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Abivallavanem Toivo
Kratt selgitab, mis
muutub valla jäätmekorralduses.

Loe lk 2

Enna Sirkel annab
ülevaate kevadest Viimsi kultuuripõllul.

Loe lk 6 ja 8
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Viimsi keskkooli õpilasesinduse
tegevuspõld on lai
Viimsi keskkooli õpilasesindus tähistas 20. aprillil oma
8. sünnipäeva, sel puhul
olid õpilasesinduse president Karin Pool ja kooli
noortejuht Kadi Kallau lahkesti nõus vastama ka
Viimsi Teataja küsimustele.
Kuidas õpilasesindus sündis?
Karin Pool: Viimsi keskkooli õpilasesinduse asutamisajaks loeme 23. aprilli
1998, mil toimusid esimesed õpilasomavalitsuse presidendi valimised. Õpilasesinduse, toonase õpilasomavalitsuse
esimene president oli Lauri Lagle.
Kädi Kallau: Mina töötan Viimsi
keskkoolis alles eelmise aasta sügisest ja
seetõttu saan kõnelda põhiliselt selle õppeaasta põhjal. Selline organisatsioon on
nii õpetajatele kui õpilastele kindlasti
oluline. Esinduskogu on tarvis informatsioonilise selguse huvides. Kõige lihtsamalt öeldes tegelevad esinduse liikmed
ju info kogumise, selle selekteerimise ja
analüüsiga. Interpretatsiooni tulemusel
sünnivad (uued) otsustused. Igasugused
otsustusõigusega rühmitused luuaksegi
kaose vähendamise eesmärgil. Nii nagu
riigile on vajalik parlament ning valdadele ja linnadele volikogud.
Koolis pole õnneks ka võimu kuritarvitamine suureks ohuks. Viimsi õpilaste
esindajate puhul küll midagi pahatahtlikku silma ei hakka. Pigem eneseohverdused ja vabatahtlik töö.

Üks viimatisi ettevõtmisi oli teil
oma kooli uue logo loomine. Kas

sellele eelnes palju vaidlusõhtuid?

Millised olid nüüd juba lõppeva
kooliaasta võidud-kaotused õpilasesinduse jaoks?

VIIMSI KOOL – KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL
Viimsi Kool on avatud kõigile. Siin koheldakse õpilasi võrdselt, luuakse eeldused
ja võimalused inimisiksuste igakülgseks harmooniliseks arenguks.
Viimsi Kooli logo ja värvid sümboliseerivad nelja ürgelementi:
ÕHK – taevasinine
MAA – leheroheline
VESI – mereroheline
TULI – tulipunane
Logo elemendid asuvad ringil, mis kannab endas harmoonia ja looduse igavese ringkäigu sõnumit. Lõpust
sünnib alati uus algus. Igal kevadel saadab kool teele
ühe lennu ja sügisel võtab vastu uue.
Koolis on neli kooliastet. Igaüks neist vastab ühele ürgelemendile, mis sobib vastava astme õpilaste eale iseloomulike tunnusjoontega.

I KOOLIASTE
Õpin
Hoolin
Kasvan

II KOOLIASTE
Mõistan
Austan
Avastan

GÜMNAASIUM
Vastutan
Esindan
Suudan
Iseseisvun

III KOOLIASTE
Tunnen
Uurin
Loon
Innustun

Koolist lahkudes on noormees või neiu valmis esindama ennast, oma kogukonda,
rahvast ja riiki.

Vastuvõtt Viimsi
keskooli 10. klassi
Kõigile järgmisel õppeaastal Viimsi
keskkooli 10. klassi kandideerijatele toimub kirjalik test laupäeval,
6. mail 2006 kell 15 Viimsi keskkoolis (Männi tee 2, Haabneeme).
Eelregistreerumine kooli kodulehel
alates 17. aprillist 2006.
Kirjaliku testi edukalt läbinud 10.
klassi õpilaskandidaatidele toimub
vestlusvoor 17.-31. maini. Vastav nimekiri koos vestluse ajaga avaldatakse
tähestikulises järjekorras kooli kodulehel hiljemalt 16. maiks.
Täpsem info kooli kodulehel www.
viimsi.edu.ee rubriigis Vastuvõtt gümnaasiumi telefonil 6 066 902 või
e-posti aadressil: karmen@viimsi.edu.ee

Karin Pool: Kooli uue brändi loomises osales õpilaste esindajana Lauri Hirvesaar, mina asusin Lauri kohale alles
siis, kui tema eelmisel kevadel keskkooli lõpetas. Siis oli logo juba enam-vähem
valmis. Kooli uue logo sümbolid kujutavad nelja põhielementi – maa, õhk, tuli
ja vesi. Neli sümbolit, neli kooliastet. Idee
seostada sümbolid ja kooliastmed tuli
just nimelt õpilasesinduselt. Meie seadsime ka elemendid ja kooliastmed vastavusse ja kirjutasime sümbolid lahti.
Kädi Kallau: Mina sellesse komisjoni ei kuulunud, Karin ja Leelo teavad sellest kindlasti paremini rääkida.

Karin Pool: Suureks võiduks võib pidada väga tugeva meeskonna moodustumist. Meil ei ole terve selle aasta jooksul ükski inimene lahkunud, seega on
meeskond hästi kokku kasvanud ja tugeva koostöövaimuga. Kui rääkida sellistest võitudest, mida saaks kuidagi
mõõta, siis need on kindlasti meie korraldatud üritused, mille kvaliteet tõusis
sel aastal märgatavalt.
Siinkohal tooksin eraldi välja sõbrapäeva tähistamise, millega suutsime minu hinnangul suurepäraselt hakkama
saada, samuti õpilasesinduse koolituse,
mis leidis aset kõigi vingerpusside kiuste ja mis meile meeskonnana taaskord
tohutult palju andis. Kaotuseks võib pidada meie kaht ebaõnnestunud üritust
ja aeg-ajalt esinevaid pingeid suhetes
kooli juhtkonnaga, ent see kõik läheb
mööda.
Kädi Kallau: Kui hoobilt öelda, kas
ülekaalus on võidud või kaotused, siis
pole siin mingisugust kahtlust. Võidud
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Karin Pool (paremal): «Mida paremini õpilasesindus oma tööd teeb, seda
rohkem säravad meie kaasõpilaste silmad hommikul kooli tulles.» Kädi
Kallau lisab, et esinduse töös on võidud selges ülekaalus.
Tõnu Toomeoja
kaaluvad igasugused kaotused kuhjaga
üles. Tagasilöökide puhul, näiteks korralduslikus töös, mõnd projekti vedades,
on oluline nendest õppimine. Mingeid
suuri prohmakaid pole juhtunud. Võitudeks saab kindlasti pidada õpilasesinduse liikmete isiklikke kogemusi organisatsiooni tegevuses – osalemine kooli arengukava, koolivormi statuudi koostamisel
jne.

Kuidas edasi?
Karin Pool: Pean ütlema, et tulevikuväljakuvaated on meil väga head – tegevuspõld suur ja lai ning tahet jääb ülegi.
Sügisel valime uue presidendi, kes minu
järje üle võtab ja loodetavasti asja jõudsalt edasi viib. Uus maja ning sellega

kaasnevad palju paremad tingimused ja
võimalused soosivad meie arengut veelgi. Varsti peaks kättesaadav olema Viimsi keskkooli arengukava, kust võite leida
ka õpilasesinduse küllalt mahuka arengukava. Nii palju võin öelda, et kindlasti kavatseme edasi arendada meie kooliraadio tööd ning lähitulevikus on silmapiiril kooli häälekandja asutamine ja
väljaandmine.
Kädi Kallau: Hea on tõdeda, et kõige aktiivsemad ja praegu keskkooli lõpetavad noored jälgivad ja innustavad nooremaid tekkinud traditsioone üle võtma.
Õpitakse ju eelkõige vanemate koolikaaslaste eeskujude toel. Olen üsna kindel, et sügisel läheb esinduse töö vähemalt sama edukalt edasi kui seni. Kindel
alus on aastatega loodud.

Viimsi keskkooli direktor
Leelo Tiisvelt õpilasesinduse rollist

J

uhtkonna poolt vaadatuna
on esinduse roll koolis juhtimisprotsessis osalemine.
Oleme seda võimaldanud. Õpilasesinduse liikmed osalevad hoolekogu ja õppenõukogu töös, samuti peamiste dokumentide
(arengukava, õppekava, kodukord) ja eri kordade loomis- ja
muutmisprotsessis. Kooli arengukavas on eraldi lisana olemas ka
esinduse arengukava.
Õpilasesinduse missioon on olla sillaks õpilaste ja pedagoogide vahel. Kool
peab lähtuma õpilase ja temaga seotud sidusrühmade vajadustest, soovidest ja huvidest. Dialoog esinduse ja juhtkonna vahel aitab teha õigemaid ja kaasaegsemaid
õppe- ja kasvatusalaseid otsuseid.
Juhtkonna eesmärk on õpetada noori
läbi rääkima, oma tegevust planeerima,
projekte läbi viima ning innustada tegutsema operatiivselt, arukalt ja vastutustundlikult.
Meie koostöös on olnud raskemaid ja
kergemaid aegu. Raskused tekivad kooli
mitte just väga tavapärase ja alles kuju-

neva struktuuri tõttu; esineb koordineerimis- ja
kommunikatsiooniprobleeme. Aga samas on ka koos
istutud, vaieldud ja lahendusi leitud. Me täiendame
teineteist. Lihtsamaks on
õpilasesindus koolielu
muutnud aga tänu sellele,
et nad on pea sajaprotsendiliselt võtnud enda kanda
koolivälised õpilasüritused,
saades sellega hakkama professionaalsel
tasemel – eelarve koostamisest kuni koolimaja turvamiseni. Meeskonnana on
esindus kohati isegi juhtkonnale eeskujuks, sest nad taluvad muutusi paremini
ja on näidanud ennast paljude uute ja
mõistlike ideede generaatorina.
Viimsi keskkooli ajaloos saab juba
rääkida õpilasesinduse eelsest ja esinduse
ajastust. Esinduseelse ajastu õpilased
olid tuimemad ja kartlikumad, kuid kindlasti ka rahulikumad. Õpilasesinduse
ajastu Viimsi kooli õpilane on teadlikum,
initsiatiivikam, söakas, iseseisev ja mis
peamine, motiveeritum.

1. klasside lastevanemate
infotund 9. mail
INFOTUND kõigile sügisel kooliteed
alustavate laste vanematele toimub
teisipäeval, 9. mail kell 18 Viimsi
keskkooli aulas aadressil Männi tee 2,
Haabneeme (koolimaja II korrusel).
Vestleme probleemidest, mis võivad tekkida lapse koolitulekuga.
Ühtlasi on võimalik registreerida
lapsi 1. klassi. Selleks tuleb kaasa võtta lapse sünnitunnistus (koopia esitamiseks).
ALGKOOLIPERE KUTSUB
kõiki emasid-isasid
osa saama
igakevadisest

EMADEPÄEVA
KONTSERDIST
neljapäeval, 11. mail kell 18
Viimsi keskkooli aulas.

Viimsi keskkooli
Viimsi muusikakooli
MTÜ Viimsi
Huvikeskuse

ÜHINE
KEVADKONTSERT
toimub esmaspäeval,
15. mail kell 18
Estonia kontserdisaalis.
Ootame rohket osavõttu!
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Järgmine samm jäätmeveo korraldamisel
on jäätmehoolduseeskirja kinnitamine

KUUJUTT

Elle Kristlepp,

Lubja külavanem

Koduümbrus
korda!

L

ugupeetud külaelanikud ja kõik
teised, kes te siinkandis viibite!
Pöördun teie poole palvega
mitte reostada meie kaunist loodust
prahiga, mis nüüd kevadel lume alt
välja sulanuna niigi silma riivab.
Kellelegi ei tohiks käia üle jõu
oma järelt koristada ja jälgida, et ka
teised seda teeksid. Ei meeldi ju meile kellelegi, kui peame elama nagu
prügilas, seepärast palun külavanemana hoolitseda oma kodukoha
ümbruse heakorra eest. Juhtige sellele ka nende tähelepanu, kes heakorra tähendusest ise aru saada ei taha.
Lubja tee äärde maanteekraavi
on veetud prahti – näib, et lausa autokoormate viisi. Metsaaluseid ja
ümbruskonda aga asuvad heakorrapäevadel koristama õpilased, seega
paljude prahiloopijate oma lapsed.
Mõelgem siis puhtuse säilitamisele
juba kodurahu huvides.
Mai keskel paigaldatakse Lubja
küllal nagu teistessegi valla küladesse, suured prügikonteinerid. Ka siin
peab meelde tuletama, et need ei
ole mõeldud mitte ehitusprahi ladustamiseks, vaid eelkõige suurte
esemete, nt kodumasinate jmt äraviskamise paigaks.
Vaid üheskoos suudame tagada
puhta ja kauni elukeskkonna – igaüks eraldi ja kõik koos!

MAIKUU

KONTEINERITE KAVA
5-7 MAI
• KÜ Männi tee 6, Haabneeme alevik, Männi tee 6
• KÜ Niidu Maja, Püünsi küla, Niidu
tee 1
• Kelvingi küla, külakeskuse hoone
juures
• Muuga küla, Puhkuse tee/Koduranna tee
• Muuga küla, Metsaserva tee lõpp
• Muuga küla, Randoja tee 13 platsil
• Miiduranna küla, Miidurannatee/
Kallaku tee
• Miiduranna küla, Miiduranna tee/
Tormi tee
• Miiduranna küla, Miiduranna tee/
Kalda tee
• Rohuneeme küla, Väike-Ringtee
pumbamaja kõrval
• Rohuneeme küla, bussi lõpp-peatuse juures
(jätkub LK 13)
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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.

Viimsi valla jäätmekava on
volikogus heaks kiidetud.
Volikogu järgmine samm
korraldatud jäätmeveole
üleminekuks on vastava
korra ja uue jäätmehoolduseeskirja kinnitamine.
Jäätmehoolduseeskiri on jäätmehoolduse korraldamise alus kohaliku omavalitsuse territooriumil. Vastavalt seadusele
peab jäätmehoolduseeskiri jagama elanikule teavet, kus ta saab ära anda kodumajapidamises tekkinud jäätmed olmeprügist ohtlike jäätmeteni välja. Meie
vald on tervikuna üks jäätmeveopiirkond.
Jäätmeseadus ütleb, et eeskirjaga
peavad olema hõlmatud jäätmekäitluse
ja jäätmete hoidmise korralduse ning
sellega seotud tehnilised nõuded, isegi
kogumismahutite tüüp, nende materjal,
suurus, konteinerite alus ja paiknemine.
Sellesse dokumenti pannakse kirja
ka jäätmetest tervisele ja keskkonnale
tuleneda võiva ohu vältimise ja vähendamise meetmed. Olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt peab
toimuma vähemalt kord nelja nädala
jooksul. Ka eeldab see dokumendist järelevalve korraldamist jäätmekäitluse
üle.
Uue jäätmeseaduse tähtis nõue on
rakendada korraldatud jäätmevedu tiheasustusaladel, sest prügistamine sõltub otseselt jäätmevaldajate jäätmeveoga hõlmatusest. Korraldatud jäätmevedu ei rakendata mitte jäätmevedajate
hüvanguks, vaid elukeskkonna parandamiseks. Oluline suund tänapäeva
moodsas jäätmekäitluses on jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus.

Teenuseid hakkab osutama
üks kindel firma
Kuna sel teemal on palju telefonikõnesid ja küsimusi esitatakse ka valla kodulehel, siis meenutan veel, et Viimsi
vald on üks jäätmeveopiirkond, mis tähendab, et siin hakkab edaspidi sõitma
ainult ühe firma prügiauto. See võimaldab ettevõttel pakkuda parimat hinda,

Jäätmeseadus nõuab korraldatud jäätmevedu, see omakorda aitab keskkonda puhtana hoida.
sest parema logistika tõttu vähenevad
administreerimiskulud oluliselt.
Meenutan ka, et korraldatud jäätmeveoga on automaatselt liitunud kõik
jäätmevaldajad, kes on kantud jäätmevaldajate registrisse. See register on kinnistupõhine, mis tähendab, et iga majapidamise puhul eeldatakse ka jäätmete
teket.
Konkursi korras valitav jäätmevedaja sõlmib jäätmevaldajatega uued lepingud, endised lepingud kaotavad kehtivuse uuele firmale ainuõiguse andmise
momendist.
Teenus loetakse osutatuks ka siis,
kui jäätmevaldaja ei ole vaatamata ko-

hustusele lepingut sõlminud. Lepingu
sõlmimata jätmine on Viimsi valla heakorraeeskirja rikkumine.

se aasta 16. oktoobril valimiskastide
juures ka tuhanded viimsilased. Paraku on Isamaaliidu poolt koalitsiooni
moodustanud volinikud seisukohal, et
maksavad ainult neile antud hääled ja
opositsioon on vaid selleks, et teda
kõikvõimalikul viisil mõnitada ja tema
peal võidujoovastuses jalgu trampida.
Kuidas teisiti saab mõista kõigi opositsiooni jäänud volikogu liikmete blokeerimist volikogu komisjonide (kaasa
arvatud revisjonkomisjoni!!) tööst.
Oma tahteavaldusele osaleda volikogu
komisjonide töös saadi volikogu liikme
Peeter Kukk`i suu läbi vastuseks, et
see on võimalik vaid juhul kui mõni
olemasolev komisjoni liige koosoleku
ajal magama peaks jääma!
Sellist olukorda, kus volikogus
opositsiooni jäänud volikoguliikmetelt
võetakse ära elementaarne õigus valla
asjades sisuliselt kaasa rääkida, pole
Viimsi valla pärastsõja aegses ajaloos
veel kunagi juhtunud. Vaevalt see
oleks olnud võimalik ka enne Teist
maailmasõda.
Mari-Ann Kelam ütles ajalehe Viimsi Teataja vahendusel pärast enda vallavolikogu aseesimeheks valimist järgmiselt: «.....vajame murrangut senises
juhtimisstiilis, et kellestki ei sõideta
automaatselt üle ning et hakatakse
kandma ühist vastutust kodanikusõbraliku ja ausa asjaajamise eest.»
Sellist sõnade ja lubaduste lahknevust tegelikest tegudest mäletab Eesti
ühiskond vaid kommunistlikust režii-

mist. Sellestsamast, mille olemasolu
on nüüd lõpuks hukka mõistnud ka
Euroopa Nõukogu. Paraku kestab meil
siin Viimsis selline mõttelaad kenasti
edasi.
Avaldame kahetsust, et Viimsi valda juhitakse demokraatia põhimõtteid
eirates!

Hinnatõus pole tõenäoline
Jäätmevedaja valitakse konkursil
kolmeks aastaks. Erandkorras võib vallavalitsus teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Seda juhul, kui kodanik esitab põhjendatud avalduse ja korraldab
jäätmekäitluse, lisades ka kirjaliku selgituse tähtaegade ja prügila kviitungid
oma jäätmekäitlemise korraldamise
kohta. Vallavalitsusele pole jäätmeveo-

ga mitteliitumisel piisav kinnistuomaniku väide, et «minul prügi ei teki».
Elanike vestuseis on suuresti tingitud hirmust hinnatõusu ees. Seda ei pea
siiski kartma – nende kohtade praktika,
kus uus süsteem on rakendunud, näitab,
et teenus on kohati odavamaks läinud,
kuna ühel firmal, kes piirkonnas tegutseb, on logistiliselt võimalik oma tegevust paremini korraldada.
Vallavalitsus on jätkuvalt valmis vastama kõigile küsimustele, mis vallakodanikel korraldatud jäätmeveole üleminekuga seoses tekivad.

Toivo Kratt,

abivallavanem

KIRJAD
Toimetuselt: Eelmises lehenumbris
kirjutasime eelarvetemaatikaga seonduvalt ka vallavolikogu opositsionääride esitatud avaldusest ja volikogu
esimehe vastulausest sellele. Paraku ei
võimaldanud seekordne lehe maht
neid avaldada täismahus. Teeme seda
nüüd.

