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Maailmamuusikal Viimsis Maavanem andis
üle teenetemärgid
Harjumaa aastalõpu ballil Estonia teat-
ris andis Harju maavanem Orm Valtson
üle aumärgid maakonna heaks tehtu
eest.

Kindral Johan Laidoneri nimelise
muuseumi eskspositsiooniosakonna juha-
taja Tanel Lään pälvis teenetemärgi Lai-
doneri eluloo pikaajalise uurimise ja muu-
seumi asutamise eest.

Žanna Botvinkinit   autasustas maa-
vanem teenetemärgiga kauaaegse tulemus-
liku töö eest ettevõtluse arendamisel ja
kohaliku elu edendamisel. Botvinkina on
töötanud aastail 1996-2001 Kehra linna-
volikogu esimehena ja valitud aastal 2000
Eesti kõige ettevõtlikumaks naiseks.

Aasta põllumeheks valitud Laheotsa
talu peremees Johannes Valk sai teene-
temärgi pikaajalise viljaka tegevuse eest
Harjumaa spordielu edendamisel.

Postuumselt omistati teenetemärk
kauaaegsele Harju maavalitsuse töötajale
Kalju Tiik’ile kaaluka panuse eest maa-
konna spordielu edendamisel.

Harju maakonna teenetemärki annab
maavanem 1996. aastast. Kokku on kõr-
geima maakondliku autasuga tunnustatud
Harju maakonnas 17 inimest.

Harjumaa Kultuuripärli tiitli sai koos
20 000 krooni suuruse rahalise preemiaga
sel aastal oma 40. tegevusaastat tähistav
nukuteater “Kehra Nukk”, mis on tun-
tud oma lastesõbralike etendustega üle
kogu Eesti ja ka välismaal.

Viimast Suudlust ootav neiu - Dagmar Mäe Kimberly rollis

Viimsi omaalgatuslikul teatritrupil
What?-Theatre? on saanud tavaks tuua
lavalaudadele muusikale, mis ka Eesti
suurtes professionaalsetes teatrites veel
tundmata ja teadmata.  20. veebruaril
esietendub Huvikeskuses teatritrupi uus
lavastus „Viimane Suudlus“.

Eelmisel aastal valmistas kogu valla-
rahvale üllatuse halearmas muusikalavas-
tus „Sa oled hea poiss, Charlie Brown“,
mis What?-Theatre?’le Vabariiklikul Näi-
teringide Festivalil Garnd Prix tõi. Sel aas-
tal pööratakse pilk Ameerika suurimale
hullusele - meelelahutusele -   ning tuuak-
se lavale rock’n’rolli telgitagustest paja-
tav muusikaline komöödia „Bye Bye
Birdie“ – eestikeelse pealkirjaga „Viima-
ne Suudlus“.

„See on Viimsi muusikalilavastamise
traditsiooni uus tase,“ lubas projektijuht ja
koormeister Kalle Erm, lisades, et „see
kõik ei oleks mingilgi määral võimalik, kui

meil poleks nii mõistvaid sponsoreid ja
toetajaid, kes nõu ja jõuga abiks on. Suu-
rimad tänud Teile!“

„On, mida nautida, näha ja kuulda,“
tõotas lavastaja Rünno Karna, kes Tal-
linna Pedagoogikaülikoolis lavastusega
bakalaureusekraadi taotleb. Lisaks Viimsi
enda vokaalkunsti paremikule teevad la-
vastuses vaimustavaid rolle näitlejad Hai-
de Männamäe ja Raivo Mets. Erikülalise-
na astub üles Eesti üks armastatuimaid
lauljaid Kaire Vilgats.

Maailma muusikalidetänaval Broad-
wayl esietendus „Bye Bye Birdie“ aastal
1960 ja kokku etendati seda 607 korda,
millele järgnes kaks kinoekraniseeringut.
Helilooja Charles Strousele ja sõnadeautor
Lee Adamsile oli just see muusikal üle-
maailmse kuulsuse toojaks. Viimsis saab
seda muusikaliklassikat näha ja kuulda
Viimsi Kultuurikeskuses vaid kuus korda.
Tasub kindlasti tulla!
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Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a juulis.
Kaastööd, reklaamid ja kuulutused palume esi-
tada hiljemalt kümme päeva enne ilmumist.
Toimetuse kolleegium: Enn Sau, Madis
Saretok, Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, Eino
Pedanik.
Toimetaja: Kai Maran
Nelgi tee 1, Viimsi 74001, Harju maakond
Tel 6 066 833, faks 6 066 800.
e-post: kai@viimsivv.ee
Trükki toimetanud Kirjastuskeskus.
Trükitud trükikojas Greif.

Meie valla mees Brüsselis
Maikuust saab Eestist Euroopa
Liidu täisliige, mis annab uutele
liikmesriikidele võimaluse nimeta-
da Euroopa Komisjoni oma esin-
daja. 15. jaanuaril nõustus valitsus
peaministri ettepanekuga esitada
Komisjoni liikme kandidaadiks
Siim Kallas.

Ühinemislepingu kohaselt on igal
liituval riigil Komisjonis ühe liikme
ehk voliniku koht. Vabariigi Valitsu-
se reglemendi järgi esitab Euroopa
Komisjoni liikme kandidaadi peami-
nister ja kinnitab valitsus.

Siim Kallas on olnud Eesti Vaba-
riigi peaminister, rahandusminister,
välisminister ja Eesti Panga presi-
dent. Nendel ametikohtadel on tema
tegevus olnud olulisel määral seotud
Euroopa Liidu teemadega, põhjendas
peaminister Juhan Parts oma ettepa-
nekut valitsusele. “Eriti tuleb märki-
da Siim Kallase osa Eesti liitumislä-
birääkimiste juhtimisel peaministri-
na nende otsustavas faasis,” lisas ta.
“Kallas on, arvestades tema kogemusi ja rahvusvahelist tuntust, parim võimalik kandi-
daat voliniku kohale.”

Praegu on Kallas Riigikogu liige ja Reformierakonna esimees. Siim Kallas on Viimsi
valla Püünsi küla elanik aastast 1994.

Inimsuhetest sõltub palju

“Annan endale aru, et väljakutsed, mida toob endaga kaasa Euroopa Komisjoni voli-
niku amet, erinevad nii sisult kui maastaapidelt senisest Eesti poliitikute töömaast,”
märkis Kallas. “Euroopa Komisjon vastutab otsuste eest, mis puudutavad kõiki Euroopa
Liidu elanikke, liitumise järel poolt miljardit inimest. Komisjoni volinikud langetavad
neid otsuseid. Samal ajal esindab iga volinik Euroopa Komisjonis ka liikmesriiki, kust
ta pärit on, seistes oma riigi huvide eest.”

Oluline on, kuidas Eesti liitub, millise koha ta endale selles ühenduses saab, sõnas
Kallas. “Just sellepärast otsustasin nõustuda peaministri ettepanekuga saada Eesti euro-
voliniku kandidaadiks. Tean piisavalt hästi, kuidas toimub Euroopa Liidu juhtimine.
Euroopa Liit on umbisikuline, kuid Euroopa Liitu juhivad inimesed. Paljudega neist
olen erinevates ametites varem kohtunud. Inimlikest suhetest sõltub palju. Tean, kui-
das meie seisukohti esitada nii, et need leiaksid vastuvõttu ja mõistmist. Me peame
tagama, et eesti oma kultuur selles eri rahvuskultuuridega liidus ei hääbuks, vaid tu-
gevneks, seisma selle eest, et meie rahvusriik püsiks ja areneks. “

Europarlament kohtub kandidaatidega aprillis

Volinikukandidaadid peavad veel läbima arutelu Euroopa Parlamendis, kandidaatide-
ga kohtumised toimuvad aprillis. Nõukogu nimetab komisjoni uued liikmed ametisse
ajavahemikuks 1. mai kuni 31. oktoober.

Tulevastel eurovolinikel ei ole esimesed kuus kuud konkreetset tegevusvaldkonda.
Uute liikmesriikide esindajad on kuni järgmise komisjoni ametisse asumiseni portfel-
lideta, töötades koos ühe juba ametisoleva volinikuga. Kolmekümneliikmeliseks pai-
suva Komisjoni volituste lõppemise järel 31. oktoobril avaneb uutel volinikel võima-
lus saada valitud mõne valdkonna juhiks.

Sinnani jätkab komisjon tööd praeguse struktuuriga, kus viiel suuremal liikmesrii-
gil on komisjonis kaks volinikku ning teistel üks, sellele koosseisule lisanduvad uute
liikmesriikide volinikud.



Viimsi Teataja   3

Torm lõhkus kalda

Aastalõpul möllanud torm uhtus Pringi külas merre viiemeetrise kaldariba
kahesaja meetri pikkuselt, lõhkus gaasitrassi ja viis kaasa ka poolteise meetri
sügavusse liiva rajatud veetoru.

Tormituul niitis maha ka kaldaäärsed
puud.

Kindlustustööd jõudsid lõpule jaanua-
ri keskpaigas. “Koostöös “Eesti Gaasiga”
tõime Männikult mitusada koormat liiva,
mis sai tugevdatud geotekstiilkangaga,”
sõnas Eensalu. “Uue avarii ohtu täna kar-
ta ei ole.”

“29. detsembri õhtul viisid tormilained
koos kaldaliivaga merre sajameetrise vee-
toru, jättes ööpäevaks veeta terve poolsaa-
re lääneranniku,” rääkis AS Viimsi Vesi ju-
hataja Toivo Eensalu. “Õnneks kulgesid
päästetööd operatiivselt, ja vana-aasta õh-
tuks suutsime koos “Eesti Gaasiga” kõigi-
le ümberkaudseile majapidamistele taas
vee- ja gaasiühenduse kindlustada.”

Praegu on kallas kindlustatud suurte
kividega ja taastäidetud liivaga,
gaasitrassi kulgemist tähistavad
tulbad.

Viimase kümmekonna aasta jooksul on
rannajoon poolsaare lääneosas kahanenud
15 meetri võrra. Mis võib olla sellise taand-
arengu põhjuseks?

Valla keskkonna-ameti juhataja Sigrid
Rajangu hinnangul on siin märkimisväär-
ne mõju globaalsel kliimamuutusel: “Lii-
varandade kahanemine on saanud aktuaal-
seks kogu Läänemere regioonis. Oluline
tegur on talvise jääkatte puudumine, mis
pikendab perioodi, mil rannad on tugeva-
te tuulte meelevallas. Samal ajal on klii-
mamuutuste tagajärjel tormid sagenenud
ja senisest tugevamad.”

Kai Maran

Ekspresident Meri kinkis
vallale ajaloolise kaardi
Lennart Meri poolt valla aastapäevaks
22. detsembril vallavanemale üle antud
kaart näitab meie valla territooriumi tä-
nasega võrreldes sootuks teistes piirides.

Nimelt ulatusid kaardi koostamise aas-
tal 1875 Viimsi valla piirid Pirita jõeni.

Samas kuulus vallale vaid poolsaare
lääneosa, kuna idaosa hõlmas Nehatu vald.
Kaart näitab üksikasjaliselt, milline oli tol-
leaegne külade ja hoonete paiknemine, kus
asusid põllu ja heinamaad, kus metsa-alad.

 Volikogu istungite saalis on kõigil ajaloo-
huvilistel vallaelanikel võimalus kaarti täpse-
malt uurida, sest oma silm on kuningas!

Tere tulemast kontserdile!
22. veebruaril kell 18.00 esineb Viimsi
Vabakoguduse kirikus Haabneemes (Ro-
huneeme tee 40) ansambel HSB Tartust.
Ansambli koosseisu kuulub neli „laulvat“
õde - lausa ühest perest! HSB on aktiiv-
selt koos laulnud viimased kuus aastat ja
esinenud paljudes Eestimaa paikades.
Kontsertrännud on ulatunud Saksamaale
ja meie naaberriikidesse. Esinetud on ka
USA-s.

Ootame kõiki kuulama ja nautima head
muusikat külmal talveõhtul soojas kirikus!

Indrek Luide,
koguduse pastor
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Harjumaa bussiliiklus ümberkorralduste ootel

Bussipiletit tasub nõuda!
Igal reisijal on võimalik anda oma panus
bussiliikluse parandamiseks, kui alati nõu-
da juhilt õige pilet.

Vastasel korral jääb transpordifirmal loo-
detust väiksema piletimüügi tõttu vajalik tulu
saamata ja ta on sunnitud nö reisijate vähe-
suse tõttu liini sulgema. Nii on lähikuudel
meie vallas ka juhtunud.

Seega tasub alati bussijuhilt piletit nõu-
da ka väikebussides ja samuti kontrollida,
et tegemist pole vana, kasutatud piletiga.

Siis on kindel, et piletitulu jõuab vedajafir-
mani ja liini otstarbekus kahtluse alla ei satu.
Samuti on sel juhul võimalik saada täpset sta-
tistikat reisijate tegeliku arvu kohta ja kavan-
dada paremini ühistranspordi korraldust.

