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VALLALEHT

Leppneeme saab
lasteaia
Märtsi alul algasid uue lasteaia ehitustööd Leppneemes.
Valla arengukava 2004 - 2008 kohaselt plaanib vallavalitsus ehitada kuus lasteaeda, kogumahuga 560 lapsele. Esimene “pääsukene” neist on Leppneeme 40kohaline lasteaed, mis avab uksed tänavu sügisel.
Riigihanke ehitamiseks võitis SCE Grupp OÜ (pakkumisi esitati 13 ehitusfirmalt). Lasteaia ehitusmaksumus on 5,3 miljonit krooni, ehitust korraldab OÜ Viimsi
Haldus.
Ehitus algas juba märtsi algul ja käib täna täie hooga. Aprillikuu lõpul selgub,
kas lasteaed antakse opereerida eraettevõttele või hakkab kuuluma munitsipaallasteasutuse “Viimsi Lasteaiad” võrgustikku.
Maja peab plaanide kohaselt valmis saama juuli lõpus, augustikuu kulub lasteaia sisutuse sisseseadmiseks. Uus lasteaed Viimsi poolsaare ida-rannikul avab lastele uksed 1. septembril.
Jaan Alver,
abivallavanem

Viimsi muusikaõpilased esimeste seas
Viimsi muusikakooli õpilased esinesid tublilt regionaalsel konkursil, kus võistlesid koolid Harju- ja Läänemaalt ning Raplast.
Kitarriõpilaste konkursil Saue muusikakoolis 6. märtsil saavutas oma vanusegrupis
III koha Taavo Schmidt.
Viiuliõpilaste konkursil Tabasalus 13. märtsil esinesid tublilt Sigrid Luide ja Käll
Haarde, kes saavutasid oma vanusegruppides I koha ning Liisa Perijainen ja Kristel
Leppmets, kes jagasid oma vanusegrupis II-III kohta.
Õnnitlused õpilastele ja õpetajatele Jelena Ossipovale ning Reet Leinustele!
Urvi Haasma,
muusikakooli direktor

Neljapäev, 24. märts 2004

Viimsi vaala laureaat on
Ants-Hembo Lindemann
Kauaaegse ja kohusetundliku töö
eest Viimsi valla
ja Kelvingi külaelu arendamisel
pälvis valla kõrgeima tunnustuse tänavu AntsHembo Lindemann.
Vallavanem Enn Sau andis autasu “Viimsi vaal” üle Eesti Vabariigi aastapäeva eel
toimunud vallavolikogu vastuvõtul 23.
veebruaril Laidoneri muuseumis.
“Kui ajas tagasi vaadata, on mul endal
on kõige parem meel kolme õnnestumise
üle,” sõnas kümnendi algusest valda juhtinud Lindemann, alul Viimsi külanõukogu
esimehena, hiljem 1995. aastani vallavanemana. “Me suutsime Viimsis esimestena
Harjumaal 1990. aastal taastada valla õigused, panime järgmisel aastal - EV esimesel
aastapäeval - nurgakivi Püünsi koolimaja
ehitusele ja kolmandaks, vald sai munitsipaalomandisse vene sõjaväest mahajäänud maad.”
(jätkub lk 6)

Viimsi vallavalitsus annab autasu välja kord
aastas vallale osutatud eriliste teenete eest,
pronksist vaalaskulptuuri autor on skulptor
Simson Seakülast. Skulptuuri idee pärineb
tõsielulool, kus kalurid Viimsi vetest püüdsid
kinni koguka vaala.
Autasu "Viimsi vaal" pälvis eelmisel aastal
paljude menukate Viimsi ajalugu käsitlevate
raamatute autor ja mitme vallavolikogu koosseisu liige Kaljo Alaküla. Esimese vaala sai
tunamullu Randvere koguduse nõukogu juhataja Urmas Kiviselg, kes ümbruskonna
kirikuelu eest on hoolitsenud üle veerandsaja aasta.
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Politseipatrulle
saab tänaval
rohkem olema
Ida-Harju Politseiosakonna juht ülemkomissar
Ants
Tsugart (pildil) andis
märtsis vallavolikogus ülevaate ümberkorraldustest politseis
ja samuti olukorrast Viimsis.
Selle aasta algusest on Eestis 17 politseiprefektuuri asemel neli politseiprefektuuri
- Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne Politseiprefektuurid. Põhja Politseiprefektuuri koosseisu
kuulub Ida-Harju politseiosakond, mille teeninduspiirkonda kuulub ka Viimsi vald.
“Politseijaoskondade asukohad jäävad
kõik samaks, muudatused on meie sisemises töökorralduses,” sõnas ka eelmistel aastatel Ida-Harju politseiosakonna tööd juhtinud ülemkomissar Tsugart. “Praktiliselt tähendab see Harjumaa ja Tallinna liitmist
üheks tööpiirkonnaks, kus politseipatrullide juhtimine toimub ühest keskusest. Numbril 110 valitud kõned suunduvad juhtimiskeskusesse Tallinnas, kus operaatoril on
sellisel viisil käsutuses ka rohkem patrulle ja
infot, et neid suunata kohtadesse, kus politseinikke parasjagu kõige rohkem vaja on.
Teine põhimõtteline muudatus on see, et
reformide tulemusel jääb piirkonnapolitseinikel enam aega korrakaitsele, kuna nad on
vabastatud kriminaalasjade uurimisest ja
samuti ka liiklusjärelevalve kohustusest.
Kõik need muudatused jätavad meile rohkem võimalusi lisapatrullide saatmiseks tänavatele ja aega tegeleda avaliku korra kaitsega, mis ongi ju vormis politsei põhiülesanne.
Viimsi on üks näide sellest, kuidas patrullide tihendamine õiguskorra rikkumisi ära
aitab hoida. Jaanuaris oli nende arv Viimsis
rekordiliselt suur - 41. Eks varas tuleb ikka
võtma sealt, kus midagi võtta on. Ka pooleliolevad ehitised on siin üks tõmbenumbreid. Suunasime järgmisel kuul politseipatrulli Viimsisse igaöiselt - tulemuseks oli, et
pahategude arv vähenes veebruaris oluliselt, 28-ni, kusjuures ei varastatud ühtegi
rattapaari.”

Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a juulis.
Kaastööd, reklaamid ja kuulutused palume esitada 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.

Harju maavanem andis välja Aasta Ettevõtja auhinnad
Ettevõtlusauhinnale „Harjumaa Aasta Ettevõtja 2003“ esitasid kohalikud omavalitsused 21 kandidaati.
Konkursi võitjana kuulutas maavanem Orm Valtson 9. märtsil Saku mõisas välja
"AS Fablio", kes avas Lahepere ääres mullu sügisel esindusliku ajaviite-, puhkuse- ja
tervisekeskuse "Laulasmaa SPA & Konverentsihotell". Ettevõte on loonud Keila
valda üle 150 uue töökoha ning ehitanud välja kõigile kaasaja tingimustele vastava
reoveepuhasti. Maavanema tänukirjad said ka “OÜ Mergo Holding" Tänassilma Tehnopargi arendamise ning "Greiner Packaging AS" osalemise eest kohaliku elu kujundamisel.
Harjumaa Aasta Ettevõtja auhinda annavad välja Harju Maavalitsus ning Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (EAS). "Aasta Ettevõtja väljaselgitamine on uus algatus Harjumaal. Samas loodame, et ettevõtjate tunnustamine muutub edaspidi traditsiooniks," selgitas Harju maavanem Orm Valtson.
Auhinna vääriliseks saab ettevõtja, kes eelneval aastal kõige enam oma piirkonna arendamisele kaasa on aidanud. Peamised kriteeriumid ettevõtja tunnustamisel on töökohtade loomine,
investeerimine kohalikesse arenguprojektidesse ja keskkonnasõbralikkus.

Viimsi vallavalitsus esitas auhinna saajaks AS Tsunftijänes juhatuse liikme Mati Raali,
tänu kellele on Laidoneri mõisa õuel asuv endine tõllakuur renoveeritud vanavara galeriiks. Samuti on restaureerimiskunstide magister Mati Raal alustanud erialase koolituse ja
ümberõppe võimaldamisega täiskasvanuile, pakkudes samas ka teistele soovijaile mitmesuguseid teenuseid vana mööbli taastamiseks.
EAS andis Sakus üle ka omapoolse tänukirja sihtasutuse poolt välja antud stardikapitali parimale kasutajale, kelleks osutus Kelvingi eralasteaia asutanud OÜ E4 Company
esindaja Eneli Nahko.
Sel sügisel tööd alustanud lasteaias on juhataja Eneli Nahko sõnul peasiht tavalisest
enam pöörata tähelepanu laste loovusele, suurem osatähtsus on muusika- ja lauluõppel,
kunstiharrastustel ja rütmikal-tantsul. Lasteaed võtab vastu kuni 40 last.

Mittetulundusühingud saavad toetust
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ootab mittetulundusühingutelt taotlusi projektide rahastamiseks.
Projektide rahastamisel eelistatakse tegevusi, mis toetavad energiaturu, energiasäästu ja hoonete energiatõhususe regulatsiooni väljatöötamist, käsitlevad Eesti merenduskultuuri säilimise ja kaitsega seotud uuringuid, parandavad ettevõtete juhtimiskvaliteeti või tõhustavad ettevõtlusorganisatsioonide koostööd. Eelistatud on ka projektid, mis on suunatud vabatahtliku tarbijaliikumise edendamisele, tarbijate informeerimisele ja nõustamisele või millega teostatakse ministeeriumi valitsemisala valdkondade raames koolitust ja teavitustööd. Projekti maksumuse alammäär on 10 000 krooni ja
ülemmäär 300 000 krooni. Taotleja omafinantseering ja koostööpartnerite kaasfinantseerimise peab moodustama vähemalt veerandi kogu projekti kuludest. Eelistatud on
võimalikult laiale sihtgrupile suunatud projektid.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsevate mittetulundusühingute toetamiseks on 2004. aasta riigieelarves ette nähtud 3 025 000 krooni.
Lisaks sellele toetab riik vabatahtlikke tarbijakaitseühendusi 230 000 krooniga.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2004. Täpsem info projektide rahastamise
tingimuste kohta on saadaval majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel
www.mkm.ee

Viimsi Teataja 3
Põhjanaabrid eelistavad ühistransporti

Harju omavalitsusjuhtide ja transpordifirmade esindajate tutvumisvisiit Helsingisse
ja Stockholmi kinnitas ühistranspordikeskuse loomise vajalikkust ka siinmail.
Rootsis ja Soomes on maakondlike ühistranspordikeskuste loomine sätestatud
seadusega, kuna pärast aastaid kestnud
läbirääkimisi omavalitsused ühest kokkulepet ei saavutanud, vajadus ühtse ja kliendisõbraliku teeninduse järele oli aga ilmne.
Pealinna regiooni koostöövolikogu
(YTV) asutati Soomes Helsingi, Espoo, Kauniaine ja Vanta linnade poolt. Ühistranspordile lisaks korraldab YTV avalik-õigusliku organisatsioonina ka prügimajandust ja keskkonnakaitset. Samalaadseid ülesandeid täidab ka ühistranspordikeskus Stockholmi
maakonnas.
Pikaajalise ühistransporti soosiva poliitika tulemus on, et täna kasutab Helsingisse
tööle sõitmiseks 70% inimestest ühissõidukeid. Pealinnas on tipptundidel busside kiirema liiklemise tarvis koguni omaette sõidurajad, metroo, trammi ja rongi arendamine on
toimunud bussiliiklusega integratsioonis, piletihinda on hoitud talutaval tasemel ja bussiliinide võrk on tihe.
Populaarne on ühistransport ka Stockholmis ja selle ümbruses. “Tänase edu aluseks on rollide ja vastutuse täpne määratlus,” rõhutas Stockholmi maakonna volikogu aseesimees Dag Larsson. “Stockholmi
transpordikeskus koostab maakonna ühistranspordi arengukava, määrab liinivõrgud
ja sõidugraafikute tiheduse, mis tüüpi ja kui
uued bussid teatud liinidel sõidavad, korraldab operaatorite hanked, kontrollib teenuse kvaliteeti ja hoolitseb infrastruktuuri
eest. Keskusega lepingu sõlminud operaa-

torite ülesanne on tagada nõutud teenuse
kvaliteet ja hooldada sõidukeid, samuti tegelevad nad personali palkamise ja koolitusega.”
Stockholmi regioonis, mis moodustab
kogu Rootsist vaid 2%, sõidab samal ajal
50% kogu maa ühistranspordist, mida iga
päev kasutab üle kahe miljoni reisija, sõnas
regiooni ühistranspordikeskuse esindaja
Björn Dalborg. Suurt tähelepanu pööratakse keskkonnakaitsele ja rööbastranspordi
arendamisele, nii on sealmail suurim etanoolil
liikuv bussipark maailmas, levinud on ka biokütuse kasutamine. “Ärge korrake meie viga,
kus me 60-ndail aastail autostumise vaimustuses trammiliinid kaotasime,” hoiatasid
rootslased, kelle sõnul on keskkonnasäästliku rööbastranspordi arendamine praegu
Stockholmis prioriteet number üks. Küsitlused on näidanud ka kasutajate kõrgeimat
hinnet pealinna kaasaegsele metroovõrgule
- 93% reisijaist on teenusega väga rahul.
Ühistransporti rahastavad eri omavalitsused vastavalt sõitjate arvule, keskuse kogueelarvest moodustab piletitulu 50%, ülejäänu tuleb tulumaksust.
Tallinna ümbrus vajab tihedamat
bussiliiklust

