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Viimsi koolimuusikalid ja
solistid on saanud tuntuks üle Eesti. Kas
viisipidamine on
õpitav ja millal
muusikalise kasvatusega algust
teha, selgitab
Maire Eliste.

Loe lk 8

Minule meeldib küll
Eesti lipp ja Eesti
riik, aga kas te
hümni sõnu ikka
oskate, küsib
Püünsi kooli õpilane Jüri Johannes.

Kooli üritusest
loe lk 3

VIIMSI TEATAJA

Harju maavanemaks
sai Värner
Lootsman

TEATED

Viimsi pensionäride
ühendus annab teada
Alates 6. märtsist toimub kodanike
vastuvõtt igal esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kella 10-14 VPÜ
ruumis Nelgi tee 1, välja arvatud juulikuus (puhkusel). Teavet saab tel
6066 839.
Kõik, kes te olete huvitatud oma
sugupuu uurimisest, võtke samuti
ühendust antud telefonil!

V

abariigi valitsus nimetas regionaalminister Jaan Õunapuu
ettepanekul alates 8. veebruarist ametisse Harju maavanema
Värner Lootsmanni, teatas maavalitsuse avalike ja välissuhete nõunik
Evelin Uibokand.
Värner Lootsmann on põline
harjumaalane, pärit Loksa vallast. Ta
on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteadust ja täiendanud
ennast Tartu Ülikoolis psühholoogias ja õigusteaduses. Enne Harju
maavanemaks nimetamist oli Värner
Lootsmann alates 1999. aastast Riigikogu liige. Ta on olnud Tallinna
linnavalitsuse liige, Loksa linnavolikogu aseesimees ning esimees.
Vastavalt vabariigi valitsuse seadusele esindab maavanem maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud
arengu eest. Maavanem koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu Harju maakonnas paiknevate asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas ja teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle.
Maavanem juhib ka maavalitsuse
tööd.

Vallavalitsuse
vastuvõtuajad
Vastavalt Viimsi vallavalitsuse sisekorraeeskirjale on vallavalitsuses vastuvõtuajad:
• esmaspäeval kella 14-17.30 – kõigil vallavalitsuse ametnikel
• neljapäeval kella 9-12 – kõigil vallavalitsuse ametnikel
• kella 14-17 – vallavalitsuse ametnikel, välja arvatud vallavalitsuse
liikmed ja vallasekretär
Vastuvõtt vallavalitsuse liikmete (vallavanema ja abivallavanemate) juurde
vastuvõtuaegadel toimub eelregistreerimisega sekretäri kaudu (tel
6066860 ja 6066805).

Traditsioone hoiavad meie vallas teiste seas au sees Püünsi kooli noorkotkad ja kodutütred.

Iseseisvuspäev ühendab
M
meie püüdlusi
Meeldetuletus
ettevõtjaile
Tuletame meelde, et vastavalt majandustegevuse registri seadusele § 26
on majandustegevusega tegeleval ettevõttel ja eraisikul kohustus kinnitada oma registreeringu õigsust iga
aasta 15. aprilliks.
Ettevõtja peab esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja registreerimisest või
registreeringu muutmisest ettevõtja
taotlusel on möödunud rohkem kui
kolm kuud.
Kui ettevõtja ei täida nimetatud
kohustust, peatab haldusorgan ettevõtja registreeringu, mille andmeid ei
ole kinnitatud. (Viimsi vallavalitsus)

Viimsi noortekeskuse
märtsikuu tegemistest vaata
www.huvikeskus.ee.

Hallidest aegadest peale on
eestlased pidanud au sees
peremeheks olemist ja oma
riiki.
Eesti Vabariigi aastapäevaks on kehtestatud 24. veebruar. Sel päeval tähistatakse Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918.
aasta 24. veebruaril, kui Tallinnas avaldati manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Sellest ajast on 24. veebruar Eesti riigipüha ja iseseisvuspäev.
Iseseisvuspäeval heidame pilgu minevikku, et meenutada läbielatud rõõme ja
muresid, samas ühendab see päev meie
püüdlusi, meie tööd ja igapäevaelu selle

nimel, et Eesti riik kestaks ka tulevikus.
Nõukogude ajal oli 24. veebruar kummaline päev, paljud teadsid selle päeva tähendust, aga sellest avalikult ei kirjutatud,
omavahel siiski räägiti – eestlaste meelsus
voolas nagu talvine jõgi jääkaane all.
Iseseisvuspäev kui riigi tähtsaim püha kajastab tavaliselt riikliku iseseisvuse
rajamise tähtpäeva. Eesti iseseisvuspäeva tähistamiseks on peale Eesti Vabariigi aastapäeva 24. veebruaril pakutud ja
kasutatud ka teisi daatumeid.
Mitmed omaaegsed ja ka tänased poliitikud ning juristid, mina nende hulgas,
peavad iseseisvuspäevaks hoopis 28. novembrit. 1917. aasta 28. novembril (vana kalendri järgi 15. novembril) kogunes Maapäev (ametliku nimega Eesti
Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu, mis oli Eesti omavalitsusorgan

aastatel 1917-1919) ja kuulutas ennast
kõrgeimaks võimuks Eestis.
Kas mitte seda kuupäeva poleks riigiõiguslikult õigem pidada meie iseseisvuspäevaks? Aga see selleks. Sellesama
Maapäeva Vanematekogu avaldas 24.
veebruaril 1918 eelnimetatud manifesti
kõigile Eestimaa rahvastele, millega kuulutati välja iseseisev Eesti Vabariik ja
emotsionaalselt on 24. veebruar iseseisvuspäevana täiesti sobiv.
Tervitan kõiki vallaelanikke saabuva Eesti Vabariigi kaheksakümne kaheksanda sünnipäeva – iseseisvuspäeva puhul! Eriline kummardus meie eakaile,
kes riigi ülesehitamisse olulise panuse
andnud!

Urmas Arumäe,

vallavanem

Harjumaa valib aasta ettevõtja ja aasta toetaja

H

arju maavalitsus ning Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus korraldavad kolmandat aastat konkursi «Harjumaa aasta ettevõtja» ja teist aastat konkursi «Harjumaa aasta toetaja».
«Konkursside eesmärk on tunnustada
ja tänada Harjumaa aktiivseid tegijaid,
kes on panustanud kohaliku elu edendamisse,» sõnas maavalitsuse majandusosakonna juhataja Aare Ets. «Soovime tugevdada heategevuslikke traditsioone maakonnas ning innustada meie edukaid ja
jätkusuutlikke ettevõtteid olema kohalikul tasandil veelgi aktiivsemad.»
Aasta ettevõtja auhinna vääriliseks

saab ettevõtja (ka FIE), kes on 2005.
aastal kõige enam oma piirkonna arendamisele kaasa aidanud. Ettevõtja teevad tunnustuse vääriliseks töökohtade
loomine, investeeringud kohalikesse
arenguprojektidesse ning keskkonnasõbralikkus. Oluline on ettevõtte ja selle
juhtkonna hea maine omavalitsuse elanike hulgas. Auhinnale saavad kandideerida kõik Harjumaal tegutsevad ettevõtjad ning esitada saab kuni kolm kandidaati omavalitsuse kohta.
Aasta toetajaks saab annetaja (eraisik, firma, omavalitsus), kes on 2005.
aasta jooksul aktiivselt toetanud mittetu-

lundusühendusi (ka vabatahtlikke) rahaliselt või asju annetades ning seeläbi omaalgatuste teokssaamisele kaasa aidanud.
Kandidaatideks saab esitada kõiki Harjumaa eraisikuid, firmasid ja omavalitsusi.
Ettepanekuid ootame hiljemalt 1.
märtsiks Harju maavalitsuse majandusosakonda aadressil Roosikrantsi 12,
15077 Tallinn, faksil 611 8771 või e-posti aadressil riina.kuremaa@mv.harju.ee.
Konkursside võitjad kuulutatakse
välja 29. märtsil Vääna mõisas Harju
maavalitsuse, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse ning MTÜ Kodukant Harjumaa ühisüritusel.

aavanemana peabki Lootsmann oma olulisemaks
tööks maakonna tasakaalustatud arengu tagamist ning kõigi
Harjumaa omavalitsuste tihedat
koostööd, mille lisapanuseks peab
saama maakonna arengukava koostamine. Sama oluline on ka probleemiks saanud maade munitsipaliseerimise küsimuste lahendamisele kaasa aitamine.
«Harju maakond on oma geograafilise asendi, suuruse ja kuju
tõttu täis erisusi, mis toob kaasa lisaprobleeme ja kohustusi vajalike
teenuste ja sotsiaalse infrastruktuuri tagamisel. Seetõttu on maakonna tasakaalustatud arengu tagamine keerukas, kuid kindlasti mitte
võimatu,» sõnas maavanem Värner
Lootsmann. «Usun, et just koostöö
omavalitsustega ja omavalitsuste
vahel saab Harjumaal olema selle
garantiiks.»
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Viimsi kooliteater
«Armastusel on
vaid algus…»
6., 16., 17., 27., 28.,
29., 30. märtsil
algusega kell 19
Laidoneri muuseumis

Külli Talmar

• Info tel 60 66 902 Viimsi
keskkool
• 62 17 410 Laidoneri muuseum

lavastaja

See on lugu
meist endist

VIIMSI VALLA
KULTUURIKALENDER
VEEBRUAR-MÄRTS

V

iimsi kooliteater astub õige pea teie ette oma uue
lavastusega, mida me
omavahel ka realityshow'ks kutsume. Siiski on etendusel kaunis pealkiri: «Armastusel on vaid
algus…»
Viimsi kooliteater on oma
etendused ikka armastusega teinud ja armastusest on need ka
jutustanud. Meelde võiks tuletada etendust «Ma väga armastasin ja muu ei loe…», mis oli Johan ja Maria Laidoneri perekonnalugu, või «Valge tee kutse» Raimond Valgrest eelmisel aastal.
Tänavu jätkame samas plaanis, ikka muusika, laulude ja
tantsudega, kuid vähe teise nurga alt. Lugu on elust endast,
meist kõigist, kes me otsime armastust.
Mõtted viis sellele tõsiasi, et
meie inimeste perekonnaelu on
tänasel päeval üsna erinev
Tammsaare «Tõe ja õiguse» aegsest ja tulevikus pole ilmselt
enam mingi uudis see, kui lapsel
on kaks ema ja kolm isa. Praegu
elame ajal, kus lahutuste arv
kasvab jõudsas tempos ning ka
Viimsi elanikkond on sellest haaratud.

K

uigi meie etendus peegeldab kolme põlvkonda, on
jutt siiski eelkõige meist
endist, meie peredest, meie
noortest, kes kõigele vaatamata
ikka hästi õppida, laulda, tantsida, pilli mängida ja lausa loomulikult näitemängu teha tahavad.
Sealjuures oleme täis lootust, et
elu püsiväärtused, milleks on
eelkõige armastus (ja tore perekond) ei kao ja ta tuleb raudselt
selle juurde, kes teda ootavad ja
igatsevad.
Etendusi valmib koostöös
Laidoneri muuseumiga ja loomulikult saab seda näha sealsamas. Olete teretulnud!

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. Detsembrinumber ilmub tavapäraselt enne jõule.
Peatoimetaja Kai Maran
tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium:
Urmas Arumäe, Anne Velliste,
Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas ja
Sven Harjo.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 6940.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus.

• 23. veebruaril kell 18
Eesti Vabariigi 88. aastapäeva tähistamise pidulik
vastuvõtt ja kontsert
Viimsi huvikeskuses
• 23.-25. veebruaril Raamatunäitus «Eesti Vabariigi aastapäev» Viimsi raamatukogus
• 25.- 30. veebruaril Raamatunäitus «Raimond
Kaugver 80»Viimsi raamatukogus
• 28. veebruaril kell 12
Vastlapäeva liulaskmine
Viimsi Pargimäel

Valla leht kasvab koos vallaga.

Viimsi Teataja 15
Sel kuul saab 15 aastat vallalehe Viimsi Teataja esmailmumisest. Esialgu ühel leheküljel ilmunud väljaandest on tänaseks välja kasvanud Harju maakonna
suurim vallaleht, seda nii
mahult kui ka trükiarvult.
Julgustavaid arve näitavad uuringud ka
sisu ja loetavuse kohta. 80% vallaelanikest saab infot vallas toimuva kohta peamiselt Viimsi Teatajast, näitas uuringufirma Faktum maikuine uuring, millest
avaldasime ülevaate oma lehe oktoobrinumbris. Kolme firma koostöös juunis
korraldatud küsitlus näitab lehte põhilise teabeallikana ka vallavalitsuse töö
kohta.
Küllap on paljud aastate jooksul
Viimsi Teatajas ilmunud artiklid muutunud tänuväärseks materjaliks ka tänastele koduloouurijatele. Siit tuleneb veel
üks vallalehe oluline roll – olla paikkonna identiteedi ja ajaloolise mälu kandja. Kuid ühe kandi elanikke ei seo ju
vaid ajalooline mälu, vaid samuti võimalusterohke ja tihti vastuoluline tänane päev. Kui mullu kujunes lehes üheks
peateemaks metsade kaitse, siis praegu

• 1.- 31. märtsil Raamatunäitus «Eesti teater 100 –
teatriaasta 2006» Viimsi
raamatukogus
• 3. märtsil Viimsi keskkooli uue hoone sarikapidu koolimaja ehitusplatsil
(Randvere tee)

PREEMIA PÄLVISID:

• 3. märtsil kell 18 Viimsi
kooliteatri muusikalise
teatrilavastuse «Armastusel on vaid algus» esietendus Laidoneri muuseumis
• 3. märtsil kell 18 Muusikafestival Bänd-Zoo 2006
Viimsi huvikeskuses
• 3. märtsil kell 20 Ansambli GD kontsert Prangli rahvamajas
Parim probleemlugu –
«Randvere küla vihmavete
meelevallas», Madis Kaasik (VT, jaanuar, 2005).

Produktiivseim ja ladusa
sulega spordireporter –
Tiia Tamm, tema isikupärase sulega kirjutatud
kaastöid võib leida pea
igast lehenumbrist.

Parim retsensioon –
«Bänd-Zoo 2005 pakkus
muusikat igale maitsele»,
Laura-Madleen Vaarik
(VT, aprill, 2005).

on üks aktuaalsemaid teemasid vallakeskuse kujunemine. Ootame ka siin tänuväärseid ettepanekuid ja huvitavat
kaastööd.
Toimetus tänab kõiki kaasautoreid
ja premeerib ka 2005. aasta jooksul ilmunud kirjatöid. Sedakorda tegime valiku oma küla probleeme käsitlenud lu-

gude autorite ja kunstiretsensioonide
seast. Samuti väärib igati tunnustust järjepidev kaastöö. Nobedat sulge kõigile
praegustele ja tulevastele kaasautoritele selgi aastal!

Need mõlemad alad on olnud aastaid tähelepanuta, olgugi et asuvad
kõige käidavamate kohtade kõrval.
Samuti on suur lootus, et lõpuks
ometi lammutatakse pooleliolev hiiglaslik ehitis Fertilitase kõrvalt, mis riivab iga inimese silma (kes sellega juba
harjunud pole). Kuid sellise koleda asjaga ei ole ju vaja harjuda. Keskuses
sooviksin näha madalat hoonestust,
sest tegemist on ikkagi asula, mitte
city'ga.
KERT GRÜNBERG

ti pole ma ainuke, kellega need on juhtunud.
Mulle on jäänud mulje, nagu teeksid juhid oma poliitikat. Stardivad mõnikord varem, öeldes: «Ah, enam ei tule vist kedagi!» Nii on paljud inimesed
maha jäänud või heas usus oodanud
marsakat, mis on tegelikult ammu läinud.
Väga huvitavad on õhtused viimased reisid. Kui viitsimist pole, siis võib
alati ka lühemat teed minna. Sõit (V2)
läheb siis otse mööda Randvere teed
(Leppneemest läbi minemata) ja ainult
niikaugele, kuniks viimane inimene on
maha läinud. Siis nagu polekski vaja
ringi täis sõita. Tavaliselt keeratakse
ots julmalt ringi ja minnakse tagasi.
Kas nii ikka tohib?
Viimane kogemus oli minu jaoks
liig mis liig. Tulin linnast töölt ja istusin midagi halba aimamata V2 viimasele reisile. Tahtsin sõita koju Randverre. Peale minu oli seal ka üks teine

Kai Maran,

• 5. märtsil EELK Viimsi
Püha Jaakobi koguduse
12. aastapäeva tähistamine, kell 11.30 pidulik jumalateenistus, kell 13 koguduse kammerkoori CD
esitlus EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus
• 17. märtsil kell 23 FilmiÖÖ Viimsi noortekeskuses
Info: Ott Kask, valla kultuuritöö koordinaator,
tel 6066 866, e-post:
ott.kask@viimsivv.ee

peatoimetaja

KIRJAD
Haabneeme keskus vajab
rohelist puhkeala ja parki
Tänud, et küsite elanike arvamust.
Minu arvates oleks väga hea, kui
Haabneeme keskuses, spordihoone kõrval loodaks park, kus on suur laste
mänguväljak, välikohvik ja miks ka mitte talvel suurte klaasakendega hubane
kohvik. Samuti noortele rulatamiseks
oma koht. Praegu on see nõukogude
ajal rajatud park täiesti kasutamata, pudelikilde täis. Minu lapsed mängisid
seal kodukoristamist, korjates paljaste
kätega kilde, et ala ilusaks teha!!! See
võiks olla pidevalt korras, hooldatud ja
valgustatud roheala, kuhu on julge
minna. Pargis võiks olla ka aiaga piiratud kohake koertele mängimiseks.
Samuti oleks tore, kui tehtaks korda kunagine park Haabneemes bussipeatuse kõrval. Hetkel käivad seal joodikud, kõik on klaasikilde täis ja pimedas ei soovita ma sealt läbi minna.

