbritsevasse hoole ja armastusega. 

Andy Viikmaa
Kvaliteetvara

Eesti parim kinnisvarahaldur 
elab ja töötab Viimsi vallas

Paljud inimesed ihkavad rajada kodu Viimsisse

Sulev Jaanus usub, et aunimetuse andmisel sai määravaks tema suur töökoormus.
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Kai Maran

Viimsi vallamaja kunstikoridoris 
veebruari alguses avatud Kalju 
Suure 125. isikunäitust aitasid 
koostada Viimsi kunstikooli õpila-
sed ja õpetajad. 

«Olime esialgu piltide valikuga 
kimpus, on ju Kalju Suur võrdselt 
hea loodusfotograaf, aktipiltide 
tegija ja kultuurikroonik,» sõnas 
kooli direktor Elle Soop. Nii sai 

näituse märksõnaks tavaline ini-
mene, noor ja vana, tuntud ja 
tundmatu, kaetud ja katmata 
(kui vanameistri enda sõnapruuki 
kasutada).     

Esimese fotoaparaadi ostis Kal-
ju Suur Aserbaidžaanis aega tee-
nides ja on tänini must-valgeile 
fotodele truuks jäänud. On ju 
mustas ja valges kõik varjundid 
koos, tuleb vaid osata vaadata. 

Kalju Suur sai laiemalt tuntuks 

aastail 1981-1994 ajalehe Sirp ja 
Vasar fotoreporterina töötades. 
1995. aastal asutas ta kirjastuse 
Suurkalju, kus on avaldanud põ-
hiliselt oma vahenditega 15  foto-
raamatut. Ta on korraldanud üle 
saja personaalnäituse Eestis, 
Austraalias, Kanadas, Prantsus-
maal, Poolas, Soomes, Ungaris, 
Venemaal, Lätis, Leedus jm. 

Näitus Viimsi vallamajas jääb 
avatuks märtsi lõpuni. 

Vallamajas saab näha 
Kalju Suure fotonäitust 

Paljusid eri aastakümneil sündinud fotosid on huvitav taasavastada autoril endalgi.

Näituse avanud abivallavanem Jaan Alver soovitab vaatajaile vanameistri uusimat foto-
albumit «Veel noppeid kultuurikihist», mis on müügil vallamajas. 2 X KAI MARAN

Kivi Ülesaarel Kolme venna kivi

Prangli saarel on palju vahvaid kive 

Külatanum 3 X LAURI PIIRISAAR

Kas te teate meie saart
päris kaunis on seal vaat
Kivisid meil terve rivi
teistest uhkem Kotkakivi.

Üks neist kivist päris lai
sinna mahub leib ja sai
toiduaineid terve rivi
sai ta nimeks Piknikukivi.

Palju käime saarel ringi
ja kui huvitab see sindki
tule saarele siis näed
oma silmaga sa kaed. 

Vahur Kahro
Prangli põhikool, III klass

Prangli kooli kodulooringi õpilased võtsid 
õpetaja Helju Pärnamaa juhendamisel ette 
retke, et õppida tundma saare kivirahne. 
Tulemuseks on väike reisijuht kõigile saart 
külastavaile turistidele. Pärnamaa sõnul 
on neid üha rohkem, sest mandriinimesed 
alles avastavad nõukogude ajal piiritsoo-
nis olnud saari.

Prangli saarel leidub väga palju suu-
ri huvitavaid kive. Saare kõige suurem ki-
vi on Punanekivi, mil ümbermõõtu 28 m ja 
kõrgust 3,1 m. See kivi olevat vanasti pu-
nast värvi olnud. 

Sadamas muuli juures asub lai kivi, mi-
da nimetataksegi Laiakiviks. Loo metsa 
kõrge kivi ümbermõõt on 19 m ja kõrgus 
3,5 m. Kunagi oli kivil kotkapesa ja selle-
pärast kutsutakse seda Kotkakiviks. Nõia-
kivi seisab Kiburikari juures vees, seal ole-
vat vanasti öösiti salapärane valgus hii-
lanud ja mõned inimesed arvasid, et seal 
elasid nõiad. Üks laev läks seal ka põhja. 

Üks väga huvitav kivi on Jäljekivi, sest 
seal hakkab silma  igasuguseid loomajälgi. 
Jäljekivi kutsutakse ka Kuradikiviks. 

Nutukivi on suur kivi, mille üks külg 

on kogu aeg märg. Vanasti arvati, et see 
kivi nutab. Estali ja Kabeli neeme vahel on 
Ussikivi, kus käidi toigastega usse tapmas. 
Seal lähedal on poolenisti vee sees Hundi-
kivi, millelt lasti maha suur hall hunt. 

Prangli saarel on teisigi nimede-
ga kive: Antsukivi, Moorikivi, Leenukivi, 
Kammilakivi, Rivikivi, Umbekivi, Lambaki-
vi, Laevakivi, Konnakivi, Vinnakivi, Peiuki-
vi, Hobukivi ja Kirbukivi.

Lauri Piirisaar 
V klass, Prangli põhikool
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

21. jaanuar 2005 nr 3
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suuruse kinnitami-
ne
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 30 lg 1 p. 2 ja Viimsi Vallavolikogu 11.03.2003 mää-
rusest nr 11 “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise 
kord”, Viimsi Vallavalitsus m ä ä r a b:
1.Pikendada Viimsi Vallavalitsuse 28.03.2003.a. mää-
ruse nr 14 “Koolieelse eralasteasutuse toetuse suuruse 
kinnitamine” (30.05.2003.a. määruse nr 28 redaktsioo-
nis) kehtivusaega 31. detsembrini 2004.
2.Kinnitada koolieelse eralasteasutuse toetuse suuru-
seks alates 01. jaanuarist 2005.a. 1800.- krooni kuus 
ühe lapse kohta.
3.Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 28.03.2003.
a. määrus nr 14 ja 30.05.2003.a. määrus nr 28.
4.Määrus jõustub 3.päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