Indrek Mäeküngas,
kommunaalameti juhataja

Valla ühistranspordiuuringu täpsustami-
seks on tegemisel lisauuring ajavahemikus
jaanuar - veebruar 2004. Selle eesmärk on
täpsustada nn “sooduskontingendi” osakaalu
reisijate hulgas, samuti saada eksperthinnang
sõidugraafikute optimeerimiseks.”

Milline peaks olema Harju valdade
koostöö nüüd, mil Tallinna linn 1. märt-
sist plaanib mittepealinlaste sõidukulud
kahekordistada?

“Märtsikuust Tallinnas rakenduv linlasi
soosiv piletisüsteem ei mõjuta Viimsit tee-
nindavate liinibusside nr 114, nr 115 ja nr
115A; nr 255 ja nr 260 ning nr 22 pileti-
hindu.

Harju Maavalitsus kui riigi esindaja
peaks asutama maakonna ühistranspordi-
keskuse, mis koos kohalike omavalitsus-
tega koordineeriks ühistransporti maakon-
nas, sealhulgas ka Tallinnas. Keskuse loo-
mine eeldab seadusandlikke muudatusi.
Esimene nõupidamine Tallinna Linnava-
litsuse ja kõigi Harju maakonna valdade
esindajate vahel pealinna ning ümberkaud-
sete valdade ühtse piletisüsteemi ja bussi-
liikluse ühendamise teemal toimub jaanua-
ri lõpus.”

Muudatused bussiliikluses
Aasta alul lõpetas AS Temptrans liinide
nr 220 ja nr 226 teenindamise.

Harju Maavalitsus ja Viimsi vallava-
litsus kavandasid nende bussiliinide tege-
vuse jätkumise AS-ga Atko Grupp, kes
avas Randvere-Leppneeme marsruudil uue
liini nr 115-A. Liini viiest reisist sõidavad
tööpäeviti kaks Leppneeme sadama kau-
du, teenindamaks Prangli postipaadi rei-
sijaid.

Muutus ka maakondliku bussiliini nr
115 sõiduplaan ja marsruut. Senise kolme
reisi asemel toimub tööpäeviti kaheksa
reisi, marsruut jätkub senisest lõpp-peatu-
sest Mähe kaudu Tallinna kesklinnani.

Detsembrikuu Viimsi Teatajas avalda-
tud sõiduplaaniga võrreldes on muutused
lõpp-peatuse asukohas, milleks on Teatri
väljaku asemel Balti jaam. Vallasisese sõi-
du pileti hind on 5 krooni ja Balti jaama
15 krooni.

Jaanuari keskel avas OÜ Viimars uue
marsruuttaksoliini nr 255, tihenes ka liini
nr. 260 sõidugraafik.

VIIMARS VIIB VIIMSISSE
Meie hüüdlause sai tegelikkuseks 12.
jaanuaril, mil alustas uus bussiliin Viim-
si – Haabneeme – Tallinn, mis kannab
liininumbrit 255. Samast päevast muu-
tus tihedamaks ka Rohuneeme liini nr.
260 graafik.

Mõlemad sõiduplaanid leiate tänasest
ajalehest. Neid on võimalik saada ka bus-
sijuhtide käest või meie koduleheküljelt
www.viimars.ee.

Mõned selgitused sõiduplaanide juur-
de. Viimsi tähendab sõiduplaanis Viimsi
aleviku keskust ehk vallamaja ning Haab-
neeme peatus on Viimsi haigla juures. Tal-
linn on Rävala puiestee nurgal Sakala kes-
kuse parkla sissesõidu juures olev peatus,
kust Rohuneeme bussid on viimastel aas-
tatel väljunud. Nende peatuste väljumis-
aegadest on bussijuhid loomulikult kohus-
tatud kinni pidama.

Liini nr. 255 sõiduplaan on koostatud
nii, et bussid väljuvad Haabneemest ja
Tallinnast tööpäevadel pooltundidel ja täis-
tundidel ning puhkepäevadel täistundidel
Tallinnast ja pooltundidel Haabneemest.
Seda on reisijatel kerge meelde jätta ning
kasutada bussi ka siis, kui sõiduplaani tas-
kus ei ole.

Juunikuus alustas Viimsi vald esimese
Harjumaa omavalitsusena pealinnaga lä-
birääkimisi ühise transpordivõrgu ja pi-
letisüsteemi loomise suhtes. Kuidas need
läbirääkimised on kulgenud?

Abivallavanem
Rein Frolov:
“Mais-juunis läbi
viidud Viimsi ühis-
transpordi uuringust
selgus, et suur osa
vallaelanikke soo-
vib valla ühistrans-
pordi liitumist Tallinna transpordivõrguga.
See tähendab, et oleks võimalik näiteks Ro-
huneemest liikuda Pääsküla kanti ühe -
mõistliku hinnaga - sõiduõigust andva kaardi
või piletiga.

Selle küsimuse lahendamiseks alustas
24. septembril tööd komisjon, kuhu on kaa-
satud lisaks Tallinna Transpordi- ja Kesk-
konnaameti töötajatele, Harju Maavalitsu-
se ning Viimsi Vallavalitsuse esindajatele ka
tunnustatud ühistranspordispetsialistid. Tä-
naseks päevaks on valminud esialgsed ma-
janduslikud arvestused selle projekti läbi-
viimiseks. Vald peab Harju Maavalitsusega
läbirääkimisi projekti kaasfinantseerimise
võimaluse üle.
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Bussiliini nr. 255
sõiduplaan

Tööpäevadel
Viimsi Haabneeme Tallinn
6.40 6.45 7.15
7.40 H
9.25 9.30 10.00
9.55 10.00 10.30
10.25 10.30 11.00
10.55 11.00 11.30
11.25 11.30 12.00
11.55 12.00 12.30
12.25 12.30 13.00
12.55 13.00 13.30
13.25 13.30 14.00
13.55 14.00 14.30
14.25 H
14.55 H
15.25 15.30 16.00
15.55 16.00 16.30
16.25 16.30 17.00
17.25 17.30 18.00
17.55 18.00 18.30
18.25 18.30 19.00
18.55 H
19.25 19.30 20.00
20.25 20.30 21.00
21.25 H

Laupäevadel ja pühapäevadel
Viimsi Haabneeme Tallinn
9.25 9.30 10.00
10.25 10.30 11.00
11.25 11.30 12.00
12.25 12.30 13.00
13.25 13.30 14.00
14.25 H
15.25 15.30 16.00
16.25 16.30 17.00
17.25 17.30 18.00
18.25 18.30 19.00
19.25 19.30 20.00
20.25 20.30 21.00
21.25 H

* - buss sõidab Haabneemeni

Bussiliini nr. 260 sõiduplaan
Tööpäevadel
Rohuneeme Haabneeme Tallinn Haabneeme
5.40 5.50 6.10 kA 6.35
6.50 7.00 7.30 7.50
7.00 7.10 7.40 k 8.00
7.20 7.30 8.00 A 8.25
7.40 7.50 8.20 k 8.40
8.00 8.10 8.40 9.00
8.20 8.30 9.00 9.20
8.40 8.50 9.20 k 9.40
9.00 9.10 9.40 10.00
9.40 9.50 10.20 10.40
10.00 10.10 10.40 11.00
10.40 10.50 11.20 k 11.40
11.40 11.50 12.20 k 12.40
12.00 12.10 12.40 13.00
12.40 12.50 13.20 k 13.40
13.00 13.10 13.40 A 14.05
14.00 14.10 14.40 A 15.05
14.20 14.30 15.00 k 15.20
14.40 14.50 15.20 k 15.40
15.40 15.50 16.20 A 16.45
16.00 16.10 16.40 17.00
16.40 16.50 17.20 k 17.40
17.00 17.10 17.40 18.00
17.40 17.50 18.20 k 18.40
18.00 18.10 18.40 19.00
19.00 19.10 19.40 20.00
20.40 20.50 21.20 k 21.40
22.00 22.10 22.40 A 23.05
23.20* 23.30* 0.00*k 0.20*

Laupäevadel ja pühapäevadel
Rohuneeme Haabneeme Tallinn Haabneeme
7.20 7.30 8.00 8.20
8.40 8.50 9.20 k 9.40
10.00 10.10 10.40 11.00
11.40 11.50 12.20 k 12.40
13.00 13.10 13.40 14.00
14.20 14.30 15.00 k 15.20
15.40 15.50 16.20 16.40
17.00 17.10 17.40 18.00
20.40 20.50 21.20 k 21.40
22.00 22.10 22.40 23.00
23.20* 23.30* 0.00*k 0.20*

* - väljub vaid reedel ja laupäeval.
k - buss sõidab läbi Kelvingi
A - buss sõidab Ampri tee kaudu
Buss väljub Kelvingist ja sõidab Rohuneeme iga
päev kell 7.10, 9.50, 12.50, 15.30, 21.40, lisaks
tööpäevadel kell 6.50, 7.30, 8.10, 8.50, 10.30,
11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 18.50

Sõiduplaan alates 12.jaanuarist 2004.a.

Muudatused sõiduplaanis toovad rei-
sijatele kaasa ebamugavusi, kuna mõni
harjumuspärasel  kellaajal väljunud buss
enam ei sõida ning uute võimalustega har-
jumine võtab aega. Samas on kindel, et
muudatusi tuleb ka tulevikus. See on seo-
tud Viimsi valla kiire arenguga. Ehitatak-
se juurde uusi teid ja asumeid ning raja-
takse ettevõtteid kohtadesse, kus seni iga-
sugune ühistransport on puudunud. Bus-
sid peavad sõitma sinna, kus rahvas trans-
porti vajab ning aegadel, mil inimestel on
vaja sõita. Seega on teretulnud kõik ette-
panekud nii marsruudi kui ka sõiduaega-
de muutmise osas. Samuti andke teada
kõigest, mis on halvasti läinud või häirib.

Piletikontrollid ka väikebussides

Peatselt tuleb veel üks oluline muuda-
tus, mis puudutab nii reisijaid kui ka bus-
sijuhte. Nimelt alustavad Falcki piletikont-
rolörid piletite kontrollimist ka meie väi-
kebussides. Kuna piletita sõidu eest on
trahv 600 krooni, siis on iga reisija mure,
et ta bussijuhilt pileti saab, kui tal muud
sõiduõigust tõendavat dokumenti ei ole.

Üks suur probleem on olnud busside
väiksus tipptundide ajal. Kõik sõita soo-
vijad ei mahu sageli peale. Olukord on
muutumas. Viimars OÜ on sõlminud le-
pingud kahe suurema Mercedes bussi ost-
miseks, kus on ka seisukohad.

Ühise nõuga muutudes ja arenedes suu-
dame paremini teenindada Viimsi valla
elanikke ning ehk on üha rohkem neid, kes
jätavad oma auto garaaži, kuna peavad
mugavamaks kasutada Tallinnasse sõitmi-
sel Viimarsi busse. Samuti on Tallinnast
kodu poole tulles hea meeles pidada, et
Viimsisse viib Viimars.

Illar Hallaste,
Viimars OÜ juhataja

Ettevõtjate
ümarlaud

toimub 26. veebruaril kell 17.00
Viimsi Vee ruumides (Nelgi tee 1).

Teema: Ühisveevärk ja
kanalisatsiooni areng

Haabneemes avatud moeateljee  (rõivaste parandus, rätsep)
Kell 10–18 • Sõpruse tee 2, II korrus

Tel 6020350 ja 56500377
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Veel on võimalus saada tasuta
arvutikoolitust
Üks suur tegu hakkab finišisirgele jõud-
ma. Täna võib olla kindel, et eesmärk -
koolitada kevadeks Vaata Maailma arvu-
ti- ja internetikursustel 100 tuhat inimest
- saab täidetud. Tänaseks on arvutikooli-
tust saanud juba ligi 90 tuhat inimest ning
võib arvata, et viimasele 10 tuhandele ko-
hale tekib siin-seal isegi konkurents.

Nagu ikka – alguses võetakse pikalt mõt-
lemisaega ning lõpuks läheb kõigil kiireks.
Seda enam, et lähiajal samasuguse tasuta ar-
vutiõppe võimalust tõenäoliselt ei teki. Pa-
neksin inimestele südamele, et kui olete oma
tööalase arengu ja suhtlusringi laiendamise
jaoks kaalunud arvutiga sina peale saada, siis
nüüd tuleks otsustada. Enam pole aega kõ-
helda, sest mida rohkem edasi, seda vähem
kohti tasuta kursustele jääb. Viimased kur-
sused toimuvad tänavu märtsis, aga juba
veebruari lõpuks võib enamus kohti täide-
tud olla. Äärmiselt kahju, kui keegi otsustab
kursusele minna juba siis, kui enam ei saa.

