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 6 (209)  VALLALEHT Neljapäev, 01 juuli  2004

Haabneeme kerkib uus elamukvartal Viimsi valla konkursi “KAUNIS 
KODU 2004” juhend
1. Eesmärk
Kodukaunistamise traditsioonide jätka-
mine ja arendamine, elukeskkonna puh-
tamaks ja kaunimaks muutmine.

2. Osavõtutingimused
Kandidaatide esitamise aeg konkursil 
osalemiseks on 1. juunist kuni 1. augustini. 
Ettepanekud tuleb edastada Viimsi Valla-
valitsusele kas postiaadressile, e-posti teel 
aadressil info@viimsivv.ee või tuua info-
saali sekretäri kätte. Ettepanekuid võivad 
esitada kõik kodanikud, korteriühistud, 
külavanemad.
Konkursile võib esitada Viimsi vallas 
asuvaid kodusid kahes kategoorias:
- eramu, suvila
- korterelamu, ridaelamu

3. Hinnatakse
1) krundi üldist heakorda
2) krundi üldist planeeringut 
3) objekti välishooldust, sobivust maas-
tikuga
4) hoonete arhitektuuri ja õue piirdeid
5) õueaeda ja haljastust
6) hoonete korrastatust, värvilahendusi
7) lipumasti olemasolu, riigilipu väljapa-
neku võimalust
8) jäätmeveo korraldust
9) dekoratiivelementide eksponeerimist 
(sepised, skulptuurid, välikaminad, post-
kast jms.) 
10) heakorda väljaspool krundi piiret.
Hindamine toimub 10 palli süsteemis.

4. Konkursi tähtajad
Ettepanekute laekumise tähtaeg 01.08, 
kodude hindamine 15.08. - 31.08. Pidulik 
auhindade üleandmine 22.09.

5. Viieliikmeline hindamiskomisjon 
vaatab üle esitatud ettepanekud ja fikseerib
kandidaatide lõpliku nimekirja.

6. Kandidaate hinnatakse 10 palli süs-
teemis, autasustamiseks esitatakse kolm 
paremat mõlemas grupis.  Komisjon võib  
välja anda ka eripreemiaid.

7. Auhinnafond
Auhinnafondi suurus on 30 000 krooni.

16. juunil panid AS Skanska EMV kinnisvaraarenduse divisjoni juht Kajar Kruus 
(pildil vasakult), AS NCC (Nordic Construction Company) Ehitus juhatuse esimees 
Toomas Aak ning Viimsi vallavolikogu esimees Madis Saretok nurgakivi Kõrgemäe 
II uusasumile Haabneemes.

Viimsi valla keskus võlub Toomas Aaki sõnul kinnisvaraarendajaid oma roheluse 
ja merelise asukoha ning hea kaasaegse infrastruktuuriga, kus kõik argitoiminguiks 
ja vaba aja veetmiseks olemas. “Haabneemes valmib aasta jooksul kortermajade 
minikvartal, kus oleme mõelnud ka mugavaile parkimisvõimalustele ja laste mängu-
väljakute rajamisele.”

Kortermajade ehituses on taas kindla koha kätte võitnud betoonpaneelid. “Betoon 
kui hea soojapidavuse ja heliisolatsiooniga ehitusmaterjal õigustab end põhjamaades 
igati,” põhjendas NCC tehnikadirektor Riho Kivimäe. “Tegemist on ju samuti loo-
dusliku materjaliga, mille põhielementideks liiv, killustik ja vesi.” 

Elamispinna ostuga kaasneb ehitajapoolne kaheaastane garantii, mille käigus tek-
kivad vead ilma kuludeta kõrvaldatakse, sõnas Arco Vara maakler Lauri Laanoja. 
“Ehituse käigus on võimalik kaasa rääkida nii korteri planeeringu kui siseviimistluse 
osas, mistõttu uus kodu kujuneb igaühe soovi kohaselt.”  • Kai Maran
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Meie valla elani-
kest valiti euro-
parlamenti Viimsi 
Vallavolikogu liige 
Tunne-Väldo Ke-
lam (pildil), kes 
erakond Isamaa 
liidrina sai Viimsis 
261 häält ja kokku 
üle Eesti 12 609 
häält. 

Paraku vastavalt seadusele tema volitu-
sed Viimsi Vallavolikogu liikmena seoses 
Euroopa Parlamendi liikmeks saamisega 
lõpevad. Täname hr. Kelamit  senise tubli 
töö eest meie vallas ja loodame, et oma 
mees Euroopas aitab kaasa koduvalla 
arengule ka edaspidi.

Viimsis võttis Euroopa Parlamendi 
valimistest osa kolmandik elanikest - 2709 
inimest, see on 36,7 %.

Eda Ilves, vallasekretär

Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a juulis. 
Kaastööd, reklaamid ja kuulutused palume esi-
tada hiljemalt kümme päeva enne ilmumist. 
Toimetuse kolleegium: Enn Sau, Madis 
Saretok, Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, Eino 
Pedanik. 
Toimetaja: Kai Maran
Nelgi tee 1, Viimsi 74001, Harju maakond
Tel 606 6833, GSM 5342 3579
faks 606 6800. 
e-post: kai@viimsivv.ee
Trükki toimetanud Kirjastuskeskus. 

Viimsi elanikest valiti 
europarlamenti Kelam

MLA Viimsi Lasteaiad
kuulutab välja konkursi 

järgmiste ametikohtade täitmiseks: 
õpetaja (Viimsi Lasteaed Piilupesa)

juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö 
alal (0,5; Püünsi La)

Leppneeme Lasteaed
(alustab tööd sügisel 2004.a.)

juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö 
alal (0,5)

õpetaja (4)
muusikaõpetaja (0,25)
liikumisõpetaja (0,25)

logopeed (0,25)
õpetaja abi (2)

majaperenaine (0,5)
peakokk (1,0)

Juhataja asetäitja ja õpetaja kandidaatidel 
palume esitada visiooni oma tööst.

Avaldusi koos CV-ga ootame aadressil 
Viimsi Lasteaed Piilupesa, Kaluri tee 10, 

Haabneeme 74001, Viimsi vald Harjumaa

Noorte töömalev alustas

Anne Talvari valla kommunaalametist 
jagas juuni teisel nädalal tööd alusta-
nud malevlastele esimeste töökäskude 
kõrval kätte ka logoga särgid, kokku 
annab vald sel suvel tööd poolesajale 
noorele. 

Sügisel valmib Leppneeme lasteaed
Sügisel tervitab mudilasi uus lasteaed Leppneemes. Väike kaherühmaline maja 
asub looduslikult kaunis kohas - ühel pool maja mets ja teisel mererannik. 

Leppneeme lasteaeda luuakse ka esimene munitsipaallasteasutuse sõimerühm 1,5 
- 3. aastastele lastele. Nii nagu kõigis MLA Viimsi Lasteaiad allüksustes on ka selles 
oma muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed ning ehk ka oma ringiline tegevus.      

Leppneeme lasteaed valmib juulis ning augustikuu on planeeritud sisustamiseks. 
Lasteaiatasu koosneb kolmest osast: osalustasu on 250 krooni, õppevahendite mak-
sumus 80 krooni ja toitlustus 400 krooni. 

Lapsi uude lasteaeda saab registreerida kolmapäeviti telefonil 6066930 või e-pos-
tiga La.Piilupesa@mail.ee.

Tere tulemast Leppneeme Lasteaeda!   •   Aina Alunurm, juhataja

Viimsi Lasteaed Piilupesa tänab 
Lauri Viiknat, kes kinkis kõigile 
lasteaia lastele ja töötajatele pileti 
tsirkusetuuri etendusele.

Viimsi Abikeskus aitab olmemuresid lahendada
Abikeskus annab vallarahvale asjakohast teavet argiküsimuste ning igapäevaste 
olmeprobleemide lahenduste kohta. 

Keskus suunab kommunaal- ja olmealased päringud edasi vastava teenuse osu-
tajale (vajadusel asjaomasele vallavalitsuse töötajale) või annab helistajale vajaliku 
telefoninumbri. Helistamine on kliendile kõnepaketikohase minutihinnaga. Politsei, 
kiirabi ja tuletõrje valdkondade info jaoks 
toimib lühinumber 112. 

Viimsi valla ja Päästeameti sõlmitud 
lepingu kohaselt saab abikeskuse numbrile 
14455 ööpäevaringselt päringuid esita-
da alates 1. juunist. E-posti aadress on 
14455@rescue.ee • Indrek Mäeküngas
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Tänud hea koostöö eest
Viimsi vallavalitsusel on heameel pikaajalise koostöö üle kindral Johan Laidoneri 
Seltsiga ning Laidoneri sõjaajaloo muuseumiga. 

Viimase suurema ühisprojektina võib näite tuua vabariigi aastapäeva ja Laidoneri 
120. sünniaastapäeva tähistamisest Viimsi Kooliteatri etendusega “Ma väga armasta-
sin, muu ei ole oluline”. Meeldiva koostöö tunnustuseks kinkis vallavalitsus seltsile 
auväärse seltsilipu.

Tasuta bussiliiklus üldlaulu- ja 
tantsupeole 
2. juuli 
12.30 Rohuneeme-Haabneeme-Viimsi-Tallinn
12.30 Leppneeme-Tammneeme-Randvere-Tallinn
17.30 Rohuneeme-Haabneeme-Viimsi-Tallinn
17.30 Leppneeme-Tammneeme-Randvere-Tallinn
22.30 Tallinn-Viimsi-Haabneeme-Rohuneeme
22.30 Tallinn-Randvere-Tammneeme-Leppneeme

3. juuli 
09.30 Rohuneeme-Haabneeme-Viimsi-Tallinn
09.30 Leppneeme-Tammneeme-Randvere-Tallinn
12.30 Rohuneeme-Haabneeme-Viimsi-Tallinn
12.30 Leppneeme-Tammneeme-Randvere-Tallinn
23.00 Tallinn-Viimsi-Haabneeme-Rohuneeme
23.00 Tallinn-Randvere-Tammneeme-Leppneeme

4. juuli 
11.30 Rohuneeme-Haabneeme-Viimsi-Tallinn
11.30 Leppneeme-Tammneeme-Randvere-Tallinn
17.30 Rohuneeme-Haabneeme-Viimsi-Tallinn
17.30 Leppneeme-Tammneeme-Randvere-Tallinn
19.00 Tallinn-Viimsi-Haabneeme-Rohuneeme
19.00 Tallinn-Randvere-Tammneeme-Leppneeme 
22.30 Tallinn-Viimsi-Haabneeme-Rohuneeme
22.30 Tallinn-Randvere-Tammneeme-Leppneeme

Vallavalitsus sõlmis selleks lepingud OÜ-ga Viimars 
ja AS-ga MTG.

On tähelepanuväärne, et lipp 
kingiti 22. juunil, päeval, mil  
kindral Laidonerile, Eesti vaba-
dusvõitluse suurkujule püstita-
ti esimene monument Viljandi 
lossimägedes. Ratsamonumendi 
üheks peamiseks initsiaatoriks oli 
kindral Laidoneri selts.

Lipp anti üle ja õnnistati To-
ris, Sõjameeste Mälestuskirikus, 
kus toimus ka võidutule tõrviku 
süütamise tseremoonia.

Jaan Alver

Vallavanem Enn Sau süütab võidutu-
letõrvikust valla jaanitule.

Vallavalitsus soovib kõigile ilusat suve ja kohtumiseni 2. augustil!

Pildid Kai Maran.

Falck turvab Prangli saart
Falck valvab juunist alates Prangli saa-
rel avalikku korda ning tagab esmase 
pääste- ja esmaabiteenuse. 

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse ja 
AS Falck Eesti vahel sõlmitud lepingule 
patrullib 1. juunist Prangli saarel ööpäe-
varingselt kaheliikmeline erivahenditega 
varustatud ekipaaž, mis lisaks korrakait-
sele on valmis kustutama väiksemaid 
põlenguid, päästma uppujaid ja andma 
vigastuste korral esmaabi. 

Lepingujärgselt teeb Falcki patrull 
saarel regulaarseid ringsõite ning viibib 
alati praamide saabumise ja väljumise 
juures, kontrollides koostöös praamikap-
teniga saarele tulevate ja sealt lahkuvate 
reisijate arvu. 

Võimalikud õiguserikkujad annab 
Falck üle Põhja Politseiprefektuuri töö-
tajatele, kes tulevad vajadusel ise saarele. 
Ekipaaži üks liige omab abipolitseiniku 
staatust. 

“Suveperioodil kasvab saareelanike 
arv tavaliselt sajalt neljasajani, mistõttu 
turvalisuse tagamine muutub eriti täht-
saks,” sõnas munitsipaalasutuse Viimsi 
Saared juhataja Ants Savest. “Põhiline on, 
et saareelanikud ja külalised võivad tunda 
end nüüd 24 tundi ööpäevas turvaliselt.” 
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Juunikuu Viim-
si vallavolikogus 
käis Harjumaa 
ühistranspordi-
keskuse asutamist 
selgitamas Harju 
Maavalitsuse ma-
jandusosakonna 
juhataja Aare Ets 
(pildil).

Mida tähendab maakondliku ühistrans-
pordikeskuse asutamine reisija jaoks? 

Täna sõidavad Tallinna linnaliinid ja 
maakonna bussiliinid teineteisest eral-
diseisvalt suuresti sellepärast, et liinide 
tellijad (omavalitsus, maavalitsus) on 
erinevad. See tähendab, et sõiduplaanid 
on omavahel sidumata ja reisijal on raske 
orienteeruda näiteks ümberistumisvõima-
lustes, piletihindades jms. Ühise (tellimis-) 
keskusega püüamegi erinevaid liinivõrke 
omavahel paremini siduda. Niisiis Tallinna 
linna ja maakonnabussiliinid saavad lähe-
mas tulevikus integreeritud ning nendel 
liinidel hakkab kehtima ühtne piletisüs-
teem. Viimsilasele tähendab see paremaid 
ümberistumisvõimalusi ja omavalitsuste 
ülest ühtset piletisüsteemi. Paranema peab 
ka teenuse kvaliteet ja informatsiooni 
kättesaadavus.

Kohalikud omavalitsused asutajatena 
delegeerivad oma senise rolli maa-
kondliku ühistranspordi kavandamisel 
keskusele. Kuidas nende hääl edaspidi 
asjade otsustamisel kõlama pääseb 
ehk kuidas peaks toimuma keskuse 
juhtimine? 