Marsruuttaksodega on
probleeme
Viimsi vallas sõidavad vallaliini marsruuttaksod. Iseenesest on tegemist väga hea süsteemiga, mis annab vallarahvale võimaluse liikuda mugavalt
soovitud sihtkohta. Samas esineb ka
mitmeid ebameeldivaid seiku. Kindlas-

tüdruk, kes läks Tammneeme peatuses
maha. Juht sõitis Tammneeme teest
üles ja peatas masina. Tegi uksed lahti
ja teatas üleolevalt: «Nii.., minu tööpäev on nüüd läbi ja mul hakkab uneaeg!» Olin hämmingus ja küsisin, kas
ta tõesti jätab mu 20-kraadise pakasega metsavahele? Vastuseks sain veel
sõimata, et minusugused muud ei
teeks, kui kaebaks, ja temal on kõrini.
Mul ei jäänudki muud üle, kui maha
minna ja väriseda 45 min pakase ja
tuule käes, kuni takso ükskord kohale
jõudis.
Järgmine päev helistasin Viimarsisse. Välja tuli tõsiasi, et neil oli oma
graafikutes trükiviga ja juhtide paber
tõesti ei näidanud neile viimast aega
Hansunõmmes. Mulle lubati asi korda
ajada, kuid järgmisel päeval juhtus jällegi sama lugu.
Loodan, et ükskord saavad need
asjad siiski korda.
JANE KAJUPANK
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Koduloo uurimine on põnev!
V

iimsi kandi koduloohuvilised soovivad koos tegutseda ning täita
sellega paikkonna ajaloo valgeid
lehti. Oma abistava käe tegevuse toetamiseks on ulatanud MA Viimsi Muuseumid ja Viimsi kultuuriloo selts, võimaldades kooskäimisteks kasutada koduloomuuseumi ruume ja vahendeid ning
muidugi mõista väga häid juhendajaid,
nõustajaid. Esimesed kokkusaamised on
juba toimunud ja huvilisi leidub isegi
Tallinnast.
Kodukoha ajalugu on lai valdkond.
Tegeldakse küla- või talukultuuri, paikkonna ajaloo- ja loodusmälestiste uurimisega, kohanimede saamislugudega
ning paljude muude kodukanti puudutavate lugudega. Huvi oma kodukoha tänapäeva ja mineviku lähema tundmaõppimise vastu on inimesele loomuomane.
See huvi ei pea olema tingimata seotud
ainult oma praeguse elupaigaga, vaid
võib olla tekkinud ka mõne teise paikkonna vastu, nt oma päritolu tõttu.
Koduloo uurimisega tegeldakse enamasti harrastusena oma igapäevategemiste kõrvalt. Süveneda võib paljudesse
eri valdkondadesse: loodus, majandus,
kultuur, asustus, kirikuelu, koolielu, suguvõsalugu jne.
Eesti ala koduloo uurimisel on seljataga mitmesaja-aastane ajalugu. Esialgu
tegelesid sellega vaid baltisaksa mõisnikud ja vaimulikud. Eesti soost haritlaste
asjakohane tegevus sai alguse 19. sajandil I poolel, kuid eriti hoogustus see sama sajandi II poolel, rahvusliku ärkamise aastail. Koduloo uurimine oli sel ajal
ja on ka hiljem olnud tihedalt seotud
seltsieluga.

Tuntuim on suguvõsa uurimine
Üks populaarsemaid uurimissuundi
on suguvõsa uurimine, mis tegeleb sugukondade, perekondade ja üksikisikute põlvnemise ning sugulussuhete uurimisega. Huvitav on teada, kes olid meie
esivanemad, kus nad elasid ja millega tegelesid. Sageli toob uurimine välja üllatavaid seiku, millest seni on suguvõsas

räägitud vaid legende. Mõnikord saavad
need legendid uurimistöö käigus kinnitust, mõnikord aga mitte. Võib näiteks
selguda, et keegi kauge esivanem on olnud hoopiski teisest rahvusest ja tulnud
siia Eestimaale kaugelt-kaugelt.
Suguvõsa uurimise edenedes hakkab
paratamatult tekkima huvi nende paikade ajaloolise ja kultuuriloolise tausta
vastu, kus meie esivanemad on kunagi
elanud. Suguvõsa- ja külaajaloo uurimine on väga tihedalt seotud ning sageli
tuleb kasutada ühtesid ja samu ajaloolisi algallikaid.

Kutsume Viimsi kandi
koduloohuvilisi ühinema
Huvi ei pea ilmtingimata piirduma
vaid Viimsiga, oodatud on ka teiste piirkondade uurijad. Juhendame meeleldi
nii algajaid kui juba edasijõudnud koduloohuvilisi. Ise oleme selle harrastusega
tegelenud juba mitmeid aastaid.
Jaan on põline viimsilane ja uurinud
kodulugu üle kümne aasta. Ta kuulub ka
Eesti genealoogia seltsi juhatusse. Alar
on pärit Leppneeme külast ning uurinud
küla ajalugu aastaid (intervjueerinud küla elanikke, uurinud arhiivimaterjale)
ning samuti tegelenud genealoogiaga.
Kindlasti ei piirdu juhendamine ainult kahe inimesega, meil on plaanis
edaspidi kutsuda külla väga mitmeid huvitavaid lektoreid.

Jaan Tagaväli
Alar Mik

Järgmine
KODULOOHUVILISTE
KOKKUSAAMINE
toimub
laupäeval, 4. märtsil
algusega kell 11
Viimsi koduloomuuseumis
Pringi külas, Nurme tee 3.

Alar Mik ja Jaan Tagaväli uurivad tsaariaegseid kaarte ja arutavad Kellynkholmi saare äraviimise lugu Leppneemest Aegnale. Vaat kui huvitav lugu! Kes lähemalt kuulda tahab, tulgu koduloohuviliste kokkusaamisele.

Läheme tutvuma Kadrioru kunstimuuseumiga!
Viimsi Muuseumid
teeb koostööd teiste
Eesti muuseumidega
ja aeg-ajalt võtame
ette ühiskülastusi.

Püünsi kooli kodutütred ja noorkotkad on rivistunud aktuseks.

Kodutütarde aastapäev Püünsi põhikoolis
Iga aasta 19. jaanuaril tähistavad kodutütred kodutütarde
aastapäeva. See on
suur pidupäev. Nii ka
seekord.
Juba aegsasti koostasime tegevusplaani, saatsime välja kutsed,
tegime riviõppuse ja lippude sissetoomise peaproovi. Meie pidulik rivistus algaski Eesti lipu ja
kooli lipu sissetoomisega aulasse lipulaulu saatel. Sellele järg-

nes hümn ja küünalde süütamise tseremoonia.
Kotkaste juht Leho Rohtla
õnnitles külalisi ja kogu kooliperet suure pidupäeva puhul. Kodutütar Meeri Lembinen tegi ettekande kodutütarde liikumise
ajaloost.
Noorte tegemistest vallas kõnelesid abivallavanem Endel Lepik ja volikogu aseesimees ning
gaidide peavanem Mari-Ann Kelam. Sõnavõtud vaheldusid kooli noorimate õpilaste ettekannetega.
Kodutütarde rühma tänukirjad said põhikooli lõpetajad – kodutütred Meeri Lembinen, Tiina

Veskioja, Heili Randmaa, Birgitta
Tõnne ja Karoliyna Pekkenen aktiivse osavõtu eest rühma tööst.
Rühma tänukirja sai ka Püünsi
põhikool heatahtliku ja mõistva
suhtumise eest meie tegemistesse, Viimsi vallavalitsus igakülgse
abi osutamise eest meie laagrite
korraldamisel, Leho Rohtla meeldiva koostöö eest.
Kooli direktor Birgit Tammjõe-Tulp tänas kõiki kodutütreid
ja noorkotkaid tehtud töö eest.
Pidu lõppes ühises kohvilauas
külalistega.

Viivi Jõgisu,

kodutütarde juht

Lugupeetud kunstihuvilised, kel
on soovi lähemalt tutvuda Kadrioru kunstimuuseumiga ning
vaadata näitust «Meistriteoste
lummuses», palun registreerige
end tel 6066 941 reedeti kella
12-14.
Ekskursiooniks registreerinud inimesed kogunevad Kadrioru lossi ette 8. aprillil kell 14.
Kunstimuuseum pakub koostöö
korras hinnasoodustust 30 krooni inimese kohta. Selle ekskursiooni maksumus on enam kui
kümne inimesega rühma puhul
40 krooni külastaja kohta ja alla
kümne inimese 45 krooni. Pensionäridele 25 krooni. Ekskursioon toimub Kadrioru kunstimuuseumi giidi juhendamisel.
Kuni 16. aprillini on Kadrioru kunstimuuseumis avatud
näitus «Meistriteoste lummus.
Koopia Eestis 19. sajandil», mis
sisaldab endas teatud vastuolu.
On ju paljude külastajate esimene küsimus lossi sisenemisel –
kas siin ikka on eksponeeritud
ainult originaalid? Ning kuuldes,
et näha saab tervet näitust koopiatest, ei suudeta varjata pettumust – kas teil enam midagi
muud näidata ei olegi? On ju kogu tänapäeva kunstielu orienteeritud maksimaalsele originaalsusele ja novaatorlusele. Sajandil,
mida näitus tutvustab, see nii

veel ei olnud ning seetõttu uuritaksegi koopiaid ja nende loojaid
oma aja kontekstis.
See oli aeg, mil tekkis kunstiteadus ning avarduvad reisimisvõimalused tekitasid järjest
suuremat huvi kunsti, eriti vanade meistrite loomingu vastu. Fotograafiat polnud aga veel leiutatud ning kui see tekkiski, polnud see veel kaua võimeline
andma objektiivset pilti kunstiteosest. Seetõttu jäi peamiseks
kunsti reprodutseerimisvahen-

diks kas gravüür või siis koopia
valmistamine. Ja kui koopiate
kaudu õpiti kunsti armastama,
siis kopeerimise kaudu õpiti joonistama, maalima ja kompositsioone looma. Ootame ekskursioonile nii lapsi kui täiskasvanuid. Registreerimiseks võib lisada
mailiaadressi:
muuseum@viimsivald.ee

Enna Sirkel,

MA Viimsi Muuseumid direktor
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Veteranid tähistasid Tartu rahu aastapäeva
tavapäraselt üheskoos
Hommikul viis Pirita linnaosa vanem Enno Tamm lillekimbu Tartu rahu Eesti delegatsiooni juhi Jaan Poska
kalmule Tallinna Siselinna
kalmistul ja süütas mälestusküünla.
Seejärel kogunesid Piritalt ja Viimsist pärit sõjamehed, kes eri aegadel võidelnud
Eesti vabaduse eest, koos Pirita linnaosa
ja Viimsi valla esindajatega Metsakalmistule, et panna pärjad Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi hauale.
Tartu rahulepingu sõlmimine andis
võimaluse üles ehitada oma riik, kõneles Metsakalmistul Viimsi vallavolikogu
aseesimees Mari-Ann Kelam. «Edukas rahuleping sai omakorda võimalikuks vaid
tänu Vabadussõjale, kus võideldi selle
eest, et eesti mehed ja naised saaksid iseseisvalt oma elu juhtida ja üles ehitada
riik, mis pakuks võimalusi kõikidele,
kuid kus eelkõige valitseks eesti keel ja
meel,» rääkis Kelam. Eesti riik ei ole väga vana, ta on sama vana kui meie
(vana)vanemad, lisas ta. «Ka täna peaksime võima öelda, et eestlane olla on uhke ja hää, kui aitame oma kaasinimesi ja
hoiame kokku. Meil on hea maa ja head
võimalused.»
Ühisüritus jätkus Pirita sotsiaalkeskuses, kus tuju aitasid kõrgel hoida Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoor ja Pirita
eakate ansambel Birgita.

Pöördelisi aegu elustavad
mälestusteraamatud
«Eesti rahudelegatsiooni hingeks oli
Jaan Poska. Seda konverentsilaua taga
ja omavahelistel nõupidamistel,» jutustab oma haaravas mälestusteraamatus
«Vaikiv ajastu Eestis» rahudelegatsiooni
sekretär William Tomingas. Eesti võlgneb Poskale tänu kogu rahutegemise töö
eest Tartus, kirjutab Tomingas. Pühapäeval, 1. veebruaril 1920 alanud viimane
rahukonverentsi koosolek kestis üle südaöö. Rahulepingu allakirjutamise hetkel näitasid kellaosutid 12.45. Seepärast
märgiti rahulepingule daatumiks 2.
veebruar 1920.
Tartu rahuleping, mida võib pidada
tähtsaimaks Eesti poolt sõlmitud välislepingutest, pani juriidilise aluse Eesti
omariiklusele. Eesti delegatsiooni juht
Tartu rahuläbirääkimistel Venemaaga,
juuraharidusega Jaan Poska sai välisministriks 24. veebruaril 1918.
Teise maailmasõja aegadel käidud
sõjateest jutustab endine lahingulendur

2. veebruari keskpäeval asetasid Viimsi ja Pirita endised sõjamehed, vallavolikogu ja linnaosavalitsuse esindajad pärjad Konstantin Pätsi hauale
Metsakalmistul.
Kaljo Alaküla oma põnevas ja seiklusrikkas mälestusteraamatus «3. eskadrill»,
mis on väärt lugemisvara kõigile ajaloohuvilistele. «Selle raamatu sündi on innustanud sõbrad, kellega koos nühkisime koolipinke, kus meie kallid õpetajad
püüdsid meid suure vaevaga inimesteks
kasvatada, relvavennad omakaitsest, lennukoolist, 3. eskadrillist, õhutõrje raskesuurtükiväest ja 20. diviisist,» selgitab
autor. «See on jutustus sellest, millised
me olime, need eestiaegsed noored, kel
tuli esmakordselt lahingusse astuda.»

Veteranide abistamiseks oma fond
Mõne aasta eest oli meie ühenduse
ridades Viimsi ja Pirita vabadusvõitlejaid
veel 148 meest, nüüd vaid 76, rääkis
Alaküla, kes on ka ühenduse abistamisfondi esimees oma piirkonnas. «Ikka on
meie eas meestel abi vaja – kellele on
saadud muretseda prillid, kellele kuuldeaparaat,» sõnas Alaküla. Üleriigiliselt
on ühenduse abistamisfondi käsutuses
aasta lõikes üle kahe miljoni krooni, see
teeb 2200 krooni mehe kohta meie piirkonnas, lisas ta.
Uutele Viimsi valda tulijail ning samuti kutsutud ja seatud valla asjadega
tegelejail soovitab kirjanik kindlasti läbi
lugeda ka oma teise mälestusteraamatu
«Kalurikolhoos Kirovist AS Esmarini».
Raamatu moto võiks autori sõnul olla:
tegime 50 aastat kõvasti tööd, et mitte

Jaan Poska maja avab
külalistele uksed tuleval aastal

M

uinsuskaitse selts, Konstantin
Pätsi muuseum ja Jaan Poska
fond kutsusid 2. veebruari pärastlõunal Tartu rahulepingu 86. aastapäeva tähistamisele Jaan Poska majja
Kadriorus.
Näidatud aadressil J. Poska 8 kohaletulnuist imestas nii mõnigi ajahambast
puretud räämas puithoone juurde jõudes, kas on ikka sattunud õigesse kohta.
Lühike kõnekoosolek talvises lumesajus
maja välistrepil aitas asja selgitada.
Tallinna kultuuriväärtuste ameti
muinsuskaitse osakonna juhataja Boris
Dubovik rääkis, et hoone renoveerimistöödega alustas linn mullu. Uurimistöö-

deks, ehitusprojektideks ja avariitöödeks
kulus umbes 2 miljonit krooni, hoone renoveerimise kogumaksumuseks võib kujuneda 10-11 miljonit, täpsustas
Dubovik. Põhiosas peaks maja külastajatele avatama järgmisel aastal. «Kavandame majja püsinäitust Poska elust ja tegevusest, oma ruumid tulevad ka seminaride tarvis,» sõnas Dubovik. Hoonet
taasehitab restaureerimisfirma OÜ Heino Uuetalu.
Jaan Poskat tuntakse eelkõige Tartu
rahu arhitektina ja läbirääkimisdelegatsiooni juhina, sõnas Riigikogu liige
Trivimi Velliste (pildil keskel). «Kuid väga olulised on ka tema tööaastad Tallinna esimese eestlasest linnapeana, Eesti
kubermangu komissarina ning Vene Asutava Kogu liikmena,» märkis Velliste. Ta
avaldas lootust, et Jaan Poska elumaja
saab peagi korda ja sealne väljapanek
võimaldab anda tervikliku pildi Eesti
diplomaatia ühe suurkuju eluteest ja tema ajastust.

Kai Maran

KALJO ALAKÜLA

«3. eskadrill» (Viimsi, 1999),
«Kalurikolhoos Kirovist AS Esmarini»
(Viimsi, 1998)
«Jutustus Eestimaa naisest Vaike Vahist» (Viimsi, 2001)

tühja käega tänasesse päeva tulla. «Oskar Kuul tegi hiilgava majandusmehena
nõukogude tingimustes tõelist imet,»
nentis Alaküla.
Toimetus soovitab raamatut lugeda
kõigil neil, keda huvitab Viimsi poolsaare lähim ajalugu ja ka neil, kes lihtsalt
hea vestluskaaslase seltsis tuju ülendada soovivad.

Kai Maran

Sündmuse pidulikkust aitas rõhutada piirivalveorkester.

