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Kevad
toob
kaasa
teetööd

1. mail teoks saav ühinemine Euroopa
Liiduga  avab Viimsile EL abirahad valla
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni väl-
jaehitamiseks. Toetuse saamise taotluse
esitas vald Brüsselile mullu aprillis, posi-
tiivse vastuse sellele saime märtsikuus.
ELiidust saadav toetus on oluline ka sel-
leks, et koos valla omapanusega hakata
rajama kaasaegset veevärki poolsaare ida-
rannikul. Viimsi idaranniku, Tammneeme,
Leppneeme ja Randvere vee- ja kanalisat-
sioonitrasside projekteerimine algab juba
sel aastal. Tänavuses valla eelarves on
trasside ehitamiseks ja projekteerimiseks
Viimsis ette nähtud üle kümne miljoni kroo-
ni.

Idaranniku infrastruktuuri mahajäämus
on oluliselt vähenemas ka haridusvaldkon-
nas. Uus lasteaed Leppneemes avab uk-
sed juba septembrikuus, plaanis on alus-
tada uue koolimaja ja samuti lasteaia pro-
jekteerimisega Randverre. Kavandame ka
perearstikeskuse ehitamist samasse piir-
konda.

Maikuus kuulutab vallavalitsus välja
Randvere koolimaja arhitektuurikonkursi.

Enn Sau,
vallavanem

Möödunud talv kujunes teeoludele ras-
keks. Teealune maa oli kohati meetrisüga-
vuselt külmunud, mistõttu paljudel vana-
del kehva aluspõhjaga teedel hakkas mu-
renema asfalt ja ilmus muidki lagunemise
märke. Aprillikuu vallavolikogus kinnituse
saanud valla esimene lisaeelarve mitmekor-
distas teede remondikulusid. 12,9 miljoni
krooni suurusest lisaeelarvest moodusta-
vad teeparanduskulud 2,6 miljonit krooni,
seda lisaks valla 2004 a eelarves esialgu
teedehoolduseks ette nähtud 425,6 tuhan-
dele kroonile.

Teede pindamistööd ja kruusakatte re-
mont algab lähiajal Lännemäe teel, Reinu
teel, Mereranna teel, Hundi teel, Vehema
teel, Vana-Narva maanteel ja Nurme teel.
Tavapärast teeremonti teostatakse vajadu-
sel ka kõigil teistel teedel.

Sügisel rõõmustas viimsilasi kindlasti
Viimsi-Randvere esimese neljakilomeetrise
maanteelõigu avamine, mille renoveerimi-
ne koos kõnni-, jalgrattatee ja välisvalgus-
tuse rajamisega sai teoks koostöös Harju
Teedevalitsusega. Tänavu suvel läheb ka-
pitaalremonti maantee teine etapp Lepp-
neeme tee ristmikust ca 3,4 km Randvere
poole. Teelõigu renoveerimistööde tellijaks
on tänavugi Harju Teedevalitsus ja Viimsi
vald. Sel aastal projekteerime ka maantee
kolmanda järgu ehitustöid kuni raudteeni,
Metsakasti külani, samuti koos jalgratta-
ja kõnnitee ning välisvalgustusega.

Asutamisel on Viimsi Valla
Invaühing
Viimsi  valla puuetega laste vanemad on
kokku saanud, et asutada mittetulundus-
ühing, mis koondab vallas elavad puuete-
ga inimesed.

Jõudumööda tahetakse korraldada mit-
mesuguseid üritusi ja liituda asjaomaste or-
ganisatsioonidega, et võimaldada oma liik-
metele aktiivsemat tegelemist invaspordi-
ga ja sisustada vaba aega. Ootame looda-
vasse ühingusse kõiki huvitatud täiskas-
vanuid!

Lisainfo: Jana Ukraintðuk, tel 50 59 388
ja Sirje Kauts (valla lastekaitseametnik), tel
606 6825  ja  56 605 672.

EAS alustas taotluste
vastuvõttu
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses
(EAS) on  26. aprillist taotlejatele avatud
neli Euroopa Liidu struktuurifondide
kaasrahastatud programmi: alustavate
ettevõtete starditoetus, ettevõtluse infra-
struktuuri arendamine, nõustamistoetus,
teadus-ja arendustegevuse projektide toe-
tamine.

“Neil, kes soovivad toetusi taotleda,
tuleks kõigepealt pöörduda oma äriideega
maakonna arenduskeskuse nõustaja poo-
le. Sealt saab tasuta soovitusi ja abi, kui-
das äriplaani või projekti koostada ning
taotlusi täita. Samas ei tähenda see, et nõus-
taja inimese eest kõik paberid ära täidab,”
rääkis EASi juhatuse esimees Tea Varrak.

EAS sai rahandusministeeriumi
akrediteeringu, mis on eelduseks struktuu-
rivahenditest taotluste vastuvõtmisele ja
menetlemisele, 5. aprillil. Peatselt avanevad
EASis ka koolituse, ekspordiplaani, turis-
mi, tootearenduse ja turunduse programm.

“Täpsema informatsiooni saamiseks
soovitame ühendust võtta Harju Ettevõt-
lus - ja Arenduskeskuse konsultantidega
tel 6507 975 ja 6507976,” ütles Harju Ette-
võtlus - ja Arenduskeskuse juhataja An-
nela Orasi.
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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. Trükiarv 4500

Vastuvõtukatsed
VIIMSI MUUSIKAKOOLI

toimuvad  4. juunil
Eelregistreerimine ja info tel 6066 939

Avaldusi saab täita Muusikakoolis
koolipäevadel kell 13.00-19.00

KONSULTATSIOONID
1., 2. ja 3.juunil kell 17.30

Viimsi muusikakooli aadress on
Rohuneeme tee 38

Pühadenädalal algasid Viimsi kirikupäevad

Viimsi Püha
Jaakobi kiriku
ehituse patroon on
president Lennart
Meri, kes pühakoja
valmimise heaks
mullu sügisel
annetas Maarjamaa
kultuuripreemia.

Tiina Veisserik: ikoon elustub siis, kui tema ees palvetada - sõnadel on oma
energia ja vägi.

“Kirikupäevade korraldamisega tähistame
ühtlasi ka Viimsi Püha Jaakobi koguduse
kümnendat aastapäeva,” ütles koguduse
diakon Erkki Juhandi. “Samuti tahame tä-
nada kõiki neid, kes Viimsi uue kiriku ehita-
misele kaasa aidanud.”

Mullu 22. juunil Haabneemes nurgakivi
saanud Viimsi Püha Jaakobi kiriku tulevase
hoone müürid saavad aprillikuu lõpul val-
mis, ees ootab katuse ehitus. Täna on suu-
res osas annetustena laekunud üle poole
vajaminevast 7 miljonist kroonist, sõnas
Juhandi.

Praegu kasutab kogudus Püünsi kooli-

Alanud on vastuvõtt 1. klassi

Viimsi Keskkool avab 2004/05
õppeaastal kaks 1. klassi.

Registreerumine kooli kantseleis
igal tööpäeval kell 8.00 - 16.00,

kaasa palume võtta lapse
sünnitunnistuse ja ühe vanema

passi.

NB! Ootame kõiki uuel
õppeaastal kooliteed alustavate

laste vanemaid

INFOPÄEVALE
teisipäeval, 11. mail

kell 18.00 kooli aulas.

Samas ka 1. klassi laste
registreerimine.

Armsad lapsevanemad!

Püünsi Põhikooli kevadine
lastevanemate üldkoosolek

toimub 12.mail kell 18.00.

I klassi õppima asuvatele lastele
ning nende vanematele toimub

vastuvõtt ja kooli registreerimine
18. mail kell 18.00.

NB! Vajalike dokumentide loetelu
leiate kooli koduleheküljelt

www.pyynsi.edu.ee

Lugupidamisega
Püünsi Põhikooli juhtkond

maja ruume, mis koolimaja valmimisel küm-
me aastat tagasi nende koduks said. Esime-
se ülestõusmispüha Jumalateenistuselt
Püünsi koolimaja saalis tegid otseülekande
ka Eesti Raadio vikerraadio ja klassikaraadio
kanalid. Kirikupäevade korraldamisele olid
kaasatud ka Viimsi teised kogudused - Rand-
vere kogudus ja Viimsi Vabakogudus, kus
toimusid mitmed suurepärased kontserdid.

Kirikupäevade raames avati Tunne Ke-
lami fotonäitus ning Tiina-Helje Veisseriku
ja Sirje Sääre kangasikoonide näitus. “Ole-
me siia kogunud paari viimase aasta jooksul
arvutitehnika abil valminud tööd, “ sõnas
Veisserik. “Väga levinud oli kangasikoon
keskaegses Euroopas, kus sellised kulla ja
hõbedaga tikitud ikoonid olid sageli kasu-
tusel altariesisena.”

Laidoneri muuseumis eksponeeritud 20
tekstiilikooni kavatseb kunstnik ja staazikas
kunstiõppejõud kinkida kogudusele kiriku
ehituse toetuseks.

Ikoonide näitus Laidoneri muuseumis on
avatud aprilli lõpuni.   •  Kai Maran

Kirikupäevade avamisel 18. aprillil Laidoneri mõisas



Viimsi Teataja   3

Viimsi valla esindus külastas
Sulejoweki linna

Visiit Sulejoweki linnakesse Warssavi külje all sai alguse kohtumisest Poola
suursaadik Wojciech Wroblewskiga Laidoneri mõisas, kus esietendus la-
vastus kindral Laidoneri elust.

Esietendusel viibis president Arnold Rüütel abikaasaga, Riigikogu esinaine Ene
Ergma,  riigikogulased ja diplomaatiliste korpuste esindajad. Viimsi Kooliteatri la-
vastus iseenesest jättis sügava mulje ning tänan siinjuures sügavpatriootilise eten-
duse eest nii õpilastest näitlejaid kui õpetajatest lavastajaid.

Miks nii pikk sissejuhatus külaskäigule Poola väikelinna? Vastus on lihtne. Pa-
ralleele Viimsi ja Tallinna vahel ning Sulejoweki ja Warssavi vahel oskas näha
kõige paremini just hr Wroblevski. Nimelt nii Viimsis kui Sulejowekis elas sajandi
alul mõlema riigi ülesehituses olulist rolli mänginud mees: kindral Laidoner Viimsis
ning marssal Pilsudski Sulejowekis. Eesti vabariigi valitsus kinkis J. Laidonerile
mõisa Viimsis, marssal Pilsudskile ostsid sõdurid mõisa Sulejowekis. Laidoneri
muuseumis on ka marssal Pilsudski tuba. Need paralleelid said tugevaks aluseks
sõprussidemete loomisele.

Oli tore külastada kooli, mis kandis marssal Pilsudski nime. Õpilaste näost
võis välja lugeda, et nad on uhked oma kooli üle ja austavad nii oma kodumaa
ajalugu kui kooli traditsioone. Kooli ette oli püstitatud marssali mälestusmärk,
fuajees tema büst, ajaloolised lipud, pildid, dokumendid. Marssali elu ja tegevuse-
ga seonduv on oluline osa kooli imago´st ja traditsioonidest. Eeskuju on reaalselt
olemas ja meie koolidel on suurepärane võimalus taotleda oma koolile rahvuskan-
gelase nimetust koos nimega kaasneva kaasavaraga. On, mille üle mõelda uue
kooli ehitamisega seoses.

17 700 elanikuga Sulejowekis on 6 kooli, 2 muusikakooli, kunstikool ja huvi-
keskus, 2000 väikeettevõtjat. Linna eelarve on 7 miljonit dollarit meie 10 miljoni
dollari vastu. Neid numbreid kõrvutades on, mida mõelda. “Eestil läheb hästi ja
Eestis on hea elada”, ütleb Siim Kallas välisvisiitidelt koju tulles. Eriti aga Viimsis.

Sulejowekis käisid külas vallavolikogu hariduskomisjoni esinaine Leelo Tiisvelt
ja abivallavanem Jaan Alver. Juunikuus ootame Sulejoweki linnavalitsuse delegat-
siooni vastuvisiidile.

Jaan Alver,
abivallavanem

Volbriööl alkoholimüük keelatud

Harju maavanem Orm Valtson andis korralduse peatada Harju maakon-
nas alkohoolsete jookidega kauplemine alates 30. aprilli õhtust kella
19:00-st kuni 1. mai hommikuni kella 7:00-ni.

Alkohoolseid jooke (see tähendab õlle etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprot-
sendi ja muu joomiseks mõeldud vedeliku etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprot-
sendi) ei tohi müüa Harju maakonnas asuvad kauplused, rändkauplused, avalikud
üritused ja toitlustusäri tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole toitlustus-
äri siseruume paigutatud müügikohad.

Ettepaneku maavanemale alkoholimüügi peatamise korralduse väljaandmiseks
Volbriööks tegid Põhja Politseiprefektuur ja Tallinna Linnavalitsus. Taolise korral-
duse andis Harju maavanem ka eelmisel aastal.

“Kogemused näitavad, et Volbriööl alkoholimüügi õiguse peatamine Harju maa-
konnas tervikuna aitab tagada avalikku korda ning kaitsta inimeste elu ja tervist,“
selgitas maavanem Orm Valtson.

EUROOPA RU:LLIB

1. mai 2004 on päev, mil Eesti saab ametli-
kult Euroopa Liidu liikmeks. Viimsi noo-
red on kindlasti need, kes on valmis ak-
tiivselt panustama Euroopa Liidu arengus-
se ning valmis multikultuurseks koos-
tööks.

Eesti liitumist Euroopa Liiduga tähis-
tatakse grupis rulluisutamisega, mis algab
Tallinnas, Tammsaare pargis 1. mail kell
14.00. Distants liigub kesklinnast Kadrior-
gu, läbib vanalinna ja jõuab Harjumäele,
kus finiðis toimub kontsert algusega kell
17.00. Esinevad ETV Tütarlastekoor Aar-
ne Saluveeri juhendamisel ja Tommyboy.

EUROOPA RU:LLIB üheks toetajaks on
Viimsi Vallavalitsus, kutsume teid üritusel
osalema!

Viimsi rulluisutajate buss väljub Tallin-
na 1. mail kell 12.30 Viimsi Haigla juurest.

Kadi Bruus,
haridus- ja noorsooamet

Uus lasteaed "Päikeseratas"
Haabneemes ootab

21. mail kõiki huvilisi

LAHTISTE USTE
PÄEVALE!

Uksed on avatud kell
15.00 - 19.00.

Tutvuda saab õpetajatega ning
lasteaia õppe- ja kasvatustööga.

Info telefonil:
6 080 162 või 6 080 165

Aadress: Veere 3, Haabneeme,
Viimsi vald, 74001

Koduleht: www.paikeseratas.ee



4  Viimsi Teataja

MAI 2004

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

Kuni 02.05 Puud - meie head kaaslased (näitus)

14.05-16.05 Tulbilummus I
21.05-23.05 Tulbilummus II

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.

