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3. septembril
saavad Viimsi
päevakangelasteks
Eesti parimad rannajalgpallurid – Haabneeme uuel
rannajalgpalliväljakul peetakse selle ala Eesti meistrivõistlused.

Loe lk 13

Poolsaare kaunis looduskeskkond on meelitanud
siia peamiselt eramute
ehitajaid, kuid kiiresti
on kasvanud ka korteriomanike arv. Oskusest
korrusmaja ühiselt
hallata ja majandada
kirjutab Enno
Selirand.

Loe lk 2
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Valla valimiskomisjoni
teadaanne

Tulevase volikogu
liikmete arv suureneb

Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega 16. oktoobril 2005
teatab Viimsi valla valimiskomisjon:
• 17. augustist kuni 1. septembrini
toimub kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valimisliidu registreerimine.
• 17. augustist kuni 6. septembrini
toimub kohaliku omavalitsuse volikogu liikme kandidaatide registreerimine.
• Registreerimine toimub Viimsi vallavalitsuse ruumides tööpäevadel
kella 9-16, 6. septembril 9-18.

Viimsi vallavolikogu määras oktoobris valitava volikogu liikmete arvuks
21.
Volikogu liikmete arv sõltub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt vallaelanike arvust,
lähtudes valimiste aasta 1. jaanuari
seisust. Nii saab üle 2000 elanikuga
piirkond vähemalt 13-liikmelise volikogu, üle 5000 elanikuga vähemalt
17-liikmelise ja üle 10 000 elanikuga vald 21-liikmelise volikogu. Väikseim volikogu liikmete arv on seitse.
Maakonna väikseimad, 9 liikmelised
volikogud saavad olema Aegviidus ja
Kõue vallas, suurimad Viimsis ja
Maardus (21 liiget) ning Tallinna linnas (63 liiget).
Viimsi vald ületas 10 000 elanikuga omavalitsuse piiri juba 2004.
aasta alguses, praeguses koosseisus
on 19 liiget. Praegu elab Viimsis
11 565 inimest.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele vastavalt määrab uue
volikogu liikmete arvu volikogu eelmine koosseis. Valijakaardid saadab
valijaile koju siseministeerium. (VT)

Valimiskalendri tähtaegu
• 16. september – valija kantakse
selle valimisjaoskonna valijate nimekirja, mille territooriumil asub
tema rahvastikuregistrisse kantud
elukoht, 30. päeval enne valimispäeva. Hiljemalt 26. septembril
peavad valijakaardid olema saadetud valijatele.
• 1. oktoober – valija, kes 15. päeval
enne valimispäeva ei ole valijakaarti saanud või kelle valijakaardile kantud andmetes on vigu, võib
pöörduda avaldusega valla- või linnasekretäri poole selgituste saamiseks või vigade parandamiseks.
• 3.-7. oktoober – toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell
20.00.
• Hiljemalt 9. oktoober – valijate nimekirjad antakse üle jaoskonnakomisjonidele hiljemalt 7. päevaks
enne valimispäeva.
• 10. oktoober - 12. oktoober – toimub eelhääletamine. Valimisjaoskondades algab eelhääletamise
päeval hääletamine kell 12.00 ja
lõpeb kell 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda, sealhulgas valija
asukohas ning kinnipidamiskohas.
Elektrooniline hääletamine toimub
ööpäevaringselt.
• Hiljemalt 15. oktoober – hääletamissedeliga ümbrikud ja elektrooniliselt hääletanud valijate nimekiri antakse üle jaoskonnakomisjonidele valimispäevale eelnevaks päevaks.
• 16. oktoober – valimispäev. Hääletamine algab kell 9.00 ja lõpeb
kell 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
Allikas: vabariigi
valimiskomisjoni kodulehekülg

Viimsi keskkooli
õppeaasta
avaaktused
Neljapäev, 1. september
• kl 9 – 9.-11. klassid
• kl 10 – 6.-8. klassid
• kl 11 – 2.-5. klassid
• kl 13 – 1.a ja 1.b ning
12. klass
• kl 14 – 1.c ja 1.d ning
12. klass

Esimese klassi õpilased
saavad toetust

Paljud alalised külastajad on raamatukogu uute ruumidega juba tuttavad. Muusikaleksikonide kohta jagavad
ammusele kliendile Enn-Aare Männile teavet raamatukogu juhataja Evi Kiling (keskel) ja ja Tiiu Siimon laenutusosakonnast.

Raamatukogu avab taas
uksed septembri alguses
Juuni lõpus sulges valla
raamatukogu oma uksed,
et taasavada need juba
uutes ruumides. Kolimistööd on kestnud terve suve
ja kui kõik läheb plaani järgi, võib avamispidu pidada
septembri alguspäevil.
Uued ruumid ehitati välja Rannapere
pansionaadi teisele korrusele Haabneeme alevikus. Raamatukogu valduses on
nüüd 560 m2 pinda, kuhu mahub laenutus- ja perioodikasaal, teabetuba, avalik internetipunkt ning konverentsisaal.
Lisaks kontoriruumid ja hoidla.
Oluliselt on paranenud olmetingimused. Igati avarad ja värvirõõmsad
ruumid on hästi ventileeritud ning valgusküllased. Teisele korrusele pääsevad
mugavalt ka liikumispuudega inimesed
– neile on paigaldatud spetsiaalne tõstuk.
Sisekujunduse teostas Piret Lai,
mööbli valmistas Inest Market. Uuendusi on ka personali seas. Senise kolme

Viimsi valla
koolides läheb
tänavu esimesse
klassi 115 last,
ütles valla haridus- ja noorsooameti juhataja
Kadi Bruus (pildil). Viimsi
keskkool avab
esmakordselt
neli esimest
klassi ja Püünsi põhikool ühe.
Viimsi vald maksab 1. klassi astujatele toetust 1000 krooni. Viimsi
koolide õpilased saavad toetuse kätte
koolist, Tallinna koolide õpilased vallavalitsusest koolitõendi või õpilaspileti alusel, selgitas Bruus.
Uudne on ühistranspordi korraldus. Õpilastel on võimalik osta interneti teel või Viimsi postkontorist
sooduskaart. Selle saamiseks on vajalik ID-kaart või kehtiv õpilaspilet,
millele on märgitud isikukood. (VT)

Püünsi koolimaja uuenes

Juba paar nädalat enne uue kooliaasta algust seadis sammud raamatukogusse Viimsi keskkooli õpilane Olari Pint.
töötaja asemel teenindab lugejaid nüüd
viis inimest.
Et raamatukogu alustab elektroonilise laenutusega, saavad külastajad vöötkoodiga varustatud magnetkaardi, mis
peab igal külastusel kaasas olema. Avalikus internetipunktis on senise kolme

asemel viis arvutit ja interneti kasutamine on tasuta.
Ootame kõiki uusi ja vanu lugejaid
raamatukokku uudistama ja lugema,
taaskohtumiseni septembris!

Evi Kiling

Püünsi põhikool on suve jooksul läbi
teinud suure osa vajalikust remondist, sõnas kooli direktor Greta
Ammer.
Uued seinad ja põrandad on saanud neli algklassiruumi, terves õppehoones on vahetatud aknad ja ehitatud välja ventilatsioon, sööklaplokk
on renoveeritud tervisekaitsenõuetele
vastavaks, rääkis Ammer. Täname
omalt poolt Viimsi vallavalitsust, kes
aitas lahendada just söökla kaasajastamisega seotud finantsprobleemid,
lisas ta.
Uuel õppeaastal on Püünsi õpilastel võimalus osaleda mitmetes
ringitundides. Suurim uuendus
õppetöös on Aameri sõnul liitumine
e-kooliga, mis võimaldab vanematel
operatiivselt osaleda oma lapse
õppetöös. (VT)
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Madis Talijärv
metsaülem

Metsa saab hoida
vaid üheskoos

V

iimsi poolsaar on üks suur
asum, kuhu kuulub ka mets.
Tihti on kostnud proteste selle
kohta, et metsa raiutakse, kuigi riigimetsas teostatakse kõik tööd vastavalt metsamajanduskavadele ja ükski
lank ei jää taastamata. Täna peavad
aga lisaks metsatöödele metsnikud
tegelema ka prügi koristamisega.
Peaaegu aasta tagasi, augusti lõpus, avas Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) Viimsi metskond
Riiasöödi matkaraja.
Matkarajal on (olid) tähistatud
kõik olulised vaatamisväärsused. Infotahvlid kirjeldasid paikade iseärasusi ja põhjendasid tehtud metsanduslikke töid. 15. augusti õhtul rada
läbides selgus aga, et on inimesi, keda matkarada segab. Ette on võetud
«suur töö» – lõhutud ja metsa laiali
visatud kõik selgitavad viidad ning
viidud ära viidapostid. Suur «tänu»
inimesele, kes võttis vaevaks sellise
töö ette võtta!
Postide kangutamine maast on
suur töö, kuid veelgi rohkem on vaeva näinud need, kes vedanud ehitusprahti otse matkaraja piknikuplatsi
taha. Tänu teile selle eest, et vaevusite piknikuplatsi inventari säästma.
Viimsi vald on kuuldavasti üks
rikkamaid valdu Eestis. Kurb, et jõukusest olenemata visatakse oma
praht sinna, kus seda kõige odavam
ja mugavam teha. RMK reklaamist
võib igaüks lugeda hüüdlauset «Mine metsa!». See kutse ei ole aga
mõeldud selleks, et me oma olmeprügi, ehitusprahi jms sinna kaasa
võtaksime. Kui energiat üle jääb, siis
palun pöörduda RMK Viimsi metskonda, alati aitame.
Autojuhid! Liikluseeskiri on
mõeldud selleks, et seda täita!!!
«Telliskivi» alt võib läbi sõita see, kes
on kooskõlastanud metsa sõitmise
Viimsi metskonnaga. Teistel, ka
ATVde omanikel, on nende teede kasutamine keelatud.
Oleks naiivne mõelda, et see väike jutuke kedagi ümber kasvatab,
kuid äkki hakkab keegi siiski mõtlema, et elatakse Viimsi vallas, siin on
kaunis loodus, siin on mets. Prügi
panemiseks on teised, selleks määratud kohad.
Püüame ikkagi Viimsi metsa hoida üheskoos!

Lähiajal kerkib Viimsi keskusesse mitmeid uusi kortermaju, loodetavasti asutatakse ka uusi korteriühistuid. Nende majade rajamisel Haabneemes
Kõrgemäel pole maha võetud ühtegi puud ning arendajatel on kavas panna elamute valmimisel kasvama hulgaliselt uusi puid ja põõsaid.

Ühiselt või üksteise vastu
Viimsi valla kaunid mererannad ja looduskeskkond on
poolsaarele meelitanud peamiselt eramute ehitajaid,
kuid siin on ka hulgaliselt korteriomanikke. Igaühel on
oma soovid ja tahtmised, igaüks tahaks oma kinnisvara
käsutada, nagu süda lustib, kuid sageli ei pruugi meie
elamisstiil meeldida teistele kaasomanikele.
Omaette küsimuseks, vahel lausa mureks, on ka korteriomanikke esindava
korteriühistu juhatuse tegemised. Vahel
teatakse, mida juhatus teeb, vahel ei
teata. Teadmatusest tekivad kuulujutud.
Mõnes ühistus tahaksid mõned korteriomanikud oma korteri teo kombel selga võtta ja ära minna.
Ühise vundamendi, tehnovõrkude,
kandeseinte, katuse ja maa kaudu ollakse aga üksteise küljes kinni ja nii ei
jäägi mõnikord ebameeldivatest naabritest vabanemiseks muud üle kui korter
maha müüa. Kes aga elukohta vahetada ei soovi, neil tuleb üheskoos hakkama saada nii rõõmus kui ka mures.

Imevits puudub

VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressil 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.
Peatoimetaja Kai Maran
tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium:
Enn Sau, Madis Saretok,
Jaan Alver, Leelo Tiisvelt,
Eino Pedanik.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 5500.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus.

Tallinnas on suurusjärgu võrra rohkem kortereid kui Viimsi vallas, samuti
nendega seonduvaid probleeme. Seadus
annab võimaluse kõigile, ka korteriomanikele, kaitsta oma õigusi kohtus, kuid
kohtutee on küll viimane, mida naabrid
peaksid ette võtma. Seepärast on Korteriühistute Liit ja Tallinna linn ühiselt välja töötanud uue ameti – korteriomanike lepitaja, kes vastab küsimustele ja
üritab sassiläinud suhteid parandada.
Kirjutan korteriomanike probleemidest, kuna pean Korteriühistute Liidus
eelpool nimetatud ametit. Minu enda
elukoht on Viimsi vallas Randvere külas
ja mitmel korral on mul tulnud lahendada ka Viimsi inimeste probleeme.
Lepitaja põhiliseks tööriistaks on
kõrvad. Tülitsevad pooled tuleb ära kuulata ja siis nende jutt «tõlkida». Tõsi, kõneldakse ühes ja samas keeles, kuid sageli ei saada üksteisest aru. Teise poole
ütlused tunduvad vaenulikud ja kindlasti on nende taga mingi krutski. Ise oleme me endi arvates ausad ja selgelt väljenduvad. Harva ollakse valmis istuma
teise poole toolile ja vaatama, kuidas
probleem sealtpoolt paistab. Mõnel kor-

ral on lihtsalt vaja saada oma arvamustele kinnitust või ka vastupidi.
Lepitajal ei ole imelist vitsa, millega
tüli välja ajada või saalomonlikke otsuseid langetada. Aitab probleemide lahtiseletamisest ja mis tähtsaim, küsimuste sõnastamisest. Kuigi projekt on mõeldud vaid Tallinnale, ei saa ma jätta vastamata oma kodukandi inimeste küsimustele või ka telefonikõnedele, mis tulevad üle Eesti. Nii võin teha omapoolse kokkuvõtte korduma kippuvatest küsimustest.
Kas korteriomanik on ikka omanik?
Saab ta oma toas teha, mida vaid tahab?
Kas väljend oma tuba, oma luba kehtib
ka korteriomandi puhul?
Lühivastus on jah, kuid suurte piirangutega. Isegi eramuomanik on käsist
ja jalust seotud kõikvõimalike seaduste,
eeskirjade, lubade ja kõigi nende kontrollijatega. Seadused on kõigile täitmiseks ja oma tahet saab rakendada vaid
nende raames. Kas korteriühistu juhatus võib ikka siseneda minu korteriomandisse (nt veenäidu kontrollimiseks), pean ma lubama läbivate tehnovõrkude vahetust? Vastus – jah peab,
sest ollakse omanik vaid korteris oleva
suhtes, kõik muu on enamalt jaolt kaasomandis, s.t kuulub mõttelistes osades
ka teistele inimestele.

Üldkoosolek abiks
Mõnedele teeb suurt meelehärmi
ühistu rahade kulutamine rõdude, keldri ja katuse remondiks, kui oma korteril nendega otsest kokkupuudet ei ole
(eriti pahandavad rõdudeta inimesed).
Loomulikult tuleb maja korras hoida üldistest rahadest ja kulutuste jaotamiseks
kasutatakse seadusest tulenevalt omandi suuruse printsiipi, s.t kulutus jagatakse maja elamispinna ruutmeetritega ja
korrutatakse iga omaniku omandis olevate ruutmeetritega. Muidugi lubab sea-

dus kasutada ka teistsuguseid kulude
jaotusmehhanisme, kuid selleks peab
siis olema korteriühistu puhul üldkoosoleku otsus.
Kas ühistu juhatus peab igal aastal
korteriomanikele aru andma? Jah peab!
Olen näinud olukordi, mil ühistu koosolekuid pole olnud neli-viis aastat. Sellisel juhul tekib omanikel miljon küsimust ja peamine neist – kuhu läheb
meie raha – on igati õigustatud. Ja mida selle raha eest tehakse?
Läbipaistmatus tekitab rahulolematust ja sunnib lepitajat otsima. Paraku ei
ole välistatud ka need juhud, kus toimuvadki hämarad teod ja omanike raha
kaob kui mutiauku. Lõpuks on ka ühistu esimees kadunud, paberid puuduvad
ja ühistu kassa on tühi. Väärteo menetluse algatamisest kohtulahendini jääb
väga pikk ja vaevaline tee. Mõnigi kord
ei too kohuski raha tagasi, isegi süüdimõistva otsuse korral, sest surmgi ei võta sealt, kust midagi võtta ei ole.
Seepärast ei maksaks mõlemal poolel üldkoosolekuid karta. Tegijad, kes on
hästi tööd teinud, peaksid ikka kiita saama. Kuigi olen kogenud, et süüdistusi
jätkub ka parimatele juhatuse liikmetele. Kuid kui on hästi ette valmistatud
aruanne, numbrid selged ja klapivad, ei
tohiks hirmu olla. Õige hõlma ei pidavat hakatama, kuigi väike sikutamine on
ikkagi tervendav.
Omanikud peaksid alati aktiivselt
koosolekutele tulema, sest see on ju teie
raha ja kinnisasi, millest jutt käib. Usun,
et keegi ei jätaks minemata oma firma
aastakoosolekule või panka, kui seal on
arutusel, kellele tehakse ülekandeid
nende kontolt.
Paljud väldivad koosolekuid, sest
teavad oma korteriühistu liikmeid tundes, et seal on raske ühist keelt leida:
mõned muudavad koosoleku mõttetuks
dialoogiks, mõned räuskavad, mõned
on põhimõtteliselt kõigele vastu. Sellisel juhul tuleb leida väga hea koosoleku
läbiviija, kes suudab olukordi ohjata ja
kui vaja, siis ka inimesed, kes segavad
üldist arutelu, koosolekuruumist kõrvaldada. Hea oleks, kui omanikud saaksid
esitada oma probleemid, ideaalne, kui
saaksid neile ka lahenduse.
Koosolek ei tohi kesta üle 90 min.
Kui läheb kauem, on tegemist kas halva
korralduse või ettevalmistamata koos-

olekuga. Sellisel juhul on mõistlik ettenähtud aja möödumisel laiali minna ja
leppida kokku, mida teha, et uus koosolek korralikult läbi viia.
Millised eelnevad paberid tuleb laiali saata ja mis ajaks nad koos ettepanekutega juhatusele tagasi antakse. Mis
tähtajaks korrigeeritud variandid ühistu liikmetele saadetakse ja millal on
koosolek. Nii ei võta koosoleku läbiviimine rohkem kui pool tundi. Olin tunnistajaks keerulise logistikaga ja komplitseeritud probleemidega Amsterdami
sadama kuukoosolekul, kus oli 52 päevakorrapunkti ning mis kestis 15 min.
Esimees vaid nimetas päevakorrapunkti numbri ja täpsustas, kas kellelgi
on tekkinud viimase 24 tunni jooksul
vajadus veel midagi lisada. Kui ei, siis
pani punkti kinni. Tõesti – paari-kolme
punkti korral oli täiendusi, need viidi
sisse ja punkt pandi jälle kinni. Selliselt
saab ette valmistada ka korteriühistu
koosolekuid.