Katkes elav side Vabadussõjaga

Ants Ilus

(20.09.1901 – 03.02.2006)
Tartu rahulepingu sõlmimise 86. aastapäeval rõhutasime, et veel ei ole katkenud elav side Eesti Vabadussõjaga, sest
meie keskel elab tolle sõja viimne veteran Ants Ilus.
Paraku järgmisel päeval see side
lakkas. Ants Ilus läks 3. veebruaril igavikuteele. Ta sündis 20. septembril
1901 Viljandi lähedal Pinska külas.
1919. aasta suvel astus ta Viljandi
kaitsepataljoni, millest sai hiljem Sakala partisanide pataljon. Seal läbis nooruke sõjamees pooleteisekuulise väljaõppe, kuid lasti siis nooruse tõttu reservi. Ants Ilus mobiliseeriti uuesti 1919.
aasta oktoobris. Ta teenis Eesti-Läti
piiril. Otseses lahingutegevuses ta ei
osalenud.
1922. aastal autasustati Ants Ilusat
Vabadussõja mälestusmedaliga ja

2001. aastal Kotkaristi III klassi mõõkadega ordeniga.
Ants Ilus jäi Vabadussõjas Eesti
eest võidelnutest viimaseks. Nüüd, mil
elav side Eesti Vabadussõjaga on igaveseks katkenud, ei ole ometi hääbunud
Vabadussõja vaim ega kahanenud Vabadussõja koht Eesti ajaloos. Pigem vastupidi – Vabadussõja mõte ja kaal aina
kasvavad.
Tänuvõlglastena mõtleme Ants Ilusale ja tema sajale tuhandele relvavennale
ning näeme vaimusilmas nende auks kerkimas veel puuduvaid mälestussambaid –
Eesti Vabadussõja võidusammast Tallinnas Vabaduse väljaku serval ja keskset
mälestusehist Kaitseväe kalmistul.

Eesti Sõjamuuseum
Kindral Laidoneri muuseum
Kindral Johan Laidoneri selts

Viimsi Teataja

Veebruar 2006

5

SÕNUMID

Tulemas on heakorrakuu
Kommunaalamet kavandab aprillismais toimuva heakorrakuu raames
paigaldada valla territooriumile suuri
prügi- ja jäätmekonteinereid, nagu viimastel aastatel tavaks saanud.
Kelvingi, Randvere, Lubja, Tammneeme ning Leppneeme küladest ootame külavanemate kaudu laekuvat
koondtellimust, teistest küladest ja
alevikest nii aiandus- kui korteriühistutelt tellimusi, kuhu, millal ja mitu
konteinerit paigaldada.
Oluline on kontaktisiku olemasolu,
kes juhendab konteineri paigaldust,
teostab järelevalvet selle täitumise üle
ning teavitab vajadusel jäätmeveofirmat, et vältida konteineri ümbruse
prügistamist.
Tellimusi võtame vastu 1.-15.
märtsini telefonil 606 6853,
Anne Talvari, või meiliaadressil
anne.talvari@viimsivv.ee.
Tellimus peab kindlasti sisaldama
konteineri(te) paigaldamiskoha aadressi ja soovitavat aega, kontaktisiku
nime ning telefoninumbrit. Üldise paigaldusegraafiku avaldame märtsikuu
lehes. (Valla kommunaalamet)

Viimsi
Keskkool
vajab
inglise keele
õpetajat
Vajalik erialane haridus,
kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Omalt poolt pakume:
• arenevat töökeskkonda kiirelt kasvavas piirkonnas,
• eneseteostuse võimalust,
• üksteisest hoolivat ja isiklikku arengut väärtustavat kollektiivi.
Avaldus ja CV aadressil
Männi tee 2,
74001 Haabneeme
või e-postiga
kool@viimsi.edu.ee
Info telefonil 606 6902

Noorte
loomekonkurss
«Maakodu 2006»
Eesti Põllumajandusmuuseum
kutsub kõiki kuni 25-aastaseid
noori, kes kirjutavad, joonistavad,
pildistavad, teevad PowerPointi
esitlusi jmt, osalema konkursil
«Maakodu 2006».
Konkursi eesmärk on pakkuda noortele võimalust oma loomingut tutvustada, teistega kogemusi vahetada, õppida uut ning
väärtustada enda kodu, perekonda ja elupaika.
Konkursile laekunud tööde
näitus avatakse 1. juulil Ülenurme mõisa- ja talupäevade raames. Samas toimub ka parimate
tööde autasustamine.
Alates 2006. aasta sügisest
ringleb näitus Eesti koolides.
Seitsmeliikmeline žürii koosneb loomeinimestest. Hinnatakse
loomingulisust, head ideed ja lahendust ning vaimukust. Hindamisel võetakse arvesse osalejate
vanust.
Vanusekategooriad:
• 2-7-aastased
• 8-12 aastased
• 13-18 aastased
• 19-25 aastased
Tööd palume saata või tuua
19. maiks 2006 märgusõnaga
«Loomingukonkurss» aadressil:
Eesti Põllumajandusmuuseum
Pargi 4, Ülenurme, Tõrvandi sjsk,
61701 Tartu maakond
e-postil: epm@epm.ee (teema
veergu märgusõna Loomingukonkurss)
Töö juurde märkige oma nimi,
elukoht, vanus, lasteaed või kool
ning töö pealkiri.

Täpsem info tel 7 38 3819 ja emailil epm@epm.ee

Viimsi noortevolikogu
sai logo

See, mida OÜ Viimsi Haldus 36,02 hektari vastu tegelikult sai, oli umbes 80% staadioni platsist.

Rahvas otsustab!
Kohalik omavalitsus teostub vallavolikogu ja vallavalitsuse kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse
teel.
Rahvaalgatuse heaks näiteks on allkirjade kogumine, väljendamaks rahva seisukohti eri küsimuste suhtes. Nii on AntsHembo Lindemann teinud tänuväärset
tööd allkirjade kogumisel Rohuneeme
puhkeala säilitamise ja kaitse alla võtmise toetamiseks, samuti klindi kaitse alla
võtmiseks, ning see tegevus on olnud tulemuslik.
Olen enne viimaseid valimisi kogunud allkirju Tammneeme tee rekonstrueerimise (tee pluss kõnnitee ja tänavavalgustus) vajaduse teadvustamiseks.
Tulemuseks see, et juba käesoleva aasta
eelarves on ette nähtud vahendid Tammneeme ja Luhaääre tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks – rahva häält on
arvesse võetud.

S

ellise allkirjade kogumise puhul
kehtivad aga teatud hea tava reeglid. Esiteks peab allkirjade koguja
olema konkreetse teema endale täiesti
selgeks teinud.
Teiseks tuleb allkirju koguda oma nime all ehk siis allkirja andja peab teadma, kes on konkreetse allkirjade kogumise algataja.
Kolmandaks, kui allkirjade kogumisel kaasatakse teisigi inimesi, peab allkirjade kogumise initsiaator korraldama
vastavaid koosolekuid, kus instrueeritakse aktsioonis osalejaid, et nad saaks vajadusel anda pädevaid selgitusi neile,
kes allkirju annavad.
Teisipäeval, 7. veebruaril kohtusin
Viimsi noortevolikoguga ja noored näitasid mulle pakki üleskutseid anda allkiri selle eest, et praegune Haabneemes

Viimsi Marketi taga asuv vana staadion
säilitataks sellisena, nagu ta on. Üleskutse algatajad kutsuvad üles takistama olemasoleva staadioni territooriumile planeeritavate kõrghoonete ehitamist.
Sellest võib aru saada, et ei keegi
muu kui vallavalitsus kavandab
saadionile midagi sarnast. Noored küsisid, kes on selle üleskutse autor. Neile
olevat antud ülesanne hakata allkirju koguma, kuid nad ei tea, kes andis ja ei tea
ka asjast enesest suurt midagi.

L

ugesin üleskutse läbi ja sain aru, et
allkirjade kogumise autor(id) ei ole
probleemi kui sellist endale selgeks
teinud. Seega on kahjuks tegu kõiki kolme hea tava reeglit rikkuva üleskutsega,
mis tundub olevat üles ehitatud kuulujuttudele ja hirmudele, et staadion ehitatakse tihedalt korterelamuid täis. Üleskutse anonüümsed koostajad ei ole vallavalitsusest informatsiooni hankimas
käinud – vähemalt meie vallavalitsuses
ei tea, et keegi oleks seda teinud.
Selgitan siinkohal, milline on staadioniga seoses asjade tegelik seis. 2002.
aasta mais andis Viimsi vald nn ringraja
kinnistu suurusega 36,02 hektarit OÜ-le
Viimsi Haldus omakapitali hinnaga 5,4
miljonit krooni.
Kaks aastat hiljem andis Viimsi vallavalitsus OÜ-le Viimsi Haldus korralduse vahetada nimetatud 36,02 hektarit
maad AS-le Same Sport kuuluva staadioniga (suurus 2,1 hektarit). Põhjenduseks
oli, et staadionile ehitatakse Viimsi uus
koolimaja. 2004. aasta mais maadevahetus ka toimus.
36,02 hektari väärtuseks hinnati vahetuslepingu järgi 9,4 miljonit krooni ja
sama kalliks hinnati ka mõtteline osa
staadionist. Mõtteline osa seetõttu, et
selleks ajaks ei olnud kogu staadion
enam terves tükis AS-i Same Sport oma.
Kogu staadioni kinnistu suurus oli algselt 2,8 hektarit, millest 6051 m2 oli vahepeal antud OÜ-le PT Arendus (Viimsi Market) ja 1000 m2 eraldi krundina
AS-le Same Sport. AS-i Same Sport esin-

das tehingutes juhatuse liige Ants
Savest.
See, mida OÜ Viimsi Haldus 36,02
hektari vastu tegelikult sai, oli umbes
80% staadioni platsist. Nagu jooniselt
näha, ei ole staadion enam staadionina
kasutatav, mistõttu nii tänase vallavalitsuse kui ka allkirjakogujate kurvastuseks
ei saa me enam rääkida staadioni säilitamisest. Kahju, aga nii see on.
Seda oleks saanud enne allkirjade
kogumise kampaania käivitamist vallavalitsusest välja uurida. Teine, mida
oleks saanud enne kampaaniat endale
selgeks teha, on vallavalitsuse tegelikud
kavad seoses staadioni tulevikuga. Tänasel vallavalitsusel ei ole mingit kava
staadionile kõrgete elamute ehitamise
kohta.
Hetkel puudub igasugune staadioni
planeering. Vallavalitsuses on arutatud,
et sellisena see staadion jääda ei saa –
ilmselt oleks mõttekas rajada sinna näiteks korralik spordihall, sest praegune
spordihoone ei rahulda enam järjest kasvava elanikkonna vajadusi.

M

eil on kindlasti kohaliku elu küsimusi, kus rahvaalgatus ja rahvaküsitlus on valla arengu seisukohalt edasiviiv ja teinekord ka hädavajalik. Mulle on selgitatud, et staadioni
säilitamiseks allkirjade kogumise algatajad soovisid anda vallavalitsusele tuge
elamutornide ehitajate vastu. Täname
selle eest ja usume inimeste headesse kavatsustesse.
Samas, kui aktsiooni algatajad oleks
asja enesele rohkem selgeks teinud ja
vallavalitsusega nõu pidanud, poleks seda aktsiooni vaja olnud, sest kõrgeid elamutorne vallavalitsus sinna ei kavanda,
teisalt aga pole staadionit sellisena võimalik säilitada.
Kõiki aktiivseid vallaelanikke ka edasisele koostööle üles kutsudes

Urmas Arumäe,

vallavanem

Viimsi noortevolikogul, kus osalevad
aktiivsed noored püüavad meie kõigi
elu paremaks muuta, on nüüd enda
esitlemiseks uus silmatorkav logo. Logokonkursi võitjaks osutus Piret Ohno
kujundatud rõõmsameelne töö. Tänutäheks andsime võidutöö autorile üle
restorani kinkekaardi.
Veebruari alguses toimunud konkursile laekus tõelise üllatusena sadu
töid. Väga arvukalt oli ka kohalike
koolinoorte loomingut, millest võib järeldada, et info meie tegemistest liigub
ja tõenäoliselt saigi just konkursil osalemine paljudele esimeseks kontaktiks
meie noortevolikoguga.
Loodetavasti võib meid juba üsna
pea näha tegutsemas uue logo all, mis
ilmselt ka rahvast senisest veel enam
meie tegemiste juurde toob.

Lauri Hirvesaar,

Viimsi noortevolikogu

Otsime suveks
Viimsi Õpilasmalevasse
MALEVA RÜHMAJUHTI
Kelle tööülesanneteks on:
• noorte töö juhendamine ja õpetamine
• tegevuskava koostamine koostöös
teiste rühmajuhtidega
• kohapealse töö korraldamine
• rühma aktiveerimine osalemaks
maleva ühisüritustel
• rühma töö aruandlus
Kandidaadilt ootame:
• soovitavalt noorsootööalast või
kasvatusteadustealast haridust
• varasemat kogemust ja tahet noortega töötamiseks
• algatusvõimet, kohusetundlikkust,
loovat mõtlemist ning paindlikkust.
• soovitavalt laagrikasvataja litsentsi
Meie pakume:
• koolitusi (rühmajuhi baaskursus ja
täiendkoolitused)
• lahedat suve ja uusi tuttavaid parimas seltskonnas
• toitlustuskulude katmist maleva
ajal
Kandideerimiseks saata CV ja avaldus
aadressil viimsink@huvikeskus.ee
hiljemalt 6. märtsil.
Maleva vahetused 5.-22. juunini ja
3.-21. juulini.
Koolitused toimuvad kevadel, nende
täpne aeg teatatakse.
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Kas on mõtet saada viimsilaseks?

SÕNUMID

Kiirlaevade liiklus võib
rannikualad ohtu seada
TTÜ küberneetika instituudi teadurid
uurivad kiirlaevade tekitatud lainetuse mõju rannaaladele ja Aegna saare
kaile.
Uurimistöö eesmärk on soovituste väljatöötamine kiirlaevade kiiruse
piiramiseks. Uurimus koondab ja
analüüsib kõik Eestis ja ka teistes
Põhja-Euroopa mereriikides teostatud kiirlaevade mõjude uuringud.
Ööpäeva 15 tunni jooksul, kella
7-22 läbib täiskiirusel Tallinna lahte
üle 40 kiirlaeva. Lisaks väikelaevade
randumise ohustamisele kahjustavad
kiirlaevade käigulained ka looduslikke randu.
Harju maavalitsuse eestvõttel otsustati oktoobris moodustada huvigruppide ja asjatundjate komisjon,
kuhu kuuluvad Tallinna linna ja
Viimsi valla, keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, TTÜ meresüsteemide
instituudi, Eesti Mereakadeemia,
MTÜ Merenduse Arendamise Instituudi, sadamaomanike liidu ning Tallinna lahel opereerivate laevafirmade
esindajad.
Uurimustöö tellija on Tallinna
transpordiamet, töö peab valmima
25. märtsiks. Uuringu tulemused on
aluseks argumenteeritud ettepanekute tegemiseks kiirlaevade kiiruse piiramiseks ja võimalike uute marsruutide rakendamiseks. (VT)

Aastapäevatoetus
vabadusvõitlejatele
Vabariigi aastapäeva puhul toetab
vald kunagisi sõjamehi, vabadusvõitlejaid II maailmasõjas ja nende leski
500-kroonise toetusega, sõnas valla
sotsiaalameti juhataja Reet Järv.
Veterane ja nende leski on Viimsi
vallas praegu 30.

SÕNUMID

T

änane vallavalitsus arvab, et on.
Elanikeregistri andmetel on Viimsis praegu 12 591 elanikku. Miks
on registris olevad inimesed vallavalitsusele tähtsad? Väga lihtsal põhjusel: kui
sind ei ole registris, siis sind ei ole valla
jaoks olemas. Mitte sellepärast, et tahaksime olla bürokraadid ja ainult paberi
alusel otsustada, kuid ressursi planeerimine käib elanike ja külades elavate inimeste arvu alusel.
Talveõhtutel külades jalutades võib
märgata enamikus majades tulesid, järelikult ei ole tegemist suvilatega, kuhu
inimesed tuleksid ainult suvitama. Kui
aga registrist sealtkandi elanikke vaatad,
siis on neid kirjas üksikud. Samas peab
vald jaotama ressurssi ratsionaalselt, ainult selle järgi, mis kajastub registris,
mitte selle järgi, mida saab vaatluste teel
avastada. Elanike arvust tulenevalt saab
arengukavasid korrigeerida.

Miks peaks veel end Tallinnast
Viimsisse registreerima?
Siin on palju noori – võime uhkusega öelda, et oleme üks nooruslikumaid
valdu. Kuid just siin on ka king kõige kitsam. Kinnisvaraarendajad ehitavad maju, kuid sama kiiresti ei kerki lasteaiad
ja koolid. Lapsed aga tahavad hoidmist
ja kasvatamist, vanemad peavad liisingu
maksmiseks sageli mitut tööd tegema,
see aga tähendab, et lastele on vaja leida päevaks paik.
Praegu on Tallinnas lastele kergem
lasteaiakohta saada, kui oled lapse sündimise hetkest järjekorda pannud. Seepärast ollaksegi sageli Tallinna registris.
Kuid ka siin tekib paradoks tunnetuslike
teadmiste ja fakti vahel. Teame, et lasteaedu on vaja, kuid kui palju ja kuhu, sellest pole ülevaadet, sest need väikesed
rõõmurullid ei kajastu meie registris.
Olgu need mineviku meenutused,
sest tänapäeval tuleb aastas juurde 12001400 inimest. Möödunud aastal lisandus
400 mujale siirduja asemele valla elanike registrisse koguni 2000 inimest. Vaid
suured linnad saavad meiega selles osas
võistelda.

Juhtiv registripidaja Katrin Jalast: «Elukoha registreerimiseks Viimsis tuleb vallavalitsusele esitada elukohateade, omandiõigust kinnitav dokument ja isikuttõendava dokumendi koopia».
registris vähemalt kolm kuud enne lapse sündi.
Tulevikuplaan on välja anda viimsilase kaart, millega saab elanik Viimsi territooriumil mitmesuguseid soodustusi.
Viimsi valla elanikuks registreerimise
dokumente, milleks on teiste paberite hulgas ka internetist välja trükitud ja täidetud elukohateatise blankett ja koopia isikutõendist, saab tuua vallavalitsusse (Nelgi tee 1) kõikidel tööpäevadel kella 9-16.
Kui aga soovite mingil põhjusel rahvastikuregistri pidajaga koos blanketi
täita, siis astuge vallamaja hoonest läbi
esmaspäeval kella 14-17.30 ning neljapäeval 9-12 ja 14-17.
Kui elad Viimsis, siis saa ka
viimsilaseks. Kohtumiseni Viimsi vallavalitsuses!

