
Iga aastaga üha korrastatumat ilmet omandav Laidoneri park kutsub jalutama.

Mõisapargi nägu uueneb
Mai algul valge ülastevai-
baga kattunud Laidoneri 
pargis valitsesid veel paar 
aastat tagasi rohkem võsa 
ja nõgesed, nüüdseks on 
park tänu suurte ja väikes-
te ühisele tööle sootuks 
uue ilme saanud. 

Suuremahulised planeerimis- ja haljas-
tustööd jätkuvad ka sel suvel. «Puhasta-
takse kahte tiiki, tellitud on pargi dend-
roloogiline analüüs ning paigaldatakse 
uusi pinke,» selgitas kommunaalameti 
juhataja Indrek Mäeküngas.

Viimsi õpilasmaleval on juba aastaid 
tore tava, et pargis toimetab üks noor-
terühm. «Nii saab olema ka sel aastal,» 
lubas Mäeküngas. 

Mõisaparki on valla tellimusel raja-
tud ligi 330 000 krooni maksma läinud 
pargivalgustus, mis koosneb 25 valgus-
tusmastist. Paraku jõudsid vandaalid 
mai algul tööle hakanud valgustitest ju-
ba mõne päeva jooksul seitse puruks vi-
sata ja üks post löödi ka upakile. «Teki-
tatud kahju pole väga suur, 10 000 kroo-
ni, kuid töötuju võib see häirida küll,» 
mainis Mäeküngas. 

Lisaks võtab valgustuse taastamine 

aega, kuna valgustid on valitud mitte 
kõige tavalisemad ehk pole nii-öelda le-
tikaup, mis kohe ja alati võtta, lisas 
ta.

Vald kavandab jätkata pargivalgus-
tuse projektikohast ehitust. Ligi 70 tule-
vase valgusallika hulgas saab kahepool-
selt valgustatud ka pargiallee.

Mõisapargi Pargi tee ja Alpikanni tee 
ristmiku lähedale on valla tellimusel 
juunikuus kerkimas väike laste mängu-
väljak. Seegi piirkond saab valgustuse.

Laidoneri mõisa ja Pargi lasteaia va-
helisele maale rajab vald mitmed spor-
diväljakud, kus peaksid mänguvõimalu-
se leidma kõik Viimsi igat  masti palli-
mängijad. Uudsena on plaanis rajada ka 
väike rulaväljak.

Praegu on asi veel projektide tellimi-
se järgus, kuigi kahe mänguväljaku ehi-
tuse ettevalmistustööd juba käivad ja 
platsid on killustikuga kaetud. 

Kai Maran

Algasid koolimaja 
vundamendi 
süvendustööd
Peatöövõtja Merko Ehitus alustas 
mai algul Viimsi uue keskkoolihoone 
ehitusplatsil pinnase tasandustöödega.

Haabneeme alevikku 1300 lapsele 
kavandatud 20 000 m2 suurune koo-
lihoone valmib järgmise aasta juulis. 
(VT)

Leppneeme tee saab 
korda suve lõpuks
Põhja Regionaalne Maanteeamet, en-
dise nimega Harju Teedevalitsus, sõl-
mis 3,1 km pikkuse riigimaantee 
Leppneeme tee rekonstrueerimise le-
pingu ASiga ASPI.

«Tööd algavad juba sel kuul ning 
praegune auklik ja kitsas tee saab 
korda augusti lõpuks,» sõnas vallava-
nem Enn Sau. 

Maanteeamet on lubanud korral-
dada ka u 400 m pikkuse Leppneeme 
sadama tee hooldusremondi.

Valla tellimusel ehitab AS ASPI 
jalgratta- ja jalgtee Leppneeme küla 
sildist kuni Kiigemäe tee alguseni ehk 
endise busside ümberpööramiskohani. 
Tee kogupikkus on 1,5 km. (VT)
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Madis Talijärv, Viimsi 
metsaülem: «Metsa-
raie ja metsauuendus 
on Viimsi metskon-
nas tasakaalus.»

Loe lk 3

Abivallavanem Jaan 
Alver astus Estonias pub-

liku ette paaniflöödi-
ga. Ülevaadet Marieli 
laulustuudio hooaja 

lõpukontserdist 

Loe lk 6

Vald kindlustab kallast
Jaanuaritormis 1,2 km ulatuses hä-
vinud Rohuneeme jalgratta- ja jalg-
tee saab korda hiljemalt sügiseks. 
«Plaanis on taastada mitte ainult 
kergliiklusteed, vaid teha ka olulises 
mahus kaldakindlustustöid,» sõnas 
abivallavanem Rein Frolov.  

Rohuneeme tee kaldakindlustuse 
ning jalgratta- ja jalgtee taastusre-
mondi projektidega sai vald tegelema 
hakata lume sulamise järel, mil osu-
tud võimalikuks hinnata tormi tege-
likke purustusi.  

Projektide valmimise järel kuulu-
tab vald välja riigihanke. «Kuna te-
gemist on tavalisest tee-ehitusest 
keerulisema objektiga, ei saa kavan-
dada tee valmimist oluliselt enne sep-
tembrikuud,» märkis Folov.

Ehitustöid aitab rahastada riik 
1,248 miljoni krooniga. (VT)

Selguvad maakonna 
kaunimad külad
Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
(HOL) eestvedamisel toimuvale kon-
kursile Ilus Küla esitavad omavalit-
sused parimad külad 20. juuliks. 
Konkursi siht on innustada maakon-
na elanikke korrastama elukeskkon-
da ja väärtustama oma kodukanti. 

Ülevaatus konkursi parimate väl-
jaselgitamiseks toimub juuli viimasel 
nädalal, tulemused tehakse teatavaks 
isadepäevaks.

Kolme kaunimat küla autasustab 
HOL rahalise preemia ja tunnistuse-
ga. Peaauhinnaks on 20 000 krooni. 
Konkursi võitja esitatakse autasusta-
miseks vabariigi presidendile. 

Osalemistingimused ja hindamis-
kriteeriumid on saadaval Harju maa-
valitsuse kodulehel (www.harju.ee) 
ning HOLi kodulehel (www.hol.ee). 
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28. mail kell 17
toimub 

Mustpeade Majas 
(Tallinn, Pikk t 26) 

Viimsi muusikakooli 
kevadkontsert 

Esinevad solistid, ansamb-
lid ja orkester 

Sissepääs tasuta

Kelvingi külavanem Ants-Hem-
bo Lindemann (vasakul) võttis 
maavalitsuse esindajalt vastu 
Ilusa Küla konkursi II auhinna 
aastal 2003.

Randvere maanteest on 
põhiosa rekonstrueeritud
Randvere maantee teise etapi rekonst-
rueerimistööd on jõudnud lõppjärku. 

ASi Koger & Partnerid rekonst-
rueeritud lõik tee 3,9 ja 7,3 km vahel 
saab mais  ka korraliku haljastuse. 
Samuti haljastatakse valla tellimusel 
ehitatud jalgratta- ja jalgteega piir-
nev ala teelõigul, mis jääb 3,9 ja 5,4 
km vahele. (VT)

VIIMSI SPORDIVÄLJAKUD

Viimsi aleviku tulevased spordivälja-
kud:
• Mini skate-park
• Korv- ja võrkpalliväljakud
• Rannavõrkpalli mänguplats
• Tenniseväljakud
• Minijalgpalli- ja käsipalliväljak
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Toimetus ootab kaastöid ja rek-
laame e-posti aadressil 
kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toi-
metusse või saata postiga aad-
ressil Nelgi tee 1, Viimsi 
74001, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kirju ja teisi 
kaastöid nende selguse huvides 
toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub iga kuu viimasel 
reedel, v.a riigipühad. Juulikuus 
leht ei ilmu.

Peatoimetaja  Kai Maran
                       tel 606 6833.

Toimetuse kolleegium: 
Enn Sau, Madis Saretok, 
Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, 
Eino Pe da nik.

Trükki toimetanud AS Postimees
Trükiarv 5500.

Väljaandja Viimsi vallavalitsus
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Mäealuse kaitseala moodustami-
se idee on ajanud liikvele eri  
huvigrupid, 20. aprillil valla-

majas peetud avalikule koosolekule 
jõudsid enamjaolt need, keda volikogu 
plaan ilmselgelt ärritab.

Kuna olen ka ise põlisviimsilane, 
hämmastas mind just maaomanike, 
sealhulgas mitmendat põlve, vastuseis. 
Ilmnes, et ühest küljest ollakse valmis 
Viimsi metsaalasid kaitsma ja taunitak-
se vohavat ehitustegevust, kuid niipea, 
kui kaitse puudutab kellegi koduõue, 
muutuvad seisukohad põhjalikult. Toe-
tutakse ka keskkonnaekspertidele, kes 
ei näe Lubja ja Pärnamäe küla põldudel 
ja heinamaadel midagi väärtuslikku. 
Ekspertarvamused on aga tihti tellija nä-
gu.  

Loomulikult võiks palju küsimusi la-
hendada planeeringutega, kuid Viimsi 
ja ka teistes linnalähedastes valdades on 
üldplaneeringujärgse maakasutuse siht-
otstarbe muutmine kujunenud suisa ru-
tiinseks toiminguks. Nii võib end ühel 
heal päeval leida rahuliku elukeskkon-
na asemel keset tiheasustust, mis on 
mitmes põliskülas juba juhtunud. Kui 
kavandatavale kaitsealale jäävate maa-
de omanikud sellise tulevikuga päri on, 
siis jäävad volikogu ja tema komisjoni-
de ning nende poolt kutsutud eksperti-
de ponnistused viljatuks. 

Lubja–Pärnamäe piirkond on selles 
suhtes õnnelikus seisus, et seda po-
le kuigi ulatuslikult tabanud kol-

hoosiaegne suvilate ega individuaalela-
mute rajamise laine ning seni (loodeta-
vasti ka edaspidi) on võidud end tunda 
tõelise peremehena omal maal. 

See, et kaitseala valitsejaks on kee-
gi teine, ei tähenda kaugeltki ainult pii-
ranguid. Maa väärtus looduslike koos-
luste taastumisega pigem kasvab, kui 
vaimusilmas osatakse näha enamat ku-
püüridega sillutatud ruutmeetritest. 
90ndate aastate lõpuni oli suurim maa-
de kasutaja Viimsi Farmer. 

Põllud hakkasid sööti jääma juba en-
ne selle tegevuse lõpetamist, kuid põl-
lupidamise ja loomakasvatuse üldise 
hääbumise tagajärg oli, et suurtele maa-
aladele polnud enam rakendust. Täna 
on Viimsi valda küll alles jäänud mõni 
vintske talunik, aga nendelt, kellele maa 
pole tootmisvahend, nõuab selle korras-
hoidmine tugevat motivatsiooni. Maa 
raiskulaskmine pole ilmselt kuskil taot-
luslik, kuid selle säilitamine nõuab vae-
va. 

Koos suurfarmide kadumisega on 
kadunud ka tehnika, mis põllu- ja hei-
namaade hooldamisel hädavajalik. Kä-
sitsi ju mitmehektarisest maalapist üle 
ei käi. Siin on koht, kus vallavalitsus kui 
kaitseala potentsiaalne valitseja saaks 
näidata head tahet. Looduslike ja pool-
looduslike avamaakoosluste säilimine 
on ju üks kaitseala toimimise eesmär-
ke. 

Söötis põllust liigirikka niidu saami-
seks kulub ka regulaarse niitmise ja/või 
karjatamisega aastaid, kuid tulemus 
peaks vaeva väärt olema. Ehkki kaitse-

ala ja kogu Viimsi poolsaare pindalast 
suurem osa on metsamaa, peetakse 
väärtuslikemaks rannaniite ja  -karja-
maid.  Kahjuks on täisehitamise ja hobi 
korras loomapidamise hääbumise tõttu 
valdav osa rannakülade avamaakooslu-
si kas hävinud või hooldamatusest võ-
sastunud. 

Lubja-Pärnamäe piirkond on tõesti 
viimane pelgupaik, kui räägime tervik-
likust looduskeskkonnast, mitte üksiku-
test niidulapikestest. Teisalt peaks igati 
soosima maaharimist, mis on Viimsi lõu-
napoolsetes külades olnud traditsiooni-
line. Küllap tuleb kaitseala valitsejal te-
ha talupidajatega ka mõningaid komp-
romisse, eriti väetiste ja tõrjevahendite 
kasutamise osas. 

Hoopis raskem on muuta juba välja-
kujunenud hoiakuid. Kui uute elurajoo-
nide juures on normiks saanud nii-öel-
da projekteeritud haljastus, siis väga vä-
hesed tulevad selle peale, et hoida alles 
looduslik pinnas koos sinna aastaküm-
neid ja -sadu kuulunud taimede ja muu 
üsna rikkaliku elustikuga. 

Looduslikust elukeskkonnast võõr-
dumine on juba nii sügav, et traditsioo-
nilise maakasutuse jätkajaid, eriti tihe-
asustusaladel, peetakse  ka Viimsi vallas 
poolearulisteks. Ometi olen näiteks Sak-
samaal kohanud looduslikke niite ja kar-
jamaid lausa linnakvartalite keskel. 

Oluline aspekt nii laiaulatusliku 
kaitseala juures on virgestuslik. 

Randvere metsas tähistatud 
matkarada on leidnud mõõdukalt vil-
gast kasutamist, kuid Viimsi poolsaare-
le võib suhteliselt väikeste kulutustega 
luua uusi niinimetatud rohekoridore, 
mis ühendaks ala näiteks Rohuneeme 
puhkekeskusega. See võimaldaks tundi-
depikkust liikumist kas jalgsi, ratsa, jalg-
rattaga või suuskadega tiheasustusala-
dele sattumata. 

Inimtulva ei maksa karta maa- ega 
metsaomanikel, sest populaarsemate 
loodusturismi aladega ei hakka Viimsi 
kindlasti võistlema. ATV-de, mootorsaa-
nide ja džiipidega «külaliste» eest ei 
kaitse paraku ka rangeim kaitseala.

Volikogu on raske otsuse ees. Koha-
like kaitsemüürist läbisurumine võib ku-
juneda saatuslikuks, aga teisalt ootavad 
oma võimalust ka kinnisvaraarendajad. 
Leian, et sellises olukorras on siiski mõt-
tekam kohaliku võimuga ühist asja aja-
da, jättes meenutamata varasemad eba-
meeldivad kogemused. 

Kinnisvaraarendajad võivad küll lu-
bada kena kodu kauni miljööga, kuid 
loodushoid jääb nende prioriteetide hul-
gas kahjuks viimaste sekka. Alati ei ta-
su uskuda ka naabrit, kes ei kavatse 
maad müüa või kruntideks tükeldada.    

Kinnisvarausksete survele vastuseis-
miseks käisid Mähe, Merivälja ja Pirita 
seltsid hiljaaegu välja koguni rahvuspar-
gi loomise idee Tallinna linna piirides. 
Loodetavasti kulgeb Viimsis protsess 
edaspidi rahulikuma dialoogiga ja voli-
kogu teeb otsuse, mis annab suurema 
kindluse tuleviku suhtes praegustele ela-
nikele ja ka  nende järeltulijatele.

 

Andres Jaanus

Kevadkuud tõid 
kultuuribuumi

Kevad on Viimsis kaasa too-
nud tõelise kultuuribuumi. 
Lavalaudadel astuvad edu-

kalt üles artistid mudilastest mem-
medeni ja õpilastest vallavõimude-
ni. 

Edukalt tähendab Viimsi mõis-
tes seda, et enamikelt konkurssi-
delt tuuakse esikohad. Aprillis sai 
Viimsi keskkooli teatritrupp Harju 
maakonda esindades sipsikrevüü 
eest Pärnus  Eesti kooliteatrite fes-
tivalil grand prix  (suure Vändra 
karu kujul), Viimsi muusikakooli 
õpilased jõudsid samal ajal esikol-
mikusse nii maakondlikul, üleriigi-
lisel kui ka rahvusvahelisel noorte 
talentide konkursil. Viimsi huvikes-
kuse nooremad laululapsed tunnis-
tati parimaks Harjumaa lauluvõist-
lusel. 

Armastus kaunite kunstide vas-
tu seob eri koole ja eri põlvkondi. 
Nii sündis menumuusikal «Valge tee 
kutse» Viimsi keskkooli, muusika-
kooli ning kunstikooli õpilaste ja 
õpetajate ühistöö tulemusena. Eten-
duses osalenud ligi 40-liikmelises 
muusikakooli orkestris mängisid nii 
lapsed kui ka nende vanemad. 

Ka näitusetegevus kogub hoo-
gu. Kalju Suure fotonäituse valla-
maja teisel korrusel vahetas äsja 
välja kunstikooli õpilaste näitus, 
SPA tervisekeskuse teisel korrusel 
avas kuu algul oma fotonäituse 
Tunne Kelam. 

Meie vallas elab palju moe-
kunstnikke, skulptoreid ja vitraaži-
meistreid, keda kohalikud ehk ei 
tunnegi Viimsi kunstnikena, kuid 
kel huvi isikunäitustega ka koduval-
las esineda täiesti olemas. Siin aga 
seab omad piirid ruumipuudus. 
Moenäitust, skulptuure või valgust 
vajavaid vitraaže ju vallamaja või 
tervisekeskuse koridoridesse üles ei 
pane. 