Tänaseks on vaibunud umbes kolme sajandi eest puhkenud tulbipalavik, mil ühe
tulbisibula eest maksti terveid varandusi. Kuid tulbid on kahtlemata ühed armastatumad
aiataimed ka tänapäeval. Värvirikkuse, õite mitmekesisuse ja varajase õitsemisaja tõttu
on tulbid kevadises aias asendamatud. Näitusel tutvustame Tallinna Botaanikaaia ja
mitmete taimesõprade tulbikollektsioone

Pooleteise aasta jooksul, mil  haabnee-
melasi on soojaga varustanud   aktsiaselts
Fortum Termest AS, oleme koos vallavalit-
suse ja Tallinna Tehnikaüliokooli spetsia-
listidega otsinud olukorrale lahendusi. Hil-
juti valminud Viimsi Valla energiamajandu-
se pikaajaline arengukava (2002-2017) kä-
sitles variante lokaalküttest kuni kaugküt-
teni, puiduhakkekütusest kuni elektri ka-
sutamiseni sooja saamiseks.

Jõudsime veendumusele, et optimaal-
seim lahendus elamisväärse keskkonna
tagamiseks ja soojahinna hoidmiseks
mõistlikes piirides  on kaugkütte säilitami-
ne  ning üleminek maagaasi kasutamisele.
Sellest lähtuvalt tahame  lähiaastate kor-
rastada Haabneeme soojamajanduse, kind-
lustada elanikele soojad toad ja talutava
soojahinna.

Meie kava näeb ette olemasoleva soo-
jusvõrgu jagamise kolmeks suhteliselt auto-
noomseks osaks  oma soojusallikatega.
2005. aastal tahame ehitada uue katlamaja
Tammeõue ja Saare- Paenurme jõudsalt are-
nevasse piirkonda. See võimaldab muuhul-
gas vabaneda silma riivavast maapealsest
torustikust Kolhoosi tänaval. 2006. aastal
plaanime ehitada teise gaasikütusel tööta-
va soojusallika Rohuneeme  ja Sõpruse tee
võsastunud alale pumbajaama lähedusse.
See  jääks varustama asula keskosa. Kol-
manda gaasikatlamaja ehituse oleme ka-
vandanud täna töötava vana katlamaja piir-
konda ja tema ülesanne on varustada soo-
jusenergiaga tööstuspiirkonda ning mere
äärde planeeritavat elamuala.

Suuri investeeringuid vajavad  sooja-
võrgud. Ehitada tuleb ligi 250 meetrit uut
soojatorustikku Esmari peahoone eest asu-
vast kambrist kuni Mereranna tee alguses
oleva hargmikuni, uuendada paljude lõi-
kude soojustust ja viia torustikke maa alla.
Eelseisval suvel tahame sulgeda Mereran-
na tee bolerisõlme.

Miks  maagaasile?

Meid teeb ettevaatlikuks puiduhakke tu-
rul toimuv. Kvaliteetse puiduhakke hind on
viimastel aastatel märgatavalt tõusnud ja
lähenemas gaasihinnale. Seda tingivad
eelkõige hakketootjaile avanenud Põhja-
maade kütuseturud. Haabneeme katlamaj-
ja ostsime sel talvel põhiliselt väheväär-
tuslikku puidujäätmetest hakitud kütust

suhteliselt mõistliku hinnaga, aga selle
madal kvaliteet maksis end kohe kätte- kas-
vasid seadmete remondikulud ja  korstnast
väljuvate suitsugaaside tolmusisaldus oli
lubatud  normi piiril. Arvata võib, et tulevi-
kus ei hakka  biokütuse hind langema.

Samuti on gaasikatlamaja ehitamine ja
edasine käitamine seotud väiksemate ku-
ludega. Uued gaasi kasutavad soojusalli-
kad hakkavad tööle täisautomaatselt.
Fortum Termest AS on sellisel moel edu-
kalt korrastanud soojusvarustuse näiteks
Väike- Maarjas, Saue linnas, Viiratsi ale-
vis. Rajamisel on uued automaatsed kesk-
katlamajad Laagri alevisse, Vändrasse ja
Sõmerusse.

Soojusenergia uuest hinnast

Senine soojahind Haabneemes –340 kr/
MWh  on  tänaseks üks madalamaid kogu
vabariigis. Aja jooksul on kallinenud kü-
tus, elekter, kulutused remondimaterjalide-
le, transpordile jms. Soojamajanduse olu-
korra parandamine vajab investeeringuid.

Möödunud aasta juunis pöördusime
Energiaturu Inspektsiooni poole palvega
kooskõlastada uus sooja piirhind Haab-
neeme tarbijatele. Pärast meie esitatud ma-
terjalide põhjalikku analüüsi kooskõlastati

Soojahinna tõusu Haabneemes on raske vältida
Haabneeme soojamajandus on jõudmas kriitilisse seisu. Ainuke suurem investeering viimastel aastatel 30 aasta vanusesse
keskkatlamajja on tehtud ühe katla ümberehituseks, et põletada hakkepuitu. Amortiseerunud katlamaja töös hoidmine on
kulukas. Soojavõrgud on suures osas maapealsed ja nende tehniline seisund ja  soojapidavus on kaugel tänapäevastest nõuetest.
Soojamajanduse olukord ei ole vasta kiiresti areneva ja kaasaegse elamupiirkonna vajadustele.

2003. aasta oktoobris  piirhinnaks -411 kr/
MWh eest. Sama otsusega kohustati meid
investeerima lähiaastatel Haabneeme kat-
lamaja kasuteguri parandamiseks ja võrgu-
kadude vähendamiseks 10,7 milj. krooni.

Uue hinna kehtestamine on alati valu-
lik protsess nii ostjale kui müüjale. Paraku
tuleb kunagi teha otsus. Oleme otsusta-
nud tõsta soojusenergia hinda Haabnee-
me müügipiirkonnas Energiaturu Inspekt-
siooniga kooskõlastatud tasemele alates
1. augustist 2004.

Võrreldes sooja maksumusega Haab-
neeme  lähipiirkondades jääb ka uus hind
ikkagi neist madalamaks. Nii maksavad Viim-
si aleviku elanikud juba mitme aasta jook-
sul  1 MWh sooja eest 420 kr, tallinlased
410 ja 422 kr sõltuvalt ühendusviisist, Loo
aleviku elanikud 439 kr, maardulased isegi
445 kr.

Lisainfot uue hinna kohta saab ja teie
võimalikele küsimustele vastab  Fortum
Termest AS klienditeenistus tel.6678646.

Mati Tatar,
Fortum Termest AS juhatuse liige
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Mis maksab viimsilase joogivesi?
saarte vee- ja kanalisatsioonitorustik ning
tuletõrjeveevarustus, samuti veepuhastus-
jaam koos veereservuaariga,” sõnas
Eensalu. Viimsis peab tagavaraks olema 5000
kuupmeetrit vett, mis on meie ühe ööpäeva
vajadus.

Raha saamiseks kehtib hulk tingimusi.
Kõigepealt toetab Euroopa Liit üksnes ko-
halikku omavalitsust või ettevõtet, mis on
100 % valla oma. Viimsi Vesi seda on. Raha
võib kasutada ainult valla omandis oleva vara
parendamiseks, mitte uue ehitamiseks. Val-
lal on kiire, et oma vara täpselt fikseerida.
Selleks on tehtud suur hulk majandusana-
lüüse, koostatud elanike maksevõime ana-
lüüs. Maksevõimest oleneb pangalaenu
maksimum. Laenu makstakse tagasi veeta-
riifidest.

läheb see maksma 20 000 – 60 000  krooni.
Veetariif tõuseb järk-järgult aastani 2010

kuni 12 kroonini ühe kuupmeetri eest. Ent
tariifi võib tõsta vaid vallavalitsus volikogu
otsusega alles siis, kui vee kvaliteet on nor-
mis. Ühiskanalisatsiooni tariif on 12 krooni
30 senti ühe kuupmeetri eest.

Harjumaa vee-ettevõtjad liitusid

Tänavu märtsis moodustasid 14 Harjumaa
alamvesikonna vee-ettevõtet liidu HARJU
VESI.

Toimuvad läbirääkimised teistegi sama
piirkonna vee-ettevõtetega. Eesmärk on tar-
bijate parem teenindamine. Seejuures tahe-
takse olla Tallinna Veele võrdväärne partner.
Ka Harju Vesi taotleb Euroopa  Liidu Koos-
tööfondilt abiraha. Viimsi vald osaleb selles,
et koos Maardu linnaga rajada oma reovee-
puhastusjaam.

Helle Mets

SOTSIAALAMET TEATAB
Vastavalt Viimsi valla eelarveliste sotsiaal-
toetuste määramise ja maksmise korra muut-
misele (Vallavolikogu 9.03.2004 määruse-
ga nr.4.) lõpetab Viimsi vallavalitsus 1. juu-
lil  0-7aastaste laste toetuse maksmise.

Seoses raamatupidamisliku korrastami-
sega palume neil 0-7a laste vanematel, kes
on 2003. a 31. detsembri seisuga Viimsi valla
elanike registris ja kes mingil põhjusel pole
seda toetust saanud, ühendust võtta val-
lavalitsuse sotsiaalametiga: tel 6066824 või
6066825, samuti vastuvõtuaegadel E 14-17,
N 9-12 ja 14-17.

Reet Järv,
sotsiaalameti juhataja

LAAGRISUVEST 2004
on võimalik lugeda internetileheküljelt
www.noortelaagrid.edu.ee (laagrid Eesti-
maal ja  välismaal), samuti www.entk.ee

Väga huvitavaid suvelaagreid korral-
dab MTÜ Kaks Tuhat, kelle infotel. on 677
5506, Kristi Loot, e-post:
nomme2000@hot.ee

Informatsiooni saab ka Lastekaitseliidu in-
fokeskusest “Märka last”, Tõnismägi 3, tel. 6418
486, e-post: infokeskus@lastekaitseliit.ee

Huvitavat toimub siinsamas lähedalgi,
vaata Viimsi Huvikeskuse kodulehekülge
www.huvikeskus.ee (kunstilaager, tsirku-
selaager).
NOORTELE  TERVISTAV JA ARENDAV

PUHKUS!

Viimsi valla läänepoolsed elanikud maksa-
vad ühe kuupmeetri puhta vee eest 8 krooni
30  senti, idapoolsed ühistute liikmed vä-
hem. Miks?

Sest ühistud ei maksa reeglina veekasu-
tuse eest ressursimaksu, nad ei koosta aru-
andeid, ei esita arveid ega maksa makse.

Kas meie joogivesi on puhas?

Vesi on kasutuskõlbulik, ent selle kvaliteet
ei vasta uutele nõuetele. Vesi sisaldab üle
normi näiteks rauda ja mangaani. Eestis 2002.
aastast kehtima hakanud joogiveestandart
on muudetud kohustuslikuks, kuid on oma
liigse ranguse tõttu raskesse olukorda pan-
nud meie ja kõigi Põhjamaade veespetsialis-
tid. Mitmed keemilised näitajad on reglemen-
teeritud ilma kohalikke olusid arvestamata.
Meie loomulik looduslik foon on kõrgem kui
nn euronorm.

Mida toob tulevik Viimsi veemajanduses?

AS VIIMSI VESI on asunud projekteerima
Lubja mäele veepuhastusjaama ja veereser-
vuaari.

Firma kui ühisveevärgiga tegelev ette-
võte on vallavalitsuse ettepanekul loodud
aastal 2003 endise Viimsi Soojuse baasil.
Juhatuse liige TOIVO EENSALU on mees,
kelle kunagine diplomitöö Tallinna Polüteh-
nilises Instituudis käsitles vee osoneerimist
ning kes hiljem on 16 aastat olnud ametis
Tallinna Vee juhatuse liikmena ja spetsialis-
tina. Eensalu sõnul on radioaktiivsuse kõr-
valdamiseks poolsaare veest plaanis raken-
dada Johannes Suti Siberis Kogalõmis välja
töötatud veetöötlustehnoloogiat.

Mis rahadega on võimalik veemajanduspro-
jektid ellu viia?

Uut vee- ja kanalistsioonitorustikku ning
veepuhastusjaama ei suuda Viimsi vald ja
Viimsi Vesi üksi  finantseerida. Viimsi vald
areneb väga kiiresti, uusi elamuid kerkib kui
seeni pärast vihma ja struktuuriüksused ei
jõua järele.

Toetust on juba kaks aastat taotletud
Euroopa Liidu ISPA struktuurifondilt.

Brüsselist küsitakse 205 miljonit Eesti
krooni abiraha. ISPA asemel tegutseb seal
nüüd KOOSTÖÖFOND. See tähendab, et
abiraha saamine võib muutuda soodsamaks.
Kui seni tuli veerand summast
kaasrahastada taotlejal, siis nüüd eraldab 85
% toetusest Brüssel, 15 % peab leidma küsi-
ja, selgitas Eensalu. Omafinantseerimise osa
tuleb pangalaenust.

“Tegelikult läheb vaja üks miljard kroo-
ni, et valmis ehitada kogu valla, sealhulgas

Eensalu sõnul kehtestab vald veetariifi, mis
on tarbijale jõukohane maksta, kuid mis pa-
ratamatult peab sisaldama ka tagasimaksta-
va pangalaenu intressid.

Ehitus kestab aastast 2005 kuni 2007. Osa
projekti eskiisidest on valmis, tehakse rah-
vusvaheline hange, lähteülesanne aga sõl-
tub omandis oleva vara suurusest. Siin jõua-
me küsimuseni – KUI PALJUD MAJAÜHIS-
TUD SOOSTUVAD OMA PUMBAJAA-
MAD JA VÕRGUD VIIMSI VALLALE ÜLE
ANDMA VÕI MÜÜMA.

Toivo Eensalu sõnul on Viimsi Vesi nõus
korraliku pumbajaama ja veevõrgu ka ost-
ma. Sel juhul teeb firma tasaarvelduse ning
odavdab tariifi. Amortiseerunud võrgud tu-
leks üle anda 0-väärtusega. Eelnevalt tuleb
firma kohale ja hindab rajatiste väärtuse.

Viimsi Vee kliendile on liitumine uue vee-
süsteemiga kasulik

Viimsi Vee kliendile on liitumine odav –
maksab 7 000 krooni.

Need ühistud, kes projektiga ei liitu, saa-
vad uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku kuni
oma kinnistu piirini. Sealt edasi ehitab oma-
nik torustiku ise. Olenevalt elamu kaugusest

Eensalu: veetariif tuleb tarbijasõbralik.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



6  Viimsi Teataja

Miks just Püünsi kool?
Meie maja Rohuneemes valmis samal ajal
kui tütar kooliealiseks sai. Ees seisis tema
elu üks tähtsamaid valikuid. Pärast põhja-
likku vaagimist pere ringis otsustasime
Püünsi Põhikooli kasuks. Miks?