Millised on viimsilase hüved?
Kõiki Viimsi valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi saavad ainult Viimsi
valla elanike registris olevad isikud. Valla sünnitoetuse saamiseks peavad lapse
mõlemad vanemad olema valla elanike

Enno Selirand,

VIIMSI VALLA TOETUSED
• Sünnitoetus
• I klassi mineja toetus
• Tasuta toit 3 ja enama lapsega perede lastele
Viimsi valla koolis või lasteaias summas
• Üle nelja lapsega pere aastatoetus
• Eakate tähtpäevatoetus (juubelitoetus)
• Matusetoetus
• Maamaksutoetus

5000 kr
1000 kr
u 500 kr kuus.
2500 kr
300 kr
1000 kr
kuni 1500 kr
(kuid mitte üle
50% maamaksust).

+ ravimite ja muude abivahendite kompenseerimiseks antavad toetused ning erakorralised toetused – sotsiaalkomisjoni otsusega.

vallavalitsuse arendusnõunik

ELANIKE ARV VIIMSI VALLAS

Viimsi vallas
registreeritud sünnid
• Teini Vaheril ja Peep Kallastel sündis 31. detsembril poeg KASPAR
• Kai ja Georg Martinil sündis 12.
jaanuaril poeg KASPAR
• Kerli ja Magnar Bergmannil sündisid 20. jaanuaril poeg TRISTAN ja
tütar TRISTINA
• Marili Koortil ja Tarmo Süld’il
sündis 26. jaanuaril poeg EGERT
• Jelena Štšerbakoval ja Aleksandr
Vukkertil sündis 28. jaanuaril poeg
DANIEL
• Olga ja Andres Paasil sündis 30.
jaanuaril tütar PAULA
• Anneli Põldral ja Alan Senkelil
sündis 5. veebruaril poeg
MATTIAS

Viimsi alevik
Haabneeme alevik
Kelvingi küla
Laiaküla
Leppneeme küla
Lubja küla
Metsakasti küla
Miiduranna küla
Muuga küla
Naissaar
Prangli saar
Pringi küla
Pärnamäe küla
Püünsi küla
Randvere küla
Rohuneeme küla
Tammneeme küla
Äigrumäe küla
Omavalitsus täpsusega
KOKKU

1.01.1997

1.01.1998

1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001

1507
1724
112
115
327
157
5
141
296
52
309
106
245
153
65

1516
1777
76
122
118
47
364
37
5
146
307
54
324
132
253
170
66

1514
1781
29
74
126
122
43
361
47
5
144
318
57
349
140
255
190
67

1509
1772
55
74
147
128
54
367
53
5
146
327
61
335
152
266
194
74

1497
1817
46
72
130
119
48
373
45
4
151
345
59
370
147
275
186
74

5314

5514

VIIMIS VALLA
INVAÜHING
KUTSUB:
HARJUMAA PUUETEGA INIMESTE
NÕUKOJA KORRALDATAVALE
INFOPÄEVALE PROJEKTI «OSKUSLIK ABI
PUUDEGA INIMESELE» RAAMES

5622

5719

1.01.2002

5758

1666
2147
167
72
187
123
127
409
108
6
153
580
68
612
358
316
228
82
15
7424

13. MÄRTSIL KL 10–13
Hotellis ATHENA aadressil, Viimsi vald, Sõpruse
tee 9 konverentsisaalis.
Infopäev on suunatud puudega inimeste hooldajatele ja pereliikmetele. Oodatud on ka sotsiaaltöötajad ja perearstid-õed.
Esinevad:
• Merike Mikko, inkotuba – pidamatuse hooldusvahendid

1.01.2003
1956
2564
282
94
226
154
184
432
160
16
155
719
84
822
616
382
282
107
18
9253

1.01.2004
2081
2698
311
101
249
209
218
439
205
10
147
748
104
856
689
416
309
118
53
9961

1.01.2005
2171
2825
361
161
279
368
253
434
262
10
138
788
164
921
765
427
321
121
61
10830

1.01.2006
2346
3196
389
195
308
478
313
467
306
9
142
887
468
1043
868
447
340
123
78
12403

• Ligita Haavik, Tervise Abi OÜ – hooldus- ja
abivahendid
• Arge Lärm, FIE koduõde – abistamise põhitõed,
ergonoomika, nahahooldus jpm.
Võimalus esitada küsimusi ja saada individuaalset nõustamist!
Info ja registreerimine kuni 6. märtsini Kairi TozenPütsepp, Viimsi valla invaühingu juhatuse liige
Tel 56 649571 või kairito@hot.ee.
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Pringis avas uksed uus eralasteaed
Vastavatud eralasteaed
Pääsupoeg tegutseb Pringi
külas Paakspuu tee 10 kahekorruselises majas, mis
kümme aastat tagasi ehitati
eramuks ja mis paari viimase kuu jooksul läbis põhjaliku remondi. Hoone on värvikas, hubane ja lastele turvaline.
Eralasteaia pidaja on OÜ Pääsupoeg, selle rajamise idee algatas juhatuse esimees
Katrin Kasak. Lasteaia rajamisele ja sisustamisele on kaasa aidanud Euroopa
Liidu toetused. Lasteaias on kaks rühma
– nooremas 2-3-aastased, vanemas 3-6aastased lapsed. Kummagi rühma nimekirja kantakse 16 last.
Iga rühma käsutuses on mängutuba
ja magamistuba, kordamööda kasutatakse muusika- ja võimlemissaali. Kõigist ruumidest avaneb kaunis merevaade, mis annab häid võimalusi kunstitegevusteks ja looduse- ning ilmauuringuteks.
Kaminatoas saab korraldada näiteks
muinasjutuõhtuid, tüdrukutele kohandatud eraldi mängutuba ootab hoolsaid
nukuemasid ja perenaisi, tööriistanurgad ja kindlusemüürid tugevaid ja arukaid poisse. Õuealale on paigutatud
liulaskmis- ja ronimiskomplekt, kus saavad mängida ka väikesed meremehed ja
autojuhid. Jalgratturitele on rajatud
parkla ning kõvakattega tee ja plats ringsõitudeks.
Osavustreeninguks sobivad tasakaalupakud ja neljaosaline vedrukiik, kevade ootel on kaks liivakasti. Õueala kõige
päikseküllasemasse nurka on rajamisel
lehtla, kus saame hea ilmaga õppetegevusi läbi viia ning vajadusel vihmavarjus
olla. Õppeotstarbeline on ka väike juurvilja- ja marjaaed, kus toimetame koos
lastega.
Laste kasvatamine ja õpetamine toimub lasteaia õppekava alusel, päevad on
jaotatud kindlate õppevaldkondade vahel. Vanem rühm tegeleb kirjutamise ja
lugemise eeloskuste arendamisega, arvutusjutukeste ja nuputamisega, loodusuuringute ja meisterdamisega. Tõsine
arendustöö toimub ka 2-3-aastaste lastega. Kindla kava kohaselt õpivad väikelapsed maalimist ja voolimist, rääkimist

MTÜ Viimsi Pensionäride
Ühendus korraldab koostöös
Viimsi vallavolikogu
sotsiaalkomisjoniga

Viimsi sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arengukava on kooskõlas valla
üldarengukavaga, täiendades ja täpsustades üldarengukava sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonda.
Lähtudes valla hetkeolukorrast
ja arengueeldustest, on sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arenguvisioon
aastaks 2020 sõnastatud järgmiselt:
Viimsi valla elukeskkond ning sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusüsteem on kaasaegne ja kvaliteetne,
tagades lastele soodsa, täisväärtuslikuks kodanikuks kujunemiseks vajaliku arengukeskkonna, täiskasvanutele töövõimet ja iseseisvat toimetulekut soodustava keskkonna ning
nõrgema sotsiaalse suutlikkusega
isikutele vajaliku sotsiaalse kaitse.
Eelkõige soovime võimalikke
probleeme ennetada nii sotsiaalhoolekande kui ka tervishoiu valdkonnas. Siht on välja arendada tänapäevased ava- ja institutsionaalsed hooldusteenused ning tagada nende kättesaadavus valla kõigile sotsiaalhoolekande sihtrühmadele. Samuti peavad kvaliteetsed tervishoiuteenused,
üld- ja eriarstiabi, olema kättesaadavad kõigis valla piirkondades.

Õpetaja Katrin lastega noorema rühma mängutoas meisterdamas.
ja kuulamist, esemete kuju-suuruse-värvuse võrdlemist ning huvitavate asjade
märkamist toas ja õues.
Lastega töötavad pedagoogid, kellest
ühel on magistrikraad, kolmel kõrgem
ja ühel erialane keskeriharidus. Vanemate ja laste soovi korral on meil võimalus
pakkuda lisaks inglise keele õpet, klaveriõpetust alates 5. eluaastast, loovliikumistunde ning vanema rühma lastele
ujumistreeninguid. Veebruari alguses

käisime lastega Tallinnas Nipi mängumaal, sõbrapäeva pidasime koos Kelvingi
lasteaia vanema rühma ja õpetajatega.
Kuna lasteaial on ruumikas saal, kutsume vahel külla lasteteatreid ning pakume kõigile soovijatele laste sünnipäevade pidamise teenust. Laste sünnipäevi saab meie majas pidada argipäeva õhtuti kella 18-21 ning nädalavahetustel
alates kella 10-st.
Soovime kõigile meie valla haridus-

SÕNUMID
asutustele teguderohket ja meeldivat
aastat ning lasteaia lähinaabritele ja
Pringi külale sõbralikku koostööd eralasteaiaga Pääsupoeg!
Infot meie tegemiste ja plaanide kohta ning lapsi registreerida saab telefonidel 6232833 ning 56159605. Lasteaed
on avatud igal tööpäeval kella 8-18.

Merike Angerjärv,

lasteaia juhataja

Sotsiaalne Viimsi

Kõik, kellel on pakkuda
kasutatud, kuid puhtaid ja
korrastatud riideid, jalanõusid
(eriti oodatud on lasteasjad)
jm esmatarbekaupu, palume
võtta ühendust. Võimalus
kaupa annetada müügiks,
lasta müüa või tulla ise
müüma, kohatasu 25 krooni.
(Kaupade hinnad sümboolsed.)

Kuna tänane Viimsi vallavalitsus sai valimistulemuste vaidlustamise tõttu tööle asuda alles detsembri alguses, ei jõutud 2005. aasta jõulude eel vanurite
toetamiseks midagi ette võtta – eelmine
võim oli jätnud selle küsimuse lahendamata.
Sellest tulenevalt sai jaanuaris alguse diskussioon meie pensionäride
ühenduse ja vallavalitsuse vahel, teemaks pensionäride ühenduse ettepanek maksta meie umbes 1700 vanurile viiesajakroonist ühekordset pensionilisa.
Vallavalitsusele oleks selline lähenemine ehk isegi kõige lihtsam, kuid kas
see lahendaks vanurite tegelikud probleemid, selles pole me veendunud. Vallavalitsuse käsutuses olev statistika näitab, et meie vanurid on endaga valdavalt toimetulevad inimesed, ning abivajajatega on loodud kontakt.
Eeldab ju meie seadusandluski sugukondliku sideme olemasolu inimeste vahel, ehk siis lapsed peavad oma vanema-

Kauba vastuvõtt toimub 8.03 10.03 kella 10-15 Viimsi
pensionäride ühenduse toas
(kab nr 148), Nelgi tee 1.
Õhtusel ajal on võimalik kaupa
tuua Viimsi vallamajja (Nelgi
tee 1) I korruse vastuvõtusekretäri juurde kuni kl 18.45ni, reedel kl 16.45-ni.

Vallavolikogu võttis vastu
Viimsi sotsiaalhoolekande ja
tervishoiu arengukava. Valla
sotsiaalameti juhataja Reet
Järv, millised on põhilised
arengusuunad ja prioriteedid
selles valdkonnas?

Reet Järv,

KIRBUTURU

Täpsem info Viimsi
pensionäride ühendus,
tel 606 6839
(esmaspäeviti kl 10-14).

ÜKS KÜSIMUS

valla sotsiaalameti juhataja

Tänane koalitsioon pole vanureid unustanud ja nende
toetamine ühel või teisel
moel kajastub ka eelarves.

11. märtsil
kella 11-15
Viimsi huvikeskuses
(Nelgi tee 1).
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te eest hoolt kandma, nagu tänased pensionärid oma laste eest aastate eest
kandsid.
Tänane koalitsioon püüab moodustada sotsiaalvõrgustikku, et informatsioon kõigi abivajajate kohta jõuaks vallamajja. Selle võrgustiku üheks osaks
on külavanema institutsioon. Meie 14
külast on külavanemad valitud seni
kuues, ning lähiajal valitakse nad veel
kolmes külas. Külavanemate üks ülesandeid on informatsiooni edastamine
vallamajja nende inimeste kohta, kes
endaga toime ei tule, kuid mingil põhjusel ei tihka ka vallamajast abi küsida.

V

alla eelarvest otse vanuritele eraldatav summa läbi toetuste ja ruumidele minevate kommunaalkulude on praegu 2,15 miljonit krooni. Me
pakume vanuritele mitmesuguseid toetusi ja soodustusi, nt 50% sooduspilet
või tasuta sõit ühistranspordis alates 65.
eluaastast.
Lisaks eri ravimitoetused, ravikulud,
maamaksutoetus ja abivahendite muretsemine. Samuti vanurite toitlustamine
Rannapere pansionaadi jt toitlustusasutuste köökide kaudu. Samamoodi kompenseerime mitmeid teenuseid, mida pakuvad vallas tegutsevad tervishoiuasutused.

Miljoneid kroone viib vallas algav
kanaliseerimisprotsess – viimsilastele
tehtavate soodustuste kaudu saavad
sealt abi ka pensionärid. Valla arengukavas on planeeritud rajada ning on juba
rajamisel vanuritele mitmeid ehitisi. Eelmisel aastal valmis Rannapere pansionaadis vanurite päevakeskus, kus on võimalus aega veeta ning üritusi korraldada.
Keskuse kasutusintensiivsus sõltub
vallas tegutsevate vanurite organisatsioonide aktiivsusest ja teotahtest. Aasta pärast on valmimas Randvere lasteaia
hoone, kus koos lasteaiaga peavad valmima ruumid nii noortekeskuse kui vanurite päevakeskuse tarbeks.
Kuidas me edasi läheme, selgub alanud diskussioonis vanurite organisatsioonidega – kas suuname oma tegevuse ühekordse 500-kroonise pensionilisa
läbi igale vanurile või püüame luua neile sotsiaalset keskkonda, kus eakad saavad suhelda ja tegutseda.
Igal juhul ei ole tänane koalitsioon
vanureid unustanud ja nende toetamine
ühel või teisel moel kajastub ka eelarves.
Tagasisidet ja teie mõtteid oodates

Endel Lepik,

abivallavanem

Südamlikud
õnnesoovid
märtsikuu
hällilastele!
EMILIE PAPPEL
AURELIE URBANIK
FEODOR KALJUSTE
LEHTE PROST
ÕIE-RENATE KILM
ALEKSANDRA PANINA
ILSE PIIRMAA
AGNES RAJANDU
LEIDA TOMINGAS
OLGA LUIGAND
VANDA-ELISE ROMAN
LINDA JANSON
ANU TUKK
SALME TALI
ALEKSANDER JANSON
BENITA-AURELIE
KLEESMENT
ILSE TEEPERE
SELMA ROO
SINAIDA TAIMELA
MARTA JÄRVERAND
HEINO TEDER
HELMI TOMINGAS
ASTA-EVELI ROHILAID
VAINU TUULIK
HELJU KALM
HELGI KOPPEL
HARDI-ERIK ROOSVE
REIN ÜLEMAANTEE
VELLO VÄRK
ENN-AARE MÄND
HELDUR ANNUS
REIN KRIIS
VIRVE-KOIDU
RIHKRAND
MARI SULGER
SILVI TOHVER
LEA VAISMA
MART KEERSALU
REIN HANSBERG
INGE LEIS
VIRVE TEPPER
VIRVE RÄÄSK
FRIDA LIND

12.03
4.03
6.03
10.03
12.03
21.03
25.03
26.03
29.03
28.03
16.03
20.03
21.03
12.03
14.03

93
91
88
88
88
88
88
88
88
86
85
85
85
84
83

1.03
7.03
11.03
11.03
20.03
13.03
4.03
8.03
15.03
16.03
21.03
24.03
3.03
5.03
21.03
25.03
25.03

82
82
82
82
82
81
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70

30.03
30.03
30.03
8.03
12.03
13.03
15.03
20.03
21.03
24.03

70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
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Kas minu lapsest võib saada kuulus laulja?
Kui perre sünnib laps, siis
tekivad ühel päeval ka küsimused: kelleks ta võib sirguda, milleks on tal annet
ja kuidas seda arendada?

Kolme-neljaaastased tulevased laulutähed.

Meil Viimsis on väga palju võimalusi
oma huvisid ja andeid juba varases eas
arendada. Siis aga laps veel ei tea, mis
võiks teda huvitada või milles peitub tema anne. Otsustama peavad ema ja
isa.
Viimsis elab laulurahvas, siin tuuakse lavale koolimuusikale, meil on isegi
oma laul. Mida peaks lapsevanem teadma lapse muusikalisest kasvatamisest ja
viisipidamisest? Kas see on kaasa sündinud või arendatav oskus? Kas minu lapsest võib kasvada kuulus solist? Need ja
paljud teised küsimused vaevavad lapsevanemaid, enne kui nad langetavad
otsuse, millisesse ringi või stuudiosse
laps registreerida.
Palusime sel teemal kirjutada Maire
Elistel, omanimelise laulustuudio asutajal, kunagisel solistil ja ansambli
Collage lauljal. Eliste on ka rahvusvahelise nimega ansambli Tallinna Madrigalilauljad kunstiline juht ning Tallinna Ülikooli muusika õppejõud. Kindlasti on
järgnev jutt lapsevanematele abiks.

Solist HannaLiina Võsa.