Võiks öelda, et Harjumaa Ühistranspordi-
keskuse asutamisega ühendavad kohalikud 
omavalitsused ja riik oma jõud selleks, et 
tagada reisijatele parim võimalik ühis-
transporditeenus pealinnaregioonis. Elu on 
näidanud, et üksi toimetamine ühiskondli-
kus transpordis ei õigusta, ühistranspordil 
on selgelt regionaalne iseloom. Kohaliku 
omavalitsuse hääl pääseb omavalitsuse 
piiride üleses transpordikorralduses Kes-
kuse puhul senisest märksa jõulisemalt 
esile, sest just valdade-linnade juhid hak-
kavad mittetulundusühingu üldkoosolekul 
otsustama dotatsioonisummade kasuta-
mise, maakonnaliinide piletihindade jms 
üle. Igal mittetulundusühingu liikmel 
sõltumata selle suurusest on üldkoosolekul 
üks hääl, st nii Viimsi vallal kui Tallinna 
linnal on üldkoosolekul võrdselt hääli. 
Keskuse juhatuse liikmed määratakse 
üldkoosoleku poolt.

Harju vallad soovivad ühiselt transporti korraldada

Kelvingi külavanem on Lindemann

Maapiirkondades on traditsiooniliselt 
oluline roll väikeettevõtjail. Kas Harju 
valdades tegutsevad väikevedajad sa-
muti keskusest kasu ja tuge saavad?

Täna pakub Harju maakonnas reisi-
jateveo teenust ligi 20 ettevõtet, valdav 
enamus neist 2-3 liiniga. Hoolimata 
üliliberaalsest ühistranspordiseadusest 
(liiniloa taotlemise hõlpsus, tellijast 
iseseisvate kommertsliinide rohkus jms) 
näitab turusituatsioon, et nõrgemad hakka-
vad ära kukkuma. Turg korrastub suuresti 
tõhusama järelevalve tagajärjel vedajate 
üle. Ennustan, et juba käesoleva aasta 
lõpuks on maakonnas paar-kolm vedajat 
vähem. Jätkajatel tasub perspektiivis kaa-
luda ühinemist või ümber orienteerumist 
kohalike ehk omavalitsuse siseste liinide 
(sh õpilasliinide) teenindamisele. Tulevas-
tele liinikonkurssidele põlve otsas tegijatel 
asja ei ole, sest reisijatele peab olema 
tagatud kvaliteet, aga paari bussi omanik 
seda ei suuda. Korraliku bussipargi soe-
tamine ja käigushoidmine eeldab suuri 
investeeringuid.

Harju maavanem esitas mai keskel 
majandusministeeriumile 38 miljoni 
krooni suuruse taotluse Harju maa-
konna ühistranspordi toetuseks 2005. 
aasta riigieelarvest. Kuna põhiosa 
taotletavast summast on kavandatud 
bussitranspordi doteerimiseks, siis kas 
on juba ka paika pandud toetuste jaga-
mise põhimõtted? 

Taotlusega püüab maavalitsus Viimsi-
le saada riigieelarvest raha ühenduse 
pidamiseks Prangliga, samuti busside 
soetamiseks puuetega inimeste veoks 
Harjumaal. Kuivõrd Keskuse asutami-
sega ühendavad maavalitsusega jõud ka 
Harjumaa vallad-linnad, siis seda tugevalt 
me suudame end maksma panna riigieel-
arvest raha taotlemisel järgmistel aastatel. 
Toetuste jaotamise põhimõtted aastaks 
2005 paneb paika Keskuse üldkoosolek, 
kuhu kuuluvad liikmesvaldade - linnade 
ja riigi esindajad. Üldkoosolek peaks 
kogunema esimest korda käesoleva aasta 
sügisel. Maavalitsus usaldab oma part-
nereid omavalitsusi ja annab Keskusele 
üle maakondliku transpordidotatsiooni 
suurusjärgus 19 miljonit krooni aastas, et 
ühistes otsustustes parimaid kollektiivseid 
lahendusi taotleda. 



Ühistranspordikeskuse asutamiskoosolek, 
kus määratakse juhatuse liikmed, on pla-
neeritud 31. augustiks.

Vallavalitsus sõlmis maikuus külavanema 
kohustuste täitmise lepingu Ants-Hembo  
Lindemanniga, kelle Kelvingi elanikud 
valisid külavanemaks 28. aprilli üldkoos-
olekul. 

“Olen püüdnud anda kõik oma jõu ja 
oskused selleks, et Kelvingi küla võiks 
kuuluda Harjumaa kaunimate hulka,”  
sõnas Lindemann. Möödunud aastal sai 
küla kümneaastaseks ja tunnistati Har-
jumaa külade konkursil “Ilus küla 2003” 

Kaberneeme kõrval kauneimaks külaks. 
“Oleme püüdnud luua lastesõbraliku kesk-
konna, rajanud jalgrattateed, mänguväl-
jakud ja spordiplatsid, sügisel avati meie 
külas ka oma lasteaed. Praegu on käsil küla 
ajaloost fotoarhiivi koostamine.”     

Tulevikust loodab Kelvingi külava-
nem, et peagi ehitatakse täis rohtukasva-
nud krundid ja kaugel pole ka aeg, mil ka 
Kelvingi saab gaasi ning koos jalgrattatee 
ja tänavavalgustuse rajamisega rekonst-
rueeritud Reinu tee. “Kõik kordaminekud 
on saanud võimalikuks tänu paljudele 
hea tahtega ja abivalmis inimestele, kes 
alati õigel ajal nõu ja teoga abiks olnud,” 
rõhutab külavanem.    

Lindemann on ka tänavune valla au-
tasu Viimsi vaal laureaat. Oma mälestusi 
valla iseseisvumisest ja algusaastate töö-
dest-tegemistest, samuti Kelvingi külas 
toimuvast on ta  Viimsi Teataja lugejatega 
jaganud septembrikuu ja märtsikuu lehe-
numbrites. 
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Tervisekeskus ootab taastusravile

Viimsi SPA Tervisekeskus ja Eesti Hai-
gekassa sõlmisid lepingu, mille kohaselt 
kompleksse taastusravi eest maksab 
haigekassa. 

Raviosakonna juhata ja  Maret 
Tammeka: “Võrreldes vabaajakeskuse 
ujumis- jt treeninguvõimalustega on 
viimsilased tervisekeskuse poolt paku-
tavaga ehk vähem tuttavad, küllap on 
selle põhjuseks ka teenuste hind. Nüüd on 
aprillikuust alates pere- või raviarsti saate-
kirjaga võimalik saada meie tervisekesku-
ses taastusravi protseduure tasuta, kui on 
tegemist kompleksse taastusraviga. Sellise 
kolme raviprotseduuri päevas nõudva 
kümne kuni 12-päevase ravikuuri tasub 
haigekassa. Saatekirjaga  tuleks esmalt 
pöörduda meie raviosakonna arstide poole, 
kes siis patsienti läbi vaadates juba teavad 
soovitada kõige sobivama raviplaani.” 

Mida raviviisi valikul silmas pidada?

“Taastusravis on kõige tähtsam liikumisra-
vi, kus inimene ise oma tervise parandami-
seks kõige aktiivsemalt kaasa saab aidata. 
Meie tervisekeskuses on olemas ka kõik 
võimalused vesivõimlemiseks, mis paraku 
paljudes teistes haiglates ja polikliinikutes 
puuduvad. Liigesehaiguste ja teiste tugi-

aparaadi haiguste puhul, samuti piirde- ja 
kesknärvisüsteemi haiguste korral ongi 
kõige suurem abi just vesivõimlemisest. 
See annab vajaliku koormuse lihastele, 
vähendades samal ajal liigeste ning lü-
lisamba, meie tugiaparaadi koormust. 
Vesivõimlemisele lisaks saab patsientidele 
määrata ka mitmesugust veemassaaži, 
nagu näiteks veealune duššmassaaž või 
ürdi-pärlivann, mis parandab vereringet ja 
leevendab valu. Krooniliste liigeshädade 
korral on hea kasutada ka soojusravi: 
parafiin- ja saviravi, mis parandavad ve-
reringet ja lõõgastavad lihaseid. Leping 
haigekassaga ei hõlma valuvaigistava ja 
põletikuvastase toimega laserravi ning 
magnetravi.

Hingamisteede haiguste, astma ja 
bronhiidi puhul on tõhus abi soolakamb-
rist, kus tolmpeeneks pihustatud soola 
sissehingamine avaldab toimet hingamis-
teede limaskestadele. Soolakamber on 
näidustatud ka mitmete nahahaiguste, nt 
psoriaasi puhul.

Meil on heameel, kui tänased soodsad 
ravivõimalused toovad tervisekeskusesse 
rohkem oma valla elanikke, ka neid, kes 
seni pole meie maja võimalusi veel kasu-
tanud.”  •  Kai Maran

Spanus Per Aquam – tervis 
läbi vee!

“ L o o d a m e ,  e t 
vallarahvas võ-
tab SPA keskuse 
omaks ja meie 
m a j a  h a k k a b 
viimsilastele peagi 
tähendama ter-
vist, sporti ja 
meelelahu-
tust,” sõnas 
tervise- ja 
vabaajakeskuse avamisel 2002. 
aasta maikuus “OÜ Viimsi Tervis” 
juhatuse esimees Peeter Kukk (pil-
dil), kes ise on Viimsi elanik juba 
üle 20 aasta.

Nüüd kaks aastat hiljem võib 
öelda, et ehitaja ootused on täitunud 
ja majast on saanud tõmbekeskus 
külastajaile kaugelt ja lähedalt, 
kuhu oma valla elanikud tulevad 
spordivõimalusi nautima meelsasti 
kogu perega.

“ L o o d a m e ,  e t 
vallarahvas võ-
tab SPA keskuse 
omaks ja meie 
m a j a  h a k k a b 
viimsilastele peagi 
tähendama ter-
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Uusi võimalusi taastusraviks 
Viimsi Haiglas

Aprillikuust töötab Viimsi Haigla ruu-
mides taastusravi ja rehabilitatsiooniga 
tegelev osaühing Adeli Eesti, kelle tege-
vussuunad on järgmised:

 Viimsi Haigla II korrusel töötab taas-
tusraviõde, kes massaaži ja arendusraviga 
saab aidata beebisid, kel on probleemid 
alanenud või liigse lihastoonusega, kes 
“rullivad” varbaid, ei taha õigel ajal 
pöörama, roomama, istuma ja kõndima 
hakata. Abi saavad väikelapsed, kes kõn-
nivad pöiad liigselt sisse- või väljapoole 
pööratult ja kel seljad kühmus.

 Teostatakse eri massaažitehnikaid 
(klassikaline-, segment-, punktmassaaž 
jpm) ka suurematele lastele ja täiskasva-
nutele leevendamaks valu, lihaspingeid, 
reguleerimaks lihastoonust lõtvade ja 
spastiliste halvatuste korral, parandamaks 
liigesfunktsionaalsust ja üldist enesetun-
net.

 Saab abi logopeedilt-kõneterapeudilt 
nii eesti kui vene keelt kõnelev laps ja täis-
kasvanu. Tehakse logopeedilist massaaži 
ja õpetatakse häält tekitama läbi logotre-
nažööri (spetsiaalne arvutiprogramm).

 Pikaajalise nohu-köha leevendami-
seks, astmahoogude vahelise perioodi 
pikendamiseks, vastupanu tugevdami-
seks infektsioonhaigustele ja allergiliste 
nahahaiguste vaevuste vähendamiseks 
soovitame soolaravi haigla I korrusel.

 Liikumispuudega lapsele ja täiskasva-
nule (laste ajuhalvatuse - PCI, ajutrauma, 
täiskasvanutele insuldi läbipõdemise järg-
selt) on sobiv õppida kehatüve sirutama 
ja õigeid liikumismustreid kasutama läbi 
antigravitatsiooni kostüümiravi. Abivajaja 
riietatakse koormuskostüümi, mis koosneb 
vestist, lühikestest pükstest, põlvetugedest 
ja jalanõust ning vajadusel mütsist. Spet-
siaalsete lingudega võimaldatakse õige 
keha ja jäsemete asend, millele järgneb 
treening põhimõttel: “uuristame augu kivi 
sisse”. Maailma kogemused antud taas-
tusravi metoodika kasutamisel on ainult 
positiivsed. Eestis kasutamisel jaanuarist 
2004.a.

 Abivajajaid võtab vastu psühholoog ja 
lastearst.

 Töötab tegevusterapeut.

Info ja registreerimine telefonidel: 6 544 
840  ja 56 154 505.

Riina Kallaste, taastusarst

Nüüdismeditsiin võimaldab sünnitada terveid lapsi (I)
Miks meil lapsi ei sünni, küsib nii mõnigi paar endalt pärast mõneaastast õn-
nelikku kooselu. Viljatus võib olla nii naise- kui mehepoolne ja põhjusi võib 
olla mitmeid. Tegelikult on lastetus üldlevinud meditsiiniline probleem, millega 
puutub kokku 10-15% paaridest. Negatiivse iibe tõttu on lastetuse ravi viimas-
tel aastatel omandanud Eestis eriti tähtsa koha, olles nii meditsiiniline kui ka 
sotsiaalne probleem.  

Selleks, et teada saada viljatuse põhjus ja seda ravima hakata, tuleb arstidel teha 
hulk uuringuid ja protseduure. Lastetuse põhjuste uurimisega on Eesti eri  meditsiini-
asutustes tõsisemalt tegeldud viimased kümme aastat.  

Tänavuse aasta aprillikuust tegutseb Viimsi Haiglas lastetuse ravi ja meditsiinige-
neetika keskus (AS Ferthal). Meie keskus on vanim lastetuse raviga tegelev erame-
ditsiiniasutus Eestis. Meie peamised tegevusvaldkonnad on lastetuse ravi, meditsii-
nigeneetika ja korduvate raseduste katkemiste ravi. Moodsad lastetuse ravimeetodid 
on andnud võimaluse sündida meie keskuses 230 tervel lapsel.  

Viljatuse tulemuslik ravi

Kasutame lastetuse ravis kõiki tähtsamaid nüüdisaegseid ravimeetodeid – hor-
moonravi, inseminatsioonid, kehaväline viljastamine (IVF), mikromanipulatsiooni 
meetod ja külmutatud embrüote siirdamine. 

Hormoonravi on lastetuse ravis efektiivne, kui lastetuse põhjus on munarakkude 
küpsemise häired. Inseminatsioone saab kasutada kergema mehepoolse viljatuse ra-
vis. Kõige efektiivsem viljatuse ravimeetod on IVF. Raske mehepoolse viljatuse ravi 
on tulemuslik mikromanipulatsiooni meetodil. Antud meetodit on võimalik lastetuse 
ravis kasutada isegi meestel, kelle seemnevedelikus puuduvad seemnerakud. Sellisel 
juhul on seemnerakke võimalik saada munandi koest. Lisaks on meestel võimalik 
säilitada oma seemnerakke juhuks, kui nende töö on seotud ohtudega viljakusele. Palju 
tähelepanu oleme lastetuse ravis pööranud ka külmutatud embrüote siirdamisele, mis 
muudab lastetuse ravi tõhusamaks ning odavamaks. Vajadusel kasutame ravis doonor 
muna- või -seemnerakke või loovutatud embrüoid.