Meie jaoks kõige olulisemaks sai kooli
ja klassi suurus. Leian, et väikeste klassi-
komplektidega väikeses koolis on võima-
lik personaalne suhtumine. See aga oma-
korda tõstab oluliselt õppeedukust ning
tagab eluterve ümbruse isiksuseks kujune-
misel. Oleme oma toona tehtud valikuga
rahul. Kodu lähedal, kaunis looduses asuv
kool pakub lisaks heale õppekvaliteedile
veel palju võimalusi, mida kesklinnas asuv
eliitkool ei suudaks. Meie perele on oluli-
seks abiks olnud ka koolis tegutsev pika-
päevarühm, kuhu on oodatud nii väiksed
kui suuremadki. Süda on rahul, teades, et
laps saab veel teist korda süüa enne koju
või huviringi minekut. Ja toidud on tõesti
head, käisin muide ise proovimas!

Lastel jääb aega osaleda mitmetes kooli
poolt pakutavates huviringides, selle ase-
mel, et pool päeva kooli-koju seigelda.
Kooli buss võtab lapse kodu lähedalt pea-
le ja viib pärast koju tagasi. Kevadel ja sü-
gisel on võimalus hoopiski rattaga kooli
tulla.

Ka lapsevanemaid ei ole kõrvale jäe-
tud. Aktiivsetel vanematel on soovi korral
võimalus osa võtta koolielu planeerimisest.
Lisaks igakevadistele perepiknikutele kor-
raldatakse veel mitmeidki huvitavaid ühi-
seid üritusi.

Julgen soovitada!
Püünsi Põhikooli fänn,

lapsevanem Kristina Lehis

Viimsi vajab puhtust ja
korda
Mina olen väga mures selle pärast, et Viim-
si on kohutavalt must ja räpane. Väga troos-
titu. Ela nagu prügimäel.

Kas Te, vallavalitsejad, olete käinud
jala ka veidi Viimsi alevikus, samuti Haab-
neemes. Kõik kohad (kõnniteede ääred,
muru) on vaid prahti täis. Vaadake ometi
ringi. Olen veendunud, et Eestimaal ei ole
rohkem teist nii räpakat ja hooldamata
alevit.

Mitu prügikasti on kõnniteede ääres
ja mujalgi? Kas Haabneeme ranna ümbrus
jääb ka sellel suvel sama räpakaks? Mil-
lal küll saavad korda asulatesisesed kõn-
niteed, plaadid katki, püsti ... Siin on ikka

K I R J A D  *  K I R J A D  *  K I R J A D  *  K I R J A D

vallavalitsuse asi küll midagi koheselt ette
võtta, see kõik on lihtsalt liiga kaua kest-
nud. Mitte jääda plaane pidama, vaid asu-
da asja kallale ja olla siingi ometi ükskord
esirinnas.

Aga praegu, mitte rikas vald, vaid rä-
pakas vald. Kurb.

Katrin Tamm,
Viimsi valla elanik

Kevadkuud on ka
heakorrakuud
Taas kord on lumi sulanud ja koos esimes-
te meeldivate kevadeilmingutega saabu-
vad kommunaalametile ka signaalid prü-
giuputuste kohta. Meile helistavad ja kir-
jutavad pahased kodanikud, kes ei taha
leppida reostatud teeäärte ja haljasalade-
ga. Päris kindel, et see inimene, kes võtab
vaevaks oma pahameele ka paberile pan-
na, ei viska prügi maha ega sokuta metsa
alla.

Kahjuks jagub aga küllaga ka selliseid,
kellel on ükskõik, mis ümberringi toimub,
sest on teada, et lõpuks koristatakse see
ikkagi ära. Ainult keegi peab selle eest ka
maksma ja raha tuleb ikkagi meie eneste
käest, s.t. valla maksumaksjalt.

Ei saaks öelda, et prügikaste ei ole pai-
galdatud. Näiteks valla keskuses on neid

üle 20, mis on lisaks igas bussipeatuses ja
asutuste juures olevatele kastidele. Ja neid
lisandub ka edaspidi. Oleks vaid igale ini-
mesele selge, et prügikastid on prügi ko-
gumiseks.

Ka Haabneeme rannas jätkub töö ran-
na kenamaks muutmise nimel. Paigalda-
takse uusi riietuskabiine, rannas töötab ko-
ristaja, samuti noorte töömaleva rühm. On
hea meel meenutada, et möödunud aastal
saime ka kiidusõnu ranna aadressil, mitte
vaid kriitikat.

Selle kirjatüki raames oleks sobiv val-
laelanikele meelde tuletada, et meie hea-
korraeeskirja kohaselt on iga kinnistuval-
daja kohustatud ära koristama ka oma kin-
nistuga külgneva puhastusala, ehk teisi-
sõnu, igaüks peab oma kinnistu piirist ka
veidi kaugemale vaatama ja oma aiaääre
puhta hoidma. Kuid ega ükski seadus ega
käsk sunni inimest enda järgi käima, kui
puudub soov meid ümbritsevas “kodu-
õues” midagi paremaks muuta.

Oleme tänulikud paljudele helistajate-
le, kes on meid teavitanud probleemsetest
kohtadest valla territooriumil. On tehtud
ettepanekuid koostööks korteriühistutega,
kes ise mõnd lähedalasuvat paika korras-
tavad ja abi vajavad, olgu siis transpordi
või tööjõu näol.

Anne Talvari, kommunaalamet

Läbisaetud puud
Need sel kuul Uus-Miiduranna külas kolmveerand tüve ulatuses läbi saetud kased ei
lähe enam kunagi roheliseks. Kelle käsi on olnud mängus viieteistkümne elujõulise
puu hävitamises ja eluohtlikuks muutmises möödujaile, on politsei uurimisteema.
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Viimsi Vallavolikogu
13.04.2004 istungi otsused
nr 34 Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hari-
duskomisjoni koosseisu muutmine
nr 35 Viimsi Vallavolikogu majanduskomis-
joni koosseisu muutmine
nr 36 Viimsi valla arengukava 2004-2008
muutmise menetluse algatamine
nr 37 Viimsi alevikus, Halli tee 11 asuva
tuletõrje veevõtukoha peremehetuks ehi-
tiseks tunnistamine
nr 38 Haabneeme alevikus, Salu tee 10 asu-
va tuletõrje veevõtukoha peremehetuks
ehitiseks tunnistamine
nr 39 Rohuneeme külas, Rohuneeme tee
125A asuva puurkaevu-pumbamaja pere-
mehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 40 Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2003
otsuse nr 82 “Pringi külas asuvate teede
peremehetuteks ehitisteks tunnistamine”
kehtetuks tunnistamine
nr 41 Puhkuse vormistamine: Enn Sau
nr 42 Sotsiaalkorteriks tunnistamine: Lub-
ja külas, Paekaare tee 12-1
nr 43 Detailplaneeringu algatamine: Viimsi
alevikus, Vehema tee ja Aiandi tee vaheli-
sel alal
nr 44 Detailplaneeringu algatamine: Rand-
vere külas, maaüksusel Õpetajate Maja
nr 45 Detailplaneeringu kehtestamine:
Randvere külas, endise maaüksuse Reinu
I, katastriüksus Veehoidla I

13. aprill 2004 nr 36
Viimsi valla arengukava 2004-2008
muutmise menetluse algatamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 22 lg 1 p 7 ja Viimsi Vallavolikogu
10.06.2003 määrusega nr 24 kehtestatud
Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 7 ja §
114 lg 5 alusel ning arvestades vajadust
kavandada kooli ja koolieelse hariduse inf-
rastruktuuri rajamist ning planeerida selle
rahastamist, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada Viimsi valla arengukava 2004-
2008 muutmise menetlus.
2. Vallavalitsusel esitada Viimsi valla aren-
gukava 2004-2008 muudatused Vallavoli-
kogu Kantseleile 15. augustiks 2004.a.
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 halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 37
Viimsi alevikus, Halli tee 11 asuva tule-
tõrje veevõtukoha peremehetuks ehitiseks
tunnistamine
Juhindudes asjaõigusseaduse § 96 lg 3,
asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §
13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996
määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu
ehitise hõivamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel,
arvestades, et väljaandes “Ametlikud Tea-
daanded” 13. jaanuaril 2004.a. avaldatud
teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele
dokumentaalselt tõestatud vastuväiteid,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas,
Viimsi alevikus, Halli tee 11 asuv tuletõrje
veevõtukoht.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käes-
oleva otsuse punktis 1 nimetatud ehitise
arvelevõtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks
Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitise omani-
kuna.
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 halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 38
Haabneeme alevikus, Salu tee 10 asuva
tuletõrje veevõtukoha peremehetuks ehi-
tiseks tunnistamine
Juhindudes asjaõigusseaduse § 96 lg 3,
asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §
13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996
määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu
ehitise hõivamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel,
arvestades, et väljaandes “Ametlikud Tea-
daanded” 13. jaanuaril 2004.a. avaldatud
teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele
dokumentaalselt tõestatud vastuväiteid,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas,
Haabneeme alevikus, Salu tee 10 asuv tu-
letõrje veevõtukoht.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käes-
oleva otsuse punktis 1 nimetatud ehitise
arvelevõtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks
Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitise omani-
kuna.
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

Viimsi Vallavalitsus kuulutab  välja
avaliku konkursi:

Püünsi Põhikooli direktori
ametikoha täitmiseks.
Nõuded kandidaadile:
   • pedagoogiline kõrgharidus ja vä-

hemalt kolmeaastane pedagoogi-
lise töö staaþ ning läbitud 240-tun-
nine juhtimiskoolitus või

muu kõrgharidus ja vähemalt viieaas-
tane pedagoogilise töö staaþ, omades
vähemalt pedagoogi ametijärku, ning
läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus;
   • hea suhtlemisoskus;
   • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
   • kohusetundlikkus.

MLA Viimsi Lasteaiad
juhataja ametikoha
täitmiseks.
Nõuded kandidaadile:
   • eelkoolipedagoogika alane kõrg-

haridus ja vähemalt kolmeaasta-
ne pedagoogilise töö staaþ kooli-
eelses lasteasutuses ning läbitud
160-tunnine juhtimiskoolitus või

muu pedagoogiline kõrgharidus ja vä-
hemalt viieaastane pedagoogilise töö
staaþ koolieelses lasteasutuses ning
läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoo-
gika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoo-
litus;
   • hea suhtlemisoskus;
   • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
   • kohusetundlikkus.

Kandidaatidel palume esitada:
   • kirjalik avaldus;
   • töö- või teenistuskäik (elulookirjel-

dus);
   • ametikohale esitatud nõuete vas-

tavust tõendavate dokumentide
koopiad;

   • konkursil osaleja soovil muud
tema poolt oluliseks peetavad do-
kumendid.

Dokumendid esitada 20. maiks
2004. a. Viimsi Vallavalitsusele,
aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi.
Lisainformatsioon tel: 6066804,
e-post: jaan@viimsivv.ee

Viimsi Vallavalitsus teatab, et on

peremehetu varana arvele võtnud Viimsi val-

las Lubja külas asuva Lubja tee.

Nimetatud objekti viimane omanik on Viim-

si Vallavalitsusele teadmata. Kõiki isikuid, kellel

on vastuväiteid eelpool nimetatud ehitise pe-

remehetuks tunnistamise kohta, palutakse

need esitada dokumentaalselt tõestatuna

Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 21. juuniks

2004.a. Nelgi tee 1 Viimsi alevik, 74001 Viim-

si vald.
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Tallinna Halduskohtule halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 39
Rohuneeme külas, Rohuneeme tee 125A
asuva puurkaevu-pumbamaja peremehe-
tuks ehitiseks tunnistamine
Juhindudes asjaõigusseaduse § 96 lg 3,
asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §
13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996
määrusega nr 211 kinnitatud “Peremehetu
ehitise hõivamise korra” p.-de 8 ja 9 alusel,
arvestades, et väljaandes “Ametlikud Tea-
daanded” 03. oktoobril 2002.a. avaldatud
teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele
dokumentaalselt tõestatud vastuväiteid,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas,
Rohuneeme külas, Rohuneeme tee 125A
asuva puurkaevu-pumbamaja.
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käes-
oleva otsuse punktis 1 nimetatud ehitise
arvelevõtmiseks ja Viimsi valla kandmiseks
Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitise omani-
kuna.
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 halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 40
Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2003 ot-
suse nr 82 “Pringi külas asuvate teede
peremehetuteks ehitisteks tunnistami-
ne” kehtetuks tunnistamine
Tulenevalt asjaolust, et vallavolikogu
10.06.2003. a otsusega nr 82 on tunnista-
tud peremehetuks teed, mis tegelikult on
valla omandisse antud 10. märtsil 1995.a.
koostatud Aktsiaselts “Esmar” vara mu-
nitsipaalomandusse andmise aktiga nr. 13-
5 ja Viimsi vallavanema L.Aulase poolt al-
lakirjutatud 08. novembril 1995.a. ning võt-
tes arvesse Viimsi Vallavalitsuse 16. märtsi
2004.a. istungil tehtud ettepanekut valla-
volikogule, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavoli-
kogu 10. juuni 2003 otsus nr 82 “Pringi külas
asuvate teede peremehetuteks ehitisteks
tunnistamine”.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. 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 halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 43
Detailplaneeringu algatamine: Viimsi
alevikus, Vehema tee ja Aiandi tee vaheli-
sel alal
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Valla-
volikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
nitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2,
§ 8 lg 6 alusel ja arvestades maa- ja planee-
rimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse et-
tepanekut, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Viimsi alevikus, Vehema tee ja Aiandi tee
vahelisel maa-alal üldplaneeringujärgse
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks osa-
liselt tootmismaast ja perspektiivsest väi-
keelamute maast osaliselt ärimaaks, osali-
selt korterelamumaaks ja osaliselt sotsiaal-
maaks vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallava-
litsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe)
aasta jooksul alates detailplaneeringu läh-
teülesande koostamise kuupäevast. Täht-
ajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva ot-
suse säte nimetatud territooriumi detailpla-
neeringu algatamise osas kehtetuks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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 halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 44
Detailplaneeringu algatamine: Randvere
külas, maaüksusel Õpetajate Maja
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Valla-
volikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
nitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2,
§ 8 lg 6 alusel ja arvestades maa- ja planee-
rimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse et-
tepanekut, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Randvere külas, maaüksusel Õpetajate
Maja üldplaneeringujärgse maakasutuse
sihtotstarbe muutmiseks sotsiaalmaast
osaliselt elamumaaks vastavalt juurdelisa-
tud plaanile.