L

aulustuudio eesmärk on tutvustada
kaunite kunstide sarmi ja sära, anda artistlikku enesekindlust ja lavalist liikumist eluks kaasa juba lapsepõlves. Tulge ja nautige ühiseid muusikategemise rõõme kuni kolmeaastaste lastega, andke neile võimalus jätkata kolmandast elusaastast iseseisvalt sihiga areneda vahvaks solistiks klassikas, popis või
muusikalis!
Täna me ei tea, kellest saab kord
kuulus solist nagu Maarja-Liis Ilus, kuid
seda pikka teed läbimata heaks lauljaks
ei saa. Muusikamaailm on nii imeline ja
lõpmatu, pika ajaloo ja oma klassikutega, et ühe ööga seda ei avastata.
Nii fotod kui ka video on jäljed meie
eluteel. Tegime jõuludeks pildid kõikidest laulustuudio lastest. Jäädvustasime
hetke ja panime kõigi esinejate fotod
kontserdi kavasse. Juba mõne kuuga on
väikesed kasvanud ja edasi arenenud.
Meil on arhiivis ka video Maarja-Liis Ilusast, kui ta 20 aastat tagasi laulis ette
Väikese Viisi Koori asutamisel.
Minu elu on muusika ja mul on õnn
ka oma lapsi muusika juurde tuua, kuigi mitte alati nii lähedale kui ma ise.
Lootustandvaid ja andekaid on alati leidunud. Võib uhkustundega mõelda neile, keda olen õpetanud või kellega koos

Laulustuudio advendikontserdid Viimsi vabakoguduses, Pirita kloostris
ja Kaarli kirikus (pildil) läksid täismajale.
musitseerinud. Mõnigi neist on usaldanud ka oma lapse minu hoolde. Vahel
kaob ajataju ja usud, et nad kõik armastavad muusikat sama palju ja sama lõplikult nagu ma ise. Mõnest saab rokkstaar, mõnest laulev politoloog…
Muusika aga jääb, olenemata elukutsest. Õpetaja istutab oma hingejõu ja usu
lastesse. Seal see kasvab ja areneb. Seal
kandub see edasi oma lastesse. Nii on
kasvanud laulev rahvas, nii sündis laulev revolutsioon, tuli Eurovisiooni võit,
nii elab meis laul igavesti…
Kuid kusagil tehakse see esimene
samm, siis teine ja kolmas... Me alusta-

Teisipäeval, 28. veebruaril
Laidoneri mõisa mäel

VASTLAPÄEVA LIULASKMINE
Viimsi valla koolidele ja asutustele

12 – I-II klassi teatevõistlus
13 – III-IV klassi teatevõistlus
14 – V-VI klassi teatevõistlus
15 – VII-VIII klassi teatevõistlus
16 – IX-XII klassi ja täiskasvanute
teatevõistlus

• Auhind kõige originaalsema
omavalmistatud liulaskmisvahendiga meeskonnale
• Saanisõit
• Võitjameeskondadele
vastlakuklid
• Kuum tee kõigile

Lume puudumisel üritust ei toimu !

Uisutama ja suusatama!
Haabneemes, Kaluri tee 3 ja 5 vahel,
AS-i Esmar peahoone taga on avatud liuväli ning
Rohuneeme puhkekeskuses suusarajad. Kõik on kutsutud!

me laulustuudios alates kuuendast elukuust koos emmede või ka issidega ja
laps talletab siis meloodiaid ja rütme alateadvuses. Kuid üsna varsti laliseb ta iseseisvalt viisijuppe ja oskab patsutada
kuuldud rütme. Mis siis, et sõnu ta veel
ei oska
Alates kolmandast eluaastast osalevad lapsed tunnis vanemateta. Läbi eakohaste laulude ja laulumängudega saavad nad selgeks esinemiskava. Tublimad
pääsevad ka suurele lavale. Kõik lapsed
aga saavad esineda oma stuudio ühistel
jõulu- ja kevadpidudel.
Minu põhimõte on lapse kasvades

vähendada rühma suurust. Suured rühmad tekitaksid rutiini ja ei annaks võimalusi individuaalseks arendamiseks.
Õpetajal jääks liiga vähe aega iga lapse
jaoks.
Seepärast alustame beebi- ja väikelaste rühmadega, kus on kuni kümme
last, algklassides kuni kaheksa, alates 5.
klassist kuni põhikooli lõpuni vaid neli
last. Gümnaasiumi õpilastel võivad olla
ka rühmatunnid kolme-nelja huvilisega,
kuid eelistan selles eas rohkem individuaaltunde. Tundide pikkus sõltub
east.
Musikaalsus on küll arendatav nagu
ka viisipidamine, kuid järgides stuudio
põhimõtet kasvatada just esinemisvõimelisi lapsi, saavad alates viiendast eluaastast tundides osaleda ainult väljakujunenud viisipidamisega lauljad. Nii et
mida varem laps muusikat õppima tuleb, seda tõenäolisemalt kasvab temast
hea laulja.
Olgu siinkohal näiteks kas või tuntud laulupedagoog Ave Kumpase laululapsed, kes juba kaheselt toredalt ja
enesekindlalt ETV ekraanil ja kontserdisaalides esinesid. Tema töö ja selle tulemus on mulle innustavaks eeskujuks,
tema laulud aga kallisvaraks laulutundides.
Selline tulemus võib aga sündida ainult siis, kui laps ise väga püüab ja tahab. Kerge ei ole ka lapsevanemail – võtta endale kohustus iga ilmaga, iga tujuga laps laulma tuua. Rutiin ei ole küll õige sõna, kuid nõudlikkus ja distsipliin

laste ning iseenda suhtes aitavad kasvatada kindlust ka muusikalises väljenduses.
Lavakogemuse ja -julguse kasvatamiseks õpilastes korraldab laulustuudio
avalikke kontserte koos tuntud solistidega. Nii laulis eelmise aasta kevadkontserdil Maarja-Liis Ilus, jõulukontserdil
aga Hanna-Liina Võsa.
2. aprillil Estonia kontserdisaalis on
tähtesinejaks Uno Loop. Ikka selleks, et
näidata väikestele, kuhu võib jõuda järjepideva töö ja armastusega muusika
vastu. Heaks eeskujuks on ka 17-aastane Elizabeth, kes jõudis Vanemuise muusikali «Cats», kus ta esineb valge kassi
nõudlikus rollis. Sellele eelnes kuus aastat pingelist tööd laulustuudios, esinemisi Eestis ja Soomes, CD ja DVD lindistusi.
Laulustuudio eesmärk on tutvustada
kaunite kunstide sarmi ja sära, anda artistlikku enesekindlust ja lavalist liikumist eluks kaasa juba lapsepõlves. Tulge
ja nautige ühiseid muusikategemise rõõme kuni kolmeaastaste lastega, andke
neile võimalus jätkata kolmandast eluaastast iseseisvalt eesmärgiga areneda
vahvaks solistiks klassikas, popis või
muusikalis!
Kui te läbite selles raske tee nagu
muinasjutuski, võib teie lapsest saada
kuulus solist, kes lummab oma kunstiga
tuhandeid või miljoneid kuulajaid.
Vaata ka www.mariel.ee

Maire Eliste
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SÕNUMID
Järgmisel aastal noorte
X tantsupidu
Veebruari alul astuti Tartus Raatuse
gümnaasiumis X noorte tantsupeo esimene samm. Siitpeale viib iga järgmine jalaast noored tantsijad lähemale 2007.
a suvel toimuvale
suurele peole.
4. veebruaril
toimunud piirkondlikul Lõuna-Eesti
seminaril õpetati
tantsujuhtidele selgeks osa 2007. a
suvel staadionimurule joonistuvatest
X noorte tantsupeo Tantsupeo
mustritest. Üldjuh- kunstiliseks
tide õpetuse järgi juhiks valiti
tehakse läbi tantsu- Maido Saar,
des esinevad põhi- kes on ka peo
sammud ja kombi- ideelise lahennatsioonid ning
duse autor.
traageldatakse
need tantsuks. 12.
veebruaril toimus samasisuline seminar Tallinna Tehnikakõrgkoolis PõhjaEesti piirkonnale.
Tantsupeole on registreerunud kokku 478 rühma 7770 tantsijaga. Tantsupeo «Lävel» kunstiline juht on Maido Saar, peo läbivaks sümboliks noorte soov vaadata maailma, ise otsida,
kogeda, tunda. Läbi õnnestumiste ja
ebaõnnestumiste ning leidmiste valib
noor ise oma tee, mis on kordumatu,
uudne ja käimata. (Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA)

Suvelaagri kooride dirigent on
Hirvo Surva.

Vabaõhumuusikali
ettevalmistused
käivad
Vabariikliku noorte tantsijate X suvelaagri korraldajad pidasid nädalase
vahega kaks loomingulist
nõupidamist, mille põhiteemaks laagri lõpptulemusena etenduv vabaõhumuusikal «Kaua võib».
Margus Bachmanni sõnul on tähelepanuväärne vaatajaile ehitatav tribüün: «Nii suurt tribüüni pole Eestis
varem ehitatud. See on 42 meetrit
lai ja 1000-1300 kohaga, ideaalvariandis mahutab tervelt 2000 inimest.»
Helitehnika paigaldamise küsimusi lahates arvasid tegijad, et kuigi kõik saab paberil paika panna,
selgub tegelik olukord ikkagi alles
suvel kohapeal. Suur osa kõlareist
paigutatakse dekoratsioonidesse
(majad), kaaluti ka kõlarite paigutamist tornidesse ning uuriti, kust saada piisavalt voolu.
Marek Ellermaa arvas, et asjaga
saadakse hakkama, on ju nende firma taganud ka niisuguste muusikalide nagu «Georg» ja «Tuhkatriinu»
kvaliteetse heli. «Meil tuleb läbi arutada ka must stsenaarium juhuks,
kui sajab rahet või paduvihma,» lisas Bachmann.
Suvelaagri kooride peadirigendil
Hirvo Surval on laagriga samal ajal
koolitus Saksamaal. Et Surva on ka
mentor ja tema töögraafik on tihe,
siis pole tal võimalik osaleda kooripartiide eelõpetamises. Surva soovitas vähendada vabaõhumuusikalis
rakendatavate koorilauljate üldarvu,
esialgu on selleks kavandatud 200.
Noortekooride osalemise suhtes
räägitakse läbi kooriühinguga.
«Realistlikud dekoratsioonid,
täiuslik helikvaliteet, valgustus ning
valgusefektid on soovitud lõpptulemuse saavutamiseks äärmiselt olulised,» märkis muusika autor ja projektijuht Kalle Erm. «Praegu ei saa
öelda, milliseks kujuneb lähikuudel
projekti rahaline olukord. Augustikuus saatsin eri firmadele üle Eesti
ja ka Viimsi valla ettevõtetele toetustaotlused, kokku üle saja. Tänaseks
on eitav vastus tulnud vaid kahelt
firmalt.»
Ermi senine suurima eelarvega
projekt on olnud töö muusikaliga
«Viimane suudlus» («Bye Bye
Birdie»).
Erm usub, et tantsijatest-lauljatest suvelaagris puudu ei tule ning
kokkutulnud annavad lavastuse õnnestumiseks endast kõik. Kuigi ametlik tähtaeg on 1. juuni, loodavad asjaosalised, et koorid registreerivad
end osalemiseks juba lähikuudel.

Regina Lilleorg
SAMAL TEEMAL: «MTÜ Viimsi
Huvikeskus ja MTÜ Komos kavandavad vabaõhumuusikali»,
VT, oktoober 2005

Tulemas on mesimagus
naistepäev

Peeter Sink «Talvine tee palkmaja ja taraga». 1940. Akvarell, guašš.

Meeldivaid kunstielamusi
Viimsi koduloomuuseumis
19. veebruarist 16. aprillini
on koduloomuuseumis avatud Peeter Singi (19021957) maalide näitus. Väljapanek tutvustab eelkõige
tema maaliloomingut, kauneid loodusvaateid, akvarelle ja pastellmaale.
Kunstnik kuulub nende andekate ja mitmekülgsete Eesti haritlaste hulka, kelle
kujunemisaeg ja eneseteostus jäid kahe
Euroopat laastanud maailmasõja vahelistesse aastakümnetesse. Peeter Singil
õnnestus pärast II maailmasõda kodumaale jääda ja jätkata siin oma tööd neis
paratamatutes raamides, mis kommunistliku ideoloogia kehtestas kõikidele
inimlikele eluvaldkondadele. Neisse raamidesse olid surutud kunst, religioon ja
muusika, mis kuulusid orgaanilise osana Peeter Singi ja tema lähedaste igapäevaellu.
Sink oli lõpetanud aastal 1919 Riigi

NÄITUS
Näitus on avatud koduloomuuseumis
E, T, L kella 11-16. Sissepääs tasuta.

Kunsttööstuskooli, ent valis vaimulikukutse. Rahvusvaheliselt tunnustatud vabakiriku vaimulikuna ja elu lõpul luteri
kiriku pastorina kujunes tema põhiliseks
harrastuseks maalimine ja loodusfotode
tegemine – mõlemal alal saavutas ta ka
tähelepanuväärseid tulemusi.
Ilukirjandus aga oli otseselt seotud
tema kutsetööga. Mitmete luulekogude
kõrval, mis sisaldasid eelkõige vaimulikku luulet, seostub tema kirjanduslik looming peamiselt vabakirikute vaimses
maailmas levinud traktaatkirjandusega.
Peeter Sink on loonud üle 500 luuletuse
ja umbes sama palju laulutekste, millest
mitmed on viisistatud tema abikaasa,
helilooja ja organist Marje Sink.
Peeter Singi luuletusi, artikleid ja
arutlusi lugedes tekib kujutlus vaimulikukutsele äärmiselt pühendunud inimesest, kelle elu kunsti- ja luuleharrastus
oluliselt rikastas.

Elujõuliseks on osutunud ka tema
maalipärand. Eesti Kunstimuuseum korraldas 1993. aastal Singi näituse ja
2002 andis Peeter Singi poeg Tunne Kelam välja oma isa luulekogumiku «Sügavuste helid», millega seoses korraldati ka
Peeter Singi maalide ja fotode näitus
Kastellaanimaja galeriis.
Oma maastikuvaadetes on Sink eelistanud motiive, mis ajendasid ka tema
luuletusi: kanarbikunõmmi, vaikseid loojanguhetki randadel ja keerukaid pilvemaastikke. Jäädvustatud on ka mitmeid
Eesti kirikuid. Peeter Singi maalid kannavad endas omaaegse vaimsuse jälgi ning
on samas äratuntavalt isikupärased.
1920.-1930. aastatel esines Sink oma
maalidega Eesti kujutavate kunstnike
keskühingu ja kujutava kunsti sihtkapitali valitsuse korraldatud näitustel ning
võttis osa fotonäitustest nii kodu- kui ka
välismaal. Suur osa tema loomingust on
tänaseni säilinud mitmetes erakogudes,
vähemal määral ka Eesti Kunstimuuseumis. Viimastel aastatel on Tunne ja Mari-Ann Kelam korraldanud mitmete maalide korrastamise ja pildistamise seoses
peatselt ilmuva Peeter Singi maalialbumiga. (Viimsi Muuseumid)