se tingib terve mõistus ja kodanike vajadus
üheselt arusaadava süsteemi järele, mis tähendab ka võimalust liikuda ühest vallast
teise ühe - mõistliku hinnaga - sõiduõigust
andva kaardi või piletiga,” sõnas Viimsi abivallavanem Rein Frolov. “Niisiis oleme kahe
käega poolt ja asjaga päri. Kuulume ju ka
märtsi alul moodustatud initsiatiivgruppi,
mis hakkab Harjumaa ühistranspordikeskuse asutamist ette valmistama. Ühist asja pole
võimalik ei majanduslikult ega organisatsiooniliselt ajada ainult oma mätta otsast vaadates.” Eelkõige peaks tulevane omavalitsuste poolt asutatud keskus hakkama tegelema
liinivõrkude ühendamise ja ühtse piletisüsteemi loomisega, märkis Frolov.
Viimsi vallavalitsus annab küsimuse vallavolikogule otsustamiseks eeldatavasti
maikuu istungil.
Tallinna linna transpordi- ja keskkonnaameti juhataja Eno Saar (pildil keskel): “Enne
meie eelarve vastuvõtmist sügisel peaks
Tallinna linnal olema konkreetne partner teada, kellega järgmise aasta transpordiküsimusi, sh ka rahaasju, arutada.” Praegu on üks
samm ühise transpordikorralduse suunas
juba astutud, kuivõrd märtsikuust hakkas tallinlastega võrdse hinnaga ID-sooduskaart
kehtima ka Harjumaa elanikele.
Järvamaal neli aastat tagasi asutatud
ühistranspordikeskuse juhataja Harri Lepametsa sõnul kulus sealmail ideest mittetulundusühingu asutamiseni ja konkreetsete veolepingute sõlmimiseni aasta, stardiraha selleks tuli ka teedeministeeriumilt. "Vedajad saavad tasu läbitud kilomeetrite eest,
liinide piletitulu käib läbi keskuse," selgitas
Lepamets. "Nii saame kujundada tasakaalustatud liinivõrgu, kus ka väiksemate reisijate arvu ja seega piletituluga liinid saavad
korrapäraselt toimida."
Kernu valla transpordiettevõtja Arne
Arumetsa sõnul on oluline, et tulevane keskus kujuneks demokraatlikel alustel ja arvestaks kõikide, nii suurte kui väikeste vedajate
huve. "Pealinna suurte transpordikontsernide kõrval on bussiliikluse arendamisse investeerinud ka paljud Harjumaa väikeettevõtjad, kes oma piirkonna elanike vajadusi
kõige paremini tunnevad."
Ühise transpordikeskuse asutamine tuleb päevakorda Harjumaa Omavalitsusliidu
koosolekul maikuus.
Kai Maran

Viimsis kasutab hommikusel tipptunnil Tallinna tööle ja õppima sõitmiseks 1200 ini- Samal teemal:
mest autot ja vaid 300 bussitransporti, näi- Viimsi Teataja, 25. september 2003;
tas Viimsi vallavalitsuse tellimusel maikuus 30. oktoober 2003; 29. jaanuar 2004
läbi viidud uurimus.
“Ühistranspordi maakondliku arendami-
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VIIMSI NOORI OOTAB TÖÖSUVI 2004
Viimsi Vallavalitsus pakub traditsiooniliselt ka tänavu suvel
valla noortele vanuses 13-18 võimalust töötada ja endale taskuraha teenida.
Viimsi Noorte Töömaleva töökorraldus on sama, mis eelmiselgi aastal, erinevusena võiks mainida mõtet pakkuda noortele
võimalust töötada ka sügisesel koolivaheajal n.ö. III vahetuses.
Kolmandaks vahetuseks registreerimist plaanime alustada
septembris, eelnevalt anname selle kohta täpsemat informatsiooni
valla lehes.
Avalduse blanketi töömalevasse registreerumiseks saab alates 5. aprillist Viimsi valla kommunaalametist (I korrus, tuba nr.
127, Anne Talvari) vastuvõtuaegadel, esmaspäeviti kella 14.00
kuni 17.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ja 14.00 kuni 17.00.
Avaldus on aluseks töölepingu sõlmimisele, mis toimub 3. 14. maini samuti vastuvõtuaegadel.
Esimene vahetus alustab tööd 7. juunil ja lõpetab 30. juunil.
Teine vahetus töötab 5.juulist kuni 23. juulini. Mõlemas vahetuses saab tööd 45 noort.
Noored töötavad Viimsi valla heakorratöödel. Tööpäev algab kell 9.00 ja kestab kuni 14.00 (koos puhkepausidega). Alla
15- aastased lapsed tohivad töötada neli tundi päevas.
Noorte töötasu on 20.- krooni tunnis (bruto). Rühmajuhtidel
on võimalus tublimaid ja töökamaid noori esitleda premeerimiseks maleva juhendajale.
Tööle palume noortel kaasa võtta joogivett ja soovi korral ka
võileib. Töövahendid ja töökindad on tööandja poolt. Enne tööle asumist räägime noortega tööohutusest, samuti palume rääkida võimalike ohtude vältimisest ka kodudes.
Vahetuse lõppu plaanime tähistada ühise tordisöömisega.
Jääme ootama aktiivset osavõttu maleva tööst ja kaunist suve!
Viimsi valla kommunaalamet

Viimsi Vallavalitsus teatab,
et on peremehetu varana arvele võtnud Viimsi vallas Rohuneeme
külas Väike-Ringteel asuva puurkaevu.
Nimetatud objekti viimane omanik on Viimsi Vallavalitsusele
teadmata. Kõiki isikuid, kellel on vastuväiteid eelpool nimetatud
ehitise peremehetuks tunnistamise kohta, palutakse need esitada dokumentaalselt tõestatuna Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt
7. maiks 2004.a. aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi
vald.

Lugupeetud vallaelanikud!
Vallavalitsus on juulikuus kollektiivpuhkusel.
Sellel ajal ei toimu vallaelanike vastuvõttu, kuid tööpäevadel
kell 9.00 kuni 17.00 (reedel kuni 16.00), on võimalik vormistada
sünni- ja surmadokumente.

Pensionäride Ühendus kutsub
aastakoosolekule
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse (VPÜ) juhatus kutsub oma
liikmeid iga-aastasele aruandluskoosolekule 16. aprillil kell
12.00 Viimsi Huvikeskuse suurde saali.
Kui aeg osutub ebasobivaks, palub juhatus kirjalikult volitada enda asemel koosolekust osa võtma mõne teise VPÜ liikme
või küla (maja) esindaja.
Pärast koosolekut ootab kohvilaud.
VPÜ juhatuse esimees Vello Jõesaar

Koduloomuuseum eile ja täna

Viimsi valla koduloomuuseumi avamisest möödus detsembri
lõpus 30 aastat. Täna ootab muuseumi ees põhjalik renoveerimine.
Muuseumi tegevuse alguspäevadest ning
kogude täiendamisest teavad rääkida tolleaegsed töötajad nii mõndagi huvitavat. Helle Avila (pildil) on üks neid inimesi, kellele
võime tänulikud olla kogutud esemete ja fotode eest, mis moodustavad suure osa praegusest koduloomuuseumi fondist.
“Alustasin oma tööd Kirovi Kalurikolhoosi muuseumis 1988. aastal. Esimese tööpäeva õhtul küsis minult tollane muuseumi
juhataja Peep Jäger, milline on minu nägemus uuest ekspositsioonist,” meenutas Helle. “Sellele küsimusele sain ma vastuse
alles mõne aasta pärast, kui olin mitmel suvel käinud kogumistöödel ja tutvunud kalurikülade eluoluga. Kõige meeldejäävamad kujunesid ekspeditsioonid Prangli saarele, kus aeg oleks
otsekui seisma jäänud. Prangli inimesed olid väga mõistvad ja
abivalmid. Neil oli alles hoitud huvitavaid sajandialguse fotosid,
paljugi rääkida oma saare minevikust, esivanematest, naabritest,
elust poolsada aastat tagasi. Lahkusin saarelt koduse tundega,
nagu oleksin seal isegi varem elanud. Meeldejäävad olid ka 1989.
a suve kogumistööd Pärispea ja Viinistu külades, kus elavad minu
sugulased. Kõik külaelanikud, kellega ma kohtusin, leidsid oma
aidast või kuuri alt muuseumile väärtuslikke asju. Neid kogunes
lõpuks nii palju, et nende äraviimiseks oleks vaja läinud veoautot.
Need mälestused on muuseumitöö positiivne külg, kuid oli
ka väga raskeid aegu. Tumedad pilved kerkisid meie pea kohale
ühel jaanuarikuu päeval. See võis olla aastal 1990. Sellel talvepäeval paluti meie kollektiivil aknaid pesta tulevases remonditud
muuseumisaalis. Kõik sai tehtud. Paari päeva pärast öeldi, et
kahju küll, aga need ruumid saab endale konstrueerimisbüroo,
kuna muuseum on üle antud vallale. Sellest päevast peale muutus kõik. Seinavitriinidesse ettevalmistatud ekspositsioon, mida
kujundas kunstnik Kivihall, osutus liiga suureks – see oli ju
algselt planeeritud keskuse suurde muuseumisaali. Juba varem
oli Hoiupangale antud kasutada osa sealsest põrandapinnast.
Järele oli jäänud vaid pool endisest suurest muuseumisaalist.
Nüüd tuli alata otsast peale. Tundus, et see kõik, millega olime
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seotud olnud 2-3 aasta jooksul, polnud
kellelegi vajalik.
Vanade inimeste juurest kogutud esemed, mis nende omanikele väga armsad olid,
kuid ometi muuseumile üle anti, osutusid
korraga üleliigseteks, mittevajalikeks esemeteks. See jäi hinge kripeldama. Eksponaatide jaoks ei olnud enam ruumi. Osa esemeid
olime sunnitud laenutama teistele muuseumidele. Näiteks hülge laenutasime Loodusmuuseumile, Tallinna Laevaühistu kirjutuslaua Meremuuseumile. AS-il “Esmar” oli vaja
kiiresti kätte saada fondiruumid keskuse
hoones, seetõttu tuligi tegelda fondi jaotamisega teistele muuseumidele, see oli muuseumitöötajale väga raske. Kõik etnograafilised esemed, mis olid kogutud mujalt Eestimaalt, jõudsid tagasi oma algsesse kodusse, maakonnamuuseumidesse Saaremaal,
Hiiumaal, Läänemaal jne.
1992. aastal jõudsime lõpuks niikaugele, et avasime uue ekspositsiooni Viimsi
vallamajas, kuid see oli vaid väike osa algselt väljatöötatud uuest ekspositsioonist.
Tõelist rõõmu pärast neid suuri moraalseid
lüüasaamisi ei tundnud meist enam keegi.
Sellega lõppes minu kui muuseumitöötaja
karjäär Viimsi vallas. Otsustasin lahkuda ja
hakata tööle riiklikus muuseumis.”
Tulevik tõotab paremat
Tänased väljavaated muuseumi väljaehitamiseks ja püsieksponaadi loomiseks on
head. Kultuurikeskus-koduloomuuseumi
renoveerimistöid on alustatud – esialgu on
mõeldud renoveerida alumise korruse näitusesaal, konverentsisaal ja rajada infopunkt.
Renoveerimine on kulukas ettevõtmine ning seetõttu tuleb seda teostada etapiviisiliselt. Rõõmu võib tunda headest
kavatsustest ja kultuurikeskus-koduloomuuseumi renoveerimispõhimõtete paikapanemisest (kasutatakse puitarhitektuurile iseloomulikke, ökoloogilisi materjale jm).
Projekti autor on arhitekt Viljar Orub. Häid
ideid ning asjalikke nõuandeid andis ka
valla peaarhitekt Haldo Oravas, kes on igati
toetanud muuseumi renoveerimisplaani.
Tegemist on ju ühe vähestest säilinud puitarhitektuuri stiilis ehitatud kultuuriloolise
objektiga meie vallas. Renoveerimisrahad
aga tuleb alles leida.
Perspektiivplaanis on välja arendada
kultuurikompleks, kuhu kuuluvad kultuurikeskus-koduloomuuseum, vabaõhumuuseum ja Püha Jaakobi koguduse kirik. Küla
ja valla seisukohalt on kultuurikompleksil
hariv, meelelahutuslik ning aktiivset puhkust
pakkuv otstarve. Kaasaegne koduloomuuseum kujutab endast ka kultuurikeskust, kus
leiavad oma koha mitmed huviringid ning

seltsid ja mis pakub võimalust tutvuda paikkonna ajalooga. Huvitavat ja mitmekülgset
tegevust peaks leiduma edaspidi igale vanusele. Muuseumi asukoht on soodne ja ligipääsetav külastamiseks.
Peale vallaelanike ootame muuseumi
külastama ka sise- ja välisturiste. Hästi
eksponeeritud muuseumid, omanäolised ja
sisukad kultuuriüritused, vallarahva aktiivne huvi ja osalemine kultuurikompleksi
töös – need oleksid tulevikus prioriteedid,
mis tõstaks igati valla mainet nii Eesti kui
Euroopa silmis.