21. jaanuar 2005.a. nr 4
Viimsi Vallavalitsuse 17.03.1998.a. määruse nr 11 
muutmine
Võttes aluseks Kohanimesaduse, Viimsi Vallavolikogu 
poolt 09.11.2004.a. otsusega      nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” ja Ain Lest poolt 20.12.2004.
a. esitatud avalduse annab Viimsi Vallavalitsus alljärg-
neva määruse:
1.Muuta Viimsi Vallavalitsuse 17.03.1998.a. korraldu-
ses nr 11 «Teede nimede ja aadresside määramine Rand-
vere külas m/ü-l Liiva» rida « Teeääre tee 5  krunt nr 
16» ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
“ Hoburaua tee 8A krunt 16 “
2.Maomanikul tähistada aadress vastava tähisega 
01.05.2005 aastaks.
3.Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

21. jaanuar 2005.a. nr 5
Tee nimetuse ja aadresside määramine 
Lubja küla
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” ning Viimsi Vallavalitsuse 
poolt 07.01.2005.a. korraldusega nr 8 kehtestatud “Soo-
kalda maaüksuse” detailplaneeringu annab Viimsi Val-
lavalitsus alljärgneva määruse:
1.Määrata Lubja külas vastavalt detailplaneeringule ra-
jatavatele teedele, nimetusteks Sookalda tee ja Sookal-
da põik vastavalt juurdelisatud plaanile.
2.Määrata Sookalda maaüksusel tekkivatele kruntidele 
aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile alljärgne-
valt:
2.1. Lubja küla, Hundi tee 11 krunt nr 1
2.2. Lubja küla, Hundi tee 13 krunt nr 4
2.3. Lubja küla, Hundi tee 15 krunt nr 5
2.4. Lubja küla, Nurme põik 17 krunt nr 8
2.5. Lubja küla, Nurme põik 24 krunt nr 11
2.6. Lubja küla, Nurme põik 28 krunt nr 7
2.7. Lubja küla, Sookalda tee 1 krunt nr 2
2.8. Lubja küla, Sookalda tee 2 krunt nr 3
2.9. Lubja küla, Sookalda tee 3 krunt nr 6
2.10. Lubja küla, Sookalda põik 2 krunt nr 9
3.Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 
01.08.2005. aastaks.
4.Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 
01.10.2005.aastaks.
5.Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

28. jaanuar 2005 nr 6
Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse mää-
ramine 
Aluseks võttes Viimsi Vallavolikogu poolt 15. jaanua-
ri 2002 määrusega nr 1 kinnitatud, 10.12.2002 määru-
sega nr 36, 11.02.2003 määrusega nr 8, 09.03.2004 mää-
rusega nr 4 ja 09.11.2004 määrusega nr 20 muudetud 
“Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja 
maksmise kord” punkt 24 ja arvestades Vallavolikogu 
sotsiaalkomisjoni 18.01.2005 istungi ettepanekut (p.p 
2), Viimsi Vallavalitsus määrab:
1.Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste 
suurused (kroonides) järgmiselt:
1.1.sünnitoetuse määr 5000.-
1.2.põhikooli I klassi mineva lapse toetus 
1000.-
1.3.lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus ku-
ni 500.-
1.4.ravimitoetus kuni 1200.-

1.5.vanurite tähtpäeva toetus kuni 300.-
1.6.matusetoetus 1000.-
1.7.Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toe-
tus   200.- kuus
1.8.maamaksu toetus kuni 1500.-
1.9.erakorraline  toetus kuni 2000.-

2.Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 30.01.2004.
a. määrus nr 4.
3.Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

28. jaanuar 2005.a. nr 7
Aadresside määramine 
Randvere külas
Võttes aluseks kohanimesaduse, Viimsi Vallavolikogu 
poolt 09.11.2004.a. otsusega      nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra”, Viimsi Vallavalitsuse 
02.04.2004.a. korraldusega nr 251 kehtestatud “Koral-
li tee 36,38,40 ja 42 kruntide detailplaneeringu” ja And-
rus Laisaar poolt 03.01.2005.a. esitatud avalduse annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.Määrata Randvere külas Koralli tee äärde vastavalt 
kehtestatud detailplaneeringule ja Viimsi Vallavalitsu-
se poolt 27.12.2004.a. välja antud ehitusloale nr 3782, 
püstitatavale elamule aadressiks KORALLI TEE 33 
vastavalt juurdelisatud plaanile.
2.Elamu omanikul tähistada aadress vastava tähisega 
01.05.2005 aastaks.
3.Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

04. veebruar 2005 nr 9
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud Kohani-
me määramise korra täitmiseks, Viimsi Vallavalit-
suse töökorra punkti 6.1 alusel.
Viimsi Vallavalitsuse Kohanimekomisjoni põhimää-
rus
1.Üldsätted
1.1.Viimsi Vallavalitsuse kohanimekomisjon (edaspi-
di: komisjon) on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: valla-
valitsuse) juures alatise komisjonina tegutsev nõuandev 
organ eesmärgiga nõustada vallavalitsust kohanimede 
määramisel, korraldamisel ja kasutamisel.
1.2.Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muu-
datusi vallavalitsus.

2.Komisjoni koosseis
2.1.Komisjoni kuulub 4-6 liiget, kes kinnitatakse ko-
misjoni liikmeks ja arvatakse komisjonist välja valla-
valitsuse otsusega.

3.Komisjoni töökorraldus
3.1.Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekud 
toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvar-
talis. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja seda juha-
tab komisjoni esimees.
3.2.Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kut-
suda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, 
kes ei kuulu komisjoni koosseisu. 
3.3.Komisjoni sekretär valmistab ette komisjoni koos-
olekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku proto-
kolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.
3.4.Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui ko-
hal on vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjo-
ni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega lahti-
sel hääletusel. Häälte võrdsuse korral on otsustav ko-
misjoni esimehe hääl.
3.5.Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatak-
se kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla 
koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eri-
arvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosole-
ku dokumente säilitab komisjoni sekretär.
3.6.Komisjon on aruandluskohuslane vallavalitsuse ees.
3.7.Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga val-
la kohanimedega seotud õigusaktide vastuvõtmisel.

