VT
Nr 10 (222) 25. november 2005

Enna Sirkel: Ühtekuuluvustunne, kodupaigatunne ja identiteet on mõisted, mis mõjuvad
kiire elutempo keerises vahel
kultuuriseltskonna kabinetimaigulise targutusena.
Viimsis on nüüd ometi
olemas väärikas paik,
kus oma kultuuripärandist osa saada.
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Viimsi koduloomuuseumi
vastu rajatava Viimsi Püha
Jaakobi koguduse kiriku
kellatorn on valmis, seda
Eesti Betooniühingu
liikmesettevõtete ühise annetusena. Tehtud
tööd tutvustab ühingu juhatuse esimees
Toomas Vainola.

Loe lk 3

Volikogu juhivad Jõgimaa ja Kelam
Valimisprotestide lahendamise järel riigikohtus novembri keskel sai valla valimiskomisjon registreerida
Viimsi uue vallavolikogu
liikmed 14. novembril ja
kutsuda kokku uue volikogu esimese istungi.
18. novembril vallamaja teise korruse
saali kogunenud Viimsi vallavolikogu 6.
koosseis valis ühehäälselt volikogu
uueks esimeheks Aarne Jõgimaa ja 13
poolthäälega aseesimeheks Mari-Ann
Kelami. Volikokku valitud 21 liikmest
osales esimesel istungil 19, puudusid
eelmise koosseisu ajal vallavanema ametis olnud Enn Sau ja senine volikogu esimees Madis Saretok.
Koalitsiooni moodustasid Isamaaliit
(6 volinikku), valimisliit Viimsi Ettevõtjate Liit (4 volinikku), Keskerakond
(1 volinik), Res Publica (1 volinik) ja Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Ain Pinnonen. Jõgimaa ja Kelam
olid vastavalt ka ainsad kandidaadid volikogu esimehe ja aseesimehe kohale,
vastaskandidaate ei esitatud.
Istungi järel olid volikogu juhid meeleldi nõus vastama ka Viimsi Teataja küsimustele.

Kas aeg enne volikogu kokkukutsumist möödus pingelistes partneriotsingutes või sündis uus koalitsioon suhteliselt valutult?
MARI-ANN KELAM: Uus koalitsioon
sündis muudatuste ootuse tähe all.
2005. aasta oktoobrivalimiste läbiv sõnum oli minu arvates tungiv soov vahetada stiili. Paljud Viimsi kodanikud olid
ilmselt häiritud ja tüdinud senisest valla juhtimise stiilist, mis tõi kaasa arvukaid kahtlustusi ja süüdistusi, kas võimu
ja valla rahasid ikka kasutatakse kõige
otstarbekamalt.
Paraku venitas rekordiliselt pikk valimisprotestide periood võimu vahetust
ning pikendas ebamäärasust ja teadmatust. Selleks polnud minu meelest tõsist
põhjust, kuivõrd protestid ei seadnud
kahtluse alla valimiste üldisi tulemusi.
Oktoobri lõpu vallaleht tõi ära erakondade üldised tulemused ja kohtade
jaotuse, kuid Viimsi elanikud jäid rohkem kui kuuks ajaks teadmatusse, kes
valiti volikokku, millised olid valijate antud häälte konkreetsed tulemused, millised arengud toimusid vahetult pärast
valimisi. Seetõttu on nüüd tänuväärne
võimalus lõpuks ometi meie kodanikele konkreetne vastus anda.
Uus koalitsioon sündis valimistele
järgnenud 24 tunni jooksul. Ei tarvitse
kahelda, et just see aeg oli pingeterohke, kuivõrd ka seni võimul olnud poliitikud üritasid pingeid ja kahtlustusi üles
kruvida. Ometi – uue koalitsiooni loomine toimus loomulikult ja veenvalt:
Isamaaliidu ja Ettevõtjate tuumiku ümber koondusid Res Publica ja Keskerakond, igaüks ühe esindajaga. Senisest
koalitsioonist otsustas meiega ühineda
sõltumatu liikmena Ain Pinnonen. Tulemuseks on häältevahekord 13:8.
Meie soov on muuta valla juhtimine

läbipaistvaks, asjatundlikuks ja kodanikusõbralikuks. Pean äärmiselt tähtsaks,
et iga tõsisem vallavalitsuse otsuse valmistataks ette nii, et kodanikega peetakse nõu, ja et seda ei langetata enne, kui
vallarahva arvamustest ja soovidest on
piisav ülevaade.
Iga vallakodanik peab tundma end
vallavalitsuses teretulnud ja soovitud
külalisena, kelle saabumist hinnatakse
võimalusena tema arvamust ja tema
kandi probleeme paremini tundma õppida. Peame olema tänulikud iga hea
nõu eest. Igal huvirühmal on loomulikult oma taotlused ja soovid, kuid me ei
tohi lubada, et kuidagi endastmõistetavalt domineeriksid nn eliitgrupid oma
huvidega.

