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Jällegi saabuvad Jõulud,
kauguses kajamas kell,
kõlavad kaunimad laulud,
hing tuledesäras on hell ...

Jumalat võib igaüks teenida omal viisil, meie teeme seda lauldes, sõnas
Kelvingi küla elanik Dave Benton valla
aastapäeval antud kontserdil Viimsi
Huvikeskuses.
Näis, et kogu pilgeni täis saal hingas
selle Jõulukontserdi ajal ühes rütmis - nii

vaikuses kui ka kooslauldud lauludes. Dave
Bentoni ja ETV Lastekoori antud kontsertidest said sel kuul osa ka paljud teised
eestimaalased.
10.-23. detsembrini kestnud kontserdireisil lauldi Tallinna Kaarli ja Oleviste kirikus, Tartus Peetri kirikus, Pärnu Eliisabeti

kirikus, Rapla Maarja-Magdaleena kirikus,
Kuressaare Laurentsiuse kirikus, Haapsalu
Toomkirikus ja Jõelähtme kirikus.
Kontsertidel oli kaastegev ansambel
koosseisus Ain Varts ja Kaido Koidumäe
kitarridel, Ülo Mälgand klaveril ja Madis
Metsamart löökriistadel.

Fertilitase juht Ivo Saarma on Viimsisse
kolimisega rahul.

Valatud sai valla vabadussamba kuju.

Täna lehes:

Kogunes päkapikukoda.

2 Viimsi Teataja
Jõulutervitus Püünsi
Põhikoolilt!

23. detsember 2004

Viimsi metsade kaitseks

Soovime, et koos jõuludega pääseks
iga praeguse ja tulevase õpilase ning
lapsevanema südamesse imeline
Jõulutunne.
Andku Jõulud ja uus aasta meile
kõigile uut joudu ja jaksu teineteise
mõistmiseks ning tahtejõudu ja sihikindlust mööda hariduse teed edasi
minna.
Soovime õnne ja armastust igasse
peresse!

Häid Jõule ja tulemusterikast
uut aastat!
Püünsi koolipere

Viimsi Keskkool võtab tööle

kooliraamatukogu juhataja
alates 1. jaanuarist 2005. a.
Avalduse ja CV palume saata
või tuua kooli hiljemalt 30.
detsembril.
aadress Männi tee 2, 74001
Haabneeme, või
e-mail: kool@viimsi.edu.ee
infot saab tel. 606 6902

Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a.
juulis. Detsembrinumber ilmub tavapäraselt
enne Jõule.
Toimetus ootab kaastöid e-posti aadressil
kai@viimsivv.ee. Kaastööd võib tuua ka otse
toimetusse või saata postiga aadressil:
Nelgi tee 1, Viimsi 74001, Harju maakond.
Reklaamid ja kuulutused palume esitada hiljemalt kümme päeva enne ilmumist.
Toimetaja: Kai Maran. Tel 6066 833.
Toimetuse kolleegium: Enn Sau, Madis
Saretok, Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, Eino
Pedanik.
Trükki toimetanud: Kirjastuskeskus.
Trükitud trükikojas Greif. Trükiarv 4700.

Detsembrikuu vallavolikogu istungil andis Kelvingi külavanem Lindemann 1706
vallaelaniku nimel volikogu esimehele Madis Saretokile üle pöördumise Viimsi
metsade kaitseks.
“Nagu paljud allakirjutanud mul edasi öelda soovisid: las Viimsi metsades valitseb
rahu, nii nagu soovime Jõulurahu ja kordaminekuid uuel aastal meie volikogulegi,” sõnas
Lindemann.
Madis Saretoki sõnul on tegu vajaliku ja asjakohase dokumendiga, millest Viimsi vallavolikogu kindlasti ka juhindub ja mis aitab vastu seista igasugusele survele poolsaare
metsa-alasid kahjustada.
Pöördumise koostajad loodavad, et suudetakse tagada Viimsi poolsaare põlismetsade, nende liigirikkuse ja väärtuslike elupaikade säilimine. Allakirjutanute ettepanek on
võtta kõik säilinud Viimsi poolsaare metsad kaitse alla või nimetada need üldplaneeringu
korrigeerimise käigus kaitsemetsadeks. Samuti nõuavad allakirjutanud, et uute planeeringutega ei antaks metsamaad enam ehitiste alla.
Kelvingis oktoobrikuus külade esindajate poolt koostatud kiri saadetakse ka Harju
maavalitsusele ja keskkonnaministeeriumile. Pöördumise täistekst on avaldatud novembrikuu Viimsi Teatajas.
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Esimene Advendiküünal süüdati vabaõhumuuseumis
Jõulumeeleolu aitasid luua Viimsi Vabakoguduse
gospelkoor, Viimsi Püha Jaakobi koguduse
kammerkoor ja Viimsi segakoor.

Fotod: Kai Maran

Traditsioon on kestmist väärt,
sõnas Harri Kuivkaev, kes tuli esimesest Advendipühast osa saama
kogu perega.

Õnnevalamine: Enna Sirkeli juhendamisel õnnestus vallavanemal valada tulevase valla vabadussamba kuju.

Aasta tagasi tähistasime siin Viimsi vabaõhumuuseumis esimest advendipüha.
Tookordne mõte muuta see koosviibimine vallarahvale iga-aastaseks traditsiooniks ongi saanud teoks. Soovime hoida ja
jätkata seda ka edaspidi.
Advendiaeg on veidi ärev, ootusrikas ja
ühtlasi ka rõõmus aeg, mil Jõulud astuvad
samm-sammult lähemale. See on õige hetk
möödunust kokkuvõtteid teha ning sügavamalt mõtiskleda elu väärtuste üle.
Selle aasta jooksul on vallaelus paljugi
huvitavat ja vajalikku toimunud. Mõeldud
on sellele, et meil oleks inimesi toetav ja
väärtustav elukeskkond, kus oleks võimalik
õppida, arendada ning hoida püsivatena
need eluhoiakud, mis meie homset päeva
uuendavad ja rikastavad. Väärtushinnangud ja ellusuhtumine saavad alguse meie
kodulävelt ja suunduvad igapäevasesse
elukeskkonda. Kõik me tahame elada
turvaliselt. Nii saame oma suhtumisest
ümbritsevasse ka tagasipeegelduse, ning
seda mõnikord lihtsate asjade kaudu. Missuguseks kujuneb meie elu, sõltub meist
endist, mida väärtustame ja millise panuse
sellele anname.
Meie ühiseks sooviks on anda meie
lastele oma kodukohas hea haridus ja
tagada head õppimisvõimalused. Ette on
võetud suured projektid: uue keskkooli, uue
algkooli ja lasteaedade rajamine. Kuid ka
kultuuri väärtustamine, selle hoidmine ja
sellele uue elujõu andmine on meie tänase
päeva ülesanne. Tähtis on tuua vanemate
inimeste kogemused ja oskused noorteni
ja selle kaudu siduda erinevaid põlvkondi.
Ühtsustunde ja üksteise mõistmise õhkkonnas võib sündida toredaid ja üllatavaidki
asju. Austagem vanade kogemust ja elutarkust, julgustagem noori otsima ja küsima.
Esimesel advendipühal tähistame
Jõuluootuse algust ning Jõuluvalguse
saabumist. See on aeg, et vaadata põhjalikumalt endasse ja leida tasakaalu. Mõelda
ja hoolida rohkem neist, kes meie kõrval.
Suur rahu saab alguse igaühe enda südamest, hoolivusest ja armastusest. See on
üksteise mõistmise aeg. Toogu see meile
rahu, rõõmu ja head tahet!
Enn Sau, vallavanem

Muuseum tänab
Täname kõiki osavõtjaid!
Eriti suured tänud Aina Johansonile, Viimsi Perekodu juhatajale Elviira Lillele ja muidugi lastele, tänu kellele saime maitsta äsja ahjust võetud piparkooke.
Tänusõnad Püünsi kooli direktorile ning 9. klassi õpilasele Rasmus Saksale, kes
hoolitsesid helivõimenduse eest!
Palju tänu vallavalitsusele abi eest ürituse korraldamisel!
Enna Sirkel, MA Viimsi Muuseumid direktor
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Paljude menukate Viimsi-teemaliste lavastuste ning kooliteatri edendamise eest
andis vallavanem Viimsi keskkooli pedagoogile Külli Talmarile üle valla autasu
Viimsi Vaal.
Tänavu veebruaris valmis Viimsi Kooliteatril nauditavalt professionaalsel tasemel lavastus kindral Laidoneri perekonnaloost, mida Laidoneri kodumõisas mängiti täissaalidele.
Augustis sündis vabariikliku noorte tantsijate suvelaagri lõputööna kordumatu etendus
Rohuneeme kabeli tornikellast. Lisaks lavastajatööle on Talmar ka etenduste käsikirjade
autor, mille valmimine on nõudnud tõsist uurimustööd ning kus kajastuvad paljude
viimsilaste mälestused ja elulood.
Vallavalitsus annab autasu Viimsi Vaal vallale osutatud eriliste
teenete eest, pronksist vaalaskulptuuri autor on Simson Seakülast.
Skulptuuri idee põhineb tõsielulool, kus kalurid Viimsi vetest püüdsid
koguka vaala.

Külavanemad said rinnamärgid
Valla aastapäeva tähistamisel 10. detsembril andis vallavanem kätte ka uued
külavanema märgid.
“Eks see külavanema töö üks pidev
rabelemine ole,” vastas Randvere külavanem Madis Kaasik (pildil) Viimsi Teataja
küsimuse peale, kuidas üks külavanema
leib võib maitseda. “Õnneks on meil aktiivsed ühistud, kokku 17, mille juhatuste
liikmetega omavahel regulaarselt kokku
saame ja põhilised asjad läbi arutame.
Paraku on meil suurte külakoosolekute
kokkukutsumisega probleeme, sest pole nii
suurt saali. Rahvamaja vmt ehituse järele
on suur vajadus.”

Represseeritud
vabastati maamaksust

RAHULIKKE JÕULE JA ÕNNE
UUEL AASTAL!
SOOVIB MUUSEUMIRAHVAS

Vallavolikogu otsusega (14.12.2004,
nr 32) on alates 1. jaanuarist 2005
Viimsi valla represseeritud ja nendega
võrdsustatud isikud vabastatud maamaksust.
Maamaksust vabastatakse selle elamumaa osas, kus nimetatud isik on oma
elukoha registreerinud ega ole andnud
seda elamumaad või sellel asuvaid ruume
rendile. Selleks tuleb esitada Viimsi vallavalitsuse maa-ametile kuni 15. jaanuarini
represseeritu tunnistus või represseerimist
tõendav dokument ning ära täita teatise
blankett.
Maa-ameti vastuvõtuajad: E.14.0017.00 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.
Info tel 606 6816.
Madis Saretok, volikogu esimees
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Viimsi Vabakogudus tähistas
sel aastal 80. sünnipäeva

Teenistused Viimsi
Vabakoguduses
(Rohuneeme tee 40)
24.12. kell 18.00 Jõulujumalateenistus.
Ettekandele tuleb Benjamin Britteni “A
Ceremony of Carols”. Koori juhatab Silvia
Landra. Solistid Mariliis ja Sigrid Luide
ning Laura-Marleen Vaarik. Jutlus Indrek
Luide.
25.12 kell 17.00 Kalju Baptistikoguduses
koguduse jõulupäev. Laulab Viimsi Gospelkoor.

80 aastat on ühe koguduse tegevuses
pikk aeg. Viimase aastakümne väga
suur kordaminek on see, et pastor
Evald Timmase juhtimisel renoveeriti üle
kuuekümne aasta tagasi ehitatud palvela
tänapäevaseks kirikuks. Kirikutorni kellaruum on nüüd pimedal ajal valgustatud,
selle eest suurimad tänud vallale!
Kuid kirik pole maja, mis oleks väärtuslik oma müüride pärast. Tähtis on,
mida seal tehakse!
Viimsi Vabakogudust iseloomustab
täna väga aktiivne noortetöö. Üle poole
koguduse liikmeskonnast on nooremad
kui 30 aastat. Nende tööd korraldab
pastori juhtimisel töötav noortetoimkond.
Praegu toimub igal reedel „kaminasaalitund“, kus me õdusas meeleolus püüame selgusele jõuda igavikuväärtusega
küsimustes. Iga kuu teisel reedel on aga
„noortekas“, iga kord ise programmilise
kavaga. Õhtu algab kell 7, ootame sinna
kõiki!
Pühapäevaste Jumalateenistuste
kava on mitmekesine, kuna saame
kuulda jutlusi ja tunnistusi paljudelt eri
inimestelt, korra kuus on meil ka külaline väljastpoolt kogudust. Armastame
teenistustel ka palju laulda.
Viimsi Vabakogudust iseloomustab
suhteliselt aktiivne muusikategevus.
Eesliinil on hetkel gospelkoor, kus lauljaid
veidi üle 30. Laulame kaasaegse helikeelega muusikat, teinekord ka midagi klassikalist. Gospelkoor valmistab selleks
Jõuluks ette kaks jõulumuusikali. Üks
on kirjutatud inglise helilooja Benjamin
Britteni poolt 1946. aastal ja teine on
ameerika helilooja Ed. Kee poolt 1996.
aastal loodud „Jõulutseremoonia“. Väga
huvitavad lood mõlemad!
Iga kuu kolmandal pühapäeval kor-

raldame üldjuhul algusega kell 18.00
kontserte eesti parimate muusikute
osavõtul. Nii on teada, et jaanuaris tuleb
muusikat tegema Taavo Remmel oma
perega, kes ise on üks parimaid eesti
dzäss- kontrabassi mängijaid.
Ootame kuni 12 aastaseid lapsi
koguduse pühapäevakooli. Meil on oma
kodulehekülg ka Internetis, meie töidtegemisi võib jälgida aadressil www.
ekklesia.ee/viimsi.
Saagu meie südametes ja kodudes
suurimaks jõulukingiks, nagu maailmakuulus evangelist Billy Graham on
öelnud, Rahu Jumalaga! Kui väga me
igatseme lootuses ja armastuses, sügavas rahus ja õnnes veeta mitte ainult
Jõuluaega, vaid iga järgnevat päeva oma
elus. See just ongi see Jõulupakkumine,
mis ei ole piiratud ajaga esimeses sajandis, vaid kehtib läbi sajandite! Selle
sõnumi väärtus ei ole mitte vähenenud,
vaid pigem kasvanud. See sõnum on nii
armsalt kokku võetud ühe eriti toreda
noore mehe Johannese poolt Piiblis:
„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on
andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle,
vaid et maailm tema läbi päästetaks.“(
Johannese evangeelium 3:16-17)
Hääd ja õnnistatud jõuluaega!