Keeruline ühishaldamine
Keerukam on omanikel mõtteliste
osade ühishaldamine – kas ehitada keldrisse spordisaal, nõupidamistetuba või
saun? Kas rentida välja tühi üldkasutatav ruum, kas ehitada majale korrus peale? Siin on vaieldamatult ühest keeldumisest küll, et kogu laev põhja lasta. Õigus ei öelda on alati, kuid kas seda on
mõistlik teha, seda saab otsustada korralikult esitatud põhjenduste ja rahaliste
arvestuste alusel. Siin ei tohiks olla kohta ahvatlusel nt Juhanile ära teha. Või
ükskord ei lubatud minul pesu kuivatada ja nüüd mina ei anna oma nõusolekut pealeehituseks. Igas asjas on alati ka
üks suhkrutükk, mis teeb selle kas magusaks-mõnusaks või hoopis rikub ära. See
ongi mõistuse ja analüüsi koht. Kui halba on rohkem kui head, siis – ei. Kui maja remondiks raha ei ole ja ka laenu ei
saa võtta, siis las ehitavad pealeehitise,
peaasi, et mu ainus kinnisvara ära ei laguneks. Huvitav on see, et inimesed on
valmis oma kümme korda odavama auto hooldusesse mõistvalt investeerima tuhandeid ja tuhandeid kroone, kuid kallis
korter peaks püsti seisma vaid jumala armust, mitte minu raha toel.
Koostöövalmidust kõigile!

Enno Selirand
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Kodune lapsehoid
vajab toetust
Reformierakonna Viimsi piirkonna juhatus arutas lastehoiu teemat, leidmaks lahendusi
lasteaiajärjekorra
leevendamiseks,
teatas juhatuse
liige Reet Järv
(pildil).
Lasteaiajärjekorrad on jätkuvalt pikad ja
arenguprognooside põhjal kasvab
lastega perede
arv ka lähiaastatel. «Ühe lahendusena
pakuvad Viimsi reformierakondlased
välja alternatiivse lapsehoiu toetamise
korra, mille järgi kavandatakse toetada iga 1,3-3-aastase lapse vanemat
2500 krooniga,» sõnas Järv. Kuna parim keskkond väikelapse arenguks on
kodu, annab selline toetus vanemale
võimaluse pikemaks ajaks lapsega koju jääda või kasutada alternatiivset
lapsehoidu, lisas ta.
«Arvestuslik lisakulu valla järgmise aasta eelarvele on kava teostumisel
umbes 3 miljonit krooni,» mainis
Järv. (VT)

Valitsus soovib jagada
maateedele rohkem raha
Valitsus kiitis heaks teeseaduse
muutmise eelnõu, mille jõustumisel
suureneb riigieelarvest kohalike teede investeeringuteks eraldatav rahasumma.
Eelnõu kohaselt eraldatakse kohalike teede investeeringuteks edaspidi vähemalt kümme protsenti riigieelarves teehoiuks ettenähtud summast praeguse viie protsendi asemel.
Tänavu läheb riigieelarvest kohalikele teedele 117 miljonit krooni, seadusemuudatuse jõustumisel suureneks
summa järgmisel aastal lähtuvalt kütuseaktsiisi prognoosist juba 254
miljoni kroonini.
Kohalike teede rahastamine on
olnud viimastel aastatel üheks oluliseks teemaks valitsuse ja omavalitsusliitude kõnelustel viimaste tulubaasi üle. (BNS)

EAS toetab
infrastruktuuri arengut

Mälestustahvel
Maria Laidonerile
Kindral Johan Laidoneri Seltsi algatusel ning Poola Vabariigi Suursaatkonna ja Haapsalu linna toel avati
19. juulil Haapsalus Maria Laidoneri
(pildil) kunagisel elumajal eesti- ja
poolakeelne
mälestustahvel,
teatas seltsi tegevjuht Reigo
Rosenthal.
Eesti Sõjavägede ülemjuhataja kindral
Johan Laidoneri abikaasa
Maria
SkarbekKruszewska-Laidoner elas Haapsalus
Jaama 7 aastatel 1963-1975.
19. juulil möödus 65 aastat kindral Johan Laidoneri ja tema abikaasa küüditamisest Venemaale. Vaid
ülemjuhataja abikaasal õnnestus eluga naasta rängast vangipõlvest.
Maria Laidoner pärines oma vanaisa poolt põlisest Poola aadlisuguvõsast, kellest kirjandusklassik
Sienkiewicz on kirjutanud romaanis
«Tule ja mõõgaga». Ta suri 1978.
aastal. Kindral Laidoner suri kaheksa päeva pärast Stalinit ja on maetud Vladimiri kalmistule, samasse
hauda Poola asepeaministri Jan
Jankowskiga – Varssavi ülestõusu legendaarse juhiga.
«Eesti ja Poola on sajandeid olnud alasi ja haamri vahel,» ütles Laidoneri seltsi esimees Trivimi Velliste.
«Seda julgeolekupoliitilist tõsiasja
tasub meeles pidada. Eestil ja Poolal
on väga kokkulangevad huvid. Eesti
iseseisvuse võtmed asuvad ka Varssavis.» (VT)

Kelvingi külaelanike
üldkoosolek
toimub esmaspäeval,
26. septembril Kelvingi
keskusehoones
PÄEVAKORD:
1. Kelvingi külavanema aruanne
tehtud tööst
2. Kelvingi küla arengukava
projekti arutelu ja kinnitamine aastaiks 2005-1010
3. Kohapeal algatatud küsimused

Külavanem

Viimsi ja Tallinna ühtne piletisüsteem hakkab abivallavanem Rein Frolovi (pildil paremal) sõnul toimima juba
29. augustil, et kooliaasta alguseks oleksid uued liinid nö sisse sõidetud. Augusti keskel vallamajas toimunud
koosolekul arutas Harjumaa ühistranspordikeskuse juhatus selle esimehe Aare Etsi juhtimisel (vasakul) muu
hulgas ka vallaliini uue pileti kujundust.

1A bussiliini sõidugraafik
tiheneb oluliselt
Ühtsesse süsteemi hakkab
esialgu kuuluma kaks tsooni, mille piires saab sõita nii
eraldi piletitega kui ka ühise kuukaardiga.
«Suurele osale reisijaist on kindlasti rõõmustav uudis see, et Viimsit Tallinnaga
ühendav bussiliin 1A hakkab sõitma
nüüd ka päevasel ajal, samuti pühapäeviti,» sõnas Rein Frolov.
Kehtima hakkab Tallinna-Viimsi
elektrooniline 30 päeva ühiskaart hinnaga 300 krooni ning õpilastele mõeldud
110-kroonine soodusühiskaart. Teises
tsoonis ehk Viimsi valla siseliinidel hakkab kehtima ka üksikpilet hinnaga kümme ja viis krooni ning perioodikaardid
hinnaga vastavalt 180 ja 65 krooni. Projekti rahastab Viimsi vald tänavu järgmisel neljal kuul 1,6 miljoni krooniga, riik
toetab 400 000 krooniga ja arvestada tuleb ka piletitulu, lisas Frolov.
Viimsi valla siseselt hakkab sõitma
kolm bussiliini, Tallinna kesklinna jõudmiseks tuleb Viimsi haigla juures ümber
istuda liinibussile 1A, selgitas Harjumaa
ühistranspordikeskuse tegevdirektor
Pärt Põldemaa.
Ümberistumine on inimestele kindlasti ebamugav, kuid Rohuneemest Tallinna saab ka edaspidi otse sõita, ütles

SÕIDUSOODUSTUSED
• eelkooliealistele lastele
• puudega lastele
• sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele
• Vabadussõja veteranidele
• põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele

ID-PILETI MÜÜGIKOHAD
• Haabneeme postkontor, Kaluri tee 5
• Tallinna postkontorid ja selverid, R-Kioskid ja Makristol OÜ kioskid
LISAVÕIMALUSED
• Otsekorraldus
• Internetipank
• Mobiiltelefon
• Lauatelefon
• Piletiautomaat

Põldemaa. Käiku jäävad maakondlikud
bussiliinid nr 114 ja 260, töö lõpetavad
liinid nr 115 ja 255.
Kuidas sõitjad uue süsteemiga rahule on jäänud ja kuidas süsteemi paremaks muuta, selles peab selguse tooma
veel sel aastal tellitav sõitjate uuring.
Uuringu käigus loodetakse teada saada,
kuidas on inimesed pilootprojekti vastu
võtnud ning kas ja kui palju on ümberkorraldused mõjutanud ühistranspordi
kasutust, sõnas Põldemaa.
Mittetulundusühing Harjumaa Ühis-

Lisainfo: www.pilet.ee

transpordikeskus asutati mullu 28. septembril kõigi Harjumaa valdade ja riigi
osalusel. Moodustati kaheksaliikmeline
juhatus, milles on üks riigi, neli Tallinna
linna ja kolm maakonna omavalitsuste
esindajat.
Jaanuaris tööd alustanud viieliikmelise keskuse eesmärk on koos Tallinna
linnaga välja töötada ühitatud sõiduliinid kogu maakonna piires. «Ühistranspordikeskuse ülesanne on pakkuda välja parim logistiline ja rahaline lahendus,» selgitas Põldemaa. (VT)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) alustab 1. septembril taotluste
vastuvõtmist ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetamise programmi.
ELi struktuurifondidest rahastatava
programmi maht on sel aastal 60 miljonit krooni ja eesmärk parandada ettevõtjate tegevuskeskkonda.
EASi tegutsevate ettevõtete divisjoni juhi Tõnu Sepa sõnul on oodatud
toetust taotlema väljaspool Tallinna tegutsevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, milles riigil või omavalitsusel ei ole rohkem kui 25%list
osalust. «Minimaalselt kaetakse ettevõtete infrastruktuuri parandamise kulud 100 000, maksimaalselt 2,5 miljoni krooni ulatuses. Me eelistame projekte, mis aitavad kaasa ettevõtte käibe kasvule väljaspool Eestit või uuenduslikul tehnoloogial põhinevale tootmisele,» ütles Sepp.
Konkreetne toetuse määr sõltub
projekti teostamise asukohast: kuni
25% abikõlblikest kulutustest kaetakse toetusega juhul, kui selleks on Saue
või Maardu linn või Harku, Kiili, Saku, Viimsi, Saue, Jõelähtme või Rae
vald; kuni 50% juhul, kui selleks on
Eesti muu piirkond.
Toetuse abiga on ettevõtetel võimalik liituda tootmiseks vajaliku infrastruktuuriga või ehitada vajalikke torustikke, soojustrasse ja katlamaju.
Samuti võib toetust saada platside,
teede ja sildade ehitus.
Tänavu oodatakse ettevõtete taotlusi kahes voorus. Esimese vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober
ja eelarve 25 mln, teise vooru taotluste tähtaeg 15. detsember ja eelarve 35
mln krooni. (VT)

Maakonna
kultuuriedendajad
koondusid
Harjumaal asutati juulis maakondlik
ühendus MTÜ Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit (HKKL), et üheskoos aidata kaasa maakonna kultuurielu korraldamisele.
Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalituse juhataja Riin Kivinurme sõnul
on töö siht seista hea maakonna kultuurielu traditsioonide kestmise eest ja
aidata kaasa kultuuritegevuseks soodsate tingimuste loomisele Harjumaal.
Kultuurikorraldajate töövaldkonnad on
rahvakultuur, professionaalse kultuuri
vahendamine, teater, muusika, kunst,
kirjandus, muuseumid, raamatukogud
ja kino.
HKKL liikmeteks võivad olla kõik
Harjumaal tegutsevad kultuurielu korraldamisega seotud füüsilised ja juriidilised isikud, samuti liidu tegevuse
toetamisest huvitatud isikud. (VT)
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Valla invaühing pakub õpetlikke
päevi kaunis looduses
MTÜ Viimsi Valla Invaühing korraldas 17.- 20.
juulil Käsmus suvelaagri
valla puuetega laste peredele. Järgmine ühisüritus
leiab aset juba 27. augustil, kui on kavas perepäev
Vembu-Tembumaal.
Sõbralikus õhkkonnas veetsid Käsmus
aega 26 last ja 21 täiskasvanut. Huvitavat tegevust jätkus nii lastele kui ka
nende vanematele. Sel ajal, kui lapsed õpetajate seltsis meisterdasid, joonistasid ja mänge mängisid, viibisid
lapsevanemad psühholoogi või naeruterapeudi grupiseanssidel. Elus raskustega silmitsi seisnud vanematele
kulus selline enesessevaatamine marjaks ära.
Koos lastega sai laagriaja jooksul
lauamänge ja sportmänge mängitud,
teatevõistlusi korraldatud, loodusrajal orienteerumas käidud. Peeti maha
kabevõistlus ja peredevaheline köievedu, külastati Käsmu meremuuseumi, käidi ujumas. Viimasel laagripäeval kandsid lapsed ette pedagoogide
poolt selgeksõpetatud näidendi. Osalejad teenisid ära sooja aplausi ja kotitäie komme. Samuti jätkus auhindu
ja diplomeid kõikides võistlustes ja
mängudes osalenutele.
Laagri korraldamist toetasid Lions
Club Viimsi, Viimsi vallavalitsus ning
omaosaluse läbi ka kõik laagris viibinud pered. Erilist tänu tahaksime
avaldada õpetajatele Maire Tuulele,
Kristi Kirbitsale ja Jana Rebasele, kes
suutsid kaasa haarata ka muidu omaette hoidvad lapsed. Tore, et meie ridadesse on ühinenud meeldivad ja
ühtehoidvad pered, tänu kellele on
sellised meeleolukad üritused võimalikud!

Kaia Kadai ja Reet Varik

MTÜ Viimsi Valla Invaühingu juhatus

TEATED
Viimsi pensionäride
ühendus teatab
Alanud on uus tegevushooaeg!
Veel viimased saagid purkidesse, lapselapsed kooli ja käes on aeg mõelda
keha ja hinge eest hoolitsemisele!
1. Alustame oma aktiivset tegevust
kepikõnni õppimisega. Kepikõnni
näidistund toimub vilunud treeneri
juhendamisel 12. septembril kell
12, kel on, võtku kepid kaasa. Koguneme SPA juurde.
2. Alanud on registreerimine mälumänguks. Registreeru üksi või
võistkonnana (3-5 inimest).
3. Ka memme-taadi laadale (26. november kella 12-17) on alanud registreerimine. Veel viimane lihv
vastvalminud või varemtehtud käsitöödele ja lähebki müügiks. Registreeru varakult kas üksi, vahendajana või käsitööringi liikmena.
Laat toimub valla ruumides.
4. Jätkuvad ujumis- ja vesiaeroobikatunnid Viimsi SPAs. Endistel
(esmajärjekorras loobujatel) ja
uutel pensionäridel registreerida
end pensionäride toas, Nelgi tee 1.
Ujumine toimub eelmise graafiku
kohaselt (kolmapäev ja reede kell
12) augustikuu teisest poolest.
Kõiki registreerimisi ja infot, küsimusi ja ettepanekuid ootame igal esmaspäeval kella 10-14 pensionäride toa
tel 606 6839 või külastage meid isiklikult. Kohtumiseni! (VPÜ juhatus)

UUED ERALASTEAIAD
PRINGIS JA VIIMSIS
KUTSUVAD TÖÖLE
• ÕPETAJAID
• ABIÕPETAJAID
• KOKKASID
Ootame tööle aktiivseid ja
rõõmsameelseid töötajaid, kes
on valmis looma lasteaias lapsesõbraliku ja töise keskkonna.
Teil on võimalus anda oma panus uue lasteaia kujunemisel.
Avame detsembris.