Eesti meetootjate ühendus korraldab
4. ja 5. märtsil lillepaviljonis kogupereürituse «Mesimagus naistepäev».
«Üritusega propageerime puhast
eestimaist mett,
meie mee ja mesindussaaduste kõrget
toiteväärtust ning
häid ravi- ja kosmeetilisi omadusi,» ütles
ühenduse juhatuse
liige Sirkka Arro.
Saab tutvuda kodumaise mee tootjatega ja luua mõlemale poolele kasulikke
kontakte. Kuna üritus toimub vahetult
enne naistepäeva, siis on palju huvitavat ja kasulikku pakkuda just naistele,
kes saavad teadmisi iluravist, mee-,
muda- ja taimeteraapiast, nõelravist
ning meemassaažist.
Kingitusteks võib valida lilli, ehteid, laias valikus käsitööd, looduslikke
lõhnaaineid, kosmeetikat, loodusakvarelle, samuti naisi huvitavat kirjandust.
Degusteerimiseks pakutakse mitmesuguseid meeliike, ühtlasi saab teavet nende omaduste kohta. Meele lisaks on suures valikus müügil mesindussaadused nagu taruvaik ja õietolm,
ravi- ja kosutavad meesegud, mesinduskosmeetika jt loodustooted ning
neist valmistatud preparaadid.
Meepäevad Tallinna lillepaviljonis
(Pirita tee 26)
4. ja 5. märtsil kella 10-18
• 12 Nõelravi võimalustest naiste
probleemide lahendamisel. Dr Enno
Hanniotti
• 13 Mee ja ravimtaimedega kevadele
vastu. Tiiu Väinsaar, Trummi talu
perenaine
• 14 Mesi ja muud looduslikud vahendid naiste iluravis, mee- ja muda kehamassaaži ja spray-päevituse tegemise demonstreerimine. Siiri Leinatamme Ilusalong
• 15 Mesindussaaduste ja tervendava
muda baasil valmistatud uute toodete tutvustus. OÜ Oceola
• 16 Mesindusviktoriin naistele
Piletid
Täiskasvanutele 25 krooni, pensionäridele ja õpilastele 15 krooni, perepilet
50 krooni.
Loengud ja ravimooduste demonstratsioonid tasuta
Tel 609 1664 ja 5566 2649,
Sirkka Arro, juhatuse liige.
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
09.detsember 2005 nr 76
Aadressi määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Leppneeme küla «Kordoni hoonete maa-ala» detailplaneeringu ning arvestades Margus Leiar poolt
14.11.2005.a. esitatud avaldust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Leppniidu tee 7 maaüksusel moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Leppneeme küla, Leppniidu tee 7 krunt suurusega 1290 m²
1.2. Leppneeme küla, Leppniidu tee 7a krunt suurusega 1100 m²
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
09.detsember 2005 nr 77
Katastriüksusele nimetuse määramine Pärnamäe külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades, et kinnistu, asukohaga Pärnamäe külas,
kinnistusregistri registriosa numbriga 5334002,
nimetusega Tamme I, koosneb kahest katastriüksusest. Kinnistu omanikud, Anne Rauba ja TiiuMaret Asu, on esitanud vallavalitsusele avalduse
lahustükile eraldi nimetuste saamiseks. Kinnistu
omanike 05.12.2005.a. avaldust arvesse võttes annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata kinnistu, nimetusega Tamme I, koosseisu kuuluvale katastriüksusele katastritunnusega 89001:010:0505 nimetuseks TÕRU.
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
23.detsember 2005 nr 78
Aadresside määramine Lubja külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Viimsi Vallavalitsuse poolt 18.11.2005.a. korraldusega nr 626 kehtestatud «Sookalda maaüksuse (I
jrk)» detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Sookalda maaüksusel moodustatavatele kruntidele aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile alljärgnevalt:
1.1. Lubja küla, Hundi tee 11
krunt nr 1
1.2. Lubja küla, Hundi tee 13
krunt nr 2
1.3. Lubja küla, Hundi tee 15
krunt nr 3
1.4. Lubja küla, Nurme põik 17a
krunt nr 8
1.5. Lubja küla, Nurme põik 19
krunt nr 6
1.6. Lubja küla, Nurme põik 19a
krunt nr 7
1.7. Lubja küla, Nurme põik 24
krunt nr 5
1.8. Lubja küla, Nurme põik 28
krunt nr 4
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
21.01.2005.a. määrus nr 5 «Tee nimetuse ja aadresside määramine Lubja küla».
3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
23.detsember 2005 nr 79
Aadresside määramine Lubja külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»; Viimsi Vallavalitsuse poolt 18.11.2005.a. korraldusega nr
627 kehtestatud «Sookalda maaüksuse (II jrk)»
detailplaneeringu ning Tuulemurru Kinnisvara OÜ
poolt 05.12.2005.a. esitatud avaldust nr 11-10/
3203 aadresside määramiseks annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Lubja külas vastavalt detailplaneeringule rajatavale teele, nimetusteks Nirgi tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Sookalda maaüksusel moodustatavatele kruntidele aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile alljärgnevalt:
2.1. Lubja küla, Nurme põik 15
krunt nr 2
2.2. Lubja küla, Nurme põik 17
krunt nr 3
2.3. Lubja küla, Nirgi tee 2
krunt nr 5
2.4. Lubja küla, Nirgi tee 4
krunt nr 4
2.5. Lubja küla, Nirgi tee 6
krunt nr 6
2.6. Lubja küla, Nirgi tee 8
krunt nr 7
2.7. Lubja küla, Nirgi tee 10
krunt nr 9
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2.8. Lubja küla, Nirgi tee 12
krunt nr 8
2.9. Lubja küla, Nirgi tee 14
krunt nr 10
2.10. Lubja küla, Nirgi tee 16
krunt nr 11
2.11. Lubja küla, Nirgi tee 18
krunt nr 13
2.12. Lubja küla, Nirgi tee 20
krunt nr 12
2.13. Lubja küla, Nirgi tee 21
krunt nr 29
2.14. Lubja küla, Nirgi tee 22
krunt nr 14
2.15. Lubja küla, Nirgi tee 23
krunt nr 28
2.16. Lubja küla, Nirgi tee 24
krunt nr 15
2.17. Lubja küla, Nirgi tee 26
krunt nr 17
2.18. Lubja küla, Nirgi tee 28
krunt nr 16
2.19. Lubja küla, Nirgi tee 30
krunt nr 18
2.20. Lubja küla, Nirgi tee 32
krunt nr 19
2.21. Lubja küla, Nirgi tee 34
krunt nr 21
2.22. Lubja küla, Nirgi tee 36
krunt nr 20
2.23. Lubja küla, Nirgi tee 38
krunt nr 22
2.24. Lubja küla, Nirgi tee 40
krunt nr 23
2.25. Lubja küla, Nirgi tee 42
krunt nr 24
2.26. Lubja küla, Nirgi tee 44
krunt nr 25
2.27. Lubja küla, Nirgi tee 46
krunt nr 26
2.28. Lubja küla, Nirgi tee 48
krunt nr 27
3. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.07.2006. aastaks.
4. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
23.detsember 2005 nr 80
Aadresside määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi
Vallavolikogu poolt 11.10.2005.a. otsusega nr 64
kehtestatud «Tammneeme külas, Randvere tee ja
Tammneeme tee vaheline tööstusmaa-ala» detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Tammneeme külas rajatavatele teedele nimetusteks Pällu tee ja Tammeoru tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Randvere tee ja Tammneeme tee vaheline tööstusmaa-ala detailplaneeringu järgsel
jagamisel moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Tammneeme küla, Tammneeme tee2
krunt nr 15
2.2 Tammneeme küla, Pällu tee 1
krunt nr 14
2.3 Tammneeme küla, Pällu tee 2
krunt nr 13
2.4. Tammneeme küla, Pällu tee 4
krunt nr 12
2.5. Tammneeme küla, Tammeoru tee 1
krunt nr 10
2.6. Tammneeme küla, Tammeoru tee 2
krunt nr 6
2.7. Tammneeme küla, Tammeoru tee 3
krunt nr 11
2.8. Tammneeme küla, Tammeoru tee 4
krunt nr 7
2.9. Tammneeme küla, Tammeoru tee 5
krunt nr 26
2.10. Tammneeme küla, Tammeoru tee 5a
krunt nr 22
2.11. Tammneeme küla, Tammeoru tee 6
krunt nr 8
2.12. Tammneeme küla, Tammeoru tee 7
krunt nr 9
2.13. Tammneeme küla, Tammeoru tee 8
krunt nr 5
2.14. Tammneeme küla, Tammeoru tee 10
krunt nr 4
2.15. Tammneeme küla, Tammeoru tee 12
krunt nr 3
2.16. Tammneeme küla, Tammeoru tee 14
krunt nr 2
2.17. Tammneeme küla, Tammeoru tee 16
krunt nr 1
3. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.07.2006. aastaks.
4. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
23.detsember 2005 nr 81
Aadresside määramine Lubja külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi
Vallavalitsuse poolt 13.09.2005.a. korraldusega
nr 482 kehtestatud «Lubja küla, kinnistute Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11» detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:

1. Määrata Lubja külas rajatavatele teedele nimetusteks Kaare põik, Kaare tee ja Ringi tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu,
Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11
maaüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel
moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Lubja küla, Kaare tee 1
krunt nr 17
2.2 Lubja küla, Kaare tee 2a
krunt nr 34
2.3 Lubja küla, Kaare tee 3
krunt nr 9
2.4. Lubja küla, Kaare tee 13
krunt nr 7
2.5. Lubja küla, Kaare tee 14
krunt nr 8
2.6. Lubja küla, Kaare tee 15
krunt nr 6
2.7. Lubja küla, Kaare tee 16
krunt nr 12
2.8. Lubja küla, Kaare tee 17
krunt nr 5
2.9. Lubja küla, Kaare tee 19
krunt nr 4
2.10. Lubja küla, Kaare tee 19a
krunt nr 33
2.11. Lubja küla, Kaare tee 20
krunt nr 20
2.12. Lubja küla, Kaare tee 22
krunt nr 21
2.13. Lubja küla, Kaare tee 24
krunt nr 22
2.14. Lubja küla, Kaare tee 26
krunt nr 23
2.15. Lubja küla, Kaare tee 27
krunt nr 28
2.16. Lubja küla, Kaare tee 28
krunt nr 24
2.17. Lubja küla, Kaare tee 30
krunt nr 25
2.18. Lubja küla, Kaare tee 32
krunt nr 26
2.19. Lubja küla, Kaare põik 1
krunt nr 10
2.20. Lubja küla, Kaare põik 3
krunt nr 11
2.21. Lubja küla, Ringi tee 1
krunt nr 16
2.22. Lubja küla, Ringi tee 3
krunt nr 15
2.23. Lubja küla, Ringi tee 5
krunt nr 14
2.24. Lubja küla, Ringi tee 7
krunt nr 13
2.25. Lubja küla, Ringi tee 13
krunt nr 3
2.26. Lubja küla, Ringi tee 15
krunt nr 2
3. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.07.2006. aastaks.
4. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
23.detsember 2005 nr 82
Aadressi määramine Pringi külas
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 aadressid alljärgnevatele kinnistutele:
1.1 kinnistu registriosa nr 87242, katastritunnusega 89001:003:0924 aadressiks ROHUNEEME TEE 67 - 1
1.2 kinnistu registriosa nr 88740, katastritunnusega 89001:003:0925 aadressiks ROHUNEEME TEE 67 - 2
1.3 kinnistu registriosa nr 87843, katastritunnusega 89001:003:0926 aadressiks ROHUNEEME TEE 67 - 3
1.4 kinnistu registriosa nr 33369, katastritunnusega 89001:003:1135 aadressiks ROHUNEEME TEE 69
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2006.aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
23.detsember 2005 nr 83
Aadresside määramine Püünsi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi
Vallavalitsuse poolt 27.09.2005.a. korraldusega
nr 516 kehtestatud «Püünsi küla, Klaukse talu»
detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Püünsi külas rajatavale teele nimetusteks Klaukse tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Klaukse talu maaüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Püünsi küla, Klaukse tee 1
krunt nr 5
2.2. Püünsi küla, Klaukse tee 3
krunt nr 4
2.3. Püünsi küla, Klaukse tee 5
krunt nr 3
2.4. Püünsi küla, Rohuneeme tee 116 krunt nr 2
2.5. Püünsi küla, Rohuneeme tee 118 krunt nr 1
3. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.07.2006. aastaks.
4. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär

30. detsember 2005 nr 84
Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse
§ 5 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 otsuse
nr 41 alusel ning vallavalitsuse 23. detsembri
2005 p.7.4. otsuse 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 (ID-pileti)
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 15aastaste 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.
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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 tasuta sõidu õigus 65-aastastele
ning vanematele isikutele.
3.3. Kehtestada sõidusoodustused ehk soodustalongi, soodushinnaga sõidu- või ühiskaardi
kasutamise õigus:
3.3.1. põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele ning üliõpilastele;
3.3.2. raske- või keskmise puudega 16-aastastele
ja vanematele isikutele;
3.3.3. pensionäridele.
4. Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid
4.3. Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks
on:
4.3.1. puudega lastel vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikutunnistuse,
sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;
4.3.2. sügava puudega 16-aastastel ja vanematel
isikutel VEK otsus koos isikut tõendava dokumendiga.
4.3.3. 65-aastastel ja vanematel isikutel isikut tõendav dokument.
4.3.4. Eelkooliealistelt lastelt tasuta sõiduõigust
tõendavat dokumenti ei nõuta.
4.4. Soodustusega sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:
4.4.1. õpilaspilet või üliõpilaspilet;
4.4.2. vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikutunnistusega;
4.4.3. pensionitunnistus.
5. Sõidu eest tasumise kontrollimine
5.3. Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisikud või eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel.
5.4. Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja
sõidusoodustuse kasutamisel kohustatud kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendava dokumendi.
6. Rakendussätted
1.1. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
LISA
Sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas
Talongid
2. tsooni sõidutalong
2. tsooni soodustalong

Hind (krooni)
10
5

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 (krooni)
180
65
300
110

20. jaanuar 2006 nr 2
Viimsi Vallavalitsuse 27.09.2005.a. määruse nr
59 «Tee nimetuste ja aadresside määramine
Lubja külas» muutmine
Võttes aluseks Kohanimesaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades ekslikult kirjutatut annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 27.09.2005.a. määruse nr 59 «Tee nimetuste ja aadresside määramine Lubja külas» punkti 1:
« 1. Määrata Lubja külas rajatavatele teedele nimetusteks Ampri põik, Mäekünka tee ja Metsakünka tee vastavalt juurdelisatud plaanile «
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
« 1. Määrata Lubja külas rajatavatele teedele nimetusteks Ampri põik, Mäekünka tee ja Mäemetsa tee vastavalt juurdelisatud plaanile «
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

20. jaanuar 2006 nr 3
Viimsi Vallavalitsuse 09.01.2004.a. määruse nr
1 «Aadresside määramine Püünsi 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 09.01.2004.a. määruse nr 1 « Aadresside määramine Püünsi külas» punkti 1 ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
1. Määrata Püünsi külas Piiri teel aadressid alljärgnevalt:
Piiri tee 1 katastriüksusele tunnusega
89001 : 003 : 3950
Piiri tee 3 katastriüksusele tunnusega
89001 : 003 : 0571
Piiri tee 5 katastriüksusele tunnusega
89001 : 003 : 0280 «
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
20. jaanuar 2006 nr 4
Teede nimetuste ja aadresside määramine
Randvere külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi
Vallavolikogu 13.aprilli 2004.a otsusest nr.45 “Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere külas, endise maaüksuse Reinu I, katastriüksus Veehoidla
I” detailplaneeringu ning Kasko Arendus OÜ poolt
30.12.2005.a. esitatud avalduse annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Randvere külas rajatavatele teedele nimetusteks Viirpuu tee ja Veehoidla tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Veehoidla I maaüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Veehoidla tee 3 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2333;
2.2. Veehoidla tee 4 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2334;
2.3. Veehoidla tee 5 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2335;
2.4. Veehoidla tee 6 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2336;
2.5. Veehoidla tee 7 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2337;
2.6. Veehoidla tee 8 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2338;
2.7. Veehoidla tee 9 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2339;
2.8. Veehoidla tee 9A katastriüksusele tunnusega 89001:010:2340;
2.9. Veehoidla tee 10 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2344;
2.10. Veehoidla tee 11 katastriüksusele tunnusega 89001:010:2345;
2.11. Veehoidla tee 12 katastriüksusele tunnusega 89001:010:2346;
2.12. Veehoidla tee 13 katastriüksusele tunnusega 89001:010:2347;
2.13. Viirpuu tee 1 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2351;
2.14. Viirpuu tee 2 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2352;
2.15. Viirpuu tee 3 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2353;
2.16. Viirpuu tee 4 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2354;
2.17. Viirpuu tee 5 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2355;
2.18. Viirpuu tee 6 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2356;
2.19. Viirpuu tee 7 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2357;
2.20. Viirpuu tee 8 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2358;
2.21. Viirpuu tee 9 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2359;
2.22. Viirpuu tee 10 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2361;
2.23. Viirpuu tee 11 katastriüksusele tunnusega
89001:010:2362;
3. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.07.2006. aastaks.
4. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

31. jaanuar 2006 nr 5
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lg 2, Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määruse nr 52
«Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord» § 3 ka Viimsi
valla põhimääruse § 5 lg 2 alusel.
VIIMSI KESKKOOLI ÕPILASTE
VASTUVÕTMISE KORD
1. Üldosa
1.1. Käesoleva dokumendiga sätestatakse õpilaste Viimsi Keskkooli (edaspidi kool) vastuvõtmise kord 1.–3. kooliastmel ning gümnaasiumiastmel.
1.2. Käesolev kord lähtub haridus- ja teadusministri 06.12.2005 määrusest nr 52 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest
koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja
väljaheitmise kord”.
1.3. Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.
1.4. Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle
elukoht Rahvastikuregistri andmetel asub kooli teeninduspiirkonnas.
2. Vastuvõtt 1. – 3. kooliastmele
2.1. Soovi lapse õppima asumiseks kooli 1. – 3.
kooliastmele avaldab lapsevanem (eestkostja, hooldaja – edaspidi lapsevanem).
2.2. Õpilasi võetakse kooli vastu aastaringselt.
2.3. Õpilase 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem oma isikut tõendava dokumendi ja
kirjaliku avalduse, millele lisab:
2.3.1. lapse sünnitunnistuse koopia;
2.3.2. ankeedi;
2.3.3. tervisekaardi;
2.3.4. ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti
jaoks.
2.4. Õpilase 2.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem oma isikut tõendava dokumendi ja
kirjaliku avalduse, millele lisab:
2.4.1. ankeedi;
2.4.2. tervisekaardi;
2.4.3. väljavõtte õpilasraamatust ja käsiloleva õppeaasta klassitunnistuse või
hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakirja;
2.4.4. ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti
jaoks.
2.5. Avalduse ja ankeedi vormi leiab lapsevanem
kooli kodulehelt.
2.6. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul
tuleb avaldusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument
või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
2.7. Erandjuhud otsustab kooli juhtkond.
3. Vastuvõtt gümnaasiumiastmele
3.1. Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või välisriigi õppeasutuse
vastava haridustaseme omandanud isik.
3.2. Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli õppenõukogu.
4. Vastuvõtt 10. klassi
4.1. Kool komplekteerib 10. klasside õpilaskonna põhiharidust tõendava dokumendi ja vastuvõtukatsete (edaspidi katsed) tulemuste põhjal.
4.2. Täpne informatsioon 10. klassi vastuvõtu tingimuste kohta on kooli koduleheküljel hiljemalt 01. märtsil.
4.3. Katsed koosnevad kirjalikust komplekstestist
(edaspidi test) ja individuaalvestlusest (edaspidi vestlus).
4.4. Test koosneb riikliku õppekava kohustuslike
ainete tundmist ja üldist silmaringi näitavatest küsimustest.
4.5. Vestluse eesmärk on välja selgitada testivoorust edasi pääsenute:
4.5.1. suhtumine õppetöösse;
4.5.2. isiklikud eesmärgid ja ootused koolile;
4.5.3. valikkursuste eelistused;
4.5.4. ühiskondlik aktiivsus.
4.6. Katsed sooritanud isik on kooli 10. klassi õpilaskandidaat (edaspidi õpilaskandidaat).
5. 10. klassi vastuvõtu korraldus
5.1. Katsete korraldamist koordineerib arendusdirektor, kes moodustab hiljemalt üks kuu enne katsete algust vastuvõtukomisjoni (edaspidi komisjon), mille kinnitab direktori käskkirjaga.
5.2. Arendusdirektor paneb testi kokku õppetoolides koostatud ülesannete ja küsimuste põhjal mitte varem kui kolm päeva enne selle toimumist.
5.3. Testi maksimaalne punktisumma on 100.
5.4. Kõik testid varustatakse vastava võtme – testi kontrollija-hindaja abimaterjaliga.