Õnnitleme!

Täna on käsil kogude täiendamine
Käsil on koduloomuuseumi ennistamine
ning sellega seoses kogude täiendamine.
Valmistume esimeseks näituseks ja sellepärast pöördume palvega Sinu poole, hea
vallaelanik, toetada meie näitust.
Muuseum ootab vanu esemeid, vanu
fotosid (kultuurielu, hariduselu ja usuelu
puudutavad fotod), samuti koolitunnistusi, leeritunnistusi ning seltsielu puudutavaid materjale. Püsiekspositsiooni tarvis
kogume mööblit, tarbeesemeid, tekstiili,
vaipu jms. Teretulnud on ka kõik ettepanekud ja nõuanded.
Ennekõike sõltub kohaliku kultuuri õitseng paikkonna elanike ja siin töötavate
inimeste suhtumisest ja väärtushinnangutest. Kindlasti on vallal vaja toetada peale
muuseumi veel paljusid allüksusi – koole,
lasteaedu ja teisi asutusi, kuid ka muuseum
vajab väärtustamist, sest see on üks osa
haridusest. Hästi töötav muuseum võimaldab paremini tundma õppida meie paiga
ajalugu, mis on osa Eestimaast ja tema kultuurist.

Enna Sirkel,
muuseumi direktor

29. märtsil saab 75-aastaseks ekspresident Lennart Meri. Viimsi Vallavalitsus
ühineb juubeliõnnitlustega!

AS Fertilitas laiendab
tegevust
AS Fertilitas erahaigla alustas 1. märtsil
tööd uues asukohas Haabneemes Viimsi
Haigla ruumides, kus haigla käsutuses
on 2000 m² täielikult renoveeritud pinda.
Ehitatud on kaasaegne kolme operatsioonitoaga operatsiooniplokk intensiivravipalati ja 30-kohalise palatikorpusega,
uues sünnitusosakonnas on kaks sünnitustuba vesisünnituseks mõeldud spetsiaalsete vannidega.
Siiani peamiselt günekoloogilist ja sünnitusabiteenust pakkunud Fertilitas laiendab tegevust mitmete kirurgiliste erialadega. Ambulatoorses korpuses hakkavad lisaks günekoloogidele vastu võtma üldkirurgid, ortopeedid, uroloogid, kõrva-ninakurguarstid jt. eriarstid.

ERAHAIGLA VIIMSIS
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

Muuseumiga saab ühendust võtta
telefonidel

sterilisatsioonikeskuse TÖÖTAJAAUTOKLAVEERIJA
ning
OPERATSIOONITOA SANITARI

51 78 591 (direktor Enna Sirkel)
56 45 6352 (varahoidja Alar Mik)
6066 952 (koduloomuuseum)
6066 952 (vabaõhumuuseum)
e-postiga: muuseum@viimsivald.ee

Soovitav varasem töökogemus
(kutseoskus).
Pakume konkurentsivõimelist palka ja häid
töötingimusi.
Kandideerimiseks helistada telefonil
6059 603
(fax 6059 699) või saata CV
fertilitas@fertilitas.ee
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(loo algus avalehel)
Sõjaväehoonete peale sõlmitud rendilepingutest saadav tulu oli oluliseks abiks
ka Laidoneri Muuseumi asutamisel 1993.
aastal ja selle edasiarendamisel, märkis Lindemann, kes pidas tollal ka Laidoneri fondi esimehe ametit.
Valla asutamise esimestel aastatel sõlmiti sõpruslepingud Ski kommuuniga Norras, Täby omavalitsusega Rootsis ja
Porvoo linnavalitsusega Soomes.
Kümnendi algus oli ka aeg, kus kõikide
asjade, sealhulgas ka kultuuri ja arstiabi tähtsust kiputi vaid tulude põhjal mõõtma, meenutas Lindemann. Nii sooviti sulgeda Viimsi
Haigla kui ebarentaabel ettevõte ja kaotada
isetegevusringid, siiski õnnestus mõlemad
tänu heale koostööle oma ala patriootidega
säilitada. “Otsustavaks sai siin just haigla
esindaja Aleksander Sterni ja kogu personali valmisolek moodustada oma aktsiaselts,
kuhu siis ka vald andis oma panuse,” sõnas
Lindemann. “Täna ei kahtle vist keegi, kui
vajalik oma haigla olemasolu vallale on.”
Säilitada suudeti samuti Viimsis tegutsenud isetegevusringid, mis koondusid
Eino Pedaniku juhitud munitsipaalettevõtte
“ViiRa” juurde, millest hiljem kasvas välja
Viimsi Huvikeskus. Tänaseni tegutseb ka
puhkpilliorkester “Helikon”, vabariigi tuntuim piirivalveorkester. Lindemanni tuleb
meie vallas pidada ka Lions-liikumise maaletoojaks aastal 1992, kaks aastat jõudis ta
pidada ka “Lions Club Viimsi” presidendi
ametit.
1993. aasta vallavolikogu otsusega sai
looduspargi staatuse Naissaare. “Olen ise
sündinud maal ja pean ehedast loodusest
lugu,” sõnas tollal ka volikogu esimehe
ametit pidanud Lindemann. “Tänase päeva taustal on hea mõelda, et suurte hotellide ja mängupõrgute ehitamise plaanid sellel saarel kõne alla tulla ei saa ja saare ürgne ning kogu Euroopagi jaoks unikaalne
loodusmaastik säilib.”

Kelvingisse on kerkinud esimesed majad.

Vaimulik Toomas Paul õnnistamas 1993. aastal valminud Püünsi koolimaja.
Majandusliku ebarentaabluse tõttu suleti 1996. aastal aga kolm aastat töötanud Randvere Perekeskus, mis oli asutatud puuetega ja kroonilisi haigusi põdevate laste ja nende
perede ravi- ja nõustamiskeskusena. “Perekeskuse asutamise idee eest oleme tänud võlgu
meie Norra sõprusvalla Ski kommuuni esindajatele ja eriti Ivar Otto Iversenile, kes hoolitses nii perekeskuse personali koolitamise eest Norras kui ka jagas asjatundlikke nõuandeid meil kohapeal,” sõnas Lindemann, kelle arvates tervise ja hariduse andmisel ei tohiks
vaid rahalist mõõdet silmas pidada.
Kellingore lahe äärde kerkis Kelvingi küla

“Meie küla territooriumi kattis vaid savi ja liiv, et siia aedu rajada, on nõudnud suurt
higi ja vaeva,” meenutas Lindemann aega kümme aastat tagasi, mil külaelanike ühistu
hakkas poolsaare põhjakaldal välja ehitama vajalikku infrastruktuuri küla rajamiseks.
Ühistu ettevõtmisel on rajatud vee- ja kanalisatsioonitrassid, ehitatud teed, elektriliinid ja alajaamad. “Oleme küla infrastruktuuri kümne aasta jooksul investeerinud 13 miljonit
krooni,” täpsustab Lindemann, kes on viimased viis aastat tegutsenud MTÜ Kelvingi
Tehnovõrgud juhatuse esimehena. “Nüüd on ühingu tegevusväli laienenud ka spordiväljakute rajamiseni. Ühiselt rajasime kiigeplatsi, mängu- ja spordiväljakud, laste uisutee ja
liumäed. See kõik on saanud võimalikuks selle tõttu, et Kelvingis elab palju abivalmis ja
häid inimesi,” rõhutab ta. “Tänan neid südamest hea koostöö eest”.
Eelmisel suvel jõudis ühing omavahendeist asfalteerida ka pea kõik küla siseteed, valla
abiga sai asfaltkatte lasteaia esine tee ja rajati parkimisplats. Viimase paari aastaga on teede
kõrvale istutatud üle saja tamme ja pihlaka ning palju muid puid ja põõsaid, istikute ostmist
on suures osas toetanud ka vald.
Tänaseks on vene sõjaväest mahajäetud tühermaale kerkinud 130 perega küla, mis
hinnati Harjumaa “Ilus küla 2003” konkursil teise koha vääriliseks kui üks kauneimaid,
omanäolisemaid ja keskkonnasõbralikumaid külasid Harjumaal.
Kelvingis valmis sügisel ka valla esimene eralasteaed. “Oli palju neid, kes soovitasid
vana sõjaväehoone lihtsalt õhku lasta, kuid peale jäi nende arvamus, kes otsustasid maja
ära kasutada kogu küla hüvanguks,” meenutas Lindemann. Remonditud ja soojustatud
majas jagub täna lasteaiakohti kõigile küla lastele. Teisele
korrusele tuleb noorte mängude tuba, kolmandale saab tööruumi valveteenistus Securitas Eesti AS, kes külas korra ja
öörahust kinnipidamise järele valvama hakkab.
“Püüan jõudumööda valla arengule edaspidigi kaasa
aidata,” sõnas värske laureaat auhinda vastu võttes. Praegu
tahab Lindemann Laidoneri Seltsi aseesimehena Kelvingi
tegemiste kõrvalt hea seista selle eest, et juunikuus võiks
avada kindrali ratsamonumendi Viljandi lossimägedes. Küsimusele, millal Kelvingi valmis saab, on Lindemann valla
lehele varem lubanud: “Kolme aasta pärast. Tahame haljastada veel mitmed teeveered ning küla ja merevahelise ala.
Planeeringu järgi on meil 165 krunti, loodame, et need ja samuti nood ligi kümme hooldamata krunti leiavad head peremehed. MTÜ Kelvingi Paadisadam eestvõttel on meil valmimas ka oma paadisadam.”
Kai Maran
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Laidoneri muuseumil valmis kolmas aastaraamat
“Akadeemilise sõja-ajaloolise aastaraamatu eeliseks
on esialgu veel see, et aastakümnete pikkune “auk”
publitseerimises on nii mõnegi mehe sahtli käsikirjadest punni ajanud,” märgib muuseumi direktor
Dr. phil. Hannes Walter (pildil) raamatu sissejuhatuses. “Oleme oma kirjastamispoliitikas püüelnud
jätkuvalt mitmekesisuse poole ja loodame, et ka kolmas aastaraamat vastab sellele põhimõttele. Tankitõrjetemaatikaga jõuab lõpule maaväe soomusjõude
käsitlevate konverentside materjalide publitseerimine. Lennu- ja mereväega ei ole kiiret, sest siin on äsja
ilmunud mitu kõrgetasemelist raamatut. Järgmise aastaraamatu oleme aga otsustanud tervikuna anda meie
relvastuse spetsialisti Toe Nõmme käsutusse Eesti
suurtükiväe materiaalosa monograafiliseks käsitluseks.”
Muuseumi teadusdirektor Leho Lõhmus annab kogumikus ülevaate tsaariväe autasudest, Tiit Noormets uurib uudselt vaatenurgalt 1941. aasta sündmusi, Eesti ja Läti
sõjaväeluure struktuuri 1930-ndail aastail võrdleb Ivo Juurvee ning Laidoneride perekonna teemat käsitlevad Tanel ja Irene Lään.
Aastaraamatu koostas Leho Lõhmus, teostas SE&JS.

Tulude deklareerimise
tähtaeg on nädala pärast
Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?
Tuludeklaratsiooni peavad esitama residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta.
Tuludeklaratsiooni pole vaja esitada, kui:
! te olete saanud kalendriaasta jooksul
maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamisest,
tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või
kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest, kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas; või
! teil puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu; või
! teie kogutulu maksustamisperioodil ei
ületanud maksuvaba tulu, 12 000 krooni.
Siiski peate igal juhul tuludeklaratsiooni
esitama, kui olete füüsilisest isikust ettevõtja või olete omanud maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid,
hääli või õigust juriidilise isiku kasumile.
Kuidas tuludeklaratsiooni esitada?
Tuludeklaratsiooni võib esitada kas elektroonselt või paberil, valida juba täidetud
vorm või täita see ise.
Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuameti kaudu

Raamatu esitlusel Laidoneri muuseumis 27. veebruaril.

VIIMSI KIRIKUPÄEVAD
11.-18. aprill
Tähistame Viimsi Püha Jaakobi Koguduse 10. aastapäeva!
Toimuvad erinevad kontserdid, kunstinäitused ja jumalateenistused!
Kirikupäevade avamine kindral J. Laidoneri mõisas
11. aprillil kl. 14.00.
Täpne ürituste ajakava: www.eelk.ee/viimsi
info tel. 606 69 28, 551 7777
Olete südamest oodatud!