Eestis sünnib keskmiselt sada IVF’i toel eostatud last aastas, mis moodustab ligi-
kaudu 1% kõigist vastsündinutest. Statistika järgi rasestub ning sünnitab lapse Euroopas 
ning ka Eestis keskmiselt 30% kõigist kehavälise viljastamise protseduuri läbinud 
naistest. Meie kliiniku viimaste aastate tulemused võimaldavad oodata veelgi paremaid 
tulemusi, kuna meie kliinikus õnnestub isegi kuni 40% protseduuridest. Esimese IVF’i 
ebaõnnestumisel on võimalik protseduuri korrata, kuna Eesti Haigekassa toetab kuni 
kolme kehavälise viljastamise protseduuri teostamist. Meie töö paneb meid uskuma, 

A

B
C

D

C

Kehavälise viljastamise protseduuril stimuleeritakse hormoonidega munasarju, mille 
tulemusena küpseb kuni kümme munarakku. Munarakud eemaldatakse munasar-
jast ultraheli kontrolli all (A). Munarakkude viljastamine seemnerakkudega (B) ja 
embrüote kasvatamine kehaväliselt (C). Pärast 2-5 päevast kasvatamist siiratakse 
embrüod emakasse (D)
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et lõpuks kannavad patsiendi ning arstide 
ühised jõupingutused ikkagi vilja. 

Oleme püüdnud kiiresti kasutusele võt-
ta uusi lastetuse ravi võimalusi. Juurutatud 
lisameetodid on kindlasti parandanud meie 
töötulemusi. Tähtsamad uued meetodid 
lastetuse ravis on blastotsüstide kasvata-
mine (katseklaasiembrüote kasvatamine 
5-6 päeva) ning embrüodiagnostika (ema-
kasse siiratavate embrüote geneetiline 
testimine). Mõlemad meetodid võeti Balti-
maades esmakordselt kasutusele just meie 
keskuses. (Jätkub augusti lehenumbris)

Andres Salumets, 
AS Ferthal lastetuse ravi ja meditsii-

nigeneetiliste uuringute keskus

Viimsi ettevõte toodab 
ökomähkmeid 
Viimsi sotsiaalamet pakub vanemaile 
lapse sünni puhul valikut: kas võtta tra-
ditsiooniline beebipakk või ökoloogilis-
test toodetest pakk. Ökotooteid hakkas 
sel kevadel esimesena Eestis valmistama 
Viimsis asuv Agne Kukk’e ettevõte Ter-
ve Valik (www.tervevalik.ee)

Öko-beebipakk annab lapsevanemale 
võimaluse valida oma beebile tervist ja 
keskkonda hoidvad tooted. Sellise valiku 
pakkumisega näitab vallavalitsus, et hoo-
lib vallarahva tervisest ning ümbritsevast 
loodusest.

Ökopakis on muuhulgas vormiõmmel-
dud takjakinnistega puuvillamähkmed ja 
lambavillaheidest püksid. Kõik tooted on 
valmistatud pleegitamata, värvainetega 
töötlemata täispuuvillasest või villasest 
materjalist, seega läbini naturaalsed. Pakis 
olevad puuvillased pestavad mähkmed on 
ühekordsetest mähkmetest tunduvalt lap-
sesõbralikumad, kokkuvõttes säästvamad 
rahakotilegi. 

Igal aastal läheb Eestis prügimäele 60 
000 000 ühekordset mähet, mille lagune-
misaeg on vähemalt 300 aastat - püksipis-
sija kilemähkud säilivad seega ta lastelaste 
lastelaste lastelaste lastelaste lastelaste 
lastele. Puuvillaseid mähkmeid kasutades 
säästetakse ka puid, mida ei pea mähkmete 
valmistamiseks maha võtma.
Pakis leiduv lelu on samuti naturaalsest 
materjalist. Emmele on kaasa pandud 
hingekosutav ja piimaeritust suurendav 
taimetee puhtast Eestimaa loodusest. 
Asjad saab kaasa linaseguse kotiga, mida 
mugav selga või õlale võtta ja mis ülihästi 
ka suviseks matkas või randaminekuks 
sobib.

Reet Järv,
sotsiaalameti juhataja

Värvilisi hetki Viimsi laste ja noorte suurpäevalt 30. mail

Viimsi Kunstikooli telgi ümbrus oli terve päev täis nii suuri kui väikseid: kes 
ootas näomaalingu järjekorras, kes soovis kõigest hingest midagi voolida. 
Lisaks veel emmed-issid, kes oma lapsukesi ootasid. 

Käsitöötelgis lubati kõigil soovijatel haamer kätte võtta ja naelu toksima haka-
ta, mida kodus harva võimalik teha on. Ja ei mingeid näppude pihta löömisi! 

Platsi teises otsas korraldas spordivõistlusi Tiia Tamm, kus võis näha kohati 
väga eriskummalisi poose ja võtteid. Saaks ikka võimalikult palju punkte ja 
magusa jäätise suhu!

Täname toetajaid ja abilisi:  Viimsi Vallavalitsus, Harju Maavalitsus, AS Balbiino, 
MB Show Services, Stanford Music, AS Ösel Foods – Aura vesi, OÜ Pink Wood, 
Matkaexpert, Lastekaitse Liidu infokeskus “Märka last “, Eesti Lastefond. 

Annika Orgus, Viimsi Noortekeskus
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Viimsi Vallavalitsuse määrused
18. juuni 2004.a. nr 34
Tee nimetuse ja aadresside määramine Metsa-
kasti külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr 19 
ning Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.a. otsusega 
nr 58 kehtestatud “Metsakasti küla, maaüksuse 
Vesiniidu-I” detailplaneeringu alusel annab Viimsi 
Vallavalitsus määruse
1. Määrata Metsakasti külas asuvale katastriüksu-
sele (katastritunnusega 89001:010:0282) moodus-
tatavale teele nimetuseks Vesiniidu tee vastavalt 
juurdelisatud plaanile.
2. Määrata maaüksusel Vesiniidu-I tekkivatele 
kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juur-
delisatud plaanile:
2.1. Vesiniidu tee 1 üldmaa
2.2. Vesiniidu tee 2 elamukrunt nr 1
2.3. Vesiniidu tee 3 elamukrunt nr 10
2.4. Vesiniidu tee 4 elamukrunt nr 2
2.5. Vesiniidu tee 5 elamukrunt nr 9
2.6. Vesiniidu tee 6 elamukrunt nr 3
2.7. Vesiniidu tee 7 elamukrunt nr 8
2.8. Vesiniidu tee 8 elamukrunt nr 4
2.9. Vesiniidu tee 9 elamukrunt nr 7
2.10. Vesiniidu tee 10 elamukrunt nr 5
2.11. Vesiniidu tee 12 elamukrunt nr 6
3. Viimsi Vallavalitsuse kommunaalametil tähista-
da tee vastava tähisega 01.06.2005.a.
4. Maaomanikel tähistada elamukrundid vastava 
tähisega 01.08.2005.a.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär

18. juuni 2004.a. nr 33
Aadresside määramine Muuga külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr 19 
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Muuga külas asuva katastriüksuse Lasti 
tee 18, katastritunnusega 89012:001:0170, jagami-
sel tekkivatele kruntidele alljärgnevad aadressid 
vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Lasti tee 18 21542 m²
1.2. Lasti tee 18a 18229 m²
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär

18.juuni 2004 nr 32 
Tee nimetuse ja aadresside määramine 
Lubja külas maaüksustel nimetustega SALUMET-
SA I kuni SALUMETSA X
Lubja külas endisest maaüksusest nimetusega Selja 
moodustatud maaüksustele nimetustega SALU-
METSA I kuni SALUMETSA X ning nimetatud 
kinnistute vahelisele teele, mis koosneb kahest 
katastriüksusest, ei ole senini määratud asukoha 
aadresse. Tulenevalt eeltoodust annab Viimsi 
Vallavalitsus alljärgneva määruse
1. Määrata Lubja külas kahest katastriüksusest (ka-
tastritunnusega 89001:010:0766 ja katastritunnuse-
ga 89001:010:1857) koosnevale teele nimetuseks 
Salumetsa tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Salumetsa tee ääres asuvatele kinnistu-
tele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:
Salumetsa tee 1 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA I, kat. tunnusega 89001:010:1852
Salumetsa tee 2 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA II, tunnusega 89001:010:1861
Salumetsa tee 2A - kinnistu nimetusega SALU-
METSA IIA, tunnusega 89001:010:1862

Salumetsa tee 3 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA III, tunnusega 89001:010:1853
Salumetsa tee 4 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA IV, tunnusega 89001:010:0768
Salumetsa tee 5 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA V, tunnusega 89001:010:1854
Salumetsa tee 6 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA VI, tunnusega 89001:010:0769
Salumetsa tee 7 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA VII, tunnusega 89001:010:1855
Salumetsa tee 8 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA VIII, tunnusega 89001:010:0771
Salumetsa tee 9 - kinnistu nimetusega SALUMET-
SA IX, tunnusega 89001:010:1856
Salumetsa tee 10 - kinnistu nimetusega SALU-
METSA X, tunnusega 89001:010:0772
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär

11. juuni 2004.a. nr 31
Aadresside määramine Tammneeme küla
Viimsi Vallavalitsuse 16.04.2004.a. korraldusega nr 
288 vastuvõetud ja kehtestatud “Tammneeme küla 
maaüksused Teearu III ja IV” detailplaneeringu 
ning Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse 
nr 19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata maaüksustel Teearu III ja IV tekkivatele 
kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurde-
lisatud plaanile:
1.1. Tammneeme tee 18 krunt nr 1
1.2. Tammneeme tee 20 krunt nr 2
1.3. Tammneeme tee 20A krunt nr 3
1.4. Tammneeme tee 22 krunt nr 6
1.5. Haugi tee 3 krunt nr 5
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär

04.juuni 2004.a. nr 30 
Viimsi Vallavalitsuse 25.11.1997.a. määruse nr 
33 “Teede nimede ja aadresside määramine 
Pringi külas AS ESMAR rajatiste maa-alal” 
muutmine.
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr 19 
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 25.11.1997.a. mää-
ruse nr 33 “Teede nimede ja aadresside määramine 
Pringi külas AS ESMAR rajatiste maa-alal” rida 
“Reinu tee 2 reserv” ning sõnastada see uues re-
daktsioonis alljärgnevalt 
“Reinu tee 2 maaüksus katastritunnusega 
89001:003:0470” 
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär

28. mai 2004 nr 29
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 30 lg 1 p. 2 ja Viimsi 
Vallavolikogu 13.04.2004.a. määruse nr 5 “Rek-
laamimaksumäärus” alusel

REKLAAMI PAIGALDAMISE KORD
1. Üldsätted
1.1. Reklaami paigaldamise kord (edaspidi: 
kord) reguleerib reklaami ja reklaamikandjate 
paigaldamist ning nende olemasolu Viimsi valla 
haldusterritooriumil.
1.2. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järg-
mises tähenduses:
1.2.1. reklaam – reklaam reklaamiseaduse mõttes 
ning liiklusväline teabevahend teeseaduse § 34 

lg 1 mõttes;
1.2.2. reklaamikandja – reklaami paigaldamiseks 
kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis (reklaa-
mipost, -tahvel, treiler jms). 
1.2.3. mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis 
paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja 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 kohtkind-
lalt ühendatud maapinna ega ehitisega.
1.2.4. luba reklaami paigaldamiseks – vallavalit-
suse korraldusega antav nõusolek reklaami ja/või 
reklaamikandja paigaldamiseks. 
1.3. Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehi-
tusseaduses sätestatud ehitise tunnustele vastava 
reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine 
toimub vastavalt ehitusseadusele ja Viimsi valla 
ehitusmäärusele.
1.4. Reklaami paigaldamisel lähtutakse Viimsi 
valla projektikomisjoni poolt esitatud soovitustest 
ja nõuetest kujundusprintsiipide osas.

2. Reklaami ja/või reklaamikandja paigalda-
mine 
2.1. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldami-
seks esitatakse Viimsi Vallavalitsuse kommunaal-
ametile (edaspidi: amet):
2.1.1. vormikohane avaldus (lisa 1);
2.1.2. kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
2.1.3. asendiplaan mõõtkavas, kus on näidatud pai-
galdatava objekti asukoht. Reklaamikandja paigal-
damisel tehnovõrgu või -rajatise kaitsevööndisse 
on asendiplaanil nõutav tehnovõrgu või -rajatise 
omaniku/valdaja kirjalik nõusolek;
2.1.4. reklaami ja/või reklaamikandja projekt ja 
fotomontaaž perspektiivvaates;
2.1.5. kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami 
paigaldamiseks teiste kaasomanike nõusolek.
2.2. Amet kontrollib esitatud dokumentide vasta-
vust korras esitatud nõuetele. Kui isik jätab koos 
avaldusega esitamata nõutud andmed või doku-
mendid või esitatud dokumentides on muid puudu-
si, määrab amet avalduse esitajale tähtaja puuduste 
kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 
tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata 
jätmisel jäetakse avaldus läbi vaatamata.
2.3. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamise 
lubamiseks koostab amet vallavalitsuse korralduse 
eelnõu hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates vor-
mikohase avalduse ja korra punktides 2.1.2.–2.1.5. 
nimetatud dokumentide esitamisest. Vallavalitsus 
otsustab korralduse vastuvõtmise 5 tööpäeva 
jooksul nõuetekohaselt kooskõlastatud korralduse 
eelnõu esitamisest.
2.4. Reklaami ja/või reklaamikandja paigaldami-
seks antakse luba tähtajaga kuni 1 aasta.
2.4.1. Vallavalitsuse vastavasisulises korralduses 
märgitakse järgmised andmed:
2.4.1.1. reklaami omanik (aadress, telefon, reg.nr 
või isikukood);
2.4.1.2. reklaami asukoht;
2.4.1.3. reklaami mõõdud;
2.4.1.4. loa tähtaeg;
2.4.1.5. likvideerimise tähtaeg;
2.4.1.6. märkused.
2.5. Loa andmisest võib keelduda kui:
2.5.1. avalduses ja sellele lisatud dokumentides on 
esitatud valeandmeid;
2.5.2. reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muu-
des õigusaktides sätestatud nõuetele;
2.5.3. avalduse esitaja on reklaamimaksu võlg-
lane;
2.5.4. avalduse esitajal on varasemaid rikkumisi 
reklaami ja/või reklaamikandja kohta kehtestatud 
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nõuete osas;
2.5.5. reklaam ja/või reklaamikandja ei sobi ehitise 
arhitektuurse stiili ja värvilahendusega;
2.5.6. reklaam ja/või reklaamikandja ei ole koos-
kõlas Viimsi valla projektikomisjoni poolt soovi-
tatud/nõutud kujundusprintsiipidega;
2.5.7. avalduses soovitud kohale toimub reklaami-
kandja paigaldamine konkursi alusel;
2.5.8. antud asukohas on lähiajal planeeritud alus-
tada ehitustegevust;
2.5.9. vallavalitsus ei pea ehitise või maa oma-
nikuna vastava reklaami ja/või reklaamikandja 
paigaldamist antud asukohta sobilikuks. 
2.6. Reklaami vahetumisel tuleb uuest reklaamist 
eelnevalt teavitada ametit. Reklaamikandja muut-
misel korral tuleb taotleda uus luba. 
2.7. Loa tähtaja möödumisel tuleb reklaam ja/või 
reklaamikandja eemaldada hiljemalt määratud täht-
ajaks või taotleda 20 päeva enne tähtaja möödumist 
uus luba samadel alustel esmase loa taotlemisega. 
Kohustuse täitmata jätmisel korraldab reklaami 
ja/või reklaamikandja eemaldamise amet reklaami 
omaniku kulul.