Viimsi elanike enamus on vastu meie
valla elanikkonna ülemäärasele kasvule – viimane saab toimuda vaid selgelt
sätestatud tingimustel. Neist peamine
on, et Viimsi jääb edasi Viimsiks. Vastasel juhul petaksime seniseid elanikke ja
soodustaksime seda, et nende senine
töö oma kodude ehitamisel ja inimsõbraliku elukeskkonna rajamisel kaotab
palju oma väärtusest.
A. JÕGIMAA: Omalt poolt võiksin lisada, et nt Miiduranna sadamas on loodushoid kogu aeg tähtsal kohal olnud.
Nii puhast keskkonda kui meie sadamas
ümbrusest naljalt ei leiagi. Vee- ja pinnaseproove võetakse regulaarselt ning
need näitavad, et meie sadama territoorium on puhtam kui Pirita rand.
Tihtipeale panevad inimesed ühte
patta sadama ja selle operaatorite tegevuse. Sadamas võetakse vastu ja saadetakse teele laevu, Miiduranna sadamas
nt purjekatest naftatankeriteni. Kauba
transiidiga raudteedel jm tegelevad teised firmad, Viimsi piires nt AS
Milstrand.

AARNE JÕGIMAA: Kõik oli sama
hästi kui selge juba enne valimispäeva.
Eelmise koalitsiooni asemel, mis erimeelsuste tõttu lõhki läks, sündis valimiste eel loogilise vastasjõuna uus. Ja
nagu eelläbirääkimised ning volikogu
esimene istung näitasid, tugevam jõud.

Mis on koalitsiooni ühisosa? Kas
osapooltel tuli läbirääkimiste käigus loobuda ka millestki põhimõttelisest?

Paar sõna teie senisest elukäigust.

M.-A. KELAM: Meeldiva üllatusena
selgus, et osapooltel oli üsna ühine arusaam Viimsi praegusest olukorrast ja
valla tulevikust. Minu mulje on see, et
koalitsioonis pole põhimõttelagedaid
inimesi – oma põhimõtetest kedagi loobuma ei sunnitud.
Põhimõtted langevad kokku selles,
et vajame murrangut senises juhtimisstiilis, et kellestki ei sõideta automaatselt üle ning et hakatakse kandma ühiselt vastutust kodanikusõbraliku ja ausa asjaajamise eest. Viimsi peab edasi liikuma, üritades esmalt leida kõigi ühisosa.
A. JÕGIMAA: Meil on koalitsioonikaaslastega väga palju ühiseid lubadusi, mis kattuvad, aga need on paljuski
sarnased ka opositsiooni jäänute lubadustega. Nagu näiteks loodushoid ja infrastruktuuri arendamine, heakord ja
teedeehitus, haridus- ja ajaveetmisvõimaluste arendamine. Meie jaoks oli küsimus pigem persoonides, kellega edaspidi koostööd teha.

Isamaaliidu esindajad on BNS-le
väitnud, et pooldavad vallavanema
määramist konkursi korras. Samas on valla põhimääruses öeldud, et vallavanem valitakse salajase hääletamise teel volikogu
koosseisu häälteenamusega. Kas
siin on ka vastuolu ja kas valla põhimäärust on vaja muuta?
M.-A. KELAM: Esiteks – sisulist vastuolu ei ole. Konkursi mõte polnud see,
et muuta vallavanema valimise korda.
Mõte oli leida enne volikogu valimisprotseduuri konkursi kaudu sobiv kandidaat, keda volikogule esitada.
Saatsime valimiskampaania ajal laiali 12 000 avaldust Viimsi vallavanema
kohale kandideerimiseks. Teiste hulgas
reageeris ka äsjane Viimsi volikogu esimees. Valisime nende huviliste seast välja meie arvates sobivaima kandidaadi.

Viimsi vallavolikogu värsketel juhtidel oli valimistel ka kõige suurearvulisem toetus – Aarne Jõgimaad valimisliidust Viimsi Ettevõtjate Liit toetas 228, Mari-Ann Kelamit Isamaaliidust 494 valijat.
Valla arengu üks põhiküsimusi on
alati olnud see, kuidas leida tasakaal looduskeskkonna säilitamise
ning ettevõtluse kui töökohtade
looja vahel. Mida ütleb siin koalitsioonilepe?
M.-A. KELAM: Olen veendunud, et
oleme selles suhtes õigel teel – koalitsioonileppe eesmärk on just sellise tasakaalu kehtestamine, ja seda mitte loosungites, vaid tegudes. Selge on vajadus
suurendada töökohtade arvu ning tuua
nad Viimsi elanike kodudele lähemale.
Koalitsioonile pole probleemiks mitte niivõrd ettevõtluse arengu kontrolli-

mine valla üldise arengu tasakaalu vaatenurgast, vaid pigem see, et Viimsi seisab ülerahvastatuse ohu ees. Niisugune
oht loob suured pinged normaalsele elukeskkonnale (mis on olnud üks Viimsi
suuri eeliseid), loodusele, ressurssidele
jne. Olukord on tõsine ja vajab kõigi valla elanike kaasarääkimist.
Eelmise vallavalitsuse arengukava
raames loodi 1996-2004 kehtestatud
detailplaneeringutega ehitusõigus kokku 18 000 uuele elanikule; menetluses
olevate planeeringutega kavandatakse
eluaset veel vähemalt 4000 inimesele.
Tulemuseks võib olla elanikkonna suurenemine kaks ja pool korda...