Kunstihuvilised pesamunad Kevin-Martin, Kennet-Markus, Tõnis ja Raneli koos juhendajate Jana ja Kristiga.

Avaldused koos CV-ga palume
saata kuni 1.10:
«Konkurss» paasupoeg
@yahoo.com
Samas ootame teid registreerima lapsi vanuses 3-7 aastat.
Juhataja Merike Angerjärv
5615 9605;
paasupoeg@yahoo.com

EESTI MEE PÄEVAD LILLEPAVILJONIS (PIRITA TEE 26)
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab
septembri keskel lillepaviljonis kogupereürituse Eesti Mee Päevad, et tutvustada puhta eestimaise mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust,
häid ravi- ja hügieenilisi omadusi. Samuti õpib külastaja tegema vahet kvaliteet- ja võltsmeel. Tarbija tutvub kodumaise mee tootjatega ja nii luuakse mõlemale poolele kasulikke sidemeid.
Tuntud loodusravispetsialistid
peavad tasuta loenguid ning nõustavad külastajaid mesindussaaduste jt
loodustoodete tervistavate omaduste suhtes. Üks peateema on mee kvaliteet ja seda mõjutavad tegurid.
Saab maitsta mitmesuguseid meetoite, müügil on teemakohane kirjandus.
Mesindustalunikud pakuvad oma
tooteid kohapeal maitsta ning annavad selgitusi mee liigi, päritolu ja
omaduste kohta. Müügil on suures valikus mesindussaadusi nagu taruvaik
ja õietolm, tervendavaid ja kosutavaid
meesegusid, ravimtaimi jt loodustooteid ning neist valmistatud preparaate.
Müüakse suures valikus eesti käsitööd. Lapsi ootavad suur mesilane
Summ, mesilaste joonistamine ja värvimine ja veel üks üllatus. Kohvikus
pakutakse meesööke ja -jooke. Toimuvad Eesti meistrivõistlused mee kiirsöömises, võitjatele auhinnaks meepurgid.

Avo Meister

ühenduse juhatuse esimees

PÄEVAKAVA:

10. – 11. septembril kl 10-18
10. 30 Tervendava muda baasil valmistatud jt uute loodustoodete tutvustus. OÜ Oceola.
11.30 Hea mee tunnused. Kuidas
mett valida ja säilitada. Keemiadoktor Enn Otsa.
12.30 Küsimustele mesindussaaduste raviomadustest vastab dr
Enno Hanniotti.
13.30 Ravimtaimede ja mesindussaaduste kasutamine nahahaiguste korral. Trummi talu
perenaine Tiiu Väinsaar.
15.30 Tervislikud ja maitsvad meetoidud. Degusteerimine.
Mesindustalude perenaised
Aivi Kaasik ja Maris Tambur.
16 30 Eesti meistrivõistlused mee
kiirsöömises.
Pilet täiskasvanule 25 krooni, pensionäridele ja õpilastele 15 krooni,
perepilet 50 krooni.
Kava vt www.mesi.ee, lisainfo
Sirka Arro, tel 5566 2649,
septembrist ka lillepaviljonist
tel 601 4778.
Mesilane Summ on meepäevi külastavatele mudilastele juba vana
tuttav.
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Liin nr V1 (Haabneeme - Rohuneeme - Haabneeme). Kehtib 29. augustist 2005.
ETKNR
Haabneeme - Rohuneeme

V1
V1*
V1
06:00 06:44 06:54
07:00
06:07 06:53 07:07
06:12 06:59 07:12
06:17 07:05 07:17
06:24 07:14 07:24

Viimsi haigla
Liivaranna
Rohuneeme
Liivaranna
Viimsi haigla
Kõrgemäe
Viimsi vallamaja

V1**

V1
07:54
08:00
08:07
08:12
08:17
08:24

07:44
07:50
07:56
08:05

V1*
08:05
08:10
08:19
08:25
08:31
08:40

V1
08:54
09:00
09:07
09:12
09:17
09:24

V1*
09:44
10:00
10:09
10:15
10:21
10:30

V1
9:24
11:00
11:07
11:12
11:17
11:24

V1
11:54
12:00
12:07
12:12
12:17
12:24

V1
12:54
13:00
13:07
13:12
13:17
13:24

V1V*
V1
13:10 13:54
14:00
13:19 14:07
13:25 14:12
13:31 14:17
14:24
13:38
13:48

V1V*
13:57
14:10
14:19
14:25
14:31

V1
14:54
15:00
15:07
15:12
15:17
15:24

14:38
14:48

V1V*
14:57
15:10
15:19
15:25
15:31

V1
15:54
16:00
16:07
16:12
16:17
16:24

V1V*
15:57
16:10
16:19
16:25
16:31

15:38
15:48

V1
16:54
17:00
17:07
17:12
17:17
17:24

V1

Viimsi haigla

06:00

Liivaranna
Rohuneeme
Liivaranna
Viimsi haigla

06:07
06:12
06:17
06:24

V1
06:54
07:00
07:07
07:12
07:17
07:24

V1
07:54
08:00
08:07
08:12
08:17
08:24

V1
08:54
09:00
09:07
09:12
09:17
09:24

V1
09:45
10:00
10:07
10:12
10:17
10:24

V1
9:24
11:00
11:07
11:12
11:17
11:24

V1
11:54
12:00
12:07
12:12
12:17
12:24

V1
12:54
13:00
13:07
13:12
13:17
13:24

V1
13:54
14:00
14:07
14:12
14:17
14:24

V1
14:54
15:00
15:07
15:12
15:17
15:24

V1
15:54
16:00
16:07
16:12
16:17
16:24

V1
16:54
17:00
17:07
17:12
17:17
17:24

V1
17:54
18:00
18:07
18:12
18:17
18:24

V1
18:44
19:00
19:07
19:12
19:17
19:24

V1
19:54
20:00
20:07
20:12
20:17
20:24

V1
20:54
21:00
21:07
21:12
21:17
21:24

V1
21:54
22:00
22:07
22:12
22:17
22:24

V1
22:54
23:00
23:07
23:12
23:17
23:24

V1

Viimsi haigla

06:00

Liivaranna
Rohuneeme
Liivaranna
Viimsi haigla

06:07
06:12
06:17
06:24

V1
06:54
07:00
07:07
07:12
07:17
07:24

V1
07:54
08:00
08:07
08:12
08:17
08:24

V1
08:54
09:00
09:07
09:12
09:17
09:24

V1
9:57
10:00
10:07
10:12
10:17
10:24

V1
10:54
11:00
11:07
11:12
11:17
11:24

V1
11:54
12:00
12:07
12:12
12:17
12:24

V1
12:54
13:00
13:07
13:12
13:17
13:24

V1
13:54
14:00
14:07
14:12
14:17
14:24

V1
14:54
15:00
15:07
15:12
15:17
15:24

V1
15:54
16:00
16:07
16:12
16:17
16:24

V1
16:54
17:00
17:07
17:12
17:17
17:24

V1
17:54
18:00
18:07
18:12
18:17
18:24

V1
18:56
19:00
19:07
19:12
19:17
19:24

V1
19:54
20:00
20:07
20:12
20:17
20:24

V1
20:54
21:00
21:07
21:12
21:17
21:24

V1
21:54
22:00
22:07
22:12
22:17
22:24

V1
22:54
23:00
23:07
23:12
23:17
23:24

ETKNR
Viimsi haigla
Krillimäe
Leppneeme sadam
Leppneeme
Tammneeme
Randvere aedlinn
Hansunõmme
Randvere aedlinn
Tammneeme
Leppneeme
Krillimäe
Viimsi haigla

V2

V2
V2
V2*
V2
08:17 08:40 09:14
06:08 06:59
07:00 08:24 08:45 09:21
06:10 07:02 08:26 08:47 09:23
08:55
09:00
06:17 07:09 08:33 09:01 09:30
06:24 07:16 08:40 09:09 09:37
06:29 07:21 08:45 09:14 09:42
06:32 07:24 08:48 09:18 09:45
06:35 07:25 08:50
09:47
06:38 07:28 08:53 09:21 09:50
06:43 07:33 08:58 09:27 09:55
06:50 07:40 09:05 09:34 10:02
06:57 07:47 09:12 09:42 10:09
06:59 07:49 09:14 09:44 10:11

V2
V2
V2
V2
V2
V2*
V2
10:31 13:42 14:38 16:19 17:20 17:40 18:13
12:32 13:48 14:59 16:29 17:23 17:45 18:47
12:34 13:50 15:01 16:31 17:25 17:47 18:49
17:55
17:58
12:41 13:57 15:08 16:38 17:32 17:59 18:56
12:48 14:04 15:15 16:45 17:39 18:07 19:03
12:53 14:09 15:20 16:50 17:44 18:12 19:08
12:56 14:12 15:23 16:53 17:47 18:16 19:11
12:58 14:14 15:28 16:56 17:49 18:18 19:14
13:01 14:17 15:31 16:59 17:52 18:21 19:17
13:06 14:22 15:36 17:04 17:57 18:27 19:22
13:13 14:29 15:43 17:11 18:04 18:34 19:29
13:20 14:36 15:50 17:18 18:11 18:42 19:36
13:22 14:38 15:52 17:20 18:13 18:44 19:38

20:01
20:08
20:13
20:16
20:19
20:22
20:27
20:34
20:41
20:43

21:33
21:40
21:45
21:48
21:51
21:54
21:59
22:06
22:13
22:15

22:55
23:02
23:07
23:10
23:12
23:15
23:20
23:27
23:34
23:36

23:49
23:56
00:01

V1
21:54
22:00
22:07
22:12
22:17
22:24

V1
22:54
23:00
23:07
23:12
23:17
23:24

V1V* - Viimsi haigla - Rohuneeme - Kõrgemäe Viimsi vallamaja. Liiklus toimub suure bussiga.

Valla
siseliinide
sõidugraafikud

V2* - Viimsi haigla Leppneeme - Tammneeme - Randvere Hansunõmme - Randvere - Tammneeme Leppneeme - Viimsi
haigla.
Liiklus toimub suure
bussiga.

00:04

V1
20:54
21:00
21:07
21:12
21:17
21:24

V1** - Reis algab Kõrgemäe peatusest 7:37.
Liiklus toimub suure bussiga.

V2 - Viimsi haigla Leppneeme - Tammneeme - Randvere Hansunõmme Randvere - Tammneeme - Leppneeme Viimsi haigla.

V2
V2*
V2
V2
19:38 21:07 22:37 23:36
19:52 21:24 22:46 23:40
19:54 21:26 22:48 23:42

V1
19:54
20:00
20:07
20:12
20:17
20:24

V1* - Viimsi haigla - Rohuneeme - Viimsi haigla.
Liiklus toimub suure bussiga.

Liin nr V2 (Haabneeme - Leppneeme - Randvere). Kehtib 29. augustist 2005.
Haabneeme - Randvere

V1*
18:44
19:00
19:09
19:15
19:21
19:30

V1 - Viimsi haigla - Rohuneeme - Viimsi haigla.

PÜHAPÄEV JA RIIKLIKUD PÜHAD
Haabneeme - Rohuneeme

V1
17:54
18:00
18:07
18:12
18:17
18:24

16:38
16:48

LAUPÄEV
Haabneeme - Rohuneeme

V1*
16:57
17:10
17:19
17:25
17:31
17:40

LAUPÄEV
Haabneeme - Randvere
Viimsi haigla
Krillimäe
Leppneeme sadam
Leppneeme
Tammneeme
Randvere aedlinn
Hansunõmme
Randvere aedlinn
Tammneeme
Leppneeme
Krillimäe
Viimsi haigla

V2

V2
V2
V2
V2
07:14
08:44
12:03
13:24
06:00 07:25 08:45 12:10 13:30
06:02 07:27 08:47 12:12 13:32
08:55
09:00
06:09 07:34 09:01 12:19 13:39
06:16 07:41 09:08 12:26 13:46
06:21 07:46 09:13 12:31 13:51
06:24 07:49 09:16 12:34 13:54
06:25 07:52 09:21 12:36 13:57
06:28 07:55 09:24 12:39 14:00
06:33 08:00 09:29 12:44 14:05
06:40 08:07 09:36 12:51 14:12
06:47 08:14 09:43 12:58 14:19
06:49 08:16 09:45 13:00 14:21

V2
V2
V2
V2
14:44 16:20 17:39 19:45
15:00 16:26 17:45 19:51
15:02 16:28 17:47 19:53
17:55
18:00
15:09 16:35 18:01 20:00
15:16 16:42 18:08 20:07
15:21 16:47 18:13 20:12
15:24 16:50 18:16 20:15
15:27 16:52 18:20 20:18
15:30 16:55 18:23 20:21
15:35 17:00 18:28 20:26
15:42 17:07 18:35 20:33
15:49 17:14 18:42 20:40
15:51 17:16 18:44 20:42

V2
V2
V2
20:42 22:25 23:26
21:13 22:36 23:35
21:15 22:38 23:37

21:22
21:29
21:34
21:37
21:40
21:43
21:48
21:55
22:02
22:04

22:45
22:52
22:57
23:00
23:02
23:05
23:10
23:17
23:24
23:26

23:44
23:51
23:56

V2

V2

V2

23:59

V2

V2

Haabneeme - Viimsi V3**
7:14
Viimsi haigla
7:18
Krillimäe
07:20
Viimsi vallamaja
07:26
Tulbiaia
07:27
Viimsi vallamaja
07:28
Krillimäe
07:35
Viimsi haigla
Kõrgemäe
7:37
Haabneeme - Viimsi
Viimsi haigla

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

Viimsi haigla

06:00

07:14 08:56 12:17 13:38 15:03 16:27 17:52 19:43 20:42 22:26 23:25
07:41 09:06 12:26 13:50 15:14 16:39 18:05 19:52 21:13 22:35 23:35

Krillimäe
Leppneeme
Tammneeme
Randvere aedlinn

06:02
06:09
06:16
06:21

07:43
07:50
07:57
08:00

Hansunõmme

06:24 08:05 09:30 12:50 14:14 15:38 17:03 18:29 20:16 21:37 22:59 23:59
06:25 08:08 09:33 12:52 14:17 15:41 17:06 18:32 20:18 21:40 23:01

Randvere aedlinn
Tammneeme
Leppneeme
Krillimäe
Viimsi haigla

06:28
06:33
06:40
06:47
06:49

08:11
08:16
08:23
08:30
08:32

ETKNR

09:08
09:15
09:22
09:27

09:36
09:41
09:48
09:55
09:57

12:28
12:35
12:42
12:47

12:55
13:00
13:07
13:14
13:16

13:52
13:59
14:06
14:11

14:20
14:25
14:32
14:39
14:41

15:16
15:23
15:30
15:35

15:44
15:49
15:56
16:03
16:05

16:41
16:48
16:55
17:00

17:09
17:14
17:21
17:28
17:30

18:07
18:14
18:21
18:26

18:35
18:40
18:47
18:54
18:56

19:54
20:01
20:08
20:13

20:21
20:26
20:33
20:40
20:42

21:15
21:22
21:29
21:34

21:43
21:48
21:55
22:02
22:04

22:37
22:44
22:51
22:56

V3
07:49
07:56
07:58
08:04
08:05
08:06
08:13
08:15

V3
10:11
10:12
10:14
10:20
10:21
10:22
10:29
10:31

V3
13:22
13:23
13:25
13:31
13:32
13:34
13:41
13:42

V3*

V3*

V3*

15:40
15:46
15:47
15:48
15:55
15:57

V3
15:52
16:00
16:02
16:08
16:09
16:10
16:17
16:19

13:40
13:46
13:47
13:48
13:55
13:57

14:40
14:46
14:47
14:48
14:55
14:57

V3
08:16
08:25
08:27
08:33
08:34
08:35
08:42
08:44

V3
10:24
11:44
11:46
11:52
11:53
11:54
12:01
12:03

V3
13:00
13:05
13:07
13:13
13:14
13:15
13:22
13:24

V3
14:21
14:25
14:27
14:33
14:34
14:35
14:42
14:44

V3
13:16
13:19
13:21
13:27
13:28
13:29
13:36
13:38

V3
14:41
14:44
14:46
14:52
14:53
14:54
15:01
15:03

V3*

V3

16:40
16:46
16:47
16:48
16:55
16:57

V3
15:51
16:01
16:03
16:09
16:10
16:11
16:18
16:20

V3
17:16
17:20
17:22
17:28
17:29
17:30
17:37
17:39

V3
19:24
19:26
19:28
19:34
19:35
19:36
19:43
19:45

V3
22:04
22:06
22:08
22:14
22:15
22:16
22:23
22:25

V3
16:05
16:08
16:10
16:16
16:17
16:18
16:25
16:27

V3
17:30
17:33
17:35
17:41
17:42
17:43
17:50
17:52

V3

V3
22:04
22:07
22:09
22:15
22:16
22:17
22:24
22:26

19:30
19:32
19:38
19:39
19:40
19:47
19:49

LAUPÄEV

PÜHAPÄEV JA RIIKLIKUD PÜHAD
Haabneeme - Randvere

Liin nr V3 (Haabneeme - Viimsi). Kehtib 29. augustist 2005.