Kuu algul lõid ehitusmehed ko-
pa maasse uue keskkoolihoone ehi-
tusplatsil. Loodetavasti saab ruu-
mikas hoones tulevikus oma koha 
ka aastaringne kunstigalerii. Hoo-
ne valgusrikas ja läbi päeva päike-
sele avatud ideelahendus näib 
kunstikoridori kujundamiseks igati 
sobivat.

KUUJUTT Vaateid kaitseala kõrvalt

Tulevase Mäealuse kaitseala väärtuseks on mitmekesine maastik.

Aitäh tegijatele
Aitäh neile, kes Tammneeme ja Rand-
vere rahvale tasuta sõiduvõimaluse 
pakkusid. Küllap läks see vallale mi-
dagi ka maksma, kuid hoolitseda 
oma inimeste eest on ju tema meel-
div kohustus. Nüüd saab idakalda 
rahvas kergemini Tallinna sõiduks 
linnaliini bussi peale ja pärast koju 
tagasi.

Töö käib Hansunõmme bussipeatu-
se juures maanteel. Üle-firma mehi ja 
masinaid on kohati teeservad täis. Tee 
läheb siledamaks, teeservad lageda-
maks, liiklemine kujuneb järjest meel-
divamaks.

Kas on vallal plaanis midagi muuta 
ka suvesooja lähenedes? Tihendada 
38. bussi sõidugraafikut? Buss on ko-
hati pungil täis. Randvere inimesi 
ootab Tallinna uues terminaalis 38. 
bussi päris hulgi. Tore oleks, kui sõidu-

graafik tiheneks, nii et suveõhtul saaks 
ka pärast kella üheksat Tallinnast koju 
sõita, kas teatrist, kontserdilt või mui-
du külapealt.

Sellised need inimesed on – tee 
neile head, ja nemad küsivad veel lisa. 
Sel teemal võib näiteid tuua veelgi. 

Elion paigaldas varakevadel Rand-
veresse telefonikaablid, tuues need iga 
elamu piirini. Sealt edasi viib iga pere 
kaabli tuppa, ja lauatelefon ongi ole-
mas. Mis nüüd telefoni üle nii väga 
rõõmustada, mobiilid ju peaaegu igal 
olemas – ent internetiühendus läheb 
kiiremaks ja odavamaks.

Elion olevat lubanud meie ülestuh-
nitud kraavi- ja aiapervedki tasandada 
ning haljastada, aga seda oleme oota-
ma jäänudki. Nii on hästi näha, milline 
peremees raatsib oma aiataguse ise 
korda teha ja kes Elioni korralikkust 
ootama jääbki. Nüüd on meie Randve-
re küla majaühistute teeservad segi na-

gu Kört-Pärtli särk pühapäeva hommi-
kul.

Järgmise rõõmsa tööna ootame 
siiakanti Viimsi Vee meistrimehi, kes 
uued torud paigaldavad ja kanalisat-
siooni toimima saavad. Puhas vesi kõi-
gepealt. Vaikselt loodame, et ehk tee-
vad nad pärast korda ka meie auk-au-
gu-kõrval-tükk-siledat-teed. Andsime 
Silva-ühistu teed vallale üle ja nüüd 
on, kellele loota.

Lootustest veel. Et meie aia taha 
heinamaale kerkib kool, tuleb kauban-
duskeskus ja perearstindus. Nii polegi 
inimeste soovidel lõppu.

HELLE METS     

Uut vallaliini peaks 
pikendama

Kaaluda võiks Viimsi valla liini nr 3 pi-
kendamist Ecolandini. See parandaks 

oluliselt transporditingimusi ja suuren-
daks ka reisijate arvu. Praeguse korral-
dusega on varsti võimalik liin sulgeda 
ja öelda, et reisijaid ei ole. 

ANU VALDIN

Vastab valla kommunaalameti juhataja 
Indrek Mäeküngas:
Ühistranspordiseaduse kohaselt saab 
vald korraldada reisijate vedu oma 
haldusterritooriumil. Omavalitsuste 
piire ületava bussiliikluse korral on te-
gemist maakondliku ühistranspordi 
korraldusega, millega tegeleb MTÜ 
Harjumaa Ühistranspordikeskus.

Keskus esitab vallavalitsusele ette-
panekud Tallinna ja Viimsi ühistrans-
pordisüsteemi ja ühispiletisüsteemi in-
tegreerimiseks maikuu lõpuks.

Esimesi reaalseid tulemusi on 
oodata alates 1. septembrist.

Vallaliin nr 3 Tammneeme – Hansu-
nõmme toimib kuni septembrini.

KIRJAD kai@viimsivv.ee

Kai Maran
Peatoimetaja
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Põhiosa Viimsi poolsaare 
metsadest moodustab kait-
semets, mida majandab ja 
korrastab Viimsi metskond. 
Kuidas see täpselt käib, sel-
le kohta jagas 7. mail mets-
konnamajas selgitusi üle 
kümne aasta kohaliku 
metskonna tööd juhatanud 
Madis Talijärv.

Suuruselt on Viimsi metskond koos Nar-
va metskonnaga Eestis väikseim. Viimsi 
metskonna alla kuulub ka Raasiku, Rae, 
Kiili, Saku ja Saue valla metsi. 

Tuntud on metskonna igasügisesed 
metsakoristustalgud «Mets puhtaks!» 
koos koolilastega. Viimsi koolilastega on 
metskonnal juba traditsiooniliselt tihe si-
de, ka paljud bioloogiatunnid viiakse lä-
bi metskonnamaja õppeklassis.

Miks lubatakse lageraiet?
Kelvingi külavanem Ants-Hembo Lin-

demann küsis teeäärsetele palgivirnade-
le viidates, miks lubatakse kaitsemetsas 
raiuda veel täies elujõus puid. Madis Ta-
lijärve selgitustest ilmnes, et olukord on 
siiski kontrolli all. Kui üks käsi kirjutab 
raielubasid, siis teine istutab metsa. 
Metskonna lageraie ja metsauuendus-
mahud Viimsi poolsaarel on võrdsed – 

16-20 ha aastas. Hektari uuendamiseks 
on vaja 2200 kuuse- ja 3000 männiisti-
kut.

Viimsi mets on suhteliselt vana. Val-
davalt on tegu kuusikutega, kus paljudel 
aladel puud murdumas ja kuivamas. Tur-
beraie võib kohati olla nagu koera saba 
jupikaupa raiumine, sõnas Talijärv. Ük-
sikud kasvamajäänud puud jäävad tor-
mide meelevalda ning tekkinud tormi-
murdu on veelgi raskem koristada, mets 
muutub läbimatuks. 

«Kui värske raielangi tekkimine on 
kõigile silmaga näha, siis seda, et sama-
le langile on aasta pärast ka uus kuusik 
kasvama pandud, märkab teekäija alles 
kümmekonna aasta pärast,» nentis Tali-
järv. Uuenduslangid nõuavad pidevat 
tööd ja pealetungiva võsaga võitlemist, 
et uus metsatukk saaks elujõu. 

Lähtume alati parimast metsateadu-
sest ja -seadusest, rõhutas Talijärv. Oma-
tahtsi metskond midagi otsustada ei saa-
gi. Kõik metsanduskavad, nii raided kui 
ka uuendused, käivad läbi mitme amet-
konna sõela. Aluskavad koostab sõltu-
matu ekspert, metsauuendus- ja raiema-
hud kinnitab metsakaitse- ja metsauuen-
duskeskus, loa tööde alustamiseks võib 
anda Harjumaa keskkonnateenistus. 

Prügi kasvab metsa all
Suur probleem on prügi. Mitte nii-

võrd laste mahapillatud krõpsupaberid, 
vaid lausa kalluritega metsa sokutatud 
prahilaadungid. 

Lubja külavanem Elle Kristlepa sõnul 
on üks selliseid kohti Metsasihi tee. Või-

malik lahendus oleks siin tee sulgemine 
sõidukitele, kuid vallavanem Enn Sau 
sõnul ei saa seda teha enne teiste ühen-
dusteede valmimist. 

Metsaülem Talijärv pakkus välja tõk-
kepuu varianti, kuigi puu võidakse liht-
salt maha sõita. Prügikallajate meelis-
paik on ka Tädu kuuse lähedus Randve-
res, paraku kadusid sügisel sinna pan-
dud prügikastid kahe päevaga, nentis Ta-
lijärv. Randvere sügisel valminud matka-
rada külastatakse tihedalt, kuid lõkke-
platsi kasutajad on põletuspuudena ära  
kasutanud ka puude varjualuse.

Ehitusprahi metsa peitmise üks põh-
jusi võib olla üha kerkiv prügiveo hind. 
Jüri Tõnts tegi ettepaneku nõuda ehitus-
loa andmisel ka ehitusprahi äraviimise 
kviitungi ettenäitamist. Vallavanema sõ-
nul  pole see paraku võimalik, sest ehi-
tusloa andmisele on seadusega kindlad 
nõuded paika pandud. 

Randvere aiandusühistus Taru on ju-
hatuse esimehe Jüri Tõntsi sõnul asi kor-
raldatud sirgjooneliselt – suuremõõtme-
lise prügi tarbeks on ühistu aastaringselt 
rentinud 2,5 kantmeetri suuruse kontei-
neri, mida prügiveofirma Ragnar Sells 
iga nädal regulaarselt tühjendab. Samal 
viisil peaksid talitama teisedki ühistud, 
on Tõnts veendunud. 

Lepingu rahaline maksumus ei ole 
suur, 30 krooni kuus ühistu 71 liikme 
peale jagatuna. Paraku näib paljudele 
mugavam lahendus olevat metsaalune. 
Olen ise mitu korda näinud, kus uhke-
test autodest prügikotte metsa alla tõs-
tetakse, nentis Tõnts. Päris kahju on las-

test, kes sügisel koos metskonnaga «Mets 
puhtaks!» päevade raames metsaalused 
püüdlikult ära koristavad, kui juba mõ-
ne päeva pärast on pilt endine, lisas ta.   

Külavanemate ja metskonna 
infovahetus olgu tõhusam 

Metsaseadus ei nõua uute kavade 
kooskõlastamist kohaliku omavalitsuse-
ga, kuid vallavanema ettepanekul võe-
takse edaspidi heaks tavaks metsandus-
kavad külavanematega läbi arutada. Sa-
muti hoolitsevad külavanemad selle eest, 
et info nii tulevaste raiete kui ka  uute is-
tutuslankide kohta jõuaks ka külaelani-
keni. 

Randvere külavanem Madis Kaasik 
andis edasi elanike soovi teha metsas 
rohkem hooldusraiet ja vedada välja üm-
berkukkunud puud, et metsas saaks ka 
mõnusalt jalutada. Metsaülema sõnul 
aga võib mahalangenud puude äraveda-
mine metsale rohkem kahju kui kasu te-
ha, sest seljas pole keegi nõus neid ära 
tooma ja traktoritee tegemine kahjustab 
teisi puid jm metsakooslust. Samas oli 
Talijärv nõus sellega, et tormimurdudes 
mahalangenud küttepuid on mõistlik 
tarbepuudeks koju viia. Selliseid lube on 
metskond soovijaile ka andnud. 

Vallavanem Sau ettepanekul võiks 
metsasihid korda teha jalutajate ja jalg-
ratturite jaoks. Talijärve sõnul on sellele 
mõeldud,   sügisel avatud Randvere kol-
mekilomeetrist õpperada on plaanis  pi-
kendada Äigrumäeni ning rajada ka 
uusi.

Kai Maran

Looduskaitsekuud alustasid metsaistutustalgutega Jüri Tõnts Randverest (vasakult), vallavanem Enn Sau, külavanemad Madis Kaasik, Arvi Piirsalu, 
Elle Kristlepp ja metsaülem Madis Talijärv. 

Vallavalitsus taotleb 
toetuste määra tõstmist
Viimsi vallavalitsus teeb volikogu 
eelarvekomisjonile ettepaneku leida 
tänavuse aasta lisaeelarvest täienda-
valt 100 000 krooni ühekordsete toe-
tuste maksmiseks eakatele.  

«Toetusi tuleb suurendada, kuna  
ravimite, abivahendite ning taastus-
ravi hinnad kasvavad kiiremini kui 
riik jõuab pensione tõsta,»  selgitas 
vallavanem Enn Sau. 

Samuti arutas vallavalitsus Ran-
napere päevakeskuse toetamise või-
malusi, sõnas valla sotsiaalameti ju-
hataja Reet Järv.  Päevakeskusest on 
plaanis arendada viimsilastele 
sotsiaal- ja vabaaja veetmise teenu-
seid pakkuv keskus.         

Ümberehitatud ja oluliselt laien-
datud päevakeskus valmib septemb-
ris. Esialgu hakkavad tööle mitmesu-
gused huviringid, ütles Reet Järv. 
(VT)

Vallavolikogu kehtestas 
juubelitoetuse
Alates juunikuust saab avalduse alu-
sel valla sotsiaalameti kaudu taotle-
da toetust 70., 75., 80., 85. sünni-
päevaks. 

90-aastastele ja vanematele val-
laelanikele viib sotsiaalamet toetuse 
koju ilma avaldust esitamata, ütles 
sotsiaalameti juhataja Reet Järv. 
(VT)

Pensionid tõusevad 
juulikuust
19. mail kiitis vabariigi valitsus 
heaks riikliku pensionikindlustuse 
seaduse muutmise eelnõu, millega 
nähakse ette pensioni baasosa ja aas-
tahinde täiendav tõstmine ning rah-
vapensioni määra tõstmine. 

Eelnõu kohaselt tõuseb keskmine 
vanaduspension alates selle aasta 
juulist 2726 kroonini ja alates 1. ap-
rillist järgmisel aastal   3008 krooni-
ni.  (VT)

Näitused Botaanikaaias
Kuni 12. juunini on avatud amplitai-
mede näitus, mis tutvustab lopsakaid 
ja rikkalikult õitsvaid amplitaimi 
kaunistamaks koduaeda, rõdu või 
terassi. 

Näitusel näeb ja saab teada, mil-
lised neist eelistavad päikesepaiste-
list, millised varjulisemat kasvukoh-
ta, kas taim kardab tuuletõmbust või 
hoopis ülekastmist. Pakutakse huvi-
tavaid ideid, millised taimed sobivad 
koos kasvama, et oma taimevalikut 
mitmekesistada ja tekitada huvita-
vaid värvikombinatsioone. 

21. juuni lõhnade ööl saab teada, 
miks taimed lõhnavad, kuidas nad 
omavahel suhtlevad, millised taimed 
on õnnelikud ja kuidas nendega pare-
mini läbi saada. Saabuvat suve alus-
tab kell 20.00 ja 22.00 lummav jalu-
tuskäik taimede juurde nende sala-
duste ja ööelu paremaks mõistmi-
seks. Rikaste rohtude ja õndsate lib-
lede keele tõlkija osas taimetark Ur-
mas Laansoo. 

Botaanikaaed on «Lõhnade ööl» 
avatud kella üheni öösel.

UUDISED

Kui üks käsi kirjutab raielubasid, 
siis teine istutab metsa

Viimsi Haigla 
pakub tööd

registraatorile ja hooldajale
taastusraviosakonda

Info tel 605 9007
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Jah, tõesti, hariduspõllul 
see nii ongi! Seda arvesse 
võttes oleks ehk arukas 
heita pilk Viimsi muusika-
kooli 28.  tegevusaastale, 
et siis järgmiseks «külviks» 
sihte seada.

Muusikakoolide eripära teiste huviala-
koolidega võrreldes on see, et õppimis-
protsess peab jätkuma kodus indivi-
duaalse tööna. Nii nagu spordiski, tu-
leb pilli õppimisel kõvasti nö trenni te-
ha. Seda kodus, omaette, ja nii iga 
päev! Selline enesekontroll ei tule küll 
kõigil ühtmoodi hästi välja, kuid neil, 
kes tööle alla ei vannu, on loota ka tu-
lemusi.  

Eriti selgelt saavad tõenduse oma 
saavutuste kohta need, kes konkursside 
pingelises õhkkonnas suudavad oman-
datud oskused ära kasutada. Sel õppe-
aastal osales  maakondlikel konkurssi-
del viisteist Viimsi muusikakooli puhk-
pilli- ja keelpilliõpilast. Üks neist tõsteti 
esile konkursi diplomiga, ülejäänud  
mängisid end esimesele, teisele või kol-
mandale kohale. 

Kõik puhkpillikonkursil osalejad 
pääsesid konkursi teise, nn salvestus-
vooru, samuti lõppvooru Eesti parima-
tega rinda pistma.  Kõigi nende tublide 
üleslugemine läheks siin pikale. Pealegi 
on nende nimed lehe uudisteveergudel 
juba varem ära toodud. 

Nimetagem veel kord meie parimad 
lõppvoorudes: saksofonist Kristi Hüüd-
ma, kes saavutas I koha omas vanuse-
rühmas, ja trompetist Andri Jääger, kes 

saavutas omas vanuserühmas II koha. 
Palju õnne veel kord kõigile konkursil 
osalenud õpilastele ja nende õpetajate-
le!

Oma ansamblid annavad 
võimaluse koos musitseerida 

Kuid ega muusikakooli põhieesmärk 
pole solistide kasvatamine. Juba paar  
õppeaastat tegutsevad meie koolis or-
kester ja jazzansambel. Oleme nende 
kaudu püüdnud pilli juures hoida ka 
kooli vilistlasi ja nii orkestris kui ka 
jazzbandis  mängib kaasa mitmeid lõpe-
tanuid.