26.12. kell 17.00 Kontsert-jumalateenistus
Oleviste kirikus.
Ettekandele tulevad: Benjamin Britten
“Jõulutseremoonia”, juhatab Silvia Landra,
Ed. Kee “Christmas, Sing Noel!” juhatab
Indrek Luide, solistid Mariliis ja Sigrid Luide,
Laura-Madleen Vaarik.
1.01.2005 kell 17.00 Jumalateenistus koos
Pühaõhtusöömaajaga. Jutlus Indrek Luide,
sõnumid juhatuse liikmed.
2.01.2005 kell 14.00 Viimsi Valla koguduste (Viimsi Püha Jaakobi kogudus,
Randvere kogudus, Viimsi vabakogudus)
ühine allianssjumalateenistus.
Laulavad koguduste koorid. Lühijutlus: Erki
Juhandi, Aare Kimmel ja Indrek Luide.
14.01.2005 kell 19.00 Noortekas. Teemaks: “Hirmud”. Korraldab “Tere” klubi.
16.01.2005 kell 17.00 Kontsert jumalateenistus. Muusikat teeb Taavo Remmel
perekonnaga.

Randvere kirikus
24. dets. - Jõuluõhtu, esinevad Nõmme
muusikakooli õpilased
25. dets. - 1. Jõulupüha

Indrek Luide,
pastori kt

Viimsi Vabakoguduse
juhatuse esimees

26. dets. - 2. Jõulupüha
31. dets. - vana-aastaõhtu
Kõik Jumalateenistused
algavad kell 14.30
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Vallad ja linnad arvudes

Statistikaameti teadurid Kaja Sõstra (vasakult), Mihkel Servinski ja Tuulikki
Sillajõe esitlesid 30. novembril raamatut “Linnad ja vallad arvudes. 2004”, mis
tunnistab Eesti omavalitsustest elujõulisemaks Viimsi valla.
Idee analüüsida piirkondlikku arengut
tekkis Soome kolleegide mõjul, kus taolisi
uuringuid on tehtud juba aastaid. Statistikaametis hakkas teemaga tegelema Tartu
Ülikooli doktorant Kaja Sõstra. Töö tulemusena arvutati Eesti 241-le omavalitsusele
kaheksal demograaﬁlisel ja majanduslikul
näitajal põhinev elujõulisuse indeks. Vaatluse alla võeti rahvaarvu muutus, alla 65aastaste osatähtsus, registreeritud töötute
osatähtsus 16-aastaste kuni pensioniealiste
hulgas, omavalitsuse eelarvesse laekunud
üksikisiku tulumaks elaniku kohta, omavalitsuse tulu elaniku kohta, kõrgharidusega
elanike osatähtsus, äriühingute arv 1000
elaniku kohta ja tegevusalade arv.
Eesti jaguneb uurimuse põhjal üsna
selgelt kaheks — paremini läheb Põhja- ja
Lääne-Eestis, keerulisem on Lõuna- ja
Põhja - Eestis.
Rahvaarv ei vähenenud Statistikaameti
andmeil 2002. aastal vaid 38 kohalikus

omavalitsuses. Enim kahanes see Ruhnu
vallas ja suurenes Viimsi vallas, kus elanike
arv viimaste aastatega on kahekordistunud
ja vald saanud rahvaarvult Eesti suurimaks.
“Viimsi vald oli ülekaalukalt esimene enamikes valdkondades, edestades ka pealinna,”
tõdes Kaja Sõstra.
Nelja aasta jooksul on poolsaarel
kahekordistunud ka ettevõtete arv - kui
aastal 2000 oli Viimsis 440 ettevõtet, siis
sel sügisel oli äriregistrisse kantud juba
918 ﬁrmat.
Tänavu on kõige kiiremini kasvanud
kinnisvara- ja äriteenindusega tegelevate
ﬁrmade arv - 222-lt aasta alguses 281-le
septembris. Samuti on meie vallas rohkesti
hulgi- ja jaemüügiga tegelevaid ettevõtteid
- 262. Ka tööstusettevõtete arv on märkimisväärne - 105. Kokku on sellel aastal
viimsilased alustanud 109 uue ettevõttega.

Haabneemes uus
õmblusateljee
Tänavu vallas alustanud uute ﬁrmade
seas on ka kolme ettevõtliku naise asutatud õmblusateljee Haabneemes.
Ehk olete märganud, et Kaluri tee 5
maja külge on lisandunud üks uus silt – Indigo Design. Isegi kui seda märganud olete,
ei ole te ilmselt sinna veel sisse jõudnud
astuda, et välja uurida, mis kohaga on üldse
tegemist. Laias laastus on tegemist väikse
õmblus- ja disainiateljeega, kus tegutsevad
kolm aktiivset nobedate näppudega naist.
Indigo Design`is saab lasta teha kõiki
õmblustöid - lihtsast püksisäärte lühendamisest kuni uhke ülikonna või pulmakleidini.
Ka lukke ja trukke saab vahetada lasta.
Suurema tööga läheb kauem aega (näiteks
pulmakleidi soovijal palutakse vähemalt
poolteist kuud enne pidupäeva tulla),
väiksem töö tehakse ära paari päevaga või
vaid ootetööna. Põnev kingiidee on lasta
nt froteerätikule tikkida kingisaaja nimi.
Tikkida saab lasta ka kõike muud, mida
hing ihkab (nt ﬁrma logo pluusil).
Sisse tasub astuda ka kõigil neil, kes
oma kodu või kontorit omanäolisemaks
muuta tahavad. Nõuandeid jagatakse
alates materjalide valikust kuni valmisõmblemiseni välja. Kas teie elutoa seinalt
puudub just sinna sobiva suuruse ja väljanägemisega kunstitöö – lapse portree
või meremaal näiteks? Või pilkupüüdev
vitraaž, lae- või seinamaaling? Soovite
käsitsi maalitud või tikitud kardinaid ja
voodikatteid? Tahate lasta disainida oma
perekonna logo, mida edaspidi nõudel,
rätikutel ja voodipesul kasutada? Siis tasuks oma soovist rääkida Indigo Design`i
kolmele hakkajale naisele, kes kohe teie
sooviga tegelema hakkavad.

• Kai Maran

Kairi Sõer

Õnnitleme
Viimsi Apteeki
25-ndal
tegevusjuubelil
Soovivad kunded kaugelt ja
lähedalt, Viimsist, Kakumäelt,
Pelgulinnast ja Vaikselt
tänavalt.
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Fertilitas laiendab tegevusvälja
Detsembri alguses avas erakliinik Fertilitas uued renoveeritud ruumid
Viimsi Haiglas, kus tööd alustati juba tänavu märtsikuus.
Kümme aastat tagasi Nõmmel naistekliinikuna alustanud haigla teenuste
hulk on meie valda
asumisel oluliselt
kasvanud. “Kui seni
on Fertilitase nime
seostatud eelkõige
sünnitusabi ja günekoloogiaga, siis nüüd
pakume nõustamist
12 erialal,” sõnas
Fertilitase tegevjuht
Ivo Saarma. “See
teeb Fertilitasest haigla ja kliiniku kogu
perele.”
Olulist rolli näeb 90 töötajaga erahaigla juht kirurgiliste erialade arendamisel.
“Eriti jõudsalt areneb meil nina-, kõrva- ja
kurguhaiguste eriala ning suuri lootusi paneme ka ortopeediale, millega alustasime
sel sügisel,” lisab Ivo Saarma. Eeskätt
teostatakse sel alal põlve - ja õlaliigese
artroskoopilisi operatsioone, uuel aastal
plaanitakse alustada suurte liigeste proteesimisega.

Ivo Saarma:
Täna võib juba
kinnitada, et
otsus kolida
Viimsisse on
end õigustanud.

Fertilitase juhtide sõnul tehti kolimisotsus Nõmmelt Viimsi kasuks valla kiiret
kasvu silmas pidades. Samuti mängis
olulist osa omavalitsuse huvi ja tõhus
tugi asjaajamise korraldamisel ning hea
partnerlus Viimsi Haiglaga. “Vallarahvas
saab nüüd meie majja tulles mitmekülgset
arstiabi,” sõnas AS Viimsi Haigla direktor
Enn Rei. “Kaks haiglat ei konkureeri omavahel, vaid eri valdkondade spetsialistidena
täiendavad teineteist.”
Kümne aasta jooksul on Fertilitases
sündinud ligikaudu 3000 last. 1995. aastal
asutati kehavälise viljastamise keskusena
tütarﬁrma AS FERTHAL, mis sellest aastast
kannab nime Nova Vita Kliinik. Kokku on
Fertilitast külastanud üle 100 000 inimese ja
teostatud on enam kui 20 000 operatsiooni.
Täna võtab polikliinikus 12 erialal patsiente
vastu 30 eriarsti.
Kai Maran

Arvukate õnnitlejate seas soovib haiglale edu ka Viimsi abivallavanem Rein
Frolov, andes üle graaﬁlise lehe Viimsi vetes võrkupüütud vaalaga tõestuseks, et
siinkandis on ootamatuid tulemusi saavutatud varemgi.

Tervis ja keskkond
Uues rubriigis püüame lugejani
tuua kõike seda, millest võib oleneda meie tervis ja hea enesetunne.
Avaloos vaatleb PhD. Tiit Rebane
peamisi ohutegureid meid ümbritsevas keskkonnas - millist õhku
me hingame, millest oleneb selle
puhtus ja kuidas kütta hooneid
võimalikult keskkonnasõbralikult.

Randvere elanik
kardioloog Tiit Rebane (pildil) töötab
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas vanemarstina.
Keskkonna ja meie enda tervise seisukohalt on kõige olulisemad õhu ja vee
kvaliteet.
On üldteada, et õhk on meil saastunud
peamiselt liiklusvahendite, tööstusliku
tootmise ning hoonete kütmisest pärineva
saastega. Nende saasteallikate osas on
nii Lääne-Euroopas kui Eestis toimunud
nihked paremusele, seda tänu rakendatud
uutele tehnoloogiatele ning kehtestatud
saastenormidele. Kuid kindlasti ei saa
hetkeolukorraga veel leppida, sest üldine
elatustaseme tõus suurendab omakorda
energiatarbimise mahtu.
Autode heitgaaside kohta on levinud arvamus, et ohtlikumad on bensiinimootorite
ning ohutumad diiselmootorite heitgaasid.
Tegelikkuses on kaasaegsete bensiinil
töötavate sõidukite heitgaasid suhteliselt
ohutud, sest katalüsaator eemaldab ligikaudu 95% otseselt tervisele kahjulikest
ühenditest, samuti ei kasutata enam nn
plii-bensiine. Peamised terviseohtlikud
ained nii bensiinis kui diiselkütuses on
väävliühendid. Seetõttu on tervitatav EL-s
kehtiv ja üha karmistuv väävlisisalduse
piirnorm autokütustes.
Diiselmootori heitgaasid sisaldavad hulgaliselt tahmaosakesi, mistõttu kõik diislid
mingil määral “tossavad”. Tänane moodne
diiselmootoriga auto on oluliselt täiustunud
– väljalasketorustik on saanud nii oksüdatsioon-katalüsaatori kui tahmaﬁltri. Uuringud
kinnitavad siiski ülipeente tahmaosakeste
jätkuvat eritumist. Need ei ole küll nähtavad, kuid sattuvad sisse hingates ka kõige
sügavamatesse kopsusoppidesse. Tahm

Jätkub pöördel.
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nagu ka tubakasuits on ühed olulisimad
kopsuvähki soodustavad faktorid.
Siit tervise-ja keskkonnateadlikele üleskutse – eelistage väiksemat bensiinimootoriga autot ning ärge suitsetage!
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Mullune lumi

Milline hoonete kütteviis
saastab vähem keskkonda?
Vähim saastab elektriküte, seda aga ainult
juhul, kui elektrit toodetakse keskkonda
säästval viisil (tuule-, vee-, tuumaenergia).
Paraku toodetakse elektrit meil keskkonda
koormaval viisil ja pealegi on see kallis.
Keskkonna seisukohalt näib olevat soodne
nn soojusvahetitega küte (maa- või õhusoojuspumbad). Laialdast soojuspumpade levikut piirab maksumus ja tehniline keerukus
(lisaelektri vajadus). Mõistlik alternatiiv on
gaasiküte. Siiski ei ole ka gaasi põletamine
saastevaba, kuna eritub nii väävliühendeid
kui ka süsihappegaasi.
Üks levinud kütteviis Eestis on õliküte,
mis paraku pole odav ja võistleb õhusaaste
osas diiselmootoritega.
Aga vana hea puuküte ahju või küttekaminaga? Pole Eesti oludes just halb
variant, kui jätkub jaksu puudega õiendada,
samuti pole ka kallis (veel?). Ilmselt kuulub
puuküte meie vabariigi hõredama asustusega külades ja eramajade piirkondades
hea ning suhteliselt keskkonnasõbraliku
kütteviisi alla. Tavaline puusuits ei sisalda
tundmatuid ja tugevalt toksilisi komponente, kuid nn kasvuhoonegaaside osas annab
üldisele foonile oma osa. Lõigu lõpetuseks
olgu nimetatud ka halvim kõigist kütteainetest – kivisüsi. Õnneks on kivisöega kütmine meil praeguseks välja suremas.

Fotod
Kai Maran

Vesi
Vesi, eelkõige veevärgivesi, ei ole enamikes arenenud maades nagu Eestiski
reeglina oluline terviseriski allikas.
Viimasel ajal on hakatud üha enam
joogiks tarvitama nn pudelivett, mis sageli
on gaseeritud. Gaseeritud veel, nagu üldse
süsihappega rikastatud jookidel, on teatav
hambaid kahjustav toime.
Eelkõige hambaarstid on veendunud,
et Koka-koola ja teised analoogsed karastusjoogid rikuvad hambaid. Rohkem on
ohustatud laste hambad, kellele vastavad
reklaamid just suunatud ongi. Nendes jookides on lisaks suurele suhkrusisaldusele
oma negatiivne osa just süsihappegaasil.
Seega on parim juua puhast ja gaseerimata vett ning kõiksugu kihisevaid
karastusjooke vältida.