AVALDUS

T

äna, 28. veebruaril 2006. aastal,
on Viimsi vallavolikogule esitatud vastuvõtmiseks valla 2006.
aasta eelarveprojekt. Eeldades ja lootes, et nimetatud eelarveprojektiga on
tehtud sisutihedat tööd, teatame, et
Viimsi vallavolikogu opositsioonis olevad liikmed ei saa kahjuks hääletada
selle vastuvõtmise poolt ega ka selle
vastu. Miks?
Iga otsus, ettepanek, lähenemine
või prioriteedi seadmine sünnib nii või
teisiti mõttetöö, arutelu, vaidluste ja
erinevate seisukohtade kaitsmise tulemusena. Just selleks on olemas volikogudes vastavad komisjonid. See võimaldab otsustada demokraatlikult,
mis on omakorda kogu vaba maailma
alussambaks. Soov oma asju ise otsustada, teha seda kõiki asjasthuvitatuid ja
osapooli ära kuulates ning nende seisukohti arvestades, viis omal ajal Eesti
Vabariigi tekkeni.
Omad asjad ja huvid on ka Viimsi
valla elanikel. Selle nimel käisid eelmi-

JAAN ALVER, AARE ETS, KAIDO METSMA,
VALLO PALVADRE, MADIS SARETOK,
ENN SAU, ANTS SAVEST

Volikogu esimees
Aarne Jõgimaa:

O

positsiooni avaldus on silmakirjalik ja viimsilasi eksitav üllitis.
Jääb mulje, et reformierakondlased on välja töötanud uue demokraatia definitsiooni: «Demokraatlik
on vaid selline otsus, mille vastuvõtmist on toetanud reformierakondlased.» Nii tuleb sellest avaldusest aru
saada, sest avalduse autorite arvates
pole demokraatlik see, kui võimul olevad demokraatlikult valitud koalitsiooniliikmed (Isamaaliit, Viimsi Ettevõtjad, Res Publica ja Keskerakond) Viimsis asju otsustavad.
Opositsioonil oli võimalus 2006.
aasta eelarve (selle esialgne eelnõu on
tegelikult koostatud täna opositsioonis
istuvate isikute poolt eelmisel aastal)
menetluse käigus esitada küsimusi, te-

ha parandusettepanekuid jms. Ettepanekuid tegi vaid Leelo Tiisvelt ja nendega arvestati. Kahjuks on tänane opositsioon asunud volikogu töö täielikule
eiramisele.
Opositsionäärid tulevad küll enamasti kohale, aga ei hääleta ühegi küsimuse puhul ei poolt, vastu, ega näita
üles ka oma erapooletust. Hääletamise
ajal nad ei tõsta ühegi võimaliku variandi puhul kätt. Sellist ükskõiksust
näidati üles ka reformierakonna liikme
Leelo Tiisvelti ettepanekute suhtes,
mis võib olla üheks põhjuseks, et ta on
palunud peatada oma liikmelisuse volikogus.
Opositsionäärid ei kasuta oma õigust valla asjades kaasa rääkida ja süüdistavad selles koalitsiooni. See on ju
väga silmakirjalik. Põhjus, miks opositsiooni esindajad komisjonides pole, on
kõigile teada. «Rindejoon» volikogus ei
lähe mitte Isamaaliidu ja Reformierakonna vahelt (nagu avalikkusele võib
näida), see joon on endistest võimumeestest mahhinaatorite ja ülejäänute
vahel. Seda veelahet on raske, et mitte
öelda võimatu ületada.
Koostöö opositsiooni ja koalitsiooni
vahel oleks normaalne ja konstruktiivsest koostöövõimalusest oli ka opositsioon teadlik, sest sellest räägiti valimiste järgselt kohe. Loodan, et nad
kollektiivset mälukaotust ei põe. Kuna
aga opositsioon volikogus tööd teha ei
taha, üllitab ta erinevaid avaldusi, et
oma tegematajätmisi õigustada.
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Veevärk on kulukas
Paljud inimesed on valla arendusnõunikult küsinud, kas ühistud ei võiks
ise hakata vee-ettevõtjaks; et miks
peab selleks olema Viimsi Vesi. Oleme oma ühistuga selle protsessi läbinud ja seepärast saan ka selgitada.
Vastavalt uutele seadustele on
vee-ettevõtja kohustatud täitma mitmeid rahaliselt kulukaid tingimusi.
Tuleb uuendada tehnovõrgud, soetada veepuhastusjaam, seda ka siis, kui
vesi on täiesti OK, samuti tuleb ehitada puhta vee reservuaar, mis tagab
tarbijatele päevase veevaru jmt. Arvutused näitasid kümnetesse miljonitesse ulatuvaid kulusid. Vaatasime
nende numbritega tõtt ja leidsime, et
kui me selle kõik ära teeme, siis on
odavam pesta end pudeliveega. Seepärast sõlmime Viimsi Veega mõlemale poolele kasulikel tingimustel lepingu trasside üleminekuks ühistult
neile.
Vee- ja aiandusühistud, kes seda
juttu ei usu, saavad muidugi ka ise
detailsemalt järele uurida need nõuded, mis seadusest tulenevalt veemüüjale pandud, ja rehkendada, kui
kalliks see läheb. Kui arengukava on
paigas ja rahaga kaetud, siis on koht,
millest läbirääkimisi alustada.
On kurdetud, et vee hind tõuseb.
Nii on. Ühel päeval muutub see looduslik ressurss hinnalisemaks kui
bensiin. Praegu on hinnavahe veel sajakordne, õnneks vee kahjuks.
Enne otsustamist tuleb palju rehkendada. Selleks kaalutlemisoskust!

Enno Selirand,

arendusnõunik

Lemmikloomad vajavad
vaktsineerimist
Valla kommunaalamet kannab jätkuvalt hoolt lemmikloomade vaktsineerimise eest.
Avaldame siinkohal loomaarst
Endel Pendin (telefon 56 56 55 54)
vastuvõtuajad. Marutaudisüst on tasuta, kompleksvaktsiini eest tuleb tasuda vaktsiini maksumus.
Palume kõigil, kes kavatsevad
märgitud päevadel loomaarsti külastada, kaasa võtta looma pass. Kui seda ei ole, siis eelneva vaktsineerimise
tunnistus.
Lisainformatsiooni saab külavanematelt ja kommunaalameti heakorraspetsialist Anne Talvarilt. (Valla kommunaalamet)

Koerte, kasside
vaktsineerimine maikuus
5. MAI
• kl 17-19 – Viimsi alevik, Nelgi
tee1
6. MAI
• kl 12-14.30 – Muuga küla, Randoja tee 13 platsil
• kl 15-17 – Muuga küla, 38 bussi
lõpp-peatus
7. MAI
• kl 11.30.-14.30 – Kelvingi
• kl 15-17 – Leppneeme, lasteaia
juures
• 17.30-18.30 – Tammneeme/Luhaääre tee nurgal
13. MAI
• kl 12-14.30 – Hansunõmme
• kl 15-17.30 – Randvere aedlinn
14. MAI
• kl 12-15 – Lubja küla
• kl 15.15-17 – Haabneeme alevik,
Ravi tee bussipeatus
27. MAI
• kl 12-14.30 – Pringi küla, Lahe
bussipeatus
• kl 15-17 – Püünsi küla, Püünsi
bussipeatus

Tulekahju Muuga sadamas

Pärastlõunal Muuga sadamas puhkenud
tulekahju tekitas inimestes suurt hirmu
ja hulgaliselt küsimusi. Suured sinise
suitsu pilved tõusid esialgu kõrgustesse,
liikudes hiljem lõuna ja kagu suunas. Kohe hakkasid helisema telefonid – inimesed tahtsid teada, mis põleb, kas on
plahvatuse ohtu, kas suits on kahjulik ja
kuidas peaks käituma.
Mina ei osanud elanike küsimustele
vastata. Helistasin numbrile 1313 ja sain
teada, et sadamas on süttinud väetiselao
transportöör ja seda on asutud kustutama. BNS-i teatel sai häirekeskus kell
16.08 teate põlengust väetiseladudes ja
kell 16.15 jõudis sinna esimene ekipaaž.
Väetise ohtlikkust silmas pidades kuulutati välja häire nr 3, mis tähendab kõrgeimat valmisolekut. Hiljem oli kohal
kokku kuus päästeautot, kolm kiirabiautot, kaks tõstukit, paakauto ja voolikauto, seisis BNS-i teates.
Õnneks suudeti tulekahju kustutada.
Ometi on paljud küsimused jäänud pädevate institutsioonide poolt seni elanikele selgitamata. Eriti huvitab kõiki see,
mida võetakse ette taoliste ohtlike sündmuste vältimiseks tulevikus, kuidas toimub elanike teavitamine ohu korral ja
millised on käitumisjuhised. Muuseas,
põlenguid on Muuga sadamas puhkenud
varemgi.
Meenub aastatetagune autokummide põleng, millle käigus eraldus suurtes
kogustes mürgist väävliühenditerohket
suitsu ja mida oli võrdlemisi raske kustutada, samuti suvine eriti ohtlik bensiiniaurude pihkumine, mis oleks võinud
viia väga raskete ja ettearvamatute tagajärgedeni. Olgu need viimasteks tõsisteks hoiatusteks, sest järgmised juhud ei
pruugi sugugi nii hästi lõppeda.

Madis Kaasik,

SÕNUMID

Söeterminal paigaldab
monitooringujaama
Õhu saastamise tõttu Harjumaa elanike terava kriitika alla sattunud Muuga
söeterminal teeb jõupingutusi puuduste
kõrvaldamiseks ja paigaldab aprilli lõpuks välisõhu monitooringujaama.
Keskkonnainspektsiooni, Jõelähtme valla ja Harjumaa keskkonnateenistuse esindajad on terminali territooriumile paigaldatava välisõhu monitooringujaama asukoha juba kooskõlastanud.
Seirejaam võetakse kasutusele välisõhu seisundi hindamiseks terminali
territooriumil. See võimaldab Muuga
söeterminalil reaalajas jälgida õhu tolmusisaldust ning jaamast saadav tagasiside aitab muuta tolmutõrje oluliselt
efektiivsemaks ning reageerimise operatiivsemaks.
Söeterminalil on kavas investeerida lähikuudel kokku 15,5 miljonit
krooni täiendavatesse keskkonnameetmetesse, mis peaksid muutma terminali tegevuse ümbruskonnale vastuvõetavamaks ja viima söetolmu tekkimise
riski miinimumini. Samuti jätkub terminali territooriumi heakorrastus, sel
kuul pannakse kasvama mitusada uut
istikut.
Söeterminal valmis koostöös Tallinna Sadamaga, investeeringu kogumaht oli 1,5 miljardit krooni. (BNS)

26. märts oli mitmes mõttes ebatavaline päev, sest
siis saadeti viimsele teekonnale ekspresident Lennart
Meri. Kuid mitte ainult see
kurb sündmus ei vajutanud
seda päeva Viimsi elanike,
Tallinna Pirita ja Lasnamäe
linnaosa, samuti Maardu
linna elanike mällu.

Randvere külavanem
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Pakterminal võib kütuse
käitlemist jätkata
Pakterminal võib senise saasteloaga
lubatud mahtudes kütuse käitlemist
jätkata, sest ei olnud väga suure tõenäosusega õhusaaste põhjustaja, teatas vallavalitsus märtsi lõpus.
Valla poolt ettevõttele esitatud küsimused said vastused. «Kui
Pakterminal soovib lisaks töödelda
bensiini butaaniga, millega võib kaasneda merkaptaanide eraldumine, peab
ta läbi viima mõõtmised laeva laadimisel ja siis antakse nende ainete käitlemiseks ühekordsed erisaasteload,»
ütles Viimsi vallavanem Urmas Arumäe.
Harjumaa keskkonnateenistuse juhataja Jaan Pikka ja Arumäe leppisid
kokku ka koostöö alustamises ja ühistes tegemistes välisõhu saastelubade
väljaandmisel.

Sellisena paistsid suitsupilved Randvere külast vaadatuna.

Regina Lilleorg

Maakondades on valminud tegevuskavad
Oktoobri algul esitasid maavalitsused siseministeeriumile tegevuskavad ohuolukordadega toimetulekuks ja nüüdseks
on ministeerium neile ka valdavalt kooskõlastuse andnud. Maakondade kriisireguleerimisplaanides on ära toodud võimalike hädaolukordade loetelu oma piirkonnas ja hädaolukorra lahendamise
juhtimise skeemid, elanike teavitamise
kord, päästetööde korraldus jpm vajalikku.

«Meie kriisireguleerimisbüroo on siseministeeriumisse saadetud maakondade plaanid üle vaadanud ja jälginud, et
kõik seaduses ettenähtud nõuded oleksid kriisireguleerimiskavades sees,» ütles ministeeriumi pressinõunik Katrin
Vides. «Praegu käivad asjakohased täiendustööd.»
Harjumaa kriisireguleerimiskavas äratoodud päästetööde korraldamise ja elanike teavitamise kord on küllap

hea lähtealus samalaadsete kavade
koostamisel ka valdades. Hädaolukordades on koostöö valla ja maakonna kriisireguleerimismeeskonna vahel kindlasti
väga vajalik. Eeldavad ju ohuolukorrad
kiiret teabevahetust eri ametkondade vahel ning samavõrra operatiivse sündmusinfo ja asjakohaste käitumisjuhiste
vahendamist külaelanikele.

Kai Maran

VIIMIS VALLA INVAÜHING
KUTSUB

Teema: Puuetega laste rehabilitatsioon
Esinevad: Dr. Lagle Suurorg – Tallinna lastehaigla
Margery Roosimaa – Astangu kutserehabilitatsiooni
keskus.
Oodatud on kõik erivajadustega laste vanemad ja hooldajad.

Alates 13. aprillist tiksub Haabneemes
bussipaviljoni lähistel uus ajanäitaja,
mille tegi ja paigaldas OÜ Saxby.
«Kell on väga täpne, selle järgi sõidavad bussid ning inimesed saavad oma
kellasid sättida,» ütles valla kommunaalameti juhataja Indrek Mäeküngas.
«Loodame, et pidevalt busside ootepaviljoni lõhkuvad vandaalid jätavad kella rahule.»

Tammneeme
külarahva
üldkoosolek

HARJUMAA PUUETEGA INIMESTE
NÕUKOJA TEABEPÄEVALE
4. MAIL ALGUSEGA KELL 17

Rannapere pansionaadi uues saalis aadressil Viimsi vald, Haabneeme, Kesk tee 1 (endine raamatukoguruum).

Valla ajanäitaja

Info ja registreerimine
kuni 3. maini:
Kairi Tozen-Pütsepp,
Viimsi valla
invaühingu juhatuse liige
Tel 5664 9571 või
kairito@hot.ee.

toimub
7. mail kell 12
Tammneeme ajaloolisel
sadamaalal
Päevakorras:
• Tammneeme arengukava arutelu
• Tammneeme külaselts
MTÜ moodustamine

Raivo Kaare
Tammneeme külavanem
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Stardiabi aitab ettevõtet
käima lükata

SÕNUMID
Enim ettevõtjaid Harju
maakonnas on Viimsis
Harju maavalitsuse teatel oli aprillis
maakonnas (väljaspool Tallinna) äriregistrisse kantud 8040 ettevõtjat.
Ettevõtlusaktiivsus Harjumaal kasvab pidevalt. Mullu lisandus 894 uut
tegijat, s.t keskmiselt 75 ettevõtjat
ühes kuus. Tänavu kolme kuuga on
lisandunud 350 ettevõtjat ehk keskmiselt 116 ühes kuus.
Omavalitsuste seas on kõige rohkem registreeritud ettevõtjaid Viimsi
vallas (1222) ja Maardu linnas
(793). Järgnevad Harku vald 707,
Rae vald 594, Saue vald 584, Saku
vald 549, Keila linn 478 ja Saue linn
442 ettevõtjaga.
Enim on äriregistrisse kantud hulgi- ja jaemüügiga tegelevaid ettevõtjaid (kokku 2376) ning finants- , kinnisvara-, üürimis- ja äriteenindusega
tegelevaid ettevõtjaid (kokku 1719).

Selgusid Harjumaa
Aasta Ettevõtja ja
Aasta Toetaja
29. märtsil kuulutas maavanem
Värner Lootsmann Vääna mõisas
välja Harjumaa Aasta Ettevõtja
2005, tiitli pälvis OÜ Vihterpalu
Mõis. Aasta Toetaja 2005 tiitli pälvis
AS Glamox HE.
Aasta Ettevõtja selgitati 14 kandidaadi seast. OÜ Vihterpalu Mõis
omanik ja juht Timo Juhani Lemberg
on edukas Vihterpalu mõisa taastamises ja korrastamises, investeerides
sellesse kümneid miljoneid kroone.
Mullu juunis avati mõisahoones suursugune ja stiilne konverentsikeskus.
Mõisa arendamine on kaasa aidanud
Harjumaa ühe ääreala Padise valla
arengule ning loonud piirkonda uusi
töökohti. Märkimisväärse panuse
eest piirkonna arengusse 2005. aastal andis maavalitsus tänukirjad veel
AS-le Svedbergs Ceramics ja
Plastone OÜ.
Aasta Toetaja selgus 11 kandidaadi seast. Võitja, AS Glamox HE
on laiendanud oma tööprotsessi Keila
sotsiaalkeskuse tööruumidesse, kus
toimub valgustite juurde kuuluvate
tarvikute pakkimine. Tööd on saanud
raske ja sügava puudega inimesed,
kellele see on esimeseks töökohaks
elus. Firma on võtnud töölepingu alusel tööle ka kaks raske puudega inimest. Märkimisväärse panuse eest
kohaliku elu edendamisse 2005.a.
said tänukirjad ka AS Maru Metall
ja Esko Pere talu.
Auhinnad – keraamilised seinakellad – kujundas keraamik Helle Videvik. Harjumaa Aasta Ettevõtja ja
Aasta Toetaja auhinda annavad välja
Harju maavalitsus ning Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus.

Vichiunai Nordic alustas
pitsade tootmisega
Viimsis asuv tainatoodete tehas
Vichiunai Nordic
on hakanud valmistama suuri
415-grammiseid
27 cm läbimõõduga sügavkülmutatud pitsasid, mida
müüakse nelja erineva kattega.
«Meie pitsad valmivad Balti riikide esimesel tööstuslikul pitsaliinil,
mille häälestustööd on nüüdseks lõppenud ning toodetavate pitsade sortiment järjest laieneb,» ütles AS
Vichiunai Nordic juhatuse esimees
Mauno Leppik (pildil). «Valmistame
ainult nn premium-klassi pitsasid,
see tähendab, et katte osa on tavapärasest palju rikkalikum.»
Tehnoloog Karin Karnö sõnul on
kõik tehases toodetavad pitsad traditsioonilised Itaalia pitsad – õhukese põhja ja rohke kattega. «Meie sügavkülmutatud pitsad vajavad vaid
läbi küpsetamist. Kõige maitsvamad
on pitsad ahjus küpsetades,» lisas
Karnö.

Mitmete küsitluste põhjal
on Eesti ettevõtjate üks
suuremaid probleeme vananenud ja vähetootlik tehnoloogia, mis mõjutab oluliselt meie ettevõtjate konkurentsivõimet.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhataja Alar Kolgi sõnul on lootust, et
järgnevatel Euroopa Liidu eelarveaastatel (2007-2013) hakkavad ka meie ettevõtjad saama toetust uutesse seadmetesse investeerimiseks.
Oma ettevõtte arendamise otseinvesteeringuteks on tänavu võimalik toetust
saada vaid alustavate ettevõtjate stardiabina ning ettevõtluse infrastruktuuri
arendamiseks, esmajoones tööstusettevõtetele kaasaegse infrastruktuuri rajamiseks.