2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallava-
litsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe)
aasta jooksul alates detailplaneeringu läh-
teülesande koostamise kuupäevast. Täht-
ajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva ot-
suse säte nimetatud territooriumi detailpla-
neeringu algatamise osas kehtetuks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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 halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 45
Detailplaneeringu kehtestamine: Randve-
re külas, endise maaüksuse Reinu I, ka-
tastriüksus Veehoidla I
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24
lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 mää-
rusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitus-
määruse § 2 p 6 alusel, arvestades asjaolu-
ga, et maavanem on järelevalve käigus
nõustunud muudatustega üldplaneerin-
gus, ära kuulanud abivallavanem - peaar-
hitekt Haldo Oravas’e informatsiooni de-
tailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavoliko-
gu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu
09.04.2002 otsusega nr 65 algatatud ja
13.05.2003 otsusega nr 71 pikendatud de-
tailplaneering Randvere külas, endise maa-
üksuse Reinu I, katastriüksusel Veehoidla
I.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplanee-
ringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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 halduskohtume-
netluse seadustikus sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakste-
gemisest.
Madis Saretok, Volikogu esimees

Viimsi Vallavolikogu
13.04.2004 istungi määrused
13. aprill 2004 nr 5
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti
2 ja kohalike maksude seaduse § 10 alusel.
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REKLAAMIMAKSUMÄÄRUS
1. Maksuobjekt ja maksumaksja
1.1. Reklaamimaks on kohalike maksude
seaduse alusel Viimsi valla kohaliku oma-
valitsuse avalik-õiguslike ülesannete täit-
miseks vajaliku tulu saamiseks maksumaks-
jale pandud ning käesolevas määruses sä-
testatud korras, suuruses ja tähtaegadel
ilma otsese vastutasuta rahaline kohustus.
1.2. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulu-
tused (edaspidi “reklaam”), mis on paigal-
datud Viimsi valla territooriumil füüsiliste
ja juriidiliste isikute (edaspidi “isik”) poolt
Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi “vallavalit-
sus”) kehtestatud korras.
1.3. Maksumaksja on reklaami otsene val-
daja.
1.4. Mõisteid kasutatakse järgmises tähen-
duses:
Vallateabe reklaamialus - vallavalitsuse-
ga sõlmitud lepingu alusel paigaldatud rek-
laamialus, mis on ette nähtud valla poolt
avalikkusele suunatud informatsiooni eks-
poneerimiseks;
Mittestatsionaarne reklaam - reklaam, mis
paigaldatakse müügi-, teenindus- või ette-
võtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt
mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja
mis edastab selle koha kohta vahelduvat
teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa
summaarselt 1 m² ja reklaam ei ole koht-
kindlalt ühendatud maapinna ega ehitise-
ga;
Reklaam - reklaam Reklaamiseaduse tähen-
duses ja liiklusväline teabevahend Teesea-
duse § 34 lg 1 mõttes.

2. Maksustatav reklaam
2.1. Igasugune Viimsi valla territooriumil
paigaldatud reklaam kuulub maksustami-
sele, välja arvatud:
2.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
2.1.2. erakondade, valimisliitude ja üksik-
kandidaatide valimiskampaania reklaam;
2.1.3. kultuuri-, spordi- ja heategevuslike
ürituste reklaam;
2.1.4. ehitisele, kus ettevõtja tegutseb ja
selle juurde kuuluvale krundile paigalda-
tud sama ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi
ja/või samale ettevõtjale kuuluvana regist-
reeritud kaubamärk. Ärinime, ettevõtte
nime ja/või registreeritud kaubamärgi juur-
de võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku
aeg ja sidevahendite numbrid ning toitlus-
tusettevõtte puhul pakutavate roogade ja
jookide hinnakiri;
2.1.5. ehitise või ühissõiduki sees paigal-
datud reklaam;
2.1.6. liiklusmärgi 636 standardi kohaselt
paigutatud teave (Eesti Standardi EVS 613-
2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”);
2.1.7. ehituse ajaks paigaldatud teave Ehi-
tusseaduse § 29 lg 2 punktis 3 sätestatud

informatsiooniga;
2.1.8. reklaam hoone vaateaknal ja uksel;
2.1.9. Viimsi valla avalikus liiniveos kasu-
tatavale ühistranspordi infrastruktuuri ob-
jektil (ootekoda, -paviljon) paigaldatud
asjakohane reklaam;
2.1.10. jäätmekäitleja logo, nime ja kontakt-
andmete eksponeerimine jäätmekogumis-
vahendil;
2.1.11. vallateabe reklaamialusele paigalda-
tud reklaam.

3. Maksuperiood
3.1. Maksuperiood on ajavahemik, mille
jooksul on reklaam paigaldatud.
3.2. Maksumaksjal tekib maksukohustus
reklaami eksponeerimise päevast arvates.

4. Maksumäär
4.1. Maksumäära arvestuse aluseks on rek-
laamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1 m2

maksumus. Reklaamipinna suurus määra-
takse järgmiselt:
4.1.1. tasapinnalise reklaami puhul reklaa-
mi pindalaga, mis on suunatud avalikku-
sele;
4.1.2. ruumilise reklaami puhul kolme ise-
loomuliku vaate arvutuslike pindaladega,
mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid
punkte ühendavad kontuurid. Kui reklaa-
mipinna suurus on täisruutmeetrist erinev,
näidatakse reklaamipinna suurus täisruut-
meetrites ühe komakohaga.
4.2. Reklaamistendi, -viida, -posti või muu
reklaami paigaldamiseks kasutatava aluse
reklaamipind määratakse analoogiliselt
punktis 4.1 sätestatuga.
4.3. Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on
3 krooni päevas välja arvatud punktides
4.4 ja 4.5 sätestatud juhtudel.
4.4. Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest
päevas on:
4.4.1. asulas paiknevate magistraalteede
(Viimsi - Rohuneeme, Viimsi - Randvere ja
Muuga tee) ääres 4 krooni;
4.4.2. Viimsi alevikus ja Haabneeme alevi-
kus magistraalteede (Viimsi - Rohuneeme,
Viimsi - Randvere tee) ääres 5 krooni;
4.4.3. tänavate kohal 5 krooni;
4.4.5. alkohoolse joogi, mille etanoolisisal-
dus on kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprot-
senti, reklaamile kohaldatakse diferentsee-
ritud määra, rakendades punktis 4.3 sätes-
tatud maksumäära suhtes koefitsienti 2
(korrutuse tähenduses).
4.4.6. alkohoolse joogi, mille etanoolisisal-
dus on üle 6 mahuprotsendi, reklaamile ko-
haldatakse diferentseeritud määra, raken-
dades punktis 4.3 sätestatud maksumäära
suhtes koefitsienti 3 (korrutuse tähendu-
ses).
4.5. Ühe mittestatsionaarse reklaami mak-
sumäär on 200 krooni 12 kuu eest.

5. Maksuhaldur
5.1. Maksuhalduriks on vallavalitsus.
5.2. Maksuhalduri kohustused ja õigused
tulenevad Maksukorralduse seadusest.

6. Maksudeklaratsioon
6.1. Maksumaksja on kohustatud esitama
maksuhalduri ülesandeid täitvale ametiisi-
kule maksudeklaratsiooni (vorm lisas 1)
reklaami paigaldamisele järgneval esimesel
tööpäeval. Maksudeklaratsioon saadetak-
se posti teel, elektroonilist andmesidet ka-
sutades või antakse üle maksuhalduri ame-
tiruumides. Maksuhaldur teeb maksudek-
laratsioonile märke selle vastuvõtmise koh-
ta.
6.2. Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni
12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pi-
kemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möö-
dumisel uus maksudeklaratsioon määruse
punktis 6.1 kehtestatud korras.

7. Maksu arvutamine ja tasumine
7.1. Maksumaksja arvutab maksudeklarat-
siooni alusel tasumisele kuuluva maksu-
summa ja tasub maksusumma Viimsi valla
eelarvesse 15. päeval arvates maksuperioo-
di alguskuupäevast. Tasumisele kuuluv
maksusumma ümardatakse täiskroonideks
(alla 50-sendist summat ei arvestata, 50-
sendine ja suurem summa ümardatakse täis-
krooniks).
7.2. Reklaami paigaldamisel pikemaks pe-
rioodiks kui 30 päeva jaotatakse maksupe-
riood intervallideks arvestusega üks inter-
vall on võrdne 30 päevaga. Maksuperioo-
di viimane intervall võib olla erinev kui 30
päeva. Maksusumma esimese intervalli
eest tasutakse punktis 6.1 sätestatud kor-
ras. Iga järgneva intervalli eest tasutakse
maksusumma selle esimeseks päevaks.
7.3. Maks mittestatsionaarse reklaami eest
tasutakse ühekordselt kogu maksusumma
ulatuses punktis 7.1 sätestatud korras.
7.4. Maksudeklaratsiooni esitamata jätmi-
sel määrab tasumisele kuuluva maksusum-
ma maksuhaldur vastavalt Maksukorraldu-
se seadusele.
7.5. Enammakstud maksusumma tagasta-
mine toimub Maksukorralduse seaduses
sätestatud alustel ja korras.

8. Maksusoodustused
8.1. Maksusoodustust võib anda isikule,
kes on toetanud vallas haridus-, kultuuri-,
spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kom-
munaalteenuse osutamiseks vajaliku ob-
jekti ehitamist või selle ekspluateerimist,
kusjuures soodustust antakse reklaamile,
mis on paigaldatud eelnimetatud objekti
asukohas.
8.2. Maksusoodustust ei anta isikule:
8.2.1. kes on esitanud maksusoodustuse



10  Viimsi Teataja
või -vabastuse taotlemisel valeandmeid;
8.2.2. kes on reklaamimaksu võlglane.
8.3. Maksusoodustuse andmise ning selle
suuruse, samuti maksusoodustuse andmi-
sest keeldumise otsustab vallavalitsus.
8.4. Maksusoodustuse suurus ei tohi üle-
tada antud isiku poolt objektile antud toe-
tuse suurust.
8.5. Maksusoodustuse taotluse menetle-
mise korra kehtestab vallavalitsus.

9. Reklaamimaksu kogumine
9.1. Reklaamimaksu kogumist korraldab val-
lavalitsus raamatupidamisameti kaudu.
9.2. Vallavalitsuse raamatupidamisameti ju-
hataja ja spetsialistid on volitatud raken-
dama reklaamimaksu kogumisel Maksukor-
ralduse seaduses sätestatud maksuhaldu-
ri õigusi.
9.3. Vastutus käesoleva maksumääruse rik-
kumise eest tuleneb Maksukorralduse sea-
dusest.

10. Rakendamissätted
10.1. Määrus avaldatakse ajalehes “Viimsi
Teataja” ja Riigi Teataja elektroonilises and-
mekogus.
10.2. Määrus jõustub 01.08.2004.a.
10.3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavo-
likogu 19.08.1997.a. määrusega nr. 16 kin-
nitatud “Reklaami- ja kuulutusemaks Viim-
si vallas”.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 6
Viimsi Vallavolikogu 09. detsembri 2003
määruse nr 40 “2004. aasta eelarve kinnita-
mine”
muutmine ja 2004. aasta I lisaeelarve kinni-
tamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja lin-
naeelarve seaduse § 23 ja § 24 lg 3, tulene-
valt vajadusest viia 2004.a. eelarve koos-
kõlla rahandusministri 11. detsembri 2003.a.
kinnitatud määrusega nr 103 “Eelarveklas-
sifikaatorite kehtestamine” ja arvestades
Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 09. detsemb-
ri 2003.a. määrusega nr 40 kinnitatud Viim-
si valla 2004. aasta eelarvet vastavalt ra-
handusministri 11. detsembri 2003.a. kin-
nitatud määrusele nr 103 “Eelarveklassifi-
kaatorite kehtestamine” ning kinnitada
Viimsi valla 2004. aasta eelarve vastavalt
lisale nr 1 (kolmel lehel).
2. Muuta Viimsi Vallavolikogu 09. detsemb-
ri 2003.a. määrusega nr 40 kinnitatud Viim-
si valla 2004. aasta eelarvet ning kinnitada
Viimsi valla 2004. aasta I lisaeelarve vasta-
valt lisale nr 2 kahel lehel.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok, Volikogu esimees

2004 aasta Viimsi valla I lisaeelarve

I Suurendada tulusid kroonides
Koolitoit 603 000
Majandus- ja Kommunikatsiooniministee-

rium 539 000
Toetused riigilt eraldised tasandusfon-

dist 11 756 000
Toetused mitteresidentidelt 8 000
Suurendada tulusid kokku:

12 906 000

II Vähendada aastaalguse vaba jääki
Rahandus- ja fiskaalpoliitika 6 416 645

III Suurendada kulusid 21 734 725
Sh.
Sotsiaalhoolekande teenused puuetega
inimestele 45 000
Koolitoetus 200 000
Ühekordsed toetused 55 000
Toimetulekutoetus 117 155
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 100

000
Viimsi Keskkool -vald 536 111
Viimsi Keskkool-riiklik 8 077 090
Viimsi uus kool 1 016 037
Püünsi Põhikool-vald 259 121
Püünsi Põhikool-riiklik 1 784 405
Prangli Põhikool-vald 7 853
Prangli Põhikool-riiklik 357 005
MLA Viimsi Lasteaiad 702 924
Haridus-ja noorsootöö haldamine 207

000
Muusikakool 176 210
Kunstikool 55 000
Valla Raamatukogu 21 026
Prangli Raamatukogu 3 204
Prangli Rahvamaja 3 204
Muuseum 936 680
Üürimajade remont 55 400
Veetrasside ehitus 1 055 000
Tänavavalgustus 472 000
Heakord 250 000
Kanalisatsiooni trasside ehitus 155

000
Viimsi Saared 811 000
Teede ehitus –riiklik 539 000
Teede hooldus-ja remont 2 594 000
Päästeteenistus 100 000
Vallavalitsus 1 007 500
Valimised 35 800

IV Vähendada kulusid 2 412 080
Sh.
Pringi endine koolimaja 692 080
Eelkooliealiste laste toetus 400 000
Teede ehitus 1 320 000