Mugavaim ning kiireim võimalus on esitada tuludeklaratsioon elektroonselt e-maksuameti kaudu.
Kes pole veel e-maksuameti kasutaja,
on aga kas Ühispanga, Hansapanga,
Sampo panga, Krediidipanga või Nordea
panga internetipanga klient, siis saab emaksuameti lepingu sõlmida elektroonselt

Viimsis Vabakoguduses
Rohuneeme tee 40
9.04. kell 19.00
Suure Reede pidulik jumalateenistus
Jutlus: Indrek Luide, muusika: Viimsi
Muusikakooli keelpilliorkester
10.04 kell 11.30
1. Ülestõusmispüha jumalateenistus
Jutlus: Indrek Luide, muusika: Viimsi
Gospelkoor
18.04 kell 18.00
Kontsert-teenistus
Muusika: Viimsi “Trepikojaansambel”
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oma internetipanga kaudu, maksuametisse kohale minemata.
Kel on ID-kaart või eelnevalt maksuameti teenindusbüroos sõlmitud
autentimise leping, saab e-maksuametisse
siseneda ja deklaratsiooni esitada maksuameti kodulehekülje kaudu.
Deklaratsiooni vorm e-maksuametis on
lihtne ja ei ole võrreldes eelmise aastaga
oluliselt muutunud. Deklaratsioon e-maksuametis on eeltäidetud. See tähendab, et
sinna on juba kantud järgmised andmed
teie ning teie maksustamisperioodi tulude
ja kulude kohta:
! teie rahvastikuregistri aadress;
! pangakonto number ja omaniku nimi;
! tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed
tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad
väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed);
! makstud ajutise töövõimetuse hüvitised
(haigusrahad);
! pensionid;
! tasutud koolituskulud;
! makstud õppelaenu intressid;
! tasutud pensionikindlustuse maksed;
! laste andmed (juhul, kui need olid eelmise aasta deklaratsioonil).
Elektroonse deklaratsiooni esitajal tuleb kontrollida deklaratsioonile kantud
andmete õigsust ning teha vajadusel oma
parandused ja täiendused. Omal tuleb lisama tulude või kulude andmed, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu.
Kel internetiühendus puudub, saab
soovi korral kasutada teenindusbüroode
kliendiarvuteid.
Tuludeklaratsiooni esitamine paberil
Paberil eeltäidetud deklaratsiooni saamiseks tuleb minna teenindusbüroosse ning
kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Eeltäidetud paberdeklaratsioonile kantud andmed tuleb samuti üle kontrollida,
kui tarvis, teha vajalikud parandused ja
täiendused, deklaratsioon allkirjastada
ning anda kas teenindusleti töötajale, panna selleks ette nähtud postkasti teenindussaalis või saata postiga.
Loomulikult on võimalik kasutada ka tühja paberdeklaratsiooni vormi, mida
saab teenindusbüroodest või välja printida maksuameti kodulehelt Internetis.

Viimsi Vallavalitsuse
määrused
20. veebruar 2004 nr 10
Viimsi Vallavalitsuse 02.05.2003.a. määruse nr 24 “Aadresside määramine
Pärnamäe külas” muutmine
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 02.05.2003.a.
määruses nr 24 alljärgnev rida:
“Soosepa põik 6 reserv”
ja asendada see reaga:
“Soosepa põik 6 maaüksus Soosepa III”
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava
tähisega 01. juuliks 2004.a.
3. Tühistada Viimsi Vallavalitsuse
04.04.2003.a. määrus nr 16.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
20. veebruar 2004 nr 11
Aadressi määramine Pringi külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 ning kinnistu omaniku Marika Merits
avalduse alusel annab Viimsi Vallavalitsus
määruse
1. Määrata Pringi külas asuvale katastriüksusele katastritunnusega 89001:003:0051
(omanik Marika Merits, skeem lisatud) aadressiks Rohuneeme tee 65c.
2. Maaomanikul tähistada aadressid vastava tähisega 20. maiks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär

27. veebruar 2004 nr. 12
Aadressi määramine Leppneeme külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Leppneeme külas vastavalt Viimsi Vallavolikogu poolt 12.12.2000.a. otsusega nr 231 kehtestatud detailplaneeringule
maaüksuse Raja aadressiks Kivimäe tee 2A.
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava
tähisega 01. juuliks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Abi tuludeklaratsiooni täitmisel
Vallasekretär
Tuludeklaratsiooni esitamisel ja täitmi- Vallavanem
sel saab abi Maksu- ja Tolliameti infotelefonilt 1811, mis töötab argipäeviti kell 7– 27. veebruar 2004 nr. 13
Aadresside määramine Muuga külas
21.
Küsimused võib saata ka infomeilile: Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määmaksuamet@ma.ee.
ruse

1. Määrata Muuga külas aadressid vastavalt lisatud skeemile alljärgnevalt:
Soone tee 5 kod. Rita Hurmsalu omandis
olev elamu
Soone tee 7 kod. Anne-Ly Oinus omandis
olev elamu
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01. juuliks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
26. veebruar 2004 nr 14
Tee nime ja aadresside määramine Pärnamäe külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Pärnamäe külas Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala elamukruntide aadressid vastavalt
Viimsi Vallavolikogu poolt 10.veebruari
2004.a. otsusega nr. 24 kehtestatud
detaiplaneeringule ja juurdelisatud skeemile alljärgnevalt:
Lageda tee 16 elamukrunt nr. 3
Lageda tee 18 elamukrunt nr. 3
Lageda tee 20 elamukrunt nr. 2
Lageda tee 22 elamukrunt nr. 2
Lageda tee 24 elamukrunt nr. 1
Lageda tee 26 elamukrunt nr. 1
Linnase tee 1 elamukrunt nr. 31
Linnase tee 2 elamukrunt nr. 30
Linnase tee 3 elamukrunt nr. 29
Linnase tee 4 elamukrunt nr. 28
Linnase tee 5 elamukrunt nr. 27
Linnase tee 6 elamukrunt nr. 26
Linnase tee 7 elamukrunt nr. 25
Linnase tee 8 elamukrunt nr. 24
Linnase tee 9 elamukrunt nr. 23
Linnase tee 10 elamukrunt nr. 22
Linnase tee 11 elamukrunt nr. 21
Linnase tee 12 elamukrunt nr. 20
Linnase tee 13 elamukrunt nr. 19
Linnase tee 14 elamukrunt nr. 18
Linnase tee 15 elamukrunt nr. 17
Linnase tee 16 elamukrunt nr. 16
Linnase tee 17 elamukrunt nr. 15
Linnase tee 18 elamukrunt nr. 14
Linnase tee 19 elamukrunt nr. 13
Linnase tee 20 elamukrunt nr. 12
Linnase tee 21 elamukrunt nr. 8
Linnase tee 22 elamukrunt nr. 11
Linnase tee 23 elamukrunt nr. 7
Linnase tee 24 elamukrunt nr. 10
Linnase tee 26 elamukrunt nr. 9
Kesk-Kaare tee 54 reserv
Kesk-Kaare tee 56 reserv
Kesk-Kaare tee 58 reserv
Kesk-Kaare tee 60 reserv
Kesk-Kaare tee 61 elamukrunt nr. 69
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Kesk-Kaare tee 62 elamukrunt nr. 32
Kesk-Kaare tee 63 elamukrunt nr. 67
Kesk-Kaare tee 64 elamukrunt nr. 33
Kesk-Kaare tee 65 elamukrunt nr. 68
Kesk-Kaare tee 66 elamukrunt nr. 34
Kesk-Kaare tee 67 elamukrunt nr. 66
Kesk-Kaare tee 68 elamukrunt nr. 35
Kesk-Kaare tee 69 elamukrunt nr. 65
Kesk-Kaare tee 70 elamukrunt nr. 36
Kesk-Kaare tee 71 elamukrunt nr. 63
Kesk-Kaare tee 72 elamukrunt nr. 37
Kesk-Kaare tee 73 elamukrunt nr. 64
Kesk-Kaare tee 74 elamukrunt nr. 38
Kesk-Kaare tee 75 elamukrunt nr. 62
Kesk-Kaare tee 76 elamukrunt nr. 39
Kesk-Kaare tee 77 elamukrunt nr. 61
Kesk-Kaare tee 78 elamukrunt nr. 40
Kesk-Kaare tee 79 elamukrunt nr. 59
Kesk-Kaare tee 80 elamukrunt nr. 41
Kesk-Kaare tee 81 elamukrunt nr. 60
Kesk-Kaare tee 82 elamukrunt nr. 42
Kesk-Kaare tee 83 elamukrunt nr. 58
Kesk-Kaare tee 84 elamukrunt nr. 43
Kesk-Kaare tee 85 elamukrunt nr. 57
Kesk-Kaare tee 86 elamukrunt nr. 44
Kesk-Kaare tee 87 elamukrunt nr. 55
Kesk-Kaare tee 88 elamukrunt nr. 45
Kesk-Kaare tee 89 elamukrunt nr. 56
Kesk-Kaare tee 91 elamukrunt nr. 54
Kesk-Kaare tee 93 elamukrunt nr. 53
Kesk-Kaare tee 95 elamukrunt nr. 52
Kesk-Kaare tee 97 elamukrunt nr. 51
Kesk-Kaare tee 99 elamukrunt nr. 50
Kesk-Kaare tee 101 elamukrunt nr. 49
Kesk-Kaare tee 103 elamukrunt nr. 48
Kesk-Kaare tee 105 elamukrunt nr. 47
Kesk-Kaare tee 107 elamukrunt nr. 46
Vehema tee 44 elamukrunt nr. 70
3. Maaomanikel tähistada teed ja aadressid
vastava tähisega 01. juuliks 2004.a.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
5. märts 2004 nr 15
Aadresside määramine Leppneeme külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Leppneeme külas Lännemäe tee
aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile
alljärgnevalt:
Lännemäe tee 3 Tänava maaüksus
Lännemäe tee 4 Teeääre maaüksus
Lännemäe tee 5 Sihi maaüksus
Lännemäe tee 6 Luhtsalu maaüksus
Lännemäe tee 7 Pihlaka maaüksus
Lännemäe tee 8 Aleksi maaüksus
Lännemäe tee 9 kod. Haageni majavaldus
Lännemäe tee 10 Lõugase maaüksus
Lännemäe tee 11 Niidi I maaüksus

Lännemäe tee 12 Niidi maaüksus
Lännemäe tee 13 Lauri maaüksus
Lännemäe tee 14 Lauri maaüksus
Lännemäe tee 16 Kopli I maaüksus
Lännemäe tee 19 Kalda maaüksus
Lännemäe tee 21 Vana-Niidu maaüksus
Lännemäe tee 22 Mäe talu
Lännemäe tee 24 Kivineeme talu
Lännemäe tee 27 Lännemäe maaüksus
Lännemäe tee 30 Vinnuniidu talu
2. Tunnistada kehtetuks Vallavalitsuse
16.mai 2000 määrus nr. 15.
3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01. juuliks 2004.a.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär

Viimsi Vallavolikogu
09.03.2004 istungi otsused
nr 27 Volikogu liikmete välja arvamine Volikogu fraktsiooni koosseisust;
nr 28 Maakasutuslepingu tähtaja pikendamine
nr 29 Munitsipaalmaa üleandmine Osaühingule Viimsi Haldus: Viimsi alevikus,
kinnistu Pargi tee 3
nr 30 Teede kinnistute ja nende juurde kuuluvate rajatiste omandisse võtmine
nr 31 Detailplaneeringu algatamine: Miiduranna küla põhjaosas
nr 32 Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja külas, Farmeri piirkond
nr 33 Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 p. 3 täiendamiseks
09. märts 2004 nr 28
Maakasutuslepingu tähtaja pikendamine
Viimsi Valla Põhimääruse § 65 lg 1 p 3 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ja Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta ning Hilje
Maar’i avaldust (reg. 09.02.2004 nr. 11-10/
449), Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Anda Viimsi vallale kuuluv Randvere külas asuv maaüksus Oja II, katastritunnusega 89001:010:1903, pindalaga 6,88 ha,
Hilje Maar’i (i.k. 42609260320) kasutusse
põllumajanduslikul otstarbel tähtajaga kuni
31. detsember 2004. a., tingimusel, et kasutaja hoiab vallale kuuluva kinnisasja omal
kulul nõutavas korras.
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega)
teostada kõik toimingud käesoleva otsuse
p. 1 näidatud vara kasutusse andmiseks.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada
Viimsi Vallavolikogule vaide haldusmenet-

luse seaduses sätestatud korras 30 päeva
jooksul, arvates otsusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama või esitada kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
09. märts 2004 nr 31
Detailplaneeringu algatamine: Miiduranna küla põhjaosas
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2,
§ 8 lg 6 alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Miiduranna küla põhjaosas üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmis-, jäätmehoidla-, maatulundus- ja kaitsealusest maast sotsiaal-, äri- ja
elamumaaks vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe)
aasta jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud territooriumi detailplaneeringu algatamise osas kehtetuks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada
Viimsi Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva
jooksul, arvates otsusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama või esitada kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
09. märts 2004 nr 32
Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja
külas, Farmeri piirkond
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24
lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 6 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus
nõustunud muudatustega üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem - peaarhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu
08.10.2002 otsusega nr 195 algatatud ja
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11.03.2003 otsusega nr 44 täiendatud Lubja külas asuva Farmeri piirkonna detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada
Viimsi Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva
jooksul, arvates otsusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama või esitada kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

3 ja enama lapsega perede lastele on Viimsi
valla koolides- ja lasteaedades toit tasuta.
Lapsevanemal tuleb esitada kooli või lasteaeda teatis, kus kajastub laste arv, nimed,
kooli, lasteaia nimetus septembrikuu esimese nädala lõpuks.
Muudel juhtudel võivad avalduse toetuse
saamiseks Vallavalitsuse sotsiaalametile
esitada lapsevanem, hooldaja, eeskostja,
lastekaitsetöötaja, pedagoog või sotsiaaltöötaja.
Avaldusega koos tuleb esitada tõendid perekonna sissetulekute kohta”.
2. Määrus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja”.
3. Määrus jõustub 01. juulil 2004.a.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

Viimsi Vallavolikogu
09.03.2004 istungi
määrused

KINNITATUD
Viimsi Vallavolikogu 15. jaanuari 2002 määrusega nr 1 ning muudetud 10. detsembri 2002 määrusega nr 36, 11. veebruari 2003 määrusega nr 8
ja 09. märtsi 2004 määrusega nr 4.