Stardiabi võib jaguda
2006. aastal on majandusministeerium stardiabiks eraldanud 28 miljonit krooni. Otsustades eelneva järgi
peaks raha stardiabiks jaguma aasta
lõpuni.
Investeeringute tegemiseks võivad
stardiabi taotleda ettevõtjad, kes alles
plaanivad alustada või on registreerinud
oma ettevõtte mitte kauem kui 12 kuud
tagasi. Tegevusala peab olema seotud
tootmisega (v.a põllumajandus) või teenuste osutamisega.
Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus
annab nõu ja aitab äriplaani koostada,
samuti taotluse esitamiseks vajalike dokumentide paketti kokku panna.

Infrastruktuuri toetus
Samuti ootame konsultatsioonile
Harjumaa ettevõtjaid, kes on huvitatud
toetuse taotlemisest ettevõtluse infrastruktuuri arendamise programmist. Selle toetuse minimaalne suurus on sel aas-

On lootust, et järgnevatel Euroopa Liidu eelarveaastatel (2007-2013)
hakkavad ka meie ettevõtjad saama toetust uutesse seadmetesse investeerimiseks.
tal 100 000 krooni, maksimaalne 2,5
miljonit krooni.
Harjumaa ettevõtjad saavad taotleda toetust kuni 50% projekti maksumusest, v.a Saue ja Maardu linn, Harku, Kiili, Saku, Viimsi, Saue, Jõelähtme ja Rae
vald, kus toetuse suurus on 25% projekti abikõlblikest kuludest.
Sel aastal on kuulutatud välja kolm
vooru, järgmiste tähtajad on 30. juuni ja
15. september. Kokku jagatakse välja
81,8 miljonit krooni. Võimalusel ärge
jätke taotluse esitamist viimase vooru
peale – eelnevate aastate kogemused
näitavad, et konkurents taotlejate vahel
on seal kõige suurem.
Oluline on kindlasti korrektse pro-

jektdokumentatsiooni koostamine ja ehitusloa saamine. Samuti tuleb hankida
eelarve koostamiseks vajalikud hinnapakkumised. Eelarve peab olema kaetud
projektdokumentatsiooniga.
Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus
tahab jätkuvalt ka tänavu olla heaks
partneriks erasektorile, informeerides
Harjumaa ettevõtjaid toetusvõimalustest
ning pakkudes riigi poolt finantseeritud
tasuta nõustamisteenust ja abi taotluste kokkupanemisel. Konsultatsiooniaja
saate kokku leppida tel 6566 522, täiendav info: www.hedc.ee

K

Koolitustoetus
Sel aastal on koolitustoetuse programmi suurus ligi 60 miljonit krooni.
Üldise töö- ja juhtimisalase koolituse puhul hüvitatakse suurettevõtetele
kuni 50%, väike- ja keskmise suurusega
ettevõtetele kuni 35% abikõlblikest kulutustest. Kitsa erialase koolituse puhul
hüvitatakse suurettevõtetele kuni 25%,

väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kuni 35% abikõlblikest kulutustest.
Toetus aitab katta koolitajate tasu,
sõidu- ja majutuskulusid, materjalide
soetamise, ruumide ja tehnika rendi ning
suulise tõlke kulusid. Minimaalne toetussumma on 3000 krooni. Taotlus toetuse saamiseks tuleb tingimata esitada
enne koolituse algust ja kõik kulutused
peavad jääma projektiperioodi.

Nõustamistoetus
Tänavu on ettevõtjatele nõustamistoetuse programmis ette nähtud välja jagada toetusi 9 miljoni krooni ulatuses.
Ettevõtja saab toetust taotleda 5000200 000 krooni aastas, hüvitatakse kuni

ELKONTE Haljastus
Haljastuse projekteerimine ja rajamine
Piirdeaiad ja väravad
Teed, platsid
Veesilmad
Haljastuse hooldus
Puude ja põõsaste lõikus
Muru niitmine;trimmerdamine
Prügi äravedu
info: 6212388
fax: 6212988
mob: 56474515

e-post: info@elkonte.ee
www.elkonte.ee

Kas Viimsis on kortereid?
Tavaarusaama järgi on Viimsi villade
ja eramute vald. Rahvastikuregister
kõneleb aga teist keelt – ligemale pooled viimsilased elavad kortermajades.
Kortermajadest pooled on uued,
pooled juba aastates hooned. Säärane
on reaalsus.
Viimsi vallavalitsus on korraldanud juba kaks korteriühistute esimeeste ümarlauda. Esimene kord oli saal
inimesi täis. Ootused olid suured. Sooviti saada toetusi küll heakorra, küll
renoveerimise tarbeks.
Loomulikult toetaks vald rõõmuga,
kui rahakott oleks põhjatu. Pingelise
eelarve juures aga, kus teha on vaja
rohkem kui raha jätkub, pole lihtne
leida raha korteriühistute toetusprojektidele. Samas ei tähenda see hoolimatust – 2007. aasta kavadesse on
planeeritud vähemalt EL projektide
kaasfinantseerimise toetused. Muidugi
ei ole 2007. aasta eelarve veel lukus ja
sellest saame rääkida vaid tinglikult.
Teisel ümarlaual osales märkimisväärselt vähem inimesi, sest vald präänikut ei jaganud. Ometi on präänik samas kokkusaamises. Korteriühistute
esimeestel on võimalik jagada kogemusi; kuulda, mis keegi on teinud, keda saab tööde suhtes usaldada, kes on
soss-sepp. Kogemused ütlevad, et just
see kogemuste jagamise valdkond ja
ühtse meie-meeskonna kujunemine
oleks korteriühistute probleemide lahendamisel suureks abiks.
Sellel ümarlaual osalenud leidsid,
et tuleks luua MTÜ Viimsi korteriühistute ümarlaud.
Juriidilisel isikul oleks enam sõnaõigust ja nende arvamustega saaks ka
enam arvestada, ikka rohkem kui lihtsalt turujutuga.
Seega on korteriühistute esimehed
ja juhatuse liikmed oodatud kolmandale
Viimsi korteriühistute ümarlauale, et
moodustada Viimsi Korteriühistute
MTÜ. Tule ja pane õlg alla, et elu läheks paremaks! Informatsiooni saab telefonil 56471181 või enno@viimsivv.ee

Enno Selirand,

vallavalitsuse arendusnõunik

Reet Randla,

ettevõtluskonsultant

Abiks on koolitustoetus ja nõustamistoetus
indlasti on paljud ettevõtted seisnud silmitsi vajadusega täiendada
oma töötajate teadmisi ja oskusi
ning õpetada välja spetsialiste, samuti
kaasata eksperte. Siin on abiks koolitustoetus ja nõustamistoetus.

SÕNUMID

50% konsultandile makstavast teenustasust. Eelistatud on ekspordi arendamise,
suurema lisaväärtuse loomise ning uuendusliku või nüüdisaegse tehnoloogia väljatöötamise või juurutamisega seotud
projektid. Ka nõustamistoetuse saamiseks tuleb taotlus tingimata esitada enne projekti algust ja kõik kulutused peavad mahtuma projektiperioodi.
Meie poolt pakutav nõustamisteenus
toetuse saamiseks on riigi poolt rahastatud ja ettevõtjatele tasuta. Konsultatsiooni saate telefonil 6566 641, hedc@hedc.
ee

Mari-Liis Dolenko,

Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse infojuht

TEADAANNE
Seoses liiniloa lõppemisega liinil 114 Tallinn-Rohuneeme lõpetab AS Harjumaa
Liinid reisijate teenindamise antud marsruudil alates 1. maist 2006.
AS Harjumaa Liinid

Veterinaaramet:
kodulinnud tuleb hoida
siseruumides
Seoses lindude rände kõrgajaga tuletab veterinaar- ja toiduamet meelde, et
alates 15. veebruarist on kodulindude
välitingimustes pidamine keelatud.
Kodulinde võib väljas pidada vaid
juhul, kui nende kokkupuutumine
metslindudega on piisavalt tõkestatud
ja linde peetakse tarastatud alal, mis
on soovitavalt ka pealt kaetud. Ka lindude sööt ja joogivesi tuleb hoida sisetingimustes või varikatuse all. Soovitav on tagada koduspeetavate hanede
ja partide ning teiste linnuliikide eraldatus.
Vastavalt lindude gripi tõrje eeskirjale on loomaomanik kohustatud
haiguse kahtluse korral kohe kohale
kutsuma piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või järelevalveametniku. Vajalik on lindude gripp
kliiniliselt diagnoosida, proovid võtta,
episotoloogiline uurimine teostada
ning loomataudi leviku tõkestamiseks
vajalikud kitsendused ja abinõud rakendada.
Veterinaar- ja toiduamet teostab
lindude gripi üle regulaarset seiret.
Sellel aastal on uuritud ligi 300 lindu
ning ühelgi neist pole lindude grippi
tuvastatud.

Kundalini jooga

ELKONTE Kinnisvara
Võtame müüki kinnisvara !
Konsultatsioon
Hindamine
info: 6212388
mob: 56603678

e-post: info@elkonte.ee
www.elkonte.ee

kolmapäeviti
kell 19
Viimsi huvikeskuses

Juhendab
Marika Tomberg
Tel 5665 1301

www.vabastavhingamine.ee
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Viimsi saab kolm uut
naabrivalvesektorit
30. märtsil sõlmisid vallavalitsus ja
MTÜ Eesti Naabrivalve koostööleppe
naabrivalve edendamiseks, mille järgi
aitab ühing luua kolm uut sektorit.
Naabrivalveühing tagab sektorite liikmete koolituse ja juhendamise ning
koostöö Viimsi valla ja politseiga.
Viimsi vallavalitsus toetab projekti
käivitamist 20 000 krooniga.
Praegu on vallas Randvere, Pringi, Roosi tee, Hallikivi ja Pärnaõie tee
naabrivalvesektorid. Uute sektorite
loomiseks on soovitatav eramute arv
kümme, suurema korterelamu puhul
võiks olla kaasatud vähemalt pooled
korterid. Kui piirkond on naabrivalve
loomise otsuses kindel, kogutakse
kokku kõigi liikmete kontaktandmed,
mis edastatakse teistele liikmetele
ning ka politseile. Seejärel sõlmivad
elanikud, politsei, vald ja naabrivalveühing lepingu ning sektor saab naabrivalve sümboolikaga kleebised ning
plakatid, mis piirkonna selgelt tähistavad.
Naabrivalve olemus on ennekõike
kuritegude ennetamises tänu sellele,
et inimesed jälgivad tähelepanelikult
oma kodu ümber toimuvat. Naabrivalve käivitamiseks annabki tavaliselt
tõuke inimeste endi tahe hoida turvalist elukeskkonda. Seda läbi kogukonnatunde ja koostöö elanike, omavalitsuse ja politsei vahel. Tõhusaim vahend kurjategijate vastu on infovahetus – politsei ja omavalitsusega koostöös tehtav süstemaatiline naabrivalve on tõhusam.
Kuna politseile laekuv informatsioon on põhjalikum, siis lihtsustab
see korravalvurite tööd. Ka politsei
statistika on näidanud, et kuritegevus
võib naabrivalvepiirkondades väheneda mitmeid kordi. Samuti aitab ühine tegutsemine koostöös omavalitsusega parandada inimeste elukvaliteeti
ja turvalisust – seda isegi tänavavalgustuse ja haljastuse nutika planeerimise kaudu. Naabrivalveühing pakub
ka mitmeid soodustusi oma koostööpartneritelt ning aitab pärast sektori
moodustamist igati nõuannete ja koolitustega.
Viimsi vallas koordineerib naabrivalvet projektijuht Erik Niinemaa.
Naabrivalvest huvitatud inimesed võivad helistada telefonil 527 6965 või
saata e-kirja erik@naabrivalve.ee.
Samuti ootab külastajaid naabrivalve
koduleht www.naabrivalve.ee.

Toivo Kratt,

abivallavanem

Viimsi noortekeskus
korraldab lastelaagri
«Loovalt looduses»
26.-30. juunini Venevere puhkekülas 8-13-aastastele Viimsi lastele ja
noortele

Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvitavas kohas Viljandimaal
männimetsas. Ööbimine viiekohalistes
kämpingumajades, korralik toitlustamine. Laagriplatsil on ujumiseks väike järv. Lastega tegeleb neli Viimsi
vallas lastega töötavat pedagoogi.
Transport laagrisse ja tagasi.
Tegevused laagris:
• lähem tutvumine loodusega
• sportlikud tegevused
• rabamatk
• käsitöö ja kunst
• loodusmängud
• kanuusõit
• seiklusmängud
• öine loodushäälte kuulamine
• ujumine
• jne.

Kogu suund looduslikkusele ja
loovale lähenemisele!
Osavõtumaks 980 krooni.
Kohtade arv on piiratud,
registreerimine ja lisainfo
tel 60 66 826 (E-R 14-20)
e-mail viimsink@huvikeskus.ee

Leppneeme ja Kelnase sadam
ootavad ehitustööde algust
Aprillis jõuavad lõpule pikaajalised eeltööd Leppneeme ja Kelnase sadama
renoveerimiskavade ettevalmistamiseks. Ehitustöödega on kavas alustada juba sel aastal.
Leppneeme ja Kelnase sadam on Viimsi
vallale väga olulised. Nimetatakse ju sadamaid ka maanteede pikenduseks,
ühenduslüliks saareelanike ja mandri
vahel. Sadamate arendamine ja renoveerimine on pikaajaline protsess, mis
nõuab juba ettevalmistavate tegevuste
käigus suuri investeeringuid.
2004. aastal otsustas toonane Viimsi vallavalitsus koostada projektid sadamate renoveerimise ettevalmistuste
teostamiseks. Projektide rahastamistaotlus esitati EL struktuurifondide projektide ettevalmistamise fondile. Vastus oli
positiivne ja 2005. aasta algul saigi alustada nende reaalse elluviimisega.

Kelnase sadam
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Lõppes toetusallkirjade
kogumine
Randvere küla 50 seeniori algatasid
18. märtsil Randvere kirikus Randvere külaseltsi ja Viimsi pensionäride
ühenduse korraldatud eakate koosolekul kodanikualgatuse korras toetusallkirjade kogumise kampaania
pöördumiseks vabariigi valitsuse poole Viimsi valla elu- ja looduskeskkonna kaitseks.
Kuu aega kestnud kampaania
käigus andsid oma allkirja 1450
Viimsi elanikku ja suvekodu omanikku. Tulemus ületas ootused. See näitab, et Viimsi elanikel ei ole ükskõik,
millistes tingimustes elame.
Inimeste mured ja kartused keskkonna turvalisuse pärast on põhjendatud ja nad vajavad kindlustunnet,
et õhu saastamine, müra, tulekahjude ning katastroofide ohud Muuga
sadamas oleksid täieliku kontrolli all
ning sealt emiteeritavad gaasiühendid ega müra ei kahjusta tervist aga
loodust.
Täname kõiki valla elanikke, kes
aitasid kaasa kampaania läbiviimisel
ja allkirjade kogumisel.

Viiu Nurmela,

Viimsi pensionäride ühenduse esinaine

Madis Kaasik,

Randvere külaseltsi juhatuse esimees

Põhjalikud eeltööd
Projektide eesmärk oli Kelnase sadama laiendamisega ning Leppneeme sadama renoveerimise ja laiendamisega
seotud uuringute, samuti projektdokumentatsioonide koostamine ja sadamate hilisema passistamise korraldamine.
Selle projekti kogumaksumuseks oli
Kelnase sadama puhul 1 338 969 krooni, valla omafinantseering seejuures 334
743 krooni ja Phare toetus 1 004 226
krooni. Eeltööd Leppneeme sadama puhul nõudsid 1 273 888 krooni, valla
omafinantseering sellest 318 472 krooni ja Phare toetus 955 416. Nende projektide tulemusena on valmimas vajalikud uuringud taotlemaks sadamate
uuendustöödeks finantsvahendeid EL-i
struktuurifondidest.
Vajalikud eeltööd – keskkonnamõju
hindamine, geoloogilised ja geotehnilised uuringud, sadamaakvatooriumite
mõõdistustööd, turu- ja tasuvusanalüüs,
süvendustööde ning navigatsiooni ja sadamarajatiste projektid – koostas OÜ
Corson oma meeskonnaga. Lisaks neile
uuringutele valmib mõlema sadamahoone eelprojekt, mille koostab Aavo ja
Riina Raig Projekt OÜ. Vajalikud ekspertiisid sadamarajatiste (kaid) projektide
nõuetele vastavuse tagamiseks koostab
Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituut. Tööd jõuavad aprillis lõpule ja seega saab hakata taotlema
vahendeid EL struktuurifondidest kohaliku elukeskkonna arendamise programmi raames juba ehitustööde jaoks.
Üks oluline etapp sadamate arendamisel ja kaasajastamisel jõudis lõpule
uuringute valmimisega. Teiseks etapiks
tegi Viimsi vallavalitsus Harju maavalitsusele eeltaotlused, mille põhjal maavalitsus tegi 2004. aastal vabariigi valitsusele ettepaneku Leppneeme ja Kelnase
sadamate renoveerimist ja laiendamist
toetada. Kohalike omavalitsuste investeerimistoetuste kava raames eraldas
riik kahe sadama ehitus- ja süvendustöödeks 21,36 miljonit krooni.

Prangli elanike liikumistingimused
paranevad oluliselt
Sadamate kaasajastamine elavdab
saare ja kogu Viimsi valla majanduslikku arengut ning tagab ohutu laevaliikluse mandri ja saare vahel. Pärast sadamate renoveerimist ja laiendamist on
võimalik teenindada seal ka turiste, sest
mõlemasse sadamasse tekib 30 lisakohta. Samuti saab süvendatud mõlema sadama akvatoorium ja faarvaater, mis
võimaldab vastu võtta kuni kahemeetrise süvisega aluseid.
Renoveerimistöödega on kavas alustada juba tänavu. Sadamad peaksid lõplikult valmima 2008. aastal.

Esta Tamm,

projektijuht

Randvere külaselts koos
Anija metskonnaga
korraldavad
laupäeval, 6. mail
metsaistutuse talgud

Leppneeme sadam
Prangli elanikud ja külalised vajavad tänapäevast ühendusteed mandriga.

Oodatud on
Randvere külaseltsi liikmed ja külaelanikud. Samuti ootame
talgutele naaberkülade
Tammneeme
ja Metsakasti
elanikke.
Töid juhendab, istikud ja töövahendid toob
kohale metskonna töötaja.
Võta kaasa hea tuju, lapsed ja ka
lapselapsed ning tule sel päeval kell
10 Tädu kuuse juurde, sealt minnakse üheskoos istutuspaika.
Selleks, et kõigile jätkuks nii tööriistu kui ka istikuid, palume hiljemalt 3. maiks teatada talgutest osavõtu soovist Randvere ja Metsakasti
külade elanikel telefonil 609 8332 ja
Tammneeme küla elanikel telefonil
503 4247, õhtuti tel 609 2006.
Tule kohale ja jäta endast jäljed
istutatud puude näol tulevastele põlvedele!