13. aprill 2004 nr 7
Viimsi valla munitsipaalasutuste perso-
nali koosseisu, palgaastmestiku, õpetajate
palga alammäärade ja munitsipaalasutus-
te töötajate miinimumpalgamäärade kin-
nitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 6 lg 3 p 2 ja Vabariigi Valitsuse
04.02.2003.a. määruse nr. 37 “munitsipaal-
koolide õpetajate ametijärkude palga alam-
määrade kehtestamine” ning Viimsi valla
põhimääruse § 18 lg 1 p 37 alusel, Viimsi
Vallavolikogu määrab:
1. Tühistada 11. märtsi 2003.a. määrus nr.
10.
2. Kinnitada Viimsi valla munitsipaalasu-
tuste personali koosseis (lisa 1 kahel le-
hel). Muudatusi personali koosseisudes
viib sisse vallavalitsus munitsipaalasutu-
se hoolekogu ettepanekul.
3. Kinnitada Viimsi valla munitsipaalasu-
tuste töötajate palgaastmestik (lisa 2 kahel
lehel).
4. Kinnitada Viimsi valla munitsipaalasu-
tuste töötajate miinimumpalgamäärad 2004.
aastal (lisa 3 kahel lehel).
5. Asutuse juhil on õigus rakendada pal-
gaastmeid ja määrata lisatasusid aastaeel-
arves töötasudeks määratud summa piires.
5.1. Lisatasusid on õigus määrata täienda-
vate tööülesannete täitmise ja nõutavast
tulemuslikuma töö eest, mis on fikseeritud
asutuse palgatingimusi määrava isiku või
organi sätestatud tingimustel või kollek-
tiivlepingus.
5.2. Ühekordseid erieesmärgilisi lisatasu-
sid ja preemiaid, kusjuures asutuse kõiki-
dele töötajatele ühesuguse põhimõtte alu-
sel makstavaid ühekordseid lisatasusid,
makstakse samal alusel ka asutuse juhile.
5.3. Punktis 5.1. näidatud täiendavate töö-
ülesannete täitmise ja nõutavast tulemus-
likuma töö eest lisatasu maksmise määraks
kuus on pedagoogidele kuni 50% ja muul
personalil kuni 30% tema ametikoha pal-
gaastmele vastavast kuupalgamäärast.
6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok, Volikogu esimees

13. aprill 2004 nr 7
Volituste andmine perekonnaseaduses sä-
testatud eestkosteasutuse otsuste tegemi-
seks
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 22 lg 2 ja haldusmenetluse seaduse §
8 lg 2 alusel, Viimsi Vallavolikogu määrab:
1. Volitada Viimsi Vallavalitsust otsustama
perekonnaseaduses sätestatud Viimsi val-
la kui eestkosteasutuse pädevuses olevaid
küsimusi.
2. Määrus jõustub 16. aprillil 2004. a.
Madis Saretok, Volikogu esimees
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Konteinerite
asukohad
Ka sel aastal on kommunaalamet tellinud
suured konteinerid, et aidata inimestel
vabaneda talve jooksul kogunenud üle-
liigseist suuremõõtmelistest esemetest ja
hõlbustada kevadkoristustöid.

14 suurt prügikonteinerit paigaldas
vald Viimsi eri paigusse juba aprilli teisel
poolel. Alljärgnev tabel annab ülevaate
maikuu kavadest.

01-02.05.
Äigrumäe Äigrumäe tee pumpla

juures
Äigrumäe tee 2

Randvere Aiaotsa tee 11/13
nurgale
Kaevuaia tee 1
Silva tee ots
Randvere aedlinn
Niinepuu/Lännemäe
tee rist
30.04-2.05

Püünsi Püünsi staadion
8-9.05.

Pringi Ranna pood
Rummu/Saare tee nurk
Püünsi Koskla tee
Kooli tee lõpp
Vesiroosi ringtee

Rohuneeme Suur Ringtee
Rohuneeme sadam
Annuse tee
15-16.05

Haabneeme alevik Kaluri tee 6,8
Mereranna 4,6
Randvere tee 15
Haabneeme ranna
parkla
Männi/Sõstra nurk
Õuna/pihlaka nurk
Viimsi alevik Pargi põik
4,6
Aiandi tee 14
22-23.05

Muuga Kordoni tee
Puhkuse-Koduranna
tee ristmik
Randoja/Ojakääru tee
ristmik
Metsaserva tee

Metsakasti Raudrohu tee
Metsakasti põik 8

Miiduranna Miiduranna/Kalda tee
nurk
Kallaku tee
Tormi tee/Miiduranna
tee nurk

Viimsi Vallavalitsuse
määrused
26. märts 2004 nr 16
Tee nime ja aadresside määramine Haab-
neeme alevikus
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus mää-
ruse
1. Määrata Haabneeme alevikus Kesk tee
ja Kase tee nurgast Kõrgemäe II kinnistule
suunduva tee nimeks Kesk põik ja määrata
projekteeritavatele elamutele aadressid
vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt
13.01.2004.a. korraldusega nr. 9 kehtesta-
tud detailplaneeringule ja juurdelisatud
skeemile alljärgnevalt:
Kesk põik 1 elamu nr. 1
Kesk põik 2 elamu nr. 2
Kesk põik 3 elamu nr. 3
Kesk põik 4 elamu nr. 4
2. Kommunaalametil tähistada tee vastava
tähisega 01.augustiks 2004.a.
3. Maaomanikel tähistada aadressid vas-
tava tähisega 01. septembriks 2004.a.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

2. aprill 2004 nr 17
Teede nimede ja aadresside määramine
Lubja külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse
nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus mää-
ruse
1. Määrata Lubja külas Farmeri maaüksu-
sel teede nimed ja elamukruntide aadres-
sid vastavalt Viimsi Vallavolikogu 09.märt-
si 2004.a. otsusega nr. 32 kehtestatud de-
tailplaneeringule ja juurdelisatud plaanile
alljärgnevalt:
Karjakella tee 1 elamukrunt nr. 10
Karjakella tee 2 elamukrunt nr. 14
Karjakella tee 3 elamukrunt nr. 9
Karjakella tee 4 elamukrunt nr. 13
Karjakella tee 5 elamukrunt nr. 8
Karjakella tee 6 elamukrunt nr. 12
Karjakella tee 7 elamukrunt nr. 7
Karjakella tee 8 elamukrunt nr. 11

Arunurme tee 1 elamukrunt nr. 18
Arunurme tee 2 elamukrunt nr. 21
Arunurme tee 3 elamukrunt nr. 17
Arunurme tee 4 alajaam
Arunurme tee 5 elamukrunt nr. 16
Arunurme tee 6 elamukrunt nr. 24
Arunurme tee 7 elamukrunt nr. 15
Arunurme tee 8 elamukrunt nr. 20
Arunurme tee 9 elamukrunt nr. 6
Arunurme tee 10 elamukrunrt nr. 19
Arunurme tee 12 elamukrunt nr. 3
Arunurme tee 14 elamukrunt nr. 2

Arunurme tee 16 elamukrunt nr. 1

Kristlepa tee 1 Kaldasoo maaüksus
Kristlepa tee 2 reserv
Kristlepa tee 3 reserv
Kristlepa tee 4 reserv
Kristlepa tee 5 elamukrunt nr. 4
Kristlepa tee 6 reserv
Kristlepa tee 7 elamukrunt nr. 5
Kristlepa tee 8 elamukrunt nr. 22
Kristlepa tee 10 elamukrunt nr. 23

Anijärve tee 1 reserv
Anijärve tee 2 reserv
Anijärve tee 3 reserv
Anijärve tee 4 elamukrunt nr. 57
Anijärve tee 5 elamukrunt nr. 21
Anijärve tee 6 reserv
Anijärve tee 7 elamukrunt nr. 25
Anijärve tee 8 puurkaev
Anijärve tee 9 reserv
Anijärve tee 10 elamukrunt nr. 27
Anijärve tee 11 elamukrunt nr. 41
Anijärve tee 12 elamukrunt nr. 26
Anijärve tee 13 reserv
Anijärve tee 14 elamukrunt nr. 42
Anijärve tee 15 elamukrunt nr. 46
Anijärve tee 16 elamukrunt nr. 43
Anijärve tee 17 elamukrunt nr. 45
Anijärve tee 18 elamukrunt nr. 54
Anijärve tee 19 elamukrunt nr. 44
Anijärve tee 20 elamukrunt nr. 55
Anijärve tee 21 elamukrunt nr. 50
Anijärve tee 23 elamukrunt nr. 51
Anijärve tee 25 elamukrunt nr. 52
Anijärve tee 27 elamukrunt nr. 53

2. Kommunaalametil tähistada teed vasta-
va tähisega 01.septembriks 2004.a.
3. Maaomanikel tähistada aadressid vas-
tava tähisega 02. novembriks 2004.a.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau Eda Ilves
Vallavanem Vallasekretär

Tähelepanu, puuetega laste
pered!
19.-23. juulil toimub meie valla puuetega
laste peredele PERELAAGER Karaski
Keskuses Põlvamaal Viimsi Lions Klubi
ja Viimsi Vallavalitsuse toetusel.

Laagris on planeeritud tegevust nii
emadele-isadele kui lastele. Ees ootab gru-
pitöö vanematele koos psühholoogiga, te-
gevusteraapia lastele, teraapia vanemate-
legi ja väljasõidud lähiümbrusesse.

Registreeruda saab 1. juunini (piiratud
kohtade arv). Info: Sirje Kauts, tel 606 6825
ja 56 605 672, e-post kauts@viimsivv.ee
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EI SAA ME LÄBI LAULUTA…

5-6 aastaste vanuserühmas laulis end esikohale Kriss-Stina Vaidla ja noorimate
poiste seas kaheaastane Alger Ahuna, kes mõlemad on esinemist õppinud lauluõpe-
taja Maire Pedaku käe all.

VIIMSI LAULULAPS 2004
TULEMUSED
3 – 4 aastased
TÜDRUKUD POISID

I Gerli Kägi I Alger Ahuna
II Kaidi Hunt II Andre Ahuna

III Karl Kuusk
5 – 6 aastased
I Kriss-Stina Vaidla
I Ann Marii Närska
II Liina Ariadne Pedanik

7 – 9 aastased
I Monika Himma I - II Aleksander Mäeots
II Sylvia Krupp I – II Janar Jõgi
III Krislin Raik III Ivary Rebane

10 – 12 aastased
I Birgit Pärn I Andri Jääger
II - III Mirjam Pihlak
II - III Triinu-Liis Raudmägi

13 – 15 aastased
I Hille Savi
I Sigrid Luide
II Hanna Laura Kaljo
III Gretel Alver

16 – 18 aastased
I Kersti Tuulik
II Tõnis Hallaste
III Kadi Mik

Lauluvõistlus "Viimsi Laululaps 2004" on
üks olulisemaid varakevadisi kultuuri-
sündmusi meie vallas.

Ka 3. aprilli kaunis päikesepaisteline ilm
näis soosivat kõiki neid, kes kogu sügis-ke-
vadise hooaja laste lauluoskuse arendami-
sega ja laulude õppimisega ametis olnud.
Loodus tärkab uuele elule, päike loob hea
tunde ja meeleolu. Käes on hetk, kus valla
lastel ja noortel tuleb näidata, mida laulu-
klasside müstilises musikaalses õhkkonnas
omandatud on.

Juba kella kümnest alates võib silmata
Viimsi Huvikeskuse ruumides vilgast sebi-
mist. Lapsed ja nende juhendajad moodus-
tavad elava järjekorra, et korrakski proovida
läbi laul, mis varsti esitamisele tuleb. Ehk ka
selleks, et konkurentide valvsate pilkude all
oma lavakartusest üle saada. Pool tundi enne
lauluvõistluse algust saabub ka kolmeliik-
meline þürii: Taavi Esko (laulupedagoog
Kuusalust), Ruth Pauls (Harju Maavalitsu-
se kultuuri- ja sporditalituse peaspetsialist)
ja Rutt Ridbeck (Audentese Erakooli ning
Jüri Gümnaasiumi muusikaõpetaja).

Lauluvõistlus kulgeb kahes osas. Esi-
meses pooles astuvad võistlustulle 3-9 aas-
tased lapsed, võistluse teisel poolel on lava
10-18 aastaste päralt. Kui laulud lauldud ja
esinejad kuulatud, lahkub þürii nõupidamis-
te tuppa otsuseid langetama. Oma arvamust

sai avaldada ka publik. Selleks tuli täita sedel lemmiksolisti nimega ning lasta see hääletus-
kasti.

Viimsi Laululaps 2004 publiku lemmikuiks osutusid Kaidi Hunt, Liina-Ariadne Pedanik,
Sylvia Krupp, Birgit Pärn, Hille Savi ja Tõnis Hallaste. Positiivse arenguna tahaks välja
tuua asjaolu, et poiste osakaal võistlusel ja üldine huvi laulmise vastu on kasvanud.
Kokku osales Viimsi Laululaps 2004 lauluvõistlusel 58 lauljat, kellest võimekamad suunati
þürii valiku põhjal edasi Harjumaa lauluvõistlusele.

Viimsi Huvikeskus tänab kõiki lapsevanemaid, lauluõpetajaid, teadustajaid Dagmar
Mäed ja Kaarel Väljamäed, kohvikut Punane Baar ning kõiki teisi, kes lauluvõistluse
kordaminekule kaasa aitasid. Kena kevadet ja kohtumiseni järgmisel aastal!

Viimsi Huvikeskuse lähiaja tegemiste kohta saab infot ka koduleheküljelt aadressil:
www.huvikeskus.ee

Kalle Erm
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PUNANE

BAAR

Sünnipäevad

Pulmad
Peied
Asutuste peod ja üritused

Tel 609 1901

GSM 502 6091

Hinnad soodsad !

Kuni 50 kohta
Soojad toidud

alates 11.00

Nelgi tee 1

Avatud E-N kell 9-20 • R kell 9-24 • Laupäevaks reserveerimisvõimalus!

Lastele alates 8. eluaastast

Kavas:
guaðði- ja portselaanimaal, pisiplastika, klaasivitraaþ,
siidimaal ja muud huvitavat. Laagri maksumus 500.-

EEK. Kõik vajaminevad materjalid on hinna sees.

Tule ja proovi!

tel. 51 35 310 ; 6 232 891
Geitrud Toater

Info ja registreerimine:

14-18 JUUNI LASTE KUNSTILAAGER

VIIMSI HUVIKESKUSES (Nelgi tee 1)

Iga päev 11.00-14.00

Piilupesas oli
sünnipäevapidu
Viimsi Lasteaed Piilupesa sai 33-aasta-
seks.

Sünnipäeva tähistati pidulikult - õpe-
tajate abiga tõid lapsed lavale teatrieten-
duse, esineti laulude ja tantsudega, söödi
kohapeal küpsetatud torti. Ei puudunud ka
hiiglasuur ja kaunis pardipoja-kujuline tel-
litud tort.

Piilupesa on ilusaks ja mugavaks päe-
vaseks koduks üle 200 lapsele. Siin on hu-
bane ja meeldiv olla, on palju põnevaid üri-
tusi, laulude ja tantsude õppimist, on teat-
rietendusi nii väljapoolt kui oma maja esi-
nejatelt. Koos käiakse jalutamas ja loodu-
ses matkamas. Osavad ja oma tööle andu-
nud kokad valmistavad suurepärast maits-
vat toitu, mida lapsed hea isuga söövad.
Töötajate kollektiivis on sõbralikud oma-
vahelised suhted, on vastastikku abival-
midust ja ühiseid kooskäimisi.