Orkester on arenenud kiiresti tõsi-
seltvõetavaks ja – julgen öelda – kõrge-
tasemeliseks kollektiiviks. Selgeim tões-
tus selle kohta oli muusikakooli orkest-
ri esinemine kooliteatri projektis «Valge 
tee kutse». 

Kahtlemata  ei tohi unustada Tõnis 
Kõrvitsa spetsiaalselt meie koosseisule 
tehtud ja seega väga hästi kõlanud  sea-
deid ning heatasemelist võimendust, 
kuid oskamatut esitust poleks päästnud 
ka need. Tänan kõiki õpetajaid, kelle 
aastatepikkune töö tulemuse tagas, di-
rigenti Ott Kaske ja muidugi noori muu-
sikuid, kes juba lavaproovide alguseks 
olid kogu ettevalmistustöö ära teinud! 
Teid oli uhke kuulata!  

Huvitav üritus toimus Estonia teatri 
talveaias möödunud novembris. Nimelt 
kirjutas Gennadi Taniel spetsiaalse teo-
se «Mobiilimäng» klaverile ja keelpilli-
kvintetile. Teost esitasid omamoodi 
võistlusolukorras kolm meie  kooli kla-
veriõpilast koos rahvusooperi kvinteti-
ga.

Õpetaja Ott Kase käe all tegutseb ka 

jazzansambel ehk bänd, nagu teda ko-
duselt kutsume. Siinjuures on samuti 
suure tähtsusega  Ott Kase  tehtud sea-
ded, mis võtavad arvessse ansambli 
koosseisu ja iga selle liikme mänguos-
kusi. Mõlemal kollektiivil on aasta olnud 
esinemisrohke. Bändil küll pisut enam, 
kuna esinemisruumi suurus ei  piira. 

Järgmised kontserdid 
vanalinnapäevadel

Kuid ega esinemised veel kooliaas-
taga lõpe! Ootame kõiki vanalinnapäe-
vadele: 3. juunil kell 19 saab Raekoja 
platsil  kuulata orkestrilt Raimond 
Valgre muusikat kontsertkavana ja 4. 
juunil kell 16.30 Vabaduse väljakul G. 
Otsa nim muusikakooli vabaõhulaval 
Viimsi jazzbandi. Esinemisi on ees ka 
juunis ja juulis. Järgmine suurem pro-
jekt on koos Lohja muusikakooli orkest-
riga novembris-detsembris.

Värskeima  kollektiivina tegutseb 
muusikakooli juures paraadtrummide 
rühm, kelle esimene etteaste leidis aset 
möödunud aasta 1. septembril, mil ko-
gu kool nende selja taga Viimsi vaba-
õhumuuseumis  toimunud kontserdile 
marssis. Ka seal on kaasa löömas kooli 
vilistlasi.

Eesti Muusikakoolide Liidu ja EU Re-
gionaalarengu Fondi esindava program-
mi Interreg III A  vahel sõlmitud lepin-
gu alusel osaleb Viimsi muusikakool 
paariaastases projektis «Soiva Silta». 
Meie kooli partneriks on Soome Lohja 
muusikakool ja teemaks infotehnoloo-
gia kasutamine solfedžo õpetamisel. Sel-
le projekti kaudu peaks Viimsi muusika-
kool saama tänapäevaselt sisustatud 
üldainete klassi. 

Projekti Viimsi muusikakooli puudu-
tava osa suurus on  396 370 krooni, mil-
lest Viimsi vallal endal tuleb katta 15 %. 
Praegu õpivad õpetajad kasutama 
Encore  noodigraafikaprogrammi, mil-
les õppematerjali ette valmistada. Loo-
dame vähemalt osaliselt kasutada ka 
Lohja õpetaja Szuszanna Kiraly väljatöö-
tatud õppematerjale.

Igal kevadel on koolitöös lõpp ja al-
gus käsikäes. Koos lõpetajate ärasaatmi-
sega võtame vastu uusi, oma muusiku-
teed alustavaid õpilasi. Kohtumiseni!

Kooliaasta avas muusikakooli paraadtrummide rühm. Fred Lainjärv

Maakonnas areneb 
ettevõtlus kõige 
tempokamalt Viimsis
Maavalitsuse teatel on maikuu algu-
se seisuga Harjumaal (väljaspool Tal-
linna) äriregistrisse kantud 7074 et-
tevõtjat. 

2004. aasta algusest tänavuse 
maikuuni on Harjumaale lisandunud 
1030 uut ettevõtjat. Viimaste aasta-
te statistika näitab, et igas kuus saab 
Harjumaal juurde keskmiselt 55-65 
uut tegijat. 

Kõige rohkem on registreeritud 
ettevõtjaid Viimsi vallas – 1021 ja 
Maardu linnas – 698. Järgnevad 
Harku vald 573, Rae vald 516, Saku 
vald 492, Saue vald 487, Keila linn 
452 ja Saue linn 409 ettevõtjaga. 

Ettevõtete arv Viimsis on kahe-
kordistunud viimase nelja aastaga. 
Kõige enam on meie vallas kinnisva-
ra- ja äriteenindusega seotud ettevõt-
teid ning kaubandusteenust pakku-
vaid firmasid. (VT)

Harjumaa valmistub 
maakaitsepäeva 
juubeliüritusteks
Harju X maakaitsepäeva juubeliüri-
tused toimuvad 23. juunil Jõelähtme 
vallas Loo alevikus. Traditsiooniliselt 
on tegemist kogupereüritusega.

Päeva eesmärk on jätkata Võidu-
püha tähistamise traditsiooni maa-
konnas isamaalise üritusega, et mee-
nutada Vabadussõda, demonstreerida 
harjumaalastele operatiiv- ja kaitse-
struktuuride ülesehitust, sisejulgeole-
kualast kaitsevõimet ning edendada 
noortes isamaalist kodanikukasva-
tust, teatas maavalitsuse nõunik Eve-
lin Uibokand. Ürituse lipukirjaks on 
«Mees, Sa pead kodu kaitsma!».

«Tänavuse juubeliaasta raames 
pöörame enam tähelepanu ürituse pi-
dulikkusele ning traditsioonidele läbi 
kümne aasta,» rääkis maakaitsepäe-
va peakorraldaja, Harju maavanema 
nõunik Nikolai Vojeikin. «Üritusel 
saab näha nii rahvakultuuri, sporti, 
tehnikat kui meelelahutust, kõike, 
mida üks rahvapidu saab pakkuda,» 
lisas Vojeikin.

Sel aastal saavad külalised osa 
Viikingite klubi teatraliseeritud la-
hingustseenidest, Eesti Vabadusvõit-
luse Muuseum etendab temaatilist 
lahingutegevust Vabadussõjas ajaloo-
liste mundrite ja relvadega. Hiljuti 
moodustatud kaitseväe sõjaväepolit-
sei demonstreerib pantvangide pääst-
mist ning prominentide kaitsmist, va-
hipataljoni «linnalahingut» on muu-
detud vaatemängulisemaks. 

Traditsiooniliselt toimub pidulik 
jumalateenistus ja asetatakse pärjad 
kõigile Vabadussõja mälestusmärki-
dele maakonnas. Toimub kaitseväeli-
ne paraad ja jagatakse sõdurisuppi.    

Vallajuhtidele antakse pidulikult 
üle võidutuli oma kodukandis jaani-
tule süütamiseks. 

Harju maakaitsepäeva korralda-
vad Harju maavalitsus, Harjumaa 
omavalitsuste liit, Harjumaa spordi-
liit ning Harju maakonnas asuvad 
eriteenistused ja militaarstruktuurid. 
(VT)

UUDISED

Tibusid loetakse... kevadel!

Omaalgatus saab tuge 
Kohaliku omaalgatuse programmile 
laekus Harju maakonnas 2005. aas-
ta I voorus 39 taotlust kogusummas 
756 472 krooni, teatas maavalitsus. 
Maakondlik komisjon otsustas toeta-
da 29 kodanikeühenduste projekti 
489 880 krooni ulatuses. 

Kõige rohkem taotlusi laekus elu-
keskkonna parandamiseks, märkis 
maavalitsuse nõunik Evelin 
Uibokand. Tuge vajas eelkõige avali-
kuks kasutamiseks mõeldud objekti-
de rajamine ja korrastamine (laste 
mänguväljakud, külaplatsid ja -kes-
kused, külamuuseumid, infopunktid). 

Lisaraha sai Harjumaa külade VI 
maapäev ja II Harjumaa külavane-
mate konverentsi korraldamine, sa-
muti toetati traditsioone väärtusta-
vate trükiste ilmumist ja mitmesu-
guste ürituste korraldamist.

«Sügisvoorus tuli kahjuks mit-
med head projektid tagasi lükata, ku-
na projektides kavandatud külaplat-
side ja mänguväljakute alused maad 
olid jätkuvalt riigi omandis,» sõnas 
Harju maakondliku komisjoni esi-
mees Jüri Muru. «Praegu on need 
probleemid lahenduse leidnud ning 
tänavuse esimese vooru toetustega 
saavad mitmed külaseltsid oma soo-
vitud ideed teoks teha,» lisas Muru.

Taotlusi programmi vahenditest 
toetuse saamiseks võivad esitada 
seltsingud, mittetulundusühingud ja 
kodanikualgatuse korras loodud siht-
asutused. Järgmise taotlusvooru 
tähtaeg on 1. oktoober 2005. Lisa-
teave Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutuse kodulehel www.eas.ee (VT)

UUDISED

Märtsikuise naisettevõtjate 
konverentsi viljakas õhkkonnas 
idanema hakanud mõte Viimsi 
naisseltsingu loomisest on 
teoks saanud ja Viimsi Ettevõt-
like Daamide Assotsiatsioon 
(VEDA) 5. mail asutatud.  Kui-
das on sihid seatud?

Tunneme, et tahame ja jõuame oma 
eriala ning kodutöö kõrvalt ka üht-
teist ühiskonnale kasulikku korda 
saata. 

Kümmekond asutajaliiget pak-
kus välja mitmeid ideid. Oluline on 
tegeleda sponsorlusega, aidata abi-
vajajaid, eriti lapsi. Ka peresisene vä-
givald on üks probleeme, millest 
peaks rohkem rääkima.

Kindel mõte on hakata korralda-
ma  aasta naise valimisi, loodame siin 
ka valla kaasabile. Oma sõna tahame 
sekka öelda ka valla tuliste päevatee-
made nagu elamuehituse ja loodus-
hoiu kohta. Samuti soovime korral-
dada teemaõhtuid ja mitmesuguseid 
loenguid, ka seminare ja konverent-
segi. Mõtleme ka vaba aja veetmise-
le ja laagrite korraldamisele.

Oleme positiivsed, vähem kriiti-
lised. Tahame tunnustust jagada nei-
le, kes valla heaks suutnud parimat 
korda saata. 

Soovi meiega liituda on avalda-
nud juba veel kümmekond naist. Su-
gugi ei tarvitse ise firmajuhina leiba 
teenida, et meiega liituda. Ootame 
endaga ühinema kõiki ettevõtlikke 
naisi ja samuti neid, kes soovivad 
selleks saada.

Põhikirja kohaselt on VEDA ka-
sumit mittetaotlev apoliitiline ühis-
kondlik organisatsioon, kes ühendab 
tegusaid naisi Harjumaalt ja pealin-
nast. VEDA peakontor asub Kaluri 
tee 5, Haabneeme, Viimsi vald. Kon-
takttelefon on 601 1812.

ÜKS KÜSIMUS

Merike 
Immato 

VEDA president 

Urvi Haasma
Viimsi muusika-

kooli direktor

VIIMSI MUUSIKAKOOL

•  Õpilasi 125
•  Õppetöö: kahe õppekava järgi ülerii-

giliste ainekavade alusel.
•  Õppimisvõimalused: viiul, kontra-

bass, kitarr, klaver, akordion, trompet, 
eufoonium, plokkflööt, flööt ja löökpil-
lid.

•  Vastuvõtukatsed 2. juunil.
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Viimsi SPA tervisekeskuses 
saab koos Tunne Kelamiga 
rännata poolsaare loodus-
maastikel läbi nelja aasta-
aja. 5. mail avas Kelam ter-
visekeskuse teisel korrusel 
uue fotonäituse. 

Objektiivne on ilmselt õige sõna, mille-
ga iseloomustada  Tunne Kelami loodus-
fotosid, kus fotonippidest ja -töötlusest 
suuresti puutumatult kõneleb loodus 
oma ehedas ilus. Mõni kodumaine ke-
vadlill või talvine maastik – eredalt ja 

kirkalt. Looduses pole pisiasju, fotograa-
fi terav silm märkab kõike. Kuid Tunne 
Kelami fotoobjektiiv on tabanud Viimsit 
ka suurtest kõrgustest, näiteks on pool-
saare rannikupilt tehtud Oleviste kiriku 
tornist.

Kelam on tegelnud fotograafiaga 
palju aastaid.  Esimese fotoaparaadi 
Ljubitel kinkis 12-aastasele poisile kunst-
nikust isa,  kes ka ise oma töödega ar-
vukatel kunsti- ja fotonäitustel esines.

Loodusfotode näitusega astus Tunne 
Kelam avalikkuse ette aastal 1996 Tal-
linna fotomuuseumis Peeter Toominga 
õhutusel. 2000. aastal debüteeris ta Ber-
liinis ning aastal 2001 Brüsselis Euroo-
pa Parlamendis lähiajaloo fotode näitu-
sega «Eesti tee vabadusele».  Samal aas-

tal avati näitus Tallinnas Rahvusraama-
tukogus ja peagi ilmus trükist samani-
meline fotoalbum. Kelami viimaste näi-
tustena on vaatajal meeles detsembris 
2003 Deco galeriis avatud  päikeseloo-
janguid ning -tõuse kujutav «Et koit hak-
kab lõõmama loojangu kannul»  ning tä-
navu veebruaris-märtsis sealsamas esit-
letud talveteemaline  «Jääpärlimäng».      

Praegune europarlamendi liige Tunne 
Kelam ja tema abikaasa Mari-Ann elavad 
juba kolmandat aastat Rohuneemes. «Ko-
lisime siia just jüripäeval 2003, aeg läheb 
kiiresti!» meenutas Mari-Ann Kelam. Sel-
le aja jooksul on Tunne Kelam jõudnud 
osaleda ka Viimsi vallavolikogu töös.  

Kai Maran

Eesti ja Soome vahet sõitev laev Viimsi poolsaare taustal.

Kullerkupud.

WOSM (piltl.)

Objektiivne Kelam 

Lauluõpetaja Ita-Riina Pedanik pärast edukat võistlust oma õpilaste Lii-
na Ariadne ja Sylviaga.

Aprill on läbi aastate olnud 
lauluvõistluste kuu, ka see 
aasta pole ses osas eran-
diks.

Kuu alguses toimunud Viimsi valla las-
te lauluvõistluselt valis žürii välja tubli-
mad, kes sõitsid valda esindama Keila 
kultuurikeskusesse võistlusele «Harju-
maa Laululaps 2005». 

Eelvoorud, kus osales üle Harjumaa 
kokku ligikaudu 200 last, toimusid 23. 
ja 24. aprillil. Lõppvõistlusele valiti 
igast vanuserühmast kuus lauljat, nen-
de seas ka meie valla esindajad, õpeta-
ja Ita-Riina Pedaniku laululapsed  Lii-
na Ariadne Pedanik ja Sylvia Krupp 
ning õpetaja Lii Leitmaa laululaps Ka-
di Linda Kiisa. 

30. aprillil toimunud lõppkontserdil 
hindas žürii meie lauljaid kõrgelt ning 
tulemused räägivad enda eest. Õnnitle-
me tublisid lauljaid ja nende õpetajaid. 
(VT)

VIIMSI LAULULAPSED
LAULUVÕISTLUSEL

•  5-6-aastaste vanuserühma I koht 
Liina Ariadne Pedanik

•  7-9-aastaste vanuserühma I koht 
Sylvia Krupp 

•  10-12-aastaste vanuserühma III koht 
Kadi Linda Kiisa

Viimsi laululapsed Harjumaal võidukad

Püünsi põhikool ootab 
30. mail

lahtiste uste päevale!

•  kell 17.30 eelkooli lõpetamine 
ja kontsert

•  kell 18.30 loeng lapsevane-
matele teemal «Kooliküpsus»
(lastega tegeleb tulevane klas-
sijuhataja)

Kooli registreerumiseks vajalike 
dokumentide loetelu leiate 
www.pyynsi.edu.ee või kantse-
lei telefonil 606 6919.

Rõõmsa kohtumiseni 
Püünsi põhikoolis! 

Viimsi lasteaed 
Piilupesa pakub 
maist kuni septembrini 

tööd muruniitjale

Info tel 606 6931 
 606 6930

Viimsi muusikakool
ootab uusi õpilasi 

pillimängu õppima! 

Valida saab järgmiste 
instrumentide hulgast: 
viiul, klaver, akordion, flööt, 
plokk flööt, kitarr, saksofon, 
trompet, eufoonium, trom-
boon, kontrabass, löökpillid. 

Vastuvõtukatsed algavad 
2. juunil kell 12 Viimsi muusi-
kakoolis Rohuneeme tee 38.

Soovijail palume kooliga 
ühendust võtta tel 6066939 
ja leppida kokku katsetele 
tulemise aeg. 

Helistada saab tööpäevadel 
kella 13-18.30.