Randvere külaseltsi juhatus

Vallavalitsus sulges
Naissaare sadama
Viimsi vallavalitsus sulges 21. aprillil Naissaare sadama seni, kuni selgub ekspertide hinnang sadama ohutuse kohta.
Praegu pole selge Naissaare sadama kai seisukord, samuti pole tagatud sadama kasutamise ohutus,
leidis vallavalitsus. Eksperdid uurivad sadamat tänavu mais ja siis selguvad sadama edasise kasutamise
võimalused.
Vallal pole võimalik investeerida
sadama ohutusse, samuti pole valla
arengukava kohaselt kavandatud
Naissaarele tegevust, milleks oleks
tarvilik ning otstarbekas sadamasse
investeerida.
«Me ei saa riskida, et sealse üsnagi kõrge ja lagunenud kai küljest
betoonikamakas mõnele alusele variseb või mõni turist kaela murrab,»
lausus vallavanem Urmas Arumäe.
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Kevad Viimsi kultuuripõllul
VIIMSI
KULTUURILOO SELTS

Viimsi poolsaare kohta teavad kohalikud inimesed jutustada põnevaid lugusid ja
legende, mida on edasi antud põlvest põlve, mis muudavad selle paiga meile kodusemaks ja tekitavad huvi
mineviku vastu. Sellekohast
kirjandust on siiski vähe.
Viimsilastele on enam tuntud A. Viidase
raamat «Viimsi ajalugu. Esi- ja keskaeg»
(1992). Põhjalikum ülevaade, nagu on
olemas näiteks Kalamaja või Nõmme
kohta, seni puudub. Jääb loota, et tulevikus saame ka Viimsi kohta tänapäevase ja huvipakkuva trükise, mis meie poolsaare koos ainulaadse minevikuga lugejate ette toob.
Muuseumitöös on tulnud kokku puutuda paljude inimestega, nii kohalikega
kui ka väliskülalistega, ja loomulikult
tunnevad nad kõik huvi meie poolsaare
vaatamisväärsuste ning ka kaugema mineviku vastu. Ekskursioonid, mida muuseumitöötajad on juhtinud, võisid tunduda kohati isegi kummalised, sest kui
viitad tühjale põllulapile või individuaalelamutele ja samas annad huvilistele seletusi siin kunagi paiknenud Viimsi esimese asustuse Uianra küla (1241) ning
sealpool oletatavate Kuningate haudade
kohta, tekib endalgi pisut kentsakas ja
tühi tunne...
Kuidas tähistada ajaloolisi paiku ja
mismoodi muuta nad atraktiivsemaks?
Üks võimalus oleks panna tee äärde
muinsuste tähised – seda on muuseumi
seltskond ka mitmeid kordi arutanud.
Sel viisil võib avastada Viimsi ajaloo, mis
jutustab siinsest tuhandete aastate tagusest elutegevusest. Viimsi asustuslugu
ulatub tagasi kiviaega.
Ehkki meie teadmised tolleaegse inimese ja tema elu-olu kohta on üsna
lünklikud, võime arheoloogiliste leidude
põhjal kindlalt väita, et Viimsi on olnud
asustatud vähemalt 7000 aastat. Viimsi
piirkonna vanim teadaolev kiviaja asula
on leitud poolsaare jalami idaosast
Kroodilt, mis jääb Maardu järvest u 2 km
piki Kroodi oja allavoolu Tuuliseljale.
See V-IV aastatuhandest e.Kr. pärit varaneoliitiline asula avastati alles 1936. aastal. Viimsi vallarahva identiteedi huvides
oleks õige tähistada ja võimaluste piires
säilitada kultuurilooliselt tähtsad objektid. Eeskuju pole vaja otsida kaugelt, näiteks naabervallas Jõelähtmes pole muinsustest mööda mindud.

Viimsi Kultuuriloo Selts (VKS)
aitab hoida valla kultuuriväärtusi
2004. a 21. detsembri talvisel õhtupoolikul oli koduloomuuseumisse kogunenud tavapäraselt rohkem inimesi. Lisaks allakirjutanule veel Alar Mik, Erkki
Juhandi, Veste Piibur ja Haldo Oravas.
Ühises arutelus kultuuripärandi hoidmise ja säilitamise üle sündiski seltsi loomise mõte. Toona olid meie kõige suuremaks mureks vabaõhumuuseumi hoo-

Seltsingu liikmed «Rootsi kuninga hauda» otsimas. Pildil vasakult Külvi Kuusk, Toivo Kratt ja Enna Sirkel.
Meeskond ühes
paadis, hülgest
rääkimata. Pildil
vasakult Alar
Mik, Veste
Piibur, Erkki
Juhandi, Enna
Sirkel, Haldo
Oravas.

ned ning koduloomuuseumi maja (Nurme tee 3). Leidsime, et seltsi toetus muuseumile on hädavajalik, ning esialgne
tegevus tuleb suunata muuseumi restaureerimisele.
Seltsi peamiseks sihiks sai aidata
kaasa Viimsis väljakujunenud koduse
keskkonna ja kultuuri säilitamisele ning
arendamisele. Oma eesmärgi saavutamiseks korraldab meie selts koosolekuid,
seminare, näitusi ja üritusi. Seltsi esimeheks valiti Enna Sirkel ja aseesimeheks
Alar Mik. Seltsi liikmeist kuulub muuseumi töötajate hulka ka Veste Piibur. Tema tunneb muuseumi tegevust selle loomisest alates ning oskab külalistele köitvalt jutustada rannaküla ajaloost ja vabaõhumuuseumi ala endistest elanikest.
Haldo Oravas on abivallavanem ning
igati toetanud kultuurikompleksi (vabaõhumuuseum, koduloomuuseum ja Püha Jaakobi kirik) restaureerimist ning
väljaarendamist. Erkki Juhandi, Püha
Jaakobi koguduse vaimulik, on alati abivalmis ning huvitavate ideedega. Asutajaliikmete kõrval on tänaseks seltsis 24
liiget.

Toon ka ühe toreda seiga seltsi ridade täienemisest. 2004. a suvel olime
koos Alar Mikuga vabaõhumuuseumis
räimevõrke vabedele riputamas, kui
juurde astus kombekas külamees ja pakkus oma abi. Nii algas meie tutvus ajaloo- ja etnograafiahuvilise Toivo Kratiga.
Tegime talle ettepaneku seltsiga liituda
ja nii saigi ta seltsi esimeseks uueks liikmeks.
Jaan Tagaväljaga kohtusime juba sama aasta kevadel. Jaan rääkis pikalt ja
põhjalikult sugupuude koostamisest ning
tutvustas, kuidas saab kiiresti genealoogia kohta infot leida. Jaani asjalikkus ja
ettevõtlikkus on seltsi tegevusele suureks
toeks. Tänan kõiki seltsi liikmeid senise
tegevuse eest ja soovin ka edaspidiseks
head tahet, aitamaks kaasa paikkonna
kultuuriloo uurimisele ja arendamisele.

Mis tehtud, mis teoksil?
Viimsi Kultuuriloo Selts ja muuseumi töötajad käivitasid vabaõhumuuseumi ühe väärtuslikuma hoone – Kingu
elumaja – restaureerimisprojekti. Taot-

lus esitati põllumajanduse registrite ja
informatsiooni ametisse, et saada restaureerimiseks raha. Korda tuleb teha kõik,
mis maja juures vajalik: panna uus katus ja laudis, vahetada mädanenud põrandad jms.
Viimsi Kultuuriloo Seltsi ja muuseumi ettevõtmisel saab teoks Naissaarelt
pärit kunstniku ja kirjaniku Erik Schmidti loomepärandi ja maailmakuulsa optiku Bernhard Schmidti arhiivi toomine
Viimsi Koduloomuuseumisse. Meie poolsaare kultuurielus on see märkimisväärne sündmus. Naissaarel, kaugsõidukapteni perekonnas sündinud kunstnik ja
kirjanik
Erik
Heino
Schmidti
(15.08.1925) nimi on Eestis tuntuks saanud peamiselt Naissaare temaatikat puudutavate raamatutega: «Jumalaga Naissaar», «Minu onu Bernhard Schmidt»,
«Pagana eestlane».
Erik Schmidtiga kohtusid meie koduloomuuseumi töötajad ning seltsi liikmed Toivo Kratt, Enna Sirkel ja Alar Mik
2005. aasta augustis. Sellel mälestusväärsel kohtumisel langetas E. Schmidt
viimsilastele tähtsa otsuse – kinkida oma
kunstikogu muuseumile. Plaanis on kujundada koduloomuuseumi III korruse
pööning põnevaks E. Schmidti pööninguks, kus edaspidi saab tutvuda tema
kunstikoguga.
Seltsingu mitmete tegevuste hulgast
on tänaseks populaarne koduloouurijate ring. Esialgu poleks oodanudki nii
rohket huvi ja osavõttu. Ringi tööd ja tegevust juhatavad Jaan Tagaväli ja Alar
Mik. Seltsi tegevust on toetanud volikogu liige Ants-Hembo Lindemann, kes
kinkis seltsile raamatuid. Tema entusiasm muuseumi väärtustamisel, ajalooja kultuurihuvi on igati tunnustust väärt,
samas on ta ka tuline poolsaare keskkonna kaitsja. Pole valdkonda, kus ta ei tegutse ja inimeste muredele kaasa ei ela.
Hea, kui meil taolisi inimesi rohkem
oleks!

Suu laulab, süda rõõmustab – valla parimad laululapsed on selgunud
Valla laste traditsiooniline
lauluvõistlus VIIMSI LAULULAPS 2006 toimus seekord pühapäeval, 2. aprillil
Viimsi huvikeskuses. Osales 55 lauljat kuues vanuserühmas.
Juba kaks tundi enne võistluse algust
käisid laval mikrofoniproovid ning igast
huvikeskuse nurgast kostis hääleharjutusi ja lauluüminat. Saalis istusid ootusärevuses lapsevanemad ja sõbrad, kes
elasid kaasa igale lauljale, aga kõige kõ-

vemini hoiti pöialt ikka oma lapsele või
mõnele tuttavale. Kõik lauljad olid väga
tublid, igaüks omanäoline ja vahva.
Meie võistluse žüriisse kuulusid Harjumaa muusikaõpetajate ja koorijuhtide
ühenduse juhatuse liige ja Audentese
erakooli lauluõpetaja Ruth Ridbek, Kose
gümnaasiumi lauluõpetaja Anne Kruuse
ja Viimsi valla noor andekas laulja Laura-Madleen Vaarik.
Tüdrukuid ja poisse hinnati eraldi arvestuses, punktisumma alusel valiti igast
vanuserühmast kolm parimat lauljat
esindama Viimsi valda lauluvõistlusele
Harjumaa Laululaps 2006, mille lõppvoor toimub 29. aprillil Keila kultuurikeskuses.

Ita-Riina Pedanik

VÕISTLUSE TULEMUSED
3-4-aastased:
I koht Kaarel Tamuri (osaleb võistlusel
Harjumaa Laululaps 2006)
5-6-aastased:
Tüdrukud:
• I koht Aasa-Marta Kaasik (osaleb
võistlusel Harjumaa Laululaps 2006)
• II koht Ingrid Oja (osaleb võistlusel
Harjumaa Laululaps 2006)
• III koht Inessa-Melanie Bogomolov
ERIPREEMIA Rebecca Pärtel
Poisid:
• I koht Andres Estna (osaleb võistlusel
Harjumaa Laululaps 2006)

7-9-aastased:
Tüdrukud:
• I koht Anelle Tamm (osaleb võistlusel
Harjumaa Laululaps 2006)
• II koht Ingrid Kruusmägi (osaleb võistlusel Harjumaa Laululaps 2006)
• III koht Liina Ariadne Pedanik (osaleb
võistlusel Harjumaa Laululaps 2006)
Poisid:
• I koht Martin Siitam
• II koht Taavi Pleiats
• III koht Lukas Sulg
10-12-aastased:
Tüdrukud:
• I koht Kadi Linda Kiisa (osaleb võistlusel Harjumaa Laululaps 2006)

• ühendab Viimsi paikkonna kultuuriloost huvitatud inimesi olenemata nende elukohast ja tegevusalast;
• aitab kaasa külamiljöö säilitamisele ja
arendamisele;
• teeb muinsuskaitsealast selgitustööd ja
aitab kaasa mälestiste kaitsmisele;
• toetab ja korraldab Viimsi paikkonna
kultuuriloo uurimist, kogumist, säilitamist ja tutvustamist;
• kogub ja avaldab kultuuriloolisi materjale;
• tutvustab oma liikmete ja huvikaaslaste kogumis- ja uurimistulemusi näitustel, trükisõnas ja muudes vormides;
• aitab huvitavalt ja sisukalt vaba aega
veeta;
• arendab erinevate töörühmade tegevust;
• pakub võimaluse Viimsis mitteelavatele, kuid Viimsi ja saarte (Prangli,
Naissaar) kultuuriloost huvitatutele
osaleda ühistegevustes, ka kirja teel;
• teeb koostööd kõigi huvilistega.
Tänavu on plaanis korraldada Viimsi
kunstnike tööde näitus. Kõik kunstnikud,
kel on huvi ja tahtmist, on oodatud registreerima ja oma töid tutvustama.
Selleks palun võtke ühendust muuseumi
tel 6066 941 või E. Sirkliga tel 51 78
591. e-post: selts@viimsivald.ee

Tulevikuplaanid
Huvitavaid plaane on mitmeid ja
nende elluviimine on meie, viimsilaste
käes. Soovime jätkata koduloohuviliste
ringitööga, kuhu loodame kaasata ka
võimalikult palju koolinoori. Lisaks sellele on plaanis avada kunsti ja käsitöö
oskusi arendav ring.
Seltsi- ja muuseumitöö on ühendatud ning üks täiendab teist. Seltsi tegevuse võiks jaotada tegevusvaldkondade
järgi nii, et iga huviline leiaks endale
meelepärase väljundi.
Muinsuskaitserühm uurib vallas
paiknevaid ajaloolisi objekte ja paiku.
Loodusloorühm tegeleb looduslikult huvitavate paikade väljaselgitamisega ja
esitab taotluse paiga või objekti kaitse
alla võtmiseks. Muuseumi sõprade rühma kuuluksid inimesed, kes aitavad korraldada vanavara kogumiskampaaniaid
ja oleksid vajadusel ka ülevallalistel üritustel abiks. Seltsi uurimustööd ja suuremad projektid võiksid leida kajastust
muuseumi aastaraamatus. Selts kui omamoodi korrespondentide ühendus saab
koguda nt pildilist materjali või dokumente külade vanade talude kohta.
Seltsi viimaseks tähtsamaks
ürituseks on Toivo Krati ettevõtmisel ja
organiseerimisel korraldatud Renaldo
Veeberi graafika ja skulptuuri näitus, mis
avatakse 23. aprillil koduloomuuseumis.

Enna Sirkel,

MA Viimsi Muuseumid direktor
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SÕNUMID

TEATED

Algas muinsuskaitsekuu

Viimsi valla
kultuurikalender
mai 2006
23. aprill – 8. juuli
Renaldo Veeberi graafika- ja skulptuurinäitus
Viimsi koduloomuuseumis
1. mail kell 12
Püünsi küla korrastustalgud ja spordipäev
Korraldaja: Rohuneeme jooksu- ja
suusaklubi Joosuu
3. mail kell 16
Vastupidavus-jalutuskäik
Viimsi – Tallinna kesklinn
Korraldaja: MTÜ Viimsi Huvikeskus
4. mail kella 15-18
Viimsi valla meistrivõistlused laskmises (simulatsioon)
Same Sport lasketiirus
5.-14. maini
Raamatunäitus «Luuletusi emast»
Prangli raamatukogus
6. mail kell 12
XX Viimsi jooks
Haabneemes
Korraldajad: spordiselts Marathon ja
Viimsi vallavalitsus
9. mail kell 18
Viimsi keskkooli 1. klasside lastevanemate koosolek
Viimsi keskkoolis
10. mail kell 18
Viimsi keskkooli lastevanemate üldkoosolek
Viimsi keskkoolis
11. mail kell 18
Viimsi keskkooli algklasside emadepäeva kontsert
Viimsi keskkoolis
12. mail kell 18
Lastedisko
Viimsi noortekeskuses
13. mail kell 12
Emadepäeva kontsert
Viimsi huvikeskuses
14. mail
Raamatunäitus emadepäevaks «Kui
sünnib inimene»
Viimsi raamatukogus
14. mail kell 18
Emadepäeva kontsert, ansambel
Nemuidugi ja Prangli naisansambel
Prangli rahvamajas
15. mail kell 18
Kevadkontsert Estonia kontserdisaalis
Korraldajad Viimsi keskkool, Viimsi
muusikakool, MTÜ Viimsi Huvikeskus
19. mail kell 18.30
Nooremate klasside õpilaste kontsert
Viimsi muusikakoolis
21.- 25. maini
Raamatunäitus «Ira Lember 80»
Viimsi raamatukogus
26. mail
Püünsi kooli laste ja perede perepäev
ja simman Püünsi põhikoolis
28. mail kella 12-18
Lastekaitsepäeva perepäev «Viimsi
laste ja noorte Suur Päev»
Laidoneri mõisapargi palliplatsil
Viimsis
Korraladaja: Viimsi noortekeskus
28. mail kell 17
Viimsi muusikakooli õpilaste kevadkontsert
Tallinna Mustpeade Majas
Info: Ott Kask, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator. Tel 606 6866,
e-post ott.kask@viimsivv.ee

Järgmine
KODULOOHUVILISTE
KOKKUSAAMINE
toimub laupäeval, 6. mail
algusega kell 11
Viimsi koduloomuuseumis
Pringi külas, Nurme tee 3
Teema: koduloo uurimisest
läbi aastasadade
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Päikeseratta õpetajad Laidi, Liivi ja Eve lasteaia Langley First School rühmatoas. Lasteaias olid väljas kõigi
projektipartnerite stendid.

Viimsi lasteaednikud käisid
inglise kolleegidel külas
Sel õppeaastal alustas
Comenius projekt «Alusharidus läbi liikumise», milles
Islandi, Inglismaa ja Bulgaaria kõrval osaleb ka Eesti. Projekti eesmärk on kogemuste vahetamine ning
spordi ja liikumise sidumine
õppetööga.
Tänu nimetatud projektis osalemisele
avanes kolmel Päikeseratta lasteaia õpetajal võimalus tutvuda Inglismaal Newcastle upon Tyne linnas sealse hariduskorraldusega. Mitme era- ja munitsipaalharidusasutuse külastamise tulemusena kujunes üsna huvitav ja mitmekesine pilt.
Sealne haridussüsteem erineb Eesti
omast üsna oluliselt. Kooliteed alustavad

juba nelja-aastased lapsed, kes teevad
esimesed sammud teadmiste teel piirkondlikus algkoolis (First School). Samas koolis käiakse kuni kümnenda eluaastani.
Aasta kuni kolme aasta vanuseid lapsi hoitakse ja haritakse
Nursery
School`ides, mis oma olemuselt sarnanevad Eesti lasteaedade-sõimedega. Õppetöö toimub vastavalt mitmel pool Eestiski kasutusel olevale metoodikale «Hea
Algus», mille järgi on tegevus klassiruumis jagatud omaette keskusteks.
Keskus tähendab seda, et iga laua
juures õpetatakse üht konkreetset ainet,
mille juures lapsi abistab vähemalt üks
täiskasvanu – olgu selleks siis õpetaja,
õpetaja abiline (assistent) või vabatahtlik lapsevanem (lapsevanemad on abiks
pea iga päev). Niiviisi avaneb lapsel võimalus valida ise läbitavate tegevuste järjekorda.
Igas külastatud haridusasutuses märkasime, kui distsiplineeritud on sealsed
lapsed. Mitte üheski koolis ei hakanud

koridorides silma-kõrva jooksvaid ja lärmavaid või tundides õppetööd segavaid
lapsi – kõikjal valitses rahulik ja rõõmus
õhkkond. Ilmselt on austus õpetajate ja
õppetöö suhtes juba maast-madalast paika pandud.
Liikumistegevused toimuvad ka Inglismaal selleks ettenähtud ruumides
(spordisaalis) ja sarnanevad suuresti
meie kehalise kasvatuse tundidele. Ainuke vahe on, et liikumisõpetajaks on
laste enda õpetaja, mitte kehalise kasvatuse pedagoog. Vajadusel kasutatakse ka
professionaalse treeneri abi.
Loomulikult ei puudunud meie seitsmepäevaselt reisilt ka meelelahutuslik
pool, mille raames tutvusime kohalike
vaatamisväärsuste ja ajalooliste paikadega. Kokkuvõttes oli reis igati hariv ja
huvitav. Oleme rõõmsad võimaluse üle
osaleda projektis ja vahetada õppetöö
kogemusi õpetajatega väljaspool Eestit.