3. Reklaami paigaldamise erisused
3.1. Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami ehk 
liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel on järg-
mised erisused:
3.1.1. liiklusväline teabevahend peab vastama 
lisaks antud korras kehtestatud nõuetele ka teesea-
duse § 34 lg 2 sätestatud nõuetele;
3.1.2. riigimaantee kaitsevööndis tuleb paigutus-
koht eelnevalt kooskõlastada Harju Teedevalit-
susega.

4. Nõuded reklaami paigaldusloa kehtivuse 
ajal
4.1. Reklaami ja/või reklaamikandja omanik on 
kohustatud:
4.1.1. paigaldama reklaami ja/või reklaamikandja 
vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist 
lubava dokumendiga;
4.1.2. tagama reklaami ja/või reklaamikandja 
korrektse väljanägemise kogu olemasolu jooksul. 
Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või 
ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam 
ja/või reklaamikandja tuleb koheselt korrastada 
või eemaldada;
4.1.3. tagama, et mittestatsionaarne reklaam ei 
takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
4.1.4. teatama ametile kavatsusest ennetähtaegselt 
eemaldada reklaam ja/või reklaamikandja;
4.1.5. teatama ametile reklaamikandja võõrandami-
sest 2 nädala jooksul pärast võõrandamist;
4.1.6. täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi 
ja nõudeid.

5. Loa kehtetuks tunnistamine
5.1. Loa tunnistab kehtetuks enne selle tähtaja 
möödumist vallavalitsus järgmistel juhtudel:
5.1.1. reklaami ja/või reklaamikandja omanik on 
jätnud täitmata pädeva ametiisiku ettekirjutuse 
või märgukirja puuduste kohta reklaami paigal-
damisel;
5.1.2. reklaami ei ole paigaldatud 2 kuu jooksul 
arvates loa väljaandmise kuupäevast;
5.1.3. ei ole täidetud punktis 4 sätestatud nõu-
deid;
5.1.4. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.
5.2. Paigaldaja on kohustatud reklaami ja/või rek-
laamikandja eemaldama 5 päeva jooksul arvates 
punktis 5.1. nimetatud haldusakti kättesaamisest. 
Selle kohustuse täitmata jätmisel korraldab 
eemaldamise amet reklaami ja/või reklaamikandja 
omaniku kulul.

6. Järelevalve
6.1. Korra täitmise üle teostab järelevalvet amet.
6.2. Avastatud puuduse korral on ametisikutel õigus 
teha ettekirjutus käesoleva korra rikkujale nõudega 
rikkumise lõpetamise kohta ja anda tähtaeg puu-
duste kõrvaldamiseks. Nõude täitmata jätmisel 
võib ametiisik teha vallavalitsusele ettepaneku loa 
kehtetuks tunnistamiseks.
6.3. Omavoliliselt paigaldatud reklaam ja/või 
reklaamikandja eemaldatakse koheselt paigaldaja 
või omaniku kulul.

7. Rakendussätted
7.1. Tunnistada kehtetuks Viimsi vallavalitsuse 
20.08.1997.a. määrus nr. 14.
7.2. Määrus jõustub 01. augustil 2004.a.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretä

28. mai 2004 nr 28
Viimsi Vallavalitsuse 05.03.2004.a. määruse nr 
15 “Aadresside määramine Leppneeme külas” 
muutmine 
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19 
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 05.03.2004.a. 
määruse nr 15 “Aadresside määramine Leppneeme 
külas” punktis 1 read
“Lännemäe tee 11 Niidi I maaüksus” ja
“Lännemäe tee 13 Lauri maaüksus”
alljärgnevalt:
“Lännemäe tee 11A Niidi I maaüksus”
“Lännemäe tee 11 Lauri maaüksus”
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähi-
sega 01. novembriks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretä

21. mai 2004 nr 27
Aadresside määramine Püünsi külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19 
alusel, tulenevalt Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.
a. otsusest nr.50, annab Viimsi Vallavalitsus 
määruse
1. Määrata Püünsi külas Viimsi vallale kuuluvate 
sauna ja kasvuhoone aadressiks Rohuneeme tee 
96A ja AS-ile Viimsi Vesi kuuluva puurkaev-pump-
la aadressiks Rohuneeme tee 96B.
2. Ehitusametil muuta punktis 1 nimetatud ehitiste 
aadressid ehitusregistris vastavalt käesolevale 
määrusele.
3. Ehitiste omanikel tähistada aadress vastava 
tähisega 01. novembriks 2004.a.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretä

21. mai 2004 nr 26 
Maaüksuste nimede määramine Naissaare 
külas 
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19 
ja kod. Erki Pehk’i 18.05.2004.a. avalduse reg.
nr 11-10/1588 alusel, annab Viimsi Vallavalitsus 
määruse:
1. Määrata Naissaare külas maaüksuste nimed 
alljärgnevalt:
Miini tee 13 maaüksus Tamme;
Miini tee 15 maaüksus Kivimäe.
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
10.06.1998.a. määruse nr 20 punkt 1 Miini tee 13 
vundamendi ja Miini tee 15 kuuri osas.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretä

21. mai 2004 nr 25
Aadressi määramine Lubja külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19 
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Lubja külas AS-ile Viimsi Vesi kuuluva 
pumbamaja aadressiks Mäealuse tee 6. 
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 
01. oktoobriks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretä

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
08.06.2004 ISTUNGI OTSUSED
nr 60 Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.a otsuse nr 
46 “Viimsi Keskkooli uue hoone projekteerimise 
võimalikkusest ning kokkuleppe sõlmimisest Timo 
Aarmaa’ga temale kuuluvate kinnistute
Karulaugu tee 2, 3 ja 4 suhtes” muutmine
nr 61 Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse 
alla võtmise menetluse algatamine 
nr 62 Viimsi Vallavolikogu 17.10.2002.a. otsusega 
nr 212 kehtestatud Viimsi vallas Lubja külas asuva 
kinnistu nr 9248 ehk Ringraja detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine
nr 63 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS 
Pakterminal naftasaaduste terminali rekonstrueeri-
mine ja laiendamine
nr 64 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS 
Estonian Transoil kahe kütusemahuti ehitamine
nr 65 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: 
AS Trendgate kütusetorustiku ja laadimissõlme 
ehitamine
nr 66 Ostueesõiguse teostamine: Tallinna Linna-
kohtu Kinnistusameti Harju kinnistusjaoskonna 
kinnistusregistri registriossa nr 27474 kantud 
kinnistu 5713/10000 mõtteline osa 
nr 67 Teede kinnistute ja nende juurde kuuluvate 
rajatiste valla omandisse võtmine
nr 68 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste üleandmine 
aktsiaseltsile Viimsi Vesi
nr 69 Mittetulundusühingus “Harjumaa Ühistrans-
pordikeskus” osalemine 

08. juuni 2004 nr 60
Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.a otsuse nr 46 
“Viimsi Keskkooli uue hoone projekteerimise 
võimalikkusest ning kokkuleppe sõlmimisest 
Timo Aarmaa’ga temale kuuluvate kinnistute 
Karulaugu tee 2, 3 ja 4 suhtes” muutmine
Haldusmenetluse seaduse § 64-70 alusel ning 
arvestades, et juhul, kui Timo Aarmaa on võõ-
randanud Karulaugu tee 2, 3 ja 4 kinnistud, ei 
ole Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.a otsus selle 
algses redaktsioonis rakendatav, Viimsi Vallavoli-
kogu otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.a otsuse 
pealkirja ning sõnastada see järgmiselt: 
“Viimsi Keskkooli uue hoone projekteerimise 
võimalikkusest ning kokkuleppe sõlmimisest kin-
nistute Karulaugu tee 2, 3 ja 4 suhtes.”
2. Muuta Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.a 
otsuse punkti 2 esimest lauset ning sõnastada see 
järgmiselt: 
“Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise 
õigusega) läbi rääkida kinnistute Karulaugu tee 2, 
3 ja 4 hinna osas.”
3. Muuta Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004.a otsuse 
punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt: 
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“Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise õigu-
sega) sõlmida valla õiguste tagamiseks notariaalne 
müügileping või hoonestusõiguse seadmise leping 
Karulaugu tee 2, 3 ja 4 kinnistute suhtes. 
4. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsusest 
teadasaamise päevast või päevast, millal oleks 
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

08. juuni 2004 nr 61
Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse alla 
võtmise menetluse algatamine 
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 22 lg 1 p 37, Looduskaitse seaduse § 9 lg 2 ning 
arvestades Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeeri-
miskomisjoni 05.04.2004 ja Viimsi Vallavolikogu 
majanduskomisjoni 01.06.2004 seisukohta Viimsi 
Vallavolikogu 
otsustab:
1. Algatada loodusobjekti kohaliku kaitse alla võt-
mine Lubja ja Pärnamäe külas loodaval Mäealuse 
looduskaitse alal.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide Haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsusest 
teadasaamise päevast või päevast, millal oleks 
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest. 
Madis Saretok,  Volikogu esimees

08. juuni 2004 nr 62
Viimsi Vallavolikogu 17.10.2002.a. otsusega nr 
212 kehtestatud Viimsi vallas Lubja külas asuva 
kinnistu nr 9248 ehk Ringraja detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 27 
lg 1, Haldusmenetluse seaduse § 64-70, Viimsi 
valla põhimääruse § 18 lg 1 p 34, Viimsi valla 
ehitusmääruse § 2 p 7, Viimsi vallavolikogu töö-
korra § 5 lg 6 p 1 ja § 8 lg 1 p 3, arvestades Viimsi 
Vallavolikogu Ühendfraktsiooni esimehe Jaak 
Salumets`a 03.06.2004 ettepanekut ja järgnevaid 
asjaolusid:
AS Same Sport, kes on 19.05.2004 sõlminud 
OÜ-ga Viimsi Haldus lepingu Viimsi vallas Lubja 
külas asuva kinnistu nr 9248 omandamiseks, on 
Viimsi Vallavolikogule 02.06.2004 edastatud 
kirjas (reg nr 1-13/190) palunud tühistada ringraja 
detailplaneeringu Lubja külas asuval kinnistul nr 
9248. Kehtetuks tunnistamise vajadust tingivad 
asjaolud on AS Same Sport nimetanud eelviidatud 
kirjas, mille kohaselt on ringraja rajamine antud 
kinnistule raskendatud väga kõrge pinnavee taseme 
tõttu, samuti asub osa planeeritavast ringrajast riigi 
maal ning projekti realiseerimine osutub AS-ile 
Same Sport liiga kulukaks, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
17.10.2002 otsusega nr 212 kehtestatud Viimsi 
vallas Lubja külas asuva kinnistu nr 9248 ehk 
Ringraja detailplaneering. 
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest. 
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks 
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 08.06.04 
ISTUNGI MÄÄRUSED
08. juuni 2004 nr 10
Viimsi valla 2003 aasta majandusaasta aruan-
nete kinnitamine 
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1, § 39¹ lg 2, Valla- ja 
linnaeelarve seaduse § 26 ja Viimsi Vallavolikogu 
13.05.2003.a. määruse nr 18 “Viimsi valla eelarve 
koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise 
kord” alusel ning ära kuulanud raamatupidamis-
ameti aruande Viimsi valla 2003 majandusaasta 
eelarve täitmise kohta, revisjonikomisjoni arva-
muse ja audiitor Rein Volti raporti, Viimsi Valla-
volikogu määrab: 
1. Kinnitada Viimsi valla 2003 aasta 
1.1. koondbilanss summas 155 008 764.96 krooni 
(sada viiskümmend viis miljonit kaheksa tuhat 
seitsesada kuuskümmend neli krooni ja 96 senti) 
(lisa 1);
1.2. eelarve täitmise aruanne (lisa 2) koguma-
huga: 
- tulud 122 532,1 tuh. krooni (sada kakskümmend 
kaks miljonit viissada kolmkümmend kaks tuhat 
ükssada), 
- kulud 100 125,9 tuh. krooni (sada miljonit ükssa-
da kakskümmend viis tuhat üheksasada),
- finantseeringutehingud 22 406,2 tuh. krooni
(kakskümmend kaks miljonit nelisada kuus tuhat 
kakssada);
1.3. vabade vahendite jääk eelarve aasta lõpuks 
summas 19 554,7 tuh. krooni (üheksateist miljonit 
viissada viiskümmend neli tuhat seitsesada);
1.4. reservfondist eraldamine 2 764 225.34 krooni 
(kaks miljonit seitsesada kuuskümmend neli tuhat 
kakssada kakskümmend viis krooni ja 34 senti) ja 
reservfondi kasutamine 2 751 215.34 krooni (kaks 
miljonit seitsesada viiskümmend üks tuhat kakssa-
da viisteist krooni ja 34 senti) (lisa 3);
1.5. tegevusaruanne (lisa 4).
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Vallavolikogu Kantseleis.
3. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

Lisa 4
Viimsi Vallavolikogu 
08.06.2004.a. määrusele nr 10

Tegevusaruanne
Viimsi valla eelarvesse laekus 2003. aastal füüsilise 
isiku tulumaksu 76 936 059 krooni, maamaksu 18 
267 480 krooni.
Põhivara müügist saadi tulu 5 855 295 krooni 
(Naissaarel asuvad hooned ja rajatised, Mõisa teel 
asuv depoohoone).
2003.a. investeeriti Randvere jalgratta- ja kõnnitee 
ja välisvalgustuse ehitusse 6 575 151 krooni.
sh. riigieelarvest eraldati tee ehituseks 210 000 
krooni.
2004.a. jätkatakse Randvere tee jalgratta-ja kõn-
nitee ehitust.
2003.a. alustati Miiduranna küla vee- ja kanalisat-
siooni trasside ehitamist. Tööd on kavas lõpetada 
2004.a. 

AS-ile Viimsi Vesi eraldati 2003.a. ühisveevärgi 
ja kanalisatsioonitrasside ettevalmistamiseks 
ning trasside ehituseks ja remondiks 5,5 miljonit 
krooni.
MLA Viimsi Lasteaiad - Piilupesa Lasteaias re-
monditi 2003.a. 4 rühma ruumid.
2003.a. alustas Viimsi vallas tegevust Kelvingis 
esimene eralasteaed, kust vald ostis teenust 276 
000 krooni eest.
2003.a. seati munitsipaalmaale hoonestusõigus 
eralasteaia rajamiseks 120 lapsele Haabneeme 
alevikus.
2003.a. kuulutati välja arhitektuuri konkurss Viimsi 
valda uue koolimaja ehituseks. 
2004.a. on kavas sõlmida lepingud uue koolimaja 
projekteerimiseks ja ehitamiseks.