Konsultatsioonid sisseastuja-
tele toimuvad muusikakoolis 
30. ja 31. mail ning 1. juunil 
kell 17.30
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Piilupesa lapsed taas 
esimesed 
27. aprillil osalesid Piilupesa laste-
aia lapsed Audentese erakooli korral-
datud üle-eestilisel spordipäeval. 
Audentes korraldab spordipäeva juba 
kaheksandat aastat, ja kõigil aastatel 
on üldvõitjaks tulnud Viimsi Piilupe-
sa lasteaed. Erandlik ei olnud ka tä-
navune võistlus.                   

Spordipäeva tase on aasta-aas-
talt tõusnud ja võit ei tulnud seekord 
kergelt. Sponsorite meeleheaks oli 
tänavuste võistluste kavas Coca-cola 
jooks ja Selveri kärujooks, kus Piilu-
pesa lapsed tulid esimeseks. Edu saa-
tis väikesi sportlasi ka poiste köie-
veos, kus samuti tuldi esikohale.  
Seitsmenda kohaga tuli leppida tüd-
rukute hüpitsavõistluses, mis 31 las-
teaia laste hulgas on aga samuti tubli 
saavutus. Tore on nentida, et Viimsis 
on läbi aastate leidunud nii palju kii-
reid, tugevaid, osavaid ja nutikaid 
lapsi. 

Sel aastal kaitsesid Viimsi laste 
au Roos Marii Pavelson, Elise Vimb, 
Brigit Üksi, Sandra Raag, Saga 
Leipalu, Liina Ariadne Pedanik, Alex 
Lind, Siim Markus Saarend, Silver 
Suits, Arles Krämann, Markus 
Kuuskmäe ja Karl-Kevin Lääne. Las-
tega käisid võistlustel kaasas peda-
googid Reet Varik, Jana Rebane, 
Maire Tuul ja Aina Alunurm, kes 
lapsi igati toetasid, õpetasid ja abis-
tasid, vajadusel lihaseid lõdvestasid 
ja masseerisid. Kiidusõnad neilegi! 

Reet Varik 

UUDISED

Elu põnevaim reis
Võtsime osa noorsoovahetu-
sest Living in Extremes, 
mis toimus märtsi kahel vii-
masel nädalal Lääne-Gröö-
nimaal Aasiatis. 

Living in Extremes on rahvusvaheline 
noorteprojekt, mis ühendab noori Ees-
tist, Sardiiniast (Itaalia) ja Gröönimaalt. 
Nagu nimigi ütleb, on 30 noort kokku 
tulnud põhjusel, et arutleda, mida tä-
hendavad ekstreemsused tänapäeva 
maailmas. Millises keskkonnas me ela-
me, millised on kohalikud probleemid, 
kuidas tajuvad eri rahvused keskkonda. 
Keskkonna teema kõrval oli noortepro-
jekti eesmärk tundma õppida eri kultuu-
re.

Kui me lõpuks Gröönimaale jõudsi-
me, oli raske uskuda, et oleme teisel 
pool maakera, kus vähesed käinud. Kuid 
seal me olime – Gröönimaal, kus lumi, 
lumi, mäed, hülged, jääkarud, lumi, jää, 
gröönlased, vaalad ja lumi. Sellel maal 
on kõik nii valge, et päikeseprillideta ei 
saa kuidagi läbi.

Gröönimaa on väga mägine, puid 
seal pole, ainult põõsad. Ka seal on neli 
aastaaega, kuid peale selle polaarpäev ja 
-öö. Elutempo oleneb ilmast – kui lennu-
reis on tormi pärast edasi lükatud, võta-
vad nad seda täiesti loomulikuna.

Gröönlased on kodukoha patrioodid
Gröönimaa on küll maailma suurim 

saar, kuid seal elab kõigest 56 000 ini-
mest. 

Hoolimata rasketest elutingimustest 
on rahvas jäänud oma kodukohale 
truuks. Nad õpetasid meile, kuidas õige 
gröönlane kannab saabastest mütsini 
hülgenahast riideid. Need ei lase tuult 
läbi ja on nii soojad, et ka 40 miinus-
kraadiga ei hakka külm. 

Igapäevasesse toiduvalikusse kuulub 
liha või kala, mida süüakse nii värskelt 
kui ka kuivatatuna, koos vaalarasvaga. 
Nad kannavad hoolega kõiksuguseid eh-
teid, mis on valmistatud põhjapõdra sar-
vedest, morsa kihvadest või hülge küün-
test. Enamik meist ostis omale mälestu-
seks kas hülgenahast kindad või kaela-
kee.

Linn, kus elasime, oli väike ja väga 
armas. Inimesed naeratasid, kui neist 
möödusime, isegi autojuhid lehvitasid 
meile. Tuli selline soe tunne, nagu olek-
sime seal juba aastaid elanud. Kõikjal 
võis leida autosid, millel oli mootor käi-
ma jäetud. Meile tundus see muidugi 
kummalisena, kuid varastatud autoga 

pole kuhugi sõita, kuna autoteed on ai-
nult linnas. Teise linna minemiseks, mis 
on 70 km kaugusel, on kaks võimalust. 
Sõita lennukiga, mis maksab 7000 Ees-
ti krooni, või koerarakenditega, mis võ-
tab aega kolm päeva, valik on sinu.

Järgmine kord Sardiinias
Gröönimaa pakkus meile äärmuslik-

ke muljeid nii looduse kui ka  juhtumus-
te poolest. Koerarakenditega ja mootor-
saaniga sõit, hülgenahal kelgutamine, 
kalastamine, iglude ehitamine, suusata-
mine... Me pole vist kunagi lühikese aja-
ga nii palju uusi ja põnevaid asju koge-
nud.

Tänu sellele projektile nägime ja ko-
gesime asju, mida tavaline turismireis 
pakkuda ei suuda. Taolised projektid on 
vajalikud, nii hakatakse rohkem väärtus-
tama oma kultuuri ja samas suhtuma to-
lerantsemalt   teistesse. Selliste noorsoo-
vahetuste eesmärgiks on õppimine laias 
tähenduses, ja kaks nädalat Gröönimaal 
pani iga osaleja mõtlema keskkonna, 
inimsuhete, kultuuride jms üle. 

Living in Extremes projekt on käinud 
nüüdseks koos kahel korral, mullu suvel 
Eestis ja nüüd Gröönimaal. Kõik osapoo-
led soovivad jätkata noorsoovahetust ka 
septembris Sardiinias. See projekt on 
saanud teoks tänu programmi Euroopa 

Noored toetusele. Eesti noorte sõitu 
Gröönimaale  rahastasid lisaks Põhja-
maade Ministrite Nõukogu ja Eesti ko-
halikud omavalitsused, kelle noored pro-
jektis osalevad. Siinkohal tahame täna-
da Viimsi vallavalitsust. Lisaks on pro-
jektile abiks olnud Eesti tootjad Liviko ja 
Kalev.

Gröönimaal käisid Viimsist Carmen, 
Kristi, Annika ja Siim ning mujalt Eestist 
Risto, Eve, Rait, Laura, Toomas ja Silver. 
Grupi eesotsas aitasid projekti vedada Pil-
le-Mai ja Epp. Muljeid saab lugeda netist 
aadressil www.ekstreem.blogspot.com

Annika Kruusma

Reis Gröönimaale pakkus Viimsi noortele tohutu elamuse.

Beebide loovustoa 
4. aastanäitus

Tallinnas 
Kodulinna majas, 
Gümnaasiumi 3

1.-17. juunil 
Avamine 1. juunil 

kell 17
www.loovustuba.ee

Estonia saalis oli laululusti ja taset
Viimsi ja Pirita lapsed Maire Eliste lau-
lustuudiost lõpetasid oma aasta menu-
ka kontserdiga «Kaunimad laulud ema-
le»  Eesti esinduslaval Estonia kontserdi-
saalis.

Kontserdi esimene osa oli eesti kee-
les ja pühendatud emale, teises osas kõ-
las maailma muusika eri keeltes. Esines 
19 lauljat 30 lauluga, väikeste lauljate 
kõrval ka juba nimekad Elizabeth, Omar 
ja Maarja–Liis  Ilus.

Solistid esinesid oma tuntud headu-
ses, üllatav oli aga a capella ansambli 
kuuehäälne nauditav A.L. Webberi «All 
I Ask Of You». Tugeva aplausi teenis 
Viimsi abivallavanema Jaan Alveri esi-
nemine harvaesineval paaniflöödil. 

Kontsert lõppes populaarse «Time to 
Say Good Bye» eestikeelse variandi ühi-
se esiettekandega, kus kõrvuti tähtedega 
olid laval ka kõige pisemad laululapsed. 
Esiettekandes kõlas Leelo Tungla eestin-
datud laul «Aeg nüüd minna meil». 

Kontserti võis võtta eksamina aasta 
jooksul tehtud tööst. Sügisel jätkatakse 
Maire Eliste laulustuudios uue hooga. 
Püünsi koolis käivad koos eelkoolieali-
sed, kooliealised ja täiskasvanud. Täpse-
ma info aga leiab iga lauluhuviline aad-
ressilt www.mariel.ee. (VT) Kontserdi tähtesineja oli Maarja-Liis Ilus (keskel).
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UUDISED

Noorte seas on viimasel ajal 
levinud väljendid «snuf(f)», 
«snuus» ja «ettan(i)». Si-
sestades need sõnad inter-
neti portaalide otsingumoo-
toritesse, satume foorumi-
tesse, kus igaüks saab jaga-
da oma isiklikku arvamust 
ja kogemust nende ainete 
tarbimisest. Kuid kas oma 
arvamusest piisab?

Kõik need väljendid on tulnud Swedish 
Matchi kaubamärkidest, tähistades mit-
mesuguseid nuusk- ja närimistubakatoo-
teid. Snuffiks kutsutakse nuusktubakat, 
mille populaarsus noorte seas tundub 
olevat ärevusttekitavalt suur. 

Tubakaaktsiisi seaduse järgi on 
nuusktubakas pulbriks jahvatatud või 
hõõrutud valmistubakas ninnatõmbami-
seks. Laste ja noorte seas on see saanud 
trendiks, kuna seda peetakse ohutu-
maks, puhtamaks, kahjutumaks, isegi 
kasulikuks võrreldes tubaka suitsetami-
sega. 

Foorumites jagatakse lahkelt koge-
must, kuidas nuusktubakas toimib no-
hurohuna, sest avab nina ja laseb nohu 
ajal kergemalt hingata. Õpetatakse, kui-
das kaifini jõuda ja kuidas tubaka abil 
unega võidelda. 

Snuus on närimistubakas või moka-
tubakas, ettan süstlas pressitud või sõr-
mede vahel kuuliks veeretatud närimis-
tubakas. 

Oht narkosõltuvuse tekkeks
Vestlustest lastega on selgunud, et 

nad ei oska näha tubakatoodete tarbimi-
sega seotud ohte. Uudiseks on isegi see, 
et nuusk- ja närimistubaka näol on tege-
mist tubakatoodetega ja see, et nad si-
saldavad nikotiini. 

Tubakatoodete tarbimise tagajärgi 
võib vaadelda kahest aspektist: sõltuvus 
ja seaduserikkumine. Nikotiinisõltuvus 
on kogu maailmas enamlevinud ja enim 
ohvreid nõudev sõltuvus, mida paraku 
peetakse normaalseks nähtuseks. 

Tervise Arengu Instituudi uuringus 
osalenud lastest 78% tunnistas, et on 
suitsetamist proovinud, 32% aga suitse-
tab regulaarselt. Närimis- ja nuusktuba-
kat on proovinud 16% vastanutest. Ni-
kotiinisõltuvusest on vaid samm teiste 
sõltuvusteni: kanep, amfetamiin jmt. 
Tõenäosus, et tubaka suitsetajast või 
nuusutajast saab kanepi või mõne muu 
uimastava aine tarbija, on kaheksa kor-
da suurem kui mittesuitsetajal.

Lapsed ei taju ohuna võimalust, et 
võõrastelt ostetud nuusktubakas võib ol-
la segatud mõne muu narkootilise aine-
ga (kanep, kokaiin, amfetamiin), nii või-
vad nad enese teadmata tarvitada nar-
kootikume ja jääda sõltuvusse. 

Samuti on tegemist seaduserikkumi-
sega, sest tubaka tarbimine, omamine ja 
müümine alaealistele ja alaealise poolt 
on keelatud. Sugugi ülepaisutatuna ei 
tundu oht, et noortest illegaalsetest tu-
bakamüüjatest võivad saada tulevased 
narkodiilerid. Noorte seas korraldatud  
narkouuringud kinnitavad, et 3-5% kü-
sitletutest on valmis raha teenimise ni-
mel narkootikume müüma. 

Eeskuju on tähtis
Võitlus tubaka tarbimisega tundub 

paiguti võitlusena tuuleveskitega. Kuid 
manitsustest olulisem on anda lastele 
oma tegudega eeskuju. Lapse otsuste 
mõjutamine algab vanemate ja teda 
ümbritsevate täiskasvanute teadlikku-
sest. Teismelise hoiakute väljakujunda-
misel on määrava tähtsusega talle olu-
liste inimeste, eelkõige vanemate, tau-
niv suhtumine tubakatoodete mistahes 
viisil tarbimisesse. 

Täiskasvanute (kodus vanemate, 
koolis õpetajate, väljaspool kooli ringi-
juhtide, treenerite, noorsootöötajate) ko-
hus on näha tubakaga seotud ohte ja 
neid lastele selgitada. Rahumeelsed, 
arutlevad ja mittesüüdistavad vestlused 

lastega ning isiklik eeskuju on parim pre-
ventiivne vahend. 

Viimsi vald pakub omalt poolt vane-
matele ja teistele asjast huvitatud täis-
kasvanutele võimalust osaleda avatud 
loeng-seminaril 31. mail kell 18.30 Viim-

si huvikeskusesse on esinema kutsutud 
Mare Liiger, tegev kiirabiarst ja rahva-
koolituskeskuse ELU lektor. 

Merle Ameljušenko
Viimsi keskkooli sotsiaalpedagoog

Harjumaal sünnib kõige 
enam lapsi Viimsis
Harju maavalitsuse andmeil regist-
reeriti aprillis Harjumaal 120 sündi, 
see on suurim sündide arv maakon-
nas selle aasta nelja kuu jooksul. 

Poisse sündis aprillis 59 ja tütar-
lapsi 61. Esmasündinuid oli 45, teisi 
lapsi 47, kolmandaid 19, neljandaid 
8 ja üheteistkümnendaid üks. Kahte 
perre sündisid kaksikud. 

Tänavu on Harjumaa juurde saa-
nud 430 uut ilmakodanikku, võrdselt 
tüdrukuid ja poisse. Kõige enam on 
lapsi sündinud Viimsi vallas (53 
last), Saue vallas (38 last), Maardu 
linnas (36 last) ja Saku vallas (36 
last). 

Nelja kuuga on Harjumaal koos-
tatud kokku 391 surmaakti. Lahku-
nute keskmine vanus on oli meestel 
69 ja naistel 79 aastat.

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
(18.4.–12.5.2005)
•  Maarika ja Jaanus Lemberil sündis 

22. märtsil poeg JOONAS
•  Sigrid Vilbornil ja Urmas Järnal 

sündis 2. aprillil tütar MERIBEL
•  Gerli Järvel ja Keit Nagelil sündis 

5. aprillil poeg KENNETH 
GREGORY

•  Kadri ja Keith Põlderil sündis 
6. aprillil tütar ELISABETH

•  Mirjam ja Margo Padaril sündis 
7. aprillil tütar LIISA

•  Terje ja Vello Solnal sündis 
8. aprillil tütar GETTER

•  Annely Laanistel ja Andre Legušsil 
sündis 12. aprillil tütar REBECCA

•  Eveli Kasel ja Ken Koplimägil sün-
dis 16. aprillil poeg KEVIN

•  Viktoria ja Aleksei Vorontsovil 
sündis 25. aprillil tütar JEKATE-
RINA

•  Marju ja Eigo Mikul sündis 
25. aprillil poeg MARKUS

•  Ande ja Raul Rohesalul sündis 
3. mail poeg STEVEN

•  Gerli ja Aivo Didvigil sündis 
6. mail poeg KENNETH

•  Heli Illipe-Sootakil ja Indrek 
Sootakil sündis 8. mail tütar KAI

Enampakkumisel on 
sõiduauto
Viimsi vallavalitsus kuulutab välja 
suulise enampakkumise sõiduautole 
Ford Sierra (2,0 cm³, 1992.a., luuk-
pära, tumesinine, alghind 15 000 
krooni).

Suuline enampakkumine toimub 
10 juunil algusega kell 13 Viimsi 
vallavolikogu saalis. Suulisele enam-
pakkumisele on lubatud eelnevalt re-
gistreerunud ja registreerimise 
numbri saanud osavõtjad.

Osaleja poolt registreerimisel 
makstava tagatisraha suurus on 500 
krooni. Mittevõitnud osalejatele ta-
gatisraha tagastatakse. Kõik ostu-
müügilepingu sõlmimisega seotud 
kulud kannab ostja.

Lisateave valla koduleheküljel 
www.viimsivald.ee ja tel 606 6828, 
Ants Vitsut.

UUDISED

Tubakasuitsetamine võib viia ka ohtlikumate sõltuvusteni.