M.-A. KELAM: Minu vanematekodu
oli Tallinnas. 1944 põgenesid nad läheneva Punaarmee eest läände. Sündisin
1946 Lõuna-Saksamaal sõjapõgenike
laagris, kus veetsin ka neli esimest eluaastat. Alles 1950 õnnestus vanemail
saada luba asuda USA-sse. Kasvasin
üles Ohio osariigis, käisin ingliskeelses
koolis, kuid kodus kõnelesime alati eesti keelt. Lõpetasin Oberlini kolledži, olen
raamatukoguteaduste magister, töötanud USA Kongressi raamatukogus, ülikooli õppejõuna ja väikse firma omanikuna.
Elasin Washingtoni külje all
Arlingtonis. 1980. aastatest peale osalesin Eesti pagulasorganisatsioonide tegevuses, kes taotlesid Eesti saatuse teadvustamist Läänes ja iseseisvuse taastamist ning üritasid abistada Eesti meelsusvange. Olin Eesti Rahvuskomitee
Ühendriikides liige (1983-1992) ning
aastast 1987 selle asepresident.
Korraldasin poliitilisi meeleavaldusi, USA Kongressi ja välisministeeriumi
informeerimist Eesti vabadusliikumisest.
Eestisse saabusin esimest korda märtsis
1990, et osaleda Eesti Kongressi töös,
kuhu mind valiti USA eestlaskonna ühe
delegaadina. Püsivalt elan Eestis aastast 1993.
Töötasin 1993-1996 Eesti Välisministeeriumi pressiesindajana, 1996-1999
Isamaaliidu rahvusvaheliste suhete sekretärina; 1999-2003 olin Riigikogu liige. Viimsis elan aastast 2002. Mul on
eelmisest abielust täiskasvanud poeg ja
tütar. Septembrikuust olen vanaema.
Aastast 1991 abielus Tunne Kelamiga.
A. JÕGIMAA: Sündisin 1946. aasta
28. detsembril Türi linnas, keskkooli lõpetasin Tallinnas. Pikka aega, alates
1969. aastast, töötasin S.M. Kirovi nim
näidiskalurikolhoosis. Algul töölisena,
hiljem töödejuhatajana. Hiljem sain selle õigusjärglase OÜ Esmar projektijuhiks. Praegu olen Miiduranna Sadama
nõukogu esimees. Olen abielus. Mul on
kaks last, poeg ja tütar.

Küsitles Kai Maran
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Anne Vahemäe
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
Viimsi osakonna
aseesimees

Valimised
möödas,
okas südames

K

ohalike omavalitsuste valimiste torm on nüüdseks ka Viimsis vaibunud. Võitjad on asunud raskele kohtade jagamise tööle,
kaotajad valmistuvad sama raskeks
opositsiooniajaks. Jõudu nii ühtedele kui ka teistele!
Ehkki rahvatarkuse järgi pärast
kaklust rusikatega ei vehita, kibelevad keelel õige mitmed küsimused
valimiseelsete reklaamiüllitiste kohta. Kogu lugupidamise juures anonüümse «hea naabri» vastu, kes tegelikult tegi ju ära suure töö – kogus
hulgaliselt materjale, paljundas ja
postitas – pole arusaadav, miks ta
(nad) eelistab (vad) jääda nimetuks? Ei saa «heale naabrile» isegi
õlale patsutada ja tänada. On Viimsis poliitiline kultuurikiht õhuke või
veel hullem – elame ikka veel nõukogude ajas, mil nimede asemel kirjutati alla «grupp seltsimehi»? Nii
pakkus «Valija meelespea» inimestele abi heade ja pahade kandidaatide
äratundmisel. Ja olidki nad kõik ilusasti ära lahterdatud: roheline, punane, kirju – suli, varas, sahkerdaja
– sõnapidaja, usaldusväärne, tubli.
Miks suli, miks usaldusväärne? Argumenteeritud ei ole. Ja enne trükkiminekut peaks iga kirjutis ikkagi
läbi käima keelekorrektori pilgu alt,
et vältida nii ortograafilisi kui ka teisi üllitise mõtet ähmastavaid vigu.

O

li aeg, mil kogu vallavalitsust
nimetati eestseisuseks (19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus).
Mis tähendas, et vallavalitsus pidi seisma iga valla inimese eet (s.t pakkuma sotsiaalset kaitset), oli too siis
saks või sant. Ja rohkem ikka nende
väetimate ja tõrjutute eest. Ja keegi
ei nimetanud eestseisust seepärast
punasteks. Kas «valge» vallavalitsus
on see, kes seisab ainult «käsi peseb
kätt» sõprade eest? Soovitan tutvuda
ENE 8. köite lk 606 lõiguga «sotsiaaldemokraatlikud parteid» ja õppida
veidi lähemalt tundma kaasaegsete
Euroopa vägagi arvestatavate sotsiaaldemokraatlike parteide põhikirju.
Ühtlasi tahan südamest tänada
kõiki Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt hääletajaid ja lubada, et
järgneva perioodi areneme ja kasvame sedavõrd, et olla võrdväärsed
partnerid teistele erakondadele vallaelu korraldamisel.

VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressil Nelgi tee 1, Viimsi
74001, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi
kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub iga kuu viimasel
reedel, v.a riigipühad.
Peatoimetaja Kai Maran
tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium:
Enn Sau, Madis Saretok,
Jaan Alver, Leelo Tiisvelt,
Eino Pedanik.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 5500.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus.
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Moodsa arhitektuuri kõrval elustub
Viimsis ka esivanemate pärand
SA Viimsi Muuseumid direktor
Enna Airkel, alates 14. novembrist saame rääkida Viimsi koduloomuuseumi taasavamisest. Paljud
praegused viimsilased aga ehk ei
teagi, kus asusid koduloomuuseumi varad varem ja kuidas muuseumile üldse alus pandi?
Viimsi koduloomuuseum on aegade
jooksul läbinud keerulise arengutee.
Munitsipaalasutuse Viimsi Muuseumid
eelkäija, S. M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi muuseum asutati 1971. aasta
detsembris. 26. detsembril 1973 avati
seal tolleaegse kolhoosi esimehe Oskar
Kuuli ja entusiastlike kultuuri- ja muuseumitöötajate eestvedamisel Eesti esimene kalurimuuseum.
See oli omas ajas silmapaistev saavutus – ekspositsioonipinda oli koguni
600 m². Kaljo Alaküla, endise Kirovi kalurikolhoosi aseesimehe mälestustest
võib lugeda, et kultuuri pealt raha kokku ei hoitud ning seda toetati igati.
Kogumisekspeditsioonil käisid mitte
ainult muuseumi töötajad, vaid ka juhtkond eesotsas Oskar Kuuliga. Tema kohta on öeldud, et ta oskas hästi planeerida nii kogu kolhoosi majandustegevust
kui ka kultuuritööd ning leidis võimalusi selle rahastamiseks.
Esimene näitus «Rannarahvas enne
ja nüüd» kajastas peamiselt rannarahva
eluolu, kuid fondi kuulus ka väärtuslik
kunsti-, mööbli- ja portselanikogu.
Muuseumi kolimiste ja ennekõike keeruliste poliitiliste sündmuste tõttu kannatas endise kalurikolhoosi hiilgeaegadel loodud muuseum tublisti ning tänaseks on sellest kollektsioonist paraku
palju kaduma läinud.
Uue alguse sai muuseum endises
Pringi vanas koolimajas 2003. aastal.
Loodame, et muuseum ei pea enam kolima ja et võime taas nautida mitmesuguseid näitusi ja saada osa huvitavatest
loengutest, seminaridest jpm. Praeguseks on renoveeritud esimesed kolm
ruumi ja kogud on täienemas paikkonna väärtusliku kultuuripärandiga.

Vana Pringi koolimaja ümberehitamine ajastuhõnguliseks koduloomuuseumiks polnud ilmselt
kerge?
Eks iga uus ettevõtmine nõuab esialgu ohtralt pingutust. Parajalt mõttejõudu on läinud selgitustööks vallavalitsuses – et kui juba teha, siis selline muuseum, mida inimesed meelsasti ja mitu
korda külastada tahavad. Praegu saame
koduloomuuseumi ja vabaõhumuuseumi kõrval rääkida Naissaare filiaalist
ning peagi loodame muuseumi tegevust
arendada ka Prangli saarel.
Meil on teotahteline, kuigi väike personal. Lisaks minule mu abiline Alar
Mikk, giid-perenaine Veste Piibur ja administraator-valvur Raivo Piirsalu. Korda aitavad hoida ja külalistega tegelda
Koidu Perling ja Anna Laanpere. Suurüritusi ja näitusi teeme ikka suurema
töörühmaga. Koos toredate abilistega ei
tundugi see ettevõtmine raske.

Milline on sinu nägemus muuseumi tulevikust?
Kindlasti on muuseumide tulevik
paljutõotav. Õigupoolest täiendab üks
muuseum teist ja neid ei saagi lahus
vaadata. Meie elu sisukamaks muutmisel on oma kindel roll kirikul. Arvan, et
mõne aasta pärast võiks siin kujuneda
kena ja omanäoline kultuurikompleks,
kuhu kuuluvad vabaõhumuuseum, koduloomuuseum ja Püha Jaakobi kirik.
Viimsi elanikkond on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, paljud noored
pered on siin endale kodu leidnud. Kindlasti on kõigil – nii noortel kui täiskasvanutel – tunduvalt meeldivam elada
kultuurses keskkonnas, teada ja tunda
oma kodukoha minevikku ja väärikat
ajalugu.
Muuseumi arenedes näeksime oma

Muinasaegset väljapanekut tutvustavad kunstiteadlane Anu Allikvee ja Enna Sirkel (paremal).