Kuni teadlased alles vaidlevad selle üle, kas muutunud ilmastiku puhul on tegemist kliima soojenemisega või mitte, tuleb seni omi silmi kuningaks pidada:
puudealust kattis detsembri keskel vasttärganud lopsakas rohi. Või on Ilmataat
üleskutset “Viimsi roheliseks!” tänavu liiga tõsiselt võtnud?
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Viimsi Lihapood taas avatud

Mullu sügisel Haabneemes uksed avanud ja rahva seas kiiresti populaarseks
saanud Viimsi Lihatööstuse kauplus on pärast põlengut taas avatud.
“Puhkenud tulekahjust 24. novembri ööl
andis signalisatsioon turvaﬁrmale Alfastar
märku kella nelja paiku,” meenutab Viimsi
Lihatööstuse juhataja Olev Teede ärevat
ööd. “Esimene tuletõrjeauto Piritalt jõudis
kohale kümne ja kaugemalt tulnud Assaku
ekipaaž kahekümne minutiga. Kui midagi
vajaka jäi, siis ainult info täpsus - päästeametile jõudis teade mitte tööstuse, vaid
kahekorruselise kivimaja põlengu kohta,
mistõttu autosid oli kohal esialgu vaid kaks
ning õnnetuseks oli sel ööl ka Pirita tuletõrje
veepaakauto remondis. Tuletõrjeauto paaritonnine veetagavara kulub nii suure tulekahju puhul aga paari minutiga - nii tekkis
kustutamisel paariminutiline vahe.”
Kuid varsti olid kohal juba ka kogu
ümbruskonna täisvarustuses tuletõrjemeeskonnad. “Hommikul juba näis, et
kõik hooned õnnestub ehk päästa, kuid
just samal hetkel lõid leegid maja katusest
välja,” rääkis Teede. Töid raskendas tormituul, tööstusehoone puhul oli tegemist
suures osas puithoonega. “Pärast paari
tundi tulega võitlemist selge, et kogu jõud
tuleb rakendada kaupluse päästmiseks,”
nentis Teede. Selleks pani päästeamet
paksu suitsu täis hoone koridoridesse
hapnikuballoonides valvemeeskonna, kes
olukorral silma peal hoidsid ja omavahel
pidevalt sidet pidasid. “See oli õige otsus
- ja kauplus õnnestus tänu Tallinna ja Harju
Päästeametile säilitada 90%.”

Mis edasi?
“Kui nägime hommikul tööle tulnud inimesi, kes ahastuses oma põlenud töökohta
vaatasid, oli meil ainult üks mõte - töökohad
Viimsisse nii kiiresti kui võimalik tagasi tuua
ja ettevõte taastada,” rääkis Kelvingi küla
mees Olev Teede, kelle koos Andrus Väljaotsaga (samuti Kelvingi küla elanik) juhitav
ettevõte annab tööd 25-le inimesele.
“Pöördusime ka Viimsi vallavalitsuse
poole, kus lubati toetada kõigis asjaajamistes ja bürokraatia vallutamises,” sõnas
Teede. Vallavanem Enn Sau sõnul on
vald huvitatud, et lihatööstus jääks valda
alles. Kus täpselt uus tööstus poolsaarel
paiknema hakkab, ei osanud Teede veel
öelda, kuid järgmise aasta lõpul loodab
ta Viimsis taas tootmist alustada. Praegu
õnnestus omanikel leida uus tootmispind
Tamsalu lähedalt, kus Vajangu külas oli just
valminud väike lihatööstus ja selle omanikud pakkusid võimalust neilt pinda rentida.
Töötavad omad inimesed, Vajangusse viidi
ka allesjäänud seadmed. “Uut toodangut
tuleb sealt juba paar nädalat,” sõnas Teede.
“Meie ettevõte tänab kõiki inimesi, kohalikku rahvast, äripartnereid ja ajakirjandust,
kes meie muresse osavõtlikult suhtusid ja
raskel ajal vajalikku abi pakkusid.”
Detsembri keskel taasavatud värskendusremondi läbi teinud kauplusest Rohuneeme teel on jällegi võimalik osta värsket
liha ja teada-tuntud kvaliteediga sinke ja

Firma asutati esimese erakapitalil
põhineva kooperatiivina Eestis 1988.
aastal.
vorste. “99% siin letil on omatoodang,”
kinnitas Teede mullu sügisel avamise järel
Viimsi Teatajale. Omamoodi jõulukink on
see nii müüjale kui ostjale, et too maalähedase moega lihakarn nagu ennemuiste
on taas avatud. Omatoodangu pakkumine
on ka kindel garantii, et letil on alati värske
kraam.

JAANUAR 2005
27.01 – 20.02 Aedniku ja potipõllumehe abivahendid
Peale seemne on aednikel taime kasvatamiseks vaja tervet hulka erinevaid
abivahendeid: mulda ja väetist, külvipotti
ja kastekannu. Taim vajab kasvades ka
toestust, lõikamist, kahjurite tõrjumist,
katmist ja palju-palju muudki. Näitusel
saab enne kiirete kevadtööde saabumist põhjalikumalt tutvuda aianduses
kasutatavate kaasaegsete abivahendite
ja -materjalidega. Kuraatorid: Urmas
Laansoo ja Siiri Liiv
LAHTIOLEKUAJAD: IGA PÄEV
Palmimaja ja teised kasvuhooned:
kl. 11 – 16
Näituste ajal: kl. 11 – 19. Avamaakollektsioonid: kl. 11 – 19. Üldinfot saate
telefonilt 6 062 666; koduleheküljelt:
www.tba.ee
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JÕULUPIDU VIIMSI VALLA PUUETEGA LASTE
PEREDELE

Vastuvõtt Maire Eliste
Laulustuudiosse eelkooliealistele
alates 4-ndast eluaastast ja
kooliealistele I -VII klass.
Katsed Püünsi koolis
11. jaanuaril 2005 kell 16-17
• soololaul
• ansamblilaul
Carl Orff-i instrumentaarium.
Info alates 7. jaanuarist
tel 5029115.

TERE

KALLID SÕBRAD!

SAABUMNUD ON

. OODATA ON

.

PIILUPESA LASTEAEDA ON TOODUD
OOTAME TEIE PERET
JA

.

JÕULUPEOLE! PAKUME
. ERIVAJADUSTEGA LASTELE

,
.

TULGE NAUTIMA
.
28. DETSEMBRIL KELL 17.00 LASTEAIA SAALI.
LAPSI, KELLEL POLE VÕIMALIK PEOST OSA VÕTTA, JÄÄVAD
KINGITUSED OOTAMA PIILUPESA LASTEAEDA.

Traditsioonilisel maakonna
aastalõpuballil 30.
detsembril Rahvusooperis
„Estonia“ on aastavahetuse
programm Ungari stiilis.
Lavale astuvad külalissolistid Budapesti Operetiteatrist tuntud tšaardašimeloodiatega operetikavas “Helisev
Ungari” koos Rahvusooperi solistide,
koori, balletitrupi ning sümfooniaorkestriga.
Õhtuprogrammis saab veel näha
Rahvusooperi balletitrupi ja Toivo
Undi ansambli esituses Russell
Adamsoni jazzballetti „Tatjana
tantsib tangot, Puškin poloneesi“.
Talveaias esinevad maakonna
parimad trupid.

Tantsuks esineb Karl Madis
ja ansambel „Karavan“.
Balli algus kell 18.00.
Piletid hinnaga 180-250 krooni
on saadaval Harju Maavalitsuses
(Roosikrantsi 12) kultuuri- ja sporditalituses tööpäeviti kella 11-15.
Broneerimine telefonidel 611 8758
ja 50 87808.

MTÜ VIIMSI INVAÜHING
Info: Sirje Kauts, lastekaitseametnik, sotsiaalamet
tel. 606 6825

JÕULUVANALT KINGITUSI!
JÕULUMEMMELT SUUR MUSI!
AASTA LÕPUKS PIDUTUJU!
UUEL AASTAL KÕIK SIIS SUJUB!
Seda soovivad oma liikmetele,
koostööpartneritele
ja kogu valla rahvale
MTÜ Viimsi Huvikeskus, Viimsi Avatud Noortekeskus
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Nõuanded ettevõtjale

Loovustreeningud lastele

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
(HEAK) konsultant nõustab valla ettevõtjaid Nelgi tee 1, Viimsi Halduse ruumides
iga kuu teisel teisipäeval kella 14.00
- 17.00.

Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalamet on korraldanud probleemides perede lastele
koos psühholoogi Kulla Männiga suhtlemis- ja loovustreeninguid, koos on käinud
juba mitmed grupid. Eelmine õppeaasta võeti ühiselt kokku laagris Hiiumaal, tänavu
toimunut meenutati koos vanematega restoranis “Paat”.

“Kasulik on eelnevalt telefoni või eposti kaudu registreeruda ja kindel aeg kirja
panna,” sõnas keskuse juhataja Annela
Orasi. Igal tööpeval on keskus avatud Laki
9a, Tallinnas. Harju Ettevõtlus- ja arenduskeskuse telefon on 6 507 976, lisateavet
saab ka sihtasutuse kodueleheküljelt www.
hedc.ee
SA Harju Ettevõtlus – ja Arenduskeskus on partner avalikule ja erasektorile
paikkonna arengut toetavate projektide
planeerimisel ja ellu viimisel.

Nali naljaks!

Juba teist aastat toimub lukuﬁrma
Palmett Lukud eestvedamisel huumorivõistlus, et edendada humoristide ja
karikaturistide naljategemist.
Huumorivõistlus teemal

Turvaline
toimub 15.12. 2004 – 15.02. 2005.
Huumorivõistlusele on oodatud kolme
liiki tööd
• naljakad juhtumused ja vested, mis on
tõestisündinud,
• teemakohased naljakad anekdoodid,
jutud ja luuletused
• karikatuurid
Võistlustööd on nähtaval www.palmett.
ee vastavalt nende esitamisele ja parimad
naljaninad kuulutatakse välja 21.veebruaril 2005. Samaaegselt huumorivõistlusega
toimub ka lukkude müügi sooduskampaania, et tõsta turvalisust kodudes ja
ettevõtetes. Lisainformatsioon huumorivõistluse kohta www.palmett.ee

Aita vanurit!
Lugupeetud firmajuht!
Ulata oma sõbrakäsi nõrgemale
ja palun toeta meid rahaliselt
ükskõik millise summaga, et me
saaksime planeerida ühisüritusi
oma vanuritele.

Meie tühi arve Hansapangas on
nr: 221025838243.
Teid ette tänades
Viimsi Pensionäride Ühenduse
juhatus

Sotsiaalamet tänab restorani Paat külalislahkuse ja nendepoolse suure
sponsorluse eest.
Mida nn suhtlustrennides siis tehakse?
Meie eesmärgiks on õpetada noori valima loomulikke, tervislikke alternatiive tuju
tõstmiseks ja anda oskused toimetulekuks stressiga. Õpetame nägema probleemide
põhjusi ja nende lahenduste leidmise teid. Kogu tegevus on olnud suunatud “sisemise
mina” tugevdamisele.
Noorte huvi osalemise vastu selles projektis on olnud suur. Harjutustes ja rollimängudes on arvestatud osaleja vanust. Täidetud on mitmeid töölehti, kus noored ennast
hindavad. Joonistatud on rõõmu ja kurbust, halba ja head. Voolitud viha ja tegeletud
sellega. Mängitud on mitmeid suhtlemismänge, tehtud mõttematku ja etüüde.
Suvises laagris liivateraapiat. Kui kellelgi on siiras soov tõsimeelselt kaasa lüüa, siis
jagame meelsasti informatsiooni.
Paljud vanemad on öelnud, et enam ei oska, et enam ei tea, kuidas peaks …
Kui on huvilisi, saame moodustada ka lapsevanemate tugigrupi, et õppida üksteiselt
ja küsida nõu asjatundjatelt, kuidas aidata probleemides last ja iseennast.
Lähem info: · Sirje Kauts, sotsiaalamet, lastekaitseametnik, tel 606 6825;
kauts@viimsivv.ee ja Merle Ameljušenko, Viimsi Keskkool, sotsiaalpedagoog 606 6911;
merle@viimsi.edu.ee
Sirje Kauts

Ootame huvilisi
uuel aastal algavatele
kursustele!

VEINIKOOL
Juhendaja August Alop
TEKSTIILIKUNST
KODUKUJUNDUSES
Juhendaja Reet Reinok
FOTOKURSUS
Juhendaja Urmas Ääro
RUUMIKUJUNDUS
Juhendaja Pille Hagel
AIAKUJUNDUS
Juhendaja Mati Laane
JAAPANI AED
Juhendaja Liina Rehepapp
EHETE VALMISTAMINE
Juhendaja Helena Haage
MÖÖBLI UUENDAMINE
ASTROLOOGIA
Juhendaja Taimi Uuesoo
KÕNETREENINGU ALUSED Juhendaja Einar Kraut
ELUKAAR
Juhendaja Viljo Viljasoo
Info ja registreerimine:
Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, tel 644 4044, tiiu@help.ee, www.help.ee
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Külakonkursi tegijad pidasid mõttetalguid
Harjumaa ilusaima küla konkurss kuulutatakse välja emadepäeval ning laureaadid selguvad
isadepäeva järel.
Žüriiliikmed pidasid oktoobris mõttetalguid
võistluse kaasajastamise suhtes.
Kokkusaamiskohaks valiti üks kauneimaid Harjumaa külasid, Viimsis asuv
Kelvingi. Küla sai konkursil mullu II koha
ning pälvis tänavu peaministri aukirja, mille
andis kohtumisel külavanem Lindemannile
üle žürii esimees, maavalitsuse nõunik Jüri
Muru. Samuti tunnustas peaminister kaunima kodu tänukirjaga perekond Riomare
ja Lajaleid Kelvingi külast.
Konkurssi korraldab Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL). Jüri Muru rääkis žürii
liikmetele HOL-i esindajatega peetud arutelust, kus jõuti ühisele järeldusele, et aeg on
edasi läinud ning senine hindamisjuhend
on pisut ajale jalgu jäänud.