09. märts 2004 nr 4
Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise korra muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2 ja § 23 p 1 alusel, arvestades
Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu:
määrab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 15.01.2002
määrusega nr 1 kinnitatud ning 10. detsembri 2002 määrusega nr 36 ja 11. veebruari 2003 määrusega nr 8 muudetud “Viimsi
valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda” alljärgnevalt:
1.1. Punkti 6.1 toetuse liikide loetelust jätta
välja alapunkt 6.1.2 “alla 7-aastase lapse
toetus” ja lisada juurde alapunkt “6.1.10
suurpere toetus”;
1.2. Punkti 9 esimesse lausesse lisada “sünnitoetuse” järele “suurpere toetuse” ning
välja jätta toetuse liik “alla 7-aastase lapse
toetuse”;
1.3. Punkti 13 lisada “põhikooli I klassi mineva lapse toetuse” järele “suurpere toetuse” ning välja jätta toetuse liik “alla 7aastase lapse toetuse”;
1.4. Punkti 13 juurde lisada teine lause järgmises sõnastuses: “Suurpere toetus makstakse välja kord aastas - emadepäevaks.
(2004.a. erandkorras 31. septembriks)”;
1.5. Punkt 16 sõnastada järgmisel kujul:
“Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise
toetuse saajateks võivad olla 3 ja enama
lapsega perekonnad ning vähekindlustatud perekonnad, tingimusel, et lapse vanemad või neid asendavad isikud on Viimsi valla elanikud.

VIIMSI VALLAEELARVELISTE
SOTSIAALTOETUSTE
MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD
I MÕISTED
Viimsi valla sotsiaaltoetuse määramise ja
maksmise korras (edaspidi - Kord) kasutatavate mõistete tähendused on järgmised:
1. Viimsi valla elanik.
Viimsi valla elanik on isik, kelle elukoht on
rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas.
2. Vähekindlustatud isik/perekond.
Vähekindlustatud isikuks loetakse isikut,
kelle kuusissetulek on alla 1850.- krooni.
Vähekindlustatud perekonnaks loetakse
perekonda, kelle kuusissetulek ühe pereliikme kohta on alla 1850.- krooni.
3. Suurpere.
Suurpereks loetakse perekonda, kus on vähemalt neli last.
4. Ülalpidamiskohustusega isik.
Isikul on kohustus pidada ülal:
4.1. abivajavat abikaasat, kes on töövõimetu või rase või hooldab kuni kolmeaastast last;
4.2. last ja lapselast, kes on alaealine või
jätkab täisealiseks saamisel õppimist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses;
4.3. abivajavat töövõimetut täisealist last
ja lapselast;
4.4. abivajavat töövõimetut vanemat;
4.5. abivajavat töövõimetut vanavanemat,
kui viimasel ei ole abikaasat või täisealist
last, kellelt oleks võimalik ülalpidamist saada;
4.6. alaealist venda või õde, kui viimastel
ei ole vanemaid, vanavanemaid, kellelt

oleks võimalik saada ülalpidamist;
4.7. võõrasvanemat või kasuvanemat, kes
on teda vähemalt 10 aastat kasvatanud ja
ülalpidanud ning kellel ei ole täisealist töövõimelist last ega abikaasat, kellelt oleks
võimalik ülalpidamist saada;
(Võõrasvanem on lapse vanemaga abielus
olev isik, kes ei ole lapse vanem. Kasuvanem on isik, kes last tegelikult kasvatab,
kuid ei ole tema lapsevanem ega võõrasvanem.)
5. Perekonnaliige.
Perekonnaliikmeteks loetakse isikut, tema
abikaasat või temaga kooselavat elukaaslast, nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja
vanemaid, kui nad elavad ühes leibkonnas,
s.t. kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil
on ühine majapidamine.
6. Valla sotsiaaltoetus.
Valla sotsiaaltoetus on isikule või perekonnale valla eelarvelistest vahenditest antav
rahaline toetus.
6.1. Valla sotsiaaltoetusteks on:
6.1.1. sünnitoetus;
6.1.2. põhikooli I klassi mineva lapse toetus;
6.1.3. lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus;
6.1.4. kõrg- või kutsekooli astujate toetus;
6.1.5. ravimitoetus;
6.1.6. vanurite tähtpäeva toetus;
6.1.7. matusetoetus;
6.1.8. Tðernobõli AEJ avarii likvideerimisel
osalenu toetus;
6.1.9. maamaksu toetus;
6.1.10. suurpere toetus;
6.1.11. erakorraline toetus.
II TOETUSETAOTLEMINE
7. Valla sotsiaaltoetust on võimalik saada
isikul, kes on Viimsi valla elanik.
8. Matusetoetuse, kõrg- või kutsekooli astuja toetuse, lasteaias ja koolis toidu eest
tasumise toetuse, ravimitoetuse, maamaksu toetuse ja erakorralise toetuse taotlemiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele
kirjalik avaldus. Maamaksu toetuse taotleja esitab kirjaliku avalduse hiljemalt 1. juuniks. Avaldused võtab vastu Viimsi Vallavalitsuse Sotsiaalamet.
Toetust saada soovija asemel võib temale
toetuse andmise avalduse esitada ka mõni
teine isik.
9. Sünnitoetuse, suurpere toetuse, põhikooli I klassi mineva lapse toetuse, vanuri
tähtpäeva toetuse ja Tðernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.
10. Toetuse saamise avalduses tuleb ära
näidata sotsiaaltoetuse vajadust tingivad
asjaolud. Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad isiku või perekon-
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na sissetulekut (töötu puhul töötu kaardi
koopia) ja kulutusi, mille kompenseerimiseks toetust soovitakse. Maamaksu toetuse avalduse juurde tuleb lisada täiendavalt maamaksu esimese osa maksmist tõendav dokument.
11. Avalduse vastuvõtnud Sotsiaalameti
töötaja registreerib avalduse, kontrollib
avalduse ja selle lisade vastavust nõuetele ning tegelikkusele, nõudes vajaduse
korral selgitusi ja täiendavaid dokumente
ning esitab avalduse koos selle juurde kuuluvate materjalidega seisukoha võtmiseks
Vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Pärast
sotsiaalkomisjoni kirjaliku seisukoha saamist esitab sotsiaalamet avalduse koos selle
juurde kuuluvate materjalidega ja sotsiaalkomisjoni kirjaliku seisukohaga vallavalitsuse istungile toetuse andmise otsuse tegemiseks.
12. Sünnitoetuse saamiseks peavad lapsevanemad olema Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Sünnitoetuseks on ühekordne rahaline toetus, millele lisandub kingitusena graveeringuga hõbelusikas. (10.12.2002 määruse
nr 36 redaktsioonis)
13. Põhikooli I klassi mineva lapse toetuse ja suurpere toetuse saamiseks peavad
lapse vanemad olema Viimsi valla elanikud
eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Suurpere toetus makstakse välja kord aastas - emadepäevaks. (2004.a. erandkorras
31. septembriks)
Põhikooli I klassi mineva lapse toetus
makstakse Viimsi vallas asuvas koolis õppiva lapse vanemale koolimajas esimesel
koolipäeval, väljaspool Viimsi valda asuvas koolis õppiva lapse vanemale aga Viimsi Vallavalitsuses alates 01. septembrist.
(10.12.2002 määruse nr 36 redaktsioonis)
14. Vanuri tähtpäeva toetust makstakse vähemalt 90 aasta vanusele Viimsi valla elanikule sünnipäeva, kuld- või briljantpulmade ja teiste oluliste tähtpäevade puhul.
15. Tðernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetust makstakse Viimsi valla
elanikule, kes on kantud Tðernobõli AEJ
avarii likvideerimisel osalenute nimekirja.
Toetuse summa suuruse määrab Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjon.
16. Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetuse saajateks võivad olla 3 ja enama
lapsega perekonnad ning vähekindlustatud perekonnad, tingimusel, et lapse vanemad või neid asendavad isikud on Viimsi valla elanikud.
3 ja enama lapsega perede lastele on Viimsi
valla koolides- ja lasteaedades toit tasuta.
Lapsevanemal tuleb esitada kooli või lasteaeda teatis, kus kajastub laste arv, nimed,

kooli, lasteaia nimetus septembrikuu esimese nädala lõpuks.
Muudel juhtudel võivad avalduse toetuse
saamiseks Vallavalitsuse sotsiaalametile
esitada lapsevanem, hooldaja, eeskostja,
lastekaitsetöötaja, pedagoog või sotsiaaltöötaja.
Avaldusega koos tuleb esitada tõendid perekonna sissetulekute kohta.
17. Kõrg- või kutsekooli astujate toetuse
saajaks võib olla esmakordselt kutseõppeasutusse, kõrg- või ülikooli õppima asuv
vähekindlustatud perekonnast pärit vähekindlustatud isik, kes on ise ja kelle vanemad on Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Toetuse avaldusi võetakse vastu kuni 31.
septembrini ja otsus tehakse ning väljamaksed toimuvad oktoobri kuu jooksul.
Toetuse saamise avaldusele tuleb lisada
dokumendid õppima asuja perekonna sissetuleku kohta ja kutseõppeasutusse,
kõrg- või ülikooli vastuvõtmise kohta. Toetus on ühekordne. (10.12.2002 määruse nr
36 redaktsioonis)
18. Ravimitoetuse saajaks võib olla vähekindlustatud Viimsi valla elanik. Toetuse
saamise avaldusele tuleb lisada dokumendid isiku sissetuleku kohta ja ravimite ostmisel saadud kviitungid, millel on kirjas
ravimite nimetused ja maksumused.
Toetust makstakse 1 kord kvartalis. Toetuse suuruse otsustab Vallavolikogu sotsiaalkomisjon.
19. Matusetoetuse saajaks võib olla isik,
kes korraldab Viimsi valla elaniku matuse.
20. Maamaksu toetust võib saada Viimsi
valla vähekindlustatud elanik, kes on
01.01.2002.a. seisuga omanud või kasutanud Viimsi vallas elamumaad vähemalt viis
aastat.
20.1. Ühele isikule makstakse maamaksu
toetust ainult ühe Viimsi vallas asuva maatüki maamaksu osas.
20.2. Toetust makstakse kuni 50% maamaksu summast, kuid mitte rohkem kui 1500.krooni. (10.12.2002 määruse nr 36 redaktsioonis)
21. Erakorralist toetust võib taotleda Viimsi valla elanik, kes on vähekindlustatud,
vanur, puudega isik või krooniline haige
aga ka vähekindlustatud pere või suurpere, kelle täiskasvanud liikmed on Viimsi
valla elanikud.
22. Erakorralist toetust on võimalik saada:
22.1. loodusõnnetuse, tulekahju või olmevõi liiklusavarii tagajärgede likvideerimiseks, sealhulgas ka hädavajalike esmatarbekaupade ostmiseks;
22.2. kriminaalasjas kannatanuks tunnistatud isikul kuriteo läbi olulise kahju saamisel, kui tal ei olnud võimalik kahju tekki-

mist ära hoida;
22.3. spordi- ja lastelaagrite tuusikute kompenseerimiseks;
22.4. kütte ostmiseks;
22.5. laste riiete ja esmatarbevahendite ostmiseks;
22.6. üldhooldekodusse ja tugikodusse
asumisega seotud kulude katteks;
22.7. muudeks kulutusteks.
III TOETUSE ERALDAMINE
23. Sotsiaalamet esitab toetuse taotlemise
avaldused koos selle lisadega ja Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni seisukohaga vallavalitsusele iga kuu 15. kuupäevaks.
24. Toetuse eraldamine otsustatakse Vallavalitsuse istungil, üldjuhul üks kord kuus,
lähtudes Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
seisukohast ja Vallavalitsuse poolt kindlaks määratud toetuste piirmääradest.
25. Maamaksu toetuse taotlemise avaldused esitab Sotsiaalamet koos Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni kirjaliku seisukohaga hiljemalt Vallavalitsuse juunikuu viimasele istungile toetuse andmise otsustamiseks.
26. Erakorralist toetust, kui selle saamisest
võib sõltuda inimese elu ja tervis või vallale oluliste lisakulutuste tekkimine, võib vallavanem määrata Sotsiaalameti ettepanekul oma käskkirjaga, informeerides sellest
Vallavalitsust järgmisel istungil.
27. Sotsiaalamet informeerib toetuse taotlejat Vallavalitsuse otsusest 1 nädala jooksul arvates Vallavalitsuse sellekohase otsuse saamisest.
28. Toetuse mittemääramise korral teatab
Sotsiaalamet taotlejale mittemääramise
põhjuse ning kui võimalik, esitab probleemi muud võimalikud lahendid.
IV TOETUSE MAKSMINE
29. Vallavalitsuse otsusega eraldatud toetuse summa:
29.1. kantakse toetuse saaja pangakontole
või
29.2. kasutatakse taotleja poolt esitatud arvete tasumiseks või
29.3. makstakse sularahas välja või
29.4. kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste
maksete kompenseerimiseks või teenuse
eest tasumiseks.
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Koolieelikud said Püünsi koolimajaga tuttavaks
Püünsi Põhikoolis pidas esimene klass Aabitsapidu, külas käisid koolieelikud koos
vanematega ja korraldati stiilipäevad.