08. juuni 2004 nr 12
Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse sea-
duse § 27 lg 4, Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2002.a 
määrusega nr 17 kinnitatud Munitsipaallasteasutu-
se Viimsi Lasteaiad põhimääruse p 5.3.3 alusel.

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad laste-
aiatasu määrad ja tasumise kord

I Üldsätted
1. Käesoleva korraga (edaspidi - Kord) kehtesta-
takse munitsipaallaste-asutuse Viimsi Lasteaiad 
(edaspidi - MLA Viimsi Lasteaiad) allüksuste: 
lasteaia Piilupesa, Püünsi lasteaia, Pargi lasteaia 
ning Leppneeme lasteaia kuludes lastevanemate 
poolt tasumisele kuuluvate summade määrad ja 
tasumise kord.
2. Summadeks, millest koosneb lapsevanema poolt 
tasumisele kuuluv lasteaiatasu, on:
2.1. õppevahendite tasu, millest kaetakse osaliselt 
kulud laste õppe- ja kasvatustöö vahenditele; 
2.2. osalustasu, millest kaetakse osaliselt lasteaia 
majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaal-
maks.
3. Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses 
lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab 
lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia juhataja.
4. Lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elu-
koht on Rahvastikuregistri kohaselt Viimsi vallas, 
tasumisele kuuluva lasteaiatasu määrad kehtestab 
vallavolikogu käesolevas korras.
5. Lapse eest, kelle osas ei ole täidetud p.-s 4 toodud 
tingimused, tuleb lasteaiale täies ulatuses tasuda 
kõik lasteaiakoha kasutamisega seotud kulutused. 
Nende kulutuste suurus määratakse vallavalitsuse 
poolt igaks aastaks eraldi. 

II Lasteaiatasu määrad
6. Lasteaiatasu määrad ühe kuus MLA Viimsi 
Lasteaiad allüksustes on:
6.1. lasteaias Piilupesa: osalustasu 150 krooni, 
õppevahendite tasu 80 krooni;
6.2. Püünsi lasteaias: osalustasu 150 krooni, õppe-
vahendite tasu 80 krooni;
6.3. Pargi lasteaias: osalustasu 350 krooni, õppe-
vahendite tasu 80 krooni.
6.4. Leppneeme lasteaias: osalustasu 250 krooni, 
õppevahendite tasu 80 krooni.
7. Lasteaiatasu suurus ühe lapse eest ei tohi ületada 
20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga 
alammäärast.

III Lasteaiatasu tasumise kord
8. Lasteaiatasu tuleb lasteaiakohta kasutava lapse 
nimel tasuda esimesel kuul jooksva kuu eest, edas-
pidi ettemaksuna iga järgneva kuu eest.
9. Ühel suvekuul aastas, mil laps ei kasuta lasteaia-
kohta, pole lasteaiatasu maksmise kohustust. 
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10. Perioodil, mil vastavalt lasteaia juhatajaga 
sõlmitud kirjalikule kokkuleppele ei kasutata las-
teaiakohta järjestikku enam kui 4 kuud, lasteaiatasu 
maksmise kohustust ei ole.
11. Suvel, kui töötab ainult üks lasteaia allüksus, 
tuleb Pargi ja Leppneeme lasteaia laste eest, kui 
need on sel ajal kas lasteaias Piilupesa või Püünsi 
lasteaias ning lasteaia Piilupesa ja Püünsi lasteaia 
laste eest, kui need on Pargi lasteaias, maksta 
lasteaiatasu lasteaedade Piilupesa ja Püünsi mää-
rade järgi. 
12. Lapse lahkumisel lasteaiast seoses kooli mi-
nekuga, tuleb lasteaiatasu maksta ettemaksuna 
hiljemalt 31. mai seisuga.
13. Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisel avaldu-

Lisa
Viimsi Vallavolikogu
08.06.2004 määrusele nr 12

LASTEAIAMAKSUD
Lasteaed Osa-

lus-
maks 

Õppe-
vahen-
dite 
tasu 

Lasteaia 
osamaks 
kokku

Püünsi Lasteaed 150.- 80.- 230.-

Piilupesa Lasteaed 150.- 80.- 230.-

Pargi Lasteaed 350.- 80.- 430.-

Leppneeme Lasteaed 250.- 80.- 330.-

Viimsi vallas 
registreeritud 
sünnid
Anu ja Roman 

Vähil sündis 
14. mail tütar 
SANDRA

Silja ja Juri Šergalinil 
sündis 11. mail 
poeg GEORGI

Mari-Liis ja Kert 
Kirotusel sündis 
13. mail poeg 
KEVIN KASPAR

Tiiu Reek’il ja Tarmo Rahulal sündis 22. 
mail tütar LOORE-LOTTA

Annika Tüvel ja Avo Klemmeril sündis 16. 
mail poeg ALEKS

Trini ja Marko Maistel sündis 20. mail tütar 
KARMEN MIINA

Anu ja Taivo Piht’il sündis 8. mail tütar 
REELIKA

Tiina ja Andreas Randmaal sündis 29. 
aprillil poeg HENDRY

Mailis Alt’il ja Janek Nugisel sündis 8. 
mail tütar EMMA SOFIA

Sirli Org’il ja Aivo Smitkel sündis 7. mail 
poeg HENRI

Elo ja Ermo Saarel sündis 30. mail tütar 
KERTU

Tiina Jõeveerul ja Rain Nukal sündis 18. 
mail tütar LUISA

Tiina-Mireille Sitskal ja Raimond Parkol 
sündis 8. juunil tütar ANNA BRIT

se alusel tehakse ettemakstud lasteaiatasu osas 
tasaarvestus. 
14. Lasteaiatasu võlgnemise korral lasteaiast 
väljaarvamine toimub Viimsi Vallavalitsuse poolt 
kehtestatud korras.

IV Rakendussätted
15. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11. 
juuni 2002.a määrus nr 24.
16. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avali-
kustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok,  Volikogu esimees

Balti jaam - 6 6,10 7,00 8,10 9,20 10,00 11,00 12,30 14,00 16,25 17,40 18,30 22,00

Merivälja 6,30 7,20 8,30 9,40 10,20 11,20 12,50 14,20 16,45 18,00 18,50 22,20

Nelgi tee 6,33 7,23 8,33 9,43 10,23 11,23 12,53 14,23 16,48 18,03 18,53 22,23

Staadioni 6,38 7,28 8,38 9,48 10,28 11,28 12,58 14,28 16,53 18,08 18,58 22,28

Lubja 6,40 7,30 8,40 9,50 10,30 11,30 13,00 14,30 16,55 18,10 19,00 22,30

Farmi 6,42 7,32 8,42 9,52 10,32 11,32 13,02 14,32 16,57 18,12 19,02 22,32

Leppneeme sadam 8,49 17,04 18,19

Leppneeme AÜ 6,50 7,40 8,53 10,00 10,40 11,40 13,10 14,40 17,08 18,23 19,10 22,40

Leppneeme sadam 8,57 17,12 18,27

Farmi 6,57 7,47 9,04 10,07 10,47 11,47 13,17 14,47 17,19 18,34 19,17 22,47

Lubja 7,00 7,50 9,06 10,10 10,50 11,50 13,20 14,50 17,21 18,36 19,20 22,50

Staadioni 7,03 7,53 9,09 10,13 10,53 11,53 13,23 14,53 17,24 18,39 19,23 22,53

Nelgi tee 7,08 7,58 9,14 10,18 10,58 11,58 13,28 14,58 17,29 18,44 19,28 22,58

Merivälja 7,11 8,01 9,17 10,21 11,01 12,01 13,31 15,01 17,32 18,47 19,31 23,01

Balti jaam 7,30 8,20 9,40 10,40 11,20 12,20 13,50 15,20 17,55 19,10 19,50 23,20

Bussiliinidel nr 115 ja nr 115A uued sõiduplaanid
1. augustist 2004 on AS Harjumaa Liinide poolt teenindavatel maakonnabussiliinidel nr 
115 ja nr 115A uued sõiduplaanid. Reiside arv on neil liinidel suurenenud 7 võrra ning 
bussid sõidavad kõigil nädalapäevadel. Liinide lõpp-peatus on “Leppneeme AÜ” ehk 
Leppneeme tee ja Kiigemäe tee ühenduskoht. Maakonnaliinide vedude tellija on  Harju 
Maavalitsus. Tuginedes Viimsi valla poolt aastatel 2003 ja 2004 tellitud ühistranspordi 
uuringu tulemustele, ühistranspordi spetsialistide soovitustele ning elanike soovidele 
muutuvad senised ringliinid otseliinideks ühise lõpp-peatuse ja Tallinna vahel. 

Indrek Mäeküngas, kommunaalameti juhataja

Bussiliin nr 115 Tallinn-Merivälja-Lubja-Leppneeme AÜ 

Bussiliin nr 115 Tallinn-Mähe-Randvere-Tammneeme-Leppneeme AÜ
Balti jaam - 6 6,15 7,15 10,45 11,50 14,45 17,20 19,15 21,00

Mähe aedlinn 6,40 7,40 11,10 12,15 15,10 17,45 19,40 21,25

Hansunõmme 6,43 7,43 11,13 12,18 15,13 17,48 19,43 21,28

Randvere aedlinn 6,46 7,46 11,16 12,21 15,16 17,51 19,46 21,31

Tammneeme 6,52 7,52 11,22 12,27 15,22 17,57 19,52 21,37

Leppneeme AÜ 6,57 7,57 11,27 12,32 15,27 18,02 19,57 21,42

Tammneeme 7,03 8,03 11,33 12,38 15,33 18,08 20,03 21,48

Randvere aedlinn 7,09 8,09 11,39 12,44 15,39 18,14 20,09 21,54

Hansunõmme 7,12 8,12 11,42 12,47 15,42 18,17 20,12 21,57

Mähe aedlinn 7,15 8,15 11,45 12,50 15,45 18,20 20,15 22,00

Balti jaam 7,40 8,40 12,10 13,15 16,10 18,45 20,40 22,25

Volikogu tühistas ringraja 
detailplaneeringu
Viimsi Vallavolikogu võttis 8. juunil vas-
tu otsuse, millega tühistati Lubja külla 
kavandatud Viimsi motospordi ringraja 
detailplaneering. 

Enne selle otsuse vastuvõtmist oli al-
gatatud detailplaneeringu ning SA Viimsi 
Ringraja poolt esitatud projekti alusel 
maa-ala kuivendamisega kaasnevate kesk-
konnamõjude hinnang. Kuna aga ringrada 
Lubja külla ei tule, on tühistatud ka kesk-
konnamõju hindamise algatamise otsus 
ning keskkonnauuringuid ei teostata.

Sigrid Rajangu, keskkonnaameti 
juhataja
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Üks on kindel  - tantsus peab olema särtsu ja sisu, ütlevad valla-alused. 

Suve ühel pikimal päeval jaanilaupäeval 
loojus päike kell 22.34, jättes põhjamaa 
ööd valgustama tuhanded eri jaanituled.

Samas võib ka öelda, et kõigis Eesti 
valdades süttib jaanilaupäeval üks ja 
seesama tuli, mis süüdatud päev varem 
Eesti sõjameeste mälestuskiriku altari-
küünlast Toris. Ööpäeva jooksul liigub 
see võidutulena läbi Eestimaa kõigisse 
maakondadesse ja valdadesse, tähistades 
nii juba alates 1934. aastast Iseseisvussõja 
üht otsustavat lahingut - Landeswehri 
poolt hõivatud Võnnu linna tagasivõitmist 
85. aastast tagasi. 

Võidupühaga seondub Harjumaal veel 
üks traditsioon - see on maakaitsepäeva 
korraldamine, mis tänaseks levinud juba 
kõigis Eesti maakondades. Üheksas Harju 
Maakaitsepäev peeti sedapuhku Kernu 
vallas, kus maavanem Valtson andis Harju 
vallavanemaile üle ka võidutuletõrvikud 
jaanilõkete süütamiseks.

Viimsi jaanitulepaik vabaõhumuuseum 
on teada-tuntud koht mitte ainult oma 
vallarahva jaoks, vaid tulijaile üle Eesti ja 
kaugemaltki. Nii oli ka sel päeval sajan-
ditevanuseid taluhooneid uudistamas, üle 
maa ja mere paistvat jaanilõket imetlemas 
ning murul tantsu keerutamas lähinaabrid 
Soomest ja turistid kaugemaltki. On ju 
Viimsi vabaõhumuuseumi näol tegemist 
Eesti ühe suurema rannarahvamuuseumi-
ga, mille väärtust tasub tunda ja teada. 

Jaanipäev on suve ja puhkuste algus, 
järgmine Viimsi Teataja ilmub augusti 
lõpus. Toimetus tänab kõiki, kes lehte oma 
valla leheks teha aidanud, kas siis ise sõ-
numit teele saates või värskeid ideid pak-
kudes. Samuti on meil heameel ettevõtlike 
reklaamiandjate kasvavast arvust. Huvitav 
oleks teada lugejate arvamust ka lehe 
formaadi kohta - kas jääda senise käe- ja 
harjumuspärase väikelehe formaadi juurde 
või pakkuda suuremat, mis võimaldaks ka 
suuremat trükikirja? Teretulnud on kõik 
arvamused.

Soovime 
kõigile kau-
nist suve, ja 
olgu see üks 
ehtne põhja-
maa suvi, kus 
on nii päikest 
kui  ä ikes t , 
kuuma ja ko-
sutavat vih-
ma! 

Kai Maran, toimetaja

Valla-alused said 15

Tantsurühma “Valla-alune” embleem 
kujutab suurt kaabut, mille alla on 15 
aasta jooksul sõbralikult ära mahtunud 
ligi kolmveerandsada tantsijat. Muidugi 
mitte ühekorraga. 

1989. aasta veebruaris alustati äsja 
Viimsi valda elama asunud tantsuõpetaja 
Evi Kilingu (pildil) juhendamisel 5 naise 
ja 3 mehega. “Täna on meid just paras 

tulijail väga erinevad - on neid, kes varem 
tantsinud tuntud rahvatantsurühmades 
nagu “Kuljus”, “Randlane” ja “Sõprus”, 
ning neid, kes polkat ja voorvalssi alles 
meie trennides eristama hakkasid.”