Juhend täpsemaks ja
lühemaks
Oma arvamust avaldasid kohalolnud
Viimsi vallavalitsuse töötajad ja külavanemad, Kodukant Harjumaa esindaja Anu
Altmets ja Harjumaa Külade Ühenduse
esindaja Piret Aavik.
Pärast mõningast arupidamist otsustati
jätta konkursi põhiülesandeks ikka heakorra hindamine, kuid esile tõsta ka küla
omaalgatuse ja organiseerumise poolt.
Konkursil osaleval külal peab olema
tunnustatud liider (külavanem), pluss-

Jüri Muru: Kelvingi ühes kaunimas, Riomaride pere aias kasvavad magusad
viinamarjad.
punkte toovad külaseltsi olemasolu ja
ühistegevus ning osavõtt omavalitsuse ja
ka kaugematest üritustest.
Olulised on küla ja talude viidad, teadetetahvlid, skeemid ja muud küla tutvustavad atribuudid. Plusspunkte toovad küla
kroonika, lipp ja muu sümboolika ning selle
tutvustamine laiemale üldsusele. Tubliks
kodutunde tekitajaks on kõigi arvates ühise
kooskäimiskoha – olgu see siis külamaja,
kiigeplats või koguni mõlemad ja veel midagi – olemasolu ning kindlasti ka lipumastid
nii küla keskuses kui koduõuedes.

Lihtne ja ilus

Kelvingi küla kooskäimiskoht on ümber
ehitatud endisest sõjaväekordonist, kus
lisaks lasteaiale sellest sügisest avatud
ka noortetuba. Ühe esimesena katsetas
jõumasinaid külavanem.

Põhirõhk jääb siiski üldisele heakorrale: majade ja nende ümbruse korrastatus
ja üldilme, krundipiirded, avalike alade
(pargid, väljakud, lõkke-, spordi- ja mänguplatsid) ning haljasalade ja teepeenarde
korrashoid. Haljastuse puhul pole oluline
niivõrd selle suurejoonelisus kui korrasolek.
Lihtne kodumaiste puude-põõsastega
palistatud ja korralikult niidetud külatanum
teenib kahtlemata rohkem plusspunkte kui
räämas dendropark.
Võeti maha need sätted, mis seavad
võistlejad ebavõrdsesse olukorda. Kui
tiheasustusalal on elementaarne tänavavalgustuse olemasolu, siis sama ei saa
nõuda kümne kilomeetri pikkuse kohaliku
tee äärde jäävalt hajakülalt, kus see on
ebaotstarbekas või isegi ebamajanduslik.
Niisamuti jäeti välja punkt, kus hinnatakse
küla üldilmet. Kahtlemata on südasuvine

rannaküla tunduvalt pilkupüüdvam ja maalilisem kui metsade rüppe peitunud hajaküla,
kus ühest talust teiseni pole silmsidetki,
lainjas reljeef aga silmale nauditavam kui
ühetasased põllud. „Küla üldilme on ju
tegelikult kõigi hinnatud üksikelementide
summa, milleks seda veel eraldi hinnata,“
nõustusid koosolijad Piret Aaviku poolt
välja öeldud mõttega. Leiti, et hinnata tuleb
ennekõike küla arengut.

Harjumaa taas esirinnas
Kuna „Ilusa küla“ ja „Kauni kodu“
konkurss osaliselt kattub, siis kaldus jutt
ka teise võistluse peale. Harjulaste auks
tuleb öelda, et ainsa maakonnana on siin
konkurssi järjepidevalt seitse aastat läbi
viidud ning osavõtjaid on pea kõigist Harjumaa valdadest. Suurem osa valdu on välja
töötanud oma vallasisesed konkursid, mida
igal aastal ka läbi viiakse.
Siinkohal väike soovitus ka ärksatele
vallakodanikele: kui märkate mõnda kena
majapidamist, siis ärge hoidke seda teadmist vaka all, vaid teavitage vallaisasid,
esitage majapidamine konkursile. Eestlane
pole siiani lahti saanud tagasihoidlikkusest,
mis keelab tal oma töö eest tunnustust
küsimast.
Kõrva taha pandi tegusamate omavalitsuste kogemusi, kus ei tehta trette
mitte kord aastas, vaid hoitakse konkursist
osavõtjate tegemistel silma peal aastaringselt. „Üks kaunis koduaed peab pakkuma
silmailu igal aastaajal,“ ütles oma mõtte
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välja Viimsi valla heakorraspetsialist Anne
Talvari.
Nõupidamise lõpuks tehti külavanem
Lindemanni juhatusel väike ekskursioon
ka endise sõjaväeosa maadele rajatud
Kelvingi külas, kus nagu igal pool mujalgi
on lisaks meeldivale üldilmele ka oma
mustad lambad, keda ei „morjenda“ ei
üldsuse arvamus ega ametnike poolt tehtud
ettekirjutused.

Nüüd imeilus kaja
me hingest läbi läeb ...

Eda Liiväär
Harju maavanema kt Orm Valtson autasustas tänavuste külakonkursside
võitjaid 23. novembril Sausti mõisas.
Harjumaa Kauni kodu konkursi võitis
eramute ja korruselamute hulgast perekond
Kalli kodu Saku alevikus. Maakodude seas
tunnistati võitjaks perekond Miguri kodu
Lohusalu külas, ühiskondlike hoonete ja
ettevõtete seast Sausti Mõisa Külalistemaja
Kiili vallas. Konkursile esitasid kandidaate
18 omavalitsust.
Omavalitsuste kategoorias võitis Saue
linn. Siin arvestas maakondlik komisjon
linna (valla) keskuse, ühiskondlike asutuste
ja rahvakogunemise kohtade heakorda,
teede ja tänavate korrasolekut ning heakorrakonkursside läbiviimist.
Ilusa küla konkursil sai Kaunima küla
tiitli Ohtu küla Keila vallast, teise koha
Juminda küla Loksa vallast ning kolmanda
Metsanurme küla Saku vallast.
Konkurssi Kaunis kodu ja Ilus küla
viiakse läbi seitsmendat aastat.

Soovime Kelvingi
küla ja kõigile Viimsi
elanikele kauneid
algavaid Jõulupühi ja
edukat uut aastat!
MTÜ Kelvingi
Tehnovõrgud juhatus

Jõulukuu alguses andis 10. tegevusaasta puhul Toomkirikus elamusrikka
kontserdi Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor, mida juhatab Andrus
Kalvet.

Õppigem tundma
kodumaakonda!
Mullu ilmunud sarja esimene trükis “Harjumaa idaosa matkajuht” andis üksikasjaliku ja täpsete teejuhistega varustatud reisikirjelduse maakonna kuue valla - Viimsi,
Jõelähtme, Kuusalu, Loksa, Anija ja Raasiku - ning Maardu linna kohta. Tänavune
väljaanne tutvustab põhjalikult Lõuna- ja Lääne-Harjumaad.
Matkajuhi 130 leheküljelt leiate ligi 60 jalgsi-, jalgratta- või paadimatkamarsruudi
kirjelduse, 350 värvifotot ja kõigi piirkonna turismiteenuste pakkujate kontaktandmed.
Matkal aitab orienteeruda suur (1 : 110 000) täpsustatud Regio kaart, teatmikust vajalikku
leida aga regionaalne ja tähestikuline sisukord ning indekskaart. Kogu piirkond on autor
Jaan Masingu poolt koostamise käigus läbi uuritud.
Matkajuhi abil leiate üles ka vähetuntud ja viitadega varustamata huviobjektid, nagu
näiteks Põhja-Eesti jämedaim puu Liivaaugu tamm, Vahiküla joastik, Naage ja Tilgu koopad, I ms aegsed tunnelisüsteemid, Taari ja Äksi hiidrahnud, Ukukivi, Kuivajõe neeluauk
ja Uuemõisa allikad, Kautla memoriaal jt.
Siit leiate soovitusi ja nõuandeid kümnete toredate puhkepäevade sisustamiseks,
rohkelt uusi privaatseid suplus- ja laagripaiku. Ka Harjumaad
hästi tundvad inimesed leiavad siit käimata radu. Vähemtuntud, kuid väga
põnevatest paikadest võiks nimetada Pakri saari, Alliklepa
maasäärt, Rummu karjäärijärve, Paunküla ooside ja järvede kaitseala, Veskijärve luiteid ja Variku kividemaad,
Tuharu põlislaasi jt. Loomulikult on siin info ka kõigi
mõisate, kirikute jt ajalooliste ehitiste kohta. Tutvustatud
on ka Nõva kanti kui huvitavat ja Harjumaaga seotud
puhkepiirkonda.
Matkajuhte müüvad peaaegu kõik Tallinna raamatukauplused (näiteks Rahva Raamat, Apollo, Felix &
Fabian, Areng, Tehra, Lugemisvara, A & O, Ateena,
Sireen, Raamatukoi, Maurus, Nõmme jt), Tallinna
turismiinfopunkt, Selverid, Citymarketid, paljud
Harjumaa kauplused, postkontorid ja muuseumid.
Jaehind on 89 krooni. Veel on saadaval ka “Harjumaa idaosa matkajuhti” hinnaga 69 krooni.
Suurema ostusoovi puhul (soodushind) võib
pöörduda otse toimetusse aadressil jaan@btg.
ee või tel/faks 6097 562.
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Päkapäeval kogunes päkapikkude nõukogu

3. detsembril kell 10.00 kogunes Pargi lasteaias päkapikkude nõukogu.
Pean ütlema, et juba päev varem nägid
mu silmad jõuluimet. Mitmete rõõmsameelsete õpetajate käte- ja hingesoojusega muutus meie lasteaed tuledeküllaseks Jõulumaaks. Loodan väga,
et see tunne tabas ka neid paljusid, kes
austasid meie Päkapikukohvikut oma
külastusega.
Alates hommikul kella seitsmest oli Pargi lasteaed päkapikkude päralt. Vanemate
toodud lapsed kadusid sel Jõulukuu reedel
kui võluväel ja asemele tekkisid punaste
mütsidega toimekad ja äärmiselt kuulekad
päkad. Oli neidki, kellel pesuehtne päkarüü
(mamma tehtud koguni!) seljas oli, alates
punastest pikaninalistest sussidest, kuubedest kuni mütsideni välja.
On ju teada tõsiasi, et tühi kott ei seisa
püsti ega saaks ammugi pidevas liikumises
olla. Ja täpselt kell 9.00 meie lasteaia kokapaar kostitas päkasid kosutava einega,
mis jaotas kehajõud õigetesse kohtadesse,
kätesse ja jalgadesse ning töö võis alata!
Kell 10.00 ootas päkasid meie pidulikus
saalis päkapikkude nõukogu. Üks pidevalt
“puterdav” ja häälest täiesti ära päkakaunitar (õp. Kätrin) jagas algavaks päevaks
vajalikke näpunäiteid. Väikesed päkapikud
olid päkapreilist lausa lummatud.
Kell 10.30 alustasid küpsetustöökojad
täie tambiga tööd, sest õhtuks oli vaja
kohvik “püsti” panna (joogid, küpsetised).
Majas tegutses neli erinevat küpsetuskoda.
Meelespealille rühmas oli näiteks päkapikkude kuklikoda, kus veeretati valmis 2
plaaditäit rosinakukleid, mida kaunistasime
punaste päkamütsikestega. Meie naabrid,
Sinilille-päkad, tegid vahvaid suhkrukringleid. Piparkooke tehti juba eelmistel
päevadel.

Päkakohvik kogu perele
Aga mis ma, vana päka, selle kõigega
ikka öelda tahtsin?!... Meelde tuli! Et meie
majas avati alates kl. 17.00-st päkakohvik
kogu perele. Kohvikulisi kogunes aga
juba varem ja see tekitas eriti innustava
pidumeeleolu. Külalisi tuli kõikvõimalike
sõidukitega, isegi titevankritega.
Nii suurtele, väiksematele kui ka pisi-pisikestele jätkus tegemist. Hallpeadest kuni
beebideni said kõik jõuluelevust nautida.
Päkapikkude jõujooki pruugiti eriti usinalt
(morss loomulikult!) ja pisikeste päkade
küpsetised maitsesid külalistele samuti
hästi. Oli see kõik ikkagi ise tehtud, hästi
tehtud!
Heameel oli jälgida, et vanemad said
isekeskis sundimatult vestelda ja hommikused töökad päkad lasid “auru välja” nii,
et maja iga nurk rõkkas rõõmust. Liikumisõpetaja Piret oli n.ö. “piilurpäkapikk”, kes
hõbedase kiikriga püüdis leida ohtlikke
situatsioone ja hoida ära suuremaid kokkupõrkeid (oli tõeliselt liikumistihe õhkkond).
Pireti algatusel pisikesed ja suuremad päkad tegid ka tantsu. Isegi minu jalg tatsus
rütmis kaasa.
Aga üks mõte jäi mind tõeliselt vaevama. Ma kohe kuidagi ei taipa, kuidas
tõelised päkapikud jaksavad-suudavad
igal ööl kontrollida kõikide kodude sussid ja jagada neisse õige ning vajalik
jõuluime?!
Mina, päkamammi, läksin oma mõnusasse päkapessa ja läitsin kõik küünlad
(neid on mul päris palju) ning pistsin tulitavad jalad meresoolavette. Mõnutunne
valdas kogu keret. Julgen soovitada kõigile,
keda väsimus vaevab. Imelik?! Pistad jalad

Tähtsad otsused võetakse vastu
Päkapikukojas.
soolavette ja virgeks saab kogu keha!
Tore aasta on jälle möödas! Tahaksin
tänada meie Annet ja soovida kogu Pargi
Lasteaia töökate päkapikkude nimel Jõulurahu ja tegusat uut aastat kogu Anne
perele. Jõulurõõme kõikidesse kodudesse
ja edu kõikidele kolleegidele!
Tervist, jõudu ja jaksu uueks aastaks
Viimsi lehe lugejatele! Vallavalitsusele meie
tänud ja parimad soovid edaspidiseks!
Head vana-aasta lõppu ja rõõmurohket
uut aastat!
Andra Aulas

Head inimesed!
Tänapäeva maailm pakub lapsele
palju uut ja põnevat, igipõline väärtus
aga on ja jääb