Veebruaris pidutsesid kooli kõige nooremad ja oli ka põhjust. Nimelt oli jõulupidude tuhinas sootuks ununenud, et lapsi
pool õppeaastat truult õpetanud ja tarkust
jaganud aabits tuleks nüüd väljateenitud
puhkusele saata. Nii tehtigi oma aabitsatele pidu. Selleks valiti välja lemmiklood ja
luuletused, harjutati hoolega laule ja tantse ning ühel talveõhtul kutsuti kokku emad
isad, kellele see kõik ette kanti.
Peo viisid läbi neljanda klassi õpilased,
kel oli samuti huvi teada saada, mis siis 1.
klassi lastele aabitsast meelde on jäänud.
Tegevusetult ei saanud istuda ka publik –
koos mõistatati mõistatusi, emade-isade
teadmised aabitsast pani proovile aabitsaviktoriin ning lõpuks mängiti ja tantsiti
koos ringmänge. Iga vanem sai lastelt ka
tänukaardi lubadusega lugemikku sama
hoolega tudeerida. Maitsva medali vääriliseks osutusid kõik väikesed aabitsalugejad. Lapsed lubasid nüüdsest aabitsa koju

jätta, panna see riiulile ja hoida oma esimene õpperaamat mälestuseks, et saaks seda
kunagi ka oma lastele näidata.
Koolieelikutele ja nende vanematele
korraldatud õhtul olid õpilased koos õpetajate Ilse Lobjaka, Ene Valkna, Milja Kase,
Ilana Veltbachi, Hele Pomerantsi ja
Angelika Kadarikuga ette valmistanud
toreda kontserdi. Tantsisid 2. ja 4. klassi
õpilased, laulsid mudilaskoor ja tütarlastekoor, luuletusi lugesid Ingvar Arst ja
Marilyn Torger 9. klassist, Erki Kahro ja
Helena Kirsipuu 4. klassist, Kaspar Hermann, Brigitta Randver ja Anu Valkna 2.
klassist ning Lisett Marmei 3. klassist. Seejärel läksid külla tulnud koolieelikud koos
õpetajaga klassi joonistamistundi proovima, vanematele esitleti lähemalt koolimaja
ja selle tööd. Kõik külas käinud lapsed said
kingituseks meie kooli logoga helkuri, mis
on ohutuks liiklemiseks tarvilik ettevaatusabinõu. Meil, õpetajatel, oli tore näha vanemate naeratavaid nägusid ja laste rõõmsaid silmi, sest peaaegu kõik külas käinud
tulevased koolilapsed kavatsevad oma
esimeseks kooliks valida just Püünsi Põhikooli.
Stiilipäevad, mis on meie koolis juba
traditsiooniks saanud, kujunesid põnevaks
ning pakkusid lõbutsemisvõimalust nii
õpilastele kui õpetajatele. Esimese päeva
stiiliks olid “kuumad kuuekümnendad” ja
ruuduline-triibuline, teisel päeval talveaega
rõõmsamaks muutvad värvid kollane, punane ja oranþ, viimasel päeval aga oli võimalus ennast staarina esitleda. Toimusid
asjakohased viktoriinid ja loomulikult valiti välja põnevaimad kostüümid, kelle omanikke auhinnati. Õpetajatest olid stiilseimad Carol Sirila ja Mari Orusalu. Õpilastest Triin Teesalu, Maarja Koovit, Kadi Piirsalu, Aadi Vatsel ja Ingvar Arst, Andres
Pihl ning Ari-Matti Mustonen. Stiilipäevade lõpetuseks toimus ka sõbrapäevapidu,
kus kuulutati välja Püünsi Põhikooli sõbralikumad õpetajad ja õpilased. Loomulikult saadeti üksteisele ohtralt sõbrapäevakaarte.
Lia Toro
Greta Taniel
Leho Rohtla

Teadurid uurisid omavalitsuste lapsesõbralikkust
Rahvastikuministri büroo tellis Tartu
Ülikoolilt uuringu, selgitamaks valdade
lapsesõbralikkust.
Peresõbralike omavalitsuste väljaselgitamiseks kasutati kahte näitajat: rahaliste
kulutuste kogusummat ja erinevate meetmete mitmekesisust. Arvesse tulid kulutused laste päevahoiule, koolivõrgule ja -

transpordile, haridusasutustele ning mittetulundusühingutele, samuti peredele
makstavad toetused.
Maakondadest osutusid uuringu põhjal kõige lapsesõbralikemaks Harju- ja Saaremaa, valdadest Saku vald. Järgnesid
Mäetaguse ja Vaivara vallad Ida-Virumaal,
Noarootsi vald Läänemaal, Lasva ja Vast-

seliina vallad Võrumaal, Viimsi ja Anija vallad Harjumaal, Orissaare ja Ruhnu vallad
Saaremaal ning Viljandi.
Uuringust selgub, et valdade hulgas
on lapsesõbralikumad omavalitsused ka
keskmisest jõukamad, kus inimeste sissetulek tavapärasest suurem.
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Noppeid koolikirjandeist
“Virumaa Nädalalehe” vahendusel (kolmanda kooliveerandi lõpetuseks)
Ürgaeg
* Meie esivanemad eraldusid loomariigist hetkel, kui nad haarasid kätte kirved.
* Kauges minevikus elasid koos meie esivanemad, kauged sugulased, tädid, onud ja
teised ning kogu sedakonda nimetati sugukondlikuks kogukonnaks. Pärast läksid
onud ja tädid ära ja hakkasid eraldi elama ning see komme on neil praegugi.
* Vanasti pidasid inimesed lugu elust haua taga.
Vana-Aeg
* Igal orjal oli oma orjapidaja, kes pidi teda ülal pidama. Kui orjapidaja õhtul magama
läks, pidid orjad teda lehvitama, sest oli palav.
Antiikkultuur
* Zeus saatis maale kauni neiuga suletud anuma.
Keskaeg
* Orjad lõhkusid kõik tööriistad ära ja otsustasid, et hakkavad talupoegadeks.
* Vana aja aus rüütel oli Tongi Hott.
* Rüütlite hobustel olid kõigil valged kitlid seljas.
Uus aeg ja uusim aeg
* Manufaktuuridesse kogunes hulkureid, kurjategijaid ja teisi, aga ikka oli neist puudus
ja Peeter I tõi neid välismaalt juurde. Peeter I käis, käärid käes ja lõikas bojaaride
habemeid. Bojaarid vastasid talle samaga.
* Nurga tagant tuli petljuuralane, jalas kollased saapad ja peas sinine muhk.
* Kaotatud on õppemaks ja kirjaoskamatus koolides.
* Teiste riikidega on meil sidemed torujuhtmete kaudu.
* Novgorodis oli selline komme, et kui mõni hädaoht silmapiirile ilmus, jooksis igaüks
WC-sse ja tõmbas kella.
Looduslugu ja maateadus
* Päeval tuurleb Päike ümber Maa, öösel aga ümber Kuu.
* Kõigest on näha, et kevad on tulekul - ka kärbsed on lõunamaalt tagasi lennanud.
* Mõned linnud lendavad lõunamaale sellepärast, et neil on juba kord niisugune mood.
* Isegi lehmad, lambad ja oinad austavad karuohakat.
* Põldheinapõld oli täis timukaid ja ristikheina.
* Kõige paremini kasvavad taimed seal, kus on huumoririkkad mullad.
* Maa pöörlemine tingib tähtaegade vaheldumist.
* Munast areneb see lind, kes selle muna munes.
* Kolumbus avastas Kuu, Austraalia avastas Münhausen.
* Aafrika rannikul kasvavad vooruspuud.
Inimesest
* Pealihaste abil saab inimene mõtelda. Need tõstavad alalõuga ülespoole.
* Psühholoogia uurib seda anatoomia osa, kus on mõtted.
* Psühholoogia kontrollib, kas inimene ei ole haige nagu näiteks need neli: koleerik,
viinik, mehhaanik ja flegmaatik.
* Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.
* Kirikuõpetajad räägivad inimestele, et ehk pärast surma saab ka Pariisi.
* Inimesed peaksid alati meeles pidama, et õnne ei ole jalaga segada. Inimene ise
peab haarama saatusel kõrist.
* Mina ei viska vaba aega tühja tuult tallama.
* Halvad kombed asendusid huvidega.
* Beethoven kombineeris end haigeks. Ta oli muidu kurt ja pime, aga nooti kirjutas
hästi.
* Nüüd on ta majakavaht, ühtlasi plingib ja näitab laevadele teed.
* On inimesi, kes on isegi vees sündinud. Ma ei saa aru, miks nad seda küll teevad.

Waldorfkool korraldab
lastevanemate kursuse
Minu laps on mulle mõistatuseks- ta pole selline, nagu lapsed tavaliselt on. On võimatu
teda veenda tegema midagi, mida ta teha ei
taha. Ta on veel nii väike, aga juba paneb
kõike tähele. Ta näeb täiskasvanuid läbi. Ta
ütleb mulle, kuidas ma teda kasvatama peaks.
Ta räägib asjadest, mida ta pole näinud, nagu
ta oleks näinud. Ta vastab mu mõtetele, mida
ma pole välja öelnud, ta reageerib mu tunnetele, mida ma püüan peita. Ta räägib inglitest,
nähtamatutest sõpradest ja vaenlastest. Ta
teab juba praegu, mida kavatseb elus teha.
Ta haarab lennult tervikut, kuid ei suuda analüüsida üksikasju. Ta on väga liikuv ega suuda keskenduda. Ja kui ta liigub, on see sageli
väike katastroof. Ta on suur leiutaja ja korraldaja. Tehnika tõmbab teda nagu magnetiga
ning ta on väga taibukas sel alal. Ta kardab
kogu aeg, et midagi võib juhtuda - mitte tema
endaga, vaid kellegi teisega. Ta pole üldse
nagu lapsed peaksid olema ja ma ei tea, kuidas temaga hakkama saada. Sellised on tänapäeva lapsed - tähelapsed.
Aruküla Vabas Waldorfkoolis avati 20.
märtsil lastevanemate kool, et omavahelises koostöös jagada ja mõtestada meie
igapäevaseid kogemusi lastega, leida
praktilised vastused tekkinud küsimustele ning õppida tundma meetodeid, mis
aitavad erinevate probleemidega toime
tulla.
Lastevanemate kool on Tähelaste, praeguse laste põlvkonna teemaga juba mõnda aega
tegelenud inimeste algatus, mis korraldatakse
koostöös Avatud Meele Instituudiga. Koolituse
kavas on mitmesugused praktilised harjutused
ja nõuanded, loengud oma ala spetsialistidelt,
osaleja saab ülevaate tänastest võimalustest
hariduse ja meditsiini vallas. Vajadusel pakutakse abi individuaalseteks konsultatsioonideks
psühholoogi, ravipedagoogi, arstiga.
Koolitunnid toimuvad igal laupäeval kell 10.0013.30 kuni 19. juunini Majaka Lasteaias Tallinnas
(aadress Pallasti tn. 19). Lähem info tel. 555 22
556, e-post: janetiidelepp@hotmail.com, kodulehekülg www.indigolapsed.ee
Jane Tiidelepp,
Lastevanemate kooli sekretär

UUED HUVIKURSUSED ÕPETAJATE MAJAS
Tallinna Õpetajate Maja ootab kõiki huvilisi aprillis algavatele kursustele. Jaapani aia kursusel jagab
näpunäiteid Liina Rehepapp. Kursuse alateemad on: kivid (grupeerimine, astmekivid, kivisillutised, liivaaiad), vesi (ojad,
veelangused, kaldakindlustused, sillad), bambus (aiad, väravad, seinad), taimed Feng Shui aias.Hääleteraapilise
eneseabi- ja loovuskursuse juhendajaks on Eve Lukk. Kursuse eesmärgiks on tutvustada häält ja kogu organismi
korrastavat, pingetest vabastavat eneseabimeetodit, milleks on hääleteraapiline toonimine. Õpitakse, kuidas rakendada
toonimist igapäevaelus emotsionaalsete ja füüsiliste pingete korral, sealjuures osaletakse ühises vokaal- ja muusikateraapilises kogemuses. Toonimine toidab loovust, lisab väljendusjulgust, tõstab toonust ja kaunistab.
Veini- ja juustusõpradele on mõeldud August Alopi kursus, kus tutvustatakse ja degusteeritakse Bordeaux veinipiirkonna veine ja Prantsuse juuste.
Info ja registreerimine telefonil 644 4044, aadressil tiiu@help.ee. Infot saab ka aadressil Raekoja plats 14 ja
veebilehelt www.help.ee.
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Ootame lahtiste uste päevadele!
Meie lasteaeda sümboliseerib käsitsi punutud seinavaip.
Selle seinavaiba oleme kudunud meie, lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad, oma
töö ja oskustega eri värvi lõngu kasutades – iga värv ja toon näitab meie omapära, moodustades terviku. See vaip hoiab sidet ja näitab austust ajaloo ja esivanemate kultuuri vastu.
Nii nagu puu juured on tugevalt musta mulla pinnas, hoiame ka meie oma maakultuuri,
oma maa väärtusi. Oleme looduslapsed, kelle elu on kui kulg mööda loodusrada.
Loodame, et kui laps lahkub meie majast, on ta valmis edasi punuma vaipa oma värvides
ja mustris.
(MLA Viimsi Lasteaiad missioon)

Peagi on lapsevanemail vajalik langetada valik, millise lasteaia kasuks otsustada.
Tutvumaks meie lasteaedade ja rühmadega, on kõik vanemad koos lastega oodatud
lahtiste uste päevale Piilupesa ja Püünsi lasteaeda 21. aprillil ning Pargi Lasteaeda
29. aprillil. Samal päeval ja kohas (kl 18.00) toimub ka Püünsi Põhikooli tutvustus
lastevanematele.
Munitsipaalasutus Viimsi Lasteaiad tegutseb ühtse õppekava alusel, mis tagab
kõigis meie lasteaedades võrdse õppe-kasvatustöö taseme. Toimime üldõpetuse põhimõtte alusel, kus teatud teema läbib jooksva “niidina” kõiki tegevusi kogu päeva jooksul. Nii saab laps, mängides, uurides, tegutsedes ja tunnetades tervikpildi antud teemast. Meie visioon on:
MIDA LAPS KUULEB - SELLE TA UNUSTAB,
MIDA LAPS NÄEB - SEDA TA MÄLETAB,
MIDA LAPS KOGEB - SEDA TA OSKAB.