Trenni tehakse kaks korda nädalas, 
ühe hooaja vältel õpitakse selgeks neli-
viis keerulisemat tantsu. Ühtekokku 
on neid rühma repertuaaris praegu üle 
poolesaja. Kõik viisteist tegevusaastat on 
kaasa tantsinud Arvo Hirvesaar, kes elab 
ja töötab Viimsis. “Me pole ainult folkloori 
armastav ja austav seltskond,” ütlevad 
valla-alused. “Meile sobivad ka ilusad 
ja sisukad seatud tantsud. Ja nagu näitab 
praktika, meeldib see publikulegi.” 

Et oleks, kelle pilli järgi tantsida, alus-
tas tegevust samanimeline noortekapell, 
kes oma kümnendat sünnipäeva tähistas 
poolteist aastat tagasi.

Esinetud on kõikidel üldlaulu- ja 
tantsupidudel, konkursisõel läbiti ka sel 
aastal. Oma tantsuoskust on näidatud 
ka Rootsis, Portugalis, Soomes ja Lätis. 
Viimsis on saanud vabaõhumuuseumi 
kõrval regulaarseks esinemispaigaks SPA 
Viimsi Tervise maja. Lähiaja välisreisidest 
seisab rühma kuuel tantsijal koos rahva-
tantsuansambliga “Kajakas” ees turnee 
Ahvenamaal.

Rühma juhendaja Evi Kiling võttis 
15. sünnipäeva kontserdil Viimsi Huvi-
keskuses mai lõpus vastu vallavalitsuse 
tänukirja rahvatraditsioonide hoidmise ja 
arendamise eest.

arv - 11 meest ja 13 naist vanuses 20 kuni 
55 aastat,” sõnas nüüd juba kolm aasta-
kümmet tantsujuhina praktiseerinud Evi 
Kiling. “Nagu vanus, on ka tantsuoskused 
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Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast

Rohuneeme kirik enne 1944. aastat

Etendusega “Lugu Rohuneeme kabeli  tornikellast“ tähistame Rohuneeme kal-
mistul asuva vana kiriku restaureerimise ühe etapi lõppu, üle pikkade aastate 
saame jälle kuulda helisevat  tornikella.

Lavastus valmib VII vabariikliku noorte tantsijate suvelaagri lõputööna. Laager 
18.-21. augustil toimub juba teist korda Viimsis, kuhu on kutsutud Viimsi Kooliteatri 
kõrval osalema üle 150 noore üle Eesti. Peamiseks tegevuspaigaks saab Püünsi kool 
ja spordistaadion. 

Etendus põhineb tornikella kadumise ja taasleidmise lool, samuti Rohuneeme 
kalmistule viimse puhkepaiga leidnud inimeste ning ka täna Viimsis elavate inimeste 
elulugudel.

Külli Talmari lavastusse on põimitud Jaan Kaplinski luulet, muusika Vally Ojavere 

tekstidele kirjutab Kalle Erm ning liiku-
mise seab Maido Saar. Oma nõusoleku 
osaleda on andnud Hanna-Liina Võsa.

Selle ürituse kaudu loodame tutvustada 
Viimsi elanikele ja ka külalistele meie 
kodupaiga kultuurilugu. Samuti soovime 
kujundada noortes austust ja lugupidamist 
viimse puhkepaiga vastu ning juhtida tähe-
lepanu vandalismile Eestimaa kalmistutel. 
Ka „oma elu lugu“ tuleb meil kõigil ise 
kujundada.

Etendus on publikule tasuta, kuid selle 
käigus korraldatakse korjandus kabeli 
edasiste ehitustööde tarbeks.

Üks palve on ka - kellel on vanu fotosid 
või mälestusi seoses Rohuneeme kalmistu 
ja kabeliga, palun andke teada telefonil 60 
90 680 või 52 36 761, Sulev Ennomäe.

Üritust toetavad Viimsi Vallavalitsus 
ja Viimsi KK Fond.

Kõikide sponsorite nimed saavad 
ära märgitud kabeli seinal olevale tahv-
lile. Ootame lavastuse valmimise heaks 
toetusi arveldusarvele 221025276041, 
Hansapank.

Meeldiva kohtumiseni!

Ave Käige,  projektijuht

7 maa noored toovad lavale etenduse
Väikese Printsi ainetel valmiv etendus “0nce upon a time …” 
(“Elas kord ...”) etendub esimest ja viimast korda Viimsi Vabaõhumuu-
seumis 17. juulil kell 18.00!

11.-19. juulil on Viimsis rahvusvahelise projekti raames osalemas muusika- ja 
teatrihuvilised noored Eestist ja Portugalist, Hispaaniast, Itaaliast, Kreekast, 
Belgiast ning Rumeeniast. Nädala jooksul on kavas vestlusringid eri teemadel ja 
väljasõidud, kõikidel on võimalus tutvustada oma maa traditsioone ja kultuure. 
Lisaks toimuvad workshop’id, mille käigus “pannakse kokku” lõppetendus.

Väikese Printsi rebane ütleb, et oluline on silmaga nähtamatu. Silmaga näha võib 
aga tasuta etendust “Once upon a time...”, laupäeval, 17 juulil kell 18.00 Viimsi Va-
baõhumuuseumis. Etendus põhineb Antoine de St.Exupéry raamatul “Väike Prints” 
ja etenduse lavastab Rünno Karna.  

Rahvusvahelise projekti  läbiviimist toetavad Euroopa Liidu programm “Euroopa 
Noored”, Viimsi Vallavalitsus ja MTÜ Viimsi Huvikeskus. 

Carol Sultson,
üks osalistest

Head Viimsi ettevõtjad! Etenduse “Once upon a time…” korraldamist on võimalik 
toetada MTÜ Viimsi Huvikeskuse kaudu, a/a 221010941323. Sponsorite nimed aval-
datakse reklaamidel. Lisainformatsioon Kadi Bruus, tel 6066824 ja 56462962.

Täiskasvanutele ja 
lastele alates 10-st 

eluaastast 

20 - 23 juuli iga päev 10.30-14.00
Viimsi Huvikeskuses (Nelgi tee1)

SIIDIMAALI JA BATIKA 
KURSUS

ALGAJATELE
 

Maksumus  550.- EEK. Kõik 
vajaminevad materjalid on hinna 

sees. 
Info ja registreerimine:

tel. 51 35 310
Geitrud Toater

Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast 
saab ette kantud 20. augustil Rohunee-
me kalmistu kõrval asuval platsil. 
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MUINASJUTULINE REIS NORRAMAALE
Ühel ilusal maipäeval alustasid tantsutrupp VIIRA tüdrukud, õpetaja Kati 
Pedanik ja lapsevanem Yvonne Leipalu reisi Norra poole. 

Meie sihtpunkt Norramaal oli Oslo aedlinna Korsvolle kooli päevakeskus. Esinemi-
sed algasid Kringsjǻ koolis. Meie kava oli kokku pandud Yvonne Leipalu tutvustusest 
Eesti ja Viimsi kohta, lauludest ja muidugi tantsudest: rahvatantsud, Rock you, Pipi, 
kankaan jt, kokku 40 minutit. Pealtvaatajad - saalis 400 õpilast - vaatasid suure huviga 
ja plaksutasid meeletult.

Pärast kontserte tundsime ennast tõeliste staaridena, jagasime autogramme ja 
võtsime vastu tänusõnu. „Nii toredaid ja sõbralikke inimesi pole ma kusagil kohanud, 
kuigi reisin palju“, tõdes tantsutüdruk Paula. Pärastlõuna möödus Vigelandi suures 
kiviskulptuuride pargis. Tantsutüdruk Maimo ei saanudki oma küsimusele vastust, miks 
nad kõik paljad on? Ööbimiskohta jõudes ootas meid üllatus - külla tulid kohalikud 
fännid. Saime sõpradeks ja mängisime koos iga õhtu.

Järgmine päev algas jälle esinemistega. Kuna jutud Eesti lastest juba liikusid – siis 
vastuvõtt oli super! Korsvolle kooli lapsed olid väga uhked, et me just nende koolis 
ööbime. Lapsed joonistasid paberitele Eesti lipu värve ja saatsid meile lugematul 
arvul tänukirju.

Oslo rahvusteatri ees.

Viimsi Maastik III 
Noorte algatusel korraldas Viimsi noor-
tekomisjon kaks aastat tagasi esimese 
maastikumängu “Viimsi Maastik”. Sel 
aastal, 24. mail, toimus üritus kolman-
dat korda. 

Start anti Püünsi Põhikooli juurest 
marsruudil Püünsi – Rohuneeme – Püünsi. 
Raja üldpikkus oli ligikaudu 5 km ning 
viieliikmelised võistkonnad pidid läbima 
10 kontrollpunkti, kus  tuli lahendada 
mitmesugused ülesanded. 

Ürituse maskott oli Jänes, kes saatis 
võistkonnad rajale, käis neid metsas 
vaatamas, filmimas ning lõbustas rahvast
finišis. Maastikumängu toetas Laheotsa
talu, parimad võistkonnad, kõik osalejad 
ja korraldajaid said süüa värskeid por-
gandeid.

Vaatamata Annika Orguse (Viimsi 
Noortekeskus), Tiia Tamme (valla spor-
dimetoodik), Leho Rohtla, Ingvar Arsti 
(Püünsi Põhikool) ja teiste korraldajate 
pingutustele rada huvitavaks muuta ning 
üritusele maskott kaasata jäi midagi puudu 
– nimelt  piisavalt võistkondi. Kahjuks 
oli osalejaid sel aastal väga vähe. Põhi-
koolist neli võistkonda ning keskkooli ja 
täiskasvanute hulgast kummastki vaid üks 
võistkond. 

Tublimad

• 6.-9.klassidest oli parim võistkond 
VIHMA SAJAB koosseisus Sten Suban, 
Meeli Kuul, Kerli Koorep, Mart Sokk ja 
Mikk Laos. 
• Keskkooliõpilaste hulgas oli parim 
võistkond MÄLU.EE  koosseisus Triin 
Rebane, Triin Väljaots, Tanel Rebane, 
Andri Väljaots ja Kristofer Kask. 
• Täiskasvanute klassis oli esimene Viimsi 
Vallavalitsuse võistkond koosseisus Eva 
Maran, Terje Sander, Velli Sild ja  Kristo 
Kallas.

Orienteerumismängule olid kutsutud 
ka meie sõpruslinna Porvoo noored, kes 
tegid selle väikese võistluse rahvusvahe-
liseks. Vaatamata sellele, et soome noortel 
tekkis kaardiga metsas pisut probleeme, 
jõudsid nad õnnelikult finišisse. Porvoo
võistkond koosseisus Jesse Kertaja, 
Aki Ruotsalainen, Jan Eklund, Janina 
Kardlsson, Vilma Dietrich saavutasid 6.-9. 
klasside seas neljanda koha.

Suurimad tänud kõigile korraldajatele 
ürituse hea ettevalmistamise eest!

Kadi Bruus,
haridus- ja noorsooamet

Saime mahti tutvuda ka Oslo vanalinnaga ja sõitsime laevakesega ringi Oslo saar-
tel. Meile meeldis väga jäneste oma saar - Gressholmeni saar, mis oli väikeseid musti 
jänkusid täis. Paula kui meist kõige tasakaalukam sai neid paitada kõige rohkem. 

Kojusõit läks poole kiiremini kui Norrasse sõit. Laeval oli suur sünnipäevapidu. 
Kaidi sai 13. aastaseks ja Anette 9. aastaseks. Laulsime neile sünnipäevalaule ja jaga-
sime kingitusi. Oli imetore reis! Nägime väga sõbralikku rahvast ja muinasjutuliselt 
ilusat mägist Norramaad.
Täname õpetajat, Yvonnet ja kõiki, kes reisi õnnestumisele kaasab aitasid.

Reisikirja kirjutasid Paula, Kelly, Kaidi, Anna, Marju, Eveliis, Marie, Kärolin, 
Maimo ja Anette.

Palve koeraomanikele
Pean ennast põliseks viimsilaseks, aga praegu ähvardavad koeraomanikud kogu 
rannamõnu rikkuda. Eriti hommikuti tundubki rand olema koerte päralt. 

Soovin inimestele meelde tuletada, et avalik rand ei ole koerte jalutama ega samuti 
pissile viimise koht. Arvestage kaaskodanikega, kes tahaksid ka vahel julgelt ranna 
lähedal murule istuda ja ümbrust nautida!  

Haabneeme elanik

Kirjad • Kirjad • Kirjad
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Püünsi kodutütarde ja noorkotkaste poolaasta tõi palju uut 
Talvel osalesime suusalaagris Nelijärvel, omaloomingu päeval Lihulas ja võtsime osa 
Tallinna kabe esivõistlustest. Parima kabetajana esindas Tiina Veskioja Püünsi kooli 
vabariiklikel kabevõistlustel Tallinna Reaalkoolis. Sõbrapäeva tähistasime küünla-
valgusõhtuga oma koolis, kutsusime külla noorkotkaid ja kodutütreid ka Tallinna 
koolidest. 

Põnev oli noorkotkaste juhi Leho organiseeritud talvelaager Viimsi metsas, kus 
ööbisime telkides, valmistasime lõkkel toitu ja õppisime ära ahjukütmise.

Huvitavaks ürituseks kujunes ka kolmepäevane skaudilaager Püünsi koolis, mil-
lest võtsid osa ka Kaiu, Juuru ja Tallinna koolide noorkotkad ja kodutütred. Laagris 
õpiti matkatarkusi, salakirju, sõlmi, meditsiini. Tehti klaasimaali, klaasvitraaži, akna-
kleepse. Õhtuti toimusid spordivõistlused ja ühismängud, korraldati ka ülimenukas 
moeshow.

Aprillis käisime kolmepäevases laululaagris Alus, kus valiti Aasta Kotkas ja Aasta 
Tütar. Oli vahva! Mai alul osalesime kodutütarde Tallinna ringkonna ja noorte kotkaste 
Tallinna maleva haukalaagris Kloogal.

Pidevalt treenime Männiku lasketiirus. Tublimad õhu- ja sportpüssi käsitsejad on 
Lyana Sarapik, Meeri Lembinen, Tiina Veskioja ja Vilmar Viik. Harjumaa meistrivõist-
lustel Männiku lasketiirus sai Lyana Sarapik esikoha ja Meeri Lembinen kolmanda 
koha.

Vilmar Viik, Meeri Lembinen ja Kristina Kutser võtavad osa kümnepäevasest Lee-
du suurlaagrist. Ees on veel mitmepäevane suvelaager Saaremaal, suvine suurlaager 
Luunjas, Ramsi laager. Kohtumiseni uutes laagrites!

Rühmajuhid Viivi ja Leho (leho@pyynsi.edu.ee)  

Otsime vahetusperekondi
Suvel on Eestisse tulemas 13 toredat ja 
hakkajat noort, neist 11 Euroopast, tei-
sed Ameerikast ja Ecuadorist. Õpilased 
hakkavad elama vahetusperedes ning 
käima meie koolides. 

Noored on vanuses 15-18 ning oska-
vad kindlasti mingil määral inglise keelt. 
Aasta lõpuks räägib enamus vahetusõpi-
lasi loodetavasti vabalt eesti keeles ning 
tunneb ennast päris eestlasena. Õpilased 
saabuvad Eestisse augusti keskel ning 
lahkuvad juunis.