SEE ON RAAMAT.
Kui teie peres on lapsed juba suureks
kasvanud, raamatud aga jäänud nukralt kapinurka särasilmseid lugejaid
taga igatsema, siis Leppneeme Lasteaias
on palju just selliseid lapsi, kes nende
raamatute eest teile väga tänulikud
oleksid.
Kui olete nõus loobuma teile enam
mittevajalikest raamatutest, siis palun
teatage Merlele telefonil: 6066944
või 5079908 kuhu ja millal võiks neile
järgi tulla.
Rahulikku Jõuluaega ja rõõmurohket
saabuvat aastat soovides
Leppneeme Lasteaia pere
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“Mu nimi on ju lihtsalt Carrie”
Tavaliselt selleks, et inimesest kirjutatakse näidend, mida tuhanded vaatama
tuleks, peaks see inimene olema kindlasti ainulaadne, erakordne, või siis
peab tema kogemustepagasis olema
hulgaliselt äärmuslikke situatsioone,
sündmusi ja juhtumisi. Tavaks on, et
tavaline inimene tavalist inimest teatrilavalt vaatama ei tule.
Carrie on aga täiesti tavaline tüdruk,
kes oma elu esimesed kuusteist aastat
on elanud justkui klaasist purgis, mille
tema ülihoolitsev ema on Carrie ümber
ehitanud. See nähtamatu, kuid kogetav
kaitsemüür takistab igasuguste väliste
mõjutegurite ulatumise selle puhta hingeni.
Kes meist ei oleks lapsepõlves või siis isegi
lähiminevikus pannud kärbest tikutoosi või
mõnd pisemat looma purki, et nii teda enda
lähedal hoida ja ärajooksmast takistada.
Mingil hetkel aga tahab see loomake sealt
purgist siiski välja saada. Vastasel juhul ta
lihtsalt lämbuks.
Samas kaasneb paratamatult selle purkipanekuga ka eksponaadiks muutumine.
Inimesed võivad tulla ja purgi iga kell kätte
võtta, seda raputada ning üsna lähedalt
silmitseda, isegi kui seal sees oleks kõige
mürgisem madu. Ja mis saab maost, kui
keegi teda enam ei karda? Mis kasu tal siis
enam oma mürgist, kui pole kedagi salvata
ega keegi temast enam eemale ei hoia.
Sellisest situatsioonist leiame Carrie.
Purgis, hirmul ja tervele maailmale raputada. Ühel heal hetkel aga peab selles
allasurutud tüdrukus tärkama vastuhakk
ja Carrie puhul on selleks lihtsalt soov olla
tavaline. Üks teistest.
Õuduskirjanik Stephen King, kes
andis Carriele elu, andis talle eesmärgi
saavutamiseks ka üleloomulikud võimed.
Tavalisel inimesel aga tavaliselt neid ei ole,
seega ei ole ka meie Carriel, tal on ainult
soov. Nii jääbki tavaline elu Carrie jaoks
vaid paleuseks, kaugeks unistustemaaks
seitsme mäe ja mere taga. Kui terve maailm
silmitseb Carriet kui formaliinis ligunevat
elutut organit ja teda ka vastavalt kohtleb,
siis mis pääsemisest võikski siin juttu olla.
Carrie aga imestab, mis on temas nii
erilist, et koolikaaslased ei võiks suhtuda
temasse kui tavalisse inimesse ja kutsuda
teda lihtsalt Carrieks.
Aastal 1976 tegi Brian de Palma Carrie
kurvast loost ﬁlmi, mis tõi laiema avalikkuse
ette noore näitleja Sissy Spaceki. 1988ndal aastal valmis ﬁlmistsenaariumi põhjal
kirjutatud muusikal ka muusikalidetaevas

Broadwayl. Peaks märkima, et seda ei saatnud just kõige suurem edu ja rahaline kasu,
kuid lugu tavalisest tüdrukust, kes sunnitult elab ebatavalist elu, on jäänud püsima ja
sööbinud sügavalt andunud fännide südametesse.
Veebruaris jutustab lugu Carriest MTÜ Komos Viimsi Huvikeskuse laval. Etendust,
mis on kokku monteeritud nii ﬁlmist kui ka muusikalist, on võimalik näha vaid viiel korral.
Lisainformatsiooni tasub otsida ka internetist, aadressil www.komos.ee
Rünno Karna
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Viimsi Vallavalitsuse
määrused
26. november 2004.a. nr 51
Aadresside määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning
kinnistu Käspre IX omaniku Õie Saarendi pootl
01.11.2004.a. esitatud avalduse annab Viimsi
Vallavalitsus määruse
1. Määrata Laiaküla külas asuva maaüksuse
Käspre IX, katastritunnusega 89001:010:0317,
aadressiks LILLEORU TEE 21.
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava
tähisega 01.aprilliks 2005.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
26. november 2004 nr 52
Jäätmeseaduse rakendamise ajutise komisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavalitsuse
töökorra p. 6.3 alusel
1. Üldsätted
1.1. Jäätmeseaduse rakendamise ajutine komisjon (edaspidi: komisjon) moodustatakse
korraldatud jäätmeveo rakendumiseni Viimsi
vallas (edaspidi: vald).
1.2. Komisjon juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla
põhimäärusest, Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) töökorrast ja käesolevast
põhimäärusest.
2. Tegevusvaldkonnad ja ülesanded
2.1. Temale pandud ülesannete täitmiseks
komisjon:
2.1.1. töötab välja ja esitab vallavalitsusele
kinnitamiseks olmejäätmete veopiirkonna(d),
teenustasude piirmäärad, jäätmevaldajate
registri käivitamiseks vajalikud baasandmed,
registri põhimääruse ja registripidamise korra,
jäätmehoolduse eeskirja;
2.1.2. teeb vallavalitsusele ettepaneku kuulutada välja avalik konkurss korraldatud
jäätmeveo ainuõiguse andmiseks vastavalt
“Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korrale” (RT I 2001, 78,
469; 2002, 88, 510);
2.1.3. kontrollib korraldatavas pakkumismenetluses esitatud pakkumiste vastavust pakkumiskutse dokumentides sätestatud tingimustele
ja teeb ettepaneku pakkumise vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks. Ettepanek
vormistatakse komisjoni kirjaliku otsusena
esitamiseks vallavalitsusele;
2.1.4. hindab korraldatavas pakkumismenetluses esitatud pakkumisi lähtudes pakkumiskutse
dokumentides sätestatud hindamiskriteeriumitest;
2.1.5. selgitab välja pakkumiskutse dokumentides esitatud hindamiskriteeriumite suhtes kõige
soodsama pakkumise ja tunnistab selle edukaks
pakkumiseks, vormistades selle komisjoni
kirjaliku otsusena ning esitab vallavalitsusele;
2.1.6. teeb vallavalitsusele ettepaneku anda
korraldatud jäätmeveo ainuõigus ﬁrmale, kelle
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pakkumine on tunnistatud edukaks;
2.1.7. kontrollib komisjoni haldusaktide peale
esitatud vaiete vastavust Haldusmenetluse
seaduse § 76 nõuetele ja lahendab need.
3. Komisjoni koosseis
3.1. Komisjoni moodustab ning tema esimehe
ja liikmed kinnitab vallavalitsus.
3.2. Komisjoni esimees:
3.2.1. juhib komisjoni tööd;
3.2.2. koostab komisjoni töökava ja koosoleku
päevakorra projekti;
3.2.3. jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
3.2.4. kutsub kokku komisjoni koosoleku;
3.2.5. otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra punktide arutelul;
3.2.6. juhatab komisjoni koosolekut.
3.3. Komisjoni liige võib isikliku avalduse
alusel igal ajal tagasi astuda.
3.4. Komisjoni liikme ja esimehe volitused
lõpevad vallavalitsuse vastava otsuse tegemise
hetkest.
4. Töökord
4.1. Komisjoni töövormiks on koosolek, mis
toimub vastavalt vajadusele.
4.2. Komisjon on otsustusvõimeline, kui
tema koosolekust võtab osa vähemalt kaks
kolmandikku komisjoni liikmetest, sealhulgas
komisjoni esimees.
4.3. Komisjon võtab otsuseid vastu poolthäälte
enamusega.
4.4. Komisjon esitab oma ettepanekud kinnitamiseks vallavalitsusele.
5. Asjaajamine
5.1. Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.
6. Komisjoni töö tasustamine
6.1. Komisjoniliikmete töö tasustamise ettepanekud vallavalitsusele teeb komisjoni
esimees.
7. Rakendussätted
7.1. Käesolev põhimäärus jõustub 3. päeval
pärast avalikustamist vallakantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
26. november 2004 nr 53
MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme Lasteaia
siseruumide rendihindade kehtestamine
Viimsi valla põhimääruse § 64 lg 4 alusel,
arvestades MLA Viimsi Lasteaiad taotlust
(22.11.2004.a. nr 7-1/3340), annab Viimsi
Vallavalitsus määruse:
1. Kehtestada MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme Lasteaia siseruumide rendihinnad
alljärgnevalt:
1.1. Saal 80.- kr/tund
1.2. Rühmaruum 80.- kr/tund
1.3. Majasisene huvitegevus 40.- kr/tund
1.4. Külastustasu 25.- kr/tund
2. Anda MLA Viimsi Lasteaiad juhatajale
volitused kehtestada pikemate kui 8 tunniste
ürituste puhul rendihinnaks kokkuleppel kuni
50% punktis 1 kehtestatud rendihindadest.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär

03.detsember 2004 nr 54
Tee nimetuse ja aadressi määramine Lubja
ja Pärnamäe külades
Võttes aluseks kohanimeseaduse ning Viimsi
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a otsusega
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra”, annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva
määruse
1. Määrata Lubja külas ja Pärnamäe külas
Lubja klindi serva all paralleelselt Pärnamäe
teega kulgevale teele, mis algab Lubja teelt ja
lõppeb Pärnamäe teel, nimetuseks Mäealuse
tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Lubja külas Mäealuse tee ääres
paiknevale AS-le Viimsi Vesi kuuluvale pumbamajale aadressiks Mäealuse tee 6.
3. Maa omanikul tähistada aadress vastava
tähisega 01. maiks 2005.a.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
10. detsember 2004 a nr 55
Aadresside määramine Lubja külas, Lehtmetsa tee 1 kinnistul
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra”, kinnistu Lehtmetsa tee 1 kaasomanike
Igor Sööt, Annika Hoff ja Aleksei Levitsky
poolt 08.11.2004.a. esitatud avalduse ning
29.11.2004.a. laekunud täpsustava avalduse,
annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse
1. Määrata Lubja külas asuval kinnistul nr
69311, aadressiga Lehtmetsa tee 1, katastritunnusega 89001:010:1251, paiknevale kahe korteriga elamu korteritele alljärgnevad aadressid
vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Lehtmetsa tee 1a korter, mis kuulub Igor
Sööt ja Annika Hoff ühisomandisse
1.2. Lehtmetsa tee 1b korter, mis kuulub Aleksei Levitsky omandisse
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava
tähisega 01.aprilliks 2005.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
14.12.2004 ISTUNGI
OTSUSED

nr 114 Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
nr 115 Viimsi Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine
nr 116 OÜ Haabneeme Lasteaed osade ostmine
nr 117 Hoonestusõiguse seadmine Viimsi valla
kasuks: kinnistu Vabaõhumuuseum
nr 118 Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnistule
nr 119 Detailplaneeringu algatamine: Lubja
külas, maaüksusel Kuuse II
nr 120 Detailplaneeringu algatamine: Randvere
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külas, Vaheaia tee 6
nr 121 Detailplaneeringu algatamine: Muuga
külas, maaüksusel Muuga Kordoni
nr 122 Detailplaneeringu algatamine: Lubja
külas, maaüksusel Sookalda (osaline)
nr 123 Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2001
otsusega nr 52 vastuvõetud ja 12. märtsi 2002
otsusega nr 48 muudetud “Detailplaneeringu
algatamine: Laivi maaüksus” muutmine
nr 124 Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003
otsuse nr. 55 “Detailplaneeringu algatamine:
Haabneeme alevikus, Kesk tee, Kolhoosi tee,
Rohuneeme tee ja Randvere tee vaheline ala”
p. 1 muutmine
nr 125 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2003 otsuse
nr. 68 “Detailplaneeringu algatamine: Tammneeme külas, Randvere tee ja Tammneeme tee
vaheline tööstusmaa-ala” p. 1 muutmine

eesmärgiga kavandada perspektiivne 2 x 110
õhuliini koridor, kohalik maantee ja 4 üksikelamu krunti, vastavalt käesolevale otsusele
lisatud skeemile.
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas
kehtetuks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

14. detsember 2004 nr 116
OÜ Haabneeme Lasteaed osade ostmine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 1 ja lg 3,
Äriseadustiku § 149, Haldusmenetluse seaduse
§ 64-70, Viimsi valla põhimääruse § 5 lg 2, § 18
lg 1 p 8, § 46 lg 1 p 2 ja lg 3, § 53 lg 2 p 1 ning
kuulanud ära Viimsi Vallavalitsuse seisukohad,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Omandada OÜ Haabneeme Lasteaed (reg.
kood 10874711) osanikult temale kuuluv osa
Viimsi vallale alljärgnevalt:
1.1. Helle-Reet Kuningas’elt (ik 47708146530)
osa suurusega 500 000.- (viissada tuhat) krooni,
mis moodustab 25% OÜ Haabneeme Lasteaed
osakapitalist, hinnaga kuni 500 000.- (viissada
tuhat) krooni.
2. Anda vallavanemale volitused (edasivolitamise õigusega) teostada kõik toimingud
käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud osade
omandamiseks.
3. Anda vallavanemale volitused (edasivolitamise õigusega) teostada kõik toimingud, mis
tagavad ülejäänud OÜ Haabneeme Lasteaed
osade omandamise, kusjuures mitte enam
kui hinnaga 1 500 000.- (üks miljon viissada
tuhat) krooni.
4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
12. oktoobri 2004. a otsus nr 95.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

14. detsember 2004 nr 120
Detailplaneeringu algatamine: Randvere
külas, Vaheaia tee 6
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Randvere külas, Vaheaia tee 6 üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks
maatulundusmaast elamumaaks, eesmärgiga
määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud
skeemile.
2. Detailplaneeringuga lahendada olemasoleva
pinna- ja sadevee kraavi üleandmine munitsipaalomandisse.
3. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas
kehtetuks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

14. detsember 2004 nr 119
Detailplaneeringu algatamine: Lubja külas,
maaüksusel Kuuse II
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Lubja külas, maaüksusel Kuuse II üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe osaliseks
muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks,

14. detsember 2004 nr 121
Detailplaneeringu algatamine: Muuga külas,
maaüksusel Muuga Kordoni
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Muuga külas, maaüksusel Muuga Kordoni,
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks riigikaitsemaast suvila- ja ärimaaks, eesmärgiga määrata ehitusõigus suvilate
ja lasteaia ehitamiseks, vastavalt käesolevale
otsusele lisatud skeemile.