Loeng-seminar
SÕLTUVUSAINETEST 
JA NENDE LEVIKUST 
LASTE JA NOORTE 

HULGAS

Lektor Mare Liiger, 
kiirabiarst 

31. mail kell 18.30
Viimsi huvikeskuses

Avalik 
väljapanek
27.5-10.6 2005 
kella 8.30-17 (reedeti 
8.30-16) on Viimsi valla-
majas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul Elisa 
Mobiilside teenused AS 
taotlus paigaldada Püünsi 
külla Vanapere tee 14 
asuvale tootmismaale 
raadioside antennimast. 
Taotluse juurde on lisatud 
projekteeritava masti 
asukohaskeem.

Kõrgema kategooria 
kirurg,

meditsiinikandidaat

HUBERT POOLA
Kirurgi konsultatsioonid

Kojukutsed

Registreerimine 
tel 56 455 251

Rannakaare tee 12, Pringi

VIIMSI PUUKOOL 
haljastustööd ja 
istikute müük 

Tel 55 647 029
 e-post: 

toomaskirotar@hot.ee 
Vehema tee 24, Viimsi vald

Lasteaiakasvatajad 
võidutsesid sulgpallis
30. aprillil toimusid Viimsi spordi-
hallis valla meistrivõistlused sulgpal-
lis, kus arvukalt olid esindatud meie 
lasteaedade õpetajad. 

Võistlustulle julges astuda koguni 
11 lasteaiaõpetajat – Aina, Maire, 
Anne, Reet, Katrin, Helena, Kristina, 
Merike, Pille, Tiina, Jana pluss endi-
ne kolleeg ja praegune lapsevanem 
Irena. Kõik need naised olid seni vaid 
oma lõbuks kord nädalas spordihallis 
sulgpalli mängimas käinud. Sellegi-
poolest haarati võistluste ideest õhi-
nal kinni – kõigil oli soov end proovi-
le panna.

Võistlust võeti kui vahvat ja lõ-
busat ettevõtmist, tunti mõnu män-
gust ja võistluspingest, kus pisikesed 
kaotused ei heidutanud. 

Tibukollastes särkides lasteaia-
õpetajaid võis kohata kõikjal – küll 
platsi kõrval teistele mängijatele 
valjuhäälselt kaasa elamas, küll 
treenerite käest mänguõpetust saa-
mas. 

Tulemused olid suurepärased – 
veteranide võistluses tulid nii üksik- 
kui paarismängus kõik kolm esikohta 
Piilupesa ja Pargi lasteaedade õpeta-
jatele, naiste paarismängus saavutati 
auväärne kolmas koht. 

Jana Rebane

Nuusktubakas pole kahjutu
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Viimsi huvikeskuses tähis-
tati 23. aprillil kontserdiga 
pillikoori Merimemm  30. ja 
rahvamuusikaansambli 
Pirita 20. tegevusaastat. 

Kaunilt kujundatud kavalehelt selgus, et 
ansamblid on jõudnud Viimsi huvikes-
kuse hoolitseva ja abistava tiiva alla eri 
kohtadest: Pirita alustas tegevust Pirita 
lillekasvatuse  näidissovhoosi ansambli-
na Heldur Vaabeli juhendamisel, Meri-
memm aga Kirovi-nimelise näidiskaluri-
kolhoosi kultuuriosakonna juures Uno 
Veenre juhendamisel. Merimemme ju-
hendas lühikest aega ka Vaike Sarn. Pi-
rita tegutseb aastast  1992 Ahto Nurga 
ja Merimemm aastast 1982 Aare Pehka 
juhendamisel.

Kontsert algas noorema kollektiivi 
esinemisega. Kava oli valitud ja esitati 
hoogsalt tõusvas joones. Repertuaaris 
on peamiselt rahvamuusika Heldur 
Vaabeli, Ahto Nurga ja Virve Lääne sea-
detes. 

Instrumentaalpalad vaheldusid meel-
divalt laulude ja instrumentaalsolistide 
esinemisega. Rõõmustab, et mitu pala 
on ansambli liikme Virve Lääne looming. 
August Sarrap, kes kontrabassil mõlema 
kollektiivi «põhjaks», on loonud  samuti 
kummalegi ansamblile mitu viisi, mida 
ka ise esitab. 

Et kontsert ei jääks ühekülgseks, oli 
ansamblite vahetumisel rõõm näha-kuul-
da rahvatantsurühma ja kapelli Valla-
alune esinemist.

Merimemm alustas esinemist  E. Ka-
sesalu ansambli algusaastate repertuaa-
rist pärineva «Kohtumiste valsiga». Sel-

lele järgnes August Sarrapi ansamblit 
tutvustav «Pala nr 100» (kuuldavasti re-
pertuaari 100. pala). Merimemme vii-
mase aja kavad on estraadilikumad ja 
põhinevad vokaalsolistide Laine Ausi ja 
Mart Toomra lauludel, ka August Sarrapi 
lauludel on kavas oluline osa. Mart 
Toomra oli tasemel kogu kontserdi tea-
dustajana, huumorikildude esitajana ja 
Merimemme solistina.

Kontsert kulmineerus mõlema an-
sambli koos esitatud «Lustilooga». See 
oli vist paljudele tore üllatus, mis näitas, 
et huvikeskuses saaks kokku päris kor-
raliku orkestri (kui lisada ka Valla-alune 
ning ilmselt leiaks pillimehi Viimsist 
veelgi). 

Ülle Valjakka

Püünsi 
põhikool ootab

Kevadel on õige aeg teha plaa-
ne sügiseks ja seepärast alus-
tasime Püünsi põhikooli tut-

vustamist tulevastele koolilastele ju-
ba aprillikuus. Õpetaja Lia Toro ju-
hendamisel alustas tööd eelkool 19 
lapsega. 

26. aprillil olid Püünsi põhikoo-
lis külalisteks kõik Piilupesa, Pargi, 
Püünsi ja Päikeseratta lasteaedade 
kooliminejad lapsed koos kasvataja-
tega, kokku 120 väikest ja suurt. Toi-
mus kontsert, kus esinesid meie koo-
li õpilased. 

Seejärel algasid põnevad «kooli-
tunnid». Rütmikatund õpetaja Hele 
Pomerantsi juhendamisel, mille lõ-
puks nii lapsed kui kasvatajad õppi-
sid selgeks vahva tantsu, ja nuputa-
misetund, kus usinad meeskonnad 
lahendasid ristsõna ning osalesid 
viktoriinis õpetaja Lia Toro eestve-
damisel.  

Püünsi põhikool on 1. septemb-
ril valmis avama värskelt remondi-
tud ruumides kaks esimest klassi 
uute toredate klassijuhatajatega. 
Kõik soovijad on teretulnud! 

Uuendustest veel. Kolmes esime-
ses klassis on uuest õppeaastast lä-
bivaks teemaks loodus ja keskkond, 
millega kaasnevad ka põnevad pro-
jektid. Võimalikult palju loodusõpe-
tuse tunde saab toimuma otse loo-
duses. Tööd alustab ka filmi- ja näi-
tering esimesele kooliastmele. Endi-
selt on võimalik osaleda koorilaulu-, 
kunsti- ja spordiringide töös.

30. mail on Püünsi põhikooli uk-
sed avatud kõikidele huvilistele! Kell 
17.30 olete oodatud eelkooli lõpu-
peole, kell 18.30 toimuvad kooli au-
las kontsert ning kooliküpsuse tee-
maline loeng lapsevanematele. Las-
tele on samal ajal tegevused klassi-
ruumides  meie õpetajate ja suurte 
kooliõpilaste juhendamisel. 

Õpilase kooli registreerimiseks 
vajalike dokumentide loetelu leiate 
kooli kodulehelt www.pyynsi.edu.ee 
või helistades kantseleisse 606 6919. 
Rõõmsa kohtumiseni Püünsi põhi-
koolis!

Greta Ammer
Püünsi põhikooli direktor

Esimest korda sellepärast, 
et tilluke lasteaed sai oma 
pere kokku ja kolis muga-
vasse kaunilt kujundatud 
majakesse Leppneeme ka-
lurikülas poolsaare idakal-
dal alles mullu sügisel. 

Napilt üle poole aasta ühiseid tegemi-
si on kasvatanud mudilastest, nende 
õpetajatest ja lapsevanematest tugeva, 
üksteisest hooliva ja iga osapoole pa-
nust hindava pere.

Aprilli alguses istusid lasteaia õpe-
tajad koos ja nuputasid, kuidas muuta 
emadepäev, pereelu üks tähtsamaid 
sündmusi, kõikidele meeldejäävaks ja 
nauditavaks. Teeme peo – seda muidu-
gi! Peo, kus iga laps ja tema isa teevad 
kõik selleks, et emal oleks hea, et iga 
ema oleks rõõmus ja rahul.

Peopäevaks on igas peres kombeks 
kodu piinlikult puhtaks teha ja kauniks 
ehtida. Nii oli see ka meie lasteaiape-
res. Isad, emad, õpetajad ja lapsed re-
hitsesid ühel heitlikul aprillipäeval õue-
murult tuule kantud oksaprahti ja vet-
tinud kulu, luudasid puhtaks aiateed ja 
pesid aknad säravaks. 

Hiljem pidasid isad õpetajatega ma-
ha kavala sõjanõu, kuidas emadepäe-
va pidu pidada. Teadagi, et isadel on 
palju kohustusi, tähtsaid ülesandeid 

täita ja vaba aega suurt polegi, kuid ik-
kagi vaadati oma kiire ajagraafik üle ja 
leiti aega kaasa lüüa.

Peoeelsel nädalal tegid isad õhtuti 
tavalisest enam asja lasteaeda, vahel 

isegi siis, kui oma laps oli kimbutava 
köha tõttu koju jäänud. Peokava pea-
stsenarist õpetaja Maila jagas isadele 
rolle, juhendas, koos tehti näidendi-
proovi, passiti esinemiskostüüme ja 
õpiti laulukesi. Lasteaias valitses tõeli-
ne etenduse-eelne elevus.

Ja siis tuli oodatud peopäev. Mui-
nasjutumetsaks dekoreeritud saalis 
kalpsasid lõbusalt ringi pisikesed esine-
jad: jänkud, liblikad ja linnud, valmis 
uhkelt näitama, mida kõike nad juba 
teha oskavad. Pidu algas nagu üks kor-
ralik pidu ikka – ilusad sõnad emadele 
ja vanaemadele, laste luuletus ja sü-
damlik lauluke… Siis aga saabus peo 
tipphetk: lavale tulid just selleks päe-
vaks lavastatud näidendi «Punemütsi-
ke ja hea hunt» osatäitjad – uhketes 
kostüümides isad. Triumf oli täielik. 

Ei mäletagi kohe, millal viimati nii 
südamest naerda sai, arutasid pärast 
omavahel nii sõime- kui pererühma las-
te õnnelikud emmed. Vaheldumisi näi-
dendi sündmustega kõlasid laste luule-
tused täis siirast armastust hea ja hella 
ema vastu. Peokava lõpuks võttis tuu-
rid üles võimas isade-laste ühendkoor 
«Isa Lauluga». 

Esinemised esinetud, emadele lilled 
ja kingitused kätte antud, suunduti ke-
vadises päikesesäras aeda peolauda. 
Juhataja Merle tänas andekaid näitle-
jaid, kõiki esinejaid ja töötegijaid ning 
soovis kõikidele emadele toredat ema-
depäeva.

Logopeed Külli

Leppeneeme lasteaias tähistati 
esimest korda emadepäeva

Peopäev tõi rõõmu kõigile.

Pool 
sajandit 
rõõmu 

muusikast

Aprilli lõpus oma juubelit 
tähistanud teenekad ansamblid on 

rahvakunstiga innustanud 
tegelema ka nooremaid, 

nii pidas mullu oma 
15. sünnipäeva Viimsi 

tantsurühm Valla-alune.



9Viimsi TeatajaViimsi TeatajaMai 2005

SHIFT_adventure

RAJALEIDJA. 
UUS NISSAN PATHFINDER

Uue Nissan Pathfi nderiga võid alati käia omi radu. Aeglustiga All Mode 4x4 süsteem, 238 mm 
kliirens ja satelliit-navigatsioonisüsteem aitavad Sind kindlalt kohale ka kõige ekstreemsemates 
oludes. Seiklusele võid kaasa võtta meeletul hulgal kraami (kabiini mahu tavus 2091 L) või oma 
6 parimat sõpra, paigutades nad istuma 64 erineval moel. Võid võtta ka sõbrad koos kraamiga, 
sest 2.5 dCi 174 hj 403 Nm mootor võimaldab kaasa vedada ka 3-tonnist haagist.
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6-käiguline manuaal- ja 5-käiguline automaatkäigukast, 2-tsooniline kliimaseade, Bluetooth® tele fonisüsteem, parkimiskaamera, 
püsikiirusehoidja, CD-MP3 helisüsteem, automaatsed ksenoonlaternad, võtmeta käivitus jpm. 

Uus Pathfi nder lubab Sul käia radu, millest 
teised võivad vaid unistada. Tule tutvuma! www.nissan.ee



VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

15.aprill 2005.a. nr 24
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud 
«Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 13.01.2004.a. otsusega nr 7 kehtestatud «Maa-
üksuste Kõrgemäe VI, VII, VIII ja IX» detailplanee-
ringu ning arvestades OÜ Incom Holding poolt esita-
tud avaldust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva mää-
ruse:
Määrata aadressid vastavalt juurdelisatud plaani-
le:
1.1 Haabneeme alevik, Heldri tee 53 Kõrgemäe VI 
1.2 Haabneeme alevik, Heldri tee 55 Kõrgemäe VIII
2.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 

01.09.2005. aastaks.
3.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.12.2005.aastaks.
4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-

si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

15.aprill 2005.a. nr 25
Viimsi Vallavalitsuse 08.03.2005.a. määruse nr 21 
«Tee nimetuse ja aadresside määramine Tammnee-
me külas» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Ko-
hanime määramise korra» annab Viimsi Vallavalitsus 
alljärgneva määruse:
1.  Muuta Viimsi Vallavalitsuse 08.03.2005.a. määruse 

nr 21 «Tee nimetuse ja aadresside määramine Tamm-
neeme külas» preambulat ja sõnastada see uues re-
daktsioonis alljärgnevalt:

«Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» annab Viimsi Valla-
valitsus alljärgneva määruse:»
2.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-

si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

22.aprill 2005.a. nr 26
Tee nimetuse ja aadresside määramine Pärnamäe 
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud 
«Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 17.08.2004.a. otsusega nr 71 kehtestatud «Pär-
namäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee vaheline tii-
giga piirnev ala Õilme III m/ü-e osas» detailplaneerin-
gu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Pärnamäe külas asuvatele teedele nimetus-

teeks Lageda tee ja Väike-Kaare tee vastavalt juur-
delisatud plaanile.

2.  Määrata Õilme III maaüksusel tekkivatele kruntide-
le alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaa-
nile:

2.1 Pärnamäe küla, Lageda tee 34 krunt nr VI
2.2 Pärnamäe küla, Lageda tee 36 krunt nr VII
2.3 Pärnamäe küla, Lageda tee 43 krunt nr IX
2.4 Pärnamäe küla, Lageda tee 45 krunt nr VIII
2.5 Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 26 krunt nr III
2.6 Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 26A krunt nr V
2.7 Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 26B krunt nr IV
2.8 Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 35 krunt nr I
2.9 Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 37 krunt nr II
3.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 

01.08.2005. aastaks.
4.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.12.2005.aastaks.
5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-

si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

22.aprill 2005.a. nr 27
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud 
«Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsu-
se poolt 08.10.2004.a. korraldusega nr 656 kehtestatud 
«Leppneeme küla maaüksus Pihlaka II» detailplanee-
ringu ning arvestades Eduard Obet ja Jaanus Laanes 
poolt 11.04.2005.a. esitatud avaldust annab Viimsi Val-
lavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Pihlaka II maaüksusel tekkivatele kruntide-

le alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaa-
nile:

1.1. Leppneeme küla, Hiireotsa tee 1 krunt nr 1
1.2. Leppneeme küla, Hiireotsa tee 3 krunt nr 2
2.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.10.2005.aastaks.
3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-

si Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

29. aprill 2005.a. nr 28
Tee nimetuse ja aadresside määramine Randvere 
ja Metsakasti külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud 
«Kohanime määramise korra» annab Viimsi Vallava-
litsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Randvere ja Metsakasti külas asuvatele en-

disele Tiitsu maaüksusele planeeritud teedele nime-

tusteks Marjamaa tee ja Metsarahva tee vastavalt 
juurdelisatud plaanile.