23:37
23:44
23:51
23:56

23:04
23:09
23:16
23:23
23:25

Krillimäe
Viimsi vallamaja
Tulbiaia
Viimsi vallamaja
Krillimäe
Viimsi haigla

V3
06:49
06:55
06:57
07:03
07:04
07:05
07:12
07:14

PÜHAPÄEV JA RIIKLIKUD PÜHAD
Haabneeme - Viimsi
Viimsi haigla
Krillimäe
Viimsi vallamaja
Tulbiaia
Viimsi vallamaja
Krillimäe
Viimsi haigla

V3
06:49
06:55
06:57
07:03
07:04
07:05
07:12
07:14

V3
08:32
08:37
08:39
08:45
08:46
08:47
08:54
08:56

V3
10:24
11:58
12:00
12:06
12:07
12:08
12:15
12:17

19:24
19:26
19:32
19:33
19:34
19:41
19:43

V3
20:43
20:48
20:50
20:56
20:57
20:58
21:05
21:07

V3
22:15
22:18
22:20
22:26
22:27
22:28
22:35
22:37

V3 - Viimsi haigla Krillimäe - Viimsi
vallamaja - Tulbiaia Viimsi vallamaja Krillimäe - Viimsi
haigla.
V3* - Kõrgemäe Krillimäe - Viimsi
vallamaja - Tulbiaia Viimsi vallamaja Krillimäe - Viimsi
haigla. Liiklus toimub suure bussiga.
V3** - Viimsi haigla - Krillimäe - Viimsi vallamaja - Tulbiaia - Viimsi vallamaja - Krillimäe - Kõrgemäe. Liiklus toimub suure bussiga.

Liin nr V1K (Haabneeme – Kelvingi – Haabneeme). Kehtib 29. augustist 2005.
LAUPÄEV, PÜHAPÄEV JA RIIKLIKUD PÜHAD

ETKNR
Haabneeme Kelvingi

V1K

Viimsi haigla

06:24 07:24 08:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 18:54 20:24 21:24 22:24
06:30 07:30 08:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

06:24 07:24 08:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 18:54 20:24 21:24 22:24
06:30 07:30 08:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

Liivaranna
Kelvingi
Liivaranna
Viimsi haigla

06:37
06:42
06:47
06:54

06:37
06:42
06:47
06:54

V1K

07:37
07:42
07:47
07:54

V1K

08:37
08:42
08:47
08:54

V1K

11:37
11:42
11:47
11:54

V1K

12:37
12:42
12:47
12:54

V1K - Viimsi haigla - Kelvingi - Viimsi haigla.

V1K

13:37
13:42
13:47
13:54

V1K

14:37
14:42
14:47
14:54

V1K

15:37
15:42
15:47
15:54

V1K

16:37
16:42
16:47
16:54

V1K

17:37
17:42
17:47
17:54

V1K

18:37
18:42
18:47
18:54

V1K

19:37
19:42
19:47
19:54

V1K

20:37
20:42
20:47
20:54

V1K

21:37
21:42
21:47
21:54

V1K

22:37
22:42
22:47
22:54

V1K

V1K

07:37
07:42
07:47
07:54

V1K

08:37
08:42
08:47
08:54

V1K

11:37
11:42
11:47
11:54

V1K

12:37
12:42
12:47
12:54

V1K

13:37
13:42
13:47
13:54

V1K

14:37
14:42
14:47
14:54

V1K

15:37
15:42
15:47
15:54

V1K

16:37
16:42
16:47
16:54

V1K

17:37
17:42
17:47
17:54

V1K

18:37
18:42
18:47
18:54

V1K

19:37
19:42
19:47
19:54

V1K

20:37
20:42
20:47
20:54

V1K

21:37
21:42
21:47
21:54

V1K

22:37
22:42
22:47
22:54

6
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TALLINNA
BOTAANIKAAED
September 2005
9.–11. sept
Seene-, sambla- ja
samblikunäitus
Seeneriik on väga mitmekesine ja seente viljakehad
meie looduses ühed silmatorkavamad ning armastatumad loodusannid. Kõik
seened pole aga head söögiseened, osa on hoopis
surmavalt mürgised. Näitusel saab näha Eesti sügisseeni, imetleda nende ilu
ning mitmekesisust. Siin
saab teada, millist seent
võib julgesti süüa ja mida
on parem ainult kaugelt
imetleda. Näitusele võib
spetsialistidega konsulteerimiseks tuua kaasa seeni,
mida täpselt ei tunta. Traditsiooniliselt on näituse
üheks osaks samblike,
sammalde ja puitulagundavate seente püsiekspositsioon palmimaja taga. Seenekorjamise rõõm on kahekordne, kui tunned ka
neid samblaid ja samblikke, mille seest «seenepoisid» sügisel oma nina välja
pistavad.

17. sept
ROOSIPÄEV:
Sügis roosiaias
Sügis toob loodusesse hulgaliselt uusi värve – igal
aastal on need erinevad.
Roosiaiaski muutuvad värvid sügisesemaks ja õiteilu
kord kirgastub, kord muutub lahjemaks. Sügis toob
roosiaeda rohkesti tegemist. Roosipäeval saab
teada, kuidas ja kui palju
lõigata ning kuidas ja millega talveks katta.

30. sept–9. okt
Õuna- ja ploominäitus
Näitusel eksponeeritakse
Eestis kasvatatud õuna-,
pirni- ja ploomisorte. Näitus valmib koostöös 60.
aastapäeva tähistava Polli
Aianduse Instituudi ja Saare-Tõrvaaugu aiandustaluga. Võimalik on kaasa osta
huvitavaid ja uusi õunapuu-, pirnipuu- ja ploomipuu istikuid ning täiendada
talvevarusid.

AVATUD IGA PÄEV
Palmimaja ja teised
kasvuhooned: kl 11–16
Näituste ajal: kl 11–19
Avamaakollektsioonid:
kl 11–19
Üldinfot saate
telefonilt 606 2666
koduleheküljelt: www.tba.ee

Valimisliit Roheline Viimsi MANIFEST

Ü

ks tont käib ringi mööda
Viimsit – kinnisvaratont.
Selle tondi on käima lükanud Eestisse, sealhulgas
Viimsisse valguv suur raha, mis pärineb nii siit- kui ka sealtpoolt Peipsit.
On see hea või on see halb?
Rahaga on paraku kummalised
lood, sest seda pole enamasti iial parasjagu. Kui raha pole või seda napib, siis on käes rasked ajad. Kui raha on aga palju, siis on olukord suisa
ohtlik. Ohtlik nii sellele, kes suurt raha omab, kui ka kõigele ümbritsevale. Suur raha koormab, sest see ka
kohustab. Kohustab seda kasutama
otstarbekalt ja tulutoovalt.
Aga hull lugu on hoopis see, et
Eestis pole tänaseks enam suurt midagi suure raha eest eriliselt kasumlikku ja tulutoovat osta. Nii pöörabki
suur raha oma omaniku silmad Viimsi niitude ja metsade poole. Kus on
see Viimsi, mida me mäletame kui
vaikset kena kohakest? Kuhu on jäänud see Viimsi, mis pakkus meile
omal ajal varjupaika linna kärarikkast keskkonnast? See Viimsi on
saamas ajalooks. Müra, kära ja mured on meile linnast koju järele roninud.
Mööda meie vallateid vuravad
katkematu ahelana autod, treilerid,
puuvirnad ja kopad, peatudes vaid
liiklusummikutes või naftatsisternide
taga ootejärjekordades. Õhk meie
ümber aina väriseb, samas kui hing
sees käriseb!
Aga see ongi ju progress, jutlustavad mõned meist. See kõik olevat
areneva majandusega riigi tunnus.

Tunnused, mille üle üks tubli, aus ja
ettevõtlik kodanik ju sügavalt rõõmustama peaks! On see tõepoolest
nii? Kas me tunneme rõõmu ja uhkust selle üle, et Viimsi vald on kõige
kiiremini kasvava rahvaarvuga ja
üha laieneva elamuehitusega omavalitsus Eestis? Kas me tunneme ainult
rõõmu ja uhkust selle üle, et meie
vallas asub üks Läänemere suurim ja
kiiremini arenev naftasadam – Muuga?
Kas me tunneme rõõmu selle üle,
et Miiduranna sadamas asuva külmhoone ammoniaagihoidla võib avarii
korral teha vaat et suurima paugu
terves Eestis? Kas me tunneme rõõmu, et igas Viimsi supelrannas «puhkab» me pilk mööduval naftatankeril? Kas me tunneme uhkust, oodates
üleskutset naftareostuse koristustöödeks?

E

lu on midagi enamat kui allumine kellegi poolt ülespuhitud kategooriatele!
See, mida mõned meist
tavatsevad nimetada progressiks, on
meie elukeskkonna ja elukvaliteedi
jõhker hävitamine! Ettevõtluse ja
tööhõive tagamise ideoloogia varjus
on juba osaliselt hävinenud ja hävinemas see, mis on läbi aegade olnud
Viimsi imago.
Tänane Viimsi ei ole tasakaalustatult arenev omavalitsus! Iga jõud
ja surve sünnitab paratamatult vastujõu. Totaalsele elukeskkonna ja
-kvaliteedi hävitamisele nn progressi
arendamise nimel tuleb seista vastu
põhjendatud argumentide ja läbi-

mõeldud lahendustega, mis viivad
meie elukvaliteedi uuele tõusule. On
ülim aeg, et jätkusuutlik mõttelaad
leiaks kajastamist ka valla juhtimises!
Mida teha, mida ette võtta?

E

smalt tuleb anda endale aru,
mida on võimalik muuta ja
parandada. Ja seda ei ole
mitte vähe! Viivitamatult
tuleb peatada korterelamute pealetung endistele põldudele ja heinamaadele, koheselt lõpetada metsade
hõlvamine ja lagastamine!
Naftatransiidi olemasolu meie
vallas tähendab kõrgendatud ohtlikkust nii maailmas vallandunud terrorismi kui ka inimlikust eksimusest
tulenevast tõenäosusest. Seega on
vastutustundetu sellest teemast mitte
rääkida ja võimalikuks avariiks või
koguni katastroofiks mitte valmistuda. Olgem ausad, kütusetransiidist
tulenevad ohud on võrreldamatult
suuremad kui meile täiesti ohutuna
müüdud kopterilend.
Kiirelt on vajalik kaardistada ja
vajadusel võtta kaitse alla veel säilinud loodusväärtused, metsloomade ja
lindude elupaigad. Olemasolevate liikide elukeskkond peab olema tagatud
koos teadmisega, et bioloogiline mitmekesisus kui selline on ellujäämise
võimalus ka meie endi jaoks. Muuta
loodushoid ja säästliku mõttelaadi
õpetamine koolihariduse lahutamatuks osaks.
Väärtustada perekond kui eestluse jätkusuutlikkuse peamine alustala.
Selle nimel tuleb leida võimalusi ja

vahendeid ka omavalitsuse tasandil,
aitamaks meid väljuda demograafilisest kriisist. Inimese harmooniline
vaimne areng on võimalik vaid eelnevate põlvkondade teadmiste, kogemuste ja tõekspidamiste sügavas austamises.
Sellest lähtuvalt on möödapääsmatu kaasata valla jaoks eluliste küsimuste lahendamisel vaimset pärandit kandvaid, sealhulgas ka religioosseid, isikuid ja institutsioone. Viimsilaste ühtekuuluvustunne, mis veel lähiminevikus oli täiesti tunnetatav,
tuleb taastada. Oluline on leida meid
ühendav ühisosa ning lõimida sellega
uued Viimsi valla elanikud.

I

nimese käsutuses on tänaseks
vahendid, mille kasutamisel on
võimalik kiirelt ja pöördumatult
hävitada looduskeskkond ning
asendada see mängleva kergusega tehiskeskkonnaga.
Maailmakogemus on paraku tõestanud, et inimese poolt ümbertõstetud ja kontsentreeritud tehno-olu on
kordi haavatavam kui seda on miljonite aastate jooksul väljakujunenud
üksteist toetavad kooslused. Õppigem
maailmapärandist ja suutkem murda
ühekülgne tehnokraatlik mõtlemine!
On aeg rakendada inimteadmised
mitte ainult kasumiteenimise eesmärgil, vaid kindlustada nende toel
säästlik ja jätkusuutlik areng. See on
ellujäämise tagatis, ja seda ka meie
vallas.
Ühendagem oma tahe, oskused ja
vaimujõud elamisväärse tuleviku nimel!

Südamlikud õnnesoovid septembrikuu hällilastele
ELISABETH SAU
ANETTE VEST
LJUBOV NÕU
LINDA JÜRGENS
LIDIA LILLEOKS
ELLA SAUL
REGINA ELISTE
ELGART KALLAS
LIVIA AILT

13.09
4.09
21.09
20.09
19.09
23.09
8.09
10.09
08.09

91
89
89
88
87
87
84
84
83

ELLA LEPP
7.09
THEA MINAROET
KENDRICK
26.09
VEERA NEVERDINOVA 09.09
ASTA KAASIK
12.09
ARMILDE KATSUBA
24.09
BEATRICE ASTRID LIINAR01.09
EVALD NÖÖP
8.09
KÄTHE VAAKS
8.09

82
82
81
81
81
80
80
80

KALJU KELDER
VOLDEMAR KATK
IMBI PIHT
LUULU SOOPERE
LUULE LUMBERG
JUTTA KILU
ÜLO KIVINURM
URVE KRUUSIMAA
HELJO TERRA

17.09
8.09
8.09
10.09
14.09
9.09
11.09
15.09
19.09

80
75
75
75
75
70
70
70
70

MILVI FEODOTOVA
ENDEL HELDE
VÄINO NURM
MARE KASELA
MALLE HOOLMA
EVE NILOVA
ILJA KURVIT
IVAR HIMMA
JÜRI MARTIN

20.09
25.09
29.09
5.09
14.09
18.09
25.09
28.09
29.09

70
70
70
65
65
65
65
65
65
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Stardiraha ootab
pealehakkajaid firmajuhte

UUDISED
Viimsi juhib endiselt
sündide edetabelit
Tänavu esimesel poolaastal sai Harjumaa 662 uut ilmakodanikku ehk
102 last rohkem kui eelmisel aastal
samal ajal.
Endiselt sündis enim lapsi Viimsi
vallas (91). Viljakad on ka Maardu
linn (59), Saku vald (50), Rae vald
(47) ja Saue vald (45 last).
Juunikuus registreeritud 123
sündi on sel aastal maakonnas suurim sündide
arv kuus. Poisse sündis juunis 68 ja tütarlapsi 55. Pere
esmasündinuid
oli 48, teisi
lapsi 51, kolmandaid 13,
neljandaid viis,
viiendaid
kolm, kuuendaid kaks ja seitsmendaid üks. Sündis paar kaksikvendi.
Suurim oli juunikuus sündide arv
ka Viimsis – 23, väikseim jaanuaris,
mil sündis 9 last. (VT)

Harju ettevõtjad peaksid
ettevõtlustoetuste kasutamisel olema agaramad,
leiab Reet Randla Harju ettevõtluskeskusest. Starditoetuse taotluste esitamisel
mingeid tähtaegu ei ole,
taotlusi võetakse vastu seni, kuni raha jätkub.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse stardiabi eesmärk on motiveerida ettevõtlikke inimesi oma firmat looma, aidates
neil ületada äri alustamisega seotud finantsprobleeme.
Ettevõtjaks hakkamine on igale inimesele elulise tähtsusega samm. Kergem
on luua juba kolmandat, neljandat,
viiendat firmat, kuid oma esimese ettevõttega alustamisel on palju probleeme:
teadmiste, oskuste, julguse puudus. Aga
esmajoones tuleb ju leida oma äriidee elluviimiseks raha.
Kui teil on ka olemas minimaalne kapital äri alustamiseks, siis enamasti jääb
puudu äri kiireks arendamiseks vajalikest ressurssidest. Samuti paneb ka ettevõtliku inimese oma äri alustamisel
kõhklema risk kaotada oma säästud ning
seada ohtu pere kindlustunne. Kuna riik
vajab uusi ettevõtjaid, siis starditoetuse
kaudu võtab riik osa ettevõtluse alustamisega seotud riskist ka endale.