2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas
kehtetuks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 122
Detailplaneeringu algatamine: Lubja külas,
maaüksusel Sookalda (osaline)
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6
alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut,
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Lubja külas, osaliselt maaüksusel Sookalda,
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks maatulundusmaast osaliselt väikeelamumaaks ja sotsiaalmaaks, eesmärgiga
kavandada lasteaia ehitamine ja perspektiivne
2 x 110 õhuliini koridor ning kohalik maantee, vastavalt käesolevale otsusele lisatud
skeemile.
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas
kehtetuks.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 123
Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2001 otsusega nr 52 vastuvõetud ja 12. märtsi 2002
otsusega nr 48 muudetud otsuse “Detailplaneeringu algatamine: Laivi maaüksus”
muutmine
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 8 lg 11 alusel
ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekul, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2001
otsusega nr 52 vastuvõetud ja 12. märtsi 2002
otsusega nr 48 muutetud otsust “Detailplaneeringu algatamine: Laivi maaüksus” ja sõnastada
see ümber alljärgnevalt:
“1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Haabneeme alevikus maaüksusel Laivi üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks tootmismaast korruselamumaaks

18 Viimsi Teataja
ja ärimaaks, vastavalt käesolevale otsusele
lisatud skeemile.
2. Detailplaneeringuga kavandada lasteaed
120 lapsele.
3. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 15. detsembriks
2005. a. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda
käesoleva otsuse säte nimetatud territooriumil
detailplaneeringu algatamise osas kehtetuks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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.”
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse
§-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 124
Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003 otsuse nr. 55
“Detailplaneeringu algatamine: Haabneeme
alevikus, Kesk tee, Kolhoosi tee, Rohuneeme tee ja Randvere tee vaheline ala” p. 1
muutmine
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 8 lg 11 alusel
ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekul, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 15. aprilli 2003.
a otsuse nr. 55 punkti 1 ja sõnastada see ümber
alljärgnevalt:
“Algatada detailplaneering Viimsi vallas
Haabneeme alevikus, Kesk tee, Kolhoosi tee,
Rohuneeme tee ja Randvere tee vahelisel alal
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarvete muutmiseks äri- ja elamumaaks, haljasmaaks
ning sotsiaalmaaks, vastavalt käesolevale
otsusele lisatud skeemile”.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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
14. detsember 2004 nr 125
Viimsi Vallavolikogu 13.05.2003 otsuse nr. 68
“Detailplaneeringu algatamine: Tammneeme külas, Randvere tee ja Tammneeme tee
vaheline tööstusmaa-ala” p. 1 muutmine
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud
Viimsi valla ehitusmääruse § 8 lg 11 alusel
ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekul, Viimsi
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Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2003.
a otsuse nr. 68 punkti 1 ja sõnastada see ümber
alljärgnevalt:
“Algatada detailplaneering Viimsi vallas Tammneeme külas, Randvere tee ja Tammneeme tee
vahelisel tööstusmaa-alal üldplaneeringujärgse
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast väikeelamumaaks ja ärimaaks, vastavalt
käesolevale otsusele lisatud skeemile “.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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

14.12.2004 ISTUNGI MÄÄRUSED

14. detsember 2004 nr 26
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 47 lg 2, Viimsi valla
põhimääruse § 23 lg 1 ja Viimsi Vallavolikogu
töökorra § 6 lg 1 alusel.
VIIMSI VALLAVOLIKOGU KESKKONNAKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS
1. Üldsätted
1.1. Keskkonnakomisjon (edaspidi “komisjon”) on Viimsi Vallavolikogu tööorgan,
mille ülesandeks on Viimsi valla heakorra ja
keskkonnakaitse küsimuste analüüs ja nendes
valdkondades Viimsi Vallavolikogule ja Viimsi
Vallavalitsusele ettepanekute tegemine ning
vajadusel Viimsi Vallavolikogu määruste ja
otsuste eelnõude algatamine.
1.2. Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest lepingutest, seadustest, Viimsi valla põhimäärusest, Viimsi Vallavolikogu töökorrast ja
teistest seaduse alusel antud õigusaktidest.
1.3. Komisjonile suunab materjale läbivaatamiseks Vallavalitsus, -volikogu ja -volikogu
esimees.
2. Komisjoni moodustamine
2.1. Komisjon moodustatakse Viimsi Vallavolikogu töökorras sätestatud korras.
3. Komisjoni ülesanded
Komisjoni ülesandeks on keskkonna- ja looduskaitse ning heakorra valdkondades:
3.1. selgitada välja Viimsi valla poolt lahendamist vajavad keskkonnaprobleemid ja teha
ettepanekuid nende lahendamiseks;
3.2. seisukoha andmine selliste detailplaneeringute algatamise taotlustele, millised
puudutavad miljööväärtuslikke alasid ja
kõrghaljastusega alasid ning vajadusel selliste
detailplaneeringute vaidluste läbivaatamine ja
seisukoha andmine;
3.3. tegeleda valla arengukavas ettenähtud
tasakaalustatud arengust lähtuvalt oluliste
rohevööndi objektide määramisega;
3.4. kohalike looduskaitsealuste objektide kaitse alla võtmise kohta ettepanekute tegemine;
3.5. keskkonnaalaste projektide läbivaatamine
ja ettepanekute tegemine;

3.6. vaadata läbi selliste detailplaneeringute
algatamise taotlused, mis annavad ehitusõiguse keskkonnaohtlike ehitiste ehitamiseks
vajadusel selliste detailplaneeringute vaidluste
läbivaatamine ja seisukoha andmine;
3.7. vaadata läbi keskkonnaohtlike ehitiste
ehitusloa saamise tingimused ja teha ettepanekud;
3.8. olulisemate keskkonnamõju hindamise
algatamise otsuste eelnõude läbivaatamine;
3.9. jäätmekava koostamise käigus ettepanekute tegemine;
3.10. Viimsi valla korraldatud jäätmeveo tingimuste väljatöötamisel ettepanekute tegemine;
3.11. algatada volikogu määruste ja otsuste
eelnõusid;
3.12. esitada ettepanekuid komisjonile läbivaatamiseks saadetud Viimsi valla õigusaktide
eelnõude kohta;
3.13. ettepanekute tegemine arengukavasse;
3.14. ettepanekute tegemine üldplaneeringusse.
3.15. kontrollida volikogu määruste ja otsuste
täitmist;
3.16. teha ettepanekuid volikogu istungitel
arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja
sisu kohta;
3.17. anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile adresseeritud kirjade kohta.
4. Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel.
5. Komisjoni õigused ja kohustused
Komisjonil on õigus:
5.1. nõuda tutvumiseks volikogu menetluses
olevaid eelnõusid, samuti nõuda tutvumiseks
vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni
tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente,
v.a neid, mis on seadusega keelatud;
5.2. läbi vaadata ja ette valmistada volikogule
komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
5.3. teha koostööd volikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltuvalt;
5.4. esindada volikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes volikogu antud
volituste piires;
5.5. esitada arupärimisi volikogu valitud või
kinnitatud ametiisikutele;
5.6. teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise
ja eelarve projekti kohta;
5.7. vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
5.9. taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste
ja tööajakulu hüvitamist volikogu poolt kehtestatud korras.
5.10. Komisjon annab volikogule aru tehtud
tööst vähemalt üks kord aastas.
6. Töö komisjonis
6.1. Tööd komisjonis organiseerib komisjoni
esimees. Vajadusel valitakse aseesimees ja
protokollija.
6.2. Komisjoni esimees valmistab ette komisjoni koosolekute päevakorra, juhib komisjoni
tööd, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koosoleku,
otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra
punktide arutelul, juhatab komisjoni koosolekut.
6.3. Komisjoni korraline koosolek toimub iga
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kuu viimasel neljapäeval algusega kell 16.00.
Komisjoni esimehe ettevalmistatud koosoleku
päevakorra edastab Viimsi Vallavolikogu sekretär komisjoni liikmetele võimalusel 3 tööpäeva
enne koosolekut. Komisjoni liikmete nõusolekul võib küsimusi päevakorda võtta enne
päevakorra kinnitamist koosolekul. Komisjoni
liikmel on õigus saada koopiaid koosolekutele
esitatud dokumentidest ja materjalidest Viimsi
Vallavolikogu sekretäri käest.
6.4. Komisjoni esimees võib kokku kutsuda
komisjoni erakorralise koosoleku teatades selle
toimumisest koos päevakorraga vähemalt 5
tööpäeva ette.
6.5. Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni
liikmeist.
6.6. Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõtmisega. Komisjon teeb otsuse, kui selle
poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest.
Kui hääled jaotuvad kolmandal hääletamisel
järjest pooleks, on otsustavaks komisjoni
esimehe hääl.
6.7. Komisjoni koosoleku töö protokollitakse.
6.8. Komisjoni otsused, protokollid ja muud
ametlikud materjalid on hoiul Vallavolikogu
Kantseleis komisjonile eraldatud kaustas.
7. Komisjon lõpetab oma tegevuse volikogu
otsuse või komisjoni liikmete volituste lõppemise alusel.
8. Rakendussätted
8.1. Käesolev määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu
Kantseleis.
8.2. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes
“Viimsi Teataja”.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 27
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 47 lg 2, Viimsi valla
põhimääruse § 23 lg 1 ja Viimsi Vallavolikogu
töökorra § 6 lg 1 alusel.
VIIMSI VALLAVOLIKOGU MAJANDUSKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS
1. Üldsätted
1.1. Majanduskomisjon (edaspidi “komisjon”)
on Viimsi Vallavolikogu tööorgan, mille ülesandeks on Viimsi valla energeetika, elamu- ja
kommunaalmajanduse ning ettevõtluse küsimuste analüüs ja nendes valdkondades Viimsi
Vallavolikogule ja Viimsi Vallavalitsusele
ettepanekute tegemine ning vajadusel Viimsi
Vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõude
algatamine.
1.2. Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest lepingutest, seadustest, Viimsi valla
põhimäärusest, Viimsi Vallavolikogu töökorrast
ja teistest seaduse alusel antud õigusaktidest.
1.3. Komisjonile suunab materjale läbivaatamiseks volikogu ja volikogu esimees.
2. Komisjoni moodustamine
2.1. Komisjon moodustatakse Viimsi Vallavolikogu töökorras sätestatud korras.
3. Komisjoni ülesanded
Komisjoni ülesandeks on energeetika, elamuja kommunaalmajanduse ning ettevõtluse
valdkondades:

3.1. selgitada välja Viimsi valla poolt lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepanekuid
nende lahendamiseks;
3.2. anda seisukoht isikute pöördumistele
ja Viimsi valla õigusaktide eelnõudele ning
toimingutele, mis puudutavad Viimsi valla
osalemist äriühingutes;
3.3. anda seisukoht volikogu ning valla õigusaktide eelnõudele või toimingute suhtes,
mis käsitlevad valla poolt rahaliste kohustuste
võtmist summas üle ühesaja tuhande krooni.
3.4. algatada volikogu määruste ja otsuste
eelnõusid;
3.5. anda arvamusi komisjonile läbivaatamiseks
saadetud Viimsi valla õigusaktide eelnõude
kohta;
3.6. kontrollida volikogu määruste ja otsuste
täitmist;
3.7. teha ettepanekuid volikogu istungitel
arutusele tulevate põhiküsimuste loetelu ja
sisu kohta;
3.8. anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile adresseeritud kirjade kohta.
4. Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel.
5. Komisjoni õigused ja kohustused
Komisjonil on õigus:
5.1. nõuda tutvumiseks volikogu menetluses
olevaid eelnõusid, samuti nõuda tutvumiseks
vallavalitsuse struktuuriüksustelt komisjoni
tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente,
v.a neid, mis on seadusega keelatud;
5.2. läbi vaadata ja ette valmistada volikogule
komisjoni töövaldkonda käsitlevad materjalid;
5.3. teha koostööd volikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltuvalt;
5.4. esindada volikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes volikogu antud
volituste piires;
5.5. esitada arupärimisi volikogu valitud või
kinnitatud ametiisikutele;
5.6. teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise
ja eelarve projekti kohta;
5.7. vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
5.8. anda arvamusi volikogu ja vallavalitsuse
õigusaktide eelnõude kohta energeetika, elamu- ja kommunaalmajanduse ning ettevõtluse
valdkondades;
5.9. taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste
ja tööajakulu hüvitamist volikogu poolt kehtestatud korras.
5.10. Komisjon annab volikogule aru tehtud
tööst vähemalt üks kord aastas.
6. Töö komisjonis
6.1. Tööd komisjonis organiseerib komisjoni
esimees. Vajadusel valitakse aseesimees ja
protokollija.
6.2. Komisjoni esimees valmistab ette komisjoni koosolekute päevakorra, juhib komisjoni
tööd, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni koosoleku,
otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra
punktide arutelul, juhatab komisjoni koosolekut.
6.3. Komisjoni korraline koosolek toimub iga
kuu esimesel teisipäeval algusega kell 16.00.
Komisjoni esimehe ettevalmistatud koosoleku

päevakorra edastab Viimsi Vallavolikogu sekretär komisjoni liikmetele võimalusel 3 tööpäeva
enne koosolekut. Komisjoni liikmete nõusolekul võib küsimusi päevakorda võtta enne
päevakorra kinnitamist koosolekul. Komisjoni
liikmel on õigus saada koopiaid koosolekutele
esitatud dokumentidest ja materjalidest Viimsi
Vallavolikogu sekretäri käest.
6.4. Komisjoni esimees võib kokku kutsuda
komisjoni erakorralise koosoleku teatades selle
toimumisest koos päevakorraga vähemalt 5
tööpäeva ette.
6.5. Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline,
kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni
liikmeist.
6.6. Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõtmisega. Komisjon teeb otsuse, kui selle
poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest.
Kui hääled jaotuvad 3 hääletamisel järjest pooleks, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
6.7. Komisjoni koosoleku töö protokollitakse.
6.8. Komisjoni otsused, protokollid ja muud
ametlikud materjalid on hoiul Vallavolikogu
Kantseleis komisjonile eraldatud kaustas.
7. Komisjon lõpetab oma tegevuse volikogu
otsuse või komisjoni liikmete volituste lõppemise alusel.
8. Rakendussätted
8.1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
15. aprilli 2003. a määruse nr. 14 punkt 1.
8.2. Käesolev määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu
Kantseleis.
8.3. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes
“Viimsi Teataja”.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 28
Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003 määruse
nr 40 “Viimsi valla 2004. aasta eelarve
kinnitamine” muutmine ja 2004. aasta IV
lisaeelarve kinnitamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ning Valla- ja
linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 lg 3 ja arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003
määrusega nr 40 kinnitatud ja 13.04.2004 määrusega nr 6 muudetud Viimsi valla 2004. aasta
eelarvet ning kinnitada Viimsi valla 2004. aasta
IV lisaeelarve vastavalt lisale nr. 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
Lisa1
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004 määrusele
nr 28
2004. aasta Viimsi valla IV lisaeelarve
I Suurendada tulusid kroonides
Kultuuriministeerium
Toetused valitsussektorisse
kuuluvalt sihtasutuselt
Üüri- ja renditulud
Suurendada tulusid kokku:
II Suurendada kulusid
Sh.