Laidi Laipaik

Koduloohuvilised said jälle kokku

1.

aprillil kogunesid koduloohuvilised jälle Viimsi koduloomuuseumisse. Seekordse kokkusaamise eesmärk oli saada ülevaade Viimsi
paikkonna kohta ilmunud trükistest. Kuna koduloohuviliste kogunemised toimuvad Viimsi Kultuuriloo Seltsi tegevuse raames, siis kirjutasid kokkutulnud
kõigepealt avalduse seltsi liikmeks astumise kohta.
Viimsi Muuseumide töötaja Alar Mik
oli seekord toonud koosolekuruumi mitu kõrget raamatuvirna. Pooleteise tunni jooksul saime tänu Alarile põhjaliku
ülevaate Viimsi paikkonnast kirjutatud
raamatutest ja muudest trükistest. Lisaks
eestikeelsetele leidus saksa-, inglise-,
rootsi- ja venekeelseid raamatuid. Kokku tutvusid kohaletulnud ligi 50 raamatuga, millele lisandus veel terve hulk pisitrükiseid, ajalehti ja ajakirju ning maakaarte. Koduloohuvilised said sirvida
mitmeid Naissaare, Aegna ja Prangli
saarte kohta koostatud raamatuid. Paljude trükiste juures on olnud kaastegev
praegune Viimsi valla aukodanik Rein
Randveer.
Üks olulisemaid kodukandist kirjutatud raamatuid on kindlasti Aleksander
Viidase 1992. aastal ilmunud «Viimsi
ajalugu». Selles antakse ülevaade paikkonna ajaloost alates esiajast kuni Liivi
sõja aastateni keskajal.
Autor kirjutab raamatu lõppsõnas
muuhulgas järgmist: «Ühtlasi tahaks loota, et käesolevale uurimusele lisandub
täiendavaid käsitlusi. Vaatluse alla võiks
võtta Viimsi rahvastiku, genealoogia, pärimused-uskumused, etnograafia, kohanimed, keele, sakraalsed probleemid ja
muud taolised küsimused. Märgitud ai-

Rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval
18. aprillil algas muinsuskaitsekuu,
mis kestab kuni 18. mail tähistatava
rahvusvahelise muuseumipäevani.
Esimest korda tähistasime muinsuskaitsekuud 21 aastat tagasi,
1985. aastal. Sellest sai alguse uus
traditsioon eesti muinsuskaitse ajaloos, mis aja jooksul on Eesti kultuurikalendris igati väärika koha leidnud.
Selle aasta muinsuskaitsekuu
prioriteetideks on kinnisvaraarendajate poolt ohtu seatud Tallinna linnamüür ning Eesti ajalooliste linnade
miljööväärtuslikud piirkonnad, samuti kalmistukultuur Eestis.
Eesti
Muinsuskaitse
Selts on kokku pannud
muinsuskaitsekuu kava,
mis on kättesaadav seltsi
kodulehel
www.muinsuskaitse.ee. Kava täieneb kuu
jooksul veelgi!
Muinsuskaitsekuu avati 18. aprillil Niguliste kirikus, kus kõnelesid
EMS esimees Jaan Tamm, auesimees Trivimi Velliste ning kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa. Samas
avas Niguliste muuseum oma loengusarja «Kirikukunst Eestis».

Jaan Tamm,

Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees

Kord surus alla eesti meelt
ränk orjaaja pikkus
me kõneleme eesti keelt,
ja see on meie rikkus
(Olivia Saar)

Püünsi kool korraldas
emakeelelaagri
Püünsi põhikooli noortele algas kevadine koolivaheaeg traditsioonilise
emakeelelaagriga 22. märtsil koolimajas, millest võtsid osa ka Kaiu põhikooli kodutütred ja Pääsküla noortekeskuse noored kotkad.
Laagri eesmärk oli tutvustada
noortele ärkamisaja eesti kultuuri,
keelt ja kirjandust ettekannete ning
omaloomingu kaudu, tuua esile eesti
keele ilu ja emakeele tähtsus. Tehti
ka savitöid, ilukirja, vahetati kogemusi.
Spordi- ja tutvumismängud, ühised jalutuskäigud mere äärde – see
kõik köitis õpilasi. Meeldejäävaks
kujunes hilisõhtune ühine laulukarussell noorte kotkaste juhi Leho
Rohtla eestvedamisel. Tore oli! Saime uusi sõpru ja mõtteid edaspidiseks.

Viivi Jõgisu,

kodutütarde juht

Alar Miku juhendamisel said seltsi liikmed ülevaate rohkem kui poolesajast valla ajalugu käsitlevast raamatust.
nevaldkonnad seostuvad enamasti hilisema ajaga, kuid neil on sageli varasem
alge. Arvestada tuleks seejuures ka Tallinnaga, millega Viimsi poolsaar, sealsed
mõisad ja külad on ju ajaloolisel perioodil olnud tihedasti seotud.
Paralleelselt eelöelduga peaks jätkuma Viimsi asustuse ja sealse majanduse
uurimine kuni feodaalajastu lõpuni, s.t
möödunud sajandi teise poole või isegi
viimase veerandini, milleni see ulatus
rannikul. Edaspidine on suhteliselt hästi säilinud rahva mälus. Taoliselt oleks
saadud terviklik tagasivaade aegadeni,
mil inimene esmakordselt ilmus Viimsi
maile. Alles siis võiks öelda, et Viimsi va-

nem ajalugu on kirja pandud, ja loota,
et selles väikeses paigas, kus aastatuhandeid on kokku puutunud meri, maa ja
inimene, osatakse paremini mõista oma
eellasi, aga seega ka iseennast.»
Veel paremini on raske öelda. Ülaltoodud ridade kirjutajat ei ole enam
meie hulgas. Sellegipoolest loodame, et
tänased Viimsi koduloohuvilised võtavad eelöeldu oma uurimistegevuse juhtmõtteks ja viivad alustatut edasi. Siin on
iga inimese panus oluline.
Seepärast ootame jätkuvalt enda
hulka uusi kodukandi ajaloost huvitatud
inimesi.

Jaan Tagaväli

VIIMSI
NOORTEKESKUSES
3. MAIL KELL 16
Tempokas jalutuskäik marsruudil
Viimsi alevik – Tallinna kesklinn
Tule pane end proovile!
Kõigile finišeerijatele preemiaks
bowlingumäng.
Eelregistreerimine 2. maini
Tel 606 6826
e-mail viimsink@huvikeskus.ee
12. mail kella 18-20
LASTEDISKO
Lastele vanuses 7-12 a
Sissepääs TASUTA
Saab osta limpsi!
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Renaldo Veeber – skulptor ja graafik
S

ageli viivad inimesi kokku ühised
huvid, ja just niiviisi sai alguse ka
Toivo Krati tutvus Renaldo
Veeberiga. Mõlemat paelub muinasaeg
– Toivo huvitub kaljujoonistest, etnograafiast, muististest ja kõigest sellest,
mida Renaldo uurinud, Renaldo omakorda on käinud Eesti Muinastaide Seltsiga ekspeditsioonidel Soomes, uurinud
peremärke jm. Toivo algatusel saigi teoks
23. aprillil avatud näitus Viimsi koduloomuuseumis.
Renaldo Veeber sündis Leningradis 20. juulil 1937. Kunstniku lapsepõlv möödus Peipsi järve ääres Mehikoormas, kust perekond 1954. aastal
Setumaale kolis. Pärast Tartu kunstikooli Pallas (1954) jätkas Veeber
õpinguid Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, mille ta lõpetas 1964. a skulptuuri erialal. Huvi graafika vastu sai
alguse juba koolipäevil ning on kestnud tänaseni. Alates 1967. a on
Veeber Eesti Kunstnike Liidu liige. Tema osavõtt näitustest on olnud aktiivne. Tuntumad graafilised tööd: «Mees,
kel käsi taskus» (kuivnõel, 1965),
«Häädemeeste rand» (söövitus, 1970ndad aastad), «Setu naised» (ofort,
1965) jt.
Üks Veberi tuntumaid skulptuure on muinasaja vabadusvõitlusele
pühendatud monument Viljandi maakonnas Lõhavere linnusel (1967. a,
graniit). See Eesti rahva ennemuistset minevikku ja vabaduseihalust suurepäraselt kajastav monument harmoneerub hästi loodusliku keskkonnaga (monumendi ehituskivid veeti
kohale kahe suure traktoriga, kõige
suurem kivi kaalus 48 tonni). Nimetamist väärivad veel mitmed monumentaalteosed: «Maria» (1969), mälestuskivi Fr. R Kreutzwaldi sünnimail
Lääne-Virumaal (1985. a, pronks, graniit), kaks monumenti Sillamäel jt.
Viimased kümme aastat on Renaldo
Veeber tegelenud maalikunsti, graafika ja skulptuuriga.
Kunstniku isa Viktor Veeber, ametilt
ajalooõpetaja ja Saatse muuseumi asutaja, andis pojale kaasa suure teadmistepagasi ja huvi etnograafia ning eesti
rahvaloomingu vastu.

Renaldo ja Toivo töid valimas.
Renaldo Veeber koos abikaasa Nataljaga on kirjutanud Saatse muuseumi
asutamisloost järgmist: «Isa soovil hakkasin ma teda muuseumitöös abistama
ning tegin heameelega kõike, mida oskasin ja suutsin. Päris alguses oli minu
tööks ka muuseumi toodud eksponaatide parandamine ning vajadusel restaureerimine.
Koos vendadega tegime palju muuseumi ümbritseva parkmetsa rajamisel
ja heakorrastamisel: valmistasime ise
kõik pingid, jaanipäevaks kiiged, niitsime heina, istutasime puid ning põõsaid
jne. Kord palus isa mul eksponeerida
oma töid (maalid, graafilised lehed ja
skulptuurid) muuseumis ajutisel näitusel. Sellest ajast alates olengi korraldanud muuseumis oma tööde näitusi ning
teen seda tänapäevani.»
Veeber tuli Eesti kunsti 1960ndatel
jõulise karmis stiilis sügavtrükigraafikaga. Oma loomingus on kunstnik pidevalt

Fragment Kalevipoja-teemalisest graafilisest lehest.
huvitunud Kalevipoja temaatikast, mis
oli talle omane juba kunstikoolis. Sel
teemal on aastate jooksul valminud väga paljud teosed, mida läbivad erinevad
süžeed.
Lisaks varasematele töödele saab
kunstipublik näitusel vaadata nelja uut
samateemalist. Veidi enne näituse tegemist ütles Veeber, et otsib sobivat tehnikat, mis uutes töödes rahvaeepost kõige ilmekamalt väljendaks. Tema graafika haarab oma elava ja jõulise väljenduslaadiga ning humoorika alatooniga.
Näitusel on graafika kõrval väljas ka
skulptuurid – Peko kujud. Küsimusele,
miks ta armastab Pekosid teha, vastas
Veeber: «Leidsin mahajäetud talust väga
primitiivse puunoti, mis meenutas Pekot.
Kuid jätsin oma leiu nurka. Mõne aja pärast oli sara maha põlenud ning siis tegin selle mälestuseks uue
Renaldo Veeber pajatas, et vanasti

pandi Pekojumal ka sünnitaja voodi alla. Pekot anti külas edasi üks kord aastas väljavalitud perele. Uue peremehe
valimine sündis nn vereliisuga. Valik toimetati järgmiselt: Peko oli keskel ja mehed istusid seljaga tema poole. Sõid ja
jõid ning kui puhkes kaklus ja veri juba
lendama hakkas, sai kannatanu Peko endale. Aasta pärast pidu kordus ja Peko
sai taas uue peremehe. Naised ei tohtinud Pekot näha, see oli keelatud.
Kunstnik on kunagist leidu – Peko
kuju – edasi arendanud ning näitusel
välja pandud skulptuurid on huvitavad
ja isikupärased.
Kindlasti väärib külastamist Saatse
muuseum, mille asutas üle 30 aasta tagasi kunstniku isa ja mis on tänaseni setu vaimujõu ja igapäeavaelu omapärane
peegeldus. Suviti, kui kunstnik oma abikaasaga Saatses elab, on ka muuseumi
uksed avatud. Uued elamused ja head
kogemused kuluvad alati ära, sel suvel

PEKO
Peko oli Seto viljakusejumal ja ka varahoidja. Peko kuju hoiti tavaliselt aidas
viljasalves, võõra pilgu eest varjul. Tema
auks peeti sügisel pärast lõikust rituaalseid pidustusi, samuti toimiti jaanipäeval
ja küünlapäeval, mil olulisel kohal oli
küünalde põletamine. Pekole pühendati
puid ja põõsaid, mille alla asetati ohvriannid. Peko kultuse alusel lõi tuntud setu
laulik Anne Vabarna 1920. aastail eepose «Pekko» (1995). Peko paralleel Mulgimaal on Pell, kelle nimi pärineb piiblist. Lääne-Eestis, eriti Vändra kandis on
aga maja- ja viljakushaldjaks kujunenud
katoliku pühak Antonius Tõnni nime all.

on plaanis kultuuriloo seltsiga Saatse
muuseumi külastamine.

Enna Sirkel

Käinas rahvatantsufestivalil
24.-25. märtsini toimus
Hiiumaal Käinas VIII vabariiklik õpetajate tantsurühmade festival, kus osalesid
ka Viimsi koolmeistrid.

Agnes Kuus «Mask», põletatud
savi.

Maria Tamm «Autoportree»,
põletatud savi.

Vallamaja koridorides
uus kunstinäitus
Viimsi vallamajas on üleval Viimsi
kunstikooli õpilaste uus kevadiste meeleoludega näitus.
Kunstikooli direktor Elle Soop:
«Kunstikoolil on saanud tavaks anda
õpilastööde näituste kaudu perioodilist
ülevaadet oma töödest ja tegemistest.
Seekordse väljapaneku tööd on aasta-

test 2005/2006, hõlmates peamiselt
maale, graafilisi lehti ja jooniseid.
Ruumilis-mahulised kompositsioonid ja
skulptuurid ei ole ruumipuuduse tõttu
vallamajas eksponeeritud. Kunstihuvilised, kes külastavad kunstikooli, saavad neid töid näha meie koridori püsinäitusel ja võimalusel ka ateljeedes.»

Reede hommikul asusime meiegi kuue
paariga teele Hiiumaa poole, et koos
teiste tantsivate õpetajatega lustida.
Meie rühm hakkas koos käima mullu 22.
septembril, mil Viimsi keskkooli õpetajad otsustasid Maido Saare juhendamisel rahvatantsu tantsima hakata. Kokku
sai meid kümme paari. Esimest korda
julgesime oma tantsuoskusi näidata kooli jõulupeol. Vastuvõtt oli soe – esinesime ju omadele.
Teel Hiiumaale oli omaette elamuseks sõit üle jäätee. See oli põnev, kuid
tekitas ka natuke kõhedust. Sõidad ju ikka vee peal, mis sest, et jääkaas vahel.
Tantsufestivali õhtujuhtidel kujuneski läbivaks teemaks «jeetee», sest oli see ju
hiidlastele eluliselt väga oluline ja igal
aastal ilmataat sellist külma ei kingi, et
jääteed rajada.
Käinasse jõudes selgus, et festivalil
osaleb 14 rühma ja meie oleme ainus segarühm. Seda kuuldes tekkis natuke naljakas tunne – meie mehed osutusid ainsaiks naiste seas –, kuid samas andis see
meile ka kindlustunnet.
Festival algas rahvatantsijate käest
kinni jooksuga saali ja keerdumisega
muusika saatel suureks kägaraks ümber
rehavarre, mida hoidis püsti üks korral-

Lustliku osalemise eest Eesti õpetajate VIII rahvatantsufestivalil pälvisid tänukirja Viimsi keskkooli õpetajad.
dajarühma Mõisaprouad tantsijatest. Seejärel läkski esinemiseks lahti. Vaheldumisi tantsudega naerutasid mõnusa hiiu
huumoriga rahvast õhtu juhid Õie Laksberg ja Helle-Mare Kõmmus. Meie esitasime Maido Saare tantsud «Tule aga tule» ja «Rongisõit». Meeleolukas lastetants
«Rongisõit» võeti eriti soojalt vastu.
Huvitava ja hoogsa kontserdi lõpus
jagati kõigile osalejatele kingitusi. Saime
auguga õnnekivi, nn haisukoti, mis sisaldas Hiiumaa kadakahõngu, ja kohaliku
leiva, et teel kodu poole kõht tühjaks ei
läheks. Kontserdile järgnes ülirikkalik
banketilaud ja simman Saaremaa Värk-

seppade pillilugude saatel. Mõnus rahvapidu kestis keskööni välja.
Järgmisel hommikul rõõmustas meid
säravsinine taevas ja värskelt sadanud
lumega talveilm. Tantsulust veel eelmisest õhtust jalus, asusime jällegi üle
«jeetee» kodu poole. Järgmine, IX festival toimub Nuias, ja 2007. aasta suvel
tuleb ka X koolinoorte tantsupidu, kuhu
on registreerunud 50 õpetajate tantsurühma, sealhulgas Viimsi keskkooli õpetajate segarühm.

Merike Ennomäe,

Viimsi keskkooli logopeed
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Algklasside näitering maakonna parim
V

iimsi keskkooli algklasside näitering esindas märtsis Harju maakonna kooliteatrite festivalil suurepäraselt oma valda, tuues muusikalise näitemänguga «Võlupulber» koju festivali grand prix. Näiteringi juhendavad
õpetajad Elle Toper, Age Toomsalu, Maido Saar ja Eha Pajus.
«Lava taga vaikust!»
«Jäta lava kardinad rahule!»
«Kellele sa räägid?»
«Tekst peab peas olema!»
«Ära keera publikule selga!»
«Misasja sa seisad seal, ära ole nagu
post, ole loomulik!»
Klassiruumis kõlab näiteringi juhendaja Elle Toperi nõudlik hääl. Juba kümmekond aastat koguneb näitemänguhuviliste algklassiõpilaste rühm kord nädalas kokku, et valmistuda järjekordseks
ülesastumiseks. Sel õppeaastal siis kolmandaks. Esimene etendus tuli välja isadepäevaks, teine jõuludeks ja kolmas
saab valmis kevade alguseks.
Karp, millele on kirjutatud «Vastupidi juhtumiste pulber», on A. Vahisalu
laulumängu «Võlupulber» (tekst K. Kuldjärv) juhtumiste aluseks. Kes seda näpuotsatäie nuusutab, hakkab tegema kõike
vastupidi kui tavaliselt. Kass Silver püüab
lindudele lõunaks priskeid põrnikaid ja
kardab hiirt, laisad muutuvad usinateks
ja hiir ajab vihaselt kassi taga.
Pilpo ja Präki – kellapäkapikk ja lind
– hiilivad edasi.... «Ei, ei!» hüppab liikumisjuht Maido Saar laste juurde ja näitab ise ette, kuidas see õige hiilimine
käib. Nüüd sai küll kõvasti nalja, ja muidugi on kõigil tekst meelest läinud. Jälle tagasi, uuesti ja uuesti, nii see näidendi õppimine käib.
Etendusega kaasnesid mitmed mured. Kas ikka saame hakkama? Kust leida dekoratsioonid ja kostüümid? Ja mis
kõige raskem – kuidas leida igale osatäitjale õige roll?
«Mina, mina, mina!» olid püsti kõigi
kahekümne ühe huvilise käed. Valiku tegemine muutus äärmiselt raskeks, sest
peategelasi on vaid seitse. Muidugi olid
kõigil tegelastel dublandid, et haigused
ja muud takistused proove ja etendusi
väga ei segaks. Ülejäänud jaotati ühisstseenidesse, kus peamiseks sai laul ja
tants.
Ütlematagi selge, et etendus tervikuna sõltub ühtviisi võrdselt nendest, kellel on põhiroll, ja ka nendest, kes teevad
kaasa ühisstseenides. Laulumängus on
laulul-tantsul isegi suurem tähtsus, sest
seal ilmneb kõige paremini, kuidas terve trupp koostööd teeb ja kogu etenduse meeleolu tervikuna mõjub.
«Näe, hiire saba vedeleb laval!»
hüüab keegi. Õpetaja Eha Pajus tõttab
saba tagasi kinnitama harjutuslaagris
Varbolas. Seljataga on teksti-, laulu- ja
liikumisproovid, käes aeg kogu etendus
kokku panna. Haigused ründavad kogu
väega, aga väikesed näitlejad on visad ja
tublid. Proovid käivad hommikust õhtuni, sest 4. märtsil ollakse Lihulas Läänemaa teatrifestivali külalisesinejad. Muusikajuht Age Toomsalul on hääl juba
täiesti ära. Lihulast lahkutakse väsinult,
mõned haigena, aga üliõnnelikena. Kõik
läks plaanitult ja menukalt.