2.  Määrata Marjamaa tee ja Metsarahva tee ääres asu-
vatele maaüksustele alljärgnevad aadressid vastavalt 
juurdelisatud plaanile:

2.1  Marjamaa tee 2 kinnistu nr-ga 90217, nimetuse-
ga Marjamaa 2

2.2.  Marjamaa tee 3 kinnistu nr-ga 98083, nimetuse-
ga Marjamaa 3

2.3.  Marjamaa tee 4 kinnistu nr-ga 98084, nimetuse-
ga Marjamaa 4

2.4.  Marjamaa tee 5 kinnistu nr-ga 98085, nimetuse-
ga Marjamaa 5

2.5.  Marjamaa tee 6 kinnistu nr-ga 98086, nimetuse-
ga Marjamaa 6

2.6.  Marjamaa tee 7 kinnistu nr-ga 98087, nimetuse-
ga Marjamaa 7

2.7.  Marjamaa tee 8 kinnistu nr-ga 98088, nimetuse-
ga Marjamaa 8

2.8.  Marjamaa tee 9 kinnistu nr-ga 98089, nimetuse-
ga Marjamaa 9

2.9.  Marjamaa tee 10 kinnistu nr-ga 98090, nimetu-
sega Marjamaa 10

2.10.  Marjamaa tee 12 kinnistu nr-ga 98091, nimetu-
sega Marjamaa 12

2.11.  Marjamaa tee 14 kinnistu nr-ga 98092, nimetu-
sega Marjamaa 14

2.12.  Marjamaa tee 16 kinnistu nr-ga 98093, nimetu-
sega Marjamaa 16

2.13.  Marjamaa tee 18 kinnistu nr-ga 98094, nimetu-
sega Marjamaa 18

2.14.  Marjamaa tee 20 kinnistu nr-ga 98095, nimetu-
sega Marjamaa 20

2.15.  Metsarahva tee 3 kinnistu nr-ga 98096, nimetu-
sega Metsarahva 3

2.16.  Metsarahva tee 5 kinnistu nr-ga 98097, nimetu-
sega Metsarahva 5

2.17.  Metsarahva tee 7 kinnistu nr-ga 98098, nimetu-
sega Metsarahva 7

2.18.  Metsarahva tee 9 kinnistu nr-ga 98099, nimetu-
sega Metsarahva 9

2.19.  Metsarahva tee 11 kinnistu nr-ga 98100, nime-
tusega Metsarahva 11

2.20.  Metsarahva tee 13 kinnistu nr-ga 98101, nime-
tusega Metsarahva 13

2.21.  Metsarahva tee 15 kinnistu nr-ga 98102, nime-
tusega Metsarahva 15

2.22.  Metsarahva tee 17 kinnistu nr-ga 98103, nime-
tusega Metsarahva 17

3.  Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega 
01.11.2005.aastaks.

4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

29. aprill 2005 nr 29
Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 30 lg 1 p 2, Viimsi valla põhimääruse § 
33 lg 1 p 3, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määru-
sega nr 19 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 6 
lg 2 ja Viimsi Vallavalitsuse töökorra p 6.1. alusel.

VIIMSI VALLAVALITSUSE 
PLANEERIMISKOMISJONI 
PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1.  Planeerimiskomisjon (edaspidi «komisjon») on 

Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi «vallavalitsus») töö-
organ, mille ülesandeks on Viimsi valla (edaspidi 
«vald») planeeringutega seonduvate küsimuste ana-
lüüsimine ja selles osas ettepanekute tegemine.

1.2.  Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest lepin-
gutest, planeerimisseadusest ja ehitusseadusest ning 
samuti teistest seadustest, valla põhimäärusest, val-
la ehitusmäärusest ja teistest seaduse alusel antud 
õigusaktidest.

1.3.  Komisjonile võivad suunata materjale läbivaata-
miseks vallavalitsus ja planeerimisamet. 

2. Komisjoni koosseis
2.1. Komisjon koosseisu kuuluvad: 
2.1.1. planeerimisameti juhataja; 
2.1.2. planeerimisameti spetsialist; 
2.1.3. planeerimisameti arhitekt; 
2.1.4.  ehitusameti juhataja-ehitusjärelevalve peains-

pektor; 
2.1.5. maa-ameti juhataja; 
2.1.6. keskkonnaameti juhataja; 
2.1.7. kommunaalameti teedeinsener.
2.2.  Komisjoni esimees võib kutsuda komisjoni koos-

olekule sõnaõigusega osalema muid isikuid vasta-
valt vajadusele. 

3. Komisjoni ülesanded
Komisjoni pädevusse planeeringute alal kuulub:
3.1.  kõikide planeeringute algatamise taotluste kohta 

seisukoha esitamine vallavalitsusele, vallavoliko-
gule või vallavolikogu komisjonidele;

3.2.  seisukoha andmine detailplaneeringu algatamise 
vajalikkuse kohta ning planeeringute lähteülesan-
nete tingimuste arutelu; 

3.3.  ettepaneku tegemine vallavalitsusele detailplanee-
ringu koostamise lihtsustatud korra kasutamise 
kohta; 

3.4.  planeeringute eskiislahenduste läbivaatamine ja 
nende kohta seisukoha andmine ning vajadusel et-
tepanekute esitamine nende lahenduste muutmi-
seks; 

3.5.  esitatud üld- ja detailplaneeringute läbivaatamine 
ja vajadusel suunamine eksperthinnangu saami-
seks ning järelevalve teostajate lisakooskõlastuste 
vajaduse määramiseks vastavalt planeerimissea-
duse § 17 lg 3 p 3;

3.6.  üld- ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku tu-
lemuste analüüs ning seisukohtade esitamine pla-
neeringuvaidluste kohta; 

3.7.  seisukoha andmine üld- ja detailplaneeringute keh-
testamise kohta; 

3.8.  seisukoha andmine detailplaneeringute kehtetuks 
tunnistamise kohta. 

4.  Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjaotu-
se ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel.

5. Komisjoni õigused 
Komisjonil on õigus:
5.1.  nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjo-

ni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
5.2.  teha koostööd valla teiste komisjonidega problee-

mi sisust sõltuvalt; 
5.3.  vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eks-

perte;
5.4.  anda arvamusi volikogu ja vallavalitsuse õigusak-

tide eelnõude kohta planeerimise küsimustes, kui 
need on komisjonile ülevaatamiseks esitatud,;

6. Töö komisjonis
6.1.  Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esimees. 

Komisjoni esimees on planeerimisameti juhataja. 
Komisjoni liikmed valivad vajadusel aseesimehe 
ja protokollija. 

6.2.  Komisjoni esimees koostab komisjoni päevakor-
ra, juhib komisjoni tööd, jaotab komisjonide liik-
mete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjo-
ni koosoleku, otsustab, keda kutsuda osalema päe-
vakorra punktide arutelul.

6.3.  Komisjoni korraline koosolek toimub iga nädal 
kolmapäeviti kell 9.00 – 12.00. Komisjoni ei võe-
ta läbivaatamiseks küsimusi/teemasid, mis on aru-
tamiseks esitatud hiljema kui komisjoni toimumi-
se päevale eelneval reedel. 

6.4.  Komisjoni esimees võib kokku kutsuda komisjo-
ni erakorralise koosoleku teatades selle toimumi-
sest koos päevakorraga vähemalt 1 (üks) tööpäev 
ette. 

6.5.  Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjonist 
võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest.

6.6.  Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõtmi-
sega. Komisjon teeb otsustuse, kui selle poolt on 
üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jao-
tuvad pooleks, on otsustavaks komisjoni esimehe 
hääl. 

6.7.  Komisjoni koosoleku töö protokollitakse ja aval-
datakse vallavalitsuse sisevõrgus 2 (kahe) tööpäe-
va jooksul arvates komisjoni toimumise päevast.

6.8.  Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud 
materjalid on hoiul planeerimisametis.

6.9  Komisjoni töö on kinnine. Abivallavanem-peaar-
hitektil on õigus piiranguteta ning sõnaõigusega 
osaleda komisjoni koosolekul. 

7.  Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavalitsuse ot-
suse alusel.

8. Rakendussätted
8.1.  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast 

avalikustamist Vallavalitsuse kantseleis.
8.2.  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Tea-

taja».
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

29. aprill 2005 nr 30
Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korraldu-
se seaduse § 30 lg 1 p 2, Viimsi valla põhimääruse § 
33 lg 1 p 3, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määru-
sega nr 19 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 5 
lg 2 ja Viimsi Vallavalitsuse töökorra p 6.1. alusel.

VIIMSI VALLAVALITSUSE 
EHITUSKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1.  Ehituskomisjon (edaspidi «komisjon») on Viimsi 

Vallavalitsuse (edaspidi «Vallavalitsus») tööorgan, 
mille ülesandeks on Viimsi valla (edaspidi «Vald») 
ehitusprojektidega seonduvate küsimuste analüü-
simine ja selles osas ettepanekute tegemine.

1.2.  Oma töös lähtub komisjon planeerimisseadusest 
ja ehitusseadusest ning samuti teistest seadustest, 
valla põhimäärusest, valla ehitusmäärusest ja teis-
test seaduse alusel antud õigusaktidest.

1.3.  Komisjonile võivad suunata materjale läbivaata-
miseks vallavalitsus ja ehitusamet. 

2. Komisjoni koosseis
2.1. Komisjon koosseisu kuuluvad: 
2.1.1.  ehitusameti juhataja-ehitusjärelevalve peains-

pektor; 
2.1.2. ehitusameti arhitekt; 
2.1.3. ehitusjärelevalve insener; 
2.1.4. maa-ameti juhataja; 
2.1.5. kommunaalameti teedeinsener.
2.2.  Komisjoni esimees võib kutsuda komisjoni koos-

olekule sõnaõigusega osalema muid isikuid vasta-
valt vajadusele.

3.  Komisjoni ülesanded
Komisjoni pädevusse ehitustegevuse ja ehitus-
projektide alal kuulub:

3.1.  ehitusprojektide läbivaatamine ja vajadusel ette-
paneku tegemine ekspertiisi suunamiseks;

3.2.  vallavalitsusele ettepanekute tegemine ehitusloa 

väljastamise ja kirjaliku nõusoleku andmise koh-
ta;

3.3.  ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaid-
luste suhtes seisukoha võtmine;

3.4.  seisukoha võtmine ehituslubade kehtetuks tunnis-
tamise ja peatamise vajaduse kohta;

3.5.  ehitiste ülevaatusel ilmsiks tulevate probleemide 
suhtes seisukoha võtmine; 

3.6.  projekteerimistingimuste pikendamise taotluste lä-
bivaatamine ning ettepanekute tegemine nende pi-
kendamise kohta; 

3.7.  seisukoha võtmine projekteerimistingimuste ning 
ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste 
väljastamise vajalikkuse kohta; 

3.8.  projekteerimistingimuste ning ehitise arhitektuur-
sete ja ehituslike lisatingimuste koostamisel ja väl-
jastamisel ilmsiks tulevate probleemide kohta sei-
sukoha võtmine. 

4.  Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjaotu-
se ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel.

5. Komisjoni õigused ja kohustused
Komisjonil on õigus:
5.1.  nõuda vallavolikogu ja vallavalitsuse menetluses 

olevaid eelnõusid, kui need kuuluvad komisjoni 
tegevusvaldkonda, samuti vallavalitsuse struktuu-
riüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsioo-
ni ja dokumente;

5.2.  teha koostööd valla teiste komisjonidega problee-
mi sisust sõltuvalt; 

5.3.  esitada arupärimisi valla ametiisikutele;
5.4.  vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eks-

perte;
6. Töö komisjonis
6.1.  Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esimees. 

Komisjoni esimees on ehitusameti juhataja-ehitus-
järelevalve peainspektor. Komisjoni esimees ni-
metab protokollija. 

6.2.  Komisjoni esimees koostab komisjoni töökava, ju-
hib komisjoni tööd, jaotab komisjonide liikmete 
vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koos-
oleku ning otsustab, keda kutsuda osalema komis-
joni koosolekul.

6.3.  Komisjoni korraline koosolek toimub iga nädal 
kolmapäeviti kell 14.00 – 17.00. Komisjoni võe-
takse läbivaatamiseks küsimused/teemad, mis on 
arutamiseks esitatud hiljemalt komisjoni toimumi-
se päevale eelneval esmaspäeval.  

6.4.  Komisjoni esimees võib kokku kutsuda komisjo-
ni erakorralise koosoleku teatades selle toimumi-
sest koos päevakorraga vähemalt 1 (üks) tööpäev 
ette.. 

6.5.  Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjonist 
võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmeist.

6.6.  Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõtmi-
sega. Komisjon teeb otsustuse, kui selle poolt on 
üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jao-
tuvad pooleks, on otsustavaks komisjoni esimehe 
hääl. 

6.7.  Komisjoni koosoleku töö protokollitakse ja aval-
datakse vallavalitsuse sisevõrgus 2 (kahe) tööpäe-
va jooksul arvates komisjoni toimumise päevast..

6.8.  Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud 
materjalid on hoiul ehitusametis.

6.9  Komisjoni töö on kinnine. Abivallavanem-peaar-
hitektil on õigus piiranguteta ning sõnaõigusega 
osaleda komisjoni koosolekul.

7.  Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavalitsuse ot-
suse alusel.

8. Rakendussätted
8.1.  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast 

avalikustamist Vallavalitsuse kantseleis.
8.2.  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teata-

ja».
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

10.mai 2005.a. nr 31
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» ning Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 30.06.2003.a. otsusega nr 83 kehtestatud 
«Katkuniidu I maaüksuse» detailplaneeringu annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Metsakasti külas asuvale teele, mis algab 

Loosivälja teelt nimetuseks Katkuniidu tee vastavalt 
juurdelisatud plaanile.

2.  Määrata Katkuniidu I maaüksusel asuvatele kinnis-
tutele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:

2.1.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 1 kinnistu Kat-
kuniidu 1

2.2.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 2 kinnistu Kat-
kuniidu 2

2.3.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 4 kinnistu Kat-
kuniidu 4

2.4.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 6 kinnistu Kat-
kuniidu 6 

2.5.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 8 kinnistu Kat-
kuniidu 8

2.6.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 10 kinnistu Kat-
kuniidu 10

2.7.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 12 kinnistu Kat-
kuniidu 12

2.8.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 13 kinnistu Kat-
kuniidu 13

2.9.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 14 kinnistu Kat-
kuniidu 14
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2.10.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 15 kinnistu Kat-
kuniidu 15

2.11.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 16 kinnistu Kat-
kuniidu 16

2.12.  Metsakasti küla, Katkuniidu tee 18 kinnistu Kat-
kuniidu 18

2.13.  Metsakasti küla, Katkuniidu põik 2 kinnistu Kat-
kuniidu põik 2 

2.14.  Metsakasti küla, Katkuniidu põik 3 kinnistu Kat-
kuniidu põik 3

2.15.  Metsakasti küla, Katkuniidu põik 4 kinnistu Kat-
kuniidu põik 4

2.16.  Metsakasti küla, Katkuniidu põik 5 kinnistu Kat-
kuniidu põik 5

2.17.  Metsakasti küla, Katkuniidu põik 6 kinnistu Kat-
kuniidu põik 6

2.18.  Metsakasti küla, Katkuniidu põik 7 kinnistu Kat-
kuniidu põik 7

3.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 
01.09.2005. aastaks.

4.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 
01.12.2005.aastaks.

5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

10.mai 2005.a. nr 32
Tee nimetuse ja aadresside määramine Pringi kü-
las
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud 
«Kohanime määramise korra» ja arvestades Hjalmar 
Konno poolt 25.04.2005.a. esitatud avaldust annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Pringi külas Rohuneeme tee ääres olevale 

maaüksusele nimetusega TÜÜRI (katastritunnus 
89002:002:1351) aadressiks ROHUNEEME TEE 
48F vastavalt juurdelisatud plaanile.

2.  Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 
01.10.2005.aastaks.

3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viim-
si Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUSED

10. mai 2005 nr 34
Viimsi valla asustusüksuste liigi, nime ja lahkme-
joonte kinnitamine
Võttes arvesse, et Viimsi valla asustusüksuste lahkme-
jooned ei kajasta valla arengus toimunud muudatusi on 
osutunud otstarbekaks valla asustusüksuste arengu ka-
jastamine asustusüksuste lahkmejoonte täpsustamisel, 
lähtudes valla ruumilises arengus toimunud muutustest 
arvestades olemasolevate ja moodustatavate katastri-
üksuste piiridega ning loodusobjektidega.
Juhindudes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse 
§ 6 lg 5, Vabariigi Valitsuse 25.11.2004. a määruse nr 
335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte mää-
ramise alused ja kord» § 16 lg 1, Viimsi valla põhimää-
ruse § 11 lg 4 ning arvestades, et 22.04 – 06.05.2005.
a toimunud Viimsi Vallavolikogu otsuse eelnõu “Viim-
si valla asustusüksuste lahkmejoonte täpsustamine” 
kohta ei esitatud avalikul väljapanekul ettepanekuid, 
arvamusi ega proteste, Viimsi Vallavolikogu o t s u s -
t a b :
1.  Kinnitada asustusüksuste täpsustatud lahkmejooned 

vastavalt otsusele lisatud katastripidaja poolt väljas-
tatud katastrikaardi väljavõttele (M 1 : 15 000)  kan-
tud ettepanekutele.   

2.  Vallavolikogu esimehel esitada katastripidajale taot-
lus ettepanekuga kanda valla asustusüksuste täpsus-
tatud lahkmejooned katastrikaardile.   