Võrgukuur sai uue rookatuse.
vallas ilusal rannaribal üht väikest küla,
kus külastajad kohtavad askeldavaid
randlasi – võrkude kudujaid, paatide
valmistajaid, aga ka vaadata sepatööd
ja kalade suitsutamist. Siin saaks näha
ja osaleda kõiges, mis kuulus omaaegse rannaküla igapäevaelu juurde.
Vabaõhumuuseumile pakub täiendust koduloomuuseum, kus planeerime
järjepidevalt huvitavaid näitusi. Ajastuehtsas interjööris korraldatavad näitused ja üritused võimaldavad külastajatel osa saada paikkonna ajaloost ja ka
Eesti kultuurist laiemalt.
Plaanis on arendada ringi- ja seltsitööd, mis ühendaks huvirühmi ning pakuks mõnusat ja harivat vaba aja veetmise võimalust paljudele. Jalutades
ühest muuseumist teise, võib veeta rannakülas terve päeva, ja igal pool toimub
midagi põnevat. Viimsi on päris Tallinna külje all ning muuseum pakub linlastelegi rahustavat ja meeleolukat puhkust.
Uut elu on selle suvega tulnud ka vabaõhumuuseumisse, mis paljudele eestlastele ja ka turistidele on kujunenud
üheks Viimsi visiitkaardiks. Kõigepealt
hakkab muidugi silma uus ja ehtne roigasaed ning külakiik, kuid suve jooksul
on jõutud teha ilmselt muudki, mis möödakäijale võib märkamatuks jääda.
Selle suvega oleme jõudnud rohkem
ära teha kui siin viimase kümne aasta
jooksul tehtud on. Muuseumi territoorium puhastati risust ja prahist, likvideeriti kolm prügimäge, nii et kui lõpuks
koormad kokku lugesime, saime 17 autokoormat prahti.
Juba teist aastat käib muuseumis su-

Novembri alul oli koduloomuuseumis käsil fassaadiuuendus.
vel abiks Viimsi õpilaste töömalev. Tänavu osales kahe kuu jooksul heakorratöödel 24 malevlast. Aitäh tublidele
noortele!
Abiks olid ka teised Viimsi valla inimesed. Tore on üha uuesti avastada, et
viimsilased pole oma kodukoha kultuuriväärtuste suhtes ükskõiksed. Viimsi
metskond on meid igal aastal toetanud
metsamaterjaliga, nii ka seekord. Muuseumi maa-ala muutus tänu Jaan Kuningale Soomerite Autost palju hoolitsetumaks, siia toodi liiva, killustikku ja mulda.
Võrgukuuri juures vabedel võis näha kuivamas kalavõrke, mis muutsid
muuseumi õue palju elavamaks. Neli kalavõrku, samuti köit jms annetas OÜ
ViitaNet. Muuseum tänab annetuste eest
kõiki tublisid sponsoreid, samuti valla
kommunaalosakonda, laste suvemalevat ja kiiduväärt ehitusmeistreid!

Vabaõhumuuseumi taluhooned on
õige kehvas seisus, eriti kahjustasid neid jaanuarikuu tormipäevad. Milline peaks siin olema tööde järjekord?
Suviste tööde jätkuna restaureerime
vabaõhumuuseumi hooneid edasi. Praegu on käsil osa majade rookatuste vahetamine. Osaliselt on restaureeritud ka
täielikult hävimisohus olnud hoonete
puitosad.
Järgmiste tööde hulka on kavandatud rehielamu ja Kingu elumaja restaureerimine, mis on meie vabaõhumuuseumi väärtuslikumad hooned ning kuuluvad muinsuskaitse alla. Autentsuse

seisukohalt on rehielamul suur väärtus.
Eesti rehielamut peetakse maailmas ainulaadseks – kusagil mujal ei ole nii
ökonoomse ruumilahendusega hoonet.
Kahju, kui me sellele liiga vähe tähelepanu pöörame.
Miljööväärtuslikud on muidugi kõik
muuseumi hooned. Selle aastaga muutub vabaõhumuuseumi ilme tunduvalt,
kuid restaureerimistöid tuleb veel jätkata ning selleks vajab muuseum vallapoolset toetust.

Viimsi Teatajas avaldatud arvukates artiklites oled kutsunud ka
vallarahvast üles annetama muuseumile vanu esemeid ja dokumente. Kas muuseumi eksponaadid täienevad pidevalt?
Muuseumi kogud on tõesti täienenud ja tahaksin siinkohal tänada lahkeid
annetajaid.
Kogude täiendamine on pidev protsess ja siin ootame endiselt vallaelanike
initsiatiivi. Muuseum kogub talutöös kasutatud tarbeesemeid ja tööriistu; muusikariistu, mänguasju, tekstiilitooteid,
ehteid, jahinduse ja kalandusega seotud
esemeid. Samuti dokumente ning esemeid, mis on seotud kooliteemaga, aga
ka nõukogudeaegset esemelist ning dokumentaalset materjali.
Ootame entusiastlikku ja heatahtlikku suhtumist Põhja-Eesti ühe huvitavama rannarahva muuseumi ülesehitamisel. Sellele saab kaasa aidata igaüks!