5 000
5 000
10 840
20 840
446 338

20 Viimsi Teataja
Teede hooldusremont
Heakord
Õpilasveo eriliinid
Eraldised teistele valdadele
ja linnadele güm.
Eraldised teistele valdadele
ja linnadele põhik.
Ühekordsed toetused eakatele
III Vähendada kulusid 446 338
Sh.
Veetrasside remont
Spordiväljakud
Eralasteaiad
Elamuasemetoetused sots.
riskirühmadele
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162 038
36 000
92 000
20 000
46 300
90 000

162 038
36 000
158 300
90 000

14. detsember 2004 nr 29
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määruse
nr 25 “Viimsi Vallavolikogu 13.04.2004
määruse nr 7
“Viimsi valla munitsipaalasutuste personali
koosseisu, palgaastmestiku, õpetajate palga
alammäärade ja munitsipaalasutuste töötajate miinimumpalgamäärade kinnitamine”
Lisa 1 (1) ja Lisa 1 (2) muutmine” punkti 2
muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6
lg 3 p 2 ja Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1
p 35 alusel, arvestades vajadust tagada MLA
Viimsi Lasteaiad raamatupidamise dokumentatsiooni üleandmine Viimsi Vallavalitsuse
raamatupidamisametile, Viimsi Vallavolikogu
määrab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määrust nr 25 “Viimsi Vallavolikogu 13.04.2004
määruse nr 7 “Viimsi valla munitsipaalasutuste
personali koosseisu, palgaastmestiku, õpetajate
palga alammäärade ja munitsipaalasutuste
töötajate miinimumpalgamäärade kinnitamine”
Lisa 1 (1) ja Lisa 1 (2) muutmine” punkti 2 ja
sõnastada alljärgnevalt:
“p. 2. Määrus jõustub 2. jaanuaril 2005. a,
punkti 1.1 osas jõustub määrus 14. jaanuaril
2005. a.”
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
3. Määrus avaldada Viimsi valla elektroonilisel
koduleheküljel ja ajalehes “Viimsi Teataja”.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 30
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määruse
nr 24 “Viimsi Vallavolikogu 13.01.2004
määrusega nr 1 kinnitatud ja 17.08.2004
määrusega nr 15 muudetud “Volikogu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri, teenistujate
koosseisu ning palgamäärade kinnitamine”
muutmine” punkti 2 muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6
lg 3 p 2 ja Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1
p 35 alusel, arvestades vajadust tagada MLA
Viimsi Lasteaiad raamatupidamise dokumentatsiooni üleandmine Viimsi Vallavalitsuse
raamatupidamisametile, Viimsi Vallavolikogu
määrab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määruse nr 24 “Viimsi Vallavolikogu 13.01.2004
määrusega nr 1 kinnitatud ja 17.08.2004 määrusega nr 15 muudetud “Volikogu kantselei ja

vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu
ning palgamäärade kinnitamine” muutmine”
punkti 2 ja sõnastada alljärgnevalt: “p. 2. Määrus jõustub 2. jaanuaril 2005. a, punkti 1.3 osas
jõustub määrus 27. detsembril 2004. a.”
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
3. Määrus avaldada Viimsi valla elektroonilisel
koduleheküljel ja ajalehes “Viimsi Teataja”.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 31
Maakatastriseaduse § 16 lg 3 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste
minimaalsuuruse määramise delegeerimine
Viimsi Vallavalitsusele
Juhindudes Maakatastriseaduse § 16 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg
2, ning tulenevalt Vallavalitsuse ettepanekust,
Viimsi Vallavolikogu määrab:
1. Delegeerida Maakatastriseaduse § 16 lg 3
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste minimaalsuuruse määramine Viimsi
Vallavalitsusele.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
3. Määrus avaldada Viimsi valla elektroonilisel
koduleheküljel ja ajalehes “Viimsi Teataja”.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
14. detsember 2004 nr 32
Represseeritute ja represseerituga võrdsustatud isikute maamaksust vabastamine
Võttes aluseks Maamaksuseaduse § 11 lõike 21
ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 2 ning juhindudes rahandusministeeriumi 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10
«Maamaksuseaduse rakendamise kord» §-st
7, Viimsi Vallavolikogu määrab:
1. Vabastada maamaksust represseeritu ja
represseerituga võrdsustatud isik “Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse”
mõistes, tema kasutuses oleva elamumaa osas
kogu ulatuses, kui nimetatud isik on Rahvastikuregistris oma elukoha registreerinud antud
elamumaa aadressil ning kui nimetatud isik ei
ole andnud elamumaad või sellel asuvaid ruume
tasu eest kasutada.
2. Maamaksuseadusega ettenähtud maksuvabastuste taotlemiseks esitavad punktis 1 nimetatud isikud 15. jaanuariks 2005 ja iga järgneva
aasta 1. veebruariks Viimsi Vallavalitsusele
kirjaliku avalduse järgmiste andmetega:
1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, sünniaasta;

2) represseeritu tunnistuse number või represseerimist tõendav dokument;
3) represseeritu alalise elukoha aadress;
4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
5) represseeritu maakasutusõiguse ulatus,
omandiõiguse tekkimise kuupäev;
6) rendi- ja üüritulu aastas.
3. Viimsi Vallavalitsusel esitada maksuvabastust saavate isikute nimekiri Maksu- ja
Tolliametile.
4. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes “Viimsi Teataja” ja elektroonilises Riigi Teatajas.
5. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.
a.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

Viimsi vallas
registreeritud sünnid
Marion Kattail ja Kalle Kassihinil sündis
10. novembril tütar MARIN
Piret ja Indra Kaunis’el sündis
19. oktoobril tütar KIRKE KAISA
Agris Nobelil ja Erol Kunmanil sündis 17.
novembril poeg CARL
Ülle Flauril ja Alar Laubachil sündis
14. novembril poeg ARTUR
Andra ja Marko Pihlasel sündis
6. novembril poeg RICHARD
Annika Õunpuul ja Roy Puuströmil sündis
15. novembril tütar MARLEEN
Piret ja Martin Mõttusel sündis 29.
novembril poeg EMIL ALEXANDER
Ülle Malk’il ja Andres Pavelsonil sündis
24. novembril tütar LINDA-LOVISE
Ilona Kraanil ja Marek Säälikul sündis 16.
novembril poeg OLIVER
Maarja Läänel sündis 6. detsembril poeg
HANNES
Ruth ja Jaanus Pajul sündis 10. detsembril
tütar LAURA-KÄTRIIN
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Vald tunnustas paremaid sportlasi
Aasta lõpul on Viimsi Vallavalitsus
meeles pidanud oma valla paremaid
sportlasi ja treenereid. Tunnustusejagamine toimus tänavu 9. detsembril
hotellis Athena.
Eelnenud treenerite ümarlauaks oli
abivallavanem Jaan Alver ette valmistanud
sisuka lühikokkuvõtte viimaste aastate
tähtsatest arvudest ja tulemustest. Ära sai
märgitud spordi oluline roll ka narkoprobleemide ennetamises. Treeningtegevusest
osa võtvate noorte arv Viimsis on aastaaastalt kasvanud ja järgmisel aastal on
toetust taotlevaid noori juba julgelt üle 600,
mis on poole rohkem kui eelmisel aastal.
Treenerite sõnavõttudes oli juttu ühisklubi loomisest, et vähendada treenerite
organisatoorse töö koormust ja reguleerida
spordibaaside kasutamist ning treenerite
tasustamist. Toetuste jaotamise kord vajab
täiendusi, et reguleerida ka lapsevanemate
osalustasu mõnedel spordialadel. Jututeemaks oli ka treenerite litsentseerimine. Endiselt on vaeslapse osas meie jalgpallurid,
sest puudub treeningtööks korralik staadion, rääkimata võistlustingimustest. Ka
järgmisel aastal jätkub treeningtundidest
osavõtu kontrollimine, et korrastuks sporditöö ning õiglane toetusejaotus meie noorte
koolitamisega tegelevatele klubidele.
Paremate sportlaste õnnitlemisel kulus
lõviosa tänusõnu ja häid soove meie valla
tublidele purjetajatele Rein Ottosoni Purjespordikoolist ja Karmo Kalgi juhitavast
Purjelauakoolist.
Õnnesoovid võtsid vastu olümpiatuuli nuusutamas käinud purjetajad Maria
Veessaar ja Maiki Saaring ning Ateenas
võistelnud Eha Rünne.
Kätt suruti maailma-meistrivõistlustel
osalenud karatekal Ave Karbil ning paljudel
meie tublidel kergejõustiklastel, tennisistidel, jalgratturitel, motosportlastel ja teistel
aladel Eesti meistrivõistlustel ja valdade
vabariiklikel mängudel hästi esinenud
atleetidel.
Parema võistkonna autasu anti Dvanuseklassis Eesti meistriks tulnud käsipalliklubile HC Viimsi. Auhinnatud said sel
aastal tublimaid tulemusi saavutanud spordipered - Kalk, Väljaots, Kask ja Pinnonen.
Tänatud sai ka paljusid noortetreenereid.
Kõikidele sooviti edukat uut spordiaastat 2005!
Tiia Tamm,

valla spordimetoodik

Treenerite ja klubide esindajate ümarlauas ootavad sõnajärge (vasakult) Aigar
Tõnus Viimsi Sulgpalliklubist, Viimsi Tervis SPA Vabaajakeskuse ujumistreener
Enn Lepik, Viimsi Vallavolikogu noorsoo-ja spordikomisjoni liige Kaarel Zilmer
ning Rein Ottoson omanimelisest purjespordikoolist.
Autasustajate piiramisrõngasse on palutud Viimsi kergejõustikuklubi Eha
asutaja ja treener Eha
Rünne. 55-kordne Eesti
meister ja olümpiaatleet
on oma kuldaväärt heidete ja tõugetega, igihalja optimismi ja särava
naeratusega kaunistanud
mitu aastat meie valla
kergejõustiklaste ridu.
Ootame ja loodame häid
tulemusi temalt ja õpilastelt ka edaspidi!

Üks tublima pere auhinna saajatest - Heiki, Helve ja Kristofer KASK. Pildilt
puudub Kari Kask. Selle spordipere liikmete nimesid leiab peaaegu igast meie
lehe spordirubriigist.
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Kaisa Piirsoo tõi
Viimsisse Eesti
Meistrivõistlustelt
kuldmedali

Spordiuudised
Aina suurema hooga lähenevad Jõulupühad ja Viimsi Spordihalliski hakkavad võistlused selleks aastaks otsa saama.

NOORTE SÜGISTURNIIRI KORVPALLIS novembrikuu esi-

mesel nädalavahetusel korraldas Korvpalliklubi Viimsi . Osalema
oli kutsutud kümne võistkonna jagu poisse sünniaastaga 1994
või hiljem. Külalisvõistkonnad kutsuti Tallinnast. Paremad kohad
läksidki lõpuks linna poole: I - TTÜ SK, II - BC RIM ja III - Pirita
PK. Viimsi noormeeste võistkonnad jäid 7. ja 10. kohale.

VALLA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS 20. ja 21.no-

Eesti Rulliluuisutamise Meistrivõistlustel üksiksõidus 28.
novembril esinesid edukalt spordiklubisse “Rullest” kuuluvad
Viimsi õpilased.
Meistrivõistlustel osales kolm tublimat Viimsi sportlast. Alla
10-aastaste klassis saavutas Mari-Liis Maarend 8. koha ning alla
12-aastaste klassis Reet Sarapuu 10. koha. Eriti rõõmustab Kaisa
Piirsoo tulemus, kes saavutas meistrivõistlustel alla 16-aastaste
klassis I koha ja kuldmedali. Eesti Noorte Meistri üldarvestuses
saavutas Kaisa Piirsoo III koha.
15-aastane Kaisa Piirsoo on uisutamisega tegelenud juba üle
kümne aasta. Häid tulemusi on Kaisa näidanud varemgi. Näiteks
2002 a. Saksamaal toimunud
Branderburgi Meistrivõistlustel saavutas ta üksikkavaga 6.
koha, 2003 a. Taanis toimunud üksiksõiduvõistlustel “Frisk Cup”
tuli Piirsoo neljandaks. Tänavu oktoobris Belgias toimunud “Open
Spirit Cup´il”, kus osalesid kuue riigi 11 spordiklubi sportlased, pälvis Kaisa grupikavaga koguni esimese koha ning klubi nooremad
uisutajad Mari-Liis Maarend, Liisa Tolli, Reet Sarapuu, Gertrud
Ots, Laura Õunapuu ja Triinu Harro saavutasid grupikavaga
“Draakonid” II koha.
Viimsi rulluisutajate edukat esinemist välismaal toetas ka
Viimsi vald.
Klubisse “Rullest” kuuluvate 12 tublima Viimsi sportlastega on
kavas osaleda järgmise aasta mais toimuval show-programmide
Euroopa Meistrivõistlustel Taanis ning oktoobris peetavatel showprogrammide võistlustel Hollandis. Kaisa Piirsooga on plaanis osa
võtta augustis toimuvatel üksiksõidu Euroopa Meistrivõistlustest
Sloveenias.
Rulluisuklubi Rullest võtab aastaringselt vastu uusi 6.-11. aastaseid huvilisi. Treeningud toimuvad laupäeviti ja pühapäeviti
kella 14.00 - 15.00 Viimsi Spordihallis.
Täpsem info kodulehel http://www.rullest.ee
Piret Rink,
rulluisuklubi Rullest treener

Kauneid Pühi ja õnne uuel aastal kõikidele
nooruslikele ja sportlikele!
Haridus- ja noorsooamet

vembril peeti kuue meeskonna osavõtul. Eelmistel aastatel
osalenud meeskondade - Korvpalliklubi Viimsi, BC Haabneeme
ja Viimsi Keskkooli - kõrvale oli sel aastal tekkinud kolm uut meeskonda, et juba varem tuttavat kohalikku korvpallipilti ilmekamaks
ja huvitavamaks muuta.
Suuri üllatusi aga uustulnukad ei pakkunud ja lõplik paremus
sai teise võistluspäeva lõpuks järgmine: I - Korvpalliklubi Viimsi,
II - BC Haabneeme, III - RÖA, 4. Viimsi Keskkool, 5. Pitsiklubi,
6. Standoor. Palju tänu Korvpalliklubile Viimsi tubli korralduse
eest!