3.  Otsus jõustub vastuvõtmisest.    
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi 

Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §-des 71-
77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Hal-
duskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok , Volikogu esimees

10. mai 2005 nr 35
AS Viimsi Vesi põhikirja muutmine 
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 35 lg 3 ja Äriseadustiku § 298 ja § 338 - § 342 ning 
Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 24 ja 25 ning § 
46 lg 3 ja arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, 
Viimsi Vallavolikogu  o t s u s t a b :
1.  Muuta AS Viimsi Vesi (reg.kood 10461699) põhi-

kirja p.-i 2.1 ja sõnastada see järgmiselt:
«Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 
13350000.- (kolmteist miljonit kolmsada viiskümmend 
tuhat) krooni ja maksimumsuuruseks on 53400000.- 
(viiskümmend kolm miljonit nelisada tuhat) krooni, 
mille piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähenda-
da ilma põhikirja muutmata.»
2.  Kinnitada AS Viimsi Vesi põhikirja uus redaktsioon 

(juurde lisatud).
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavo-

likogule vaide Haldusmenetluse seaduse §-des 71-
77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Hal-
duskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

10. mai 2005 nr 36
Munitsipaalmaa võõrandamine Osaühingule Viim-
si Haldus: Randvere külas, maaüksus Oja I
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 94 lg 1 p 3 
ja p 5, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, ol-
les Osaühing Viimsi Haldus ainuosanik, arvestades OÜ 
Viimsi Haldus 03.05.2005.a taotlust (reg. 04.05.2005 
nr. 11-10/1191), Viimsi Vallavolikogu o t s u s t a b : 
1.  Võõrandada tasuta osaühingule Viimsi Haldus (reg.

kood 10618178) Viimsi valla omandis olev Rand-
vere külas, kinnistu Oja I, reg.osa 94171, katastri-
tunnus 89001:010:2381, pindala 15057 m², sihtots-
tarve ühiskondlike hoonete maa, maa maksustamis-
hind 391 500.- (kolmsada üheksakümmend üks tu-
hat viissada krooni).

2.  Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) teostada 
kõik toimingud, mis on seotud Osaühingule Viimsi 
Haldus käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud kinnis-
tu võõrandamiseks.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavo-

likogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-
77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Hal-
duskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

10. mai 2005 nr 37
Maardu linna üldplaneeringu kooskõlastamine
Vastavalt Planeerimisseaduse § 17 lg 2 p 2 ning Viim-
si valla ehitusmääruse § 2 p 9 , Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b : 
1.  Kooskõlastada Maardu linna üldplaneering vastavalt 

käesolevale otsusele lisatud tingimustele (lisa 1).
2.  Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
3.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavo-

likogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-
77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Hal-
duskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok,  Volikogu esimees

10. mai 2005 nr 38
Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu muutmi-
ne
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 
lg 1, 2 ja 3 alusel, arvestades vallasekretär Eda Ilves’e 
ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu o t s u s t a b: 
Arvata Viimsi Vallavolikogu 11. juuni 2002. a otsuse-
ga nr 108 moodustatud Viimsi valla valimiskomisjo-
nist välja Leen Pärdi ja Virve Lillevars.
Nimetada Viimsi valla valimiskomisjoni liikmeks Ter-
je Sander.
Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi val-
la elektroonilisel kodulehel.
Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavoli-
kogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sä-
testatud korras või esitada kaebuse Tallinna Haldus-
kohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 
sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED

10. mai 2005 nr 21
Määrus kehtestatakse Veeseaduse § 23 lg 1, Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Viimsi Val-
la Põhimääruse § 5 lg 1 alusel.
Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
1. Üldsätted
1.1.  Käesolev heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 

(edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis te-
kivad seoses heitvee kohtkäitluse ning kogumis-
mahutitest äraveo ja ühiskanalisatsiooni 
purgimisega Viimsi valla territooriumil.

1.2.   Käesolevas eeskirjas heitvee kohta sätestatut ko-
haldatakse ka fekaalide kohtkäitlusele ja äraveo-
le. Heitvee äraveo ja purgimise korra kohta sätes-
tatut kohaldatakse ka keldritesse, tehnilistesse ra-
jatistesse ja mujale kogunenud heit-, sademete-, 
drenaaži- ning muu pinnase- ja pinnavee äraveo-
le.

1.3.   Käesolevat eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu oma-
nikul peab Veeseaduse kohaselt olema heitvee ära-
juhtimiseks vee erikasutusluba.

1.4.   Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Viimsi 
vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isiku-
tele.

1.5.   Mõisted
1.5.1.   Eeskirjas kasutatakse mõisteid Viimsi Vallavo-

likogu 13. märtsi 2001 määrusega nr 5 kinnita-
tud ja 14. mai 2002 määrusega nr 17 muudetud 
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ka-
sutamise eeskirjas toodud tähenduses, millele 
lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas mõisteid 
alljärgnevas tähenduses:

1.5.1.1.   heitvee kohtkäitlus - heitvee kogumine, vaja-
dusel puhastamine, paigutamine pinnasesse 
või pinnasele, kompostimine heitvee tekkeko-
ha kinnistu piires;

1.5.1.2.   heitvee kogumismahuti - vettpidav rajatis heit-
vee kogumiseks, samuti kuivkäimla lamp-
kast;

1.5.1.3.   purgimisteenus - heitvee tekkekohast välja-
pumpamine, äravedamine ning ühiskanalisat-
siooni purgimiskohta väljalaskmine.

2. Heitvee kohtkäitluse kasutuse tingimused
2.1.   Heitvee kohtkäitlust võib kasutada aladel, mida 

valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

2.2.   Heitvee kohtkäitlusviise, välja arvatud suhteliselt 
puhta heitvee ärajuhtimine (basseini tühjendami-
ne jne.), lubatakse kasutada vaid isikliku majapi-
damise olmeheitvee käitlemiseks heitvee tekke-
koha kinnistu piires. Kogumismahutit võib välja-
poole heitvee tekkekoha kinnistu piire erandina 
kasutada ainult vastava reaalservituudi seadmise 
lepingu olemasolul.

2.3.   Erandina võib hoonestatud ning valla ühisveevär-
gi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt 
ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal, kuni ühiska-
nalisatsiooni rajamiseni, uute ja rekonstrueerita-
vate ehituste puhul kasutada heitvee kohtkäitlus-
viisidest heitvee kogumist kogumismahutisse.

2.4.   Punktides 2.3 ja 8.1 toodud juhul antakse heitvee 
kohtkäitlusluba kuni viieks aastaks, kusjuures kin-
nistu omanik peab endale võtma kohustuse täht-
aja möödumisel kinnistu ühiskanalisatsiooniga lii-
tumiseks. Kui kohtkäitlusloa lõppemise tähtajaks 
pole ühiskanalisatsioon valminud, võib luba erand-
korras pikendada.

2.5.   Heitvee kogumismahuti tuleb ehitada selliselt, et 
oleks võimalik heitvee takistusteta regulaarne ära-
vedu ning pärast ühiskanalisatsiooni ehitamist kin-
nistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisat-
siooniga. 

2.6.   Heitvee kohtkäitluse projekteerimiseks tuleb kin-
nistu omanikul taotleda Viimsi Vallavalitsuselt 
(edaspidi vallavalitsus) põhimõtteline nõusolek 
kohtkäitluse rajamiseks. Taotluse vorm on esita-
tud käesoleva eeskirja lisas 1.

2.7.   Heitvee kohtkäitluse ehitamiseks ja kasutamiseks 
tuleb kinnistu omanikul taotleda vallavalitsuselt 
heitvee kohtkäitlusluba. Heitvee kohtkäitlusluba 
on tähtajaline.

2.8.   Heitvee kohtkäitlusel heitvee osaliseks või täieli-
kuks paigutamiseks pinnasele või pinnasesse kin-
nistu piirides peab kinnistu omanikul olema heit-
vee kohtkäitlusloa koosseisus luba veeheiteks, mil-
le annab vallavalitsus, lähtudes Veeseadusest, vee-
kogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esi-
tatud nõuetest ja tervisekaitselise heaolu tagami-
se võimalustest kinnistul.

2.9.   Vee-ettevõtjal on õigus saada vallavalitsuselt in-
formatsiooni vee- ettevõtja tegevuspiirkonda väl-
jastatud kohtkäitluslubade kohta.

3. Heitvee kohtkäitlusloa taotlemine
3.1   Kinnistu omanik, kes taotleb heitvee kohtkäitlus-

luba, esitab vallavalitsusele:
1)  käesoleva eeskirja lisas 2 toodud vormi kohase taot-

luse;
2)   kinnistu plaani koos olemasolevate ja projekteeri-

tud heitvee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning pai-
gutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigu-
tusega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnis-
tuid kuni nendel paiknevate hooneteni;

3)   kinnistul paiknevate ehitiste projekti, mis tagasta-
takse omanikule koos loaga.

3.2   Kui samaaegselt taotletakse luba ka veeheiteks, 
on vallavalitsusel sõltuvalt heitvee paigutusviisist 
õigus nõuda täiendavaid andmeid pinnakatte, pin-
nase, põhjavee taseme ja joogivee saamise raja-
tiste kohta, viimast ka kinnistuga piirneva ala koh-
ta.

3.3   Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esi-
tanud kinnistu omanikule väljastab vallavalitsus 
heitvee kohtkäitlusloa käesoleva eeskirja lisas 3 
toodud vormi kohaselt ühe kuu jooksul arvates 
taotluse esitamisest tingimusel, et heitvee käitle-
mine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekait-
selise ohutuse ning käesoleva eeskirja nõudeid jär-
gides. Loa väljastamisel tuleb lähtuda Veeseadu-
sest ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee 
kohta esitatud nõuetest.

3.4   Kui heitvee kohtkäitlusluba pole võimalik väljas-
tada, teatab vallavalitsus sellest taotlejale kirjali-
kult koos keeldumise põhjustega.

3.5   Heitvee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lu-
batava heitvee liik ja kogus, heitvee käitlusviis 
ning vajadusel nõuded heitveele ja käitlusrajatis-
tele.

3.6   Heitvee kohtkäitlusloa tähtaja saabudes on kin-
nistu omanikul õigus taotleda loa pikendamist. 
Loa pikendamiseks tuleb lisaks taotlusele esita-
da andmed kasutatud vee ja heitvee kohtkäitlu-
se koguste kohta viimasel kalendriaastal, kogu-
mismahutite kasutamisel heitvee äraveodoku-
mendid viimase kahe aasta kohta. Luba piken-
datakse järgnevaks perioodiks, kui on järgitud 
varasema loa nõudeid ja tingimusi. Varasema loa 
tingimusi muudetakse kui see tuleneb seadusest 
või heitvee kohtkäitluse käigus on selgunud sel-
le ohtlikkus keskkonnale või tervisekaitselisele 
heaolule.

4.   Heitvee kohtkäitlusrajatise projekteerimine ja 
ehitamine

4.1.   Heitvee kohtkäitlusrajatise projekteerimine, ehi-
tamine ja kasutusse võtmine toimub Planeerimis-
seaduse,  Ehitusseaduse ja Viimsi valla ehitusmää-
ruse kohaselt.

4.2.   Heitvee kohtkäitlusrajatiste projekt tuleb kooskõ-
lastada vallavalitsusega.

4.3.   Valminud heitvee kohtkäitlusrajatised kuuluvad 
ülevaatamisele vallavalitsuse esindaja ning vasta-

valt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele 
määratud volitatud isiku poolt, kes võivad nõuda 
rajatiste katsetamist enda juuresolekul. Rajatiste 
vastavus nõuetele vormistatakse õiendiga.

4.4.   Heitvee kohtkäitlusrajatiste kasutuselevõtt vor-
mistatakse eraldi kasutusloaga, väljaarvatud hoo-
nete koosseisus ehitatavad lampkastid. Ehitistele, 
kus heitvesi tekib, vormistatakse kasutusluba heit-
vee kohtkäitlusrajatiste kasutusloa omasolul või 
viimasega samaaegselt.

4.5.   Punkt 2.3 kohaselt väljastatud heitvee kohtkäit-
lusloa puhul vormistatakse heitvee kohtkäitlusra-
jatiste ehitusluba loana ajutiste ehitiste püstitami-
seks koos ehitiste likvideerimistähtaja näitamise-
ga. Likvideerimistähtaega võib erandina pikenda-
da vaid vallavalitsuse nõusolekul juhul, kui kin-
nistu asukohas pole välja ehitatud ühiskanalisat-
sioon.

5.  Heitvee kohtkäitlusrajatiste kasutamine ja järele-
valve

5.1.   Heitvee kohtkäitlusrajatiste kasutamisel tuleb jär-
gida ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit, heit-
vee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ette-
kirjutusi. Rajatiste kasutamise ja hoolduse eest 
vastutab rajatiste omanik.

5.2  . Heitvee kohtkäitlusrajatiste omanik on kohusta-
tud koheselt teatama vallavalitsusele igast rajatiste 
avariist, sealhulgas heitveemahutite lekkest või üle-
täitumisest ning võtma tarvitusele kõik meetmed 
tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonna-
ohutuse tagamiseks.

5.3.   Heitvee kohtkäitlusrajatiste tehnilise seisundi ja 
nende nõuetekohase kasutamise üle teostab val-
lavalitsus järelevalvet vastavalt Keskkonnajärele-
valve seadusele, Viimsi valla heakorra eeskirja-
le ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel 
spetsialiste ning eksperte.

5.4.   Järelevalve teostajal on õigus nõuda heitvee koht-
käitlusrajatiste omanikult rajatiste projekti, 
kasutamis- ja hooldusjuhendi ning kasutusloa esi-
tamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist, 
heitvee kogumismahuti puhul heitvee äravedu 
tõendava dokumentatsiooni esitamist.

5.5.   Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avasta-
misel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi 
rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks 
mittekõrvaldamisel on vallavalitsusel õigus tühis-
tada väljaantud heitvee kohtkäitlusluba, samuti 
korraldada rikkuja kulul rajatiste nõuetele vasta-
vusse viimine.

Punkti 4.5 kohaselt vormistatud rajatiste likvidee-
rimistähtaja ületamisel korraldada rajatiste likvi-
deerimine.
6. Heitvee äraveo ja purgimise kord
6.1.   Ettevõtja, kes ei ole vee-ettevõtjaks, peab 

purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu 
vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas toimub 
purgimine. 

6.2.   Heitvett on lubatud purgida üksnes detailplanee-
ringuga või selle puudumisel ehitusprojektiga mää-
ratud purgimiskohtadesse. Purgimiskohtade pro-
jekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toi-
mub Planeerimisseaduse, Ehitusseaduse ja Viim-
si valla ehitusmääruse kohaselt. Purgimiskohtade 
asukohad määrab vallavalitsus, kooskõlastades 
asukohavaliku eelnevalt Tallinna ja Harjumaa Ter-
visekaitsetalitusega. Väljaspool nimetatud kohti 
on heitvee purgimine keelatud. 

6.3.   Projektijärgsed purgimiskohad, mida võib kasu-
tada purgimisteenust osutav ettevõtja, purgitava 
heitvee lubatud kogused, reostusaste ja muud näi-
tajad, samuti purgitava heitvee koguse arvestuse 
ning purgimise eest tasu maksmise tingimused ja 
kord määratakse vee-ettevõtja ja purgimisteenust 
osutava ettevõtja vahelises lepingus.

6.4.   Heitvee äraveo eest tasub teenuse tellija 
purgimisteenuse osutajale vastavalt teenuse osu-
taja ja teenuse tellija vahelisele lepingule või ära-
veo maksedokumendile.

7. Vastutus
Käesoleva eeskirja nõuete rikkujat karistatakse vas-
tavalt kehtivale seadusandlusele.
8. Rakendussätted
8.1.   Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kava kehtestamiseni on erandina lubatud kasuta-
da heitvee kohtkäitlusviisidest heitvee kogumist 
kogumismahutisse olemasolevate elurajoonide ti-
hendamisel uute ja rekonstrueeritavate ehituste 
püstitamisel.

Viimsi valla üldplaneeringuga määratud uutel hoones-
tusaladel toimub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni aren-
damine vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.
8.2.   Viimsi valla kanaliseerimata piirkondades, kuhu 

on planeeritud rajada ühiskanalisatsioon ning kus 
funktsioneerivad enne 01.01.2000.a rajatud koht-
käitlussüsteemid ja juhul, kui ei ole otsest ohtu 
keskkonnale ja elanike tervisele, hakkab käesolev 
eeskiri vastavate kinnistute suhtes täies mahus keh-
tima pärast antud piirkonna ühiskanalisatsiooni 
valmimist.

8.3.   Varem väljastatud veeheite load kehtivad käesole-
va eeskirja kohaste heitvee kohtkäitluslubadena.

8.4.   Käesolev määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi 
Teataja», Viimsi valla elektroonilisel kodulehel ja 
Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

8.5.   Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pä-
rast avaldamist ajalehes «Viimsi Teataja».

Madis Saretok, Volikogu esimees
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Nautic
Miiduranna 53
Viimsi vald 74001
Harju

Sukeldumiskeskus
tee

maa, EESTI

Tel
ks

www.nautic.ee

: +372 6011 490
Fa : +372 6011 491

info@nautic.ee

PADI ja IANTD sukeldumiskursused

algtasemest instruktorini välja.

Hobisukeldumise ja tuukrivarustuse

müük, rent ning hooldus.

Sukeldumisreiside ja -väljasõitude

korraldamine nii Eestis kui välismaal.

• Välispiirded
• Aiavõrgud
• Väravad
• Läbipääsusüsteemid
• Väravate ja garaaþiuste automaatika

Fagel OÜ
Mäealuse 1, 12618 Tallinn
Tel 656 5390, faks 654 3068
e-post: fagel@fagel.ee

Müük, paigaldus, hooldus

OÜ Arktik on kiirestiarenev jahutatud ja 
külmutatud toiduainete hulgimüügiga 

tegelev ettevõte

Tööd saavad:
LAOJUHATAJA ASETÄITJA JA 

LAOHOIDJA
Töö kirjeldus
igapäevane töö kaupadega, nende vastuvõtt, ladustamine, 
komplekteerimine ja väljastamine, laojuhataja asetäitjal ka 
laojuhataja abistamine ja vajadusel asendamine 

Nõudmised kandidaadile
mõlemad ametikohad sobivad töökale, aktiivsele ja positiivse 
ellusuhtumisega inimesele, laohoidja ametikoht füüsiliselt 
tugevale meesterahvale 

Ettevõte pakub
huvitavat tööd arenevas firmas ja konkurentsivõimelist palka 

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

Lisainfo
Tööleasumise aeg:  nii pea kui võimalik
Töö tüüp:  täistööaeg, töötaja
Töö aeg:  E-R kell 8.00-16.45

Kontaktinfo
Kontaktisik:  Pille Lõugas
Aadress:  Veerenni 52, 11313, Tallinn
Kontakttelefon:  699 6780
Koduleht:  http://www.arktik.ee
Faks:  699 6781

Haabneemes müüa inglise 
kokkerspanjeli kutsikad. 