Viis viimast kursust Viimsis

Viimsi Keskkoolis on Vaata Maailma arvu-
tikursustel osalenud juba 449 inimest. Kuni
projekti lõpuni viiakse Viimsi Keskkoolis
läbi veel 5 kursust – seega tasuta koolitust
kodu lähedal on võimalik saada veel  55  ini-
mesel.

Vaata Maailma arvutikursuste projekt on
ainulaadne. See on juba saanud tunnustust
mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. Tasuta
koolitust sellises mahus ja nii paljudele ini-
mestele pole kunagi kuskil pakutud (kui rää-
kida suhtarvudest, siis see koolitusprojekt
hõlmab kümnendiku ühe riigi täiskasvanud
elanikkonnast!). Kursuste kvaliteedist räägib
aga see, kui paljud tulevad koolitusele oma
sõprade või tuttavate soovitusel. Ju siis ini-
mesed saavad kursustelt just seda, mida ot-
sivad – abi arvutiga suhtlemise esimese sam-
mu astumisel ning oma hirmust ülesaamisel.

Kursused koosnevad kahest neljatunni-
sest osast. Esimeses osas õpetame käsitlema
arvutit – alates sellest, kuidas kasutada kla-
viatuuri ja arvutihiirt kuni dokumentide loo-
miseni välja. Teises osas keskendume Inter-
neti ammendamatute võimaluste esmasele
tutvustusele – kuidas saata e-kirja, teha üle-
kannet internetipangas, lugeda ajalehti või rii-
giasutuste kodulehekülgedel olevat infot. Iga
koolituse läbinu saab kaasa ka mahuka abi-
materjali.

Vaata Maailma tasuta arvutikursustele
saab registreerida iga päev, helistades tele-
fonil (0) 6 696 222 või 052 800 85 (Viimsi
Keskkoolis). Registreerumisel saate valida
aja ning koha, mis on teile kõige sobivam.

Tõnu Toomeoja,
VM koolitaja Viimsi Keskkoolis

Haabneemes alustas GAMENET arvutisaal

Detsembris alustas Haabneemes (Kaluri
tee 5, endises Kirovi peahoones) tööd ar-
vutisaal GAMENET, kus on võimalik
kasutada internetti ja mängida mitme-
suguseid arvutimänge.

Täna on saalis kasutada kümme kiiret
arvutit, neile lisaks printer ja kaks rooli-
komplekti rallimängude mängimiseks.
Kõik arvutid on ühendatud kiiresse koht-
võrku ning internetivõimalusega.

Esimestel nädalatel on kõige suuremat
huvi pakkunud arvutimängud, seetõttu
uuendatakse mängude valikut pidevalt.
Noorte seas on väga populaarseks kuju-
nenud omavahel läbi kohtvõrgu mängimi-
ne, kus saab oskused üksteisega võistel-
des proovile panna. Nõutuimad mängud on
Need for Speed Underground, Counter-
Strike ja Battlefield 1492. Lähiajal lisan-
duvad Call of Duty ja Max Payne 2.

Arvutisaalist saab lähitulevikus muret-
seda ka kõiki arvutile vajaminevaid lisa-
seadmeid ja komponente, samuti mänge
arvutitele ja playstation konsoolidele.

Täpsema info saamiseks võib saata E-
kirja aadressile info@gamenet.ee
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Siin on meie kodu

Anna ja Annika on üles kasvanud Haab-
neemes, kenas merepoolses majas alevi
keskel. Nüüd, pärast 18. aastaseks saamist,
elab kumbki omaette korteris. Annal (pil-
dil vasakul) on ka juba oma pere ja kaks
last. “Selle teadmise, kuidas oma pere luua
ja elus toime tulla, andis meile Viimsi Pe-
rekodu, mis oli meie kodumajaks  palju
aastaid,” ütles Anna. Ka nüüd tullakse siia
külla ja juttu rääkima niisama argipäeviti-
gi, liiati siis veel pidupäeval.

20. detsembril oli perekodu liikmetel
mitugi põhjust pidu pidada:  möödus 10
aastat eralastekodu asutamise päevast,
majal sai valmis II korrus kuue uue toaga,
ning vaimulik Erkki Juhandi õnnistas pi-
dulikult kogu uuenenud hoone.

Esimene eralastekodu Eestis

Lastekodu asutamise algataja ja samu-
ti materiaalne tugi oli Los Angelese kogu-
duse liige Aime Niil. Vanaproua  kingitus
vanemliku hooleta jäänud laste heaks või-
maldas osta Haabneemes asunud eramu
ning see hiljem ka renoveerida ja lisakor-
rus juurde ehitada.

Kogu kohapealse töö perekodu rajami-
sel ja juhtimisel võttis enda peale Marian
Heljas Jaani kiriku kogudusest. Advokaa-
dina töötanud Heljasest sai ka lastekodu
esimene pere-ema.

Laste ülalpidamist toetab osaliselt riik
Harju maavalitsuse kaudu, samuti ka Viim-
si vald, selgitas Perekodu juhatuse esimees

Erkki Juhandi (pildil), kes on lastekodu
rajamise juures abiks olnud algusest pea-
le. “Tähtis on, et noored leiaksid siin ra-

huliku ja turvalise elupaiga ning et see maja
suudaks luua kodutunde, mis enamikul
neist oma päriskodus puudus,” ütles
Juhandi. “Täpselt sama tähtis on ka  aren-
dada lastel vastutustunnet ja õpetada neid
edaspidises elus ise toime tulema.”

Täiskasvanuks saamise aeg

Viimsi Perekodu on mõeldud 13. -18.
aastastele tütarlastele, kes uue elupaiga
perekodus on leidnud enamasti Harju maa-
valitsuse sotsiaalosakonna kaudu. Samuti
aitavad vallad neid hiljem täiskasvanuks
saades ka sotsiaalkorteri leidmisel. “Omalt
poolt anname kaasa ka stardiraha, mis lu-
bab uut kodu käepäraseks kohendada ja
vajalikke majatarbeid osta,” ütles Juhandi.

Täna on Viimsi Perekodus pere-ema
Elvira Lille (pildil) hoole all kuus last. Li-
saks pere-emale aitab lapsi kasvatada ka
pedagoog. “Kõige tähtsam on üksteist ära
kuulata ja oma mured välja rääkida, nii
kasvatajatel kui kasvandikel,” ütles Elvira
Lill. “Sõbralik meel ja tähelepanelikkus
teiste vastu aitab igast hädast välja. Sama
tähtis on õpetada noori ka iseend ja oma
võimalusi reaalselt hindama.”

Kai Maran
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Vanalinna südames asuv
TALLINNA ÕPETAJATE
MAJA, mis juba aastaid
tegutseb
täiendõppekeskusena,
ootab kõiki huvilisi
veebruaris algavatele
kursustele:

♦♦♦♦♦ ASTROLOOGIA (koolitaja Taimi Uuesoo)
♦♦♦♦♦ HIINA MEDITSIIN (koolitaja Mart

Parmas)
♦♦♦♦♦ PENDLI KASUTAMINE IGAPÄEVASES

ELUS (koolitaja Rein Weber)
♦♦♦♦♦ JAAPANI AED
♦♦♦♦♦ RUUMIKUJUNDUS (koolitaja Pille Hagel)
♦♦♦♦♦ LEMMIKLOOMAKURSUS (koolitaja

Tiina Toomet)
♦♦♦♦♦ VEINI JA JUUSTU DEGUSTEERIMINE

(koolitajad August Alop, Rain Käärst).

Info ja registreerimine Raekoja plats 14, te-
lefonil 644 4044, tiiu@help.ee või internetis
aadressil www.help.ee.

Õpetajate Maja ootab noori
tegijaid
Veebruaris algab Tallinna Õpetajate Majas
konkurss nimega „Noored Tegijad“.

Alustame talentide otsingut eri huviala-
gruppides, püüdes motiveerida andekaid noo-
ri. Üritame üles leida ja toetada lapsi, kes mi-
dagi on loonud, sest nende päralt on tulevik!

Võistlema ootame kõiki. Põhiline, et ette-
aste oleks konkureerija isiklik vaimusünnitis!
Esitleda võib näiteks näidendit, laulu-või tant-
suseadet, filmi või luuletust, maali, raamatut,
skulptuuri jne. Konkurss on eelkõige suuna-
tud vanusegruppidele 7 – 10 ja 11 – 14.

Igal pühapäeval saavad kümme esinejat
tutvustada oma loomingut kuni kümneminu-
tilise etteastega. Korraga võib ühes trupis esi-
neda kuni viis last.

Hindama hakkab kõige nõudlikum ja tead-
jam žürii, kelleks on kohale tulnud auväärt
publik. Loomulikult on lisaks moodustatud ka
korraldajatepoolne žürii - täna aktiivselt te-
gutsevad profid mitmest valdkonnast.

Häälteenamuse saanud kolm parimat te-
gijat pääsevad edasi järgmisesse vooru, mis
toimub iga kolme nädala tagant. Samuti, ol-
les parimad, saavad nad võimaluse presentee-
rida oma loomingut Kanal 2 vahendusel saa-
tes „Noortekas“. Finaalüritus on aasta lõpus,
kus valitakse „Aasta Noor Tegija“. Peale tiitli
ootab Tegijat ka üllatusauhind.

Niisiis ootame osalema ja kaasa elama igal
pühapäeval. Esimene üritus on  1. veebruaril
Õpetajate Maja saalis algusega kell 13.00.
Publikuna saate valida välja oma lemmikud
ja vaheajal jälgida ka moešõud.

Osalemiseks palume registreeruda Tallin-
na Õpetajate Maja tel 644 4044 ja 055 48 288.

Eleonora Miitra,  peakorraldaja

Püünsi kooli kodutütred ja noorkotkad on tegusad

Püünsi Põhikooli kodutütarde ja noor-
kotkaste kooliaasta on olnud sündmus-
terohke.

Septembris võtsime osa Laidoneri
jooksust. Põnevaks kujunes linnamäng
Tallinna vanalinnas, kus tuli tunda pealin-
na ajalugu ja teada tähtsamate ehitiste asu-
kohti.

4. oktoobril võtsime osa metsakoristus-
talgutest Kelvingis deviisi all „ Mets puh-
taks!“. Kuu keskel käisime seikluslaagris
Kloogal, kus õppisime sõlmi, tegime klaa-
simaali, aknakleepse ja liivakaarte. Läbi-
sime seiklusraja, võistlesime sportmängu-
des, orienteerusime maastikul.

Tõeliselt põnevaks kujunes kotkajuht
Leho organiseeritud kolmepäevane matka-
ja seikluslaager Raplamaal Juurus 24. – 26.
oktoobril. Tuli läbida 7, 5 km pikkune mat-
karada, mille igas kontrollpunktis ootas
uus ülesanne. Tuli otsida militaaresemeid,
ületada purret, lasta õhupüssist. Püünsi
esindus võitis nooremate ja vanemate ko-
dutütarde arvestuses esikoha, noorkotkad
jäid kolmandaks.

Novembri algusnädalal osalesime koo-
li 10. aastapäeva pidustustel ja kooli lipu
pidulikul sisseõnnistamisel. Tallinna Ma-
leva pidulikul koondusel 10. novembril
Maarjamäe lossis võeti vastu uusi liikmeid
kodutütarde ridadesse. Saime osa ka Kait-
seliidu 85. aastapäeva üritustest Lauluväl-
jakul. Kuu lõpus korraldasid kodutütred
Püünsi Põhikoolis küünlavalgusõhtu, mil-
lest võttis aukülalisena osa kooli direktor
pr. Greta Taniel, noorkotkad ja Viimsi
keskkooli 7. klassi noored koos klassiju-
hatajaga. Noortejuht Leho juhendamisel

toimusid meeleolukad mängud, vahele vik-
toriin ja tantsud.

Enne jõule tegime piparkooke. Lõbu-
said piparkooke jagati kooli jõulupeol.
Mitmeid kordi käisime Männiku lasketii-
rus õhupüssist ja sportpüssist laskmist har-
jutamas treener Karini käe all.

Kohtumiseni järgmistes laagrites!

Rühmajuht Viivi,
viivijogisu001@hot.ee

Rühmajuht Leho,
leho@pyynsi.edu.ee

Armsad lapsevanemad!
Püünsi Põhikool alustas 2004. aastat rõõm-
sameelselt ja töiselt. Ühtlasi mõtleme juba
sügisel algavale uuele kooliaastale, mis pal-
judele väikestele naerusuistele mudilastele
toob kaasa esimese koolikoti koos aabitsa-
ga ning päris oma õpetaja.

Oleme valmis septembris oma sõbralik-
ku ja toredasse perre vastu võtma kaks esi-
mest klassi. Seetõttu kutsume vanemaid
koos lastega 9. veebruaril kell 17.00–18.30
meie kooliga tutvuma.

Alates 16.veebruarist toimuvad esmas-
päeviti kell 14.30 – 16.00 kooliks ettevalmis-
tuse tunnid. Ettevalmistusrühma saab regist-
reeruda kooli telefonidel 6066919 või
053456339.