VIIMSI MITMEREKETI TURNIIR peeti spordihalli ajaloos es-

makordselt 4. detsembril, mis koosnes kahevõistlusest sulgpallis
ja lauatennises. Esialgselt väljakuulutatud meeste võistlusele said
siiski kutsutud ka naised ning kokku tuli põhi- ning seeniorideklassis neid kokku viis. Parimaks naiseks osutus mõlemad alad
võitnud Kati Kraaving Tallinnast. Üldjärjestuses teisele kohale ja
veteranidest parimaks tuli Reet Varik, kes lauatennisevõistluses
saavutas 2. ning sulgpallis 3. koha. Kokkuvõttes tuli noorematest
naistest 2. Laivi Rello ja 3. Triinu Põlder. Veidi vanematest naistest
2. koht läks Kadi Bruusile.
Mehi tuli põhi-ja veteraniklassis kokku 19. Sulgpallis oli 1.
Patrick Rang, 2.Aare Luigas, 3.Tarmo Tubro. Lauatennises - 1.
Arvo Vennola, 2.Arvo Saat (mõlemad veteranid), 3. Kari Kask.
Kahe ala kokkuvõttes kuulusid noorematest meestest esikolmikusse Aare Luigas, Teet Tammiste ja Kari Kask, veteranidest - Arvo
Vennola, Priit Poolar ja Arvo Saat. Üldjärjestuses võitis Tallinna
mees ja veteranide vanuseklassi kuuluv Arvo Vennola ka endast
nooremaid mehi. Tuhat tänu idee algatajale ja läbiviijale Toomas
Hansarile!

11. detsembril toimusid spordihallis noorte sulgpallivõistlused SULESELLID 4 Viimsi Sulgpalliklubi korralda-

misel. 34 tütarlast ja 18 poissi, kelle seas peale meie noorte ka
Tallinna Noorte Spordikeskuse(TNSK) esindajad, võistlesid 3
tugevusgrupis. Tüdrukute C grupis võidutsesid Tallinna Noorte
Spordikeskuse kasvandikud - 1.Laura Kangur, 2. Laura Rannu
ja 3. Jaana Loopre.
Tüdrukute B liigas võitis Eesti üks paremaid vehklejaid, kes
ei pidanud paljuks laupäeva hommiku sulgpallile pühendamise
- Julia Zuikova. Teine koht Kerli Reimann (TNSK), kolmas Elina
Piirsalu (TNSK).
A ehk kõrgeimas liigas võidutses Viimsi Sulgpalliklubi (SK)
esindaja Merily Viibur, 2.Tiina Rosme (TNSK) ja 3.Susann Pahk
(Viimsi SK).
Poiste C-liigas oli võit Viimsi SK noore ja tubli poisi Kristjan
Sulgeri päralt. Teiseks jäi Simmo Sagur ja kolmandaks Erman
Jugasar (mõlemad TNSK). B- liigas osales Viimsi Sulgpalliklubi
tulevikulootus Sven-Erich Tamm, kes treeneri käe all ainult paarkolm kuud harjutanud ja teenis sel korral hõbeda. Võitis Mati Kose
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(TNSK). Kolmanda koha sai Markus Abram (Viimsi SK). Poiste
A- liigas oli parim Viimsi Sulgpalliklubi hetke parim meesmängija
Mattis Kirsipuu, kes võitis turniiri, kaotamata ühtegi geimi. Teiseks
tuli Kristjan Tõnismäe (TNSK) ja kolmas - Illimar Pals (TNSK).
Meie klubi praegu tugevuselt teine meesmängija Georg Kaasik
läks alagrupis kokku Illimar Palsiga, kes takistas tal tee esikolmikusse. Aga Georgi 4. koht pole paha.
Kokku võttis Viimsi Sulgpalliklubist võistlusest osa 14 mängijat,
mis on peaaegu pool klubi mängijatest kokku. Treener Aigar Tõnus
avaldab kiitust kõikidele osavõtjatele ja soovib tuult tiibadesse
järgnevatel turniiridel!
Tiia Tamm

Spordikalender

Teostame sõidu- ja pakiautode
kere- ja värvimistöid
TÄHTAJAD LÜHIKESED,
HINNAD SÕBRALIKUD!

8. jaanuar 11.00 Viimsi valla meistrivõistlused LAUATENNISES,
Viimsi Spordihallis
15.-16. jaanuar Eesti X Maatalimängude eelturniirid males, kabes,
lauatennises, korvpallis
17.-30. jaanuar Harjumaa meistrivõistluste testturniirid KORVPALLIS, A-,B-,C-kl. poistele
19.jaanuar Harjumaa A-ja B-kl. noorte sisemeistrivõistlused KERGEJÕUSTIKUS Tallinna Spordihallis
22.jaanuaril kell 11.00 Viimsi sõudeergomeetrivõistlus Viimsi
Spordihallis.
24.- 28. jaanuar Eesti Koolispordi Liidu maakondlik etapp RAHVASTEPALLIS poistele ja tüdrukutele s.1994 ja hiljem

Kontakt:
Tel 55 530501 • Ampri tee 9/1 • Viimsi vald
www.sambora.ee

28.jaanuar Harjumaa koolidevahelised võistlused TEATESUUSATAMISES Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskuses
29.jaanuar Harjumaa meistrivõistlused MURDMAASUUSATAMISES ja vallarahva TERVISETUND Kõrvemaa SUUSARADADEL
Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskuses.
Osavõtusoovist Viimsi lauatennisemeistrivõistlustest, Harjumaa
meistrivõistlustest murdmaasuusatamises ja tervisetunnist
Kõrvemaal palun eelnevalt teada anda spordimetoodiku telefonil
6090980, Tiia Tamm.

Kas Viimsi Tervisekeskus SPA on ka
Viimsikeskne ?
On küll! Seda tõendavad mitmed varasemad kontaktid ja viimati 23. novembril asetleidnud kohtumine Viimsi SPA administratsiooni ja Viimsi Pensionäride Ühenduse (VPÜ)
25- liikmest koosneva grupi vahel.
SPA esindajad tutvustasid meie liikmetele taastusravi, vesiaeroobika ja basseini
kasutamise soodustingimusi. See järjekordne tutvumisüritus pakuti SPA juhtkonna poolt
oma valla eakatele tasuta basseinikülastusena. Pärast vesiaeroobikat ja ujumist kohtuti
ühises lõunalauas, kus SPA juhatuse esimees Peeter Kukk ja vabaajakeskuse juhataja
Ero Viik informeerisid osavõtjaid kõigist võimalustest SPA teenuste kasutamisel.
Suur tänu nendele ja ka restorani töötajatele meeldiva vastuvõtu ja maitsva lõunasöögi eest! Loodame, et Viimsi vallavalitsus omalt poolt leiab järgmise aasta eelarves
VPÜ-le vahendeid kontaktide toetamiseks meie valla Tervisekeskuse SPA ja Viimsi
eakate vahel.
Osavõtnute nimel VPÜ juhatus

Hooaja lõputurniir
jalgpallis
Jalgpalli välishooaja lõpetamine toimus
SAME staadionil Viimsi Sügisturniiriga.
Osalesid FC FLORA, TVMK, Lasnamäe
SK, RSK Kuuse ja Viimsi Noored kahe
võistkonnaga. Noored jalgpallurid trotsisid sügisvihmast ilma ja mängiti mõnu ja
hasardiga.
Seekord oldi “külalislahked” B-vanuseklassis ja FLORA saavutas esikoha, Aklassis Viimsi noored. Jahedat ilma aitasid
trotsida Athena kohvik maitsva kuuma
teega, Balbiino saatis jäätiseauto. Jäätist
jagus ligi sajale osavõtjale, võitjad said
jäätisekasti. Viimsi Market kostitas võitjaid
kringliga. Samuti suur tänu Miiduranna
tehasele, SAME Spordile jt, kes aitasid
üritust korraldada.
Aleks Taurafeldt

24 Viimsi Teataja

Polikliinik (30 eriarsti)
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Ortopeed
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Gastroenteroloog
Nahasuguhaiguste arst
Kardioloog
Silmaarst
Psühholoog
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OLETE ALATI OODATUD!

Polikliinik avatud
E – R 8.00–19.00 L 9.00–15.00
Registreerimine
tel. 6059600; 6059601

Haiglaravi s.h. operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Päevakirurgia
Uroloogia
Üldkirurgia
Silmakirurgia
Sünnitusabi
UNICEF “Baby friendly hospital”
peresünnituskeskusega on võimalik
tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval
kell 16.00

Kontakt
Kaluri tee 5a Viimsi
www.fertilitas.ee

SOOVITAB
Saada lõppev aasta ära mürtsu ja tralliga ning
võta algav aasta vastu koos lõbusa seltskonnaga
Rannapubi & restoranis Paat.
Kehakinnituseks pakub peakokk 3-käigulist
eksklusiivõhtusööki koos aperatiivi ja
digestiiviga.
Tuju aitab üleval hoida ning jala paneb
tantsurütmis liikuma ansambel LYRIX.
UUS ON PAREM!!!
Aasta 1-l päeval taastame tervise maitsva Boršiga.

Oleme avatud 31.12.04 11.00 – 03.00
01.01.2004 14.00 – 24.00
INFO JA REGISTREERIMINE
6090840 või 6090839;
paat@ag.ee; www.paat.ee
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Korraline hooldus:
• auto üldise seisukorra kontroll
• õlivahetus, ﬁltrite vahetus
• rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
• klaasipuhastusharjade vahetus
• akude kontroll, hooldus ja vahetus
• jahutusvedeliku kontroll
Veermiku remont
• pidurite kontroll ja remont
• sildade kontroll,
reguleerimine ja remont
• amortisaatorite
kontroll ja vahetamine
• vedrude kontroll ja vahetamine
• jõuülekande kontroll ja remont
• rehvide vahetus
ja tasakaalustamine
Väljalaskesüsteemi remont
• summutite kontroll ja vahetus
• katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Tel 600 6295
Muuli tee 12, Viimsi vald
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I L U S A L O N G
• Lõike- ja potililled, kimbud, pärjad
• Seadeid Jõuluks!
• Samas müügil mesi jt loodustooted
• Kingitused, keraamika, mullad ja väetised
Avatud 7.00 – 21.00
Asume Viimsi alevikus, Aiandi tee/Liilia tee 1
Tel. 601 1986 ja 52 45191

Juuksur kogu perele
Maniküür
Pediküür
Kosmeetik
Depilatsioon
Ultraheli näohooldus
imendamise meetodil
• Spray päevitus, pruuniks
ohutult 20 minutiga
•
•
•
•
•
•

Müügil suur valik TIGI,
Schvarzkopﬁ ja MARIA
GALLANDi tooteid.
TULE TUTVU SOODUSTUSTEGA
KOHAPEAL!
HOTELL ATHENA ILUSALONG
Sõpruse tee 9
Tel 60 35 909 või 51 41 325
Kõrgema kategooria kirurg,
meditsiinikandidaat

HUBERT POOLA
Kirurgi konsultatsioonid
Kojukutsed
Eelregistreerimine tel 56 455 251.
Rannakaare tee 12, Pringi külas.

OPTIKA KAUPLUS
Viimsi Tervis SPA hotellis
Avatud
E–R kell 9.30–18.00
L kell 9.30–14.00
Silmaarsti või optiku
vastuvõtule registreerida
tel. 606 1031
Suur valik prilliraame ja teisi
optikatooteid
Viimsi elanikele
15% hinnasoodustust.
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Teated ja kuulutused
Kogemustega lapsehoidja võtab hoida lapsi
oma koju Viimsis, Haabneemes.
Tel 60 90 403.


Teen ravimassaaži. Tel 52 60275.


Õmblustööd: kardinad, overlock ja rõivaste
parandus. Tel 53 858635.


Ostame MEREKONTEINERI 3M, 6M, v
12M. Tel. 50 150 65.


Soovin rentida kaupluse või laoruumid
Viimsis alates 50m².Tel.56 656780.


Otsime 5 kl õpilasele inglise keele eraõpetajat. Tel 5020717 ja 6090515.


Soovin osta garaažiboksi Katlamaja
teel. Oodatud on kõik pakkumised. Tel
5010153.


Müüa sõiduautod järelmaksuga. Sissemakse alates 8000.- kroonist. Valikus u.
10 sõiduautot. Info 56 564196.



Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks ja raviks. Kogemustega ja sertiﬁtseeritud naismassoor.Tel. 510 6731.



Koduarvutite hooldus: viirustest ja parasiittarkvarast puhastamine, tulemuuride
ja viirusetorje programmide paigaldamine
(vabavara) jms. Kojukutsed toovalisel ajal.
Hind kokkuleppel. Microsofti kutsetunnistus. Tel. 5184882, Kalmer

Korstnapühkimisteenused
ja
pottsepatööd
Roland Aderov
Tel 601 6642 ja 53 975173
HAUAKIVID
JA KIVITÖÖD

Ostab ja võtab müüki kinnistuid, eramuid,
suvilaid ja kortereid.
Sobivuse korral kiire tehing.
Aivar Kaarus, 600 76 08, 56 44 346, 56 455 048
e-post: viruvarakv@hot.ee • Kaluri tee 5, Haabneeme

Mähel, Kummeli tee 103
VAHUR RAIDMA
Tel 63 93 103
GSM 52 47 103
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Südamlikud õnnesoovid
jaanuarikuu hällilastele!

Kaunist Jõuluaega ja head uut
aastat soovib kõigile oma lugejatele
Viimsi Teataja!

ARTUR PAPPEL

13.01

94

JOHANNA RÄMMAL

10.01

91

ALMA KIRTSHALIA

12.01

89

VILLEM ARJU

11.01

88

ERNA KALMAR

10.01

85

IVAN LUKASHEVICH

04.01

84

ARNOLD HEIN

05.01

83

NIKOLAY SEVERIN

01.01

81

ELIISE POOLMAN

29.01

80

JUTA PALTSMAR

30.01

80

JOANN PRIIMATS

06.01

75

GERDA SOIT

18.01

75

LINDA- IRENE TUTT

15.01

70

MARE-ANN THOMSON

05.01

65

HEINO HALLIKIVI

05.01

65

TIIA KÄHR
ENDEL VAKKAUS

08.01
22.01

65
65