Usutles Kai Maran

Viimsi Teataja

November 2005

SIHTASUTUS TÄNAB LAHKEID ANNETAJAID

Me ehitame Viimsisse Püha Jaakobi kiriku
Viimati valmis rahvakirik Eestis 1938.
aastal. Igaüks teab, et Püha Jaakob oli
kalurite, meresõitjate, järelikult kõigi
meie ja meie esivanemate kaitsepühak.
Kirik mälestab kõiki neid, kelle soolane vesi on meie hulgast ära võtnud.
Neid on kohutavalt palju. Aga mitte
kunagi pole nii palju eestlasi oma viimse
puhkepaiga meresängis leidnud kui suure
pagemise aegu 1944 ja Eesti suurima
laeva Estonia hukkumisel 1994.
Annetusi ootab Viimsi Jaakobi Kiriku
Ehitamise sihtasutus Hansapangas arvelduskontole 221016998736. Mugav on

anda pangale püsimaksekorraldus. Annetus vähendab teie tulumaksu, kui näitate
maksekorraldusel oma isikukonto numbri.
Juriidilise isiku annetus on maksuvaba.

Vello Vallaste

sihtasutuse nõukogu esimees

President Lennart Meri

ehituse patroon

Täname kõiki seniseid ja tulevasi
annetajaid, kedagi ei unustata!

ERAISIKUD
Aavisto, Raivo
Anton, Eda
Arumäe, Ivar
Bergson, Raivo
Birk, Toomas
Buntsel, Anne
Felding, Marki
Frolov, Rein ja Külli
Freiberg, Ave
Hakans, Alfons
Hallaste, Hilja
Hammer, Eero
Hollo, Toivo
Jensen, Chris ja Karen
Kaal, Lilia
Kahja, Egne
Kallas, Siim ja Kristi
Kalmet, George
Kanamäe, Tiiu
Kass, Peedu
Kelam, Mari-Ann ja
Tunne
Kelder, Ave
Kokk, Marko
Kotli, Dagmar
Kõrgesaar, Helin
Käsk, Helgi
Kärginen
Kästik, Ilmar

Laurand, Leena
Leetmaa, Helen
Leinuste, Reet
Lember, Enna ja Kalju
Lember Jaanus
Lemming, Helen
Leppik, Harri
Lindberg, Ave
Luik, Valve
Luukas, Aadu
Lõhmus, Judita
Lõhmus, Olev
Marks, Hedy
Meri, Lennart
Mikk, Karmen
Nõmm, Lembit
Nimmerfeldt, Urmas
Nurmik, Kai
Nurme, Aavo
Oravas, Haldo
Poom, Virve
Puura, Helda
Puuström
Raudsik, Tiina
Reinsoo, Esta
Remma, Rein
Ressar, Toivo-Hillar
Rimmel, Malle
Roosiaas, Silja

Rosin, Ülle
Ruberg, Vahur
Saar (perek)
Sahkur, Helle
Sakkov, Erik
Salumäe, Ivar-Jaak
Saretok, Ellen-Karin
Saretok, Madis
Schulz, Peter
Sild, Ants & Rammo Ene
Suits, Viljar
Talts, Ave
Tartes, Heimar
Tartes, Henry
Tiido, Tiia
Tiisvelt, Rein
Vaher, Airi
Vaher, Riho
Vahersalu, Eha
Valdpalo, Elviine
Vallaste, Vello
Vann, Enn
Voolens, Ülo
Võti, Magda
Rasvase kirjaga
annetajad summaga
10 000 ja rohkem

JURIIDILISED ISIKUD (Eesti, Rootsi, Saksa, Soome)
Aariber
Addinol
Balti Ehitusmasin
City TV & Video
E- Betoonelement
EELK Emmaste kogudus
EELK Konsistoorium
EELK Peeteli kogudus
EELK Piiskoplik Toomkogudus
EELK Püha Vaimu kogudus
EELK Pühavaimu Seek SA
EELK Revisjonikomisjon
EELK Randvere kogudus
EELK Rootsi-Mihkli kogudus
EELK Saksa kogudus
EELK Tartu Pauluse kogudus
Eesti-Soome Ärijuhtide Ühing
Esco
HC Betoon
Kieli Kirchenkreis
Kunda Nordic Tsement
Laevaomanike Liit
Lasbet
Milstrand
Mobec

Morobell
Norrstrandi kogudus
Okaspuu
Pakterminal
Pärtli KV
Savi
Tarcona
Tartu Maja
Tramp Mereagentuur
Viimsi Arengufond SA
Viimsi Tervis
Viimsi vallavalitsus
Väst-Agro
Rasvase kirjaga annetajad
summaga 100 000 ja rohkem
RAHA ANNETAJATE KOONDNIMEKIRI
SEISUGA 15.11.05
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Igaüks andku nii, nagu ta süda on
lubanud, mitte nördinult või sunnitult,
sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
(2 Ko 9:7).
(Pauluse 2. kiri korintlastele)