Viimsi vallas
registreeritud sünnid
(16.06.–15.08.2005)

Kes kuuluvad toetusesaajate hulka?
Starditoetust saavad taotleda asutamisel või kuni aasta tagasi äriregistris registreeritud ettevõtted.
Toetust saab taotleda masinate ja
seadmete vm materiaalse põhivara soetamiseks (ka kasutatud seadmete ostuks) ning tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks. Kontoritehnika
ja mootorsõidukite (v. a sõiduautod) ostmisel toetatakse nende liisimist. Liisingu
kasutamisel saab taotluse eelarvesse lisada esmase sissemakse, kuid mitte rohkem kui 25% seadme hinnast.
Starditoetus jaguneb kaheks. Kasvutoetus on mõeldud kiiret arengut planeeriva ettevõtte käivitamiseks. Eesmärk on
toetada eksportivate elujõuliste ettevõtete loomist ja arengut. Toetuse maksimaalne suurus on 160 000 krooni eeldusel, et ettevõte prognoosib järgneva kolme aasta keskmiseks aastaseks müügituluks vähemalt 500 000 krooni. Kuigi
eelistatud on eksporti planeerivad tootmisettevõtted, saavad toetust taotleda ka
teised ettevõtjad, kellel on piisav kasvupotentsiaal ja eduka arengu eeldused.
Alustamistoetus on mõeldud väikeettevõtete loomiseks, kus suurt kasvupotentsiaali ei eeldata, kuid prognoositakse stabiilset käivet ja kindlat turgu, mis
aitab kaasa töökohtade loomisele maakonnas. Toetuse maksimaalne suurus on
50 000 krooni.
Starditoetuse taotluste esitamisel
tähtaegu ei ole, taotlusi võetakse vastu
seni, kuni raha jätkub. Aga rahastatakse
ikkagi ainult paremaid projekte, mitte iga
taotleja ei saa toetust. Seetõttu oodatakse koos taotlusega ka põhjalikke äriplaane ning läbimõeldud finantsprognoose.

Ettevõtluskeskus teavitab
Taotlejate sihtrühma ei kuulu kaubanduse ja vahendusega tegelevad ettevõtjad, samuti põllumajandus- ja transpordiettevõtted. See loend on märksa pikem. Seetõttu, kui teile tundub, et eraettevõtlus võib olla teie eluviis ja te võiksite oma äriidee realiseerimiseks taotleda
stardiabi, pöörduge tingimata Harju ettevõtlus- ja arenduskeskusesse, kus saate vajalikku informatsiooni ja ka konsultatsiooni nii äriplaani koostamiseks kui
muude vajalike dokumentide vormistamisel. Meie kontaktandmed leiate kodulehelt www.hedc.ee. Ärge kõhelge meie
poole pöördumisel, meie eesmärk on
Harjumaal uute ettevõtjate toetamine!
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Savikrohvi valmistav firma OÜ Clay Processing Service sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) stardiabitoetust. Pildil OÜ Clay Processing Service töötaja Üllar Akki.

TOETUST EI SAA
TAOTLEDA:
• Käibevara või kinnisvara soetamiseks
• Hoonete soetamiseks ja ehitamiseks
(välja arvatud tehnosüsteemide
muutmiseks)
• Projekteerimisega seotud kulude
katteks
• Olmeelektroonika soetamiseks
(v. a juhul, kui see on otseselt seotud
pakutavale teenusele esitatavate
nõuete täitmisega)
• Tarkvaralahenduste soetamiseks
(v. a seadmega kompleksselt tarnitava
operatsioonisüsteemi soetamiseks)
• Kontoriruumide renoveerimiseks
• Kontorimööbli ja sõiduautode
soetamiseks

Septembris uued koolitused

K

eskus alustab septembris taas koolituste korraldamisega, mis esmajoones suunatud tulevastele stardiabi taotlejatele. Osalema ootame neid,
kel oma äriidee juba olemas, samuti alles tegutsemist alustanud väike-ettevõtjaid, kes tunnevad vajadust oma teadmisi täiendada või vajavad oma tegevuse
laiendamiseks toetust. Loodame ja ootame, et koolituse lõpuks valmib konsultandi juhendamisel ka äriplaan, millega
saab taotleda toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetuse programmist.
Sel aastal on plaanis korraldada veel
ka kaks eestikeelset koolitust alustavatele mittetulundusühendustele. Need käsitlevad MTÜ ja SA rolli ühiskonnas, an-

navad ülevaate mittetulunduslike organisatsioonide vormidest ning asutamistoimingutest, tegevusega seonduvatest
lepingutest. Samuti räägitakse raamatupidamisest ja maksudest ning rahastamisvõimalustest kolmanda sektori ühendustele. Ootame osalema ka viimase aasta jooksul juba asutatud ühendusi, kes
tunnevad, et vajavad tegevuse käivitamiseks rohkem tuge. Koolitusprojekte toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Täpsemat informatsiooni koolituste
aja ja programmi kohta saab telefonidel
656 6641 või 656 6522, samuti elektronposti teel aadressil hedc@hedc.ee.

Reet Randla

ettevõtluskonsultant

• Kristiina Kõivul ja Aivo Sepp’al
sündis 23. mail poeg KONRAD
ALEKSANDER
• Irma ja Oliver Alveril sündis
3. juunil poeg SIIM
• Marina ja Margus Bachmannil
sündis 4. juunil poeg JON-MARK
• Tiina ja Ain Kont’il sündis 7. juunil
poeg GEORG GUSTAV
• Kristiina Kägul ja Virgo Argel
sündis 7. juunil tütar MARIBEL
• Karin ja Aivar-Oskar Saarel sündis
11. juunil tütar ANNA-LIISA
• Evelin Rikkinenil ja Karl Kask’il
sündis 12. juunil tütar KATARINA
GRETA
• Hille ja Alari Kivisaarel sündis
15. juunil poeg ADRIAN HANLEY
• Svetlana ja Semjon Wenzelil sündis 18. juunil poeg DENIL
• Maigi Pendral ja Raido Tendalil
sündis 18. juunil poeg FREDIANDREAS
• Katrin Keskkülal ja Timo Mauno
Olavi Peltokangasel sündis 18. juunil poeg SAMUEL TIMO
• Merit ja Raul Mägil sündis 20 juunil poeg OSKAR
• Triin ja Tair Türnpuul sündis
21. juunil poeg KERT-ENRIK
• Kristi ja Martti Vaidlal sündis
21. juunil poeg TREVOR
• Meeli Paasil ja Kert Kuusikul sündis 22. juunil poeg KAREL
• Marju ja Indrek Luidel sündis
24. juunil tütar GRETE
• Eva Ermannil ja Andres Saksal
sündis 29. juunil tütar CLAUDIAVICTORIA
• Annely Allastil ja Meelis Maitsel
sündis 6. juulil poeg ALEKSANDER MARTTEN
• Annika Meistrel ja Juho Kask’il
sündis 6. juulil tütar LIIDIA
• Seila Kallemetsal ja Aare Hõbel
sündis 8. juulil tütar KÄRT
• Reilika Illakul ja Silvio Jazelil
sündis 14. juulil tütar ZANNA
MARIA
• Krista Vesilind’il ja Kaupo
Tenskovil sündis 15. juulil tütar
MARLEEN
• Ruta Ottessonil ja Toomas Rinnel
sündis 16. juulil poeg RICHARD
ERIC
• Ave Brigader-Tezelil ja Yönet Can
Tezelil sündis 24. juulil tütar
AYLIN ELIS
• Liina Kink’il ja Marko Tolppal
sündis 25. juulil tütar LAURA
MARIA
• Marika ja Peeter Helendil sündis
26. juulil tütar CAROLIN
• Kristel ja Tauno-Jussi Onoperil
sündis 28. juulil poeg KARL
JOOSEP
• Inna ja Vitali Vunšil sündis 5. augustil tütar ANNA
• Katrina Kolk’il ja Andres Kalk’il
sündis 13. augustil poeg KASPAR
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Promillid ei tähenda veel joovet
Seda veidram on massimeedias või
politseikroonikates näha-kuulda väljendeid nagu 0,12- või 0,3-promilline joove. Täiesti mõttetu on ka meil kehtestatud nö lubatud alkoholi piirsisaldus veres 0,2 promilli, mis ühelt poolt ei põhjusta mingeid joobetunnuseid ja teisalt
ei ole seda enamike alkomeetritega võimalik ka mõõta.
Meenutan siinkohal, et liikluses peetakse kõige tähtsamaks iseloomuomaduseks ohutunnet ning vastutusvõimet.

Alkoholisisaldust kuni 0,5
promilli ei tuleks samastada
alkohoolse joobega. Samuti
peaks liikluspolitseile andma joobeseisundi määramise oskused ja ka õigused.
Alkoholi lai tarbimine on levinud nii meil
Eestis kui ka enamikes euroopaliku kultuuriga maades. Paraku langeb alkoholi
arvele oluline osa olme-, töö- ja liiklusõnnetustest, mistõttu joobeseisunditest
õige arusaamine on vajalik kõigile.
Meedia on seni käsitlenud alkohoolset joovet lihtsustatult, asendades joobe
mõiste alkoholisisaldusega promillides
väljahingatavas õhus. Tegelikkuses on
selline lihtsustamine vale ning mõnikord
lausa eksitav.

Alkohol ja liiklus

Pudel õlut näitab
eri isikuil eri promille
Alkoholi manustamisel hakkab juba
minutite jooksul suurenema alkoholisisaldus ehk kontsentratsioon veres, mida
reeglina mõõdetakse promillides (mg/
ml). Selle tõus sõltub nii joodud alkoholi hulgast kui ka isiku kehakaalust ja vanusest.
Samuti mõjutab alkoholi kontsentratsiooni kasvu sugu, varasem alkoholiharjumus ning üldine tervislik seisund. Näiteks kui 90 kilo kaaluv füüsiliselt terve
noor mees joob ühe pudeli (0,5 l) 5% alkoholisisaldusega õlut, on alkoholi kontsentratsioon tema veres 15-20 minuti
möödudes tõenäoliselt 0,2-0,3 promilli.
Sama õllepudeli joomise järel tõuseb 50kilose kehakaaluga naise alkoholisisaldus
veres vähemalt 0,5 promillini.
Analoogiliselt toimub ka alkoholisisalduse langemine veres. Kiiremini lõhustub alkohol suurema kehakaaluga,
paremas füüsilises vormis ja alkoholiga
nö mõõdukalt kokkupuutunud isikutel.
Alkohol eritub organismist nii uriiniga kui ka väljahingatava õhuga. Alkoholisisaldust mõõdetakse väljahingatava

Kerge joobe puhul jääb alkoholisisaldus veres alla ühe promilli.
õhuga kõige sagedamini sellise määramisviisi lihtsuse tõttu.
Joobeastmed on kokkuleppelised ja
seega tinglikud. Eristatakse kolme raskusastet. Kerge joobe tunnuseks on paranenud meeleolu, sundimatum käitumine, suurenenud seltsivus ja elavnenud
liigutused. Alkoholisisaldus veres jääb alla 1 promilli. Liiklusohutuse seisukohalt
tuleks siin eristada veel kahte alajaotust
– alkoholisisaldus kuni 0,5 promilli ja
kuni 1 promill.
Testid vabatahtlikega on näidanud,
et valdav enamus inimestest tuleb keerulisemate ülesannetega, kaasa arvatud

liiklusvahendi juhtimine, edukalt toime
veel kuni 0,5-promillise alkoholisisaldusega veres. Üle selle eksimuste hulk suureneb ja koos sellega ka liiklusõnnetusse sattumise oht.
Keskmine joove toob kaasa meeleolu
märgatava tõusu ja vaba käitumise. Liigutused küll elavnevad, kuid muutuvad
samavõrra ebatäpsemaks. Võib ilmneda
ka agressiivsust. Keskmise joobe puhul
jääb alkoholisisaldus veres tavaliselt 1-2
promilli vahele.
Raske joobe puhul on meeleolu kõikuv, käitumine ebaadekvaatne, liigutused ja kõnnak reeglina ebakindlad, kal-

duvus on suvalises kohas uinuda. Alkoholi kontsentratsioon raske joobe puhul
on üle 2 promilli, ulatudes ka 6 promillini.
Surmav annus algab keskmiselt neljast promillist, kroonilistel alkohoolikutel on leitud ka 6-7-promillist alkoholisisaldust, millest elusana välja tuldud.
Loomulikult on sel puhul tegemist teadvusetusseisundiga või koomaga. Tuleb
ette äärmusi, kus näiteks ühel isikul 1,5
promilli juures pole mingeid joobetunnuseid, teine aga näib sama alkoholikontsentratsiooni puhul olevat purupurjus.

Põhireegel ja soovitus on lihtne – alkohol ja liiklusvahendi juhtimine ei sobi
kokku. Olles aga realistid ning teadlikud
alkoholjoobest ning selle tegelikust tähendusest, võiksime siiski võtta liikluses
lubatud piirkontsentratsiooniks 0,5 promilli nagu enamikes Euroopa maades.
Nii poleks ajalehel põhjust kellegi
poolt restoranis õhtusöögi juurde joodud
ühe-kahe klaasi veini järel rasvases kirjas teatada, et lugupeetud kodanik N
juhtis autot 0,3-promillises joobes. Sest
nagu eelpool toodud, ei tähenda promill
veel joovet, pealegi on 0,3 promilli joobetunnuste tekkeks liiga väike alkoholisisaldus.
Samas ei tohiks aktsepteerida sõiduki juhtimist rohkem kui 0,5-promillise alkoholisisalduse puhul, isegi kui selged
joobetunnused puuduvad. Reeglina põhjustavad liiklusõnnetusi keskmises või
raskes joobes juhid, kel alkoholisisaldus
rohkem kui 1-2 promilli. Omaette probleem on alkoholi jääknähtudega juhid.
Uuringud on näidanud, et jääknähtudega e pohmellis juhid on liiklusohtlikumad kui kerges joobes juhid.
Probleemse juhi liiklusest kõrvaldamiseks peaksid liikluspolitseinikud olema saanud senisest põhjalikuma ettevalmistuse. USAs näiteks suudavad politseinikud ilma mingite mõõteaparaatideta kindlaks teha nii joobes kui jääknähtudega autojuhi ning üldjuhul politsei
otsust ei vaidlusta.

Tiit Rebane

arst, PhD

Mobiili kasutamine
sõidukit juhtides on
väiksest pitsist
ohtlikumgi
Esmapilgul näib tegemist olevat teise
valdkonna probleemiga, kuid seosed
on täiesti olemas ja tõestatud.
Saksamaal korraldati katse vabatahtlikega, kus uuriti juhtide sõiduvõimekuse seost alkoholitarbimise ja/või
mobiiltelefoniga kõnelemisega. Katsealuste grupp läbis spetsiaalsel autodroomil katseraja algul kainena ja
vaid juhtimisele pühendudes, teisel
korral samaaegselt mobiiliga kõneldes. Siis läbisid samad juhid raja kerges või keskmises joobes (1, 1,5 ja 2
promilli). Ootuspäraselt olid juhid kõige täpsemad täiesti kainena ja ainult
auto juhtimisega tegeldes.
Paljudele ootamatult selgus aga, et
kui samad täiesti kained juhid pidid
testiraja läbimisel kõnelema mobiiltelefoniga, siis põhjustasid nad niisama
palju juhtimisvigu nagu 1,5-promillise
joobega juhid, kes mobiili ei kasutanud. Kõige ohtlikumaks tunnistati loomulikult joobes ja mobiiliga kõnelevad
sõidukijuhid.
Olulist vahet ei täheldatud antud
katses tavalise või käed-vabad (handsfree) mobiili kasutamisel. Enamus inimesi, kes autojuhtimise ajal mobiiliga
kõnelevad, on kogenud olukorda, kus
nad ei suuda tagantjärele meenutada
kõneaegset liiklussituatsiooni. Õnneks
taastub normaalne juhtimisvõime kohe
pärast kõne lõpetamist vastandina alkoholi toimele, mis kestab tunde.
Niisiis ei saa samastada alkohoolset joovet alkoholisisaldusega organismis. Sõidu ajal mobiiltelefoniga rääkimine on aga võrreldav keskmises joobes juhtimisega. Juhtigem siis autot
kainena ja vastutustundega!

Tiit Rebane
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Püünsi rühma esindus teel laagri avarivistusele.