A

asta tippsündmus oli Harjumaa
kooliteatrite festival Arukülas 23.
märtsil. Eelmise päeva peaproovis
Viimsi huvikeskuse laval olid väikesed
näitlejad julged ja vahvad. Hääled kõlasid selgelt, diktsioon oli hea ja laulud panid isegi saalisistujate jalad kepslema.
Lastele andsid kindlust ja sooja kodutunnet õpetaja Kristel Värvi valmistatud
kaunid dekoratsioonid.
Aruküla festivali lõpp tõi rõõmusõnumi – grand prix ja Harjumaa esindamine algklasside vabariiklikul teatrifestivalil 12.-13. maini Kolgas. Esinemiskutseid on veelgi.
Kass Silver püüab lõpuks jälle hiiri ja
võlupulbri mõju kaob, kui teha koos üks
reibas tants.
Laval on muinasjutt lõppenud.
Väikeste näitlejate muinasjutt kestab
edasi.

Age Toomsalu,

näiteringi muusikaline juht

Viimsi kooli algklasside õpilased
tõid koju festivali
peaauhinna.

SÕNUMID

Kooliteatrite festivali
peaauhind läks Tallinna
Rakveres toimunud 25. kooliteatrite
festivali peaauhinna võitis Tallinna
Vanalinna Hariduskolleegium.
Grand prix sai Lembit Petersoni
lavastatud kava Anton Tšehhovi ja
vene romansside ainetel. Festivali
laureaatideks tunnistati Rakvere
gümnaasiumi teatriansambel ja Narva laste loomemaja teater «16 tuba».
Parim meesosatäitja oli Kristjan
Üksküla vanalinna hariduskolleegiumist ja parim naisosatäitja Katja
Šipulina Rakvere Vene gümnaasiumist. Parimaks juhendajaks tunnistati Aili Teedla Rakvere gümnaasiumi
teatriansamblist.
Filmifestivali Propaganda 2006
parimaks filmiks tunnistati Janno
Jürgensi ja Eik Lattu «Mütomaan»,
parim meesnäitleja oli Mikk Jürjens
filmides «Päikese radadel» ja «Ajastu ahistavad asjad».
Kooliteatrite festivalil ja festivalil
Propaganda 2006 osales ligemale
450 noort.

Klassikaraadio saab
oma uudistesaate
Eesti Raadio Klassikaraadio programm alustas aprilli keskel uudistesaatega «Kultuuriuudised», mis annab ülevaate kultuurielu tähtsamatest sündmustest.
«Kultuuriuudised» lähevad eetrisse esmaspäevast reedeni algusega
kell 12.30. Uudistesaade vahendab
tähtsamaid sündmusi Eesti ja rahvusvahelises muusika-, teatri-, kirjandus-, kunsti-, tantsu- ja kinoelus.
Uudiseid toimetavad Hedvig Lätt ja
Ülle Hallik.
«Kultuuriuudised» jälgivad erilise
tähelepanuga Eestiga seotud kultuurisündmusi maailmas, lisaks pakutakse laia valikut Eestis toimuvast,
ütles Klassikaraadio peatoimetaja
Tiia Teder. Saadet toodab Eesti Raadio uudistetoimetus.
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TEATED
Eesti Seksuaaltervise Liit
esitleb:
õpilaskonverents «Armastuse terviseks!» Viimsi huvikeskuses 5. mail
Õpilaskonverentsil valitakse teatrifestivali «HIV/aids – müüdid ja tegelikkus» peavõitja.
Samuti teevad ettekanded uurimustööde konkursi «HIV/aids – müüdid ja tegelikkus» võitjad.
Viimsi huvikeskuses on 5. mail võimalik tutvuda loovtööde konkursi «Armastuse terviseks!» töödega.
Osalemine õpilastele tasuta!
Lisainfo tel 660 7870 ja 5373 7554,
Kätlin Podjukov.

Viimsi vallas
registreeritud sünnid
seisuga 17.04.2006
• Kateriina Gekk’il ja Virgo Ikmeltil
sündis 23. veebruaril tütar
CARMEN ELIISE
• Triinu ja Jaak Koidul sündis 8.
märtsil tütar JOHANNA MATILDA
• Triin Lekk’il ja Villem Vohul sündis
10. märtsil tütar GRETH
• Kristi Sinimetsal ja Ants Kuristil
sündis 12. märtsil tütar ETHEL
• Evelin Elmestil ja Aleksandr Viineril
sündis 12. märtsil poeg HUGO
• Eve ja Janek Hintsovil sündis 14.
märtsil tütar EMMA
• Kädi ja Meelis Jakobsonil sündis 15.
märtsil poeg ROBIN ROBERT
• Maria Lebenil ja Risto Sepp’al sündis 18. märtsil poeg GREGOR
• Epp Hantsomil ja Sulev Lipp’ul sündis 21. märtsil poeg MARTIN
• Mare ja Eerik Parvel sündis 23.
märtsil tütar PAULA NATALY
• Kairit ja Eerik Ojal sündis 25. märtsil poeg MART
• Kadri Lehtlal ja Aivar Stokmannil
sündis 28. märtsil tütar LY-ANDRA
• Ave-Mai Aednal ja Jüri Kuusk’il
sündis 28. märtsil poeg JOHAN
HENDRIK
• Kadri Kosk’il sündis 4. aprillil poeg
KARL KRISTOFER
• Ingrid Pugil ja Marcus Liimetsal
sündis 4. aprillil tütar LIISA

Audentes ja Concordia
saavad ühise nime
Ühte gruppi kuuluvad Audentese ja
Concordia ülikool võtavad sügisel kasutusele ühise nime: International
University Audentes (Rahvusvaheline
Ülikool Audentes).
«Sõnapaar International
University ülikooli uues nimes tuleneb
endise Concordia rahvusvahelistest kogemustest, üliõpilastest ja õppejõududest, ning sõna Audentes näitab ülikooli kuulumist suurimasse erahariduskontserni Eestis ja Balti riikides,»
teatas kooli pressiesindaja Karin Lass.
Seni olid koolide ametlikud nimed
vastavalt Audentese Ülikool ja International University Concordia Audentes. Ülikooli rektori kohusetäitja Peeter Müürsepa sõnul on kooli eesmärk
liikuda jätkuvalt rahvusvaheliseks õppeasutuseks kujunemise poole.
Audentese erahariduskontsern võttis Concordia ülikooli koos tudengite,
õppejõudude ja õppekavadega üle
2003. aastal pärast Concordia kooli
pankrotistumist, jätkates sealse ingliskeelse kõrghariduse pakkumist. Concordia kolis tollal Viimsist kesklinna
ning möödunud aastal sealt edasi Tondile, kus tegutseb ka Audentes. 2007.
aasta alguseks valmib ülikooli uus ühine õppehoone Tondi tänaval.
Pärast Concordia ülevõtmist sai
Audentese ülikoolist suurim eraülikool
Eestis, kus õppetöö toimub nii eesti, vene kui ka inglise keeles. (BNS)
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Teoks sai Viimsi, Kuressaare ja Tallinna noorte ühisprojekt
«Tahame kaasa rääkida kohaliku elu edendamisel»

T

ore on tõdeda, et Viimsi noortest
saab rääkida kui potentsiaalist ja
aktiivist, mitte kui probleemist.
Paar aastat tegutses vallas noorte ja
noorsootöötajate ümarlaud, kus arutati
noori puudutavaid küsimusi. Eelmisel
aastal toimusid noorte seas valimised ja
aktiivset tegutsemist alustas Viimsi noortevolikogu, mis koguneb vähemalt kaks
korda kuus. Lisaks ürituste korraldamisele räägivad noored kaasa valla asjades,
regulaarselt toimuvad kohtumised vallavanema ja ka volikogu esimehega.
2005. aasta sügisel kuulutas haridusja teadusministeerium välja konkursi
projektide rahastamiseks, mis soodustavad noorte osalust, omaalgatust ja koostööd noorteaktiivide ja kohaliku omavalitsuse vahel. Rahastust said taotleda
projektid, kus osaleb vähemalt kolm
omavalitsust vähemalt kahest maakonnast ja mida on 30% ulatuses valmis toetama ka maavalitsused.
Viimsi noored koostöös noortekeskustega ja kolme omavalitsuse (Viimsi,
Tallinn, Kuressaare) esindajatega valmistasid ette projekti «Tahame kaasa rääkida kohaliku elu edendamisel». Projekti
üldeesmärk on noorte osaluse suurendamine kohaliku elu edendamisel ja arendamisel ning koostöö arendamine teiste
omavalitsuste noortega.
Meie projekt osutus ainukeseks, mis
sai ministeeriumipoolse toetuse 68 573
krooni ning ka kolme omavalitsuse toetuse. Selles osaleb 30 Viimsi noortevolikogu, Kuressaare noortekogu ja Tallinna
noorteaktiivi liiget vanuses 15-26 aastat.
Projektis on kolm koolitusmoodulit ja
hulgaliselt kodutöid. Koolitused viib läbi MTÜ Clarus.
Edukalt jõudis lõpule esimene koolitus Kuressaares, kus keskenduti meeskonnatööle ja noorteesinduste töö tutvustamisele. Järgmine koolitus projektitöö teemal toimub augustis. Vahepeal
suhtlevad noored mailide vahendusel,
valmistatakse ette ühine projekti tutvustav kodulehekülg, tutvustatakse projekti omavalitsusjuhtidele, valmistatakse ette suvise koolituse meelelahutuslik osa
ja mõeldakse edasiste koostöövõimaluste arendamisele.

Kadi Bruus,

haridus- ja noorsooameti juhataja

Viimsi noortevolikogu liige
Meeri Lembinen:
«7.- 9. aprillini olime Viimsi noortevolikoguga, Tallinna noorteaktiiviga ja
Kuressaare linna noortekoguga koolitusel «Tahame kaasa rääkida kohaliku elu
edendamisel». Koolitus ise läks lahti alles laupäeval, kuid viimsilastele algas
üritus juba reede lõunal, kui bussi astusime. Kõigepealt võtsime Tallinnast peale pealinna aktiivsed noored ja edasine
siht oligi juba Kuressaare. Juba bussis
läks olemine väga põnevaks, sest võõraste tallinlastega tuli ju ometigi tutvust sobitada. Kohale jõudes oli Viimsi ja Tallinna rahvas juba omavahel tuttavaks saa-

Priit Eek ja Kaarel Pääsküla noortetöö sihte seletamas.
nud. Ja ei läinud kaua aega, kui olime
tutvunud ka Kuressaare noortega. Reede õhtu oligi rohkem tutvumis- ja seltskonnaõhtu. Laupäeva hommikul algas
koolitus ise. Tänu headele koolitajatele,
lõbusale tegevusele ja toredale seltskonnale oli koolitus enam kui nauditav. Laupäeva õhtul, kui seltskond oli juba eriti

lähedaseks saanud, käidi ühiselt saunas,
tantsiti, räägiti tähtsatest maailma asjadest, mängiti aliast või leiti mõni muu
huvitav tegevus. Igal juhul möödus õhtu kiiresti ja paljud olid üleval poole
öönigi. Hommikul unise peaga sai uuesti tööle asutud. Pühapäeva lõunaks oli
koolitus läbi. Lahkumine oli väga kurb,

sest meie suur seltskond (u 30 inimest)
oli väga ühtseks muutunud ja kedagi ei
jäetud kõrvale. Koolitus jättis hea mulje:
seltskond oli hea, koolitajad toredad, sai
palju juurde õpitud ja häid kogemusi.
Jäin väga rahule ja ootan järgmist koolitust, mis sama seltskonnaga tulemas
on.»

Viimsi lõviklubi tegutseb

P

LC Viimsi ekspresident Peeter Loim (pildil sinise kitliga) tutvustas Viimsi lõvidele kalatöötlemisoskusi.

aljudele ei ole uudiseks, et meie
vallas käib juba aastaid koos Viimsi Lions klubi. Täna on heategevuslikus klubis 35 liiget.
Klubi tegevust koordineerib igal aastal vahetuv juhatus eesotsas klubi presidendiga. Tänavu valiti sellele kohale Ain
Süld. Klubiliikmete kooskäimise ja koosolekute pidamise kohaks on Athena hotell Haabneemes.
Traditsiooniks on saanud väljasõidud
klubi liikmete juhitavatesse firmadesse.
Märtsis külastasime Peeter Loimi juhitavat kalatöötlemisettevõtet SPRATFIL
naaberomavalitsuses Tallinnas, Kakumäel. Meeliülendav oli vaadata, kuidas
sajad kätepaarid puhtas ja valgusküllases tsehhis meisterlikult kala fileerivad
ja pakivad. Muljeid vahetasime hiljem
naabruses asuvas pubis Kapten Flint.

Klubi liikmeid ootavad ees uued põnevad väljakutsed ja tegemised. 13. mail
korraldame Kumus heategevusliku kontserdi, kus esineb poistekoor Kalev dirigent Hirvo Surva taktikepi all. Kontserdi piletite levitamisel on meid abistanud
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni meeldivad liikmed. Kontserdi tuluga toetab klubi Viimsi valla puudega
lapsi. Pärast korralduskulude mahaarvamist annetame tulu valla puuetega laste suvelaagri korralduskulude katteks.
Maikuus oleme kutsutud külla
Lembäläässe Soomemaal. Seal asub
meie sõprusklubi. Nendest tegemistest
anname teada juba järgmistes lehenumbrites.

Toomas Kull,

Viimsi Lions Club liige

Viimsi Teataja 11

Aprill 2006

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
07. märts 2006 nr 13
Aleviku- või külavanema ülesannete täitmisest
tulenevate kulutuste kompenseerimise kord
Aluseks võttes «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 58 ja Viimsi Vallavolikogu 08. märtsi
2005.a. määruse nr 11 «Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuut» punkti 1.2.
§ 1 Viimsi Vallavalitsus kompenseerib aleviku- või
külavanemale tema ülesannete täitmisega kaasnenud kulud tema ja Viimsi valla vahel sõlmitud lepingu ning tegevusaruande alusel.
§ 2 Aleviku- või külavanem esitab vallavalitsusele
iga kuu kolmandaks (3) kuupäevaks kirjalikult
oma tegevusaruande eelmise kuu kohta.
§ 3 Kulude kompenseerimiseks tasutakse alevikuvõi külavanemale tegevusaruande alusel 3000
krooni ühes kuus.
§ 4 Kulude kompenseerimise või mittekompenseerimise otsustab vallavalitsus. Vajadusel võib nõuda täiendavat informatsiooni.
§ 5 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
24. märts 2006 nr 15
Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvialakoolide
ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2006. aastaks
Määrus kehtestatakse “Eesti Vabariigi Haridusseaduse” § 7 lg 2 p 3, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 441 lg 3, «Koolieelse lasteasutuse seaduse»
§ 27 lg 7, «Huvialakooli seaduse» § 12 lg 4 p 1, Vabariigi Valitsuse 30.10.2001.a. määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise
kord” § 3 lg 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu
28.02.2006.a. määrusega nr 5 vastu võetud Viimsi
valla 2006.a. eelarve alusel.
§ 1 Viimsi valla eelarvest kaetava õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2006. aastal
(1) Tegevuskulu arvestuslik maksumus lasteaedades
MLA Viimsi Lasteaiad
aastas
kuus
1) Piilupesa Lasteaed
43 321.3610.2) Pargi Lasteaed
42 969.3581.3) Püünsi Lasteaed
25 347.2112.4) Leppneeme Lasteaed
71 218.5935.(2) Tegevuskulu arvestuslik maksumus munitsipaalkoolides
1) Viimsi Keskkool
17 688.1474.2) Püünsi Põhikool
22 461.1872.3) Prangli Põhikool
64 431.5369.(3) Tegevuskulu arvestuslik maksumus huvialakoolides
1) Viimsi Muusikakool
21 127.1761.2) Viimsi Kunstikool
9364.780.§ 2 Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
11.02.2005. a. määrus nr 10 ning 27.09.2005. a.
määrus nr 60.
(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.
jaanuarist 2006. a.
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
vallakantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
31. märts 2006 nr 16
Tee nimetuse ja aadresside määramine Viimsi
alevikus
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» § 5 lg 1 p 3, §
6 lg 1, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 14.03.2006.a. otsusega nr 28 kehtestatud «Viimsi vallas, Viimsi alevikus, Vehema tee, Nelgi tee, Katlamaja tee ja Tulbiaia elamukvartali vaheline ala, kinnistu Nelgi tee
13 osas» detailplaneeringu:
§ 1. Määrata Viimsi alevikus rajatavale teele nimetusteks Jasmiini tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
§ 2. Määrata Nelgi tee 11 maaüksusest moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Viimsi alevik, Jasmiini tee 1
detailplaneeringu järgne krunt nr 2
2) Viimsi alevik, Jasmiini tee 2
detailplaneeringu järgne krunt nr 3
3) Viimsi alevik, Jasmiini tee 3
detailplaneeringu järgne krunt nr 6
4) Viimsi alevik, Jasmiini tee 4
detailplaneeringu järgne krunt nr 4
5) Viimsi alevik, Nelgi põik 2

detailplaneeringu järgne krunt nr 1
6) Viimsi alevik, Nelgi põik 4
detailplaneeringu järgne krunt nr 5
§ 3. Määrata Nelgi tee 13 maaüksusele projekteeritud elamutele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Viimsi alevik, Jasmiini tee 6
projekti järgne elamu B
2) Viimsi alevik, Jasmiini tee 8
projekti järgne elamu C
3) Viimsi alevik, Jasmiini tee 10
projekti järgne elamu A
§ 4 Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.09.2006. aastaks.
§ 5 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 6 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
31. märts 2006 nr 17
Tee nimetuse ja aadresside määramine Rohuneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3, § 6
lg 1, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse poolt 17.02.2006.a. korraldusega nr 83 kehtestatud Uuetalu maaüksuse detailplaneeringu:
§ 1 Määrata Rohuneeme külas rajatavale teele nimetusteks Uuetalu tee vastavalt juurdelisatud
plaanile.
§ 2 Määrata Uuetalu maaüksusest moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt
juurdelisatud plaanile:
1) Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 135
detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Rohuneeme küla, Sääre tee 1
detailplaneeringu järgne krunt nr 2
3) Rohuneeme küla, Uuetalu tee 1
detailplaneeringu järgne krunt nr 3
4) Rohuneeme küla, Uuetalu tee 3
detailplaneeringu järgne krunt nr 4
5) Rohuneeme küla, Uuetalu tee 5
detailplaneeringu järgne krunt nr 5
6) Rohuneeme küla, Uuetalu tee 7
detailplaneeringu järgne krunt nr 6
7) Rohuneeme küla, Uuetalu tee 9
detailplaneeringu järgne krunt nr 7
8) Rohuneeme küla, Uuetalu tee 10
detailplaneeringu järgne krunt nr 9
9) Rohuneeme küla, Uuetalu tee 12
detailplaneeringu järgne krunt nr 8
§ 3 Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.09.2006. aastaks.
§ 4 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007. aastaks.
§ 5 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
31. märts 2006 nr 18
Aadresside määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3, § 6
lg 1, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse poolt 17.02.2006.a. korraldusega nr 81 kehtestatud «Tammneeme küla,
Tammneeme tee 33» detailplaneeringu:
§ 1 Määrata Tammneeme tee 33 maaüksusest moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid
vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Tammneeme küla, Tammneeme tee 33
detailplaneeringu järgne krunt nr 2
2) Tammneeme küla, Tammneeme tee 33A
detailplaneeringu järgne krunt nr 1
§ 2 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
11. aprill 2006 nr 19
Katastriüksusele nimetuse määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning vajadusega korrastada aadresse
§ 1 Määrata katastriüksusele katastritunnusega
89001:003:0858 nimetuseks KARUSAMBLA
TEE LÕIK 3.
§ 2 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