Jääb vaid soovida Piilupesale veel pik-
kadeks aastateks sama edukat tegutsemist
ja jätkuvalt sellist õhkkonda, kus on hea ja
meeldiv olla nii väikestel kui suurtel, nii las-
tel kui nende abilistel ja juhendajatel.

Olga Allak

Tsirkuselaager on jõudnud
taas Viimsisse
7.-12. juunil toimub Viimsi Huvikesku-
ses (Nelgi tee 1) suur suvine tsirkuselaa-
ger.

Linnalaagri korraldab MTÜ Eksperimen-
taalse Liikumise Keskus, kellele sellise tsir-
kuselaagri korraldamine on arvult juba kuues.
Populaarsust on tsirkuselaagrid kogunud
Pirital, samuti oli hinnatud ka tunamullu Viim-
sis toimunud suvelaager.

Laagrisse on oodatud kõik 5 – 10 aasta-
sed lapsed, olenemata varasemast kogemu-
sest. Eesmärk on lastele luua tingimused fan-
taasia vabaks arenguks ja ennast tsirkuses
proovile panna. Osalejad saavad arendada
oma füüsist, koordinatsiooni, liikumist, sõ-
nakunsti, esinemisjulgust ja avardada silma-
ringi. Pakume lastele eakohast tegevust ning
seda professionaalsete tsirkuseartistide ju-
hendamisel. Meie eesmärk ei ole saavutada
kuue päevaga maksimaalne tase, vaid näi-
data lastele tsirkusekunsti mitmekülgsust
ning võimalusi. Iga päev on laagris kohal
akrobaatikatreener Heidi, õhuakrobaat Kaja,
tuleneelaja Marks ning kasvataja Marju. Kui
lapsel tekib huvi hakata edaspidi järjepide-
valt tsirkusega tegelema, siis on võimalus
liituda OMA tsirkusetrupiga.

 Lapsi ootame laagrisse esmaspäevast
reedeni alates kella üheksast. Päevad on täis
treeninguid, mänge ja puhkehetki. Üheskoos
süüakse ka lõunat. Laagripäev lõpeb kell viis
õhtul. Värsked tsirkuseartistid saavad laag-
ris õpitud oskusi demonstreerida juba laagri

viimasel päeval toimuval Suurel Tsirkuse-
etendusel, publikuks lapsevanemad, õed-
vennad ning sõbrad-tuttavad.

 Registreeruda saab laagrisse telefonil
5152159 ja meili teel: laager@omatsirkus.ee ,
kuhu lisage lapse nimi ja vanus, elukoht,
vanema või hooldaja nimi, kool/lasteaed ning
kontakttelefon ja e-maili aadress.

Kohtumiseni tsirkuselaagris!
Heidi Arge,

tsirkuselaagri juhataja
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Uus lastetuba Pirital
Emad teavad,  kui raske on leida väikesele lapsele paariks tunniks hoidjat. Eriti, kui on
vaja minna kiiresti asju ajama või juuksurisse, trenni, poodi. Nüüd on selleks lahendus!

Pirita keskuses Regati pst.10-2 avatud lastetuppa võivad lapsevanemad jätta oma
poole aasta vanuseid kuni 6-aastaseid lapsi. Lapsed on turvaliselt hoitud ning neil on
palju värvilisi mänguasju ja paar omavanust mängukaaslast, kellega midagi toredat ette
võtta seni, kuni emme ja issi oma asjadega tegelevad.

Samuti on võimalik pühapäeviti pidada lapse sünnipäeva koos lapsehoidjaga.
Pirita lastetuba on avatud E-L (aeg sõltub klientide enda soovist). Lisainfo ja lapse

tulekust teatamine telefonil 555 73 100.

LASTETOAS ON AVATUD USTE PÄEV PÜHAPÄEVAL, 2.MAIL KELLA 10 -15.
OLETE OODATUD.

Uusi võimalusi väikelastega peredele
Viimsi Lasteaia Pereklubis on üha rohkem
osalejaid. Kuna vanemad tahavad oma lap-
sega välja teiste sekka tulla ja koos tegutse-
da-lobiseda, on pereklubis juba toimunud ja
ka lähiajal toimumas mitmed muudatused.
Ikka seepärast, et peredele veelgi rohkem või-
malusi pakkuda ning soovidele vastu tulla.

 Aprillist alustas pereklubi beebide ja väi-
kelaste võimlemistundidega. Väikeste võim-
lejate käsutuses on redelite, mattide jm va-
henditega varustatud spordisaal, kus teid
ootab juhendaja Reet Post. Reet töötas va-
rem erahaigla Fertilitas beebide ujumistree-
nerina ning väikeste laste võimlemisõpeta-
jana. Kuna gruppides on veel üksikuid vabu
kohti, on soovijail võimalus end registreeri-
da.  Tunni hind on 50 krooni (ühe pere mit-
mel lapsel kehtib soodustus).

Võimlemistundide ajad:
Esmaspäeval: 17.45-18.30 – 1-3-aastased Pii-
lupesa lasteaias
Neljapäeval: 11.45-12.30 – 1-3-aastased Par-
gi lasteaias

12.30-13.45 – 7-kuu kuni 1-aastased Piilupe-
sas
13.45-14.30 – 2-nädalased kuni 6-kuused Pii-
lupesas

Registreerimine viimsipereklubi@hot.ee
või telefonil 56461279 (Kairi).

Pereklubist saab nüüd ka imetamisnõus-
tamist. Varem pidid emad nende küsimuste-
ga linna minema, nüüd saab abi ka kodu lä-
hedalt. Võib alati pereklubi vestlusringi ajal
kohale tulla, oma küsimus võimlemistundi
tulles esitada või kui on kiirem päring, võib
selle ka meili teel saata. Oleme võimlemis-
õpetaja Reet Postiga mõlemad Sünni ja Ime-
tamise Eesti tugiühingu liikmed ning imeta-
misnõustajad. Küsige julgelt!

Hetkel töötame selle nimel, et vestlus-
ringid-kooskäimised hakkaksid toimuma ka
beebiga peredele. Kui seni oleme oodanud
1-3 aastaste lastega peresid, siis sügisest
püüame hakata lapse tervise- ja arengutee-
malisi vestlusringe pakkuma ka 0-1 aastaste
laste vanematele.

Kairi Sõer
Pereklubi juhendaja

Viimsi Lasteaia Pereklubi
vestlusringi kevadtunniplaan:
11. mai: Lasteaia vastuvõtukorrast,
järjekorrast, rühmadest jms tuleb rää-
kima ja teie küsimustele vastama MLA
Viimsi Lasteaiad juhataja Aina Alu-
nurm.
25. mai – Esmaabi II, rääkima tuleb
Reet Rannu.
8. juuni – Ja ongi aasta läbi – mängi-
me ja lobiseme niisama.
Vestlusringi ühe korra maksumus on
15 krooni. Kohtumised toimuvad Par-
gi lasteaia saalis nimetatud kuupäeva-
del õhtuti kell 17.30-19.00.  Lähem
info internetist www.pargi.edu.ee või
telefonil 56461279. Vestlusringi ei ole
eelregistreerimine vajalik.

Viimsi vallas
registreeritud
sünnid
Evely Murekal ja

Mart
Roosmetsal
sündis 11.
märtsil poeg
MART ERIK

Irene Jakobsonil ja
Janno Siilbekil
sündis 4. märtsil
tütar SANDRA
LUCIA

Kaidi ja Tarmo Krimmil sündis 27.
veebruaril poeg GERT

Külle Arul ja Andrus Mägil sündis 15.
märtsil poeg ERIK

Signe ja Margus Trempil sündis 20.
märtsil poeg MARTEN

Regina ja Roland Valgel sündis 23.
märtsil tütar REBECCA

Maarja ja Urmas Kaasikul sündis 22.
märtsil poeg KARL MARTIN

Kaire ja Rainer Innosel sündis 5. märtsil
poeg RALF

Larissa ja Nikolai Mihhaljukil sündis 27.
märtsil poeg DENIS

Anneli Allamil ja Janek Popellil sündis 12.
märtsil poeg RASMUS

Annika Urval ja Andres Ronk'il sündis 31.
märtsil tütar ELIS

Ave Freibergil ja Marko Ollikul sündis 3.
aprillil poeg OSCAR

Maria-Elfriede ja Mart Pertelil sündis 10.
aprillil poeg MART-MARTIN

Katrin Sibulal ja Aivar Murrikul sündis 31.
märtsil poeg LARS

Kairit Volmeril ja Randu Riibergil sündisid
16. märtsil kaksikud ROBERT ja MARIE

Regina ja Gunnar Vainul sündis 8. aprillil
tütar JENNY
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Marsruuttakso nr. 255 uus maikuu
sõiduplaan

Viimsi Haabneeme Tallinn
9:20 9:30 10:00
10:20 10:30 11:00
11:20 11:30 12:00
12:20 12:30 13:00
13:20 H
15:20 15:30 16:00
16:20 16:30 17:00
17:20 17:30 18:00
18:20 18:30 19:00
19:20 19:30 20:00
20:20 20:30 21:00
21:20 H

Maikuus on muudatusi busside sõidugraafikutes Maikuu spordikalender
1. mai 10.00 Püünsi küla

spordiväljakute koristustalgud ja

võistlused

1.mai 13.00 “Euroopa ru:llib”

rulluisutamine, Tallinnas

8.mai 12.00 18.VIIMSI JOOKS, Same

Sport staadionil Haabneemes

12.mai  Harjumaa meistrivõistlused

valikorienteerumises, Kodasool

15.mai  Harjumaa noorte

meistrivõistlused kergejõustikus,

Tallinnas

19.mai  TV10 Olümpiastarti

Harjumaa III ja IV etapp, Tallinnas

19.mai Harjumaa meistrivõistlused

suundorienteerumises, Jägalas

22.mai 12.00 Tervisetund

kepikõnniga ,Rohuneeme puhkealal

24.mai 16.00 VIIMSI III MAASTIK,

võistkondlik jooks, start-finið Püünsis

Info võistluste kohta ja

registreerimine: spordimetoodik

Tiia Tamm, tel 60 90 980 ja 51 965

243, tiia@viimsivald.ee

29. mail kell 18.00
Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1

rahvatantsurühma "Valla-alune"

Esinevad Viimsi Huvikeskuse
rahvamuusikud ja -tantsijad

ning külalisesinejad

Sissepääs tasuta

15. aastapäeva
KONTSERT

Alates 1. maist lõpetab tegevuse maakon-
nabussiliin nr 22 Tallinn - Rohuneeme - Tal-
linn. Liini nr 260 reiside arv sellel liinil suu-
reneb tööpäeviti 8, laupäeviti-pühapäeviti 10
reisi võrra. Lisaks on lubanud AS Harjumaa
Liinid panna 1. maist alates täiendavalt liini-
le nr 114 reisid väljumisega Rohuneemest
kell 7.10 ja 7.50 ning väljumisega Tallinnast
kell 16.50 ja 17.30.

Mai algusest väheneb maakonnabussi-
liini nr 255 reiside arv 10-ni, samal ajal pike-
neb liini liikumistee ca 5 km võrra. Tänu sel-
lele paranevad sõiduvõimalused Viimsi ale-
vikus ja Lubja külas.

Suvel algav Viimsi - Randvere tee II eta-
pi rekonstrueerimine toob kaasa olulised
muudatused liinide nr 115 ja 115A liikumis-
teel. Alates 1. juunist on kavandamisel muu-
ta liini nr 115 liikumisteeks Tallinn - Meriväl-
ja - Haabneeme - Leppneeme - Haabneeme -
Merivälja - Tallinn  ning liini nr 115A liiku-
misteeks Tallinn - Mähe - Hansunõmme -
Tammneeme - Leppneeme - Tammneeme -
Hansunõmme - Mähe - Tallinn.

Maavalitsus on lubanud suurendada riik-
likku dotatsiooni liinidele nr 115 ja nr 115A
ning muuta liin nr 114 Tallinn - Rohuneeme -
Tallinn kommertsliiniks. See võimaldab suu-
rendada reiside arvu neil liinidel.

Indrek Mäeküngas,
 kommunaalameti juhataja

Kelvingi lasteaed otsib

ÕPETAJA  ABI

CV palume saata

Meresihi tee 4, Kelvingi küla.

Info tel 56 159 605 ja

607 6083, Merike
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Viimsilased teel Olümpiale

Soodimees Maiki (pildil vasakul) ja roolimees Maria treeningsõidul koduvetes

Augusti lõpus toimuvatele olümpiamängu-
dele on seadmas oma samme ka kaks
viimsilast. Üks nendest, Maiki Saaring,
on põline Viimsi elanik ja teine, Maria
Veessaar, on teist aastat Viimsi keskkoolis
õpetaja.

Maiki ja Maria on purjetanud üle 15
aasta. Nende esimeseks treeneriks oli Märt
Loog, kes on tuntud praegu  soome purje-
tamiskoondise peatreenerina. Viimased 9
aastat juhendab neid Ott Kallas.  Purjeta-
misteekond algas klassis “Optimist”. Kui
see paadiklass liiga väikseks jäi, istuti ühi-
selt tunduvalt suuremasse paati. Kuna tüd-
rukud mõlemad olid suhteliselt väikest kas-
vu, siis esimesed paar aastat tegeleti pea-
miselt „ujumisega“. Vaiksemate tuultega
aga õnnestus neil nii mõneski märgis ven-
dasid Tõnisteid edestada. Esimene sära-
vam tulemus tuli 1997. aastal, kui võideti
juunioride maailmameistrivõistlustel hõbe-
medal ja juunioride Euroopa meistrivõist-
lustel pronksmedal.

Maria ja Maiki on seadnud endale kõr-
ged eesmärgid - jõuda olümpiamängudele
ning seal tubli tulemus välja sõita. Selle
nimel on tööd tehtud viimased 8 aastat.
Neli aastat tagasi Sydney olümpiale ei pää-
setud, siis jäädi esimese riigina ukse taha.
Tüdrukud peavad maailmas rinda pistma
proffesionaalidega, kel purjetamine igapäe-
vatööks. Meie geograafiline asend ei soo-
si eriti purjetajaid – kui enamus riikides saab
purjetamisega tegeleda aastaringselt, siis

Eestis kestab hooaeg 1. maist oktoobrini.
Maria ja Maiki on mõlemad koolis õpe-

tajad. Talvised füüsilised treeningud alga-
vad pärast tööpäeva lõppu. Tänu mõist-
vatele tööandjatele ja toetajatele on purje-
tajatel  olnud võimalik viibida külmal ajal
lõunapoolsetes riikides treeninglaagrites ja
võistlustel. Sel aastal on purjetüdrukud
osalenud juba ligi kahekuulises treening-
laagris ja võistlustel. Hooaeg algas nende
jaoks hästi, sest neljast võistlusest kaks
lõpetati esikohaga.