MLA Viimsi Lasteaiad pakub nii vanuserühma, pere- kui sobitusrühma teenust. Igal
rühmal on lähtuvalt õppekavast ja laste vanusest oma tegevuskava. Iga maja on välja
kujundanud oma traditsioonid, süvaõpetuslikud suunad ja ringilise tegevuse. Nii näiteks on poolteist aastat tagasi valminud Pargi lasteaed andnud võimaluse luua mitmeid
uusi tegutsemisvõimalusi pakkuva kasvukeskkonna, Püünsi lasteaed on pererühmadena komplekteeritud väike ja hubane maja, kust üleminek kooli sujuv ja pingetevaba,
Piilupesas on viimastel aastatel remondiga parandatud rühmatubade ilmet. Loomulikult on keskkonna kujundamisel määrav roll õpetajatel, nende loovusel, kasvatuspõhimõtetel, oskustel ja lõppkokkuvõttes ka tahtmisel.
Lasteaiakulud tasub kolme neljandiku ulatuses vald. Lapsevanemal on Pargi lasteaias tasuda 750 krooni, Piilupesa ja Püünsi lasteaias 550 krooni.
Lapsevanemaga sõlmime lepingu, mille lisadena on vajalik esitada lapse sünnitunnistuse koopia, tervisekaart, sobitusrühma tulekul erivajadust kinnitav dokument.
Samuti ei maksa unustada, et vanemad ja laps ise peavad olema sisse kirjutatud Viimsi
valla elanike registrisse. Lapsi võtame vastu alates kolmandast eluaastast. Kõigest
saab infot ka meie koduleheküljelt: www.viimsilasteaiad.ee
Rühmade eelkomplekteerimine lõpeb 1. juunil, selleks ajaks palume koha saanud
lastevanematel meiega ühendust võtta, et täpsustada lasteaia ja rühma valik. Lasteaia
järjekord ja koha saanud lapsed on alates aprillikuust lugeda meie koduleheküljel
www.viimsilasteaiad.ee, infot saab samuti telefonitsi kolmapäeviti numbril 60 66 930 või
e-posti teel: La.Piilupesa@mail.ee
Aina Alunurm

Alates 1. aprillist avatakse

JUUKSUR
Sõpruse tee 2/Rohuneeme tee 2
Moeateljee I korrusel.
Heidy ja Reet ootavad oma praeguseid ja tulevasi kliente,
tel 6 091 642.

MLA Viimsi Lasteaiad
kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

ÕPETAJA
(Viimsi Lasteaed Piilupesa
sobitusrühmas – eeldab
sotsiaalpedagoogi oskusi)

JUHATAJA ASETÄITJA
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL
(Püünsi La, 0,5)

Leppneeme Lasteaed
(alustab tööd sügisel 2004.a.)
kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

JUHATAJA ASETÄITJA ÕPPEJA KASVATUSTÖÖ ALAL
(0,5, vajalik kvalifikatsioon)

ÕPETAJA
(4, vajalik kvalifikatsioon)

ÕPETAJA ABI (2)
MUUSIKAÕPETAJA
(0,25, vajalik kvalifikatsioon)

LIIKUMISÕPETAJA
(0,25, vajalik kvalifikatsioon)

LOGOPEED
(0,25, vajalik kvalifikatsioon)

MAJAPERENAINE (0,5)
PEAKOKK
(1, vajalik kvalifikatsioon)
Kvalifikatsiooninõuetega saab tutvuda:
“Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” (HM
määrus nr 65)
Juhataja asetäitja ja õpetaja kandidaatidel
esitada visioon oma tööst.
Avaldused ja CV esitada 30.aprilliks
2004.a. aadressil
Kaluri tee 10, Haabneeme 74001,
Viimsi vald
Info telefonil 6066930
Vaata ka meie kodulehekülge:
www.viimsilasteaiad.ee

Kasutatud riiete
müük
kolmapäeval kell 12.00
Esmari peahoones,
Kaluri tee 5.
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Viimane suudlus on antud!

A&G Toitlustuse AS
Rannapubi ja restoran Paat
Võtab suvehooajaks tööle
TEENINDAJAID
KOKKI
ABITÖÖLISI KÖÖKI

Kuulus rockistaar ja tema fänclub.
Veebruarist märtsini võis nädalavahetustel Viimsi huvikeskuses vaadata muusikali “Viimane suudlus.” Lugu rääkis muusikaprodutsendist Albertist (Rünno Karna), kes püüdis
meeleheitlikult oma äri püsti hoida ning kelle nutikas sekretär Rosie (Madli Miller) talle
vahelduva eduga abiks oli ja vingerpusse mängis.
Etenduses tegid kaasa nii endised kui ka uued Viimsi What? Theatre? liikmed, kes olid
välja valitud konkursi teel. Etenduse tegijad suutsid seekord üllatada äärmiselt hoogsa ja
lustaka tegevusega ja vürtsi lisasid etendusele ka mõned professionaalsed näitlejad. Nimelt tegid etenduses kaasa tuntud nimedest Kaire Vilgats, Haide Männamäe ja Raivo Mets.
Mitte keegi pealtvaatajatest ei pidanud pettuma, sest etendus
oli elavaks näiteks sellele, mida suudavad noored korda saata, kui
nad on nõus ka vaeva nägema. On ju lausa avalik saladus see,
kuidas noored ise lavadekoratsioone ehitasid ning kõike vajaminevat kokku otsisid. Samuti on märkimisväärne fakt, et paljud osalistest paralleelselt lausa kahes etenduses kaasa tegid ning seetõttu
tuli trupil proove teha hilistest õhtutundidest poole ööni.
Etenduse süþee oli äärmiselt stiilipuhas ning kogu kujundus
hästi läbi mõeldud. Tegelaste kostüümid vahetusid kohati nii kiiresti, et tekkis lausa raskusi lavastuse jälgimisega, sest kostüümide värvikirevus ja hoogsad tantsud köitsid kogu tähelepanu. Just
see, kuidas laval olevad noored inimesed suutsid pealtvaatajad
etenduse tegevustikku kaasa haarata, üllatas kõige rohkem!
Etendusega ei jäänud rahule mitte ainult pealtvaatajad, vaid ka
tegijad ise. Osatäitjad kiitsid väga lavastaja Rünno Karna mõistvat
suhtumist ning alati optimistlikku meeleolu! Kui küsisin etenduses
kaasategevate noorte käest, et kas tuntud tegijatega tekkis ka mõni
konflikt või kas nende kaasalöömise tõttu valitses veidi närviline
õhkkond, siis hakati mu küsimuse peale naerma ja vastati, et tegelikult oli kõik olnud hoopis vastupidi! Kogenenumad tegijad olid
hoopis algajaid julgustanud ning mittemingisugust üleolevat suhtumist noored ei kohanud. Kogu etenduse meeskond sulas üheks
suureks pereks, kus kõik olid võrdsed ja, kus üksteist aidati nii
palju, kui suudeti.
Etenduste lõppemine muutis nii mõnegi osalise kurvameelseks,
sest ega iga päev ei anta võimalust teha kaasa sellises sajaprotsendilises noorteprojektis. Kokkuvõtteks võib öelda, et “Viimane suudlus” on edastatud äärmiselt edukalt!
Karin Pool

CV saata aadressile
Rohuneeme tee 53 või
paat@ag.ee
Info telefonil 6090840

Vanametalli võite tuua aadressil
Rohuneeme tee 82.
Aitame metalli äraveol, transport meie
poolt. Tel 056 957713, Aleksander.
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27. veebruaril peeti Viimsi Tervise ujulas
VIIMSI MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES, millele eelnesid “Viimsi Tervise” auhindadele toimunud võistlused.
25m vabaltujumise tüdrukutele võitis
Grete Liblikman, teiseks jäi Kätlin Kruuse.
Poiste arvestuses tuli esimeseks Patrick
Tulkwist, teise koha sai Karl Suurorg. 50m
vabaltujumise kuni 10a. tüdrukutele võitis
Liselle Luks ning samavanustele poistele
Roland Engel.
Meistrivõistluste arvestuses distantsil
50m vabalt kuni 12a. tüdrukutele tõi esikoha
Chris-Triin Tammiste. Naisveteranide II vanuseklassis kuulus esikoht Milvi Vaiksaarele, meesveteranide samas vanuseklassis
Jaan Otsale.
100m vabalt neidudele võitis Kaja Masing, naisveteranide I vanuseklassis oli parim Ene Kivet. Noormeestest oli esimene Indrek Jaaksoo, meeste põhiklassis Tiit Pappel.
50m rinnuli kuni 12a. tüdrukutele võitis Chris-Triin Tammiste, naisveteranide II
vanuseklassis kuulus esikoht Milvi Vaiksaarele. Kuni 12a. poiste hulgas oli parim
Christofer Kalk, meesveteranide II vanuseklassis Enno Lekk.
100m rinnuli neidudele tuli esimeseks
Kaja Masing, naiste hulgas olid parimad
Külliki Luk ja Ene Kivet. Noormeeste seas
oli sel distantsil esimene Siim Lepik ja meeste konkurentsis Tiit Pappel.
50m selili kuni 12a. tüdrukutele võitis
Chris-Triin Tammiste, sama distantsi naisveteranide II vanuseklassis Milvi Vaiksaar.
Kuni 12a. poiste seas kuulus esikoht Patrick
Tulkwistile, meesveteranide II vanuseklassis Jaan Otsale.
100m selili neidudele parim Anni
Zupping, naistest esimene Liisa Arusoo,
naisveteranidest Ene Kivet. Noormeeste
seas oli parim Madis Tuul, meeste hulgas
Ahto Perling.
Palju tänu ujula kohtunikebrigaadile eesotsas Enn Lepikuga!

VIIMSI
MEISTRIVÕISTLUSED
MURDMAASUUSATAMISES
peeti üle mitme aasta taas oma valla maadel, Rohuneeme puhkealal.
Jooksu-ja Suusaklubi JOOSUU ette valmistatud korralikud rajad ning ilus päikeseline ilm tõi kohale 21 võistlusvormis suusatajat. Omajagu elevust tekitas kõikidele ühisstart. Noorimatel osalejatel tuli läbida kilomeetrine ring, teistel - 3,5km, sõltuvalt võist-

Päikeselistel suusaradadel Rohuneemes.
lusklassist kas korra, paar või kolm korda.
Kuni 12a. poisid seas tuli esimeseks Lauri Jaanus, noormeeste hulgas Hendriko Talvik.
Naiste 3,5km oli parim Kristiina Arusoo, teine Katrin Birk ja kolmas Liina Tasa. Naisveteranide vanuseklassis läbis raja ainsa esindajana Lii Tasa.
Meeste põhiklassi võitjaks tuli tegelikult veteranide II vanuseklassi kuuluv Aleksander Tishtshenkov, teiseks jäi Kalev Kreekman ja kolmandaks Meelis Tasa.
Nooremate meesveteranide 7km oli esimene Aare Piirsoo, teine Manivald Luidre ja
kolmas Arvo Raja. Vanemate meesveteranide grupis läks ainsana aeg kirja Jaan Viirmaal.
Korraldajad tagasid kena suusahooaja lõpu - aitäh!