Püünsi kooli tegemistega on võimalik
tutvuda ka kooli koduleheküljel
www.pyynsi.edu.ee

Greta Taniel
Püünsi Põhikooli direktori kt
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Kelvingi  lasteaia  esimesed  töökuud
Kelvingi külas alustas septembrikuus tööd uus kunstikallakuga eralasteaed. Kuna
maja asub mere ja metsa läheduses, tagab see lastele alati puhta ja tervisliku
keskkonna ning annab mitmeid võimalusi õppe-kasvatustöö eluliseks muutmisel.

Meil metsas kasvab kuuseke

Kes on Liivimaa parim joonistaja?
Fotod: Karin Kabel

On käidud metsas pohli ja mustikaid
korjamas, nähtud rebast ja kitse ning kuul-
dud rähni toksimist. Lisaks lasteaia terri-
tooriumil asuvatele atraktsioonidele saa-
vad mudilased kasutada ka mere ääres asu-
vat mänguväljakut.

Lasteaed on kaherühmaline. Noorema-
te laste rühmas on  2-3 aastased ning va-
nemas rühmas 3-6 aastased lapsed. Vane-
ma rühma arendavad mängud eristuvad
veel omakorda kahe vanuseastme vahel,
tagamaks igale lapsele ea- ja võimeteko-
hast tegevust.

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtule
pannakse Kelvingi Lasteaias suuremat rõh-
ku kunstiharrastustele, nii näiteks pakutak-
se vanematele lastele klaverimängu õppimi-

se võimalust ja külastatakse teatrietendusi.
Samuti käivad lapsed kaks korda kuus SPA
keskuses ujumas. Peatselt algab arutlus-vest-
lusõhtute vormis lastevanemate koolitus.

Lasteaias töötab kvalifitseeritud perso-
nal, meie õpetajad on keskeri- ja kõrgha-
ridusega, kelle hulgas on ka magistrikraa-
diga pedagooge.

Vanemate poolt tasutava lasteaiamak-
su suuruseks on tuhat krooni kuus, see sum-
ma sisaldab ka lapse toiduraha.

Täna on veel mõned vabad kohad nae-
rusuiste ja teotahteliste laste jaoks. Regist-
reerida saab tel 055 233 95, e-post:
Kelvingila@hot.ee.

Eneli Nahko

Toetuse saamiseks tuleb
põllumajandusmaa PRIAs kirja
panna
Kõigil põllumajandusmaa kasutajatel, kes
soovivad edaspidi saada pindalapõhiseid
Euroopa Liidu toetusi, tuleb 15. märtsiks
maa Põllumajanduse Registrite ja Infor-
matsiooni Ametis ehk PRIA-s deklareeri-
da.

Edaspidi makstakse pindalapõhiseid
põllumajandustoetusi ainult deklareeritud maa
kohta. Ka loomatoetuste puhul hakatakse jäl-
gima piisava rohumaa olemasolu.

Põllumajandusmaad saavad PRIA-s kirja
panna nii maakasutajad kui ka maaomanikud.
Deklareerimisega annab põllumees PRIA-le
ülevaade oma valduses olevate maade kasu-
tusotstarbest. Kirja tuleb panna 2003. aastal
kasvatatud põllumajanduskultuuride pind, pü-
sirohumaa ja ajutiselt kasutusest väljas olev
põllumajandusmaa.

Seni oli deklareerimine vabatahtlik ja seda
sai teha nendes maakondades, mille kohta olid
olemas uued, ortofotode põhjal tehtud kaar-
did. Veebruari alguseks on kogu Eesti kohta
olemas uus kaardimaterjal.

Enne deklareerimist peab tootja või maa-
omanik olema ennast arvele võtnud PRIA-s
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide re-
gistris. Registrisse arvele võtmise avalduse
saab täita PRIA piirkondlikus büroos.

Põllumajandusmaad saab deklareerida
PRIA piirkondlikes büroodes 2004. aasta 15.
märtsini. Soovitame PRIA-sse minnes olemas-
oleva kaardimaterjali, näiteks katastriplaani
kaasa võtta. Siis on PRIA spetsialistil lihtsam
arvutist õige põld või rohumaa üles leida.
Registrisse kandmise avalduse ja deklareeri-
mise teatise vorme ning põllumassiivide kaarte
saab nii PRIA büroodest kui ka veebilehelt
www.pria.ee.

Teraviljatoetuse kaartidest
Seni tuli põllumeestel teraviljatoetust taotle-
des arvestada põllu suurust katastrikaardil ole-
vate andmete järgi. Kui PRIA inspektorid
GPS-seadmetega põlde üle mõõtma sattusid,
selgus tihtipeale, et mõõtmistulemused ja ka-
tastrikaardil olevad andmed ei lähe kokku.
Erinevus katastri kaardil kirjas oleva pindala
ja kontrollmõõdistamise vahel tekib siis, kui
põllumees ei kasuta teravilja kasvatamiseks
kogu kaardil olevat pinda.

Uued PRIA poolt jagatavad kaardid on
põllumeestele abiks põllu- ja rohumaa pinna
määramisel. Ortofotodel põhinevatel kaarti-
dele on märgitud ka põllumassiivide piirid
ning pindala, kusjuures sealt on juba maha
arvatud objektid, mille pinda ei saa kasutada
põllukultuuride kasvatamiseks, näiteks kraa-
vide perved, suuremad kivihunnikud, puude
salud jne.

Heli Raamets,
PRIA pressinõunik
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Viimsi valla toetused algaval aastal

Vallavalitsus avas infosaali
Veebruarikuust on vallaelanike pare-
maks teenindamiseks vallamaja esime-
sel korrusel avatud infosaal, kus jagab
teavet infosekretär.

Infosaalis saab tutvuda valla avalike do-
kumentidega ja võtta täitmiseks erinevaid
blankette. Uus peasissepääs vallamajja läbi
infosaali asub senise sissepääsu kõrval.

Kui ametnikega ei ole kokkusaamise
aega eelnevalt kokku lepitud, toimuvad val-
laametnike vastuvõtud alljärgnevalt:
• volikogu esimees, vallavanem, abivallava-
nemad, maa-ameti juhataja, raamatupidamis-
ameti juhataja-pearaamatupidaja: E 14-17,
N 9-12 • teised vallaametnikud E 14-17, N
9-12 ja 14-17 • metsatehnik N 9-12.

Maalähedus ja puhas loodus meelitab poolsaarele üha enam elanikke ka pealinnast. Viimsi
on saanud Harjumaa 19 valla hulgas 9961 elanikuga tänavu jaanuaris suurimaks, kiirelt
kasvab rahvaarv ka Rae vallas (8014 elanikku), Sakus (7300) ja Harkus (7235).

Kuidas registreeruda valla
elanikuks?
Registripidaja Katrin Jalast: Palume kõi-
ki Viimsi valla elanikke, kes soovivad en-
nast ja oma peret Rahvastikuregistris regist-
reerida Viimsi vallas asuval aadressil, tulla
Viimsi vallamajja (Nelgi tee 1 Viimsi alevi-
kus). Vastuvõtuajad on esmaspäeviti kell
14.00 - 17.00 ja neljapäeviti kell 9.00 - 12.00
ja 14.00 - 17.00, tuba 208, tel 6 066 806.

Selleks, et Rahvastikuregistris elukoha
andmed muuta, tuleb vallavalitsusele esita-
da elukohateade. Perekond võib esitada ka
ühise elukohateate. Elukohateatel on nõutav
eluruumi omaniku nõusolek, kui esitaja ei
ole ise omanik. Kui ruumi omanikuga on
sõlmitud üürileping, siis tuleb see esitada
elukohateate lisana. Eelmisest elukohast ei
ole ennast eelnevalt vaja maha kanda.

Samuti palume esitada passi või lastel
sünnitunnistuse koopiad. Vajalik on täita ka
statistiliste andmete teate blankett (alla 17. a
esitab selle lapsevanem). Teadete blanketid
saab vallamajast sekretäri käest või valla ko-
duleheküljelt www.viimsivald.ee, märksõna
alt avalikud dokumendid, blanketid.

Seadus annab võimaluse ruumiomani-
kul ja tema pereliikmetel oma elukoht üm-
ber registreerida, kui talle on väljastatud
ehitusluba.

Viimsi Vallavalitsus teatab,
et on peremehetu varana arvele võtnud Viim-
si vallas Viimsi alevikus Halli tee 11 asuva tu-
letõrje veevõtukoha ja Viimsi vallas Haabnee-
me alevikus Salu tee 10 asuva tuletõrje vee-
võtukoha.

Nimetatud objektide viimane omanik on
Viimsi Vallavalitsusele teadmata. Kõiki isikuid,
kellel on vastuväiteid eelpool nimetatud ehi-
tiste peremehetuks tunnistamise kohta, palu-
takse need esitada dokumentaalselt tõestatu-
na Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 19. märt-
siks 2004.a. Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001
Viimsi vald.

Sotsiaaltoetused:
• sünnitoetus 5000.- (+hõbelusikas)

• alla 7-aastase lapse toetus 100.- kuus
(eelnõu menetluses toetuse maksmi-
se lõpetamiseks II poolaastast)

• põhikooli I klassi mineva lapse toetus
1000.-

• lasteaias ja koolis toidu eest tasumise
toetus kuni 350.- (avalduse alusel)

• kõrg- või kutsekooli astujate toetus kuni
3000.- (avalduse alusel septembris-ok-
toobris)

• ravimitoetus kuni 1500.- (avalduse alu-
sel kord kvartalis)

• vanurite tähtpäeva toetus 170.- (kõrg-
ealistele üle 90a)

• matusetoetus 1000.- (avalduse alusel)

• Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel
osalenu toetus 600.- kvartalis

• maamaksu toetus (avalduse alusel
märts-1.juuni) kuni 1500.- (mitte roh-
kem kui 50% maamaksust)

• erakorraline toetus kuni 2000.- (aval-
duse alusel)

Lisainfo: sotsiaalamet (tel 6066 825
ja 6066 824) ning  haridus- ja noor-
sooamet (tel 6066 824 ja 6090980).

Valla toetusi on võimalik taotleda neil, kes
oma elukoha on registreerinud Viimsi val-
las. Lastetoetuste puhul peavad olema eel-
neval aastal registrisse kantud mõlemad
vanemad.

Viimsi valla eralasteaedadelt ostab vald
teenust ja kompenseerib laste alushariduse
andmise kulud 75% ulatuses, kuni 3000.-
kroonini lapse kohta kuus. Kui on soov ka-
sutada lasteaiakohti Tallinnas,  kompensee-
rib Viimsi Vallavalitsus alushariduse and-
mise kulud 1500 krooni ulatuses lapse koh-
ta kuus.  Valla toetus kantakse lepingute alu-
sel üle eralasteasutustele. Lasteaia järjekor-
da võetakse lapsi  MLA Viimsi Lasteaiad
ning eralasteaedades.

Sel õppeaastal doteerib vald nende õpi-
laste sõitu kodust kooli ja koolist koju, kes
elavad koolist kaugemal kui 2 km. Tasuta
transpordikaart on mõeldud põhikooli ja
keskkooli õpilastele, samuti neile kutsekoo-
li õpilastele, kes omandavad samal ajal kesk-
haridust. Praegu on välja töötamisel uus õpi-
laste transporti puudutav kord, mis hakkab
kehtima järgmisest õppeaastast.

Viimsi vald toetab ka vallas tegutsevaid
spordiklubisid, mis korraldavad 7 - 19 aastaste
noorte sporditegevust. Valla eelarvest toetatak-
se nn. “pearaha” alusel  järgmisi spordialasid:
jalgpall, kergejõustik, korvpall, käsipall ja võrk-
pall. Lisaks on teistel Viimsi spordiklubidel või-
malus taotleda ühekordset toetust.