4.Komisjoni pädevus
4.1.Komisjoni pädevusse kuulub: 
4.1.1.arutada oma koosolekutel Viimsi vallaga seondu-
vaid kohanimevaliku küsimusi väikekohtadele ja teis-
tele objektidele;
4.1.2.ette valmistada vallavalitsuse õigusaktide eelnõu-
sid kohanime määramiseks, muutmiseks, taastamiseks 
või kehtetuks tunnistamiseks;
4.1.3.teha ettepanekuid kohanimede ning kohanimesid 
sisaldavate objektinimetuste kohta ametiasutustele või 
ametiisikutele, kes on pädevad neid määrama, muutma 
ja kehtetuks tunnistama; 
4.1.4.teha vallavalitsusele ettepanekuid kohanimede 

määramist reguleerivate ja kohanimedega seotud riigi 
või linna õigusaktide koostamiseks või muutmiseks;
4.1.5.kooskõlastada ametlikke või mitteametlikke ko-
hanimesid ja neid sisaldavaid objektinimetusi vastavalt 
kohanimede määramise korrale.

5.Komisjoni õigused
5.1.Komisjonil on õigus: 
5.1.1.saada komisjoni tegevuseks vajalikku infot ja do-
kumente valla asutustelt;
5.1.2.kaasata komisjoni töösse asjatundjaid;
5.1.3.küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Va-
litsuse poolt moodustatud kohanimenõukogult või eks-
perthinnangut Vabariigi Valitsuse poolt määratud nime-
teaduslikult usaldusasutuselt;
5.1.4.avalikustada oma tegevust meediakanalite kau-
du.

6.Komisjoni tegevuse lõpetamine
6.1.Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

7.Rakendussätted
7.1.Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist val-
lavalitsuse kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

11. veebruar 2005 nr 10
Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja 
lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku 
maksumuse kinnitamine 2005. aastaks
Võttes aluseks Haridusseaduse § 7 lg 2 p 3, Põhikooli- 
ja gümnaasiumiseaduse § 441 lg 3; Koolieelse lasteasu-
tuse seaduse § 27 lg 7; Vabariigi Valitsuse 30.10.2001.
a. määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude kat-
mises osalemise kord” § 3 lg 1 ja 2 ning Viimsi Valla-
volikogu 18.01.2005.a. määrusega nr 3 vastu võetud 
Viimsi valla 2005.a. eelarve, Viimsi Vallavalitsus mää-
rab:
1.Kinnitada Viimsi valla eelarvest kaetava õpilaskoha 
tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurused 2005. 
aastaks valla munitsipaalkoolides; huvialakoolides ja 
lasteaedades alljärgnevalt:
krooni
 aastas kuus
1.1.Viimsi Keskkool  12058,3  1004,85
1.2.Püünsi Põhikool  22591,6  1882,60
1.3.Prangli Põhikool  58241  4853,40

1.4.MLA Viimsi Lasteaiad  39640,4  3303,40
1.4.1.Lasteaed Piilupesa  38994,4  3249,50
1.4.2.Lasteaed Pargi  36725,5  3060,50
1.4.3.Püünsi Lasteaed  24786,9  2065,60
1.4.4.Leppneeme Lasteaed  58054,8  4837,90

1.5.Viimsi Muusikakool  19531,1  1627,6
1.6.Viimsi Kunstikool    9514,4  792,8
2.Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Val-
lakantseleis.
3.Määrust rakendada 1. jaanuarist 2005.a.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

11. veebruar 2005.a. nr 11
Tee nimetuse ja aadresside määramine Metsakasti 
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud 
“Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu 
poolt 15.08.2000.a. otsusega nr 165 kehtestatud “Met-
sakasti IV maaüksuse” detailplaneeringu ning arvesta-
des OÜ Beadman poolt 26.11.2004.a. esitatud avaldust 
annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Metsakasti külas asuvale teele, mis algab 
Riiasöödi teelt nimetuseks Kesaniidu tee vastavalt juur-
delisatud plaanile.
2.Määrata Metsakasti IV maaüksusel tekkivatele krun-
tidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaa-
nile:
2.1. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 3 krunt nr 1
2.2. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 4 krunt nr 13
2.3. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 5 krunt nr 2
2.4. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 6 krunt nr 14
2.5. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 7 krunt nr 3
2.6. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 8 krunt nr 15
2.7. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 9 krunt nr 4
2.8. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 10 krunt nr 16
2.9. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 11 krunt nr 5
2.10. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 12 krunt nr 17
2.11. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 13 krunt nr 6
2.12. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 14 krunt nr 12
2.13. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 15 krunt nr 7 
2.14. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 17 krunt nr 8
2.15. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 19 krunt nr 9
2.16. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 21 krunt nr 10

2.17. Metsakasti küla, Kesaniidu tee 23 krunt nr 11
2.18. Metsakasti küla, Riiasöödi tee 30 puurkaevu 
krunt
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 Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

VIIMSI VALLAVOLIKOGU  08.02.2005 ISTUNGI 
OTSUSED

nr 12  Osaühing Viimsi Haldus osakapitali 
suurendamine

nr 13  OÜ-lt Haabneeme Lasteaed võlakohustuse 
ülevõtmine 3 miljoni suuruses summas

nr 14 Detailplaneeringu algatamine: Lubja 
külas, maaüksuste Lubja I ja II, maaüksuse 
Tammeõue, maaüksuse Heldri II ning 
Randvere tee vaheline ala

nr 15  Detailplaneeringu algatamine: Randvere 
külas, maaüksus Viilupi

nr 16 Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004 otsuse nr 
118 “Isikliku kasutusõiguse seadmine 
munitsi paal omandis olevale kinnistule” p. 
1.1 muutmine

nr 17  Teede kinnistute ja nende juurde kuuluvate 
rajatiste valla omandisse võtmine

nr 18 Vallavara võõrandamine otsustuskorras 
AS-le Viimsi Vesi: Haabneeme alevikus, 
Salu tee 10 asuv tuletõrjeveehoidla

08.02.2005  ISTUNGI OTSUSED

08. VEEBRUAR 2005 NR 12
Osaühing Viimsi Haldus osakapitali 
suurendamine
Võttes aluseks Äriseadustiku § 168 lg 1 ja lg 2, 
Kohaliku oma   valitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 
p 25 ning Viimsi valla põhimääruse § 50 lg 3 ja 
arvestades vajadust tagada Viimsi Keskkooli uue hoone 
rajamine Haabneeme alevikus, arvestades Vallavolikogu 
eelarvekomisjoni 07.02.2005. a seisukohta, Viimsi 
Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.Suurendada Viimsi vallale kuuluva osaühing Viimsi 

Haldus (reg.kood 10618178) osakapitali 
täiendavate rahaliste sissemaksete teel 28 200 
000.- (kahekümne kaheksa miljoni kahesaja 
tuhande) krooni võrra.