2004. aasta on olümpiaaasta ja seega
on Maiki ja Maria seadnud oma paadivöö-
ri Ateena poole.

Maikuus algavad Horvaatias
mailmameistrivõistlused, kus eestlastel on
võimalus saada endale olümpiapääse. Tä-
naseks on jagatud piletid 15-le riigile. Olüm-
piale pääseb klassis „470“ 20 naistepaat-
konda. Veel on võimalik lunastada pääse
viiel riigil, kuid soovijaid on vähemalt 15
maad. Maria ja Maiki enda sõnul on olüm-
pianormi täitmine reaalne.

Aprillis on kavas võistelda Prantsus-
maal Hyerese regatil, mis on ka viimane jõu-
proov enne algavaid maailmameistrivõist-
luseid Zadaris, Horvaatias.

Kaasajal on tippsporti võimalik teha
ainult tänu toetajate abile. On ju karm pa-
ratamatus see, et tippu jõudmiseks kulub
ka palju raha. Üheks toetajaks on olnud
läbi aastate ka Viimsi Vald. Jälgige tüdru-
kute tegemisi aadressilt www.est9.ee

PAREMAD TULEMUSED
1996 Juunioride MM, 5. koht
1997 Juunioride MM, 2. koht

Juunioride EM, 3. koht
1998 Trapez regatt Saksamaal, 1. koht

üldarvestuses
1999 Universiaad, 7. koht

Austrian Lakes Week , 1. koht
2000 EM, 17. koht
2001 EM, 18. koht
2002 EM, 16. koht

Tallinna 470 Regatt, 5. koht üldar-
vestuses ja 1. koht naistest

2003 EM, 15. koht
Eel-Olümpia, 16. koht
Olympic Garda Regatt, 3. koht

2004 Zadari regatt, 1. koht
Spliti regatt, 1. koht
Eesti Meistri tiitel üldarvestu-
ses aastatel 1999, 2001, 2002 ja
2003.



Viimsi Teataja   17

Selle kevade suurim ja parim sportlik
noorteüritus

VIIMSI III MAASTIKVIIMSI III MAASTIKVIIMSI III MAASTIKVIIMSI III MAASTIKVIIMSI III MAASTIK
24.mail, start kell 15.00

Osaleja info:Osaleja info:Osaleja info:Osaleja info:Osaleja info:
• Maastikumängu algus ja lõpp Püünsi

Põhikooli juures
• Mäng toimub peamiselt Rohuneeme

metsade vahel
• Võistlus kolmes vanuserühmas: 6. – 9. klassi

noored, 10. – 12. klassi noored ja täiskasva-
nud

• Võistkonnas on 5 liiget, kellest vähemalt 2
on tüdrukud/naised

• Auhinnad viivad parimad võistkonnad SPA
tervisekeskuse ujulasse, Viimsi kardikesku-
sesse ja Coca-Cola Plazasse

Otsi 4 head sõpra ja registreerige end hilje-Otsi 4 head sõpra ja registreerige end hilje-Otsi 4 head sõpra ja registreerige end hilje-Otsi 4 head sõpra ja registreerige end hilje-Otsi 4 head sõpra ja registreerige end hilje-
malt 21.mail ühes järgnevatest kontrollpunk-malt 21.mail ühes järgnevatest kontrollpunk-malt 21.mail ühes järgnevatest kontrollpunk-malt 21.mail ühes järgnevatest kontrollpunk-malt 21.mail ühes järgnevatest kontrollpunk-
tidest:tidest:tidest:tidest:tidest:
• Viimsi Spordihall, Tiia Tamm, tel 60 90 980
• Püünsi Põhikool, Leho Rohtla, tel. 60 66 919
• Viimsi Noortekeskus, Nelgi tee 1, tel 60 66 826
• Viimsi Vallavalitsus, Kadi Bruus, tel

60 66 824

Seal nad on, kaua juhtpositsioonil, aga lõpuks neljandaks jäänud Viimsi ühesuu-
na-võistkond. Ees Toomas Kull, siis Jann Alver, Mart Järvet, Kadi Bruus, Reet
Järv, Kristo Kallas. Taamal loeb rütmi Kaido Metsma.

Püünsi kuues spordipäev...
... algab nagu ikka talgutega ja spordiväljakute ümbruse
koristamisega 1. mail.

Kui on kaks tundi tööd tehtud, siis kell 12 algavad võistlused
korvpalli vabavisetes ja tennises. Kell 15 kohtuvad jalgpallis Haab-
neeme ja Püünsi.

Korvpallis kaitseb võitu mullu noorim võitja Indrek Lainjärv, ten-
nise üksikmängus Tõnu Kalvik ja Mariel Eliste. Tänavu lisandub ka
segapaarismäng. Kui jalgpallis sai esimene kord Püünsi loobumis-
võidu ja kõik järgmised võitis, siis eelmine aasta pööras mänguõnn
pärast 2:0 seisu Püünsile selja ja ta kaotas 4:12.Vaevalt võõrustaja
sellega lepib. Igatahes harjutamine juba käib.

Kõik on teretulnud!
Mati Eliste,

talguline ja tennisist

Spordiuudised
Harjumaa meistrivõistlustel VÕRKPALLIS
mängisid Viimsi mehed ja naised Loo spordihoones. Osavõtjate roh-
kuse tõttu (meeskondi 16 ja naiskondi 6) kulus meistrite selgitami-
seks kaks nädalavahetust. Viimsi Sylvesteri-nimeline meeskond oli A
grupi II alagrupis küll võitja, kuid kvalifikatsioonis jäi alla Jüri Spordi-
klubi II meeskonnale, loovutades sellega ka oma koha võidule pürgi-
jate seas.

Harjumaa meeskondadest oli sel aastal parim Rahvaspordiklubi
Loo,Viimsi mehed jäid Keila Tempo; Jüri Spordiklubi III ja Saue Võrk-
palliklubi meeskondadega jagama 5.-8. kohta. Naiskondade alagrupi-
mängudelt tuli Viimsi valla naiskonnale küll võit, aga finaalmänge
enam mängida ei saanud, sest Eesti Võrkpalli Rahvaliiga samal ajal
toimuvad finaalmängud võtsid enamuse võistkonnaliikmeid ära.

Maakonna võistlustel jäädi seega tänavu 4.kohale. Parimaks nais-
konnaks tuli Piirivalve Spordi Keskklubi.

Harju Talispordipäevadel
19. märtsil kogunesid Harjumaa valdade töötajad ja volikogude liikmed Kõrvemaa
Matka-ja Suusakeskusesse, et 14. korda omavahel mõõtu võtta talispordialadel.

17 võistkonda, nende seas ka Viimsi valla esindus, rivistusid kõigepealt pidulikuks
avatseremooniaks, et siis edasi enam-vähem tõsiste lumealadega jätkata. Autode lume-
rajasõidus jäi meie esindus 15. kohale; kombineeritud teatevõistluses tuli 8.koht; suu-
satamise teatevõistluses 4.koht; liulaskmises 13.koht. Ühesuusasõidu 4.koht tõi meie
võistkonna üldkokkuvõttes 8. kohale. Tubli panuse andsid Enn Sau, Jaan Alver, Too-
mas Kull,  Kristo Kallas,  Mart Järvet; Kaido Metsma, Kadi Bruus, Reet Järv, Katrin
Jalast ja Irja Roots.

Aegviidu vald võttis sel korral võidu ning on järgmiste talimängude toimkonnas.
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Harjumaa  noorte meistrivõistlustel MALES
osales Viimsist rõõmustavalt palju lapsi.

Koolivaheaja tõttu jäi osa noormaletajatest
oma esimesest suuremast võistluskoge-
musest küll ilma, aga järgmisel aastal ollak-
se jälle  kogenum. Lastevanemate initsia-
tiivil  algasid eelmise aasta novembrikuus
Viimsi Keskkoolis maletreeningud Paul
Kerese Maleklubi treenerite Iivo Nei ja Vik-
toria Lehtmetsa juhendamisel.

Napi viiekuuse treeningupagasiga
nüüd esmakordselt malelahingutesse min-
digi, treenerid toetuseks kaasas. Et tütar-
lapsi oli osalejate hulgas vähem, oli suu-
rem medalilootus meie Kristina Ehalal. Nelja omavanuse seas saavutas ta 2. koha ja
hõbedase medali. Alla 14-aastaste poiste seas sai Juhan Papagoi  7 konkurendi  hulgas
4. koha.Kümneaastaste ja nooremate poiste seas sai Mikk Laanes 7.koha, Markkus
Pekkenen 8.koha, Kristjan Sulger 10.koha ja Nikita Jetskalo 11.koha. Treeningud jätku-
vad ja järgmisel aastal jagub medaleid kindlasti ka meie poistele.

Malehuvilistele poistele-tüdrukutele teadmiseks: male on mäng, mis eelkõige aren-
dab mõtlemist ja mõjub hästi keskendumisvõimele. See tuleb kasuks koolis õppimisele
kui ka mida iganes muud tehes. Kui keegi soovib liituda maleklubiga ja osa võtta
maletreeningtundidest, siis palume võtta kontakti telefonil 5153484.

VIIMSI  MEISTRIVÕISTLUSED
LASKMISES
peeti SAME SPORT lasketiirus 6. aprillil. Noo-
rematel, kuni 14-aastastel oli kavas 10m distant-
silt 7 lasku õhupüstolist.

Et tütarlapsi selles grupis ei osalenud, saab
ära märkida vaid poiste paremad tulemused: 1.
Danel Juhanson 29 silma;  2. Tanel Pärnamaa
26 silma; 3. Mikk Pinnonen 18 silma.

Teistel osalejatel tuli lasta 25m distantsilt  7
lasku sportpüstolist. Neidude parim tulemus -
Merit Seifing - 8 silma. Naiste parimaks osutus
Ingrid Roht 49 silmaga ja vetranidest- Tiia Tamm
53 silmaga, 2.Imbi Savi - 45 silmaga. Noormees-
te 1. Tõnis Hallaste 47 silma; 2. Kalev Kask 32
silma; 3. Taavo Schmidt 13 silma. Meeste 1.
Mart Felding 58 silma; 2. Sven Arop 55 silma; 3.
Rommy Rand 54 silma. Meesveteranide 1. Mait
Luha 58 silma; Jaan Varter 46 silma ja sama tule-
musega 3. Mati Märtson.

VIIMSI  3 : 3 KORVPALL
toimus saalitingimustes esimest korda ning
osalejate ja korraldajate meelest võib jät-
kuda ka järgmistel aastatel.

Noorte ja täisealiste võistkondi tuli kok-
ku 19. Kõige noorematest,1992/93 sündi-
nud poistest saavutas esikoha Korvpalli-
klubi Viimsi I võistkond: Kristian Kalle;
Marten Randma;Aleks Aasma; Sander
Lind. Teine koht läks Viimsi klubi II võist-
konnale (Viktor Veertee;Hannes Lember;
Mihkel Ruubas), kolmas koht külalisvõist-
konnale Piritalt (Bruno Roosinurm; Johann
Saarts; Joan Kangro; Rasmus Kala).

Vanemate poiste grupis olid  võitjad Pi-
rita Palliklubi II võistkond ( Kristo Veetamm;
Kaarel Jõeväli; Tarmo Trumm; Martin
Esko),teine koht Pirita Palliklubi I võist-
kond (Andreas Märtson;Indrek Kangur;
Andreas Velling) ning kolmas Korvpalli-
klubi Viimsi I (Kaur Haarde; Gert Sarv; Mih-
kel Kokk; Rauno Mäepea).

Noormeestest tuli esimeseks võistkond
Jooksjad (Andri Väljaots; Erkko Lepikmäe;
Kristofer Kask ja Lennard
Tuulmets).Teiseks  jäi võistkond Kõndi-
jad (Martin Talvari; Rain Joona; Kaspar
Kägu) ja kolmandaks - Jalutajad (Mikk
Raud; Maanus Raud;Sergei Bondarev).

Meeskondade parimaks tunnistati
Korvpalliklubi Viimsi (Tanel Einaste;Ahti
Roostalu; Meelis Teär), teine koht- XXL
(Ago Võsu;Urho Juhansoo; Tiit
Pullerits;Innar Kurvits); kolmas -AHTI
(Alo Kudeviita; Margus Hermaste; Timo
Viksi; Indrek Kaarlep).

Kõik osalejad said mälestuseks ilusa mee-
ne. Lisaks  Viimsi Vallavalitsusele aitasid auhin-
nalauda katta veel Viimsi Lihatööstus ja AS
Grape. Suur tänu sponsoritele ja teistele abilis-
tele Viimsi Spordihallist!

Harjumaa NOORTE meistrivõistlustel VÕRKPALLIS,

Maakonna meistrivõistlustel UJUMISES Kosel osales Viimsist 20 sportlast.

Kuldmedalile ujusid naistest Liisa Arusoo (100vabalt 1.09,42), Kristiina Arusoo(100
selili 1.24,82), naisveteranidest Ene Kivet (100vabalt 1.16,02; 100 rinnuli 1.32,12; 100
selili 1.30,78), meesveteranidest Aksel Luige (100 rinnuli 1.25,02) ning Viimsi teateuju-
mise naiskond - Kaja Masing; Ene Kivet; Liisa Arusoo ja Kristiina Arusoo - 4x50m
2.11,90.

Hõbemedaliga tulid koju  tütarlastest Kaja Masing (100m vabalt 1.15,71); naistest
Kristiina Arusoo (100vabalt 1.14,51), naisveteranidest Milvi Vaiksaar (100 vabalt 1.38,70;
100 selili 1.53,40; 100 rinnuli 1.57,91) ja meesvetranidest Jaan Ots (100 selili 1.47,53).
Kolmanda koha ja pronksmedali saavutasid tütarlastest Chris-Triin Tammiste (100va-
balt 1.20,14 ja 100 selili 1.33,10); naisveteranidest Anu Niinsalu (100 vabalt 1.53,34 ja
100m rinnuli 2.16,54); meeste arvestuses Lauri Luks(100 selili 1.27,87); meesvetranidest
Enno Lekk (100 rinnuli 1.34,96) ja Jaan Ots (100 vabalt 1.21,19.

Meeste 4x50m teateujumises jäi Viimsi võistkond - Jaanus Randlaht;Jaan Ots; Lauri
Luks ja Tiit Pappel - 4. kohale.

Tubli tänu Viimsi noorujujate ettevalmistamise eest Enn Lepikule!

taas Loo spordihoones, osales tütarlastest
9 võistkonda. Viimsi neiud - Triin Väljaots;
Elsa Saks; Liina Tasa; Liisa Tasa; Liis
Kuusk; Kadri Hirvesaar; Rena Traks ja
Heela Mõttus - saavutasid Võrkpalliklubi
Tefa järel teise koha. Eelmisel aastal võide-
tud esikoht tuli loovutada, sest regulaar-
sed treeningud on jäänud juba rohkem kui
aasta taha. Hoolimata suurest töökoormu-
sest leiab aga tütarlaste kunagine treener
Anu Karavajeva (pildil) ikka aega, et nii
tütarlastele kui naiskonnale olla moraalseks
ja füüsiliseks toeks.