Viimsi vald toetab oma eelarvest ka mit-
mesuguste kultuuri- ja noorsooürituste korral-
damist, taotlusi tegevustoetuste saamiseks ootab
vallavalitsus kord kvartalis, 15. jaanuariks, 15.
aprilliks, 15. juuniks ja 15. septembriks.
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Viimsi Teataja   11
Viimsi Vallavolikogu
13.01.2004 istungi otsused
nr 1 Viimsi valla 2003. eelarveaasta assignee-
ringute sulgemine ja valla 2004. aasta
eelarve vaba jäägi kinnitamine
nr 2 Töötasu määramine: Madis Saretok
nr 3 Vallavanema ja Vallavalitsuse liikmete töö-
tasu määramine
nr 4 Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsi-
paalomandis olevale kinnistule
nr 5 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi ale-
vik, Aiandi tee 28
nr 6 Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja
küla, maaüksus Lubja II
nr 7 Detailplaneeringu kehtestamine: Haabnee-
me alevik, maaüksused Kõrgemäe VI, VII, VIII
ja IX
nr 8 Detailplaneeringu kehtestamine: Haabnee-
me alevik, maaüksus Tammeõue
nr 9 Detailplaneeringu kehtestamine: Haabnee-
me alevik, maaüksus Kõrgemäe II
nr 10 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine:
AS-le Trendgate
nr 11 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine:
AS-le Oiltanking Tallinn
nr 12 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine:
AS-le Transiidikeskus
nr 13 Esindaja määramine väikesaarte komis-
joni
nr 14 Peremehetuks varaks tunnistamine: Nais-
saarel, Virbi piirkonnas asuv abihoone (kaitse-
rajatis)
nr 15 Peremehetuks varaks tunnistamine: Lub-
ja külas, Paekaare tee 13 ja 15 kuur ja abihoo-
ne
nr 16 Peremehetuks varaks tunnistamine: Lub-
ja külas, Rohuneeme tee 96 hoone ja saun
nr 17 Peremehetuks varaks tunnistamine: Prin-
gi külas, Sarapuu teel asuv tuletõrjeveehoidla
ja Pringi külas asuv Saluveere tee
nr 18 Peremehetuks varaks tunnistamine: Pran-
gli saarel, Idaotsa külas asuv Õpetajate Maja
nr 19 Viimsi Vallavolikogu 11. novembri 2003
otsuse nr 114 “Leppneeme külas asuvate endi-
sele sõjaväele kuulunud hoonete peremehetu-
teks ehitisteks tunnistamine” tühistamine
nr 20 Munitsipaalmaa võõrandamine otsustus-
korras: Miiduranna külas, kinnistu reg.nr. 1780
nr 21 Munitsipaalmaa võõrandamine otsustus-
korras: Miiduranna külas, kinnistu reg.nr. 193

13. jaanuar 2004 nr 2
Töötasu määramine: Madis Saretok
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 21, Avaliku teenistuse seaduse § 2 lg 3 p
1 ning Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 21
alusel, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata Vallavolikogu esimehe - Vallavoli-
kogu Kantselei juhataja Madis Saretok’i tööta-
su määraks 18 500.- (kaheksateist tuhat viissa-
da krooni) kuus.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Vallavalitsusel rakendada otsust alates 2. jaa-
nuarist 2004.a.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-

lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 3
Vallavanema ja Vallavalitsuse liikmete töö-
tasu määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 19 ja Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1
p 19 alusel, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata vallavanem Enn Sau’ töötasu mää-
raks 22 000.- (kakskümmend kaks tuhat kroo-
ni) kuus.
2. Määrata abivallavanemate Jaan Alver’i, Rein
Frolov’i ja Haldo Oravas’e töötasu määraks 16
500.- (kuusteist tuhat viissada krooni) kuus.
3. Määrata maa-ameti juhataja Raivo
Tomingas’e töötasu määraks 12 500.- (kaksteist
tuhat viissada krooni) kuus.
4. Maksta punktides 1, 2 ja 3 nimetatud isiku-
tele lisatasu 2000.- krooni kuus vallavalitsuse
liikme kohustuste täitmise eest.
5. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
6. Vallavalitsusel rakendada otsust alates 2. jaa-
nuarist 2004.a.
7. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 5
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi ale-
vik, Aiandi tee 28
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
nitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 alu-
sel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järe-
levalve käigus nõustunud muudatustega üldpla-
neeringus, ära kuulanud abivallavanem - pea-
arhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni detail-
planeeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002
otsusega nr 110 algatatud detailplaneering Viim-
si vallas Viimsi alevikus, Aiandi tee 28.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 6
Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla,
maaüksus Lubja II

Viimsi
vallas
registreeritud
sünnid
Anu Müürsepal ja

Ants-Aarne
Viirmaal sündis
15. novembril tütar LIISA

Kristi Kalvikul ja Teet Margnal sündis
27. novembril tütar MARTINE

Pille Kallasel sündis 10. detsembril
tütar ELISE-LOTA

Reet Otsepal ja Ivari Vasaral sündis 7.
detsembril tütar EEVA JOHANNA

Piret ja Taavi Makkel sündis 26.
detsembril poeg RASMUS

Sirje Lõunatil ja Tarmo Borissovil sündis
7. detsembril poeg RON-ANTERO

Merike Mäepeal ja Rasmus Andrel
sündis 25. detsembril poeg
ROBERTO

Epp ja Justin Petronel sündis 30.
detsembril tütar MARTA MARIA

Maris ja Aivo Koolmeistril sündis 31.
detsembril poeg SIIM

Kadri Lausmaal sündis 28. detsembril
tütar KADRI LIISI

Krista ja Marko Möldril sündis 5.
jaanuaril tütar LAURA

Angela Schwarzsteinil ja Ardo Aolaidil
sündis 6. jaanuaril ANNA-LOORA
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Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
nitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 alu-
sel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järe-
levalve käigus nõustunud muudatustega üld-
planeeringus, ära kuulanud abivallavanem - pea-
arhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni detailpla-
neeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 19.08.2003
otsusega nr 88 algatatud detailplaneering Viimsi
vallas, Lubja külas, maaüksusel Lubja II.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-
lavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sä-
testatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsu-
sest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada
kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 7
Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme
alevik, maaüksused Kõrgemäe VI, VII, VIII
ja IX
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
nitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 alu-
sel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järe-
levalve käigus nõustunud muudatustega üldpla-
neeringus, ära kuulanud abivallavanem - peaar-
hitekt Haldo Oravas’e informatsiooni detailpla-
neeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 19.08.2003
otsusega nr 89 algatatud detailplaneering Viimsi
vallas, Haabneeme alevikus, maaüksustel Kõr-
gemäe VI, VII, VIII ja IX.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-
lavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sä-
testatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsu-
sest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada
kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 8
Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme
alevik, maaüksus Tammeõue
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
nitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 alu-
sel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järe-
levalve käigus nõustunud muudatustega üldpla-
neeringus, ära kuulanud abivallavanem - peaar-
hitekt Haldo Oravas’e informatsiooni detailpla-
neeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 19.08.2003
otsusega nr 90 algatatud detailplaneering Viimsi
vallas, Haabneeme alevikus, maaüksusel Tam-
meõue.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-
lavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sä-
testatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsu-
sest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada
kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 9
Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme
alevik, maaüksus Kõrgemäe II
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
nitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 alu-
sel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järe-
levalve käigus nõustunud muudatustega üldpla-
neeringus, ära kuulanud abivallavanem - peaar-
hitekt Haldo Oravas’e informatsiooni detailpla-
neeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 19.08.2003
otsusega nr 91 algatatud detailplaneering Viimsi
vallas, Haabneeme alevikus, maaüksusel Kõrge-
mäe II.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-
lavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sä-
testatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsu-
sest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada
kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 10
Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS-
le Trendgate
Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr
25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
16 ja AS-i Trendgate 08.12.2003 esitatud taotlu-
se alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ette-
panekut, Viimsi Vallavalitsuse projektide läbi-
vaatamise komisjoni 24.12.2003 protokolli nr E-
717 ning Viimsi Vallavolikogu majanduskomis-
joni 06.01.2004 protokolli, Viimsi Vallavoliko-
gu otsustab:
1. Kooskõlastada ehitusloa väljastamine AS-i
Trendgate kütusetorustiku ehitamiseks Muuga
külas, Iru Elektrijaamast Muuga sadamasse
(Viimsi valla territooriumil 1,4 km), vastavalt AS-
i ETP Grupp tööle nr. 1099.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-
lavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sä-
testatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsu-
sest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada
kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 11
Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS-
le Oiltanking Tallinn
Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr
25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p

16 ja AS-i Oiltanking Tallinn 29.12.2003 esita-
tud taotluse alusel, arvestades Viimsi Vallavalit-
suse ettepanekut, Viimsi Vallavalitsuse projekti-
de läbivaatamise komisjoni 24.12.2003 protokolli
nr E-718 ning Viimsi Vallavolikogu majandus-
komisjoni 06.01.2004 protokolli, Viimsi Valla-
volikogu otsustab:
1. Kooskõlastada ehitusloa väljastamine AS-ile
Oiltanking Tallinn, mahutipargi, 4x2700 m³, re-
konstrueerimiseks, asukohaga Muuga küla, Muu-
ga Sadam, Õli tn 7, vastavalt AS ETP Grupp tööle
nr. 981-2 ja AS-i ESP tööle nr. 33303.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-
lavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sä-
testatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsu-
sest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud otsusest teada saama või esitada
kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 12
Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS-
le Transiidikeskus
Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr
25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
16 ja AS-i Transiidikeskus 01.12.2003 esita-
tud taotluse alusel, arvestades Viimsi Vallava-
litsuse ettepanekut, Viimsi Vallavalitsuse pro-
jektide läbivaatamise komisjoni 24.12.2003
protokolli nr E-719, Viimsi Vallavolikogu ma-
janduskomisjoni 06.01.2004 protokolli ning
Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt
05.01.2004 Muuga Sadamasse Koorma tn 2 ja
Virna tn 8 maa-alale kavandatava sojaoa tööt-
lemise tehase keskkonnamõju hindamise aru-
ande kohta esitatud heakskiitu (kiri nr. 30-12-
1/11), Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kooskõlastada ehitusloa väljastamine AS-ile
Transiidikeskus sojaoa töötlemise tehase ehi-
tamiseks, asukohaga Muuga küla, Muuga sa-
dam, Koorma tn 2 ja Virna tn 8, vastavalt AS
ETP Grupp tööle nr. 2002/1.
2. Kasutusluba sojatehasele väljastada peale
Harjumaa Keskkonnateenistuse 05.01.2004 kir-
jas nr 30-12-1/11 esitatud kõigi nõuete täitmist
ja Kabelikivi piirkonda kavandatava täiendava
seirejaama tööle rakendamist.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 14
Naissaarel Virbi piirkonnas asuva abihoone
(kaitserajatise) peremehetuks ehitiseks tun-
nistamine
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asja-
õigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2,
Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määruse-
ga nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et



Viimsi Teataja   13
väljaandes “Ametlikud Teadaanded” 06. ok-
toobril 2003.a. avaldatud teatele ei esitatud
Viimsi Vallavalitsusele dokumentaalselt tões-
tatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu otsus-
tab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas, Nais-
saarel Virbi piirkonnas asuva abihoone (kaitse-
rajatise).
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesole-
va otsuse punktis 1 nimetatud ehitise arvele-
võtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riikli-
kusse Ehitisregistrisse ehitise omanikuna.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 15
Lubja külas, Paekaare tee 13 ja 15 asuvate
kuuri ja abihoone peremehetuteks ehitisteks
tunnistamine
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asja-
õigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2,
Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määruse-
ga nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et
väljaandes “Ametlikud Teadaanded” 09. ok-
toobril 2003.a. avaldatud teatele ei esitatud
Viimsi Vallavalitsusele dokumentaalselt tões-
tatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu otsus-
tab:
1. Tunnistada peremehetuteks Viimsi vallas,
Lubja külas Paekaare tee 13 ja 15 asuvad kuur
ja abihoone.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesole-
va otsuse punktis 1 nimetatud ehitiste arvele-
võtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riikli-
kusse Ehitisregistrisse ehitiste omanikuna.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 16
Püünsi külas, Rohuneeme tee 96 asuvate hoo-
ne ja sauna peremehetuteks ehitisteks tun-
nistamine
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asja-
õigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2,
Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määruse-
ga nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et
väljaandes “Ametlikud Teadaanded” 09. ok-
toobril 2003.a. avaldatud teatele ei esitatud
Viimsi Vallavalitsusele dokumentaalselt tões-
tatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu otsus-
tab:

1. Tunnistada peremehetuteks Viimsi vallas,
Püünsi külas, Rohuneeme tee 96 asuvad hoone
ja saun.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesole-
va otsuse punktis 1 nimetatud ehitiste arvele-
võtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riikli-
kusse Ehitisregistrisse ehitiste omanikuna.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 17
Pringi külas, Sarapuu teel asuva tuletõrje-
veehoidla ja Pringi külas asuva Saluveere tee
peremehetuteks ehitisteks tunnistamine
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asja-
õigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2,
Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määruse-
ga nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et
väljaandes “Ametlikud Teadaanded” 09. ok-
toobril 2003.a. avaldatud teatele ei esitatud
Viimsi Vallavalitsusele dokumentaalselt tões-
tatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu otsus-
tab:
1. Tunnistada peremehetuteks Viimsi vallas,
Pringi külas asuvad järgmised ehitised:
1.1. Sarapuu teel asuva tuletõrjeveehoidla;
1.2. Saluveere tee.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesole-
va otsuse punktis 1 nimetatud ehitiste arvele-
võtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riikli-
kusse Ehitisregistrisse ehitiste omanikuna.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 18
Prangli saarel, Idaotsa külas asuva Õpeta-
jate Maja peremehetuks ehitiseks tunnista-
mine
Juhindudes Asjaõigusseaduse § 96 lg 3, Asja-
õigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2,
Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määruse-
ga nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõi-
vamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et
väljaandes “Ametlikud Teadaanded” 21. ok-
toobril 2003.a. avaldatud teatele ei esitatud
Viimsi Vallavalitsusele dokumentaalselt tões-
tatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu otsus-
tab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas, Pran-
gli saarel, Idaotsa külas asuva Õpetajate Maja.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesole-
va otsuse punktis 1 nimetatud ehitise arvele-

võtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks Riikli-
kusse Ehitisregistrisse ehitise omanikuna.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 19
Viimsi Vallavolikogu 11. novembri 2003 ot-
suse nr 114 “Leppneeme külas asuvate endi-
sele sõjaväele kuulunud hoonete peremehe-
tuteks ehitisteks tunnistamine” tühistamine
Viimsi Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsu-
sega nr 114 “Leppneeme külas asuvate endise-
le sõjaväele kuulunud hoonete peremehetuteks
ehitisteks tunnistamine” tunnistati peremehetu-
teks ehitisteks Leppneeme külas asuvad endi-
sele sõjaväele kuulunud hooned: proþektori
hoiuruum, aadressiga Hiireotsa tee 23, diisel-
generaatorite jaamahoone, aadressiga Hiireot-
sa tee 25 ning sidekeskuse hoone, aadressiga
Hiireotsa tee 21. Tegelikult on Leppneeme kü-
las Vene Föderatsiooni relvajõudude väeosa
2198 haldusest ülevõetud kordoni hoone ja ra-
jatised ning nende juurde kuulunud maa-ala,
pindalaga 2,3 ha, antud Viimsi vallale üle Eesti
Vabariigi Valitsuse 02.06.1993.a. korraldusega
nr 295-k. Eeltoodust tulenevalt on Viimsi Val-
lavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 114
tunnistatud peremehetuks ehitised, mis tegeli-
kult olid sellal ja on senini Viimsi valla oman-
dis, mistõttu Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Tühistada Viimsi Vallavolikogu 11. novembri
2003 otsus nr 114 “Leppneeme külas asuvate
endisele sõjaväele kuulunud hoonete peremehe-
tuteks ehitisteks tunnistamine”.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil-
lal oleks pidanud otsusest teada saama või esi-
tada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13.01.2004 istungi määrused
13. jaanuar 2004 nr 1
Volikogu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri,
teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinni-
tamine
Tulenevalt Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1,
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 punkidest 19 ja 36 ning § 22 lg 3, Viimsi
valla põhimääruse § 18 lg 1 p 37 ja Vabariigi
Valitsuse 20. veebruari 1996.a. määrusest nr 50
“Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade
nimetuste kehtestamine”, Viimsi Vallavolikogu
määrab:
1. Kinnitada Vallavolikogu kantselei struktuur,
teenistujate koosseis alljärgnevalt:
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vallavolikogu esimees - vallavolikogu kantse-
lei juhataja – kohaliku omavalitsuse juht
vallavolikogu sekretär - nooremametnik
2. Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu
13.01.2004 otsusega nr 2 kehtestatud vallavo-
likogu esimehe palgamäära 18 500.- krooni
kuus, kehtestada vallavolikogu teenistujate pal-
gamäärad alljärgnevalt:
2.1. kohaliku omavalitsuse juht – koefitsient 1,0
2.2. nooremametnik – koefitsient 0,2 – 0,4
3. Vallavolikogu esimehel – vallavolikogu kant-
selei juhatajal rakendada käesoleva otsuse p. 2
kinnitatud palgamäära arvestades avaliku tee-
nistuse seaduse § 37 lõikes 2, § 39, § 40, § 43,
§ 46, § 54 ja § 64 ja § 79 sätestatut, sealhulgas
vallavanema suhtes.
4. Vallavolikogu aseesimehel rakendada avali-
ku teenistuse seaduse § 37 lõikes 2, § 39, § 40,
§ 43, § 46, § 54, § 64 ja § 79 sätestatut ja teisi
õigusaktidest tulenevaid kohustusi vallavoliko-
gu esimees - vallavolikogu kantselei juhataja
suhtes.
5. Kinnitada Vallavalitsuse struktuur (Lisa 1),
teenistujate koosseis ja palgamäärad alljärgne-
valt:
vallavanem - kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem - kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem - kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem - peaarhitekt - kohaliku omava-
litsuse juht
õigusnõunik - nõunik
avalike suhete nõunik - nõunik
Maa-amet
maa-ameti juhataja – kohaliku omavalitsuse juht
maakorraldaja - vanemametnik
maakorraldaja - vanemametnik
erastamisspetsialist - nooremametnik
metsatehnik 0,5 ametikohta – nooremametnik
Keskkonna-amet
keskkonna-ameti juhataja - kohaliku omavalit-
suse juht
keskkonnainspektor - vanemametnik
Planeerimisamet
planeerimisameti juhataja - kohaliku omavalit-
suse juht
planeeringuspetsialist - vanemametnik
Ehitusamet
ehitusameti juhataja - ehitusjärelevalve peains-
pektor – kohaliku omavalitsuse juht
ehitusjärelevalve inspektor – vanemametnik
arhitekt - vanemametnik
ehitusjärelevalve insener - vanemametnik
insener - vanemametnik
Kommunaalamet
kommunaalameti juhataja - kohaliku omavalit-
suse juht
teedeinsener - vanemametnik
insener - vanemametnik
heakorraspetsialist - nooremametnik
bussijuht - abiteenistuja
koristaja - abiteenistuja
koristaja 0,5 ametikohta - abiteenistuja
Sotsiaalamet
sotsiaalameti juhataja – kohaliku omavalitsuse
juht
sotsiaalinspektor – vanemametnik
lastekaitseinspektor - nooremametnik
vallaarst 0,5 ametikohta - vanemametnik
Haridus- ja noorsooamet

haridus- ja noosooameti juhataja - kohaliku
omavalitsuse juht
referent - nooremametnik
spordimetoodik - vanemametnik
Kantselei
vallasekretär – kohaliku omavalitsuse juht
juhtiv referent – registripidaja - vanemametnik
jurist - vanemametnik
referent - nooremametnik
sekretär - nooremametnik
infosekretär – nooremametnik
tehnik – arhivaar - nooremametnik
Raamatupidamisamet
raamatupidamisameti juhataja - pearaamatupi-
daja – kohaliku omavalitsuse juht
ökonomist - sisekontrolör – vanemametnik
vanemraamatupidaja - vanemametnik
raamatupidaja - vanemametnik
kassapidaja - raamatupidaja - vanemametnik
6. Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu
13.01.2004 otsusega nr 3 kehtestatud vallava-
nema palgamäära 22 000.- krooni kuus, keh-
testada teenistujate palgamäärad alljärgnevalt:
6.1. Kohaliku omavalitsuse juhid – koefitsient
0,35 – 1,0
6.2. Nõunik – koefitsient 0,4 – 0,8
6.3. Vanemametnikud – koefitsient 0,25 – 0,8
6.4. Nooremametnikud – koefitsient 0,2 – 0,45
6.5. Abiteenistujad – koefitsient 0,1 – 0,4
7. Vallavalitsusel rakendada käesoleva määru-
se p. 5 kinnitatud palgamäärad ja rakendada
avaliku teenistuse seaduse § 37 lõikes 2, § 39,
§ 40, § 43, § 46, § 54, § 64 ja § 79 sätestatut,
vastavalt valla eelarves kehtestatud kuludele.
8. Vallavalitsusel on õigus muuta ja täiendada
teenistujate ametikohtade nimetusi ning palga-
määrasid, arvestades vallavolikogu poolt kin-
nitatud eelarvet.
9. Kehtetuks tunnistada 14.01.2003 määrus nr
3 ja 09.09.2003 määrus nr 29.
10. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Viimsi Vallavolikgou Kantseleis.
11. Vallavalitsusel rakendada määrust alates 2.
jaanuarist 2004.a.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. jaanuar 2004 nr 2
Viimsi Vallavolikogu 11. novembri 2003 mää-
ruse nr 33 “Maamaksumäära kehtestamine
2004. aastaks” muutmine
Tulenevalt Haldusmenetluse seaduse § 4 lg 1
ja 2 ja § 6, arvestades Vallavalitsuse ettepane-
kut ja Vallavolikogu majanduskomisjoni ning
maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohti, Viimsi
Vallavolikogu määrab:
1. Täiendada Viimsi Vallavolikogu 11. novembri
2003 määruse nr 33 “Maamaksumäära kehtes-
tamine 2004. aastaks” sissejuhatavat osa
(preambulat) ning sõnastada alljärgnevalt:
“Maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja 2 ja § 11 lg 1
alusel, arvestades Vallavalitsuse ettepanekut ja
Vallavolikogu majanduskomisjoni ning maa- ja
planeerimiskomisjoni seisukohti ning võttes
arvesse järgmisi asjaolusid:
1) Hinnatsoonis H0890008 asuvas Eesti suure-
mas ja tähtsamas, Muuga sadamas on oluliselt
palju suurõnnetuseohuga ettevõtteid, teostatakse
keskkonnaohtlikke veoseid ning ainete käitle-
mist suurtes kogustes. Arvestades seal asuva-
test lokaalsetest (nafta- ja õliteriminaalid, kü-

tuse tanklad, katlamajad ja tööstusettevõtted)
ning mobiilsetest riski- ja saasteallikatest (raud-
teevagunid, naftatankerid, paakautod, ohtlike
laevajäätmete vastuvõtt ja äravedu) tulenevaid
tegureid, on tarvis keskkonnariskide vähenda-
mise ja Viimsi valla idarannikul olemasoleva
elukeskkonna säilitamise tagamiseks ja vajali-
ke kohalike omavalitsuse ülesannete täitmiseks
täiendavaid finantsvahendeid valla eelarvesse;
AS Tallinna Sadam ega Muuga sadama ope-
raatorid ei kompenseeri Vallale elukeskkonna
säilitamise kulusid Viimsi valla idarannikul.
2) Hinnatsoonis H0890003 asuvas Miiduranna
sadamas teostatavate keskkonnaohtlike veoste
osakaal on tunduvalt väiksem ning sadama maa-
alal ei asu lokaalsetest riski- ja saasteallikatest
nafta- ja õliterminaale ning mobiilsetest riski-
ja saasteallikatest raudteevaguneid ega paak-
autosid, Miiduranna sadama akvatooriumis ran-
duvate naftatankerite arv ja suurus on tundu-
valt väiksem kui Muuga sadamas. Keskkonna-
riskide vähendamise ja Miiduranna küla elu-
keskkonna säilitamise eesmärgil, keskkonnaoht-
like veoste teostaja Miiduranna Sadamas, AS
MILSTRAND, kompenseerib valla eelarvesse
Miiduranna küla elukeskkonna säilitamise ku-
lud vastava lepingu alusel.
2. Vallavolikogu Kantseleil:
2.1. Saata määrus AS-le Tallinna Sadam;
2.2. Avaldada määrus ajalehes “Viimsi Teataja”;
2.3. Saata määrus Eesti Vabariigi Õiguskantsle-
rile.
3. Määrus jõustub 30. jaanuaril 2004.a.
Madis Saretok, Volikogu esimees

Viimsi Vallavalitsuse
määrused
19. detsember 2003 nr. 62
Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo-
programmide ning ürituste toetuse taotluse ja
projekti vormide kinnitamine
Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003.a. määrusega
nr.39 kehtestatud “Viimsi valla eelarvest kultuu-
ri- ja noorsooprogrammide ning ürituste toeta-
mise korra” p.2 alusel Viimsi Vallavalitsus mää-
rab:
1. Kinnitada juurdelisatud taotluse vorm Viimsi
valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo programmi-
dele ja üritustele toetuse saamiseks (lisa 1).
2. Kinnitada juurdelisatud projekti vorm Viimsi
valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo programmi-
dele ja üritustele toetuse saamiseks (lisa 2).
3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004.a.
4. Määrus avalikustada Viimsi valla kodulehe-
küljel.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

LISA 1
T A O T L U S

Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo prog-
rammidele ja üritustele toetuse saamiseks
TAOTLEJA PÕHIANDMED
Nimi
Aadress
Registrikood
Kontaktisik
Telefon
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Faks
E-post
Pangarekvisiidid
Ürituse nimi
Taotletav summa
Kuupäev  allkiri

LISA 2
P R O J E K T

Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo prog-
rammidele ja üritustele toetuse saamiseks
1. Programmi või ürituse eesmärk
2. Programmi või ürituse kirjeldus
3. Osalejad
4. Programm
5. Oodatav tulemus
6. Eelarve, kaasfinantseerijad.
Kuupäev allkiri