2.Vallavalitsusel teostada kõik toimingud käesoleva 
otsuse p. 1 täitmiseks. 

3.Otsus jõustub vastuvõtmisest.
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

08. VEEBRUAR 2005 NR 13
OÜ-lt Haabneeme Lasteaed võlakohustuse 
ülevõtmine 3 miljoni suuruses summas
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 1 p 8, § 35 lg 5 ja Viimsi valla põhimääruse § 
18 lg 1 p 8 ning võttes arvesse, et Viimsi Vallavolikogu 
14.12.2004. a otsusega nr 116 otsustati omandada OÜ 
Haabneeme Lasteaed (reg.kood 10874711) osanikult 
H.-R.Kuningas’elt 500 000.- krooni (25%) suurune 
osalus OÜ Haabneeme Lasteaed osakapitalist ning 
asjaolu, et audiitor R.Volt’i 27.09.2004. a arvamuse 
kohaselt on  OÜ-l Haabneeme Lasteaed AS Viskari 
ees 8 623 000.- (kaheksa miljoni kuuesaja kahekümne 
kolme tuhande) krooni suurune võlgnevus ja kuulanud 
ära sellekohased selgitused vajadusest parandada OÜ 
Haabneeme Lasteaed finantsseisundit tagamaks lasteaia 
häireteta töö, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b:
1.Võtta AS-le Viskari võlgnevuse tasumise kohustusest 

OÜ-lt Haabneeme Lasteaed üle 3 000 000.- 
(kolme miljoni) krooni suurune osa tingimusega, 
et Viimsi vallal on selle summa AS-le Viskari 
tasumiseks aega 2 (kaks) aastat, arvates 
sellekohase lepingu sõlmimisest Viimsi valla, OÜ 
Haabneeme Lasteaed ja AS-i Viskari vahel ning 
AS Viskari loobub intressi nõudmisest.

1.1.OÜ-lt Haabneeme Lasteaed ülevõetud kohustuse 
summa OÜ-lt Haabneeme Lasteaed Viimsi 
valla kasuks sissenõudmise küsimus 
otsustada pärast seda, kui kogu ülevõetud 
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kohustuse summa, 3 000 000.- (kolm 
miljonit) krooni, on Viimsi valla poolt AS-
le Viskari tasutud. 

2. Anda Viimsi vallavanemale volitused vormistada ja 
kirjutada Viimsi valla nimel alla kohustuse 
ülevõtmise lepingule ja sellega seotud 
dokumentidele. 

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

08. VEEBRUAR 2005 NR 14
Detailplaneeringu algatamine: Lubja külas, maaüksuste 
Lubja I ja II, maaüksuse Tammeõue, maaüksuse Heldri 
II ning Randvere tee vaheline ala
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 
10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla 
ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 alusel ja arvestades 
maa- ja pla nee ri mis komisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse 
ettepanekut,  Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja külas, 
maaüksuste Lubja I ja II, maaüksuse Tammeõue, 
maaüksuse Heldri II ning Randvere tee vahelisel alal 
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe 
muutmiseks maa tu lun dusmaast sotsiaalmaaks ja 
osaliselt väikeelamumaaks, eesmärgiga kavandada 
asukoht lasteaed-algkoolile koos vajaliku 
infrastruktuuriga ja määrata ehitusõigus väikeelamute 
ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud 
skeemile.
2.  Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse 

planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul 
alates detailplaneeringu lähte ülesande koos tamise 
kuupäevast. Tähtajaks mitte esitamisel lugeda 
käesoleva otsuse säte nimetatud territooriumi detail-
planeeringu algatamise osas kehtetuks.

3.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 19. 
augusti 2003. a otsus nr 92.

4. Otsus jõustub teata vaks te ge misest.
5.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 

Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-
des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule haldus kohtumenetluse 
seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. VEEBRUAR 2005 NR 15
Detailplaneeringu algatamine: Randvere külas, 
maaüksus Viilupi
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 
10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla 
ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 alusel ja arvestades 
maa- ja pla nee rimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse 
ettepanekut,  Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Randvere 
külas, maaüksusel Viilupi üldplaneeringujärgse 
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast 
elamumaaks, eesmärgiga jagada kinnistu kaheks 
elamukrundiks ja määrata ehitusõigus üksikelamute 
ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud 
skeemile.
2. Detailplaneeringuga määrata iseseisev katastriüksus 
kinnistut läbivale teele, mis on juurdepääsuks 
maaüksusele Kajari.
3. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse 
planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul 
alates detailplaneeringu lähteülesande koostamise 
kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva 
otsuse säte nimetatud territooriumi detailplaneeringu 
algatamise osas kehtetuks.
4. Otsus jõustub teatavaks te ge mi sest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide hal dusmenetluse seaduse §-des 
71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna 
Halduskohtule haldus kohtumenetluse seadustiku §-
des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

08.02.2005  ISTUNGI MÄÄRUSED

08. VEEBRUAR 2005 NR 5
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 3 
“Viimsi valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine” 
muutmine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 
23 ja     § 24 lg 3 ning Viimsi Vallavolikogu 13. mai 
2003 määrusega nr 18 kehtestatud ja 09. novembri 
2004 määrusega nr 19 muudetud Viimsi valla eelarve 
koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra 
§ 7 lg 1 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse 
ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
m ä ä r a b:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005. a määrusega 

nr 3 vastuvõetud Viimsi valla 2005. aasta eelarvet 
ning vastu võtta Viimsi valla 2005. a eelarve 
muudatus vastavalt lisale nr. 1.

2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

L I S A  1
VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
08.02.2005 MÄÄRUSELE NR 5

VIIMSI VALLA 2005. AASTA EELARVE 
MUUTMINE

 kroonides
I Vähendada kulusid  28 200 000

sh. 09 2202 Viimsi uus kool 
 28 200 000

II Finantseeringu tehingute muu da tu sed

Suurendada
10111 Aktsiate ja osade ost
 28 200 000

08. VEEBRUAR 2005 NR 6
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 5 ning Spordiseaduse § 10 lg 2 p 
2 ja § 16 lg 1 ja lg 3 alusel.