Viimsi võrkpallisõprade poolt:
Kallis ANU! PALJU ÕNNE EESTI
MEISTRITIITLI (õigemini: kuldse
duubli) järjekordse VÕITMISE PUHUL!
Ole ikka  edasi
ka meie, Viimsi
võrkpallinaiste
süda ja hea
haldjas. Selleks
palju tervist ja
jätkuvalt
energiat!
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SAVANNI
PILJARDIPUBI

SAVANNI
PILJARDIPUBI

Avatud iga päev 12.00-23.00
Kaluri tee 3, Viimsi

Ruumide reserveerimine tähtpäevadeks
Tel 6090 492

9. mail on

algusega kell 12.00

piljardivõistlused

Vaadiõlu

Soodsad hinnad

UUS AIANDUSKESKUS
VIIMSIS
On avatud Miidurannas Muuli tee 8 (buss nr
1 lõpp-peatusest 'Merivälja' umbes 80m)

E-R 9.00-19.00
L 10.00-17.00
P 10.00-15.00

Müügil u 600 nimetust seemneid, erinevad
muruseemned, t ippsibul, mullad, väetised,
taimekaitsevahendid, plastikust istikupotid ja
külvikassetid, savipotid, keraamika. Suur valik
sibullilli ja roosiistikuid. Aianduskangad: katteloor,
varjutuskangas, peenravaip, multðiloor, kiled.
Aiatööriistad. Toalilled. Kilekasvuhooned ja
kastmissüsteemid.

Valmistume õuetaimede suurmüügiks. Müügile tulevad
puu- ja põõsaistikud, dekoratiivtaimed, viljapuud,
maasikataimed, püsi- ja suvelilled ja palju muud!

Teostame ka aiatöid: lõikame ja pritsime viljapuid,
pügame hekke, istutame toalilli, rajame ja niidame
muru, istutame ja hooldame taimi, ehitame teid ja
kaminaid.

AIANDUSHOOAEG ONALANUD, OLETE KÕIK
OODATUD!
Tel. 60 11 727, info@selteret.ee
Kodulehekülg: www.selteret.ee
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Alates
1. maist oleme

avatud
10.00-23.00

Teie

Viimsi Market

Parim valik suvelilli,
amplitaimi, tomati- ja
kurgitaimi

VIIMSI
AIANDIST

Lisaks hekitaimed, õunapuud, elupuud ja ilupõõsad,

mullad, väetised, potid, toataimed.

E-R 9-19

L 9-17

P 9-14

Tel 60 91 568.

Ootame Teid, AS Aikikor

Asume Viimsi vallamajast 400 m edasi - Nelgi tee 5.
Oleme avatud 7 päeva nädalas:

Uudis! Meil on sellest aastast ka müügikoht Viimsi
Haigla ja Grossi poe vahelisel platsil.

Jäätmekott

Prügivedu on uus
olmejäätmete veoteenus, mille eelis on
paindlikkus, mugavus ja operatiivsus.

täitumisel ...
helista Prügivedu Tallinn OÜtelefonil
saada e-mail
soorita tellimus kodulehelt

... ja teata aadress kuhu soovid tellida koti äravedu.

äraveo
:Tallinn, Viimsi vald, Harku vald

jäätmekotiga

äätmekoti

6 722 233

prygivedu@prygivedu.ee

www.prygivedu.ee

Jäätmekoti
teeninduspiirkonnad

kasutamisel:
Puuduvad pooltühjad konteinerid
Puudub konteineri rent
Puuduvad igakuised maksmist vajavad arved
Puudub kohustus konteinerit puhastada

J

Jäätmekoti
•
•
•
•

Ostes kaubandusest firma logoga
märgistatud
oled tasunud ka jäätmete äraveo eest!

Jäätmekoti

•
•
•

ATRAKTIIVSEIMA JA KAUNEIMA

VAATEGA TERRASS TALLINNAS

Paadil on 30. aprillil esimene sünnipäev. Tähtpäeva puhul

tõstab tuju ansambel Tempera, pakume külalistele sünnipäevatorti,

püsiklientidele üllatus!

avame Paadi suvehooaja. Maikuust on

kõigile külalistele avatud 160 kohaga rannaterrass koos suveköögiga, kus

pakume laia valikut grillitud liha- ja kalatooteid ning samuti eelmisel suvel

lemmikuks saanud värskelt suitsetatud kohalike Viimsi kalurite poolt püütud

kala.

Paadi esimesel korrusel on pubi 80 külastajale ja ülemisel korrusel 40-

kohaline restoran, kus pakume uuendatud menüüd ja jookide valikut.

SUURE SÜNNIPÄEVAPEOGA

Suvehoojale vastavalt uued lahtioleku ajad
P-N 10-24 ja R-L 10-01.00
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DetailplaneeringDetailplaneeringDetailplaneeringDetailplaneeringDetailplaneering
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

JUUKSUR

Sõpruse tee 2/Rohuneeme tee 2
Moeateljee I korrusel.

Heidy ja Reet ootavad oma praeguseid ja tulevasi kliente,
tel 6 091 642.

Massaaþ • depilatsioon • SPA kehahooldus • maniküür, pediküür •
silmade ja kulmude värvimine

Inglise kasutatud
riiete müük

4. mail, kell 12.00

Viimsis,
Kaluri tee 5.

Rannapere pansionaadis

asuv JUUKSUR meestele,

naistele ja lastele

asukohaga

Kesk tee 1, Haabneeme

on nüüd avatud ka

laupäeval

kella 10.00–14.00.

Võimalik värvida ka kulme

ja ripsmeid.

OÜ Krausberg otsib
oma objektile Viimsis

koristajatkoristajatkoristajatkoristajatkoristajat.

Tööaeg 7:30 - 20:00, 1 päev
tööl, 1 päev vaba (või 2+2).

Telefon tööpäeviti: 666 2424,
kella 09-17.

Töö algus - kohe!

ILUSALONG
• Juuksur kogu perele
• Maniküür
• Pediküür
• Kosmeetik
• Depilatsioon
• Ultraheli näohooldus

imendamise meetodil
• Spray päevitus, pruuniks

ohutult 20 minutiga

Müügil suur valik TIGI, Schwarzkopfi

ja MARIA GALLANDi tooteid.
Tule tutvu soodustustega kohapeal.

PAKUME TÖÖD JUUKSURILE

HOTELL ATHENA ILUSALONG

Sõpruse tee 9

Tel 6035 909 või 051 41 325

Kaunid kardinad, vahvad
voodikatted, toredad
toolikatted, pehmed padjad ...

Kõikvõimalikud sisustustekstiilid.

Aitame kujundada ja teeme valmis

ka!

Hinnad soodsad.

Tel 51 60 498 ja 609 12 54.

Viimsi Haigla

pakub tööd

MAJAHOIDJALE
(osalise tööajaga)

ja KOKALE

Info tel. 6059007

A&T Puhastusteenused hoiab
puhtust teie majas ja kontoris

• peseb aknaid,

• teostab puhastustöid ning

• hooldab ja peseb põrandaid.

Vaata lisainfot:
www.atpuhastusteenused.ee

Info ja kojukutsed: 501 9559, 521 0885

Puhtus on jõukuse mõõt!

A&T PUHASTUSTEENUSTE OÜ

E-R 10-20

L-P 10-15

501 9559, 521 0885

AVATUD:

Info ja kojukutsed:

• RIIETE KEEMILINE
PUHASTUS

• VAIPADE PUHASTUS JA
HOOLDUS

• TÖÖRIIETE KEEMILINE
PUHASTUS

• RIIETE LIHTPESU
• NAHAPUHASTUS JA

HOOLDUS

SUVE HINNAD!

VIIMSI MARKETIS
II korrusel

Dr. Merike Immato
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Prantsuse keele eratunnid Viimsis. Tel 601 6773
ja 523 0177.

���

Soovime suveks (juuni-august) leida 1a 6k poisile
mõnusat hoidjat, kes oleks nõus poissi hoidma
enda juures ja kus oleks ka teisi lapsi seltsiliseks.
Janne, tel 528 013 ja 609 1717.

���

Inglise keele eratunnid Viimsis. Kõik tasemed.
Tel 601 2404 ja 5811 0772.

���

Müüa küttepuid 30, 40 ja 50 cm. Hind 250 kr/m³.
Kohaletoomise võimalus. Tel 5645 9943.

���

3-kuune Tuule ootab keskealist hoidjat (soovita-
tav lasteaiakasvataja, pedagoogilise või meditsii-
nilise haridusega) mõned korrad nädalas, hiljem
pidevalt. Võimalusel oleks ka koduabiline majas.
Tel. 511 6112.

���

Ostan maad Prangli saarel. Tel 5666 4171 ja
657 6200. Aleksander.Kivi@mail.ee

���

Viimsis asuv õmblusfirma võtab tööle ÕMBLE-
JAID, töö ühes vahetuses. Info tel 5660 3552.

���

Metalli koristamine. Tel 5695 7713, Aleksander.
���

Müüa kuivatis kuivatatud küttepuud võrkkotis 16-
23 kr/kott. Tel 523 8852.

���

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud vastavalt teie
soovitud mõõtudele. Võimalik tellida kuni 14m³,
ettetellimise võimalus. Tel 5800 7700.

���

Soovin 1-toalise korteri Viimsis vahetada või
müüa 2-toalise vastu samas piirkonnas.
Tel 609 1148.

���

KÜ Mereranna 2 kuulutab välja konkursi MAJA-
HALDURI leidmiseks. Elamispind 8000m², üld-
pind 11000m², 102 korterit, 14 trepikoda. Soo-
viavaldused saata hiljemalt 10. maiks faksil 601
1722 või aadressil Mereranna tee 2-88 Haabnee-
me. Info telefonil 5197 8175.

���

Teen rullmaterjalist lamekatuseid.
Tel 5646 9698.

���

Soovin üürida suvekuudeks 1-2 toalist korterit
(võib ka ahjuküttega) Viimsis või Haabneemes.
Tel 525 9006, Kärt.

Haiglatarbeid tootev ettevôte pakub tööd 1-2
naisele. Info tel. 609 0566 kl. 9-14, Liivia.

���

Müün LOOMASÕNNIKUT (7t - 700 krooni, 15t
- 1200 krooni) koos kohaletoomisega, mulda.
Tel 5814 1936 ja 670 1290.

���

Pakume tööd aednikule Haabneemes 4 tundi nä-
dalas. krundi suurus 1100 m². Tasu kokkuleppel.
Helistada alates 18.00. Tel 501 2023 või
601 0280.

���

Vajame koduabilist Viimsis. Tel 504 1069 ja
501 4487.

���

Pakume tööd Viimsis asuvasse tööriistalaenutus-
se. Töö iseloomu ja töötingimuste kohta info tel
502 6357.

H A M B A R A V I
P R A K S J A K Ü Ü T S

Dr. Merle Küüts 51 10 912
Dr. Kristiina Praks 52 73 834

Kaluri tee 3

VIIMSI

6 09 08 91

(alates 63. eluaastast Haigekassa soodustus)

Laste hambaravi

Implantaadid
Kirurgia
Proteesitööd

Täiskasvanute hambaravi
(kuni 19. eluaasta Haigekassa lepingu alusel tasuta)

Viimsi Tervisekeskuses

Avatud E-R 9.30-18.00

L 9.30-14.00

Suur valik prille ja muid
optikatooteid.

OPTIKAPOOD

Silmaarst võtab vastu esmaspäeval,
teisipäeval ja reedel.

Registreerida telef. 6061031

Moeateljee
Rõivaste parandus, rätsep, nahaõmblemine, õblustarvikud, valmisriided.

Avatud tööpäeviti kella 10-18-ni.

Sõpruse tee 2 II-korrusel

Telefon 6020350 ja 56500377

Haabneemes

NB! Müüa riigilipud, vimplid, veesõidukite lipud.

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.

HAUAKIVID JA
KIVITÖÖD

Mähel, Kummeli tee 103
VAHUR RAIDMA
Tel 63 93 103
GSM 052 47 103
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Südamlikud õnnesoovid
maikuu hällilastele!
HELENE-VILHELMINE REIMAN

21.05 89
ASTA SIKEMÄE 23.05 89
ROBERT  SILLA 19.05 87
SELMA KAARE 22.05 87
NIKOLAI KOZOLV 09.05 85
LEMBIT RAID 12.05 85
LINDA MÄEPEA 19.05 85
PAUL METSMA 26.05 83
ELMAR KARU 10.05 82
ILSE-HERMILDE LAUR 29.05 82
NATALJA MAKARKINA 01.05 81
ELLEN KOBIN 26.05 81
OSKAR TIRMAN 25.05 80
ESTER-JOHANNA TALUSSAAR

01.05 75
OLAF RASPEL 17.05 75
ARNO TAMM 19.05 75
JOHANNES-HILLAR SEPP 30.05 75
MAIE KIIRATS 01.05 70
ILLE-MALL LUKS 03.05 70
HELJO TIKKA 13.05 70
MAIMU OJA 01.05 65
MARET ANNUS 02.05 65
ANATOLI ARAKTÐEJEV 04.05 65
VALMAR MILK 04.05 65
ERVIN-JOHANNES PIIRISAAR

05.05 65
EHA PIHLAKAS 06.05 65
HELLE-MAI PÕLLUSTE 06.05 65
MAIE AETTIK 09.05 65
EVI ROOSMÄGI 09.05 65
MARE TUGEDAM 20.05 65
HELLE METS 26.05 65
EDA VOOGLA 27.05 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.

VIIMSI
KAUBAHOOV

Eripakkumised püsikliendile

Eripakkumised kuni kaupa jätkub.kehtivad kliendikaardi omanikele 01.05.2004–31.05.2004 või

Kauplus L 9 – 17 Tel. 6056 927 Fax 6091 341 Rohuneemeavatud E–R 8 – 18; tee 62, 74001 Viimsi
e-post viimsikaubahoov@hot.ee

Pinotex

puidukaitse

Kasvuhoone kile
2400*1.2mm

9.-
7.50

Kr/jm

Lille- ja köögivilja-
seemned, sibulad,
muruseemned

Turvas 200L
Kasvuturbad

50L ja 100L

-10% -10%

Fiskars

aiatööriistad

Aiakäru 85l

-10%

690.-

610.-

Kr/tk

Väetised Postkast

-10%

-10%

Kr/tk
375.-

325.-

Lugupeetud valikus aiatööriistu, köögivilja- jaaiapidajad! Pakume Teile suures
lilleseemneid, Ootame tutvuma!sibulaid, istutuspotte, ettekasvatusaluseid jne.