“Vahetusperes olemine on eestlaste 
jaoks võõras kogemus ning siiani on 
kahjuks olnud päris vähe peresid, kes 
oleksid nõus endale aastaks uue pereliikme 

võtma,” sõnas Helen Põllo, rahvusvahe-
lise õpilaste vahetusorganisatsiooni YFU 
liige. 

YFU tegeleb 15-18 aastaste laste hari-
dus- ja kultuuriprogrammide vahendami-
sega üle maailma. Seni on Eestis viibinud 
kümne aasta jooksul aastase programmi 
raames 40 õpilast põhiliselt Euroopa maa-
dest, aga ka Ameerika Ühendriikidest ning 
Uus-Meremaalt. Õpilased on elanud pea 
kõikides Eestimaa maakondades.

Kõigil, kes on huvitatud vahetu-
sepere leidmisest, palub Helen Põllo 
ühendust võtta telefonil 6 286161 või 
e-postiga yfu@yfu.ee. Lisateavet saab 
ka kodulehelt www.yfu.ww

Suurepärane 
tsirkuseetendus

Tsirkuselaagri lõppkontsert Viimsi 
Huvikeskuses kujunes põnevaks nii 
esinejaile kui vaatajaile. 

Külalised said näha batuudihüppeid, 
trepi ning põrkepalli numbreid, akro-
baatikat, žonglööre, hüppenöörihüppeid, 
hularõnga trikke ja mustkunsti. 

Tsirkus on väga mitmekülgne ala, kus 
iga laps leiab omale sobiva tegevuse.

Viimsi huvikeskuses korraldab Ekspe-
rimentaalse Liikumise Keskus tsirkuse- ja 
akrobaatikalaagrit teist korda. Laagrisse 
soovijaid oli rohkem kui vastu suudeti 
võtta. Lapsi osales kokku 33, neist 24 
Viimsi vallast. Teised olid Tallinnast, 
aastaringselt tegutseva OMA tsirkusetrupi 
aktiivsed liikmed. 

Nelja- kuni üheteistaastasi lapsi tree-
nisid Margus Terasmees, kelle žanriks on 
tuleneelamine, Kaja Kann, kes on Eesti 
ainuke õhuartist vertikaalsel köiel ja Heidi 
Kann, akrobaat ja batuudihüppaja. Marju 
Saar sisustas laste vaba aega väljaspool 
treeninguid. Vaba ajaga oli kogu laagri 
kestel väga keerulised lood, sest lapsed 
ei nõustunud ka väljaspool treeninguaega 
tsirkuserekvisiite käest panema.

Laagri korraldajad tahavad öelda 
suured tänusõnad osalenud lastele, kuna 
saime koos teha tõsiselt tööd, mis pak-
kus naudingut mõlemale poolele. Tore 
on näha lapsi, kes annavad silmad ette 
professionaalsetele lavakunstnikele just 
töössesuhtumise poolest. Osalenud oman-
dasid seekord esmateadmised tsirkusest, 
loodame järgmisel aastal kohtuda veel ja 
siis edasi liikuda raskemate, riskantsemate 
ja keerulisemate trikkide poole. 

Kaja Kann
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Maastikumäng võlus
Maastikumäng on põnev seikluspedagoogika valdkonda kuuluv lastele orientee-
rumist, tähelepanelikkust ja kuulamist õpetav ettevõtmine. 

Samuti annab enda proovile panek ootusärevuse ja rahuldustunde hakkama saa-
misel. Lasteaia maastikumängu esimene etapp keskendus Piilupesa õuealal kasvavate 
taimede tundmisele. Teine etapp oli juba laiahaardelisem, kuna osalesid kõigi lasteae-
dade lapsed ning marźruutki pikem - see sai alguse Piilupesa õuealalt ja suundus läbi 
Haabneeme küla ja ranniku Viimsi vabaõhumuuseumini. 

Vaatluspunktides tuli lahendada mitmeid ülesandeid - õuealalt lillede otsimine ning 
silpidest lillenimede kokkupanek, koduaias lindude tundmine ja selle alusel ristsõna 
lahendamine, mereranniku kõrkjatest ja pilliroost tähtede meisterdamine ning teatud 
taimede otsimine, mere kallast mööda liikudes kivide loendamine ning kase, mille 
otsas kasvavad õunad, määratlemine ja luuletuse õppimine. Lõpetuseks tuli kokku 
panna puzzle, mis andis lause  “Looduses peab valitsema tasakaal”. 

Seda kõike tegid 5-7.a. lapsed. Pesamunad samal ajal said tegutseda vabaõhumuu-
seumi juures, kus “töökodades” sai kive värvida, luuda valmistada, looduse pisidetaile 
luubiga uurida, taimedega värvida ning teha muusikat looduses ja loodusega. 

Maastikumängul oli ka kolmas etapp, mis mõeldud lasteaia töötajatele -  nn ellu-
jäämiskursus, mille käigus Kodanikukaitse Seltsi liikmed õpetasid tundma ja tegema 
ohumärke, magamismatti, käepärastest vahenditest õnge, vilet ja lõket, looduses 
orienteeruma ning söögipoolist hankima. 

Kõike seda põnevat said Viimsi lasteaiad teostada tänu Keskkonna Investeeringute 
Keskuse rahastatud projektile “Maailm meie ümber”, samuti tänu meie organisaatoritele 
Maire Tuulele ja Reet Varikule.

Aina Alunurm

Piilupesa jälle aias 
21.mail toimus III Eesti rahvamängude 
festival “Kes aias 2004”. 

Festivali siht on taaselustada ja au-
kohale seada kodukoha rahvamängud. 
Toimumiskoht on olnud lasteaed “Mesi-
mumm” Põlvas. 

Piilupesa mudilased ja õpetajad on osa 
võtnud kõigist kolmest festivalist. Esime-
sele võtsime kaasa kaks mängu, ”Suur nai-
ne ja väike mees” ja “Väravamäng”. Teise 
festivali teema olid kiigemängud, meie 
panuseks kiige makett ja mäng “Kiige 
katsumine”. Nüüd oli teemaks linnulaulud 
ja linnumängud. Meie “Linnumäng” päri-
neb Jõelähtme kihelkonnast Muuga külast. 
Võtsime kaasa käo, varblase, pääsukese, 
lõokese ja kuke. 

“Kes aias 2004” programm oli tihe ja 
laiahaardeline - ülesastumine linnarahvale, 
kus esitasime kohandatud regilaulu ”Kust 
see laps need laulud saanud”, Piilupesa 
hümni, linnulaulud ja ”Kalli- kalli”. Rong-
käigus osales 10 kollektiivi, Piilupesast 
27 mudilast ja 10 õpetajat. Pärast väikest 
puhkepausi järgnesid linnumängud ja 
linnulaulude võistlus. Meie tulemuseks 
oli 3 hõbe ja 2 pronkslindu. Sel ajal kui 
žürii otsuseid tegi, said lapsed mängida 
eri paikkondade mänge. Tantsulusti jätkus 
pikaks ajaks, seda ei vähendanud seekord-
ne jahe ilm ega ka see, et teele oli asutud 
juba varavalges.   

Vaatamata pikale ja väsitavale päeva-
le jätkus bussiski laululusti hilisõhtuni. 
Viimsis said lapsi oodanud emad- isad oma 
unesoojad mudilased sülle keskööl. Laste 
sooviks oli: ”Lähme jälle Põlvasse!”

Aino Tänav, juhendaja

Euroopa Noorte Muusikafestivalil
Humbelbaeki muusikakoolis. Tegu oli 
välikontserdiga ja kuna ei olnud eriti 
soodne ilm, tuli meil pisut vaeva näha 
tuulega, kuid kõik läks ilusti ja meid 
võeti hästi vastu. Samal õhtul esinesime 
ka Humbelbaeki Muusikakooli juubeli-
kontserdil, kus samuti sai meile osaks soe 
vastuvõtt. Veel astusime üles Fredensborgi 
koolis Taanis, Rosenbergssaleni Muusi-
kakoolis Rootsis, Folkets husis Rootsis ja 
Taanis Kongenshave`is. 

Džässbändiga kasutasime vaba lava 
võimalust laagris ja see kontsert võeti vas-
tu eriliselt tormiliselt. Ka mängijad ise olid 
kontserdiga maksimaalselt rahul. Kindlasti 
andis palju juurde ka külalis-saksofonist 
Jaak Randvere. Pärast oli hea võimalus 
kuulata Viimsi noorte soolosid, näiteks 
Lauri Luide, Kristi Hüüdma, Kristel Luide 
ja Liis Kuuske esinemist. Silmapaistev oli 
ka vokaalsolist Dagmar Mäe. 

Reis täitis oma eesmärki - tänu sellele 
oli Viimsi noortel võimalus näidata, mil-
list muusikat Eestis tehakse ning samas 
tutvuda teiste noorte ja nende muusikalise 
taustaga, saada esinemiskogemusi ja luua 
tutvusi teiste noorte muusikutega üle 
Euroopa. 
 Täname Eesti Kultuurkapitali ja Eesti 
Kultuurkapitali Harju maakonna eks-
pertgruppi ning Põhjamaade Ministrite 

Nõukogu, kes meie osalemist sellel festi-
valil rahaliselt toetasid. Suur tänu Viimsi 
vallavalitsusele, kes võimaldas Viimsi 
muusikakooli  selle aasta eelarvesse pla-
neerida  suure summa sõidukulude katteks 
ja Viimsi Keskkooli Fondile, kes kattis 
Viimsi Keskkooli lauljate sõidukulud. Pal-
ju tänu meie õpetajatele Ott Kasele, And-
rus Kalvetile, Reet Leinustele ja Ita-Riina 
Pedanikule, kes reisi ajal kõik raskused ja 
probleemid lahendasid ning meie eest head 
seisid! Tänu Urvi Haasmale, kes selle reisi 
üksikasjade korraldamisega suurepäraselt 
hakkama sai! 

Kersti Tuulik

osalesid Viimsi Muusikakooli orkester 
ja Viimsi Keskkooli kammerkoor. 

Kevad oli Viimsi noortele pillimängija-
tele ja lauljatele kiire ning ootusrikas aeg. 
Muusikakooli orkestri ja džässbändi juhi 
Ott Kase ja muusikakooli direktori Urvi 
Haasma peas oli küpsenud mõte võtta osa 
Euroopa noorte muusikafestivalist, mis 
sel aastal toimus juba kaheksandat korda. 
Meile, noortele, tähendas see mõnusat 
vaevanägemist oma muusikapartiide kallal 
ja mitmeid esinemisi kontserdikavaga ka 
kodumaal, näiteks Metodisti kirikus ja 
Viljandi Muusikakoolis.

Festival toimus Taanis ja Rootsis, kus 
osales kokku üle 8000 noore tervest Eu-
roopast, Eestist Võru, Paide ja Viimsi noo-
red. Ööbisime suures telklaagris Swedanis 
Oeresundi silla lähedal.  

Igaühel oli kohustus anda 4-6 kont-
serti, millest pooled väli- ja teised sise-
kontserdid. Avakontsert toimus laagri 
territooriumil, lõpukontsert Kopenhageni 
Tivolis. 

Meie orkestris oli 45 mängijat-lauljat, 
viimsilaste kõrval ka „abijõudu“ Tallinna 
Muusikakeskkoolist ja Kuusalust. Kavas 
oli rahvamuusika, klassika, pop ja džäs-
sihitid. 

Meie grupp astus lavalaudadele ko-
guni seitsmel korral, esimesena Taanis 
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Pildid akendes
Viimsi Kunstikooli  õpetaja Eda 
Kommitz kutsub viimsilasi üles senisest 
rohkem kasutama majade ilmestami-
seks vitraaži.

“Suuremõõtmelist klassikalist vitraaži 
täna Viimsis peaaegu ei kohtagi,” sõnab 
Eda. “Ometi on see kaunis kujundus-
element just eramute juures.” 
Väikevitraaži on praegu poo-
dides küllalt palju müügil, 
siiski tuleks ostmisel 
osata vahet teha ehtsa 
ja võltsi vahel. Eht-
sad materjalid on 
ahjukuumusest läbi 
käinud klaas ja tina. 
“Mina kasutan oma 
töödes samasugust 
tehnikat nagu meist-
rid 13. sajandil ,” 
selgitas Eda. “Nende 
tööde värvid on kirkad 
veel praegugi, vitraaž 
püsib sajandeid.”

Kunstniku töid võib praegu 
näha vanalinnas galeriis “Dominicanes”, 
tema töid on ostetud Lõuna-Ameerikasse, 
Jaapani, Põhjamaadesse.

Vitraaži asukoha võiks koos arhitekti ja sisekujundaja-
ga kavandada juba elamu ehitamisel, siis pääseb see kõige 

paremini mõjule. 

Moekunstnikud Ene Lill (vasakul) ja Seily Sõgel avasid sügisel Laidoneri par-
gi kõrval käsitöökoja “Bottega”, kus valmistatakse kõike garderoobi juurde 
kuuluvat - mantlist ja kleidist kottide ja kinnasteni. 

Eda. “Ometi on see kaunis kujundus-
element just eramute juures.” 
Väikevitraaži on praegu poo-
dides küllalt palju müügil, 
siiski tuleks ostmisel 

tööde värvid on kirkad 
veel praegugi, vitraaž 

Kunstniku töid võib praegu Vitraaži asukoha võiks koos arhitekti ja sisekujundaja-

10 aastat vene vägede 
lahkumisest 
16. juunil 1994 andis EV Kaitseminis-
teerium käskkirja Vene Föderatsiooni 
sõjaväeobjektide ülevõtmise kohta Nais-
saarel. Varade ülevõtmiseks moodustatud 
komisjoni kuulus ka Viimsi tolleaegne 
vallavanem A.H. Lindemann.

“Sõjaväe lahkumise päevaks 16. juunil 
oli saar sõjajälgedest puhastatud ja vanad 
miinid põletatud,” meenutab Lindemann. 
Tõenduseks, et kaks eri riigi sõjaväge 
varade üleandmise eelsel perioodil ra-
humeelselt koos eksisteerisid, võib tuua 
asjaolu, et eesti piirivalvepoisid saare 
teises otsas paiknenud vene piirivalve pool 
regulaarselt oma saia- leivavarusid täien-
damas käisid. Nimelt olid vene sõdurid aja 
jooksul saarele oma pagaritöökoja ehita-
nud ja said hakkama ka sigade pidamisega, 
samuti oli neil oma lehmakari.  

“Varsti pärast vene sõjaväe lahkumist 
tegime ettepaneku moodustada Naissaare-
le looduspark, et säiliks selle ehe ja ürgne 
loodus,” meenutas Lindemann. “Samuti 
moodustasime lindude kaitseala Naissaare 
ja Aegna vahelisel Pandju saarel.