VIIMSI VALLA EELARVEST SPORDIKOOLIDELE 
JA SPORDIKLUBIDELE

TOETUSE ANDMISE KORD

1. Üldsätted
1.1. Viimsi valla eelarvest spordikoolidele ja 
spordiklubidele toetuse andmise kord (edaspidi kord) 
sätestab Viimsi valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi 
vallaeelarvest) toetatavate spordialadega tegelemiseks 
toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse 
andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve 
teostamise korra. 
1.2. Toetust antakse spordikoolidele ja spordiklubidele 
(edaspidi taotleja), kes on registreeritud mitte tu lun-
dusühingute ja sihtasutuste registris. 
1.3. Käesolev kord ei laiene nendele spordiklubidele, 
kes on tegutsenud taotluse esitamise momendiks Viimsi 
vallas vähem kui 1 (üks) aasta. 
1.4. Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale 
vallaeelarvest sporditegevuse toetamiseks ettenähtud 
vahendite arvelt vastavalt Viimsi Vallavolikogu 
(edaspidi Vallavolikogu) poolt kehtestatud toetatavate 
spordialade loetelule (Lisa 1) ja Viimsi Vallavalitsuse 
(edaspidi Vallavalitsus) poolt kinnitatud spordiklubi 
toetuse määrale.
1.5. Toetust antakse sporditegevuseks, mis toimub 
Viimsi valla haldusterritooriumil või treeningbaasi 
puudumise tõttu selle lähiümbruses ning on suunatud 
lastele ja noortele vanuses 7-19 aastat, kelle elukoht 
rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas.
1.6. Toetust antakse spordiklubidele ja spordikoolidele, 
kus kvalifitseeritud treenerite juhendamisel tagatakse 
lastele regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus.

1.7. Toetuse jagamisel võetakse Viimsi vallas 
tegutsevate klubide puhul arvesse tegelikke majanda-
mis kulusid.
1.8. Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjonil on 
õigus määrata toetusi taotluste alusel spordialadele, 
mis ei ole nimetatud käesoleva korra punktis 1.4 (Lisa 
1).

2. Toetuse taotlemine ja määramine
2.1. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, 
mis esitatakse Vallavalitsusele. Toetust eraldatakse 
üheks kalendriaastaks. Taotlus esitatakse järgmise aasta 
kohta kuni eelmise aasta 1. novembrini. Toetuse 
taotlemise vormi kinnitab Vallavalitsus.
2.2. Taotlusele lisab taotleja alljärgnevad 
dokumendid:
2.2.1. maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise 
kohta;
2.2.2. jooksva aasta tegevusaruanne 1. oktoobri 
seisuga; 
2.2.3. järgneva aasta eelarve;
2.2.4. treenerite ning laste ja noorte nimekirjad.
2.3. Vallavalitsus kontrollib 10 (kümne) päeva jooksul, 
arvates taotluse esitamise päevast esitatud dokumentide 
vastavust käesoleva korra punktis 2.2 sätestatud 
nõuetele. Puuduste esinemisel teatab Vallavalitsus 
sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste 
kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui 
taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, 
tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus 
toetuse andmiseks lõpetatakse.
2.4. Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi 
Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjon (edaspidi 
komisjon).
2.5. Toetuste määramisel lähtub komisjon järgmistest 
kriteeriumitest:
2.5.1. sporditegevus on suunatud Vallavolikogu poolt 
kehtestatud toetatavate spordialade loetelus nimetatud 
spordialadega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 
7-19 aastat, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel 
on Viimsi vallas;
2.5.2. sporditegevus, millele toetust taotletakse, toimub 
Viimsi valla haldusterritooriumil või treeningbaasi 
puudumise tõttu selle lähiümbruses; 
2.5.3. sporditegevuseks toetust taotlev spordiklubi on 
taotluse esitamise momendiks tegutsenud Viimsis 
vähemalt 1 (üks) aasta;
2.5.4. treeningud toimuvad algkooliealistele vähemalt 
2 (kaks) korda ning vanematele lastele ja noortele 
vähemalt 3 (kolm) korda nädalas;
2.5.5. toetuse suurus arvestatakse vastavalt laste ja 
noorte arvule, võttes aluseks vallaeelarves 
sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendid;
2.5.6. iga lapse ja noore kohta eraldatakse vallaeelarvest 
toetust Vallavalitsuse poolt kinnitatud toetuse määrale 
üks kord aastas;
2.5.7. juhul, kui üks laps või noor osaleb mitme klubi 
tegevuses, jagatakse eraldatav summa võrdsetes osades 
kahele esimesele taotlejale. 
2.6. Komisjon vaatab läbi esitatud taotlused kuni 2 
(kahe) kuu jooksul ning teeb Vallavalitsusele ettepaneku 
toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise 
tingimuste kohta. 
2.7. Komisjoni otsuse alusel otsustab toetuse andmise 
Vallavalitsus. Kui komisjon ei ole toetuste määramisel 
arvestanud käesolevat korda, on Vallavalitsusel õigus 
saata materjalid komisjonile uuesti läbivaatamiseks. 
Komisjon peab materjalid uuesti läbi vaatama 1 (ühe) 
kuu jooksul.
2.8. Toetuse andmisest, mitteandmisest või taotluse 
komisjonile uuesti läbivaatamisele saatmisest teavitab 
Vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 (kümne) päeva 
jooksul, arvates vastava otsuse tegemise päevast.

3. Lepingu sõlmimine
3.1. Ühe (1) kuu jooksul arvates komisjoni toetuse 
andmise otsuse tegemise päevast sõlmib Vallavalitsuse 
esindaja taotlejaga vormikohase lepingu, milles 
sätestatakse:
3.1.1. toetuse saaja;
3.1.2. toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
3.1.3. toetatavate laste ja noorte arv;
3.1.4. õppe-treeningtöö meetodid ja treeningmaht;
3.1.5. toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik, 

eelistades sealjuures kvartaalseid makseid;
3.1.6. toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise 
tingimused;
3.1.7. sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
3.1.8. toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja 
kord. 
3.2. Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei 
jõua, tagastab Vallavalitsus taotluse koos selle lisadega 
taotlejale ning menetlus toetuse taotlemiseks loetakse 
lõppenuks.