5.5. Arendusdirektor paljundab ja suleb testid kümnekaupa ümbrikutesse ning paigutab need
kooli seifi.
5.6. Pool tundi enne testi algust alustab sekretariaat registreerimist. Testil osalev õpilane
(edaspidi õpilane) annab sekretariaati 9. klassi tunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja ja
saab lipiku oma nime ja koodiga. Sekretariaadi töö ning nimesid ja koode kokkuviiva nimekirja õigsuse ja konfidentsiaalsuse eest vastutab sekretär-juhiabi.
5.7. Õpilane esitab testi toimumise ruumi sisenemisel komisjonile isikut tõendava dokumendi ning lipiku nime ja koodiga.
5.8. Ümbrikud testidega avatakse komisjoni liikmete poolt testi toimumise ruumis vahetult
enne selle laialijagamist õpilastele.
5.9. Õpilased märgivad testile oma koodi ning võtavad lipiku nime ja koodiga peale testi sooritamist endaga kaasa.
5.10. Testide hindamine ja punktiarvestus toimub
vastavalt kehtivale „Viimsi Keskkooli 10.
klassi vastuvõtukatsetel kasutatavate testide
hindamis- ja punktiarvestusjuhendile”.
5.11. Täidetud teste, millel puudub kood või on
vale kood, komisjon ei kontrolli.
5.12. Komisjon toob kontrollitud testid arendusdirektorile, kes kannab punktisummad sekretär-juhiabilt saadud tabelisse.
5.13. Komisjon summeerib testi punktisumma ja
9. klassi kolme esimese veerandi õppeainete 20-kordse keskmise hinde ja seab õpilased pingeritta.
5.14. Pingerea põhjal kutsub komisjon õpilased
vestlusele. Vastav nimekiri avaldatakse tähestikulises järjekorras kooli kodulehel hiljemalt kümnendal päeval peale testi toimumist.
5.15. Õpilasel või lapsevanemal on õigus kümne
päeva jooksul peale vestlusele kutsutute nimekirja väljapanemist esitada komisjonile
kirjalik apellatsioon, mis vaadatakse läbi
kümne päeva jooksul alates selle esitamisest.
5.16. Õpilasel või lapsevanemal on õigus tutvuda
testi tulemuste ja hindamisega ning saada
selle kohta selgitusi kuni 30. juunini.
5.17. Kool säilitab teste kuni jooksva aasta 01. oktoobrini.
5.18. Komisjon teavitab õpilast vestluse toimumise ajast. Vestluse aega võib kokkuleppel komisjoniga muuta. Vestlusele mitteilmumist
ilma mõjuva põhjuseta tõlgendab komisjon
loobumisena.
5.19. Katsete tulemuste põhjal koostab komisjon
õpilaskandidaatide pingerea ning teeb ettepaneku avalduse esitamiseks kuni saja kaheksale (kolm klassikomplekti) pingerea esimesele õpilaskandidaadile. Vastav nimekiri
avaldatakse tähestikulises järjekorras kooli
kodulehel hiljemalt viiendal päeval peale
vestlusvooru lõppemist.
5.20. Õigus esitada avaldus 10. klassi vastuvõtmiseks on kõigil õpilaskandidaatidel.
5.21. Katsete läbiviimise käigus tekkinud erandjuhud lahendab komisjon.
6. Teavitamine 10. klassi vastvõtmisest
6.1. 10. klassi astumise avaldusi koos põhiharidust tõendava dokumendiga võetakse vastu
kooli kantseleis ajavahemikul 15.-22. juuni.
6.2. Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta
teeb kooli õppenõukogu 22. juunil katsete tulemuste ja põhiharidust tõendava dokumendi
põhjal.
6.3. Vastuvõetud õpilaste nimekiri avaldatakse tähestikulises järjekorras kooli kodulehel hiljemalt 30. juuniks.
6.4. Kui 10. klassis on 1. juuli seisuga vabu õpilaskohti, võetakse õpilaskandidaatidelt avaldusi vastu kuni 25. augustini. Otsuse 10. klassi õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb
kooli õppenõukogu hiljemalt 30. augustil.
6.5. Erandjuhud otsustab kooli õppenõukogu.
7. Vastuvõtt 11. ja 12. klassi
7.1. Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi astumiseks esitab õpilane:
7.1.1. kirjaliku avalduse;
7.1.2. põhiharidust tõendava dokumendi;
7.1.3. klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise õiendiga, kuhu
on märgitud kohustuslike ja valikkursuste
nimetused, nende mahud ja hinded;
7.1.4. väljavõtte õpilasraamatust.
8. Kooli vastuvõtutingimuste muutmine
8.1. Kooli vastuvõtutingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul.
8.2. Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt
15. jaanuariks.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

12 Viimsi Teataja

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
14.02.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
14.02.2006 ISTUNGI OTSUSED
nr 8 Viimsi valla 2005. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja valla 2006. aasta alguse
vabajäägi kinnitamine
nr 9 Üldplaneeringu algatamine: Viimsi vallas,
Viimsi alevik ja lähiala
nr 10 Detailplaneeringu algatamine: Viimsi vallas Prangli saarel, Kelnase külas, maaüksusel Rätsepa-Madise I
nr 11 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi
vallas, Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja
nr 12 Detailplaneerigu kehtestamine: Viimsi vallas, Leppneeme külas, maaüksus Ranna
VIII
nr 13 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi
vallas Lubja külas, maaüksus Kuuse II
nr 14 Loodusobjekti kaitsealla võtmise ettepaneku menetlusse võtmine (Rohuneeme
maastikukaitseala)
nr 15 Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks välismaalase poolt: ANDREI
KOZLOVSKI
nr 16 Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks välismaalase poolt: DMITRI STAGANOVITŠ
nr 17 Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks välismaalase poolt: DMITRI
TŠURIN
nr 18 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine:
Lubja külas asuv Lubja tee
nr 19 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine:
Leppneeme külas asuv Lepatriinu tee
nr 20 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine:
Haabneeme alevikus asuv Heldri tee lõik
Heki teest Tammepõllu teeni
nr 21 Transpordimaa omandisse võtmine
nr 22 Eellepingute sõlmimine teede kinnistute
omandisse võtmiseks
nr 23 Viimsi Vallavolikogu liikme valimimine
Harju Maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjoni
nr 24 Vallavolikogu esimehele hüvitise maksmine isikliku sõiduauto kasutamise eest volikogu ülesannete täitmisel
nr 25 Muudatuse vormistamine Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni «Viimsi» koosseisus
nr 26 Volikogu istungitel ja volikogu komisjonide
koosolekutel osalemise eest tasu maksmine
14. veebruar 2006 nr 8
Viimsi valla 2005. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja valla 2006. aasta alguse vabajäägi kinnitamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 22 ja § 19 ning Viimsi Vallavalitsuse ettepaneku, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Jätta sulgemata 2005. eelarveaasta lõpul alljärgnevad kasutamata assigneeringud:
1.1. osa 10 701 Toimetulekutoetus
art. 4131 toimetulekutoetus 95 058.- krooni
1.2. osa 09 2202 Viimsi uus koolimaja
art. 1551 hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine 1 432 652.- krooni
1.3. osa 09 21221 Prangli Põhikool
art. 5511 õpetajate maja jooksev remont 102 000.krooni
1.4. osa 08 203 Muuseum 210 069.- krooni
sh. art. 1551 hoonete ja rajatiste soetamine ja
renoveerimine 138 043.- krooni
art. 5511 jooksev remont 72 026.- krooni
1.5. osa 04 9002 Pringi vana koolimaja 247 260.krooni
art. 1551 hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine
1.6. osa 04 5201 Viimsi Saared - veetransport 205
609.- krooni
art. 5502 uurimis- ja arendustööd
1.7. osa 04 9001 Viimsi Saared 105 560.- krooni
art. 1551 hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine
1.8. 08 1022 Spordiväljakud 1 000 000.- krooni
art. 1551 hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine
2. Vallavalitsusel kasutada punktis 1 nimetatud
assigneeringuid sihtotstarbeliselt 2006. aastal,
lülitades need valla 2006. aasta eelarvesse.
3. Sulgeda ülejäänud eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud kulude assigneeringud seisuga 31.
detsember 2005.a.

Veebruar 2006
4. Kinnitada Viimsi valla 2005. a eelarve vabajääk summas 10 314 427,41 krooni, sh kassatagavara 1500.- krooni. Vaba jääk suunatakse
2006. a eelarve kulude katteks.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 9
Üldplaneeringu algatamine: Viimsi vallas, Viimsi alevik ja lähiala
Planeerimisseaduse § 10 lg 4, Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 8 lg 1 ja § 34 lg 1 alusel ning arvestades Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut
ning alljärgnevat:
Ligikaudu 1/5 Viimsi aleviku territooriumist
moodustab kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus tootmismaa. Tegemist on endise Pirita
Lillekasvatussovhoosi tootmisaladega, millest tänasel päeval on sihtotstarbeliselt kasutuses vähem
kui 50%, ülejäänud tootmisaladel paiknevad kasutusest väljalangenud ning osaliselt või täielikult lagunenud kasvuhooned, mis visuaalselt risustavad
Viimsi aleviku kiiresti arenevat elukeskkonda.
Viimsi Vallavolikogu on algatanud varasematel aegadel üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid nii tootmisaladel kui ka endistel põllumaadel,
eesmärgiga kavandada täiendavaid elamukvartaleid. Samas puudub piirkonnas kvaliteetse elukeskkonna toimimiseks vajalik infrastruktuur ning puuduvad ka planeeringud, millega reserveeritakse
maa-alad haridusasutuste, spordi- ja virgestusalade
ning teenindusasutuste kavandamiseks.
Käesoleva üldplaneeringu eesmärk on kujundada Viimsi aleviku ja lähiala ruumilise arengu
põhimõtted, sealhulgas defineerida aleviku keskus ja selle kujundamise printsiibid, hinnata ruumilise arenguga kaasneda võivaid majanduslikke,
sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid looduskeskkonnale ning selle alusel seada säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, määrata puhke- ja virgestusalad,
teha ettepanek kuritegevusriskide ennetamiseks
planeerimise kaudu.
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneering Aiandi tee, Suur-Kaare tee, Vehema tee,
Tulbiaia tee, Soosepa raba, Daalia tee, raudtee,
Randvere tee, Pargi tee ja Viimsi klindi lõunaosaga piirneval alal, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
3. Lähteülesanne esitada Viimsi Vallavolikogule
kinnitamiseks hiljemalt käesoleva aasta juunikuu Vallavolikogu korralisele istungile.
4. Peatada punktis 1 nimetatud alal varem algatatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavate ja vastuvõtmata detailplaneeringute menetlemine kuni käesoleva otsusega algatatud
üldplaneeringu kehtestamiseni.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 10
Detailplaneeringu algatamine: Viimsi vallas
Prangli saarel, Kelnase külas, maaüksusel Rätsepa-Madise I
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel ning
arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering ja kinnitada lähteülesanne (töö nr. 98) Viimsi vallas Prangli saarel, Kelnase külas, maaüksusel Rätsepa-Madise I üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast osaliselt
elamumaaks, eesmärgiga määrata ehitusõigus

suvila ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada
vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 11
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 7 alusel,
arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem Haldo Oravas’e
informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi
Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 13.04.2004.
a otsusega nr 44 algatatud Viimsi vallas Randvere külas asuva maaüksuse Õpetajate maja detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 12
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Leppneeme külas, maaüksus Ranna VIII
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 7 alusel,
arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem Haldo Oravas’e
informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi
Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.
a otsusega nr 106 algatatud Viimsi vallas, Leppneeme külas asuva maaüksuse Ranna VIII detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 13
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Lubja külas, maaüksus Kuuse II
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 7 alusel,
arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem Haldo Oravas’e
informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi
Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004.
a otsusega nr 119 algatatud Viimsi vallas, Lubja külas asuva maaüksuse Kuuse II detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

14. veebruar 2006 nr 14
Loodusobjekti kaitsealla võtmise ettepaneku
menetlusse võtmine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja Looduskaitseseaduse § 8 lg
1 ning võttes aluseks Ants-Hembo Lindemann’i
ja Jüri Martin’i 20.01.2006.a Viimsi Vallavolikogule esitatud «Ettepaneku loodusobjekti kaitse alla võtmiseks» (reg. 23.01.2006.a nr 1-13/18) ning
arvestades Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võtta menetlusse juurdelisatud loodusobjekti
kaitsealla võtmise ettepanek Rohuneeme maastikukaitseala kohta.
2. Vallavalitsusel korraldada Looduskaitseseaduse § 8 lg 3 nimetatud ekspertiisi teostamine.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 18
Peremehetuks ehitiseks tunnistamine: Lubja
külas asuv Lubja tee
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määrusega nr 211
kinnitatud «Peremehetu ehitise hõivamise korra»
p.-de 8, 9 ja 10 alusel, arvestades, et väljaandes
«Ametlikud Teadaanded» 19. aprillil 2004. a avaldatud teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele
dokumentaalselt tõestatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas, Lubja
külas asuv Lubja tee, vastavalt juurdelisatud
skeemile.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesoleva
otsuse punktis 1 nimetatud ehitise arvelevõtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitise omanikuna.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 19
Peremehetuks ehitiseks tunnistamine: Leppneeme külas asuv Lepatriinu tee
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määrusega nr 211
kinnitatud «Peremehetu ehitise hõivamise korra»
p.-de 8, 9 ja 10 alusel, arvestades, et väljaandes
«Ametlikud Teadaanded» 02. septembril 2005. a
avaldatud teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele dokumentaalselt tõestatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas, Leppneeme külas asuv Lepatriinu tee, vastavalt juurdelisatud skeemile.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesoleva
otsuse punktis 1 nimetatud ehitise arvelevõtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitise omanikuna.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 20
Peremehetuks ehitiseks tunnistamine: Haabneeme alevikus asuv Heldri tee lõik Heki teest
Tammepõllu teeni
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määrusega nr 211
kinnitatud «Peremehetu ehitise hõivamise korra»
p.-de 8, 9 ja 10 alusel, arvestades, et väljaandes
«Ametlikud Teadaanded» 18. oktoobril 2005. a
avaldatud teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele dokumentaalselt tõestatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu
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otsustab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas, Haabneeme alevikus asuv Heldri tee lõik Heki teest
Tammepõllu teeni, vastavalt juurdelisatud skeemile.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesoleva
otsuse punktis 1 nimetatud ehitise arvelevõtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitise omanikuna.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. veebruar 2006 nr 23
Viimsi Vallavolikogu liikme valimine Harju
Maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjoni
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, Kohtute seaduse § 108 lg 2
ning Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 42, võttes aluseks salajase hääletamise tulemused, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Tunnistada Viimsi Vallavolikogu liige Peeter
Oja valituks Harju Maakohtu rahvakohtunike
nimetamise komisjoni.
2. Vallavolikogu kantseleil teha käesolev otsus
teatavaks punktis 1 nimetatud isikule ning avaldada otsus ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi
valla veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Viimsi Vabakoguduses
(Rohuneeme tee 40)
26.02 kell 11.30 gospelkoori konsert
4.03 kell 18.00 kontsert, esineb «For Good»

14.02.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED
14. veebruar 2006 nr 4
Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja tervishoiu
arengukava vastuvõtmine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 ning Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 7 ja § 114 lg 1, Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Võtta vastu Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja
tervishoiu arengukava (Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arengustrateegia aastaks 2020; Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja
tervishoiu tegevuskava aastateks 2005-2008)
(juurde lisatud).
2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB!
Eelnimetatud arengukavaga saab tutvuda Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee menüü
«Avalikud dokumendid» alamenüü «Arengukava» all.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE UUTE LIIKMETE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID (2005/2006. A)
Korruptsioonivastase seaduse § 15 ja Viimsi Vallavolikogu 08. märtsi 2005.a. määrusega nr 8
kehtestatud «Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi vallas» alusel avalikustame
vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide järgmised andmed:
1. ees- ja perekonnanimi;
3. ametikoht;
4. asutus/tööandja
5. ametipalk;
6. kinnisvara;
7. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid;
8. aktsiad;
9. pangaarved;
10. võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele;
11. muud varalised kohustused
Viimsi Vallavolikogu liikmed
1. Sven Arop. 3. Komissar. 4. Põhja Politseiprefektuur.
5. 10100 krooni + 10% ATS. 6. Eluruum Harjumaal
Viimsi vallas, 41208. 7. Sõiduauto VW Passat (1990).
8. Ei ole. 9. Hansapank, 1 arveldusarve. 10. Hansapank
400 000 krooni. 11. Ei ole. (15.12.2005)
1. Aare Ets. 3. Majandusosakonna juhataja. 4. Harju
Maavalitsus. 5. 14370 krooni. 6. Korter Harjumaal Viimsi vallas; 1/8 mõttel.osa kahest ehitisest Tallinna linnas;
1000/2080 mõttel.osa hoonestatud kinnistust Viimsi vallas Randvere külas, 20525. 7. Ei ole. 8. OÜ THB Invest
osa, 1 tk, 40 000 krooni. 9. EÜP, 1 arveldusarve; EÜP,
OÜ THB Invest, 1 arveldusarve. 10. EÜP eluasemelaen,
662 345 krooni. 11. SEB Ühisliising kapitalirendileping,
122343 krooni. (15.12.2005)