Püünsi skaudid ja kodutütred veetsid põnevad laagripäevad Poolas
Suvekuu algul saabus Viimsi vallavalitsusele Poola Sulejoweki linnapealt kutse osaleda juuli teisel poolel rahvusvahelises kümnepäevases skaudilaagris Masuurias.
Küllakutsel on ka eellugu. Poola vabariigi iseseisvuspäeval, 11. novembril toimus Sulejoweki linnavalitsuses pidulik
tseremoonia, millest võtsid osa ka Viimsi vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esinaine Leelo Tiisvelt ning vallavanem Enn Sau. Sõlmiti partnerlus- ja

koostööleping toetamaks igakülgset
koostööd omavalitsuste vahel, eelkõige
kultuuri, spordi, hariduse, noorsootöö,
keskkonnakaitse ja sotsiaalvaldkonnas.
Samas tegi Sulejoweki linnapea Waldemar Chachulski ettepaneku korraldada
suvel Zakopane mägedes ühine skaudi-

laager, et eri maade noored saaksid koos
tegutseda ja silmaringi avardada.
16. juulil startiski 14 Püünsi kooli
noorkotkast ja kodutütart koos kahe juhendajaga Poola poole. Pärast 16-tunnist
sõitu jõudsime Varssavi, kus vastuvõtt oli
väga soe. Meil oli võimalus tutvuda Varssavi ja paljude teiste Poola linnade kultuuriväärtustega ja vanalinnaga, saada
teada Poola skautide tegevusest ja nende vastupanuliikumisest II maailmasõja
ajal.
Suureks elamuseks kujunesid ühised
kino- ja loomaaiakülastused, veepark,

kajakisõit ja kruiis Poola kõige suuremal
järvel. Unustamatud on laagripäevad
koos Poola skaudirühmadega Machary
metsas järve ääres. Emotsionaalne jalgpallimäng lõppes sõbraliku viigiga. Ühised mängud lõkke ääres, laulud, tantsud, uued tutvused ja sõbrad – see kõik
ühendab ja seob meid, annab teotahet
edaspidiseks. Taoline skaudilaager oli
meile, Püünsi kodutütarde ja noorkotkaste rühmale, esimene suurlaager välismaal.
Selle imetoreda vastuvõtu eest täname Sulejoweki linnapead Waldemar

Chachulskit, meie sõpru Janusz
Kawalecit, Andrzey Zyskowsit, Ivona
Kruki ja laagrikomandant Przwmyseaw
Rybarczykit. Tänu Viimsi valla ja Poola
poolsele toetusele oli reis noortele vähekulukas. Täname Viimsi abivallavanem
Jaan Alverit, haridus- ja noorsooameti
juhatajat Kadi Bruusi, Püünsi põhikooli
direktorit Greta Ammerit, lapsevanemaid ja noori toreda ürituse eest. Aitäh
kõigile!

Viivi Jõgisu ja Leho Rohtla

KT ja NK rühmajuhid

VIIMSI HUVIKESKUS KUTSUB ALATES SEPTEMBRIST UUSI OSALEJAID HUVIRINGIDESSE!
VÄIKELASTE
MUUSIKARING
«TIPSU»
1 – 2 aastastele teisipäeviti
10.00 ja 11.00
2 – 3 aastastele kolmapäeviti
10.30 ja 12.00

BEEBIKLUBI LOORA

TANTSUKLUBI «VIIRA»

Alla aastaste laste muusikatunnid

Uuse hooaja esimene kohtumine
toimub 6. septembril kell 17

Tunnid toimuvad
neljapäeviti 11 – 12
Alustame oktoobrist!
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
Tel 510 3458

Alustame oktoobrikuus!
Kohtade arv piiratud!
Info ja registreerimine
Ita-Riina Pedanik
Tel 510 3458

TANTSUKLUBI «SIRIUS»
Uuse hooaja esimene kohtumine
toimub 5. septembril kell 16

LAULU-MÄNGURING

Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja
kolmapäeviti
6 – 10 aastased 16 – 17.30
11 – 13 aastased 17.30 – 19
14 – 18 aastased 19 – 20.30

LAULURING

Juhendaja Anni Tiitsaar
Tel 508 3531

3 – 5 aastastele lastele
6 – 8 aastastele lastele

Uuse hooaja esimene kohtumine
toimub 7. septembril kell 18
Juhendaja Maire Pedak
Tel 520 9888

PILLIKOOR
«MERIMEMM»
Juhendaja Aare Pehka
Tel 5197 4181

Treeningud toimuvad teisipäeviti ja
neljapäeviti
4 – 7 aastastele 18.30 – 19.45
7 – 10 aastastele 16.30 – 18.30
Juhendaja Kati Pedanik
Tel 503 4302

LOOVRING
VÄIKELASTELE
Tunnid toimuvad laupäeviti
2 – 3,5 aastased 10.30 – 11.15
4 – 7 aastased 11.30 – 12.15
Info ja registreerimine
Geitrud Toater
Tel 513 5310

Segakoor «Viimsi»

TARBEKUNSTIRINGID
LASTELE
alates 8. eluaastast
Kolmapäeviti 15 – 16.30
Neljapäeviti 15 – 16.30
Ring alustab tööd alates
5. septembrist!
Juhendaja Mari Hiiemäe
Tel 5646 0605

TARBEKUNSTIRING
TÄISKASVANUTELE
Kolmapäeviti 12 – 15
Ring alustab tööd 5. septembrist!
Juhendaja Mari Hiiemäe
Tel 5646 0605

Proovid toimuvad kolmapäeviti 17.30

RAHVAMUUSIKAANSAMBEL «PIRITA»

Dirigent Vaike Sarn
Info koorivanem
Helle Lusmägi 515 9464

Juhendaja Ahto Nurk
Tel 520 3666

SEGARAHVATANTSURÜHM
«VALLA-ALUNE»
Treeningud toimuvad
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
19.30 – 22.00
Viimsi Keskkooli aulas
Juhendaja Eevi Kiling
Tel 534 51130

NOORTEKAPELL
Proovid toimuvad
neljapäeviti 17.30
Noortekapell otsib
oma lõbusasse kollektiivi
kontrabassi-, flöödi- ja
klarnetimängijat!
Juhendaja Kalle Erm
Tel 505 9043

SOLISTIDE
INDIVIDUAALÕPE
Info Ita-Riina Pedanik
Tel 510 3458
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
21.juuni 2005.a. nr 38
Aadresside määramine Muuga külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»
ja Viimsi Vallavalitsuse poolt 03.06.2005.a. korraldusega nr 318 kehtestatud «Meriste tee 1,
Muuga küla» detailplaneeringu ning arvestades
Larissa Stulova poolt 16.06.2005.a. esitatud
avaldust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
Määrata Meriste tee 1 maaüksusel tekkivatele
kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Muuga küla, Meriste tee 1 krunt nr 1
1.2. Muuga küla, Meriste tee 1A krunt nr 2
2.
Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.12.2005.aastaks.
3.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
21.juuni 2005 nr 39
Viimsi Vallavalitsuse 05.11.2002.a. määruse
nr 76 «Aadresside määramine Miiduranna
külas» muutmine
Võttes aluseks Kohanimesaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22
kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 05.11.2002.a.
määruse nr 76» Aadresside määramine Miiduranna külas» punkti 1 ja sõnastada see uues
redaktsioonis alljärgnevalt:
« 1. Määrata Miiduranna külas Randvere teel
aadressid alljärgnevalt:
Randvere tee 1
katastriüksusele tunnusega 89001 : 010 :
2170
Randvere tee 1A
katastriüksusele tunnusega 89001 : 010 :
7730
Randvere tee 1B
katastriüksusele tunnusega 89001 : 010 :
2210
Randvere tee 3
endisele NSVL sõjaväele kuulunud elamu
Randvere tee 3A
endisele NSVL sõjaväele kuulunud elamu
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
28. juuni 2005 nr 40
Tee nimetuse ja aadresside määramine Pärnamäe külas Künka-IV maaüksusel
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»
annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Viimsi vallas Pärnamäe külas asuvale Künka-IV maaüksusele planeeritud teele nimetuseks Lageda põik vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Lageda põik tee ääres asuvatele maaüksustele alljärgnevad aadressid vastavalt
juurdelisatud plaanile:
2.1 Lageda põik 1 moodustatav maaüksus pindalaga ca 1440 m²
2.2. Lageda põik 2 moodustatav maaüksus
pindalaga ca 1800 m²
2.3. Lageda põik 3 moodustatav maaüksus
pindalaga ca 1440 m²
2.4. Lageda põik 4 moodustatav maaüksus
pindalaga ca 7880 m²
2.5. Lageda põik 5 moodustatav maaüksus
pindalaga ca 1440 m²
3. Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega 01.01.2006.aastaks.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
01. juuli 2005 nr 41
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Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu
14. juuni 2005 määruse nr 25 alusel
Loodushoiutoetuse maksmise kord ja määrad
Mäealuse maastikukaitseala rohumaale jäävate maaüksuste omanikele aastal 2005
1. Toetuse määrad
1.1. Viimsi Vallavalitsus kaitseala valitsejana
kaitse-eesmärgi saavutamiseks maksab
Mäealuse maastikukaitsealale jäävatele
maaomanikele Mäealuse maastikukaitseala kaitse-eeskirja § 8 kehtestatud vajalike
tegevuste teostamiseks kaitseala hooldustasu järgnevalt:
1.1.1. kariloomade karjatamine suve- ja sügisperioodil - 650 kr/ha;
1.1.2. poollooduslikel kooslustel loomade selle korra kohaseks karjatamiseks vajalike
tarade ehitamine iga viie aasta järel - 10
kr/m;
1.1.3. rohumaa puhastamine võsast kui võsa
on:
a) kuni 1,5 m kõrgune - 2000 kr/ha;
b) üle 1,5 kõrgune - 3000 kr/ha;
1.1.4. rohumaa niitmine ja heina koristamine 1000 kr/ha
2. Toetuse taotleja
2.1. Toetust on õigus taotleda Mäealuse maastikukaitsealal asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal (omanikul,
rentnikul, ajutise kasutusõiguse alusel kasutajal), kui sellel maal toimub kaitsekorra kohaselt vajalik tegevus.
3.
Taotluse esitamine
3.1. Taotleja esitab kaitseala vormi kohase taotluse (Viimsi Vallavalitsuse 01.07. 2005
määruse nr. 41 lisa nr 1) Viimsi Vallavalitsuse Keskkonnaametile (edaspidi korraldaja).
4. Nõuded toetuse maksmiseks
4.1. Toetust makstakse tingimusel, et poolloodusliku koosluse hooldamisel või taastamisel kohustub taotleja:
4.1.1. mitte rajama kuivendussüsteeme;
4.1.2. mitte kasutama lindude peletamise vahendeid;
4.1.3. rohumaa hooldamisel tuleb niitmist alustada pärast 1. juulit, hein riisuda ja ära
vedada, võsa likvideerida.
4.2. Tara võib olla rajatud võrkaiana, okastraataiana, elektritarana või valmistatud kohalikust traditsioonilisest materjalist.
5. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine
5.1. Korraldaja registreerib esitatud taotlused
ja kontrollib esitatud andmete õigsust.
5.2. Arvestades kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata hiljemalt
23. augustiks 2005.
5.3. Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud
otsuse ärakiri saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
5.4. Taotluse rahuldamise korral saadab korraldaja taotlejale loodushoiutoetuse lepingu
projekti.
6. Taotluse rahuldamata jätmise tingimused
6.1. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
6.1.1. taotlejal pole õigust toetust saada;
6.1.2. taotleja ei ole esitanud kõiki selles määruses ettenähtud andmeid ja neid tõendavaid dokumente;
6.1.3. taotleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid (edaspidi valeandmed);
6.1.4. taotleja ei võimalda korraldaja esindajal
tutvuda taotleja tegevusega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või
hoones.
7. Loodushoiutoetuse leping
7.1. Korraldaja sõlmib taotlejaga vormikohase
(Viimsi Vallavalitsuse 01.07.2005 määru-

se nr. 41 lisa nr 2) loodushoiutoetuse lepingu (edaspidi leping), milles määratakse
kindlaks:
7.1.1. lepingupooled;
7.1.2. taotleja kohustused tööde tegemise
osas;
7.1.3. toetussumma tööde tegemiseks iga töö
kohta eraldi;
7.1.4. taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.
7.2. Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul.
7.3. Kui taotleja jätab lepingu mõjuva põhjuseta sõlmimata (60 päeva jooksul taotluse rahuldamise otsusest alates), loetakse taotleja toetusest loobunuks ning tema taotlus
jäetakse rahuldamata käesoleva lõike alusel.
8. Toetuse maksmine
8.1. Toetust makstakse toetusesaajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui korraldaja esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud vormi kohase akti (Viimsi Vallavalitsuse 01.07. 2005
määruse nr. 41 lisa nr 3), kuid mitte hiljem
kui jooksva aasta 1. detsembril.
9. Rakendussätted
9.1. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
Määruse lisad avaldatakse Viimsi Vallavalitsuse kantseleis ja Viimsi valla kodulehel www.
viimsivald.ee
05. august 2005 nr 42
Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 5 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 otsuse nr 41 alusel
Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi
sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind
Viimsi vallas
1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord määrab kindlaks ühtse piletisüsteemi ühistranspordis sõidu eest tasumise korra Viimsi valla haldusterritooriumil ehk 2. tsoonis.
1.2. Mõisted
1.2.1. Talong on ühissõiduki juhi käest ostetud
sõidudokument, mis kehtib ühe sõidu
kohta ja kuulub kohesele märgistamisele ühissõidukis. Viimsi vallas kehtivad 2.
tsooni talongid.
1.2.2. Sõidukaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita ühtse piletisüsteemi ühissõidukites piiramatu arv kordi
kaardil aktiveeritud perioodi jooksul.
1.2.2.1. Elektrooniline sõidukaart (ID-pilet) on
isikustatud sõidudokument, mis on soetatud elektroonilist tasukogumissüsteemi kasutades ning mille olemasolu saab
tõestada isikutunnistuse (ID-kaardi)
abil ning alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud elektroonilise kaardi abil.
1.2.3. Talongid ja sõidukaardid on kas täishinnaga talongid ja kaardid, mis kehtivad
kõigile sõitjatele või soodushinnaga talongid ja kaardid, mis kehtivad vaid sõidusoodustusi saavatele sõitjatele.
1.2.4. Elektrooniline tasukogumissüsteem on
vahend elektroonilise sõidukaardi (IDpileti) soetamiseks ning koosneb sõitja
poolt kas sularahas, pangaülekandega või
muul viisil maksete tegemisest sõiduõiguse saamiseks ja nende andmete fikseerimisest infosüsteemis, samuti sõiduõiguse kontrollist ühissõidukis kontrolöride poolt.
1.2.5. Tallinna - Viimsi ühiskaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita
kõigis 1. ja 2. tsooni ühtse piletisüsteemi
liinide ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi jooksul.

2. Piletisüsteem ja sõidu eest tasumine
2.1. Sõidu õigust Viimsi vallas ühtse piletisüsteemi ühissõidukites tõendavad järgmised
sõiduõigust tõendavad dokumendid:
2.1.1. talongid:
• 2. tsooni sõidutalong
• 2. tsooni soodustalong;
2.1.2. sõidukaardid:
• 2. tsooni 30 päeva kaart
• 2. tsooni 30 päeva sooduskaart;
2.1.3. Tallinna – Viimsi ühiskaardid:
• 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart
• 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart.
2.2. Kehtestada sõidupiletite hinnad Harjumaa
ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel
Viimsi vallas vastavalt käesoleva määruse
lisale.
2.3. Talongid on paberkandjal ning neid saab
osta ühissõiduki juhi käest.
2.3.1. Talongi ostmiseks ühissõidukist peab sõitja sisenema sõidukisse esiuksest.
2.3.2. Sõidu õiguse annab ühissõidukis märgistatud (komposteeritud) talong. Talongi
peab märgistama vahetult peale sisenemist. Märgistatud talong annab sõitjale
õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi ühistransporti 1 tunni jooksul alates pileti
märgistamise momendist.
2.3.3. Märgistatud talongi peab sõitja hoidma
alal sõidu lõpuni.
2.4. Sõidukaardid ja ühiskaardid on ainult elektroonilised 30 päeva kaardid. Nende eelmüük toimub müügipunktide, samuti elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.
2.4.1. Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi kasutaja endale
ettemaksu teostades perioodilise sõiduõiguse, tasudes selle eest kas pangaülekandega (võimalik kasutada ka otse- või
püsikorraldust) või telefoni teel. Müügipunktides saab tasuda sularahas või pangakaardiga. Tasumise järel aktiveerub
sõiduõigus kohe, kui perioodi alguseks
pole määratud hilisemat aega.
2.5. Kõik sõidukaarti või ühiskaarti omavad
sõitjad peavad ühistransporti sisenemisel
fikseerima enda sõiduõiguse olemasolu
ühissõiduki juhi juures (v.a liinidel 1A ja
38). Selleks tuleb asetada isikutunnistus
(ID kaart), alla 15-aastaste õpilaste puhul
isikukoodiga varustatud elektrooniline
kaart, ühissõiduki juhi juures olevasse vastavasse seadmesse. Kui seadmes süttib roheline tuli, on sõiduõigus olemas, kui punane tuli, peab sõitja ostma talongi.
2.6. Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhjusel kehtib ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil selleks sõiduks
märgistatud talong sama teed sõitvas ühissõidukis sõidu lõpuni.
3. Sõidusoodustused
3.1. Vastavalt Ühistranspordiseaduse §-le 27 on
kehtestatud tasuta sõidu õigus:
3.1.1. eelkooliealistele lastele;
3.1.2. puudega lastele;
3.1.3. sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;
3.1.4. Vabadussõja veteranidele.
3.2. Kehtestada sõidusoodustused ehk soodustalongi, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi kasutamise õigus:
3.2.1. põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele.
4. Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid
4.1. Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:
4.1.1. puudega lastel vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikutunnistuse, sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;
4.1.2. sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel VEK otsus koos isikut tõendava dokumendiga.
4.1.3. Eelkooliealistelt lastelt tasuta sõiduõigust
tõendavat dokumenti ei nõuta.
4.2. Soodustusega sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:
4.2.1. põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele õpilaspilet.
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5. Sõidu eest tasumise kontrollimine
5.1. Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud või eraõiguslik
juriidiline isik halduslepingu alusel.
5.2. Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud
kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi.
6. Rakendussätted
6.1. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
LISA Viimsi Vallavalitsuse 05.08.2005 määrusele nr 42
Sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas
Talongid
• 2. tsooni sõidutalong
• 2. tsooni soodustalong
Sõidukaardid
• 2. tsooni 30 päeva kaart
• 2. tsooni 30 päeva sooduskaart
• 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart
• 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart

Hind
10 kr
5 kr
Hind
180 kr
65 kr
300 kr
110 kr

12. august 2005 nr 43
Tee nimetuse ja aadresside määramine
Randvere ja Metsakasti külas Tiitsu maaüksusel
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»
ning Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005.a otsusega nr 32 «Detailplaneeringu kehtestamine:
Metsakasti külas, maaüksus Tiitsu» kehtestatud detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Randvere ja Metsakasti külas asuvatele endisele Tiitsu maaüksusele planeeritud teedele nimetusteks Marjamaa tee ja
Metsarahva tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Marjamaa tee ja Metsarahva tee
ääres asuvatele maaüksustele alljärgnevad
aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1 Marjamaa tee 2 kinnistule nr-ga 90217,
katastriüksus Marjamaa 2
2.2. Marjamaa tee 3 kinnistule nr-ga 98083,
katastriüksus Marjamaa 3
2.3. Marjamaa tee 4 kinnistule nr-ga 98084,
katastriüksus Marjamaa 4
2.4. Marjamaa tee 5 kinnistule nr-ga 98085,
katastriüksus Marjamaa 5
2.5. Marjamaa tee 6 kinnistule nr-ga 98086,
katastriüksus Marjamaa 6
2.6. Marjamaa tee 7 kinnistule nr-ga 98087,
katastriüksus Marjamaa 7
2.7. Marjamaa tee 8 kinnistule nr-ga 98088,
katastriüksus Marjamaa 8
2.8. Marjamaa tee 9 kinnistule nr-ga 98089,
katastriüksus Marjamaa 9
2.9. Marjamaa tee 10 kinnistule nr-ga 98090,
katastriüksus Marjamaa 10
2.10. Marjamaa tee 12 kinnistule nr-ga 98091,
katastriüksus Marjamaa 12
2.11. Marjamaa tee 14 kinnistule nr-ga 98092,
katastriüksus Marjamaa 14
2.12. Marjamaa tee 16 kinnistule nr-ga 98093,
katastriüksus Marjamaa 16
2.13. Marjamaa tee 18 kinnistule nr-ga 98094,
katastriüksus Marjamaa 18
2.14. Marjamaa tee 20 kinnistule nr-ga 98095,
katastriüksus Marjamaa 20
2.15. Metsarahva tee 3 kinnistule nr-ga 98096,
katastriüksus Metsarahva 3
2.16. Metsarahva tee 5 kinnistule nr-ga 98097,
katastriüksus Metsarahva 5
2.17. Metsarahva tee 7 kinnistule nr-ga 98098,
katastriüksus Metsarahva 7
2.18. Metsarahva tee 9 kinnistule nr-ga 98099,
katastriüksus Metsarahva 9

2.19. Metsarahva tee 11 kinnistule nr-ga 98100,
katastriüksus Metsarahva 11
2.20. Metsarahva tee 13 kinnistule nr-ga 98101,
katastriüksus Metsarahva 13
2.21. Metsarahva tee 15 kinnistule nr-ga 98102,
katastriüksus Metsarahva 15
2.22. Metsarahva tee 17 kinnistule nr-ga 98103,
katastriüksus Metsarahva 17
3. Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega 01.03.2006.aastaks.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsus
21. juulil 2005.a. nr 1
Viimsi Vallavolikogu liikme Meelis Paalberg’i
volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18
lg 1 p. 10, lg 3 ja § 20 alusel,
Viimsi valla Valimiskomisjon otsustab:
1.1. Seoses surmaga lugeda lõppenuks MEELIS PAALBERG’i volitused Viimsi Vallavolikogu liikmena.
1.2. Määrata asendusliikmeks Valimisliidu
Viimsi Ettevõtjate Liit valimisnimekirjast
järgmine liige RAIMO TANN, kes on andnud oma nõusoleku osaleda Viimsi Vallavolikogu töös.
1.3. Otsus jõustub teatavaks tegemisest Raimo
Tann’ile ja Vallavolikogu Kantseleile.
1.4. Käesolev otsus vormistatakse kolmes (3)
originaaleksemplaris, millest üks antakse
Viimsi Vallavolikogu kantseleile, üks Viimsi Vallavalitsuse kantseleile ja üks hr. Raimo Tann’ile.
Eda Ilves, Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUSED
16. august 2005 nr 43
Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» §
22 lg 1 p 13 ja «Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse» § 7 lg 1, lg 2 p 3 ja § 8
alusel, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Määrata Viimsi Vallavolikogu 6. koosseis 21
liikmelisena.
2. Moodustada Viimsi valla territooriumil üks
valimisringkond 21 mandaadiga.
3. Määrata valimisringkonna numbriks üks
(1).
4. Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja
Viimsi valla portaalis.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 44
Viimsi Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine Viimsi valla arengukava muutmise menetlemiseks
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 7 ja § 47 lg 1, «Viimsi
valla põhimääruse» § 23 lg 1 ja lg 3 ning «Viimsi Vallavolikogu töökorra» § 6 lg 3 ja § 7, Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005 otsuse nr 20 täitmiseks, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada ajutine komisjon Viimsi valla
arengukava muutmise menetlemiseks.
2. Komisjon moodustada kolmeliikmelisena.
Komisjoni ülesandeks on korraldada Viimsi
valla arengukava muutmise menetlemist. Komisjon moodustatakse Viimsi valla arengukava muutmise menetlemise ajaks.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse sea-

duse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 45
Viimsi Vallavolikogu ajutise komisjoni liikmete kinnitamine Viimsi valla arengukava
muutmiseks
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 7 ja § 47 lg 1, «Viimsi
valla põhimääruse» § 23 lg 1 ja lg 3 ning «Viimsi Vallavolikogu töökorra» § 6 lg 3, Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005 otsuse nr 20 täitmiseks,
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Viimsi valla arengukava muutmise menetlemise ajutise komisjoni liikmeteks:
1.1. Urmas Hallika;
1.2. Toomas Kull;
1.3. Madis Saretok.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 46
Vallavolikogu komisjonide koosseisude muutmine
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» §
18 lg 1 p 10, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Seoses surmaga lugeda lõppenuks Meelis
Paalberg’i volitused Viimsi Vallavolikogu
korrakaitsekomisjoni ja majanduskomisjoni
liikmena.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 47
Munitsipaalmaa võõrandamine Osaühingule Viimsi Haldus: Miiduranna külas, maaüksus Trassi
Võttes aluseks «Viimsi valla põhimääruse» §
94 lg 1 p 3 ja p 5, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, olles Osaühing Viimsi Haldus ainuosanik, arvestades OÜ Viimsi Haldus
10.08.2005.a taotlust, reg.nr. 11-10/1976, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võõrandada tasuta osaühingule Viimsi Haldus (reg.kood 10618178) Viimsi valla omandis olev Miiduranna külas, kinnistu Trassi,
reg.osa nr. 6775, katastritunnus
89001:023:0011, pindala 2061 m², sihtotstarve transpordimaa, maa maksustamishind
144 300.- (ükssada nelikümmend neli tuhat
kolmsada krooni).
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega)
teostada kõik toimingud, mis on seotud Osaühingule Viimsi Haldus käesoleva otsuse
punktis 1 nimetatud kinnistu võõrandamiseks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 48
OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus põhikirja
muutmine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, «Äriseadustiku» § 298 ning «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 24 ja § 46 lg 3 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi

Vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus (reg.
kood 10449988) põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon (juurde lisatud).
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide Haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 49
Hüvituse maksmine H.Tsai’le tagasisaamata maa eest
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 5 ja «Viimsi
valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 8 ning võttes arvesse Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ja Helve Tsai esindaja Raivo Salumäe kirja kohtuliku kokkuleppe sõlmimisest, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Nõustuda Viimsi Vallavalitsuse ja Helve Tsai
vahel kokkuleppe sõlmimisega kohtuliku
vaidluse lõpetamise ja H.Tsai’le hüvituseks
300000.- (kolmsada tuhat) krooni maksmises kohta.
2. Lubada Vallavalitsusel maksta hüvitis
H.Tsai’le välja pärast kohtuliku kokkuleppe
kinnitamist kohtu poolt.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskorralduse seadustiku §-des 6-10 sätestatud
korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 50
Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 otsuse nr 41
«Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu käivitamine pilootprojektina» muutmine
Juhindudes «Haldusmenetluse seaduse» § 64 § 70 ja arvestades «Halduskoostööseaduse» §
13, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 otsuse nr 41 «Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu käivitamine pilootprojektina» p. 3 ja sõnastada alljärgnevalt:
«3. Anda «Ühistranspordiseaduse» § 5 lõike 1
punktides 1-3, 5-9, 11 ning 12 nimetatud ülesanded halduslepinguga üle seaduses ettenähtud
korras».
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide Haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
16. august 2005 nr 51
Vallavolikogu esimehe puhkuse vormistamine
Tulenevalt «Avaliku teenistuse seaduse» § 45
lg 1 ja 2 ning «Puhkuseseaduse» § 9 lg 2 p 3,
arvestades volikogu esimehe Madis Saretok’i
10.08.2005. a avaldust reg.nr.
1-13/233,
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Lubada korralisele puhkusele vallavolikogu
esimees Madis Saretok 22. augustist kuni 31.
augustini 2005. a.
2. Madis Saretok’i asendab tema puhkuse ajal
vallavolikogu aseesimees Toomas Kull.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Toomas Kull, Volikogu aseesimees
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Avatud disaini- ja moesalong
Kaluri tee 5, Haabneemes

• rätsepatööd naistele ja meestele
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus
• parandustööd
Firmadele pakume logode
kujundamist ja tikkimisteenust,
vabaaja ja reklaamiriided.
Tel 630 6183 ja 529 8020
info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Müügil Schwarzkopf
ja TIGI
juuksehooldusvahendid

Müügil kaunid eestimaised
liiliad ja gladioolid

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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Haabneemes
saab jälgida
tipptasemel
rannajalgpalli
Haabneeme rannas peetakse 3. septembril Eesti
meistrivõistlused rannajalgpallis, kus osaleb suvise
Hyundai rannajalgpalli
võistlussarja kaheksa parimat võistkonda.

Rannajalgpall on vaatemänguline spordiala, pehme kukkumine meelitab sooritama kõige efektsemaid lööke.

Saare spordipäevad olid
osavõturohked
Prangli spordipäevad on nii saarerahvale
kui ka külalistele alati oodatud. Augusti
5. ja 6. päeval peetud võistlused toimusid ka seekord juba tavapäraseks saanud
aladel.
Esimese päeva sisustas kuni pimedani
välja õhupüstolist laskmine, kus 7 m kaugusele märklauda tuli sihtida viis võistluslasku. Täpsemad laskurid olid veteranide klassis – külalisvõistleja Janis

Ciemgalis sai päeva parimaks tulemuseks
36 silma. Prangli oma mees Valdo Eha,
kes võitjast peaaegu poole vanem, sai
märklehte 35 silma. Kolmanda tulemuse
– 34 silma – lasi välja meeste põhiklassis
võistelnud Raiko Linholm. Naiste laskmistulemused olid tunduvalt tagasihoidlikumad ja siingi olid paremad tulemused
veteranide klassi kuuluvatel võistlejatel.
Marika Ciemgalis võitis ala 26 silmaga,
Anneli Knapsi tulemuseks jäi 25 silma.
Neidudest võitis Annika Vaher ja naistest Janne Hansen, mõlema tulemuseks

22 silma. Kokku käis püstolist laskmas
88 inimest. Teise päeva kavasse jäid 60
m jooks, hoota kaugushüpe, laste pallivise, kuulitõuge, odavise ja võrkpall.
Nooremaist tulid kolmekordseteks
võitjateks kolmeaastane Maarja-Liisa
Pintman ja kuueaastane Sten-Eric Säde.
Teises vanuseklassis olid tublimad Jane
Leppmets ja Ats Klemmer, kolmandas
Evelin Lembinen ja Joonas Tarnapovitsh.
Naiste põhiklassis oli kahe alavõiduga
tublim Janne Hansen ja veteranide klassis kolmekordne võitja Liivi Vähesoo.

Eesti parim rannajalgpalli võistkond selgub ühepäevasel turniiril algusega kell
11. Pealtvaatajail on võimalik kaasa elada Eesti rannajalgpalli tipptasemele ja
ka ise proovida, mida rannajalgpall endast kujutab.
Eesti praegu ainus statsionaarne rannajalgpalliplats ehitati 2003. aastal Viimsi valla ja Eesti Rannajalgpalli Liidu
koostöös. Haabneeme rannaväljak on
ennast igati õigustanud ja kenade ilmadega on seal rannajalgpalli nautimas
hulgaliselt nii noori kui vanemaid spordisõpru.
Rannajalgpall spordialana on välja
kasvanud jalgpallist ja on väga vaatemänguline. Rannajalgpalli mängitakse
paljajalu liival, mis annab võistlusele

Meeste põhiklassis võitis kõik teise päeva
alad Kuido Lembinen, saades kokku viis
esikohta. Kolme alavõiduga oli tublim
noormees Reigo Linholm ning veteranidest Väino Klopets. Võrkpallivõistlus
peeti kahe võistkonna vahel ning võitjaks
tuli meeskond koosseisus Kuido Lembinen, Raiko Linholm, Reigo Linholm, Tõnis Metsäär, Väino Klopets ja Indrek Säde. Tänusõnad Maime Linholmile ja Irja
Saarele abi ja toetuse eest!

Tiia Tamm

spordimetoodik

RANNAJALGPALL
• platsi mõõtmed 28x36 meetrit
• mängitakse kolm 12-minutilist kolmandikku
• võistkonnas on koos väravavahiga väljakul viis mängijat
• väravaid lüüakse keskmiselt iga 3-4
minuti järel
• rannajalgpallis viike ei ole, alati selgitatakse võitja

hoopis uue näo. Mängijad saavad teha
efektseid pealelööke, kartmata end vigastada, tähtis osa on ka mängutaktikal.
Palli mängitakse enamus ajast õhus, mis
annab võimaluse lüüa ilusaid väravaid
ja väravavahil sooritada efektseid tõrjeid. Mänge saadab hea muusika, vaheaegadel võib nautida tantsutüdrukute
esinemist ja mängida mitmesuguseid
mänge.
Eesti meistrivõistlused korraldab
Eesti Rannajalgpalli Liit, lisainfot võistlusreeglite ning registreerumise kohta
saab www.rannajalgpall.ee.

Kari-Andri Kask

Noored jalgpallurid
esinesid maakonnas
edukalt
Viimsi noorte jalgpalliklubi osales
Harju noorte meistrivõistlustel jalgpallis Maardus, teatas võistkonna
treener Aleks Taurafeldt.
Võistlused peeti kolmes vanuseklassis. C-klassis tuldi neljandaks, Bklassis saavutati esikoht ja A-klassis
teine koht. (VT)

KORVPALLIKLUBI
VIIMSI OOTAB
TREENINGUTELE
kõiki korvpallihuvilisi
poisse ja tüdrukuid!
Treeningrühmad:
90/91 poisid (Tanel Einaste)
92/93 poisid (Teet Tiisvelt)
94/95 poisid (Teet Tiisvelt)
96/97 poisid (Tanel Einaste)
94 ja nooremad tüdrukud
(Marika Seppor)
Kõigil on treeningud 3 korda
nädalas Viimsi spordihallis
või Viimsi keskkoolis
Info tel
522 6609 Teet Tiisvelt,
504 8422 Tanel Einaste
teet@kkviimsi.ee,
tanel@kkviimsi.ee
www.kkviimsi.ee
Korvpalliklubi Viimsi liikmed
suvelaagris Käsmus.
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SPORDIUUDISED

VIIMSI
SULGPALLIKLUBI
ootab poisse ja
tüdrukuid
treeningutele
Viimsi spordihalli.