Sünd.aprilli keskel, 
emased, mustad.

Vanemad väga hea 
sugupuuga näitusekoerad. 

Hea närvikavaga 
(ei karda pauku, 
ilutulestikku jms) 

elurõõmus pere(ka jahi-) 
koer. Kutsikad 
loovutatakse

juuni alguses Kennelliidu 
sünnitunnistusega ja 

vaktsineeritult. 

Info tel. 509 8432.
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Südamlikud 
õnnesoovid
juunikuu hällilastele!
REIN  RANDVEER 21.06 94
BENITA  MÄNDVEER 09.06 89
JEVDOKIA  MARKOVA 07.06 86
RUDOLF  TAGAVÄLI 12.06 86
OLGA  KALA 21.06 86
ELLEN  TALVISTU 03.06 83
OTTO  JOHANSON 09.06 83
ELLA  PÕLDAR 30.06 82
VAIKE  JALAKAS 02.06 81
MARGARITA  SVETLOVA 14.06 81
PAVEL  AGALTSOV 16.06 81
ELLA  KRISTJUHAN 18.06 81
KAAREL  OOPKAUP 26.06 81
MAIMO  MÄEMETS 19.06 80
ARNOLD  PALIAS 22.06 80
JÜRI  TÕNTS 08.06 75
VALVE  TRUSS 09.06 75
TAIME  VIITMANN 14.06 75
KUNNAR  RAJA 17.06 75
KALJU  TOHVER 03.06 70
ILME  TAPUPERE 09.06 70
LAIE  VEERSALU 10.06 70
EMBU  PREITOF 26.06 70
ELDA  KAAT 27.06 70
ELVI  SAAPAR 28.06 70
PEETER  RAESAAR 01.06 65
ÜLO  RUMESSEN 01.06 65
ELLE  MÄRITZ 02.06 65
ELVI  SAAR 10.06 65
HEDY  ÖPIK 17.06 65
GLAJA  ŽLOBITŠ 18.06 65
LAINE  KOPEL 19.06 65
SVETLANA  AINUVEE 20.06 65
SAIMA-MALL  KIKAS 20.06 65
LUULE  POLLIMANN 20.06 65
MADIS  UIBO 20.06 65
IVI  RÄTSEPP 26.06 65
JAAN  SELGIS 28.06 65
LEMBIT  VILINURM 30.06 65

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
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6.-7. mail toimusid Taanis 
rulluisutamise Euroopa 
meistrivõistlused show-
programmides. Võistlused 
olid traditsiooniliselt osavõ-
turohked, osales ligi tuhat 
sportlast 52 spordiklubist. 

Esindatud oli kümme riiki: Belgia, His-
paania, Holland, Iisrael, Itaalia, Portu-
gal, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani ja  
Eesti. Eestit esindasid rulluisuklubid 
Rullest, Step by Step ja Little Step. 

Täiskasvanute klassis võistelnud 
Eesti nelik saavutas 8. koha, täiskasva-
nute showprogrammi hinnati 22 võist-
konna hulgas 13. koha vääriliseks. 

Viimsi vallast võistlesid Taanis Lii-
sa Tolli, Reet Sarapuu, Mari-Liis 
Maarend ja Gertrud Ots kavaga «Kaja-
kad» ning Triinu Harro, Laura Õuna-
puu, Kadri Kukk, Brigitta Randver, An-
na-Lotta Hagi, Deili Plumberg, Egle 
Mikko ja Merlyn Padama kavaga 
«Draakonid». 

Viimsi laste kava «Kajakad» saavutas 
kadettide klassis (alla 14-aastased) 14 
võistkonna hulgas 9. koha, «Draakonid» 
10. koha. Euroopa meistrivõistlustel 
võib seda pidada tähelepanuväärseks 
saavutuseks, eriti arvestades asjaolu, et 

Viimsi sportlased olid oma tugevatest 
konkurentidest märksa nooremad ning 
rulluisutamisega tegelenud vaid paar 
aastat. Viimsi laste edukat võistlemist 
Euroopa meistrivõistlustel toetas ka 
Viimsi vald.

Sügisel on rulluisuklubil Rullest 
plaanis osa võtta väiksematest show-
programmide võistlustest Hollandis, 
kust kaks aastat järjest on koju toodud 
üldvõidu rändkarikas.

Rulluisuklubi Rullest võtab aasta-
ringselt vastu uusi huvilisi. Täpsem info 
Rullesti kodulehel: http://www.rullest.
ee

Piret Rink
rulluisuklubi Rullest treener

Viimsi rulluisutajad 
Euroopa meistrivõistlustel

Viimsi esimesed 
meistrivõistlused 

saalihokis

14. mail toimusid Viimsi 
spordihallis valla meistri-
võistlused saalihokis. 

Sarja korraldamist alustati Viimsi 
noortevolikogu algatusel. Eesmärk 
on muuta vallaelu põnevamaks, an-
des tegevust nii noortele kui ka va-
nematele. Sarjast võiks kujuneda 
iga-aastane traditsioon.

Võistlema oli kogunenud roh-
kem noori, kui korraldajad oodata 
oskasid. Naiste vanuseklassis tuli 
võitjaks Kiired ja Vihased koosseisus 
Tiina Saat, Carmen Pajuste, Marliis 
Reinberg, Kadri Hirvesaar, Käll Haar-
de, Teele Villem ja Mari Järvis, kes 
napilt võitsid Viimsi vallavalitsuse 
naisesindust.

Poiste U16 vanuserühmas tuli 
võitjaks ABC Amatöörs koosseisus 
Rauno Teder, Mikk Pinnonen, Madis 
Kokkuta, Tanel Pärnamaa, Henri 
Normak, Tarvi Räim, Heldur Sepp ja 
Rene-Rasmus Paul.  

Meeste vanuseklassis läks esikol-
mikus tihedaks rebimiseks. Finaalis 
oli võidukas võistkond Viimsi Kepp 
II koosseisus Kristofer Kask, Tanel 
Rebane, Olari Püvi, Lennard Tuul-
mets, Karmo Karelson ja Mathias 
Suup. Teise koha saavutas võistkond 
VNJK koosseisus Kaspar Kägu, Mar-
tin Talvari, Kristjan Lainjärv, Kert 
Karelson, Aivar Urm ja Siim Jõeva-
li. Kolmanda auhinnalise koha sai 
meeskond Viimsi Kepp I koosseisus 
Taavi Ottoson, Robert Tarenõmm, 
Rauno Kull, Velle Hammer, Ken 
Hüüdma, Edvard Garder ja Marek 
Ulman. 

Päev kujunes suurepäraseks ja 
võistlus äärmiselt  põnevaks. Viimsi 
noortevolikogu tänab kõiki osalejaid 
ja sponsoreid – Viimsi vallavalitsust 
ja Alexelat. Nüüd tuleb jääda oota-
ma järgmist etappi.  

Triin Rebane 
Viimsi noortevolikogu

Viimsi laste kava «Kajakad» saavutas 14 võistkonna hulgas 9. koha.

SPORDIKALENDER

27. mai kl 14 3:3 KORVPALL  poistele  Viimsi spordihallis
29. mai kl 12 Viimsi laste ja noorte SUUR PÄEV Laidoneri mõisa pargis
1. juuni kl 17.30 Harjumaa meistrivõistlused (MV) TEATEORIENTEERUMISES Vääna- Jõesuus
7.-8. juuni 11   Harjumaa noorte MV MITMEVÕISTLUSES ja 
 TV10 OLÜMPIASTARTI mitmevõistluse Harju finaal Tallinnas
11. juuni Harjumaa MV KERGEJÕUSTIKUS  Tallinnas
11.-12. juuni kl 12  Viimsi lahtised MV PURJETAMISES Tallinnas Pirital
20.  juuni kl 16 Viimsi lahtised MV KERGEJÕUSTIKUS Tallinnas
23. juuni Harjumaa maakaitsepäeva AASTAJOOKS Lool 
23. juuni kl 18  Jaanipäev Viimsi vabaõhumuuseumis
25.-26 juuni kl 11 Viimsi CUP rahvusvaheline RANNAVÕRKPALLIVÕISTLUS Haabneeme rannas

Viimsi spordisuvi 
algas Püünsis

Viimsi spordisuve ava-
nud, nüüd juba pikkade 
traditsioonidega Püünsi 
seitsmes spordipäev sai  
tavakohaselt teoks 
1. mail.

Püünsi külaelanikke iseloomustab 
koostöövaim, omaalgatus ja visadus. 
Mille muuga siis veel on tegu, kui 
maikuu saabudes tehakse kohalikel 
spordiväljakutel esmalt koristustal-
gud ja seejärel peetakse vastkorras-
tatud võistluspaikades ka korralikud 
jõukatsumised maha. Möödunud 
volbriöö tavapärasemast jahedam 
ilm mõjus küll talguliste arvule, kuid 
ühtegi koristustoimingut ei jäänud 
tegemata.

Korvpalli vabavisetes osales 26 
võistlejat. Naistest oli täpsem Lii Ta-
sa nelja tabamusega, järgnesid Liis 
Leuska ja Kätlin Kahro mõlemad kol-
me tabamusega.

Meestest näitas täpset kätt Enno 
Lekk kuue tabamusega. Viis korda 
tabas korvi Mihkel Saretok, nelja 
korviga järgnesid Kristofer Vare ja 
Andres Kalev.

Tenniseturniir meestele korral-
dati seitsme mängija osavõtul. Möö-
dunud suvel uue katte saanud ten-
niseväljakult väljus võitjana Tõnu 
Kalvik. Tõnule sitket vastupanu osu-
tanud Viimsi koolipoisid Kristofer 
Vare ja Kristjan Lainjärv jagasid oma-
vahel teise ja kolmanda koha.

Huviga oodati jalgpallikohtumist 
Haabneeme ja Püünsi võistkonna va-
hel. Kahjuks viibisid Haabneeme pal-
lurid kodust eemal, nii jäi oodatud 
kohtumine olemata. Ära ei jäänud 
aga jalgpallilahingud, sest Püünsis 
on rohkem kui üks võistkond. 

Nii saidki jalgpalliväljal jõudu 
proovida Püünsi esimene ja Püünsi 
teine võistkond. Võistluse normaal-
aeg võitjat ei selgitanud, sest lõppes 
viigiseisus. Võitja selgus alles pärast 
pikka karistulöökide löömise seeriat. 
Haaravast mängust kuumaksköetud 
publiku ergutushüüete saatel reali-
seeris Veiko Tomingas lõpuks Püünsi 
teisele võistkonnale võidu toonud 
karistuslöögi. 

Eriauhinna saaja valisid välja 
pealtvaatajad ja mängijad, selle sai 
teist aastat järjest parimaks mängi-
jaks tunnistatud Kristjan Lainjärv 
Püünsi esimesest võistkonnast. Võit-
jate poolel mängisid Enn Tasa, Rai-
mond Kallion, Margus Herman, 
Meelis Metsma, Meelis Tasa, Robert 
Kallion ja Veiko Tomingas.

Kõikide võistlusalade võitjaid au-
tasustati karikate või nägusate eri-
auhindadega. Spordisuvi sai hoogsa 
alguse. Puhtad ja hästi korrastatud 
spordiväljakud kutsuvad kõiki spor-
tima.

Kaido Metsma
Püünsi

Viimsi võrkpalliklubi ja 
vallavalitsus korraldavad 
puhke- ja spordilaagri ku-
ni 14-aastastele tüdruku-
tele ja poistele. 

Kümnepäevases suvelaagris on 
põhirõhk võrkpallil.

Laager toimub Tõrvas, kus laste 
päralt on spordisaal, staadion ja 
ka tore ujumiskoht järve ääres. 
Treeneriteks on Tallinna Ülikooli 
üliõpilased, kes korraldavad nii 
sportlikku tegevust kui ka vaba 
aja sisustamist.

Ootame kõiki soovijaid vanuses 
10-14 aastat 22.-31. juulini Tõr-
va.

Kuna kohtade arv on sel aastal 
piiratud, palume endast varakult 
teada anda telefonidel 
5669 6451 Siret Rits 
609 0980 Tiia Tamm  
529 3426 Anu Karavajeva.

Võitjanaiskond Kiired ja Viha-
sed.

Kaido Metsma autasustab ten-
niseturniiri parimat meest Tõ-
nu Kalvikut.

Randvere koguduses 
on surnuaiapüha 
jumalateenistus 

19. juunil kell 14.30.
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Kogemustega pearaamatupidaja otsib lisa-
tööd kodus töötamise võimalusega. Arvu-
ti ja programmid olemas. Tel 56 54 955.

Ostame MEREKONTEINERI 3m³, 6m³, v 
12m³. Tel 50 150 65.

Müüa garaažiboks Viimsis Katlamaja 
teel. Tel 50 34 302. 

Kogemustega pearaamatupidaja otsib lisa-
tööd kodus töötamise võimalusega. Arvu-
ti ja programmid olemas. Tel 56 54 955.

Müüa ilus heleroheline pehmemööbli 
komplekt 3 + 1. Mikroveluurkangas. 
Hind 5000 krooni. Näha saab Haabnee-
mes. Tel 53 458 281.

Otsitakse hooldajat Tammneeme külas 
invaliidile. Sobiks pensionär. Tasu kok-
kuleppel. Tel 50 40 980.

Otsin kogemustega koduõmblejaid. 
Kerli, tel 56 480 175.

Haabneemes tegutsev metallifirma va-
jab hakkajaid töötajaid, vajadusel õpe 
kohapeal. Konkurentsivõimeline palk 
vastavalt töötulemusele. Tel 6 090 349 
ja 56 606 716, Finmerk Group OÜ.

Vajatakse veoautojuhte toidukaupade 
laialiveoks vabariigi piires. Vajalik C ja E 
kategooria olemasolu. CV koos palga-
sooviga saata aadressil Kaluri tee 5, 
Haabneeme PK 45. 

Võtan üürile möbleeritud 2-toalise kor-
teri Viimsis või Haabneemes. 
Tel 56 475 496.

Haabneemes müüa inglise kokker-
spanjeli kutsikad. Sünd. aprilli keskel, 
emased, mustad. Vanemad väga hea su-
gupuuga näitusekoerad. Hea närvika-
vaga (ei karda pauku, ilutulestikku jms) 
elurõõmus pere(ka jahi-)koer. Kutsikad 
loovutatakse juuni alguses Kennelliidu 
sünnitunnistusega ja vaktsineeritult.  
Info tel. 50 98 432.

Viimsi Marketis asuvasse rõivapoodi va-
jatakse müüjat, kes on osav suhtleja, aus, 
kohusetundlik ja tuleb toime ka soome 
keeles suhtlemisega. Info tel 50 12 515.

Metalli koristamine. Tel 56 95 77 13.

Müüa loomasõnnikut 700-800 krooni, 
15 tonni – 1300 krooni koos kohaleveo-
ga. Tel 51 58 433 või 6 701 290.

Müüa mulda 15 tonni 1900 krooni koos 
kohalöeveoga. Tel 51 58 439 või 
6 701 2890.

Massaaž pingete ja vaevuste leevenda-
miseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitsee-
ritud naismassöör. Tel. 51 06 731.

Korteriühistu «Murdlaine» pakub tööd 
majahoidajale Info tel. 51 89 508

Soovin osta 1-2 toalise korteri Haabnee-
mes või selle läheduses. Tel 51 62 462.

Viimsis asuv 
erahaigla 

võtab tööle 
riietehoiu töötaja 

(töö vahetustega) 

Palume saata CV 
fertilitas@fertilitas.ee  
või helistada 
605 9630 (õde-perenaine),  
605 9603 (sekretär).

•  Ehitus- ja remondijärgne koristus
• Akende pesu
• Muru niitmine
• Välikoristustööd
•  Kodu- ja büroo-

koristused
  

Info: www.atpuhastusteenused.ee     Tel:  50 19 559
52 10 885

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

Paigaldame soodsalt 
TV-antenne

Garantii meie poolt
tel 5569 3858

     UUED, MEESTE - JA NAISTE 
         VALMISRIIDED  USA-st

       ASUME: ROHUNEEME MNT.2
2. KORRUSEL (AVATUD E-R 10-18)

6 309 470 • 527 1223

mare.saksa@bpe.ee

www.bpe.ee
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Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont

Muruniidukite hooldus ja remont
Autoelektritööd

Mootorite remont
Rehvide müük ja paigaldus

Rohuneeme tee 2
Avatud E-R 8.30 - 18.00

L 10.00 - 15.00
tel 6 090 351

e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

KÜTTEÕLI 
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA

Info ja tellimine 
telefonidel
601 0645
601 0648
www.urgenoil.ee

AS Urgen Oil omab 
pikaajalist kogemust 
vedelkütuste müügil.

Mai 2005