1. advendil, 27. novembril kell 12.30
süütab praost Gustav Peeter Piir Pringi
külla rajatavas Püha Jaakobi kirikus
esimese advendiküünla.
Samas annab Eesti Betooniühing
kogudusele üle annetusena valminud
kiriku kellatorni.
Esineb koguduse kammerkoor
Andrus Kalveti juhatusel.
Kõik on oodatud!
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Kirik valmib viimsilaste
ühisel nõul ja jõul
Pringi külas kaks aastat
tagasi juunis nurgakivi
saanud Viimsi Püha
Jaakobi koguduse kiriku
torn valmib betooniühingu
liikmesettevõtete ühise
annetuse tulemusena.
«Meie ühingu toetust Viimsi kiriku ehitusele ei tohiks seostada ainult sellega,
et olen ise Viimsi valla elanik,» ütles
betooniühingu juhatuse esimees Toomas Vainola. «Oleksime ka siis nõu ja
jõuga abiks olnud, kui esimene sõjajärgne luteri kirik oleks ehitamisel mõnes
muus Eestimaa paigas.»
ASi Merko Ehitus oktoobris tööd
alustanud neljameheline eliitbrigaad
on teinud tublit tööd. Vainola sõnul taheti alustada juba varem, kuid tänase
kiire ehitustempo juures on häid töömehi raske leida. «Maht ei ole suur,
kuid töö on keerukas ja torn valatud
kuues järgus,» selgitas ta.
Puhta betoonpinnaga torni hakkavad ilmestama tsingitud terasest ronirauad, mis saavad paika samuti betooniühingu abiga. Torni valmimisel olid
abiks mitmed firmad – OÜ Semet (terasosad), AS Peri (rakised), Rudus Eesti AS (betoon), Ithal Kraanad (kraanad).

Nii ettevõtted kui eraisikud
Lähiajal saab kirik ka merevärvi
laudkatuse ja -voodri. Praegu on käsil
hoone seinte soojustamine. Katust ja
seinu hakkab ehitama Viimsi valla firma Oma Aed OÜ, viimased puuduvad
aknad ja uksed panevad paika Glaskek
Alumiinium, Metus-Est ja Plussystem.
«Mis küla see on, kus pole oma
vaimset keskust ja kus kirikukell ei kutsu pühapäeviti jumalateenistusele,»
põhjendas kirikuehituse sihtasutuse
nõukogu esimees Vello Vallaste aastatepikkust tööd kiriku valmimise nimel.
Viimsilased vajavad oma kirikuhoonet,
kus laulatada ja lapsi ristida, korraldada konverentse ning noorte- ja lasteüritusi.
Tulevane kirikuhoone hakkab olema rahvale avatud ka argisündmusteks. Arhitektide Martin Aunini ja Erkki Ristoja projekteeritud hoone hea
akustikaga saal sobib hästi kontserdipaigaks, nentis Vallaste. Samuti valmib
hoones kabel merel hukkunute mälestuseks.
Kiriku ehitustööde käigus on sihtasutusel tekkinud töiseid kontakte mitmete firmadega. Paljud inimesed on
teinud pangale püsikorralduse igakuisteks makseteks, ettevõtjad andnud materjale ja osutanud teenuseid tasuta või
väga odavalt.
Hoone nulltsükli rajas firma
Vilkstar, ehitust on toetanud laevaomanikke ühendav Reederite Liit. Valla ettevõtjaist kuulub kirikuehituse püsitoetajate hulka OÜ Viimsi Tervis juhatuse
esimees Peeter Kukk. Suured fassaadiaknad kahel pool maja said hiljuti ette
tänu perekondade Kelami ja Kallase annetustele.

Heategevuskontserdid ka Soomes
Viimsi vallavalitsus on kinkinud
sihtasutusele kiriku ehituseks maa, rahastanud altariakna ning lubanud
maksta Soomest hangitava tornikella
eest. Valla abiga korrastatakse ka hoone ümbrust. Siiski on hoone seitsmemiljonilisest kogumaksumusest puudu veel
kaks miljonit. Annetuste senise tempoga arvestades võib rääkida kiriku valmimisest nelja aasta pärast, tõdes Vallaste. «Kuid katedraale on ju ikka ehitatud
mitmesaja aasta vältel,» lisas ta.
Betooniühingu liikmetega loodi sidemed juba enne ühingu sündi 2004.
aastal. Nende toetus on olnud kaalukas vundamentide, põranda ja seinte

Toomas Vainola Eesti Betooniühingust (vasakul) võis 3. novembri keskpäeval kirikuehituse sihtasutuse nõukogu esimehele Vello Vallastele
teatada, et kõik tööd tornilae plaadi valamiseks on valmis.

Koguduse vaimulik Erkki Juhandi (vasakul) ja pastor Indrek Luide
Viimsi vabakogudusest pidasid valmivas kirikuhoones mälestuspalvuse
parvlaeval Estonia hukkunute mälestuseks mullu 3. oktoobril.
betoneerimisel. Viimaseks jäänud tööd
– altarikõrgendi ja kellatorni ehitamise
– võttis betooniühing ette juba kõigi
oma 48 liikme toel.
«Kirikuhoone ehitamise nimel on
palju tehtud, suur osa ettevõtmisi on
seotud ka annetuste kogumisega Soomes,» on koguduse vaimulik Erkki
Juhandi varem Viimsi Teatajale öelnud.
Soomes on toimunud mitmeid annetuste kogumiskampaaniaid, kontserte
ja heategevusmüüke.
Uus-Valamo kloostris oli Soome
tuntumate kunstnike maali ja graafika
näitusmüük, Jyväskyläs sümfooniakontsert. Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor on andnud kontserte Helsingis, Tallinnas ja Viimsis, soolokontsertidega on esinenud tuntud Soome muu-

sik Petri Laaksonen ja Viimsi koguduse
liige Hanna-Liina Võsa. Kontserte on
andnud Siimeoni ja Hanna koguduse
koor.
Viimsi vallas tegutseb praegu kaks
luterlikku kogudust, mullu aprillis oma
tegutsemise kümnendat aastapäeva tähistanud Viimsi Püha Jaakobi kogudus
ja 150 aasta vanune Randvere kogudus. Haabneemes asub Evangeeliumi
Kristlaste vabakogudus ja palvemaja.
Esimesed kümme tegevusaastat
käis praegu 150-liikmeline Viimsi Püha Jaakobi kogudus koos Püünsi põhikoolis, tänavu suvel koliti üle Viimsi koduloomuuseumi hoonesse uue kiriku
vastas.