Valdade suvemängud
peeti Tartumaal
Eesti valdade XIII suvemängud peeti
juuli esimesel nädalavahetusel Tartumaal, alagrupivõistlustelt pääses finaalvõistlustele Ülenurmele üle poolesaja valla esinduse.
Põhialal kergejõustikus said Viimsi sportlased kokku 11 medalit. Kõrgeima autasu tõid Eha Rünne kettaheites (50.70) ja kuulitõukes (13.55)
ning Katrin Kuusk nii 800 m (2.28,9)
kui 1500 m (4.49,1) jooksus.
Kuldse 100 m jooksu tegi Lauri
Sinisaar ajaga 11,1. Hõbedase medali saavutas Kalle Reinart meeste
põhiklassi kettaheites (43.99) ja Mati Märtson nooremate veteranide
kaugushüppes (5.70). Pronksmedali
väärilise tulemuseni jõudsid Sandra
Tross neidude 800 m jooksus
(2.34,8) ja 1500 m jooksus (5.15,9),
Ants Savest nooremate veteranide
kettaheites (34.10) ja Mart Soesson
meeste 400 m jooksus ajaga 51,4.
Kergejõustiklased saavutasid kahe
võistluspäeva kokkuvõttes tubli 4.
koha.
Oodatult-loodetult sai esikoha
Viimsi võrkpallinaiskond Anu Karavajeva juhtimisel (Inna Tomberg,
Evelyn Külvi, Triin Haidla, Kaire Sõmer, Ülle Olli, Annika Noorkõiv, Marimall Mahhov, Kati Vann ja Triin
Väljaots). Üldkokkuvõttes 11. koha
saavutasid orienteerujad Imbi Savi,
Jüri Rokko ja Jaan Viirmaa. Kuna
võistkond kujunes kattuvate võistluste tõttu poolikuks, on seegi tubli tulemus.
20 mälumängust osavõtva valla
seast tuli Viimsit esindav perevõistkond Toivo, Linda, Paavo ja Paul
Piik tublile 12.-13. kohale. Viimsi
jalgrattavõistkond, kes samuti läks
võistlustulle «vähemuses», jäi 24
konkureeriva võistkonna seas 16. kohale. Parima punktisumma teenis
M16 vanuseklassis Andres Raja, kes
saavutas oma vanuseklassis 4. koha.
Kuna mängude üldvõitja selgitamisel lüüakse lisaks kergejõustikule
veel kahe parema spordiala punktid
kokku, sai Viimsi koondis tänu naiste võrkpallile ja orienteerumisele 5.
koha. Taas olid meist paremad üldvõitja Tartu vald, Karksi, Ülenurme
ja Audru. Järgmise aasta valdade
suvemängudele kutsuti kõiki Pärnumaale, kus kergejõustiklaste käsutuses on tänavu valminud Paikuse
staadion.

Tiia Tamm

Lapsed, tulge
jalgpalli mängima!
FC Flora jalgpalliklubi täiendab oma
Viimsi 1996-1998 aastal sündinud
poiste treeningrühma uute liikmetega. Oodatud on eelkõige 1.-2. klassi
poisid ja tüdrukud.
Lasteaia 5-6-aastased poisid ja
tüdrukud on oodatud uude loodavasse
treeningrühma, vastav info on kõigis
Viimsi lasteaedades olemas. Treeningud toimuvad septembrikuus staadionil, alates oktoobrist Viimsi spordihallis järgmistel aegadel: koolilastele
teisipäeval ja neljapäeval kl 17-18.30
ning lasteaialastele teisipäeval
kl 18.30- 19.30 ja neljapäeval
kl 18.30-20.
Laste treeningrühmi juhendavad
FC Flora kogenuimad noortetreenerid Olev Reim (lasteaialapsed) ja
Priit Adamson (koolilapsed).
Lähem info ja registreerimine:
Jalgpalliklubi FC Flora 627 9940
Treener Olev Reim 5804 6587
Treener Priit Adamson 5695 4791
Pea meeles, et jalgpall on kõige
massilisem, vaadatum, atraktiivsem
ja populaarsem spordiala maailmas.
Jalgpalli saab (võib) mängida
igal tasemel, lapsepõlvest kõrge eani,
asjaarmastajast profimängijani.
Jalgpall on ainus spordiala, milles lühikene kasv ei ole takistuseks.
Jalgpalliga tegelemine sünnitab talente kõigile spordialadele. Kunagi
pole hilja, parem hilja, kui mitte kunagi!

Treener Aigar Tõnus,
tel 56 902 481

VÕIMLEMIS- JA
TANTSUKLUBI
KEERIS
ootab treeningutele
seitsmeaastaseid
tüdrukuid.
Treener Ene Mets,
tel 56 502 669

TANTSUKLUBI
7 SIGNS
võtab vastu õpilasi
tantsimise
algkursusele.
Vanuserühmad:
5-7 eluaastat,
8-10 eluaastat ja
11-13 eluaastat.
Kui oled muusikahuviline poisstüdruk, võta julgelt
ühendust!
Info ja registreerimine tel 50 40 225
alates 26. augustist.
Treeningute algus
5. septembril.

Edasijõudnute klassis võitis esikoha klubi Rullest uisutaja Kadri Kukk.

Rullest Cup oli Viimsi
rulluisutajaile edukas
Juuni keskel toimunud rulluisutamisturniiril II Rullest
Cup 2005 esinesid 28 noore sportlase seas (vanuses 5-13
eluaastat) edukalt rulluisuklubi Rullest uisutajad.
Viimsi vallast võtsid võistlustest osa klubi sportlased Kadri Kukk, Merlyn
Padama, Anna-Lotta Hagi, Mari-Liis
Maarend, Deily Plumberg ja Laura Jürgenson.
Eriti rõõmustab meie klubi edasijõudnute klassi Kadri Kuke esikoht, sõnas Rullest treener Piret Rink. Häid tu-

lemusi näitasid teisedki Rullesti sportlased – Merlyn Padama saavutas edasijõudnute seas teise koha ning AnnaLotta Hagi alla 11-aastaste klassis kolmanda koha.
Viimsi tüdrukud treenivad Viimsi
spordihallis, rulluisutamisele lisanduvad
koreograafia ja akrobaatika treeningud.

Praegu on klubi nimekirjas üle 60 huvilise, neist noorimad nelja- ja vanimad
22-aastased.
«Ilurulluisutamine on kaunis spordiala. Sellega tegelemine nõuab vastupidavust ja tahet, vastutasuks aga saavad
uisutajad hea rühi ja treenitud keha,»
ütles Piret Rink. Klubi rulluisutajad on
edukalt võistelnud Saksamaal, Itaalias,
Prantsusmaal, Taanis, Hollandis, Belgias
ja Horvaatias.
Rulluisuklubi võtab uusi liikmeid
vastu aasta ringi. Huvilised leiavad klubi kohta teateid Rullesti koduleheküljelt
aadressil: http//www.rullest.ee (VT)

SPORDIKALENDER
3. september kl 11
9.-11. september
11. september
kl 11 laste start
kl 12 põhigrupp
16. september
26. september - 9. oktoober

Eesti meistrivõistlused RANNAJALGPALLIS
Harjumaa koolidevahelised võistlused JALGPALLIS
VIIMSI RULLUISUSÕIT Maximus Cup 5. etapp
Info www.stamina.ee/rulluisutamine või 6562743

Haabneeme rannas
Randvere teel

Harjumaa koolidevahelised võistlused STAADIONI TEATEJOOKSUDES Tallinnas
Harjumaa koolidevahelised võistlused KORVPALLIS,
10.-12. kl poistele ja tütarlastele

AEROOBIKA
PÜÜNSI KOOLIS
Esmaspäeval ja
kolmapäeval
kell 19.30
Juhendaja
Tiina Rebane
Alustame
5. septembril!

VENUS ILUSALONGIS
Viimsi SPA
1. korrusel nüüd
• GEELKÜÜNTE
PAIGALDUS
2h – 750 krooni
• GEELKÜÜNTE
HOOLDUS
1,5h – 250 krooni
• GEELKÜÜNTE
KATMINE GEELIGA
2h – 500 krooni
Olete oodatud
E-R 9-20, L 9-19, P 9-16
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Ostame MEREKONTEINERI 3m³,
6m³, v 12m³. Tel 501 5065.
Müüa garaažiboks Viimsis Katlamaja teel. Tel 503 4302.
Soovime leida lapsehoidjat 1,5-aastasele tüdrukule Kelvingi külas alates
septembrist
täiskohaga
(8-16.30). Tel 518 7774, e-mail
dadram@hot.ee
Müüa firmariideid naistele (lastele),
väga vähe kasutatud. Hind 65-80
kr/ kg eest, tingi!
Info tel 501 5080.
Anname ära tõupaberiteta saksa
lambakoera emased kutsikad Viimsis, Pringis. Telefon 503 1122.
Bussiteenus väga mugava väikebussiga Eestis ja Euroopas (turismi-,
spordi-, äri- ja kaubareisid). 8+1
kohta + 4 magamiskohta ning pakihoid.
hingeldaja@hot.ee, tel 503 4178,
Andres.
Noor perekond otsib hoolivat ja
rõõmsameelset lapsehoidjat ning koduabilist 11 kuu vanusele poisile.
Töökoht Viimsis. Esialgu osaline tööaeg, alates novembrist sobivuse korral pikaajaline töö- ja sõprussuhe.
Töötasu motiveeriv. Lisainfo tel
502 7231, janar@age.ee

AS Eesti Post on teenindusettevõte
kaasaegses postiäris, pakkudes kirja- paki-,
lao- ja finantsteenuseid

AS Eesti Post Põhja regioon otsib Haabneeme postkontorisse
osalise töökoormusega 20-tundi nädalas

Eesti Posti klientide teenindamine postkontori kassas

Südamlik tänu kõigile, kes tulid jätma hüvasti meie kalli varalahkunud
Meelis Paalbergiga ja tema kalmu rohkete lilledega katsid.
Eriline tänu Viimsi vallavalitsusele ja
hr Ants Savestile.
Meelise abikaasa, ema ja õed.

Seltereti
Aianduskaupades

•
•
•
•
•
•
•
•

vähemalt keskharidust
sõbralikkust ja teenindusvalmidust
väga head suhtlemisoskust
kiiret õppimisvõimet
viisakust, korrektsust ja kõrget pingetaluvust
tahet töötada meeskonnas
eesti ja vene keele oskust
arvutikasutamise oskust

Soovijatel palume saata oma elulookirjeldus e-postile jaana.smidt@post.ee või tulla
AS Eesti Post Põhja regiooni personaliosakonda aadressil Narva mnt 1 Tallinn,
tööpäevadel kl 9-11 või 13-15 hiljemalt 02.09.2005.a.
Lisainformatsioon tel 625 7313 või 625 7312

KAS SOOVID KIIRELT JA
MUGAVALT SOETADA UUT
KODU?
Aitame müüa vana ja
leida uut – just
Teile sobivas piirkonnas.
TASUTA kinnisvaraalane
konsultatsioon!
Küsi julgelt!

www.1partner.ee

Tellimuse vormistamine kliendi
juures
Tel 50 62 391







TERE KOOL!



APakume
NEIAJÅ koolialguse puhul lastele erimenüüd.
Å
@

&IGKkorruse
NNQOALQ>pubis
EOH=OPlaste
AFKKJjoonistustööde
EOPQOPÁÁ@AJ± EPQnäitus.
O 


Koolijütsidele
ja
(KKmängimis-,
HEFÅPOE@AHAI± joonistamisJC E I E O  
voolimisnurk,
FKKJEOP=IEOF=näitame
RKKHEIEOJQmultifilme.
N G  J± E P = I A  I Q H P E B E H I A   

F K K JE O P = I E O   F =  R K K H E I E O J Q N G  J± E P = I A  I Q H P E B E H I A   


Paadi meeskonna
poolt
- = = @E I
AAOGKüllatused.
JJ=  L K K H P 


Paigaldame soodsalt
TV-antenne
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Kaili Tamm
Tel. 66 84 700,
56 268 258

MÜÜA
GARAAŽIBOKS
Viimsi alevikus,
Pargi põik
Tel 5343 9922
OÜ TEED JA TRASSID

P–N 10–24,
R–L 10–01

INFO JA BRONEERIMINE
609 0840 või 609 0839;
paat@ag.ee; www.paat.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi

Garantii meie poolt
tel 5569 3858

www.trassid.ee
e-post: info@trassid.ee
tel 511 2262

Kardinapuude ja mehhaaniliste
kardinate tellimine ja paigaldus



1. – 4. september 2005

SOODUSMÜÜGIPÄEVAD

Kõrgetasemeline kardinate ja
muude kodutekstiilide
kujundamine ja õmblemine






• huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas ja uuenevas ettevõttes
• eneseteostus- ja arenemisvõimalusi
• tulemustest lähtuvat töötasu

on 9.–11. septembril

KARDINAD JA
KODUTEKSTIIL

Viimsi Valduste OÜ, Heki tee 16-25, Haabneeme, info@viimsivalduste.ee

pakume:

AIAD, PIIRDED,
HALJASTUS,
KIVISILLUTISED

Miidurannas Muuli tee 8

Kõik, kes tunnevad, et vajavad palga- või pensionilisa ja tahaksid selleks
tööd teha, on oodatud meile helistama tööpäeviti 602 2621 või õhtuti
524 2352.

eeldame:

Müüa loomasõnnikut 700-800 krooni, 15 tonni – 1300 krooni koos kohaleveoga. Tel 515 8433 või
670 1290.

TÄNUAVALDUS

Seoses uute korterelamute valmimisega septembris-oktoobris
otsime MAJAHOIDJAID, kes teeksid head tööd, saades head
tasu. Iga maja nõuab tööpäevas 2-3 tundi pühendumist hommikuti.

töö kirjeldus:

Kaks rõõmsat pisipõnni ootavad kokkuleppelistel aegadel toredat hoidjat. Tel 609 0741, 509 8898, Margit.

Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks. Ravi. Kogemustega ja
sertifitseeritud
naismassöör.
Tel 510 6731.

Oleme sel alal
spetsialistid ning meil läheb hästi.

klienditeenindajat

Otsime eramajja Viimsisse Lubja külla koristajat, kes saaks koristada üks
kord nädalas. Info telefonil
513 9233.

Müüa mulda 15 tonni 1900 krooni
koos kohaleveoga. Tel 515 8439 või
6701 2890.

Haldame suurt osa
Viimsi uutest
korterelamutest!

OTSITAKSE
KIRJAKANDJAT

Rannapubi ja restoran Paat

Roosi, Aiandi ja Pargi tee
piirkonda Viimsi alevikus
alates 1. septembrist.

NÕUDEPESIJAT

Pöörduda Haabneeme
postkontorisse Kaluri tee 5,
tel 601 1307.

PIIRDEAEDADE ja
VÄRAVATE MÜÜK
NING PAIGALDUS
Aiacentrum OÜ
Tel 52 67 320
e-post: HEIDMETS@HOT.EE

vajab oma töökasse kollektiivi
Informatsioon telefonil 609 0840; 609 0839
CV saata paat@ag.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa

KASUTATUD
RIIETE
MÜÜK
31.08
kell 12
Viimsi
kultuurikeskuses

Viimsi Market
võtab tööle

müüja-kassapidajaid
ja saalitöölisi
kontakttelefon
605 1379 või
502 0442

Haabneemes Kaluri tee 3
Viimsi haigla ja Fertilitas erahaigla
sissepääsude vastas on avatud

mahe- ja tervisetoodete kauplus
Looduse Laegas
Oleme avatud E-R 10-17, L 10-14
Tel 609 0492
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Murutraktorite
suur
allahindlus

KÜTTEÕLI
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA
Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Rehvide müük ja paigaldus
Õlivahetus
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

Info ja tellimine
telefonidel
601 0645
601 0648
www.urgenoil.ee
AS Urgen Oil omab
pikaajalist kogemust
vedelkütuste müügil.

¾SJA ON OTSE 6IIMSI VALLA SàDAMES AVATUD UUS SISUSTUSSALONG MIS
PAKUB EKSKLUSIIVSEID JA OMANËOLISI ALCAPA NAHAST VALMISATUD VAIPU
NING SISUSTUSAKSESSUAARE +OGU MEIE POOLT PAKUTAV SISUSTUSKAUP ON
PËRIT LÜUNA AMEERIKAST TËPSEMALT 0ERUUST 4ËNU ALCAPA NAHA MITME
KESISELE VËRVIVALIKULE ON SAADAVAL ROHKETES NATURAALSETES TOONIDES
VAIBAD VALGED MUSTAD PRUUNID BEEäID NII HELEDATES KUI TUMEDATES
VARIATSIOONIDES 6AIPADE TOONIDE ROHKUSE TÜTTU PEAKS IGAàKS LEIDMA
ENDALE OMA KODU INTERJÚÚRI JA SISEKUJUNDUSEGA KOKKU SOBIVA TOONI JA
SUURUSEGA VAIBA 6AIBA VALIMISEL ON VÜIMALIK !LPACA 3ISUSTUS KA KOJU
KUTSUDA ET PROOVIDA ERINEVATE VAIPADE SOBIVUST TEIE KODU INTERJÚÚRI JA
SISEKUJUNDUSEGA 3AMUTI VÜIB MEILT LEIDA ILUSA DISAINI JA KUJUGA KËSITSI
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VALMISTATUD KERAAMIKAT NING KODUTEKSTIILI PATJADE JA VAIPADE NËOL

-UUDA OMA KODU MÜNUSAMAKS JA PEHMEMAKS LISADES
SISEKUJUNDUSSE NATUKE KAUGET EKSOOTIKAT

!LPACA 3ISUSTUS
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+ALURI STR 

GSM 

(AABNEEME 

MAIL INFO OPTIWEBEE

(ARJUMAA %STONIA

WEB HTTPALPACASMARTLINKEE



/LETE OODATUD MEIE SALONGI +ALURI TEE  (AABNEEMES