19. detsembril 2003.a. nr 61
Viimsi valla munitsipaalkoolide ja lasteaeda-
de õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku mak-
sumuse kinnitamine 2004. aastaks
Võttes aluseks Haridusseaduse § 7 lg 2 p 3, Põ-
hikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 441 lg 3; Koo-
lieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 7; Vabariigi
Valitsuse 30.10.2001.a. määruse nr 330 “Mu-
nitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemi-
se kord” § 3 lg 1 ja 2 ning Viimsi Vallavolikogu
09.12.2003.a. määrusega nr 40 kinnitatud Viim-
si valla 2004.a. eelarve, Viimsi Vallavalitsus m
ä ä r a b:
1. Kinnitada Viimsi valla eelarvest kaetava õpi-
laskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse
suurused 2004.a. valla munitsipaalkoolides ja
lasteaedades alljärgnevalt:

aastas kuus
1.1. Viimsi Keskkool 8604.- 717.-
1.2. Püünsi Põhikool 19896.- 1658.-
1.3. Prangli Põhikool 52116.- 4343.-

1.4. MLA Viimsi Lasteaiad 30456.- 2538.-
Lasteaed Piilupesa 33600.- 2800.-
Lasteaed Pargi 34140.- 2845.-
Püünsi Lasteaed 23628.- 1969.-

2.  Määrus jõustub 1.jaanuarist 2004.a.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

19. detsember 2003 nr 60
VIIMSI VALLA MUNITSIPAALHARI-
DUSASUTUSE JUHI VABA AMETIKOHA
TÄITMISEKS KORRALDATAVA KON-
KURSI LÄBIVIIMISE KORD
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Koo-
lieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 ning
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 4
alusel.
1. Käesoleva määrusega reguleeritakse Viimsi
valla munitsipaallasteasutuste juhatajate ning
munitsipaalkoolide direktorite vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimist.
2. Viimsi valla munitsipaalharidusasutuse juhi
(edaspidi juhataja) vaba ametikoht täidetakse
avalikul konkursil, mille eesmärgiks on juhata-
ja ametikohta taotlevate isikute ringi laienda-
mine ning valiku tegemisel kollegiaalse hinnan-
gu andmise ja otsuse vastuvõtmise printsiibi ra-
kendamine.
3. Konkursi kuulutab välja Viimsi Vallavalit-

sus (edaspidi Vallavalitsus) korraldusega.
4. Konkursiteade, milles on ära näidatud kon-
kursi tingimised ja juhataja ametikoha taotleja-
le esitatavad nõuded, avaldatakse vähemalt ühes
üleriigilise levikuga ajalehes ja kohalikus aja-
lehes.
5. Juhataja ametikoha taotleja esitab konkursil
osalemiseks järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus;
2) töö- või teenistuskäik (elulookirjeldus);
3) ametikohale esitatud nõuete vastavust tõen-
davate dokumentide koopiad;
4) konkursil osaleja soovil muud tema poolt olu-
liseks peetavad dokumendid.
6. Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle
avaldus koos teiste konkursiteates nõutud do-
kumentidega on saabunud Vallavalitsusse kon-
kursiteates märgitud ajaks.
7. Konkursi viib läbi Vallavalitsuse korraldu-
sega moodustatud vähemalt 5-liikmeline komis-
jon, milles on Viimsi Vallavolikogu, Vallava-
litsuse, õpetajate, lapsevanemate ning Harju
maavalitsuse esindaja. Komisjoni töövorm on
koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui
koosolekust võtavad osa esimees ja vähemalt
pooled liikmed.
8. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komis-
joni esimees. Komisjoni esimene koosolek toi-
mub 7 päeva jooksul avalduste esitamise täht-
aja möödumisest.
9. Komisjoni otsused, välja arvatud käesoleva
korra punktis 13 märgitud otsus, võetakse vas-
tu avalikul hääletamisel kohalolevate komisjo-
ni liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrd-
se jagunemise korral otsustab komisjoni esime-
he hääl.
10. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Pro-
tokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja
protokollija.
11. Komisjonil on õigus konkursist osavõtva isi-
ku kohta teabe saamiseks korraldada testimisi,
intervjueerimist ja taustauuringuid.
12. Konkursist osavõtval isikul (edaspidi kan-
didaat) on õigus:
1) anda lisaks komisjoni liikmete poolt küsitu-
le täiendavaid selgitusi ning saada komisjoni
liikmetelt teavet ja selgitusi;
2) loobuda konkursil osalemisest;
3) saada teavet tema kohta vastuvõetud otsuste
kohta.
13. Otsus juhataja ametikohale esitatava kan-
didaadi kohta võetakse vastu salajasel hääleta-
misel. Komisjon esitab Vallavalitsusele kinni-
tamiseks enim hääli saanud kandidaadi. Kui
kaks edukamat kandidaati saavad võrdsel ar-
vul hääli, viiakse nende vahel läbi kordushää-
letamine.
14. Kõik käesoleva määrusega sätestamata prot-
seduuriküsimused otsustab komisjon.
15. Munitsipaalharidusasutuse juhi kinnitab ko-
misjoni ettepanekul ametisse Vallavalitsus. Val-
lavalitsus jätab komisjoni poolt esitatud kandi-
daadi ametisse kinnitamata, kui ta ei vasta ame-
tikohale esitatud nõuetele või kui komisjon on
rikkunud konkursi läbiviimise korda.
16. Edukaks tunnistatud kandidaadiga sõlmib
töölepingu vallavanem. Vallavalitsus informee-
rib teisi kandidaate nende suhtes langetatud ot-
sustest kirjalikult hiljemalt ühe nädala jooksul

Vallavalitsuse korralduse vastuvõtmise päevast
arvates.
17. Vallavalitsus kuulutab komisjoni ettepane-
kul konkursi luhtunuks, kui konkursil osalemi-
seks ei laekunud ühtegi avaldust või kui komis-
jon ei esita kandidaati ametisse kinnitamiseks.
18. Konkursi võitnud kandidaadi loobumise
korral töölepingu sõlmimisest otsustab Valla-
valitsus komisjoni ettepanekul, kas kinnitada
ametisse paremusel järgmine samal konkursil
osalenud kandidaat tema nõusolekul või kor-
raldada uus konkurss.
19. Tühistada Viimsi Vallavalitsuse 24. oktoobri
2003.a määrus nr 50.
20. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

19. detsember 2003 nr. 59
Viimsi Vallavalitsuse 15.10.1997.a. määruse
nr. 20 muutmine
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel, annab Viimsi Vallavalitsus mää-
ruse
1. Asendada 15.10.1997.a. määrusest nr 20 all-
järgnev rida:
“Hundi tee 37 krunt nr. 5”
reaga:
“Hundi tee 32 krunt nr. 5”
2. Maaomanikel tähistada aadress vastava tä-
hisega hiljemalt 01.juuniks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

16. jaanuar 2004 nr. 2
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määru-
se
1. Määrata Haabneeme alevikus maaüksusel
Heldri aadressid vastavalt Viimsi Vallavoliko-
gu 19.08.1997 otsusega nr. 188 kehtestatud de-
tailplaneeringule ja vastavalt lisatud skeemile
alljärgnevalt:
Heldri tee 25 krunt nr. 35
Heldri tee 27 krunt nr. 25
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tä-
hisega 01. juuliks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

9. jaanuar 2004 nr. 1
Aadressi määramine Püünsi külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määru-
se
1. Määrata Püünsi külas aadressid vastavalt li-
satud skeemile alljärgnevalt
Piiri tee 1 mü Uus Vanani (Tarmo Kährik)
Piiri tee 3 Tiit Sepp
Piiri tee 5 mü MIKU III (Kaido Tõnisson)
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tä-
hisega 01. juuliks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär
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Spordiuudiseid
10. jaanuaril toimusid Viimsi spordihallis 5.
KARIKAVÕISTLUSED SÕUDEERGO-
MEETRITEL.
Teist aastat on üritus kuulutatud lahtiseks ning
tulejaid oligi  Tallinnast, Haapsalust ja Viljan-
dist. Oma valla mehi-naisi oleks võinud rohkem-
gi olla, kui võistluse aeg poleks langenud kok-
ku meie talihooaja tippürituse - suusatamise
maailma karikavõistluste etapi toimumisega
Otepääl.

Veerandsada osalejat ei lasknud aga  suur-
võistluse melul end segada ja sõudsid  hallipõ-
randal oma rekordite poole. Kõige noorematest
osalejatest saavutas konkurentsitult esikoha
Tallinna poiss Marko Korotkov, 300m ajaga
1.20,1. Järgmise poisid olid samuti Tallinnast,
võitjaks Ronald Väli, 500m - 1.38,8.

Viljandist, sõudes 500m ajaga 1.38,8, mis on
ka seniste võistluste  parim tulemus.

Meeskonnavõistluse 500m läbimises võitis
Real Sport (Fred Antson; Kaido Leesmann) fi-
naaliajaga 1.25,0. Teine oli Tallinna meeskond
Mario Lindau; Jarek Konsa ajaga 1.40,8 ning
kolmas - Viimsi võistkond Rootsud (Anti ja
Martin Roots) ajaga 1.38,5.

Võistluste korraldajaks oli  SPA Viimsi Ter-
vis ning toetajateks Viimsi Vallavalitsuse kõr-
val veel AMAZON.EE ning ROBOCOP.

11. jaanuaril  peeti  spordihallis VIIMSI
VALLA MEISTRIVÕISTLUSED LAUA-
TENNISES. Üksikmängude võitjateks tulid
noorteklassis Kristofer Kask, 2. Tanel Pärnamaa,
3.Tarvi Räim. Naistest: 1.Helgi Sard, 2.Kelve
Kask. Meeste põhiklassis:1.Kristjan Kant,
2.Erko Karna  ja 3.Kristofer Kask. Meesvete-
ranidest 1. Allan Kottise, 2.Kaarel-Mati Halla
ja 3. Johannes Kant.

bisid eelvooru ning pääsesid finaalvõistlustele
nii Koerus mänginud lauatennisistid (Sirje Vä-
ravas, Allan Kottise, Mart Kraut) kui Tartus
lauatenniselahinguid pidanud Helgi Sard, Al-
var Sorts ja Heino Pilk.

Tartu külje all Kõrvekülas raskeid korvpal-
lilahinguid pidanud Viimsi meeskond sai samuti
finaalmängudele, jäädes alla vaid mullusele
meistermeeskonnale  Väike-Maarjale.

Kahjuks jääb talimängude lõppvaatusest
ilma Viimsi malevõistkond, kes Lähtel suutis
välja mängida vaid sealse alagrupi 5.koha, kuna
edasi pääsesid kolm esimest. Finaal  ja siis juba
koos suusatamisega, toimub Väike -Maarjas 13.-
15.veebruarini.

Tiia Tamm

VIIMSI SPORDIKALENDER
30. jaanuaril Harjumaa meistrivõistlused (MV)
sisekergejõustikus Tallinnas
7. veebruaril Viimsi tervisesportlaste suusasõit
Kõrvemaale
7.veebr. Noorte võistlused ja Viimsi valla MV
sulgpallis Viimsi spordihallis
9.-13.veebr. Harjumaa koolidevahelised võist-
lused rahavastepallis
9.-15.veebr. Harjumaa noorte MV minikorvpal-
lis, poiste D-van.-kl.
13.veebr. TV10 Olümpiastarti Harjumaa II
etapp Tallinnas
13.-15.veebr. Eesti Vabariigi valdade XII tali-
mängude finaal Väike-Maarjas
16.-22.veebr. Harjumaa noorte MV korvpallis,
A-van.-kl.finaal
24.veebr. Vastlapäeva liulaskmine Viimsi Par-
gimäel
27.veebr. Noorte võistlused ja Viimsi valla MV
ujumises SPA Viimsi Tervis ujulas

Informatsioon ja võistlustele registreerimi-
ne: Tiia Tamm, tel 6090 980 ja 051965243

Lauatennise parimad: Helgi Sard (vasakul)
ja Helve Kask.

LEMMIKLOOMADE
• RAVI ja PROFÜLAKTIKA
• VET-ARSTI KODUVISIIDID

Abi ööpäevaringselt, ka
laupäeviti ja pühapäeviti

Tel 050 459 74.

NÜÜD AVATUD • E-P 10.00-20.00

GAMENET arvutisaal
Haabneemes Kaluri tee 5

(endine Kirovi keskus)
Klientide käsutuses on 10 arvutit,

internet, uued mängud.
NB!!! Alates veebruarist alustame arvutite

lisatarvikute ja komponentide müümist.
Samuti müüme mänge lauaarvutitele ja
Playstation konsoolidele. Küsi juba täna

hinnapakkumist info@gamenet.ee

Vanuseklassi 1987/88 poiste 1000m võitis
Viimsi noormees Norman Leemets (pildil esi-
plaanil) finaaliajaga 3.19,2.

Sama pika distantsi kuni 75kg meeste ar-
vestuses võitis Ivar Kütsen ajaga 3.16,8. Mõ-
lemad võidumehed on Viimsist. Raskemate
meeste parimaks osutus Kalev Ramjalg Tal-
linnast 1000m ajaga 3.03,2. Veteranide parim
oli samuti pealinna mees Madis
Lõhmus,1000m-3.08,8.