4. Aruandlus ja kontroll
4.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama aruande 
toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul 
pärast toetusperioodi lõppu. Vallavalitsusel on õigus 
nõuda aruande juurde kuludokumente ning teostada 
toetuse kasutamise sihipärasuse kontrolli, nõuda 
seletusi ja vahearuandeid.
4.2. Kui toetuse saaja ei esita punktis 4.1 nõutud 
dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise 
kohta, on Vallavalitsusel õigus toetuse saajaga leping 
lõpetada. 
4.3. Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni 
liikmetel on õigus ning valla spordimetoodikul on 
kohustus kogu toetusperioodi jooksul kontrollida 
toetuse sihipärast kasutamist ning lepingu tingimuste 
täitmist.

5. Rakendussätted
5.1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11. 
märtsi 2003. a määrus nr 9 «Viimsi valla eelarvest 
toetatavate spordialade loetelu ning spordikoolidele ja 
spordiklubidele toetuse andmise korra II lugemine ja 
kinnitamine».
5.2. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi 
Teataja» ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
6. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok, Volikogu esimees

LISA 1
VIIMSI VALLAVOLIKOGU
08. VEEBRUARI 2005 MÄÄRUSELE NR 6.

VIIMSI VALLA EELARVEST TOETATAVATE 
SPORDIALADE LOETELU AASTAKS 2005

1. Spordialad:

1.1 Jalgpall;
1.2 Kergejõustik;
1.3 Korvpall;
1.4 Käsipall;
1.5 Võrkpall;
1.6 Sulgpall;
1.7 Tennis;
1.8 Purjetamine;
1.9 Ujumine;
1.10 Rulluisutamine;
1.11 Võimlemine.

08. veebruar 2005 nr 7
Üüri piirmäära kehtestamine

Võttes aluseks Elamuseaduse § 371 ning Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1.Kehtestada Viimsi valla haldusterritooriumil asuvatele 

munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri 
piirmääraks 12 (kaksteist) krooni eluruumi 
üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus.

2.Viimsi Vallavalitsusel kehtestada punktis 1 näidatud 
piirmäärast lähtudes üürimäärad Viimsi vallale 
kuuluvatele eluruumidele, arvestades nende 
asukohta ja heakorrastustaset.

3.Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
21.08.2001. a määrus nr 10 «Üüri piirmäära 
kehtestamine».

4.Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja» ja 
Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.

5.Määrus jõustub 10. päeval pärast avalikustamist 
ajalehes «Viimsi Teataja».

Madis Saretok, Volikogu esimees 
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SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID MÄRTSIKUU HÄLLILASTELE!

EMILIE PAPPEL 12.03 92
LEINARD LUIGE 09.03 91
MARTA JÄRVERAND 20.03 91
AURELIE URBANIK 04.03 90
FEODOR KALJUSTE 06.03 87
ÕIE-RENATE KILM 12.03 87
ALEKSANDRA PANINA 21.03 87
ILSE PIIRMAA 25.03 87
AGNES RAJANDU 26.03 87
OLGA LUIGAND 28.03 85
LEIDA TOMINGAS 29.03 87
VANDA-ELISE ROMAN 16.03 84
LINDA JANSON 20.03 84
SALME TALI 12.03 83

ALEKSANDER JANSON 14.03 82
ILSE TEEPERE 07.03 81
SELMA ROO 11.03 81

SINAIDA TAIMELA 11.03 81
LUULE PEDRA 02.03 75
VIIVE KAITSA 15.03 70
KURT INGERMAN 16.03 70
MÄRT-HALJAND KITSING  20.03 70
OLEV TOLMUSK 01.03 65
MATI KUUSKLA 02.03 65
TOOMAS LAUSMAA 03.03 65
VEERA EBENEK 04.03 65
AIMI PAALANDI 14.03 65
ANTS FELDING 27.03 65
LEONID PUZÕREV 28.03 65
ARVU HELDE  30.03 65
HEINAR TOMINGAS 30.03 65

KALLID 
KAASKODANIKUD! 
MEIE MEREÄÄRSE VALLA MAA-

DELE ON SUUSALUND ANTUD VÄ-
GA KASINALT, SEDA JÄTKUB KA LU-
MERIKKAL TALVEL VAID PAARIKS 
KUUKS. 

PALUN HOIDKE OMA NELJARAT-
TALISED JA NELJAJALGSED SÕB-
RAD SENIKS SUUSARADADEST 
EEMAL. KINDLASTI MAHUB MEID 
SEDA ROHKEM KÕRVUTI, MIDA 
SÕBRALIKUMAD ME OLEME!

Viimsi valla 
meistrivõistlused 

murdmaa-
suusatamises  

Rohuneeme puhkealal 
12.märtsil.  

Ühisstart kell 12.

Lisainfo Tiia Tamm, 
spordimetoodik
Tel 6090980 ja 

51965243, e-post 
tiia@viimsivald.ee

Kõige pikema vastlaliu saab Laidoneri pargis

Viimsi veteranid jõudsid 
Harju meistrivõistlustel 
medaliteni
Harjumaa meistrivõistlused murdmaa-
suusatamises peeti Aegviidus Kõrvemaa 
matka- ja suusakeskuses 29. jaanuaril.

Viimsi esindus oli kohal 22 võistlejaga 
ja  tuleb kiita meie veterane, kes jõudsid  
oma tulemustega ka medalivõiduni. 

N35 klassis tuli 3 km kolmandaks Riin 
Õng  ajaga 13.11, M50 klassis võitis 4,5 
km Aleksander Tishtshenkov ajaga 11.44 
ja M60 tuli 4,5 km distantsil kolmandaks 
Jaan Viirmaa  ajaga 13.51. 

Napilt jäi naiste 3 km sõidus medali-
konkurentsist välja Ingrid Roht, saavuta-
des 4. koha ajaga 13.43. M16 vanuseklas-
si 3 km sai Hendriko Talvik ajaga 9.48 sa-
muti 4. tulemuse.

Võistluste protokolliga saab lähemalt 
tutvuda Harjumaa spordiliidu kodulehel 
www.harjusport.ee

Suusarajad ootavad 
tervisesportlasi
Maakonna meistrivõistlustega samal ajal 
said tunduvalt rahulikumas tempos kau-
nist loodust ja mõnusaid suusaradu nau-
tida ka Viimsi tervisesportlased. 