18 Viimsi Teataja

Südamlikud õnnesoovid 
juuli ja augusti hällilastele!
Juuli 2004
PAULINE BOBKOVA 15.07 89
LINDA REISALU 18.07 89
VIKTOR SEINAS 19.07 88
JOHANNES LIIVALEHT 30.07 88
HELLE HAMMER 01.07 84
ALIDE KAUNA 11.07 84
HELENE ARUNURM 17.07 84
SALME-ELISABETH IDAVAIN 
24.07 83
ELLEN MÄNDOJA 26.07 83
LINDA ZANDELOV 02.07 82
HJALMAR KARIS 13.07 82
ANNA MILVEK 15.07 82
ROSINE LINHOLM 19.07 82
SILVIA KAMM 27.07 82
AINO KASEMETS 15.07 81
ASTRID ETTI 18.07 81
OLGA LOBZANOVA 27.07 81
MAIMU LUIGE 12.07 80
SALME MÄGI 15.07 80
HUGO KARJAHERM 26.07 80
ERLI KOTKAS 30.07 80
AINO RAID 31.07 80
VALDO EHA 02.07 75
HEINO LELUMEES 06.07 75

ALEKSANDRA NIILEND 05.08 89
ERIKA KARIS 28.08 85
VIKTOR VALLNER 07.08 82
ROSILDA ILVES 17.08 82
SELMA LEPIK 30.08 82
REINHOLD SUBAN 02.08 81
ASTA TAKENBERG 04.08 81
AINO TAGAVÄLI 25.08 81
ALEKSANDRA REMMELGAS 
07.08 75
HARRY-RALF NEEM 09.08 75
GENNARO TOPPI 10.08 75
AINO TOOM 26.08 75
KALLE LEPASSAAR 28.08 75
LIANE SILD 14.08 70
KALJO DAUM 24.08 70
HENN LUKS 25.08 70
TIINA-MARITA LEPPIK 31.08 70
LEMBIT KURG 07.08 65
MATTI RANNALA 07.08 65
JAAN RAIK 09.08 65
ELSA REINJÄRV 16.08 65
LEIDA MURUMAA 19.08 65
PAUL JÜRGENSON 24.08 65
ARVO LIPS 24.08 65
ROSALIE PAAS 24.08 65
IIVI HEINASSAAR 27.08 65
TIIU RAHUMÄE 27.08 65
AIME LEHTPUU 28.08 65

LEO LINDMA 13.07 75
VELDA PIIRSALU 13.07 75
VÄINO LENTER 14.07 75
ALBERT VILIPUU 01.07 70
HJALMAR LINHOLM 01.07 70
JOHANNA SILLAOTS 17.07 70
INGVI TAMM 22.07 70
MARTA VABRIT 07.07 65
PRIIT MARAN 12.07 65
PJOTR IVANTšIKOV 15.07 65
HELVI TEDREMÄE 18.07 65
ÕILME TOJAK 24.07 65
TÕNIS TORN 24.07 65
REIN TÕNURI 27.07 65
EHA KIVILO 28.07 65
ÜLO PIKKAS 29.07 65
LEIDA VAIN 29.07 65
LEMBIT MIHHAILOV 31.07 65

August 2004 
ELVIINE MIKIVER 19.08 95
ALIIDE KIVISALU 09.08 91
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VIIMSI VALLA MEISTRIVÕISTLUSED 
PURJETAMISES

Stardiootel on Zoom-8

Kõigile on teada, et Viimsi vald asub mere ääres. Siin on alati lugu peetud meremeestest 
ja rannakaluritest. Merest on saanud tööd ja leivakõrvast paljud viimsilased.

12.-13.  juunil said peetud esimesed Viimsi valla lahtised meistrivõistlused pur-
jetamises. Võistlesid purjetajad jahiklassides Laser, Laser Radial ja Zoom-8 (kõik 
ühemehe jahid). Meistrivõistlused olid lahtised, seega oli osavõtjaid Lätist, Saaremaalt, 
Pärnust, Tallinnast ja muidugi Viimsist. Zoom-8 klassis tõi 2002.a. Eestile esimese 
maailmameistri medali viimsilane Karl-Martin Rammo. 

Laser klassis võistles 8 sportlast. Esikoha saavutas Argo Vooremaa, kes on 2004.
a. maailmameister jääpurjetamises juunioridele. Teiseks tuli tallinlane Patrick Abner 
ja kolmandaks viimsilane Raivo Randmäe. 

Laser Radial klassis võistles 9 juuniorpurjetajat. Viimsi valla meistriks tuli Lauri 
Väinsalu, teise koha saavutas lätlane Kristap Karlins ja kolmanda koha Karl-Martin 

VIIMSI VALLA LAHTISED MEISTRI-
VÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS 
toimusid 17. juunil Tallinnas Kalevi 
staadionil. Võistluste tulemused on näh-
taval korraldaja, spordiseltsi Marathon 
internetiaadressil www.tallinnmarathon.
ee ning Viimsi Spordihallis.

HARJUMAA MEISTRIVÕISTLUSED 
ORIENTEERUMISES tõid meie valla 
sportlastele mitu medalit. H40 klassis 
võitis Mati Preitof  valikorienteerumises 
esikoha, suundorienteerumises hõbeda 
ja teatejooksus taas kuldmedali. Samas 
vanuseklassis sai Indrek Reitalu suund-
orienteerumises kulla ning aitas ka teate-
meeskonna kuldmedalile. 
H50 klassis tuli Jüri Rokko nii valik-kui 
suundorienteerumises hõbedale ning tea-
temeeskonna 3. liikmena - kullale. H60 
klassis saavutas Jaan Viirmaa suundorien-
teerumises 2.koha.

KERGEJÕUSTIKUS võitis  Mari Järvis 
kõrgushüppe tulemusega 1.65 ja saavutas 
kaugushüppes 2. koha tulemusega 4.94. 
100m jooksus tuli pronksmedalile Ulla 
Männi ajaga 13,2.
Veteranidest võitis Anu Niinsalu kuulitõu-
ke 7.70 ja odaviske 21.94. 
Taavi Reelo võitis meeste kõrgushüppe 
tulemusega 2.03 ja jäi 100m jooksus 4. 
ajaga 11,3. Kaugushüppes jäi  Tauri Roots 
vigastuse tõttu 4.kohale tulemusega 6.15. 
Kuulitõukes sai Ruut Rätsepp tulemuse-
ga 12.99 pronksmedali. Kettaheites tuli 
Viimsi vallale Kalle Reinarti heitest 45.17 
kuld, jättes teiseks Raider Sildoja 43.11. 
Odaviskes teenis hõbedase medali Kaido 
Peterson tulemusega 49.38. Veteranide 
arvestuses sai Mati Märtson kolm hõbe-
medalit - 100m 13,1;  kaugushüpe 5.15; 
kuulitõuge 9.93 - ja ühe pronksi odaviske 
35.94 eest. Odaviskes saavutas Andrus 
Kaskel teise koha tulemusega 38.87.

TÄHELEPANU, 
LAPSEVANEMAD!
Veel on võimalik teie 8.-15. aastasele 
lapsele korraldada mõnus suveelamus 
28. juulist kuni 6.augustini toimuvas 
puhke-ja spordilaagris Andineemes.
Kontakt: Anu Karavajeva, tel  60 90 
160 või 5293426

KAUNIST JA PÄIKSELIST SUVE !
Spordimetoodik Tiia TammAbivallavanem Alver autasustab esikol-

mikusse jõudnud Mihkel Seppa 

Rammo. Kolmanda viimsilasena jäi Mar-
kus Niinemets selles klassis 8.kohale. 

Zoom-8 klassis võistles 22 noorpur-
jetajat. Esikohale tuli Viimsi Keskkooli 
noormees Erik Suits, teiseks  Henri 
Tauts Tallinnast ja kolmandaks Saare-
maa noormees Mihkel Tamm. Viimsi 
meistrivõistluste hõbeväärse medali sai 
üldjärjestuses kuuendaks tulnud Alari 
Lagle ja kolmas viimsilane selles klassis 
oli Mihkel Sepp. 

Parima  tütarlapsena sai  meistrivõist-
luste medali kaela Nele Kööp, kes oli 
üldarvestuses 15.

Võistlused läksid igati korda ja purjeta-
jate soov on jätkata Viimsi vallavalitsusega 
koostööd, et muuta  valla meistrivõistlused 
purjetamises igaaastaseks traditsiooniks.

Tänuga purjetamistreener Rein 
Ottoson
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16.-17. juulil leiab Vana-Vigalas kolmandat aastat järjest aset 
Eesti ainus mitmepäevane rokk- ja metallmuusikale pühendatud 
vabaõhufestival Hard Rock Laager 2004. 

Festivali peaesineja on nimekas DISMEMBER Rootsist ning koos 
nendega astub laagris üles kokku 18 rasket kitarrimuusikat mängivat 
bändi Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Bändide päralt on 
kaks tipptasemel heli- ning valguspargiga lava, festivalil on korralik 
turvateenistus, toitlustamine, infopunkt ja telkimisplats. Üritusele 
lisavad vürtsi kohalikud vaatamisväärsused alates kaunist mõisapargist 
ja lõpetades ohvrihiie ning hiietammega. 
Festivalile pääsemist hõlbustavad eribussid, mis kõik soovijad 
suurematest linnadest ürituse alguseks Vana-Vigalasse viivad ning 
pärast tagasi koju toovad. 

Esinevad: 
DISMEMBER (Rootsi), SWALLOW THE SUN (Soome), 
NEGLECTED FIELDS (Läti), OSSASTORIUM (Leedu), 
BRIDES IN BLOOM, CATAFALC, FORGOTTEN SUNRISE, 
HERALD, HUMAN GROUND, JMKE, KANTOR VOY, LOITS, 
METSATÖLL, MUST MISSA, NECRO STRIKE, PASKAR 
KOLGATS, SOLWAIG, ZAHIR.

Pileteid saab eelmüügist osta:
Tallinn - “World Clinic” plaadipood (Roosikrantsi 19)
Tartu - “Liivamäe muusikariistad” (Munga 10)
Pärnu - kauplus “Muusik” (Pühavaimu 8)
Rakvere - “Kära Kants” baar (Tallinna 28)

Festivalipass maksab eelmüügist 275, kohapealt 350 krooni. Pass 
vahetatakse käepaela vastu, mis tagab piiramatu sisse- ja väljapääsu fes-
tivalialale ning annab õiguse osaleda kõigil loosimistel ja mängudel.

Festivali korraldajaks on Hard Rock Club, 
kodulehekülg http://laager.hardrockclub.ee/
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Ostab ja võtab müüki kinnistuid, eramuid,
suvilaid ja kortereid.

Sobivuse korral kiire tehing.

600 76 08, 56 44 346, 56 455 048
e-post: viruvarakv@hot.ee • Kaluri tee 5, Haabneeme
Aivar Kaarus,

Detailplaneering 
Harju maakonnas 4 kuuga, 
maamõõdutööd.

OÜ Hedolink,  
tel  6 485 474, 
mob 056 471 931 
faks 6 485 468,
e-post hedolink@hot.ee, 
kinnisvara.abi@mail.ee

Noorpaari vanemad ja sugulased 
kingivad sageli pruudikimbu 

säilitusteenuse ühiselt noorpaarile!
TT PRODUCT, peoteeninduse ja 
dekoratsioonifirma, kel on Eestis

uudne teenus pruudikimpude, 
samuti teiste tähtsate sündmuste 

puhul kingitud lillede säilitamiseks 
eritehnoloogial.

Salong Tartu mnt.16, Tallinn
Tel 6 611 107 ja 5259144
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Teated ja kuulutused
Otsime usaldusväärset koduabilist, kes käiks 
korra nädalas koristamas ridaelamuboksi 
Haabneemes. Vilve, tel. 5017103.



Võtame tööle ausa ja kohusetundliku KOKA. 
Tel. 51 77 150.



Teen rullmaterjalist lamekatuseid. Tel 5646 
9698.



Võtan hoida lapse Viimsis, eramajja, kojutoo-
misega, alates augustist. Tel 562 01 578.



Metalli koristamine. Tel 5695 7713, Alek-
sander.



Müüa garaaž (kinnistus), Katlamaja tee 6 - 22. 
Tel 56 484979 või 51 702 79. 



Kelvingi küla 11-kuusel rõõmsameelsel Sipsi-
kul oleks hea meel, kui leidub mõni tore hoidja, 
kes emmele 1-2 korda nädalas mõned tunnid 
puhkust annaks. Tel.51 67 543.



Soovin leida tööd koduabilisena. Minu tel on 
56 480 720.



Müüa küttepuid 30, 40 ja 50 cm. Hind 250 
kr/m³. Kohaletoomise võimalus. Tel 56 459 
943.



Ära anda kassipojad. Tel 53 44 95 54.

HAUAKIVID 
JA KIVITÖÖD 

Mähel, Kummeli tee 103
VAHUR RAIDMA
Tel 63 93 103
GSM 052 47 103

PIIRDEAEDADE ja VÄRAVATE 
paigaldus 

(võrk-, puit-, kivi-, sepis- ja paneelaiad)

Kuivsegu postid ja soklid

Värava-automaatika 
müük ja paigaldus

Tel 52 67 320, 
e-post: Freddy.Heidmets@mail.ee

Avatud uus töökoda
Kaluri tee 5, I korrus

(Pentagonis)

KINGSEPP
VÕTMETE 

VALMISTAMINE
E-R 10 - 19

Tel 51 50589

AVAMISHINNAD!

Seoses puhkustega ei toimu

Viimsi Pensionäride Ühenduse 

juhatuse valveid

esmaspäeviti, alates 1. juulist kuni 

31. juulini.

VPÜ Juhatus

ÜÜRIN GARAAŽI
Viimsi vallas

Tel 5048184
ja õhtuti 6011785

Teie  AIAMURED

lahendab
 

NIITMAR:

* MURU NIITMINE
- ühekordne

- regulaarne

* AEDADE HOOLDUS

Tel. 50 30 222

e-mail: sirje.niitmar@mail.ee

www.niitmar.ee

6. juulil kell 12 
Kaluri tee 5

KASUTATUD 
RIIETE 
müük

Vitraažide valmistamine

Tel 52 41907

Eda Kommitz

Ostame maad Harjumaal, võib olla 
veel kinnistamata. 
vara@kinnisvaraplaza.ee, 
tel 61 09 999; 56 604 450. 

Tallinn, Narva mnt 7 Matkapunkt Kinnisvara.
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Paigaldame soodsalt  TV- antenne koos 
garantiiga. 

Tel 055 693 858. 

Postipaat “HELGE” suvine 
sõiduplaan
 Kelnase sadamast Leppneemest

E 7.30 9.00
 16.00 17.15
T 7.30 9.00
K 7.30 9.00
 16.00 17.15
N 7.30 9.00
R 7.30 9.00
 16.00 17.15
L 7.30 9.00
 17.15 18.30
P 16.00 17.15