Naiste sõidu võitja oli sel aastal Ruth Vaar

17.-18. jaanuaril peeti üle Vabariigi  valda-
devaheliste XII talimängude alagrupivõist-
lusi. Viimsi osales kahe lauatennisevõistkonna,
male ning korvpallimeeskonnaga. Edukalt lä-
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Viimsi naistele on avanenud uus võimalus:
DIANA SHAPE spordiklubi alustas  SHAPING treeningutega Pirita
Majandusgümnaasiumi uues SPORDIHOONES (Metsavahi tee 19)

E ja N algusega kell 18.30 ja 19.30 • K ja P algusega kell 19.00
Kuu maksumus 2 korda nädalas 450 krooni (sisaldab treeningut, kehalist
mõõtmist ja treeningu kava, riietusruum lukustatava kapi, duši ja saunaga).
Registreerimine ja info tel. 051 51 416, 051922348, www.diana-shaping.ee

LAPSED LUMELE JA JÄÄLE !!!

Suured tänud abi  eest

perekond VARJUN’eile .

Par imad soovid uueks aastaks!
M. Maidla

Hawaii Expressi Purjelauakool korraldas
koolivaheajal Otepääl mitmekülgse talispor-
dilaagri.

5. jaanuari hommikul kogunesid Hawaii
Expressi Purjelauakooli kasvandikud Pirita
randa surfiklubisse, et alustada teekonda Eesti
alpidesse Otepääl. Paljudele lastele oli see esi-
mene väljasõit talvepealinna. Suusad, uisud ja
lumelauad hoolikalt pakitud, võtsid kaks väi-
kebussi ja sõiduauto suuna lõuna poole, et avas-
tada imeilusat loodust Lõuna-Eesti kuplite va-
hel, kuulata metsahääli, hingata puhast õhku
ja nautida sporditegemist.

Kohale jõudsime, kui päike veel oma
oranþkollaseid kiiri üle metsade-mägede saa-
tis ja lumevaiba sillerdama sütitas. Tallinna Pe-
dagoogikaülikooli spordibaas asub looduslikult
maagilises kohas Vana-Otepääl. Koht on
ideaalne spordilaagrite läbiviimiseks (erinevad
spordiväljakud, saun, söökla, murdmaa-, mäe-
suusa- ja uisulaenutus). Kõrvalasuv sileda jää-
ga kattunud Kaarna järv meelitas lapsed kohe
uiskudele.

Õhtu saabudes pakkisime kaasavõetud lu-
melauad ja mäesuusad bussidesse ning läksi-
me Väikest Munamäge vallutama. Munaka esi-
mene nõlv säras tuledest, muusika mängis ja
lumekahuritest paisatud lumi andis võimaluse
lastel teha oma selle talve esimesed laskumi-
sed. Kuna purjelaud ja lumelaud lähedalt su-

gulased on, siis võis pärast pooletunnist soo-
jaks sõitmist näha, millise kontsentreeritusega
poisid-tüdrukud ennast laual taltsutasid. Iga las-
kumine süstis lastesse enesekindlust ja julgust,
mis päeva lõpuks ometigi väsimusega asendus.

Järgmisele päevale oli planeeritud suusa-
retk, see algas lumeotsingutega Kääriku ümb-
ruses. Otsingud viisid meid välja Harimäele,
kus 25 meetri kõrguse vaatetorni otsast kogu
Otepää kõrgustik meile oma võimsust ja ilu tut-
vustas.

Suusad otsustasime alla panna alles taga-
siteel, Pühajärve lõunapoolses otsas. Järve jää
oli kaetud mõnesentimeetrise lumekihiga, mis
lubas suusatada peamiselt paaristõugetega, aga
sellestki oli liuglemislusti küllaga. Kui Püha-
järvele sai ring ümber tehtud, ootas busside juu-
res kuum tee ja piparkoogid. Näost õhetavad
ja punapõsksed lapsed jõid termosed teest til-
gatumaks ning piparkookidest ei jäänud järele
isegi lõhna. Väsimust trotsides viis õhtune bus-
sisõit meid lumisele ja valgustatud
Kuutsemäele. Mäe peal veedetud tunnid kadu-
sid märkamatult kuni kella seitsmeni, kui tõs-
tukisüsteem välja lülitati. Jalgu järel vedavad,
aga õnnelikud lapsed seadsid end bussidesse
ja päeva arutlust jätkus veel öhtusöögilauaski.

Kolmanda päeva hommikuks oli planeeri-
tud uisuvõistlus ümber Kaarna järve keskel ole-
va saarekese. Uisuvõistluse võitsid loomulikult
vanemad poisid-tüdrukud, kel jõudu ja oskusi
rohkem. Edasi jätkus
päev jäähokilahin-
guid pidades, kus jäl-
legi tuli tunnistada
vanemate poiste pare-
mat hokikepi käsitle-
mist, mis löödud vä-
ravates väljenduse
leidis.

Pärast lõunat
seadsime end taas
Kuutsemäele sõi-
duks, et veelkord lu-
melauasõidust rõõmu
tunda ja hüpetest kõr-
gemaid lende soorita-
da.

Laager meeldis
lastele nii väga, et
ilmselt tuleb järgmi-
sel korral laagriaega
pikendada nädalani.

Karmo Kalk,
Hawaii Expressi

Purjelauakooli
juhataja
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Linetantsu kursus algajatele!
Igal reedel 18.30 - 19.30 Viimsi Huvikeskuse peeglisaalis (Nelgi tee 1).

Juhendajad: Krista Rattus, Annika Orgus
Tunnitasu 25.-

Info tel: 051 75 940 • Kõik huvilised on teretulnud!

HAMBARAHAMBARAHAMBARAHAMBARAHAMBARAVI JVI JVI JVI JVI JA PROA PROA PROA PROA PROTEESIMINETEESIMINETEESIMINETEESIMINETEESIMINE
PiritPiritPiritPiritPirita Pa Pa Pa Pa Perererererearearearearearssssstiktiktiktiktikeskuses • Kleskuses • Kleskuses • Kleskuses • Kleskuses • Kloosoosoosoosoostrimetsa ttrimetsa ttrimetsa ttrimetsa ttrimetsa tee 29, II kee 29, II kee 29, II kee 29, II kee 29, II korrus, kab 203orrus, kab 203orrus, kab 203orrus, kab 203orrus, kab 203

Vastuvõtt E-R kell 8.30 - 20
• suuhügienisti (igemete ravi) vastuvõtt
• lapsed kuni 19. eluaastat tasuta
• täiskasvanute hammaste profülaktiline läbivaatus ja proteesimise konsultat-

sioonid tasuta
• pensionäridele alates 64. eluaastast proteesimisel haigekassa soodustused

(täisproteesid kogumaksumusega 2000 kr.)
• pensionäridele hambaravil ja hambaeemaldamisel hinnasoodustused

INFO JA REGISTREERIMINE 60 61 677

Matkapunkt Kinnisvarabüroo
Ostab ja otsib metsa-, põllu-, heina- ja
talumaad.
Võib olla veel kinnistamata.
Soovi korral lisame Teie müügisoovi Eesti suurimatesse
andmebaasidesse.

Tallinn, Narva mnt 7, vara@kinnisvaraplaza.ee,
tel 61 09 9999; 056604450.

Vanametalli võite tuua aadressil
Rohuneeme tee 82.
Aitame metalli äraveol, transport meie
poolt. Tel 056 957713, Aleksander.

3. veebruaril kell 14.00

Viimsis
Esmari peahoone (Kaluri tee 5)

1. korrusel

I n g l i s e
K A S U TAT U D

R I I E T E  M Ü Ü K

Kaup hea nagu alati!
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Teated ja kuulutused
Müüa kanaliga garaaž Viimsi alevikus Katlama-
ja teel. Uued elektrijuhtmed, puhas ja korralik.
Tel 053 415 043.

!!!
Müüa küttepuid, koos kohaletoomisega. Pakitud
40-liitristesse kottidesse. Tel 056 666 200.

!!!
Inglise keele eratunnid Viimsis. Kõik tasemed.
Tel 601 24 04 ja 058 110 772.

!!!
Ostan 1-toalise korteri Viimsis. Tel. 6022805 ja
05123337, e-post: peepk@hot.ee. Peep.

!!!
Prantsuse keele eratunnid Viimsis. Tel 60 16 773
ja 052 30 177.

!!!
Otsin koristajat eramajja, koristatav pind 100-150
m2, koristamise sagedus - 1 kord nädalas. Kon-
takt: 05073694, õhtul 6080354.

!!!
Vajatakse koolitatud LILLEMÜÜJAT Haabnee-
mes avatavasse toidukauplusesse. Lisainfo tel
60 91 213 ja 050 39548.

!!!
Otsime kohusetundlikku, ausat ning lapsi armas-
tavat lapsehoidjat 1,5 aastasele tüdrukule Prin-
gis. Hoidmine osalise ajaga. Tasu kokkuleppel.
Kontakt: 05111613

!!!
Korteriühistu Lille-1 asukohaga Aiandi tee 4 Viim-
sis võtab tööle koridoride koristaja. Info tel 055
688 791.

!!!
Müüa ilusa planeeringuga  4 toal krt. Haabnee-
mes, 2/2, 98 m, suur köök ja elutuba. Vahetatud
aknad, põranda küte. Valve signalisatsioon, 38
m kelder. Hinna sees koridori ja magamistoa
kapid, kap rem hin 1.2 milj krooni. (pildid http://
www.mobilejava.ee/download/korter)
Tel: 056 44777.

!!!

KÜTTEÕLI VÄIKEKATELDELE

KOJUTOOMISEGA
Info ja tellimine telefonidel
60 10 645        60 10 648

www.urgenoil.ee

AS Urgen Oil omab pikaajalist kogemust vedelkütuste müügil.

DetDetDetDetDetailplaneeringailplaneeringailplaneeringailplaneeringailplaneering
Harju maakHarju maakHarju maakHarju maakHarju maakonnas 4 kuuga,onnas 4 kuuga,onnas 4 kuuga,onnas 4 kuuga,onnas 4 kuuga,
maamõõdutööd.maamõõdutööd.maamõõdutööd.maamõõdutööd.maamõõdutööd.

OÜ Hedolink,OÜ Hedolink,OÜ Hedolink,OÜ Hedolink,OÜ Hedolink,
tttttel  6 485 474,el  6 485 474,el  6 485 474,el  6 485 474,el  6 485 474,
mob 056 471 931mob 056 471 931mob 056 471 931mob 056 471 931mob 056 471 931
fffffaks 6 485 468,aks 6 485 468,aks 6 485 468,aks 6 485 468,aks 6 485 468,
e-pose-pose-pose-pose-post hedolink@hot.ee,t hedolink@hot.ee,t hedolink@hot.ee,t hedolink@hot.ee,t hedolink@hot.ee,
kinniskinniskinniskinniskinnisvvvvvararararara.abi@mail.eea.abi@mail.eea.abi@mail.eea.abi@mail.eea.abi@mail.ee

Lasteaed Päikeseratas
ootab

oma kol lekt i iv i

ÕPETAJA ABISID

Palume ühendust võtta
telefoni l  056 46 0001
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Südamlikud õnnesoovid
veebruari hällilastele!
EHA SIHVRE 01.02 97
ALFRED KOPPEL 02.02 92
KARL LENNUP 13.02 87
SALME TIIK 07.02 86
MARJU KUUL 24.02 86
AINO KALMSAAR 14.02 85
ASTA LEETS 15.02 84
HELMI-ALIDE KUUSIK 04.02 82
IRMA-AMALIA SEPP 11.02 82
HELVI JAHU 15.02 82
VILMA PRIISALM 19.02 82
VILMA NIGUL 22.02 82
HELLA KALLAK 04.02 81
ELLEN KODRES 07.02 81
ELLA SÄINAS 20.02 81
ENDLA-MARINE AMUR 07.02 80
JÜRI TORNI 21.02 80
ELLEN VEIK 25.02 80
AURELIA METSÄÄR 27.02 80
VIRVE VIIK 09.02 75
KALJU EENPERE 20.02 75
MARIA ASPER 03.02 70
ESTER TREIBERG 06.02 70
JOHANNES ALAS 09.02 70
ÕILME LÕHMUS 18.02 70
MILVI LOO 21.02 70
VILMA NIINSALU 21.02 70
VIIRE VELDI 01.02 65
ALEKSANDER LINDEN-BURG

02.02 65
ALEKSANDER RÕBALKO 07.02 65
REIN PIHLAK 08.02 65
MAIE KUUSEMÄE 17.02 65
ANTO TÕRS 24.02 65

PPPPPaigaldame soodsalt  aigaldame soodsalt  aigaldame soodsalt  aigaldame soodsalt  aigaldame soodsalt  TVTVTVTVTV- antenne k- antenne k- antenne k- antenne k- antenne koosoosoosoosoos
garantiiga.garantiiga.garantiiga.garantiiga.garantiiga.

TTTTTel 055 693 858.el 055 693 858.el 055 693 858.el 055 693 858.el 055 693 858.