Kui mõnel suusahuvilisel jäi 19. veeb-
ruaril toimunud Kõrvemaa külastus kahe 
silma vahele, siis  selle hooaja viimane ter-
visesõit on plaanis 13. märtsil. Jälgige rek-
laami ja hoidke ühendust spordimetoodi-
kuga. Suusabuss ei ole meile veel väikeseks 
jäänud, alati mahub huvilisi juurde ja lund 
jätkub Kõrvemaal kindlasti kauemakski!

Veebruari alguses said  Rohuneemes 
sisse aetud ka meie oma valla suusarajad. 
Paika pandi ka suusarajale viitavad sildid, 
aga kohe jätkus neidki, kes teiste tööd ja 
vaeva miskiks ei pea.

Spordiuudised

Stardi ootel (vasakult) on Kristel Küti, 
Mairit Meite ja Kaisa Rebane.

28. veebruar – 
2. märts

Harjumaa koolidevahelised võistlused võrkpallis 
(kuni 9. kl) Hansapanga kooliliiga. Keilas.

28. veebruar – 
3. märts

Harjumaa noorte meistrivõistlused minikorvpallis, 
poisid D-vanusekl. Keilas.

4.-6. märts Eesti X maatalimängude finaalvõistlused. Põlvamaal.

12. märts Harjumaa meistrivõistlused lauatennises. Tallinnas.

12. märts, 
kl 12

Viimsi valla meistrivõistlused murdmaasuusatami-
ses. Rohuneemes.

13. märts 
kl 10

Viimsi tervisesportlaste suusasõit Kõrvemaale. 
Aegviidus.

17. märts Harjumaa koolidevahelised võistlused sisekerge-
jõustikus. Tallinnas.

18. märts Harjumaa omavalitsustöötajate talispordipäev. 
Aegviidus.

19. märts Harjumaa puuetega inimeste spordipäev. Keilas.

SPORDIKALENDER

Kuivamaa 
sõudmises 
parimad 
selgunud
Tiia Tamm

22.jaanuaril peeti  meie spordihallis VI  Viim-
si karikavõistlused sõudeergomeetritel, ko-
genud korraldajaks spordiselts Marathon 
Rein Raspeli eestvedamisel. 

Nädal hiljem oli sel alal oodata  talvist 
rahvusvahelist tippsündmust Alfa 2005, see-
tõttu võis loota ka tugevamate sõudjate osa-
lemist. Nood aga  jäid siiski tulemata, sest 
mujal toimus suurkogunemine, ja seega 
avanes meie võistlusest osavõtjail parim 
võimalus auhinnalauale lähemale astuda.

1990. aastal ja hiljem sündinud poiste 
neljast osalejast võitis 500 m Hannes 
Nõgisto (Tallinn)ajaga 1.37,4. Teise koha 
sai  Aksel Erik Viimsist (1.39,2) ja  kolman-
da Ott Aarma Tallinnast (1.44,6). 

1988.-1989. a sündinud poiste 1000 m 
võitis Norman Leemets Viimsist ajaga 
3.12,0, jättes 2. ja 3. kohale Tallinna noor-
mehed Mario Lindau (3.13,5) ja Madis Pär-
na (3.16,3). Selles vanuseklassis oli osale-
jaid seitse ja Norman võitis omavanuste 
seas juba kolmandat aastat järjest. 

Kuni 75 kg meeste 1000 m tuli kolmikvõit 
koduvalda: 1. Ivar Kütsen (3.15,2), 2. Mar tin 
Roots (3.18,2) ja 3. Anti Roots (3.18,5). Ras-
kema kaaluga meeste hulgas läks esikoht 
pealinlaste vahel jagamisele: 1.-2. Kristo Kat-
tel ja Sergei Morzakov ajaga 3.03,0. Kol-
mandaks jäi Viimsi mees Mihkel Nagel aja-
ga 3.15,2. Veteranide võidu võttis Tallinna 
mees Madis Lõhmus ajaga 3.05,6, jättes tei-
seks Mati Märtsoni (3.28,2). Kolmandaks tu-
li Toomas Talviku (3.49,0) Viimsist. 

Naiste 500 m sõudmises oli osalejaid 
sama palju kui auhinnasaajaid: võitis Tallin-
na neiu Kaisa Rebane 1.44,4, teine oli  Kris-
tel Küti Viimsist 1.52,6 ja kolmas Mairit Meite 
Muugalt ajaga 1.58,4.

Võistkonnavõistluses oli osalejaid viis, 
kõik Viimsiga seotud: esimene Viimsi SPA 
(Ivar Kütsen-Andre Pukk, 1.26,5),  teine koht 
Viimsi Keskkoolile (Tanel Rebane-Andri Väl-
jaots,  1.28,3). Kolmandaks tuli spordiselts 
Marathon (Toomas Kulles-Anar Laur, 1.35,0),  
neljandaks Favoriidid (Kristofer Kask-
Lennard Tuulmets, 1.38,6) ja viiendaks TIK 
(Aksel Erik-Hannes Nõgisto,   1.42,7).

Korraldaja poolt suur tänu toetajatele – 
Reebok, SPAViimsi Tervis, KB ja Viimsi val-
lavalitsus! 

Vastlapäev oli tänavu 8. veeb-
ruaril, aga valla populaarsem liu-
mägi Laidoneri mõisa taga sai ju-
ba varem libedaks sõidetud ning 
seda tuldi proovima ka kauge-
malt. 

Tiia Tamm

Püünsi koolist tuli kohale lausa 
kaks bussitäit lapsi. Tehti kelgutamist
eatevõistlusi, lasti niisama liugu, 
prooviti vastlavurri «laulma» saada, 
joodi sooja teed ning 
võistuliulaskmise võitjad said vastla-
kuklitega ninaaluse valgeks teha. 

Laste kõrval oli tore näha ka mitut 
töökollektiivi lõunaaega vastlapäeva 
vääriliselt veetmas. Palju elevust teki-
tas saanisõit Laidoneri pargis. Kuna 
päris hobune sel aastal saaniga tulla 
ei saanud, asendati see vastsoetatud 
lumekelguga, kuhu sõitjaid jätkus 
päris mitmekümne ringi jagu.