11. aprill 2006 nr 20
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse 21.02.2006.a. korraldusega nr 106 «Detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine Leppneeme küla, Leppneeme tee 106»
§ 1 Määrata maaüksuse Leppneeme tee 106 jagamisel moodustatavatele kruntidele aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Leppneeme küla, Leppneeme tee 106
detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Leppneeme küla, Karusambla tee 2A
detailplaneeringu järgne krunt nr 2
§ 2 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
11.04.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

11. aprill 2006 nr 34
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: Lubja külas, maaüksus
Pärtle I
«Planeerimisseaduse» § 18 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 4 alusel, arvestades,
et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud vastavalt Harju Maavanema 16.02.2006 kirjale
nr 2.1-13/868, samuti arvestades Vallavolikogu maaja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni
seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Viimsi Vallavolikogu 14.09.2004 otsusega nr 89
algatatud Viimsi vallas, Lubja külas, maaüksuse
Pärtle I detailplaneering.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

11.04.2006 ISTUNGI OTSUSED
nr 32 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema
tee vaheline tiigiga piirnev ala Õilme maaüksuse osas
nr 33 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Randvere külas, maaüksusel Vaheaia tee 6
nr 34 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine: Lubja külas, maaüksuse Pärtle I
nr 35 Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsuse nr 5
«Üldplaneeringu algatamine Viimsi vallas,
Haabneeme alevik ja lähiala» punkti 3 muutmine
nr 36 Perearstide toetamine Viimsi vallas 2006. aastal
nr 37 Esindaja määramine väikesaarte komisjoni
nr 38 Munitsipaalmaa võõrandamine otsustuskorras: Leppneeme tee 85
11. aprill 2006 nr 32
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee vaheline tiigiga piirnev ala Õilme maaüksuse osas
«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,
samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003. a
otsusega nr 56 algatatud Viimsi vallas, Pärnamäe
külas asuva Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise tiigiga piirneva ala detailplaneering, Õilme
maaüksuse osas.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
11. aprill 2006 nr 33
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Randvere külas, maaüksusel Vaheaia tee 6
«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
ning arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti,
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004. a
otsusega nr 120 algatatud Viimsi vallas, Randvere külas asuva maaüksuse Vaheaia tee 6 detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

11. aprill 2006 nr 35
Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 otsuse nr 5 «Üldplaneeringu algatamine Viimsi vallas, Haabneeme alevik ja lähiala» punkti 3 muutmine
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19
kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, §
8 lg 1 alusel, arvestades Vallavalitsuse ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta,
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsuse nr 5 «Üldplaneeringu algatamine Viimsi vallas, Haabneeme alevik ja lähiala» punkti 3 ja sõnastada alljärgnevalt:
«3. Lähteülesanne esitada Viimsi Vallavolikogule
kinnitamiseks hiljemalt käesoleva aasta maikuu Vallavolikogu korralisele istungile.».
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
11. aprill 2006 nr 36
Perearstide toetamine Viimsi vallas 2006. aastal
Võttes aluseks «Tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse» § 53 ja Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006.
a määruse nr 5 “Viimsi valla 2006 a. eelarve kinnitamine”, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada toetuse (eelarverida 07210) jagunemine perearstidele järgmiselt: 1 kroon ja 50 senti iga nimistus oleva isiku kohta kuus.
2. Perearstidel esitada Vallavalitsusele kvartaalselt
aruanne nimistu suuruse kohta järgneva kvartali
esimese kuu esimeseks kuupäevaks (Lisa: aruande vorm).
3. Raamatupidamisametil maksta arvestatud toetus
vastavalt esitatud nimistu suurusele: FIE Reet Polli arveldusarvele, perearstidele Tiina Talijärv’ele,
Hedy Öpik’ule ja Krista Kaarlõp’ile Viimsi Perearstide Keskus OÜ arveldusarvele ja OÜ Perearst Inna Viik’i arveldusarvele hiljemalt iga järgneva kvartali esimese kuu viiendaks kuupäevaks.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
11. aprill 2006 nr 37
Esindaja määramine väikesaarte komisjoni
Lähtudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 2, «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» § 4 lg 3 ja «Väikesaarte komisjoni põhimääruse»
§ 3 lg 2, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kutsuda tagasi väikesaarte komisjoni Prangli saare esindaja Ants Savest.
2. Esitada väikesaarte komisjoni Prangli saare esindajaks Endel Lepik.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskoh-
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tus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
11. aprill 2006 nr 38
Munitsipaalmaa võõrandamine otsustuskorras:
Leppneeme tee 85
Juhindudes «Viimsi valla põhimääruse» § 94 lg 1 p
3, arvestades Viimsi vallas Leppneeme külas Leppneeme tee 85 asuva ehitise omaniku Ühisliisingu
AS-i avaldust, vajadust tagada õiguslik ootus ning
võrdne kohtlemine maasuhetes ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võõrandada Viimsi vallas Leppneeme külas, Leppneeme tee 85 asuv munitsipaalmaa, katastritunnus 98001:003:6230, reg.osa nr. 40759, pindala
215 m², sihtotstarve elamumaa, Ühisliisingu ASle, maa maksustamishinnaga 28 000.- (kakskümmend kaheksa tuhat) krooni.
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) teostada kõik toimingud punktis 1 nimetatud vara omandamiseks.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
11.04.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED
11. aprill 2006 nr 12
Viimsi valla jäätmekava vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 364, «Jäätmeseaduse»
§ 59 lg 1 ning Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 401 alusel.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla jäätmekava (juurde lisatud).
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Viimsi valla jäätmekava terviktekst on
avaldatud Viimsi valla veebilehel
www.viimsivald.ee (menüü «Avalikud dokumendid» alamenüü «Arengukava» all)
11. aprill 2006 nr 13
Vee-ettevõtja määramine Viimsi valla territooriumil
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 ja § 37 ning
«Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 4 lg 1,
§ 7 lg 2¹ ja § 7 lg 3 alusel, arvestades Viimsi Vallavolikogu poolt 11.06.2002 määrusega nr 23 kinnitatud «Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava» ptk. 6.1 p. 9 ning vallavalitsuse
seisukohti, võttes aluseks AS Viimsi Vesi nõukogu
13.02.2006. a otsuse nr 4 alusel 04.03.2006. a esitatud taotlust nr. 82 AS Viimsi Vesi vee-ettevõtjaks
määramise kohta.
§ 1. Määrata Viimsi valla territooriumil veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutajaks, vee-ettevõtjaks AS Viimsi Vesi.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

11. aprill 2006 nr 14
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord
Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 27 lg 4 ja Viimsi Vallavolikogu 08.06.2004.
a määrusega nr 11 kehtestatud «Munitsipaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad põhimääruse» p. 5.3.3 ja
p 7.5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad (edaspidi - MLA
Viimsi Lasteaiad) allüksuste: lasteaia Piilupesa,
Püünsi lasteaia, Pargi lasteaia ning Leppneeme
lasteaia kuludes lastevanemate poolt tasumisele
kuuluvate summade määrad ja tasumise protseduur.
(2) Summadeks, millest koosneb lapsevanema poolt
tasumisele kuuluv lasteaiatasu, on:
1) õppevahendite tasu, millest kaetakse osaliselt kulud laste õppe- ja kasvatustöö vahenditele;
2) osalustasu, millest kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks.
(3) Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab
lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia juhataja.
(4) Toitlustusteenuse sisseostmisel tasub lapsevanem toidukulu lasteaia hoolekogu poolt otsustatud ja juhataja poolt kinnitatud summa piires ning
ülejäänud summa võib kompenseerida Viimsi
Vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale.
§ 2. Lasteaiatasu määrad
(1) Lasteaiatasu määrad ühes kuus MLA Viimsi Lasteaiad allüksustes kinnitab Viimsi Vallavalitsus.
(2) Lasteaiatasu suurus ühe lapse eest ei tohi ületada 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
§ 3. Lasteaiatasu tasumise protseduur
(1) Lasteaiatasu tuleb lasteaia kohta kasutava lapse nimel tasuda eelmise kuu eest (aluseks koha kasutamise tabel) jooksval kuul Viimsi Vallavalitsuse raamatupidamisameti poolt esitatud arve alusel.
(2) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitatakse lõpparve hiljemalt 31. maiks.
(3) Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli minekuga esitab lapsevanem avalduse, kui soovitakse kasutada kohta suvekuudel. Viimsi Vallavalitsuse raamatupidamisameti poolt esitatakse ettemaksuarve kogu perioodi kohta ning tasaarveldus tehakse peale avalduses esitatud kuupäeva
(kasutamata raha tagastatakse).
(4) Lasteaiatasu juunikuu eest esitatakse ettemaksuarvena koos maikuu lasteaiatasu arvega ning tasaarveldus tehakse järgneval perioodil.
(5) Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaiakohta, pole lasteaiatasu maksmise kohustust.
(6) Perioodil, mil vastavalt lasteaia juhatajaga sõlmitud kirjalikule kokkuleppele ei kasutata lasteaiakohta järjestikku enam kui 4 kuud, lasteaiatasu maksmise kohustust ei ole.
(7) Suvel, kui töötab ainult üks lasteaia allüksus, tuleb Pargi ja Leppneeme lasteaia laste eest, kui
nad on sel ajal, kas Piilupesa või Püünsi lasteaias ning Piilupesa ja Püünsi lasteaia laste eest,
kui nad on Pargi lasteaias, maksta lasteaiatasu
lasteaedade Piilupesa ja Püünsi määrade järgi.
(8) Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisel tehakse ettemakstud lasteaiatasu osas tasaarvestus avalduse alusel.
(9) Lasteaiatasu võlgnemise korral toimub lasteaiast
väljaarvamine Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
§ 4. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
08.06.2004. a määrus nr 12 «Munitsipaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad lasteaiatasu määrad ja
tasumise kord».

(2) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

16) kontrollida volikogu määruste ja otsuste täitmist;
17) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutusele
tulevate põhiküsimuste loetelu ja sisu kohta;
18) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile
adresseeritud kirjade kohta.

11. aprill 2006 nr 15
Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 47 lg 2, Viimsi Vallavolikogu
13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud «Viimsi
valla põhimääruse» § 23 lg 1 ja Viimsi Vallavolikogu 29.11.2005 määrusega nr 36 kehtestatud «Viimsi Vallavolikogu töökorra» § 6 lg 1 alusel.

§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused
(1) Komisjonil on õigus:
1) nõuda tutvumiseks vallavolikogu menetluses olevaid eelnõusid, samuti nõuda tutvumiseks vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente, v.a neid, mis
on seadusega keelatud;
2) läbi vaadata ja ette valmistada vallavolikogule komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
3) teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltuvalt;
4) esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes vallavolikogu antud
volituste piires;
5) esitada arupärimisi vallavolikogu valitud või kinnitatud ametiisikutele;
6) teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve projekti kohta;
7) vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
8) taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
9) Komisjon annab vallavolikogule aru tehtud tööst
vähemalt üks kord aastas.
§ 5. Töö komisjonis
(1) Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel.
(2) Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esimees.
Vajadusel valitakse aseesimees ja protokollija.
(2) Komisjoni esimees valmistab ette komisjoni
koosolekute päevakorra, juhib komisjoni tööd,
jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid,
kutsub kokku komisjoni koosoleku, otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra punktide arutelul, juhatab komisjoni koosolekut.
(3) Komisjoni korraline koosolek toimub igakuiselt
enne vallavolikogu istungit. Komisjoni esimehe
ettevalmistatud koosoleku päevakorra edastab
komisjoni liikmetele vallavolikogu kantselei, võimalusel 3 tööpäeva enne koosolekut. Komisjoni liikmete nõusolekul võib küsimusi päevakorda võtta enne päevakorra kinnitamist koosolekul. Komisjoni liikmel on õigus saada koopiaid
koosolekutele esitatud dokumentidest ja materjalidest vallavolikogu kantseleist.
(4) Komisjoni esimees võib täiendavalt kokku kutsuda komisjoni erakorralise koosoleku teatades
selle toimumisest koos päevakorraga vähemalt
5 tööpäeva ette.
(5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni
koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni
liikmeist.
(6) Küsimuste arutelu lõpetatakse otsustuse vastuvõtmisega. Komisjon teeb otsustuse, kui selle
poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui
hääled jaotuvad 3 hääletamisel järjest pooleks,
on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
(7) Komisjoni koosoleku töö protokollitakse.
(8) Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis
komisjonile eraldatud kaustas.
(9) Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavolikogu
otsuse või komisjoni liikmete volituste lõppemise alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Keskkonnakomisjon (edaspidi «komisjon») on
Viimsi Vallavolikogu (edaspidi «vallavolikogu»)
tööorgan, mille ülesandeks on Viimsi valla heakorra ja keskkonnakaitse küsimuste analüüs ja
nendes valdkondades vallavolikogule ja Viimsi
Vallavalitsusele (edaspidi «vallavalitsus») ettepanekute tegemine ning vajadusel vallavolikogu
määruste ja otsuste eelnõude algatamine.
(2) Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest lepingutest, seadustest, Viimsi valla põhimäärusest, vallavolikogu töökorrast ja teistest seaduse
alusel antud õigusaktidest.
(3) Komisjonile suunab materjale läbivaatamiseks
vallavalitsus, -volikogu ja -volikogu esimees.
§ 2. Komisjoni moodustamine
Komisjon moodustatakse Viimsi valla põhimääruses ja vallavolikogu töökorras sätestatud korras.
§ 3. Komisjoni ülesanded
(1) Komisjoni ülesandeks on keskkonna- ja looduskaitse ning heakorra valdkondades:
1) selgitada välja Viimsi valla poolt lahendamist vajavad keskkonnaprobleemid ja teha ettepanekuid
nende lahendamiseks;
2) seisukoha andmine selliste detailplaneeringute algatamise taotlustele, millised puudutavad miljööväärtuslikke alasid ja kõrghaljastusega alasid ning
vajadusel selliste detailplaneeringute vaidluste läbivaatamine ja seisukoha andmine;
3) keskkonnaalaste projektide läbivaatamine ja ettepanekute tegemine;
4) vaadata läbi selliste detailplaneeringute algatamise taotlused, mis annavad ehitusõiguse keskkonnaohtlike ehitiste ehitamiseks, vajadusel selliste
detailplaneeringute vaidluste läbivaatamine ja seisukoha andmine;
5) seisukoha andmine selliste üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamise taotlustele
ning planeeringutele, enne nende vastuvõtmist,
mis puudutavad maatulundusmaa ja kaitsealuste
maade sihtotstarvete muutmist.
6) kohaliku tasandi looduskaitse aladega seonduvate küsimuste ning kaitseala valitseja poolsete otsuste läbivaatamine ja kooskõlastamine.
7) osaleda valla üldplaneeringu teemaplaneeringu
«Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik» koostamisel ning jälgida planeeringu rakendamist.
8) vaadata läbi keskkonnaohtlike ehitiste ehitusloa
saamise tingimused ja esitada ettepanekuid;
9) olulisemate keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuste eelnõude läbivaatamine ja protsessis osalemine;
10) jäätmekava koostamise käigus ettepanekute tegemine ja jäätmekava rakendamise jälgimine;
11) Viimsi valla korraldatud jäätmeveo tingimuste
väljatöötamisel ettepanekute tegemine;
12) algatada vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
13) esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks saadetud Viimsi valla õigusaktide eelnõude kohta;
14) ettepanekute tegemine arengukavasse;
15) ettepanekute tegemine üldplaneeringusse.

§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.
detsembri 2004. a määrus nr 26 «Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni põhimäärus».
(2) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(3) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Südamlikud õnnesoovid maikuu hällilastele
HELENE-VILHELMINE
REIMAN
ASTA SIKEMÄE
LINDA RUUS
SELMA-SOFIE KAARE
NIKOLAI KOZLOV
LEMBIT RAID
LINDA MÄEPEA
PAUL METSMA
LEIDA MIRSKI
ELMAR KARU

21.05
23.05
02.05
22.05
09.05
12.05
19.05
26.05
05.05
10.05

91
91
90
89
87
87
87
85
84
84

ERIKA HAGGI
ILSE-HERMILDE LAUR
NATALIJA MAKARKINA
ELLEN KOBIN
OSKAR TIRMAN
ÕIE KOPPEL
VAIKE REBANE
HANS KUTSER
ADEELE LINHOLM
ASTRID-NORMA KRAUN
VEELI-MARET VALK

21.05
29.05
01.05
26.05
25.05
03.05
21.05
10.05
23.05
05.05
08.05

84
84
83
83
82
81
81
80
80
75
75

PAULINE LIIV
LAINE KOTKAS
ERICH NORMAN
HELMI MERINGO
HILLAR KÕIV
VIKTOR KUUSMA
MAIE PALVADRE
ELMAR PÄÄSLANE
VILVE REISENBUK
RIINA KOLK
LEHTI KULL

09.05
11.05
14.05
25.05
29.05
31.05
01.05
01.05
27.05
10.05
11.05

75
75
75
75
75
75
70
70
70
65
65

LIDIA KURG
ELGA KIIKER
HELI KÜNNAPAS
VOLDEMAR LILLENIIT
BORIS TROFIMOV
RAUL ROHTLA
UDO SUITS
ENE RUMESSEN
VALENTIN LENIN

12.05
13.05
14.05
15.05
18.05
19.05
19.05
22.05
24.05

65
65
65
65
65
65
65
65
65
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MAIKUU

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

Tillujooks
D vanuseklass
C vanuseklass
B vanuseklass
A vanuseklass

eelkooliealised
sündinud 1995. a. ja hiljem
sündinud 1993-94
sündinud 1991-92
sündinud 1989-90

Naised ja mehed
I veteranide klass
II veteranide klass

sündinud 1967-88
sündinud 1966-57
sündinud 1956 ja varem

Tillujooks

0,4 km
0,9 km
0,9 km
2,9 km
2,9 km
10 km
10 km
10 km

D vanuseklass

0,4 km
0,4 km
0,9 km

tüdrukud
poisid
tüdrukud
poisid
tüdrukud
poisid

C vanuseklass

0,9 km

A+B vanuseklass
Täiskasvanud ja
veteranid

2,9km

kell 12.00
kell 12.10
kell 12.20
kell 12.30
kell 12.40
kell 12.50
kell 13.00

10 km

kell 13.20

Kohale saab sõita bussiga nr. 1A - lõpp-peatusesse.

Registreerimine Viimsi Spordihallis.
Stardimaks: tillujooks tasuta, õpilastele 10.- ; täiskasvanutele 60.-; pensionäridele 30.Registreerimine lõpeb 15 min enne selle vanuseklassi starti.
Igale lõpetajale medal, vanuseklassi kolmele paremale auhinnad Reebokilt.