1. Aarne Jõgimaa - deklaratsioon avaldatakse Riigi
Teatajas.
1. Andrus Kalvet. 3. Muusikaõpetaja. 4. Viimsi Keskkool, Viimsi Vallavalitsus. 5. Vanemõpetaja 11977 krooni kogu palk, sellest 5890 kr. riiklik. 6. Elamu koos kinnistuga Viimsi vallas Lubja külas, 29168 (abikaasade
ühisvara); maaüksus koos sellel asuva garaaziga Viimsi vallas Viimsi alevikus, 89001:010:0243. 7. Sõiduauto Škoda Felicia (1997). 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank, 1 arvelduskonto ja 1 kogumispensionikonto; Hansapank, 1 arvelduskonto. 10. SEB Eesti Ühispank, eluaseme laen, jääk 264 695,06 kr. 11. Ei ole.
(15.12.2005)
1. Mari-Ann Kelam. 3. Vallavolikogu liige, Vallavolikogu aseesimees. 4. Viimsi Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6.
Elamu Harjumaal Viimsi vallas Rohuneeme külas,
65353; Elamu USA Virginia Huddleston 7. Sõiduauto
Subaru (1988); sõiduauto Subaru (2004). 8. Ei ole. 9.
Hansapank, 1 hoiuarve; Salomon, Smith Barney, 1 hoiuarve; Wachovia Bank, 1 hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
(15.12.2005)
1. Gunnar Kobin. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ Griffen
Management. 5. 5000 krooni. 6. Suvemaja (kaasomand
50%) Viimsi vallas, Prangli saarel, 89001:002:0091. 7.
Matkaauto Ford Rimor (2000); mootorpaat Bayliner
(2005) 8. Griffen Invest OÜ osa, 40 000 krooni. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (15.12.2005)
1. Ants-Hembo Lindemann. 3. Juhatuse esimees. 4.
MTÜ Kelvingi Tehnovõrk. 5. 4000 krooni. 6. Elamu
Viimsi vallas Kelvingi külas; maatulundusmaa Järvamaal Albu vallas; 7. Sõiduauto Mazda (1999); sõiduauto Mitshubishi Galant (1993); aerupaat (1997). 8. Ühispanga investeerimishoius Jaapan; Ühispanga investeerimishoius Põhjala. 9. Hansapank, 1 arveldusarve; Kre-

diidipank, 1 arveldusarve; Optiva pank, 1 arveldusarve;
Ühispank, 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
(19.01.2006)
1. Peeter Oja. 3. Juhataja. 4. Vlaminck Kaubandus. 5.
Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. OÜ Gerderon osa, 1 tk, 40
000 krooni; OÜ Voreman VT osa, 1 tk, 200 000 krooni;
OÜ Devon Vara osa, 1 tk, 40 000 kooni; OÜ Vlaminck
Invest osa, 1 tk, 19 600 krooni; OÜ Vlaminck Kaubandus osa, 1 tk, 20 000 krooni. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet, 1 laenuarve, 1 väärtpaberiarve. 10. Hansapank
5342 krooni; eraisik 150 000 krooni. 11. Hansapank, õppelaenu käendus; Hansa Liising Eesti AS liisinguleping;
SEB Eesti Ühispank ettevõtte kohustuse käendus.
(15.12.2005)
1. Enno Selirand (Volikogu VI koosseisu liige
15.12.2005-01.01.2006). 3. Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonna juhataja 4. Mustamäe Linnaosa
Valitsus. 5. - . 6. Talu Raplamaal Vigala vallas Sääre
külas; elamu Harjumaal Viimsi vallas, 50%; korter Tallinna linnas; korter Tallinna linnas, 50%. 7. - . 8. OÜ
Drakkar, 30% aktsiatest. 9. SEB Eesti Ühispank, 1 arveldusarve; Hansapank, 1 arveldusarve. 10. - . 11. ei
ole. (15.12.2005)
1. Raimo Tann. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ Paenurme
Arendus. 5. Ei ole. 6. Kinnisasi Raimo (abikaasade ühisomandis), 31202; kinnisasi Paenurme I (abik. ühisomandis), 3867. 7. Ei ole. 8. OÜ Paenurme Arendus osa, 1 tk,
40 000 krooni. 9. Hansapank, 1 arveldusarve, 1 laenuarve (kodulaen), 1 pensionifondi konto. 10. Hansapank
51157 EUR. 11. Hansapank, hüpoteek. (15.12.2005)
1. Ingrid Tõniste. 3. Tegevdirektor. 4. OÜ Breting. 5.
3562 krooni. 6. Kinnistu (436/2690 kinnistust) Pärnumaal Pärnu linnas, 1251205; kinnistu Harjumaal Viimsi vallas Miiduranna külas, 19502; kinnistu Harjumaal

Viimsi vallas Pringi külas, 164702; kinnistu Harjumaal
Kuusalu vallas Mäepea külas, 9679902; kinnistu Harjumaal Kuusalu vallas Mäepea külas, 9684102. 7. Ei
ole. 8. OÜ Breting osak 1/2, 20 000 krooni. 9. SEB Eesti Ühispank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberikonto. 10.
Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, 1 007 000 krooni; SEB Eesti Ühispank, 1 000 000 krooni; SEB Eesti
Ühispank, 2 430 000 krooni. 11. Ei ole. (15.12.2005)
Viimsi Vallavalitsuse liikmed
1. Urmas Arumäe - deklaratsioon avaldatakse Riigi
Teatajas.
1. Toivo Kratt. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Vallavalitsus. 5. 18 000 krooni + lisatasu 2000 krooni. 6. Maatulundusmaa (abikaasade ühisomand) Läänemaal Ridala
vallas Kiviküla külas, 1295032; maatulundusmaa (abikaasade ühisomand) Läänemaal Ridala vallas Kiviküla
külas, 1295132; elamumaa (abikaasade ühisomand)
Harjumaal Viimsi vallas Haabneeme alevikus, 198102;
korteriomand (abikaasade ühisomand) Tallinnas, 74156.
7. Sõiduauto UAZ (1988) (abikaasade ühisomand). 8.
Ei ole. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet; SEB Eesti Ühispank, 1 arveldusarve; Nordea Bank Finland Plc, 1 arveldusarve ja 1 krediidiarve. 10. Nordea Bank Plc Eesti filiaal, 1074858 krooni (abikaasade ühiskohustus); AS
Nordea Finance Eesti, 229215 krooni. 11. Ei ole.
(30.12.2005)
1. Endel Lepik. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Vallavalitsus. 5. 18 000 krooni, lisatasu 2000 krooni. 6. Kinnistu (ühisomand); ehitusjärgus maja (ühisomand). 7. Sõiduauto Mitshubishi (1993); sõiduauto UAZ-469 (1990),
Sõiduauto UAZ-469 (1989). 8. Ei ole. 9. Hansapank, 2
arveldusarvet, Ühispank, 1 arveldusarve. 10. 400 000
krooni, 380 000 krooni. 11. Ei ole. (30.12.2005)
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Talimängudelt tubli seitsmes koht

SÕNUMID

Valdade XIV talimängud lõpetati finaalvõistlustega Tamsalus
11.-12. veebruaril,
Viimsi jõudis lõppvõistlustele males ja
lauatennises.
Kõrvemaa suusarajad on igaaastaseks magnetiks ka Viimsi
tervisesportlastele.

Meie maletajad said 12 finalisti
seas sarnaselt eelmisele aastale
8. koha, võistkonnas mängisid
Ain-Valdo Müütnik, Kalev Tõnts,
Ester Leuska, Georgi Mahmurov
ja Kristiina Ehala. Viimasena mainitud noorliikmed olid sel aastal
tublimad punktitoojad. Parim
vald males oli Kohila.
Lisaks läks punktiarvestusse
meeskorvpallurite esinemine
ning suusatamine. Suusakoondis – Raivo Pärnpuu, Urmo
Alling, Manivald Luidre, Aleksander Tishtshenkov, Aare Piirsoo, Kaido Metsma, Hurmas
Kleemann, Jaan Viirmaa, Andres
Jaanus ja Lauri Jaanus – võttis
kahel päeval toimunud individuaal- ning teatesõitude kokkuvõttes 9. koha. Individuaalselt tuli meeste põhiklassi võitjaks 10
km distantsil Raivo Pärnpuu ajaga 26.06,5, edestades teise koha
saanud eakaaslast ligi poole minutiga.
Vanemate veteranide 5 km
sõidus
jõudis
Aleksander
Tishtshenkov hõbemedalile ajaga 14.53,6. Suusatamise võitis
ülekaalukalt korraldajavald Tamsalu. Samas avati pidulikult Tamsalu valgustatud suusarada, millest meilgi tasuks mõõtu võtta.
Viimsi korvpallikoondis koosnes enamjaolt Haabneeme korvpalliklubi ja Viimsi korvpalliklubi liikmetest ning jõudis eelvõistlusel saavutatu põhjal 9.-12. kohale. Mullusega võrreldes oli see
tubli abi üldtulemuse saavutamisel. Parim korvpallimeeskond tuli sel aastal Tabivere vallast.
Kui meie suusakoondis kahanes haiguse tõttu kahe mehe
võrra, siis lauatennisevõistkonda
puges haigus sisse sedavõrd, et
mõttetu oli finaalvõistlusele viimast kohta nõudma minna. Nii
tuligi leppida eelvõistlusel kätte
võideldud viimase – 16. kohaga.
Üldkokkuvõttes saadi nelja arvessemineva ala punkte kokku
lüües 55 valla hulgas 7. koht,
mis oma maakonna teiste valdadega mõõtu võttes on parim.
Võitjaks tuli taas Tartu vald.

Suusatajad tõid medaleid
Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses
4. veebruaril peetud Harjumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises kujunesid tänavu päris karmiks katsumuseks.
Jaanuari lõpuks välja kuulutatud
võistlused lükati külmalaine ja kehvade lumeolude tõttu nädalaks edasi, aga
ilmataat ei jätnud ikka kiusu. Võistluspäeval näitas kraadiklaas stardipaigas 19 miinuskraadi ja see sundis suusatajaid näokaitsete taha varjuma.
Meie suusabuss oli küll pooltühi,
aga sellegipoolest oli lumel üle paarikümne Viimsi harrastaja, kellest 17
tõmbasid selga ka võistlejanumbri.
Medalivääriliselt sõitis naisveteranide
N45 klassis Riin Õng, saavutades 3
km ajaga 13.21 pronksautasu.
Meesveteranide M40 klassis said
Viimsi mehed kuus esimest tulemust.
Kiireim oli Manivald Luidre 5 km ajaga 14.35, teine Aare Piirsoo ajaga
15.02 ja kolmas Hannes Pool ajaga
15.57.
M50 klassis võidutses Aleksander
Tishtshenkov, läbides 5 km ajaga 15.09.
M60 klassis sai hõbemedali Jaan Viirmaa, kes sõitis 5 km ajaga 16.40.
Kõige pikemal, 10 km distantsil
osales viimsilastest vaid Kalev
Kreekman, läbides võistlusmaa ajaga
31.33 ja jäädes selle tulemusega 4.
kohale. Rajalt tulles olid mõnelgi sõrmed-varbad jääs, aga mis parata –
ega suusatamine suveala olegi.

Tiia Tamm,

spordimetoodik

Harju parimad sportlased
on Galija Sattarova ja
Marek Nõmm

Tiia Tamm

Eesti valdade 14. talimängude võitjad meeste põhiklassi 10 km suusatamises, keskel võitja Raivo Pärnapuu.

SÕNUMID
Eesti Raadiol internetis
Torino OM erilehekülg
Internetis on avatud Eesti Raadio
erilehekülg Torino olümpiamängudel toimuva kajastamiseks.
Erileheküljelt aadressil www.
er.ee/torino2006 on võimalik kuulata ülekandeid reaalajas ning
järelkuulata kõiki ülekandeid, mitmeid Olümpiaraadio rubriike ja
päeva intervjuusid sportlastega. Samuti on seal üleval Olümpiaraadio
ülekannete ajakava.
Eesti Raadio teeb internetilehekülje arendamisel koostööd ka
Postimees Onlinega, kus on saadaval värsked olümpiauudised. 26.
veebruarini on Vikerraadios kavas
kuni 110 tundi otseülekandeid Torinost.

MÄRTSIKUU SPORDIKALENDER
28. veebruar, al kl 12

VASTLAPÄEV

Viimsi Pargimäel

4. märts kl 12

VIIMSI KARIKAVÕISTLUSED
ERGOMEETRISÕUDMISES

Viimsi spordihall

10. märts

Harjumaa omavalitsusüksuste
TALISPORDIPÄEV

Jõelähtme

11. märts kl 10

Viimsi valla MEISTRIVÕISTLUSED
LAUATENNISES

Rannapere pansionaat
Haabneemes

18. märts kl 12

Viimsi valla MEISTRIVÕISTLUSED
MURDMAASUUSATAMISES

Rohuneeme

18. märts

Viimsi KARIKAVÕISTLUSED KORVPALLIS

Viimsi spordihall

18. märts

Harjumaa MEISTRIVÕISTLUSED
LAUATENNISES

Tallinn

21. märts

Viimsi noorte vaheajaturniir JALGPALLIS

Viimsi spordihall

31. märts kl 15

SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused lastele ja
kl 17 Viimsi valla MEISTRIVÕISTLUSED
UJUMISES

SPA Viimsi Tervis

Harjumaa 2005. aasta parimateks
sportlasteks valiti allveeujuja Galija
Sattarova ja orienteeruja Marek
Nõmm, primaks võistkonnaks osutus
käsipalliklubi HC Kehra, teatas maavalitsuse avalike suhete nõunik Evelin
Uibokand.
Parimaks naissportlaseks valitud
Galija Sattarova Maardu allveeujumise klubist on viiekordne Harjumaa parim naissportlane. Ta on saavutanud 2.
koha Euroopa meistrivõistlustel 50 m
sukeldumises ja 50 m akvalangiujumises ning 3. koha maailmamängudel
50 m sukeldumises. Sattarova on ka
viiekordne Eesti meister lestaujumises.
Parim meessportlane orienteeruja
Marek Nõmm spordiklubist Saue Tammed oli Harjumaa parim meessportlane ka 2004. aastal. Nõmm on teateorienteerumise maailmameistrivõistlustel saavutanud 11. koha.
Parima võistkonna tiitli saanud
käsipalliklubi HC Kehra on Eesti käsipalli karikavõistluste võitja. HC Kehra
on väga pikkade traditsioonidega, hea
järelkasvuga ning aktiivselt tegutsev
klubi Harjumaal.
Elutööpreemia «Meie tee juht,
meie õpetaja» Harjumaa teenekale
sporditegelasele läks Aruküla käsipallitreenerile ja õpetajale Heino Ojasoole. Ojasoo on Harjumaa käsipalli traditsioonide rajaja ja hoidja ning aastaid olnud Harju laste ja noorte spordikooli direktor.
Parimate sportlaste tunnustamise
traditsioon on Harju maakonnas üks
vanemaid, püsides aastast 1956.
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Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks. Ravi. Kogemustega ja
sertifitseeritud naismassöör. Tel
510 6731.
Otsime eramusse Püünsis kodukoristajat 1 kord nädalas.
Tel 605 1199 ja 5648 3843
Metalli koristamine.
Tel 5695 7713.
Müüa väga ilus ja korralik lapse kirjutuslaud ja u 2 m kõrgune nurgariiul. Värv õrn roosakas-beež. Hind
2000 kr Näha saab Haabneemes.
Tel 566 77 556.
Ostan vallasvara ja aitan maade
erastamisel. Tel. 566 34 005.

Vajatakse hooldajat Randverre vanemale meesterahvale päevasel ajal.
Tasu kokkuleppel. Tel 5647 0 031.
Vajatakse töölisi-klaasplasttoodete
valmistajaid. Võimalik väljaõpe.
Töötasu alates 50 kr/tund.
Tel 502 8931 ja 601 6607.

Avatud disaini- ja moesalong

Otsin ausat, töökat ja usaldusväärset koristajat 4-toalisse ridamaja
korterisse Haabneeme keskuses 12 korda kuus. Peres on kaks liiget
ja kaks kassi. Kontakt: Kristel,
56289328.

Kaluri tee 5, Haabneemes

• rätsepatööd naistele ja meestele
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus
• parandustööd

SURVEPESU, UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE, KOGUJATE TÜHJENDUS, 24 h, tel 55 46 867, OÜ Vesirott.

Firmadele pakume logode
kujundamist ja tikkimisteenust,
vabaaja ja reklaamiriided.
Tel 630 6183 ja 529 8020
info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Kallis Aiamaailma klient!
Oleme kolinud.
Asume uuel aadressil Haabneemes Kaluri tee 5
(Esmari majas Hansapanga ja Postiga samas
hoones).
Oled oodatud!

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
(50 cm, lepp)

Hind koos kohaletoomisega
380 kr/m³
Info tel 775 2018 ja 527 8041

Kevad ei ole kaugel!
Viljapuude lõikus alates 150 kr
Lehtpuude tagasilõikus alates 1500 kr
registreerimine ja informatsioon
tel 609 8300
OÜ Grün-E
Haljastus ja heakorratööd

Uudishimu on meie energiaallikas!
Restoran Viimsis
vajab köögitöölist
Helistada tel 6061155
või 6061016

Ilusalong Iiris
hotell Athenas
Haabneemes
Sõpruse tee 9

• kosmeetik
• juuksurid kogu perele
• maniküür
• pediküür
• AVON-i piirkondlik esindus

Soovite osta, müüa
oma kinnisvara Kinnisvaraekspert aitab teid

hinnakirjad leiate hotelli
koduleheküljelt
www.hotellathena.ee
Oleme avatud E-R 9–20
Laupäeviti ettetellimisel

Avasime uue info- ja müügikeskuse Pirita TOP-Hotellis. Tutvustame meelsasti võimalusi kuidas säästa nii keskkonda kui
raha küttekulude arvelt. Ootame huvilisi argipäeviti 10–17.

603 5909
5650 3900
iiris.salong@mail.ee
SÕBRAPÄEVAPAKKUMINE:
14. veebruar–14. märts
PEDIKÜÜR
koos parafiinimaskiga
ainult 190 krooni!

Priit Vooglaid
maakler
626 4259 • 51 30 707
priit.vooglaid@bpe.ee

Mare Saksa
atesteeritud maakler
626 4257 • 52 71 223
mare.saksa@bpe.ee

www.bpe.ee

Soojuspump OÜ I Regati pst. 1 I tel. 639 6799 I www.ivt.ee
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Majahaldjas
lahendab
Teie eramuga
seotud probleemid
24h

• eramute hooldus- ja haldus
• remondi- ja viimistlustööd

Lepingulistele klientidele
soodustused
Tel 5451 6035

Küsi pakkumist:
info@majahaldjas.ee

Tule veeda lõbus sünnipäev
või muu tähtpäev Pirita
Bowlingclub’is.
Selleks on meil pakkuda
erinevaid pakette nii lastele
kui ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon

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

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

mahe- ja tervisetoodete
kauplus Looduse Laegas
Oleme avatud E-R 10-18,
L 10-14.
Tel 609 0492

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