Harjumaa meistrivõistlustel MINIKORVPALLIS
võitsid Korvpalliklubi Viimsi poisid pronksmedali.
11.-25.veebruarini osales klubi 1992/93 sündinud poiste võistkond maakonna meistrivõistlustel ja pidas alagrupiturniiril kolm kohtumist, alistades Kose Spordikooli 38:33 ja
Loksa Keskkooli 87:5. Ainus kaotus tuli Keila Korvpalliklubilt 61:35. Need tulemused
andsid alagrupis teise koha ning edasipääsu finaalturniirile nelja parema hulka. Finaalturniiril tuli kaotus hilisema võitja Tabasalu Palliklubi vastu 54:25 ja teine kaotus taas Keila
Korvpalliklubiga tulemusega 48:38. Kolmanda koha pingeline heitlus toimus Keila Korvpallikooli vastu, mis lõpuks andis Viimsi poistele punktise edu 59:58.
Seega võitis Korvpalliklubi Viimsi pronksmedali ning ühtlasi oli see ka klubi ajaloo
esimene auhinnaline koht. Võistkond mängis koosseisus: Hans Robert Nimmerfeldt; Aleks
Aasma; Marten Randma; Ekke Sakkov; Sander Lind; Sander Schulbach; Mihkel Ruubas;
Kris Lauba; Madis Kokk; Margus Mahl; Viktor Veertee ja Hannes Lember. Treener Teet
Tiisvelt.

Harjumaa meistrivõistlustel LAUATENNISES
osales Viimsi võistkond 13 mängijaga.
Hinnalistele kohtadele tulid Sirje Väravas võitjana naiste üksikmängus ning teise kohaga naiste paarismängus, samuti Helgi Sard esikohaduos naiste paarismängus. Meesveteranide I vanuseklassis saavutas Allan Kottise hõbemedali üksikmängus ning meeste
paarismängus. Veteranide II vanuseklassi võitjaks tuli Johannes Kant, pronksine autasu
lisandus meeste paarismängus. Veteranide III vanuseklassis tuli võitjaks Kaarel-Mati
Halla, jättes teiseks Mart Kraudi.
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“VENUS” Ilusalong pakub

27.märtsil kell 10.30 Loo Spordihoones
Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis
meeskondadele, alagrupid.

Kevadeks salendavaid kehahooldusi:

28.märtsil Harjumaa meistrivõistlused
võrkpallis naiskondadele, alagrupid
3. aprillil kell 10.30 Loo Spordihoones
Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis,
finaalmängud nais- ja meeskondadele
4. aprillil kell 11.00 Kose spordihoone
ujulas Harjumaa meistrivõistlused
ujumises.
6. aprillil kell 16.00 AS Same Sport lasketiirus Viimsi valla meistrivõistlused
laskmises.
7. aprillil kell 10.00 Loo Spordihoones
Harjumaa noorte meistrivõistlused võrkpallis.
17. aprillil Eesti Vabariigi valdade XII suvemängude alagrupivõistlused võrkpallis.

Tervisekapsel (infrapunasaun) + Matis salendav külmhooldus 390.(90.-EEK)
(350.-EEK)
*10seanssi+1tasuta
Tervisekapsel + Trimform + Matis salendav külmhooldus 525.(Infrapunasaun) w keha kujundamine
(350.-EEK)
(90.-EEK)
w tselluliidiravi
w rasvkoe vähendamine
w lihaste tugevdamine
(175.-EEK)
*10seanssi+1tasuta

pakume veel
w SPRAY-PÄEVITUS
w MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR
w KOSMEETIK
w JUUKSUR
w PÜSIMEIK
w SOLAARIUM

Olete oodatud
Randvere tee 11,
Viimsi SPA 1. korrus
Tel 606 1030
E-mail: ilusalong@hot.ee

17. aprillil kell 10.00 Viimsi tänavakorvpalliturniir, Viimsi Spordihallis
24. aprillil kell 10.00 Viimsi lahtised auhinnavõistlused sulgpalli üksikmängus,
Viimsi spordihallis
Informatsiooni võistluste kohta saab
spordimetoodiku tel. 60 90 980, Harjumaa võistluste kohta:
www.harjusport.ee

APRILL 2004
Kuni 04.04 Toataimed (näitus)
Näitusel saab teadmisi kuidas hoolitseda toataimede eest, et need igal aastal oma
kauneid õisi taas ja taas meile näitaksid. Pakume võimalust uudistada vähetuntud
toataimi nagu lõhnav teohabe, pisipalm, aga ka uusi sorte viigipuu, luuderohu,
flamingolille kalanhoe perekonnast.

23.04-02.05 Puud - meie head kaaslased (näitus)

Viimsi
vallas
registreeritud
sünnid
Õnne Kägol sündis
19. jaanuaril poeg
ROBIN
Merje Vasaral ja
Toomas Kalevil sündis 6. veebruaril tütar
MERIBEL
Katrin ja Janno Maistel sündis 15.
veebruaril poeg DANIEL
Kristi ja Avo Kaasikul sündis 15. veebruaril
poeg OSKAR
Karmen Mikul ja Ardi Paulil sündis 24.
veebruaril poeg VINCENT
Lii Müürisepal ja Jaano Vinkil sündis 26.
jaanuaril poeg JOHANN
Triin Meremaal sündis 29. veebruaril tütar
ELIISE MARIIN
Ülle ja Margo Nõmmel sündis 29. veebruaril
poeg MIRKO MARCEL

Puud on olnud inimeste kaaslasteks sünnist surmani. Puudelt saadi ravimeid ja toitu,
peavarju ja kehakatet, kütet, tööriistu, relvi ja tarbeesemeid. Puud aitasid varjuda
vaenlaste eest, kuid puude poole pöörduti ka salasoovide ja palvetega. Näitusel
tutvustatakse inimeste ja puude vahelisi suhteid eri kultuurides aegade algusest
tänapäevani.
LAHTIOLEKUAJAD:
Palmimaja ja teised kasvuhooned: T-P kl. 11-16
Näituste ajal: T-P kl. 11- 19
Avamaakollektsioonid: T-P kl. 11-19
Üldinfot saate telefonilt 6 062 666; koduleheküljelt: www.tba.ee

PUNANE
BAAR
Nelgi tee 1

Soojad toidud
alates 11.00

Sünnipäevad
Pulmad
Peied
Asutuste peod ja üritused
Tel 609 1901
GSM 502 6091

Kuni 50 kohta
Hinnad soodsad !

Avatud E-N kell 9-20 • R kell 9-24 • Laupäevaks reserveerimisvõimalus!
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LEMMIKLOOMADE
• RAVI ja PROFÜLAKTIKA
• VET-ARSTI KODUVISIIDID
Abi ööpäevaringselt, ka
laupäeviti ja pühapäeviti
Tel 050 459 74.

Detailplaneering
Harju maak
onnas 4 kuuga,
maakonnas
maamõõdutööd.
OÜ Hedolink,
tel 6 485 474,
mob 056 471 931
faks 6 485 468,
e-pos
e-postt hedolink@hot.ee,
kinnis
a.abi@mail.ee
kinnisvvar
ara.abi@mail.ee

Siemens MC60: 3290.Nokia 6100: 3790.-

Mobiiltelefonipood!!!
Mobiiltelefonid Siemens, Nokia, SonyEricsson jm.
Lisavarustus: akud, laadijad, korpused jne.
Telefoni vahetusvõimalus, remont ja hooldus.
Viimsi Market (2 korrus)
Avatud E-R 12.00-19.00
Tel. +3726051386 ; +37253400808
Palju muid häid pakkumisi!!!

Viimsi

Mööblipood
Köögitehnika
Antiikmööbel Olmetehnika
Köögimööbel Peruu käsitöövaibad
OÜ Explorandes, E-P 10-19; tel. 55 44 300

Matkapunkt Kinnisvarabüroo
Erinevad võimalused oma
kodu kütmiseks
vedelgaasiga
helista ja küsi infot
Tel: 6 212 390
AS Propaan, Gaasi 6, Tallinn
e-mail: sales@propaan.ee
www.propaan.ee

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.

Moeateljee
Rõivaste parandus, rätsep.
Müügil, valmis riided, õmblustarvikud, lipud, vimplid,
veesõidukite lippud, signaallipud.
Teenindame tööpäeviti kella 10-18-ni.
Sõpruse tee 2 II-korrusel • Tel 6020350 ja 56500377

Ostab ja võtab müüki kinnistuid, eramuid,
suvilaid ja kortereid.
Sobivuse korral kiire tehing.
Aivar Kaarus, 600 76 08, 56 44 346, 56 455 048
e-post: viruvarakv@hot.ee • Kaluri tee 5, Haabneeme
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Teated ja kuulutused
Inglise keele eratunnid Viimsis. Kõik tasemed.
Tel 601 24 04 ja 58 110 772.
!!!
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud vastavalt teie
soovitud mõõtudele. Võimalik tellida kuni 14m³,
ettetellimise võimalus. Tel 58 007700.
!!!
Vajatakse müüjat Viimsi Marketis asuvasse
Telefonipoodi! tel: 53400808 ja 6051386,
info@optiweb.ee
!!!
Mari, 15 kuud, ootab seltsiks hoidjat-sõpra mõned korrad nädalas. Kokkulepe ja info emmelt
tel. 52 40 818. Elame Haabneemes.
!!!
KLASSIKALINE RAVIMASSAAÞ Haabneemes
(õpilased ja pensionärid soodushind)
DIAGNIOSTIKA - teisipäeviti, dr. Veskimägi. Reg.
609 2080 ja 526 0275.
!!!
Metallitööd: must-ja värvilised metallid, disainielemendid, konstruktsioonid, jms. GSM 5030795
!!!
Müüa kanaliga garaaþ Viimsi alevikus Katlamaja teel. Uued elektrijuhtmed, puhas ja korralik.
Tel 534 150 43.
!!!
Müüa kuivatis kuivatatud küttepuud võrkkotis
16-23 kr/kott. Tel 52 388 52.
!!!
Ema 8-aastase pojaga üürib elamispinna Viimsi
valla keskuses. Tel 51 16 256.
!!!
Kalatehas võtab tööle naiskalatöötlejaid. Asume Viimsis. Tel: 6090645.
!!!
Kaks pensioniealist naist soovivad leida tööd
koduabilisena, tel 566 692 84
!!!
Vajame loomi armastavat ja lüpsimasinat tundvat koduabilist. Tel 609 88 39. Vajadusel omaette elamispind olemas.
!!!
Müün LOOMASÕNNIKUT (7 t - 700 krooni, 15 t
- 1200 krooni) koos kohaletoomisega, mulda.
Tel 58 141936 ja 6701290.

Viimsi Tervisekeskuses

OPTIKAPOOD

Teatame kurbusega

Avatud E-R 9.30-18.00
L 9.30-14.00

EMA

Silmaarst võtab vastu esmaspäeval,
teisipäeval ja reedel.

Leida Uibo
surmast.

Registreerida telef. 6061031

Lapsed

Suur valik prille ja muid
optikatooteid.

HAMBARAVI

Kaluri tee 3
Haabneeme

PRAKS JA KÜÜTS

6 09 08 91

Laste ja täiskasvanute hambaravi
Proteesitööd (alates 63 eluaastast Haigekassa soodustus)
Kirurgia
Dr. Kristiina Praks
Implantaadid
Dr. Merle Küüts

52 73 834
51 10 912

KÜTTEÕLI VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA
Info ja tellimine telefonidel

60 10 645

60 10 648

www.urgenoil.ee
AS Urgen Oil omab pikaajalist kogemust vedelkütuste müügil.

Dr. Merike Immato
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VIIMSI
KAUBAHOOV
Eripakkumised püsikliendile
Valik Makita
tööriistu

Vetonit
kuivsegud

eriti soodsalt

Kipsplaat Gyproc
GN #13mm
Kr/m²

-10%
Elektrikaablid

-15%

Kipsplaadi
karkassid

24.60
Kõik sisevärvid

Põranda vahtpol.
F25, #50&100mm
kr/m³

-10%

-15%
Põranda vahtpol.
F15, #50&100mm
kr/m³

720.-

600.-

Müügil suur valik köögivilja- ja lilleseemneid, istutuspotte ja -kassette, väetist, mulda ja turvast
aiatööriistu, kattekangast, kasvuhoonekilet ja palju muud kevadtöödeks vajaliku. Soodsalt.
Eripakkumised kehtivad kliendikaardi omanikele 01.03.2004–31.03.2004 või kuni kaupa jätkub.
Kauplus avatud E–R 8 – 18; L 9 – 17 Tel. 6056 927 Fax 6091 341 Rohuneeme tee 62, 74001 Viimsi
e-post viimsikaubahoov@hot.ee

Südamlikud õnnesoovid
aprillikuu hällilastele!

Paigaldame soodsalt TV
oos
TV-- antenne kkoos
garantiiga.
Tel 055 693 858.

LEIDA SEPP
KALLI PIILMANN
PAUL LÄÄNEMETS
LEIDA-MARIE ENOK
AGNES ALLAM
LEIDA ORAS
TAMARA PIHELGAS
VELDA RIISMANDEL
LILLI PIIRISAAR
LINDA KÕIV
ALIDA REINVALD
LYDIA MIKOVITð
ASTA KARUSE
ARNOLD NIGUL
KALJU, SEPP
PAULA, METSMA
GUNVAR, ROOTSI
KALJO, ALAKÜLA
LEIDA, TAMPEL
JAANUS, JÜRISAAR
EVALD NURK
VELLO VAHUR
ELLA VAIKMAA
HARRI KALLASPOOLIK
KUNO ORGMETS
HERBERT PINNONEN
ALEKSANDRA SETKINA
LAINE TAMM
TEOFIL-PEEP TEDER
RIHO VIIRMAA
MILVI JAANOV
MATTI KOPPEN
ENN RIND
JAAK VEISSERIK
AADO VAHTRA
ENDEL POOL
AIMI SUURTEE
GENNADI VINOGRADOV
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