Viimsi vallavalitsus

Aitame teha kevadisi
heakorratöid

KONTEINERITE KAVA
12-14 MAI
• KÜ Pargi Kodu,Viimsi alevik, Pargi tee 4
• KÜ Okasroosioks, Viimsi
alevik, Roosi tee 8
• KÜ Lille 1/Aiandi tee 4,
Viimsi alevik, Aiandi tee 4
(üle te parklas)
• KÜ Pargi põik 10, Viimsi
alevik, Pargi põik 10
• Lubja küla, Paenurme tee
• Lubja küla, Krillimäe
• Lubja küla, Lubja tee 19
hoovis
• Randvere küla, Randvere
aedlinna bussipeatus
• Randvere küla, MÜ Silva
Majad, Silva tee
• Randvere küla, Aiaotsa tee 13
• Pringi küla, Rannavälja tee
67 (tupiku märgi juures)
19-21 MAI
• Lubja küla, Nurme talu
• Lubja küla, Pärtli talu
• Muuga küla, Tammekännu
tee 60 (tiigi juures)
• Äigrumäe küla, Liivamäe
tee/Äigrumäe tee
• Äigrumäe küla. Äigru põik
• Metsakasti küla, Metsakasti
põik 8 (kõrval platsil)
• Metsakasti küla, Ploomi tee
9 (väravate vahel tiigi juures)
• Leppneeme küla, ringtee
• Leppneeme küla, lasteaia
juures
26-28 MAI
• KÜ Ubina, Viimsi alevik,
Pargi põik 4
• KÜ Lainer, Haabneeme alevik, Mereranna tee 2, alajaama kõrval
• Pringi küla, Rummu/Saluveere tee (platsil)
• Tammneeme küla, Tammneeme/Luhaääre tee nurk
• Tammneeme küla, Mereääre
tee/Tammetõru tee
• Muuga küla, Taganõmme 23
• Viimsi alevik, Nelgi tee/Tulbiaia tee

Viimsi Marketi
köök
võtab tööle
koka abilise
Kontakttelefon
5561 7661 või 605 1376

aedade ja platside koristamine
muru rajamine, hekkide istutamine
tänavasillutise paigaldamine

Kutsu oskajad appi! Helista ööpäevaringselt 661 8000 ja lepi sobiv aeg kokku.
ISS EESTI Vilde tee 129, 12613 Tallinn • info@iss.ee

Peatselt uksed avav

Viimsi Peokeskus
vajab oma meeskonda
•
•
•
•
•

ettekandjat
kokka
koristajat
vahetuse vanemat
aednikku (maist septembrini)

Pildiga CV palume saata:
potter@peokeskus.ee või
Viimsi Mõis OÜ, Mõisa tee 2a,
Viimsi 74001

Viimsi Market
võtab tööle
müüjaid ja
kassapidajaid
Kontakttelefon
502 0442 või 605 1379
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SÕNUMID
Viimsi Korvpalliklubi
võttis esikohad
15. aprillil kogunesid noored ja väheke
vanemad korvpallihuvilised Viimsi
spordihalli, et võtta mõõtu 3:3 korvpallis. Meeskonda kuulus kuni neli
mängijat ja mängiti nn tänavakorvpalli ühe korvi all, ainult et sisetingimustes. Turniir toimus juba kolmandat
aastat Korvpalliklubi Viimsi (KK
Viimsi) korraldusel.
Hommikul alustasid noored korvpallurid mängudega neljas vanusegrupis. Kõige vanematest poistest, 1990/
91 sündinutest tuli võitjaks Piim Tiim
Kose ja HC Viimsi ees, 1994/95 poistest Alibaba Pirita ja NBA ees, 1996/
97 poistest Chicago Bulls Ässad 3 ja
TTÜ KK ees. Nendes kolmes vanuserühmas ei kaotanud hilisem võitja turniiril ühtki kohtumist. 1992/93 sündinud poisid mängisid kaheringilise turniiri ning ühe kaotusega saavutas võidu
KK Viimsi kaks kaotust kogunud BMC
Ballmen CREW ja SK Altiuse ees. Kuna võistkondade nimed olid poiste endi
valida, siis peab mainima, et KK Viimsi õpilased väga külalislahkelt ei käitunud ning kõik esikohad jäid «koju».
Kolme parimat meeskonda autasustati
medalite ja just selle turniiri tarvis disainitud auhinnasärkidega.
Väikse pausi järel peeti viie meeskonna osavõtul ka meeste turniir. Parim selgitati turniirisüsteemis. KK
Viimsi meeskond ei saanud neli esikohta koju jätnud noortest kehvem olla ja
võitis samuti kõik mängud, seega meile
esikoht. Teiseks jäi ühe kaotusega
Sandores. Edasi läks väga põnevaks ja
matemaatiliseks. Kolm meeskonda kogus võrdselt viis punkti. Halvima korvide vahe tõttu pidi viienda kohaga leppima RÖÄ, keda lahutas turniiri teisest
kohast viimases mängus vaid 23 sekundit, kuid valed lahendused ja seega lisaajal saadud kaotus jättis nad sootuks
viiendaks. Neljanda koha sai Viimsi
Viimased ja kolmanda Viimsi KK.
Turniiri võib pidada taas igati kordaläinuks, mängud olid põnevad ja võitluslikud, korraldus sujuv ja fiiling hea.
Loodetavasti lisas turniir nii mõnelegi
noorele indu suvel mitte ainult rannas
lesida, vaid võimalusel sõpradega mõni
tuline kossulahing maha pidada.
KK Viimsi tänab kõiki toetajaid:
Viimsi valda, Sportlandi ja Fifaad, kes
toetasid turniiri korraldust ja auhinnalauda. Ja loomulikult ka kõiki mängijaid, kohtunikke ja lapsevanemaid, kes
kinkisid meile selle kordaläinud sportliku päeva! Paneme ka suvel palli käima! (KK Viimsi)

Harju meistrivõistlustel
lauatennises
Viimsist osales 12 sportlast. Kuna
meie vallas selle ala klubi pole, napib
ka järelkasvu: ainsa noorena osales ja
võitis tüdrukute C-vanuseklassis Diana
Halla, kes treenib Tallinna Kotree
spordikoolis.
Meie naisveteranidest ainsana osalenud Helgi Sard jäi oma vanuseklassis
4. kohale. Meestest kogus kõige rohkem medaleid Allan Kottise, kes osales
mitmel võistlusel. Meeste põhiklassis
jäi ta 3. kohale, omavanuste veteranide
I klassis võitis meistritiitli. Meespaaride konkurentsis võitis Kottise koos Johannes Kandiga hõbemedali ning segapaarismängu koos Kadri-Liis Erikuga
Maardust meistritiitli.
Veteranide II vanuseklassis oli
võitmatu Johannes Kant, veteranide
III vanuseklassis saavutas Kaarel-Mati Halla kolmanda ja Mart Kraut jäi
neljanda koha. (Tiia Tamm)

Harju meistrivõistlustel
võrkpallis
Võitjaks tuli Keila Võrkpalliklubi I
võistkond, meie neiud jäid koos Kiili
gümnaasiumi, Keila Võrkpalliklubi II
ja Kolga keskkooliga jagama 5. kohta.
Viimsi tütarlaste U20 võistkond osales
koosseisus Carmen Pajuste, Rena
Traks, Kadri Kasak, Tiina Saat, Teele
Villem, Liisa Voo, Kadri Vakmann ja
Anna-Liisa Toom.
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Viimsi rulluisutajad tõid
Taanist koju neli medalit
Rahvusvahelisel rulluisutamise üksiksõiduvõistlusel
Danske Bank Cup 2006 Taanimaal Smorumis osales 8.9. aprillini 107 sportlast 14
Taani, Saksamaa ja Eesti
rulluisuklubist. Spordiklubi
Rullest tõi koju neli medalit
– ühe kulla ja kolm hõbedat.
Viimsi vallast osales Taanimaa võistlustel kümme 7-13-aastast tüdrukut: Reet
Sarapuu, Kadri Kukk, Merlyn Padama,
Deily Plumberg, Triinu Harro, Brigitta
Randveer, Anna-Lotta Hagi, Egle Mikko,
Laura Liisa Katariina Jürgenson ja Annika Jõemägi. Tüdrukud võistlesid eri vanuse- ja tasemekategooriates. Konkurents Eesti, Taani ja Saksamaa uisutajate vahel oli tugev, ühes taseme- ja vanusekategoorias osales keskmiselt 16-18
võistlejat.
Eriti tubli oli Egle Mikko, kes saavutas üle kümneaastaste A-klassis esikoha
punktidega 17,20. Kokku osales selles
kategoorias 17 võistlejat. Samas klassis
võistelnud Merlyn Padama saavutas
punktidega 17,10 teise koha. Brigitta
Randveer tuli punktidega 15,60 neljandaks, Anna-Lotta Hagi punktidega 15,70
viiendaks ja Triinu Harro punktidega
14,70 seitsmendaks.
Üle kümneaastaste edasijõudnute Bklassis saavutas Reet Sarapuu 16 võistleja seast teise koha punktidega 17,30.
Kadri Kukk sai punktidega 16,50 neljanda ja Deily Plumberg punktidega 16,60
viienda koha. Alla kümneaastaste A-klassis saavutas Annika Jõemägi 18 võistleja seast punktidega 15,70 teise koha.

Taanis võidutsesid Viimsi tüdrukud: Danske Bank Cup 2006 tõi esikohale Egle Mikko, teiseks jäi Merlyn Padama, neljandaks Brigitta Randveer,
viiendaks Anna-Lotta Hagi ja seitsmendaks Triinu Harro.
Laura Liisa Katariina Jürgenson jäi punktidega 12,30 kuuendaks.
Enne Taani üksiksõiduvõistlusi tehti
nädalas neli kuni kuus tundi usinasti
trenni, sellele lisandusid igakuised treeninglaagrid. Viimsi laste treeninguid toetab ka Viimsi vald. Kokkuvõttes võib kõigi tüdrukutega väga rahul jääda. Kuigi
esines ka pisemaid vigu, õnnestusid raskemad elemendid – hüpped ja piruetid.
Kiideti ka Rullesti tüdrukute ilusaid kostüüme ja koreograafiat.

Mais võtab Rullest vastu ka uusi lapsi, et suveks uisutamine paremini selgeks
saada. Oluline on seegi, et kui lapsed lähevad tänavale uisutama, oskaksid nad
pidurdada ja kannaksid kindlasti põlveja randmekaitsmeid.
Täpsem info Rullesti treeningute
kohta kodulehel www.rullest.ee

Piret Rink,

rulluisuklubi treener

Viimsi käsipallipoisid Eesti
meistrivõistlustel kolmandad
14.-16. aprillil Viimsis toimunud Eesti
MV teisel etapil selgitati poiste D-klassi
lõplik paremusjärjestus.
Eesti meistrivõistlused käsipallis toimusid kahes jaos. Pärast esimest etappi,
mis viidi läbi novembris Arukülas, jagasid Viimsi poisid ja Aruküla SK teist ja
kolmandat kohta.
Teisel etapil võideti HC Kehrat tulemusega 28:10, Sillamäe KPK alistati
23:13, Viljandi SK 15:8, Põlva SK II
21:12 ja HC Tallas 21:7. Arukülale kaotati 13:21 ja turniiri võitjale Põlva SK I
võistkonnale 10:24.
Võistkonda kuulusid Sander Kõiv,
Robert Maidla, Karl-Taivo Kama, Karl
Normak, Erik Tiitus, Andri Jääger, Oliver Pappel, Brandon Povilaitis, Roland
Saks, Fred Hellamaa ja Kaspar Herman.
Viimsi HC parimaks mängijaks tunnistati Roland Saks. Poiste treener on
Ain Kont.

SÕNUMID
SPA Viimsi Tervis
ujumisklubi alustas
kevadist võistlushooaega
Ujumisklubi osales Viimsi valla meistrivõistlustel ja noorimate laste auhinnavõistlustel. Esimesse starti märjal rajal
tuli 25 last, kes tegid tervisekeskuses
ujumisega tutvust alles mullu sügisel.
Karikavõitjateks tulid kuni 8-aastaste tüdrukute hulgas Doris Remmet
(25 m vabalt ajaga 27,94) ja kuni 8aastaste poiste hulgas Kristjan Narusk
(võiduaeg 21,39). Kuni kümneaastased
tüdrukud ja poisid võistlesid 50 m vabaltujumises. Tüdrukutest võitis karika
Grete Liblikmann ajaga 43,15 ja poistest Mikk Laanes 36,85ga. Kõik osavõtjad said hea esinemise eest diplomi.
Seejärel toimusid valla meistrivõistlused, kus osavõtjaid üle poolesaja. Võisteldi eri vanuseklassides ja kolmes ujumisviisis: vabalt-, rinnuli- ja
seliliujumises. Kuni 12-aastastest tüdrukutest tuli kolmekordseks meistriks
Viktoria Plemakova. Tema võiduajad
olid 50 m vabalt 38,04, 50 m rinnuli
50,88 ja 50 m selili 46,57. Poistest
vastas samaga Mikk Laanes, kes oli
varem võitnud ka noorimate võistluse.
Miku võiduajad olid nüüd vabalt
37,82, rinnuli 49,55 ja selili 46,30.
Kõik 16 osalenud last on Viimsi Tervise ujumisklubist.
Kuni 17-aastased neiud-noormehed
võistlesid 100 m distantsidel. Neidudest
tuli kahekordseks meistriks Kaja Masing – vabaltujumises ajaga 1.10,65 ja
rinnuliujumises ajaga 1.28,97. Sander
Parts saavutas vabaltujumises ajaks
1.02,96 ja rinnuliujumises 1.25,14. Seliliujumise võitis neidudest Kathleen
Hübner (SPA TOP) ajaga 1.17,39 ja
noormeestest Indrek Jaaksoo 1.19,82.
Absoluutklassis võidutsesid kahe
esikohaga Kathleen Hübner ja Lagle
Laidoja (SPA TOP). Noormeestest oli
ainuperemees Viimsi valla parim ujuja, Eesti koondislane Herol Marjak
(SPA TOP).
Veterane võistles sedapuhku kümmekond. Naistest olid võidukad Ene
Kivet ja Reet Kilgas. Meestest Olav
Lukin, Aksel Luige ja Mati Haggi –
kõik väsimatud endised võistlusujujad.
Nüüd valmistub valla võistkond
29. aprillil Keilas toimuvaiks Harjumaa meistrivõistlusteks.
Noored võistlesid vabariiklikul
noortesarja etapil Nõmme ujulas. Edukaim oli Sander Parts, kes saavutas
400 m vabaltujumises 3. koha. Tublid
olid kõik. Nüüd ootame põnevusega,
kes pääsevad edasi vabariiklikule finaalvõistlusele 1. juunil Keilas.

Enn Lepik,

SPA Viimsi Tervis ujumisklubi treener

HC Viimsi oli valla
karikavõistlustel edukas
18. märtsil Viimsi karikavõistlustel
korvpallis saavutas poiste vanuserühmas esikoha võistkond HC Viimsi
koosseisus Heldur Sepp, Madis
Kokkuta, Mikk Pinnonen, Peeter
Laanoja, Ott-Sander Rosin, Siim
Pinnonen. Teise koha sai seekord võistkond Piim Tiim koosseisus Martin
Laul, Ilmar Rosme, Gert Sau, Mihkel
Kokk, Kalle Rohtmets, Allan Siimann.

Kaspar Kägu,

Viimsi noortevolikogu

Ain Pinnonen

MAIKUU SPORDIKALENDER
1. mai kl 10
kl 12

Püünsi küla korrastustalgud ja
SPORDIPÄEV

4. mai

Viimsi valla meistrivõistlused LASKMISES (simulatsioon)
15-17 noored 16-18 täiskasvanud

SameSport lasketiir

6. mai kl 12

XX VIIMSI JOOKS

Haabneeme staadion

12.-14. mai

ROHELISTE RATTARETK

Virumaa

16. mai

TV10 Olümpiastarti, Harjumaa III ja IV etapp

Tallinn

17. mai

Harjumaa meistrivõistlused VALIKORIENTEERUMISES

Kolga-Aabla

20.-21. mai

Harjumaa noorte meistrivõistlused KERGEJÕUSTIKUS

Tallinn

24. mai

Harjumaa meistrivõistlused SUUNDORIENTEERUMISES

Soodla

• Akende pesu
• Muru niitmine
• Välikoristustööd
• Ehitus- ja
remondijärgne
koristus
Info:
www.atpuhastusteenused.ee
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Metalli koristamine. Tel 569 57713.

Ostan garaažiboksi. Tel 5647 4515.

Müün kitsepiima ja kitsepiima tooteid.
Hind kokkuleppel. Tel 5397 3264.

Otsin ausat ja usaldusväärset koduabilist, kes vajadusel kontrollib ka koolipoisi õppimist. Kontakt: 514 8428 ja
609 0710.

Müüa loomasõnnikut (15t-1350 krooni,
7t-850 krooni) ja mulda 15t-1950 krooni koos kohaletoomisega. Tel. 515 8433
ja 670 1290 e-mail: taluaed@hot.ee
Müüa lõhutud küttepuud (50cm, lepp).
Hind koos kohaletoomisega 380 kr/ m³.
Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Õnnitleme

Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitseeritud naismassöör.Tel.51 06 731.

60-ndal pulma-aastapäeval
26. mail 2006
Evi ja Kalju Kelder´it
ja soovime neile veel palju ilusaid kooseluaastaid!

Soovin leida suvekuudeks 5a poisile lapsehoidjat. Viimsis eramajas (soovit. pensionär) Tel: 56 499 432.

Tütred, väimehed,
nende laste pered ja
101-aastane ema-ämm.

Otsime lapsehoidjat viiekuusele tüdrukule. Lapsehoidjat ootame oma koju
Viimsi keskuse lähedal paariks tunnis
päevas, lapse kasvades hoidmise aeg pikeneks. Kontakt 5041069.

KEVAD
ON KÄES,
MIS SA
OOTAD!
VIIMSI AIAKESKUS
ON AVATUD
E-R 9-18
L
10-15
P alates 2. aprillist
Muuli tee, 8 Viimsi
Tel 601 1727
www.selteret.ee

Avatud disaini- ja moesalong
Kaluri tee 5, Haabneemes

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

Bussiga nr 1A linnast
ja bussiga nr 49 Lasnamäelt Merivälja
peatusest 50m

Kodukoristustööde ja ehitusjärgsete koristustööde abi. Telefon 53736290.
Abi hea enesetunde, väljanägemise, kehakaalu küsimustes, massaaž.
Tel 52 602 75.

HALJASTUSMEESKOND

Hea inimene, kes sa oskad ja tahad aidata vanurit, aita vahetada 11 m² suurune köögi põrandakate uue vastu. Tasu
kokkuleppel. Minu kontakttel on 609
1903 või 5669 4068.

MAASTIKUARHITEKTI TEENUSED
ILUAEDADE RAJAMINE
KODUAEDADE RAJAMINE
HALJASALADE HOOLDUSTÖÖD
VÄLIKORISTUS
PIIRDEAEDADE EHITUS

RESTORAN-PUBI
hotellis ATHENA

SAMAS VÄRBAME HOOAJAKS HALJASTUSTÖÖLISI.
Info ja tellimine tel. 5237563
team.rent@mail.ee

SPA Viimsi Tervis
pakub tööd:

HOOLDELUKKSEPALE
Töö kirjeldus:
Spa Viimsi Tervis hotelli seadmete ja kommunikatsioonide plaanilise hoolduse ning avariilise remondi
teostamine.
CV koos sooviavaldusega palun saata aadressil
OÜ Viimsi Tervis, Randvere tee 11,
Viimsi vald, 74001, Harjumaa või
e-posti aadressil viimsitervis@viimsitervis.ee

AS Tehas Metallist
Peterburi tee 53, Tallinn
Tel 605 0916,
faks 605 0909
myyk@metallist.ee
www.metallist.ee

• Armatuurraua ja võrgu müük
• Rangide, karkasside valmistamine
• Metallkonstruktsioonide tootmine
• Postid, talad, metallpiirded (rõdu)
• Metall aiapostid ja väravaraamid

Viimsis
Sõpruse tee 9

Pakub teile õdusat miljööd ja maitsvaid sööke
kõikide ürituste läbiviimiseks:
•
•
•
•
•

sünnipäevad
pulmad
stiili- ja firmapeod
ärilõunad
peied

Uus eksklusiivne menüü
ettetellimisel!
Info: tel 6035 904
55 54 25 88
virve@hotellathena.ee
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Suurim valik
murutraktoreid
ja
muruniidukeid
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KÜTTEÕLI
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA
Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Rehvide müük ja paigaldus
Õlivahetus
Rohuneeme tee 2
Avatud E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

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

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

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

Soovite osta, müüa
oma kinnisvara Kinnisvaraekspert aitab teid
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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
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