Väljakuulutatud originaalsema 
liuvahendi konkursi jaoks viitsis tõsi-
semalt  vaeva näha vaid üks loomin-
guline kollektiiv ning ämbritäis suuri 
õunu kuulus seega konkurentsitult 
Ott-Sander Rosina ja Julius Sotkase 
meeskonnale. Päeva krooniks oli ke-
na päike. Kadi ja Reet vallavalitsuse võistkonnast olid tublid vurritajad. Liugu saab lasta mitut moodi.



Metalli koristamine. Tel 56 95 77 13.
________________________________
Ostame MEREKONTEINERI 3 m, 
6 m või 12 m. Tel 50 150 65.
________________________________
Müüa sõiduautod järelmaksuga. Sisse-
maks alates 8000 kroonist. 
Valikus u 10 sõiduautot. Info 56 564196.
________________________________
KODUARVUTITE HOOLDUS: viirus-
test ja parasiittarkvarast puhastamine, tu-
lemüüride ja viirusetõrje programmide pai-
galdamine (vabavara) jms. Kojukutsed töö-
välisel ajal. Hind kokkuleppel. Microsof-
ti kutsetunnistus. Tel 5184882. Kalmer.
________________________________
Raamatupidamisteenused, KÜ, MTÜ, 
FIE, OÜ, vanad perioodid, aastaarunded. 
Küsi lisainfot tel 52 73 923 või 
erten@erten.ee
________________________________
Politseiametnik soovib üürida tuba 
Viimsis või selle läheduses. Kiire! 
Tel 5035274.
________________________________
Otsime lapsehoidjat viiekuusele poisile 
2-3 päeval nädalas Püünsi külas. 
Tel 5137789.
________________________________
Vajatakse kiiresti abi saksa keele õppi-
misel. Kontakttelefon 51910708, Ita.
________________________________
Otsime toredat ja kohusetundlikku hoid-
jat kaheaastasele tüdrukule kahel korral 
nädalas kuni maikuu lõpuni. 
Tel 51 60 498.
________________________________
Müüa kahetoaline korter Mereranna teel. 
Tel 566 46 709.
________________________________
Spetsialistid teevad teie marjapõõsaste 
ja õunapuude võralõikusi. Suvel aiahool-
dus. Tel 52 30 607, 52 160 37.
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Rannapubi ja restoran Paat
vajab oma töökasse kollektiivi

NÕUDEPESIJAT, KOKKI
KELNEREID, ETTEKANDJAID

 Informatsioon telefonil 609 0840; 609 0839
CV saata paat@ag.ee

Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa

KAS SOOVID KIIRELT JA

MUGAVALT SOETADA UUT

KODU?

Aitame müüa vana ja

leida uut – just

Teile sobivas piirkonnas.

TASUTA kinnisvaraalane

konsultatsioon!

Küsi julgelt!

KAS SOOVID KIIRELT JA

MUGAVALT SOETADA UUT

KODU?

Aitame müüa vana ja

leida uut – just

Teile sobivas piirkonnas.

TASUTA kinnisvaraalane

konsultatsioon!

Küsi julgelt!

Kaili Tamm

Tel. 66 84 700,

56 268 258

Kaili Tamm

Tel. 66 84 700,

56 268 258

www.1partner.ee

Kas on külm? 
Helistage meile!

Ökoloogiliselt puhas 
puitlaastbrikett 

1t kott alates 900 kr tonn ja 
30 kg kotti pakituna alates 

1400 kr tonn. 

Samuti müügil 
puidugraanul 1650 kr tonn 

ja  
pakitud kaminapuud 

(lepp, kask). 

Transport Tallinnas ja 
Viimsis alates 0,5 t 

tasuta. 

Väikeste koguste müük 
kohapeal. 

Asume Silikaltsiidi 7, 
Männiku.

Avatud E-R 9-17 , L 10-15 
Tel 6559182, 56623546 

Tellimusi võimalik vormistada 
ka internetis  

www.joutsel.ee

Kasutatud 
riiete müük 

3. märtsil kell 12

Viimsi 
kultuurikeskuses

OPTIKAKAUPLUS
Viimsi Tervis SPA hotellis

Avatud  E-R k 9.30-18; L k 9.30-14

Silmaarsti või optiku vastuvõtule registreerida tel 606 1031

Suur valik prilliraame ja teisi optikatooteid

Viimsi elanikele 15% hinnasoodustust.

KARDINASALONG

Nüüd Viimsi Marketis 
II korrusel

•  Tekstiilkardinate, 
voldikute, paneelide 
valmistamine

•  Ribakardinate, 
kardinapuude, 
ruloode, lamellide 
müük ja paigaldus

E-R 11 – 19
L, P 11 – 17

Tel 6051388

Parimad hinnad, 
usaldusväärne töö, 

soodsad tingimused.

Iga liiki puu- ja 
metallitööd.

Tel 5695 7713.
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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

KÜTTEÕLI 
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA

Info ja tellimine telefonidel
601 0645
601 0648

www.urgenoil.ee

AS Urgen Oil omab 
pikaajalist kogemust 
vedelkütuste müügil.

Tule veeda lõbus sünnipäev 
või muu tähtpäev Pirita 
Bowlingclub’is.

Selleks on meil pakkuda 
erinevaid pakette nii lastele 
kui ka täiskasvanutele.

Lisainformatsioon
6 300 120, 6 300 121
www.bowlingclub.ee
pirita@bowlingclub.ee

OMAAED OÜ
•  Piirde aedade ja väravate valmista-

mine ja paigaldus, haljastustööd.
•  Muru ja istikute istutamine, kiviteede 

rajamine, terasside ja kuuride ehitus, 
muruniitmine ja aia pidev hooldus.

omaaed@hot.ee

 LAUPÄEVAL, 26. VEEBRUARIL KELL 17.00 
 VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

  PETERBURI

 LOOMADE TSIRKUS
KAVAS:

 ekvilibrist rullidel ja redelil, 
 ahvid, koerad, tiigerpüüton, karu Funtik, lõbus kloun 
 * peale etenduse lõppu võimalus pildistada koos loomadega

Info telefonidelt:    MTÜ Viimsi Huvikeskus  60 66 838 
                              Kalle Erm                    50 59 043 
                               Angela Süldre              56 47 10 87 

 Lisainfo: www.huvikeskus.ee 

PÄÄSE 25 KROONI

LAUPÄEVAL, 26. VEEBRUARIL KELL 17.00 
VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

 PETERBURI

LOOMADE TSIRKUS