Kai Maran
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Koduloohuvilistele

Olete oodatud meie väikesele üritusele
JÕULURAHU – JÕULUVALGUS

Viimsi koduloomuuseumis
on plaanis korraldada regulaarselt koduloohuviliste
kooskäimisi. On ju nii, et
mineviku tundmine aitab
meil paremini mõista ka tänast päeva. Teadmised kaugetest aegadest on põnevad
– kuidas meie esivanemad
kunagi elasid...
Nõusoleku koduloohuviliste (ka algajate) juhendamiseks on andnud selle
harrastusega aastaid tegelenud inimesed.
Huvi ei pea ilmtingimata
piirduma vaid Viimsiga,
oodatud on ka teiste piirkondade potentsiaalsed
uurijad. Huviobjektiks võib
olla näiteks talu-, küla-,
kooli-, suguvõsa- jms ajalugu.
Koduloohuviliste esimene kokkusaamine on Viimsi
koduloomuuseumis juba
28. novembril algusega
kell 18.

Viimsi vabaõhumuuseumis 27. novembril kell 15

V

ana-Narva maantee 1,1 km
pikkune lõik Pärnamäe tee
ristmikust kuni Maardu linna
halduspiirini on Viimsi valla tee. Tegemist on valla piiriks oleva teega,
mis on Peterburi maanteele alternatiivseks Tallinna sissesõiduteeks ida
poolt.
Kuigi tee on ilmselgelt tugimaantee ehk riigimaantee tunnustega, ei
ole vallal õnnestunud aastate vältel
seda lõiku maanteeametile üle anda. Kohaliku omavalitsuse kohustus
on talle kuuluvaid teid hooldada ja
remontida, aga aastaid ei ole jätkunud vallal raha selle tee kordategemiseks. Kuna selle aasta suveks oli
tee olukord vaatamata pidevale aukude lappimisele muutunud katastroofiliseks, otsustati teostada teekatte remont maksumusega u 1 miljon
krooni.
Tulemus on üllatavalt hea ning
loodetavasti püsib hea sõidetavus
kuni järgmisel aastal koos Maardu
linnaga tehtava Vana-Narva maantee rekonstrueerimiseni kogupikkuses. Riik eraldas selleks maanteeametile tänavusest lisaeelarvest 17,2
miljonit krooni ning amet koordineerib ja finantseerib Viimsi ja Maardu tegemisi.
Valla tellimusel valmis septembris ka Vana-Narva maantee 1,1 km
lõigu rekonstrueerimisprojekt, mille
projektlahenduse võtab aluseks
Maardu oma u 3,3 km pikkuse teelõigu projekti tellimisel.

Indrek Mäeküngas,

Traditsiooniliselt esineb
1. advendil
vabaõhumuuseumis
ka Viimsi
segakoor.

süütame ADVENDIKÜÜNLA
kuulutame välja JÕULURAHU
Jõulurahu soovivad vaimulikud Erkki Juhandi ja
Indrek Luide, samuti vallavalitsuse esindajad.
Väike kontsert Viimsi segakoori, Püha Jaakobi koguduse
kammerkoori ja Viimsi gospelkoori esituses.
Kuulata saab torupillilugusid ja kandlemuusikat, tantsuhoo keeravad üles rahvatantsijad. Kingu elumajas võivad
lapsed vaadata Eino Seljamaa kohverteatrit.

Enna Sirkel
Alar Mik
Jaan Tagaväli

Süütame koos valguse, et oleks õdusam!

kommunaalameti juhataja
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UUDISED
Harjumaa ilusamaks
külaks tunnistati
Kelvingi
16. novembril võttis Kelvingi külavanem Ants-Hembo Lindemann Harju
maavanema kohusetäitjalt Jaan Markilt Saku mõisas toimunud maakondlike konkursside «Kaunis kodu» ja
«Ilus küla» pidulikul lõpetamisel üle
maavalitsuse tänukirja ja auhinna.
Kaunimaks külaks tunnistati Kelvingi küla Viimsi vallast, teise koha
sai Sigula küla Kuusalu vallast ning
kolmanda koha Virve küla samuti
Kuusalu vallast. 2003. aastal sai
Kelvingi samal konkursil teise koha.
Kelvingi küla arengust tuleb pikemalt juttu järgmises lehes. (VT)
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Külade taastamine ja
arendamine saab toetust

Riigikohus jättis Viimsi
valimiskaebused
rahuldamata
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis rahuldamata
Viimsi vallavolikokku kandideerinud
Jüri Tõntsi valimiskaebuse, teatas
Riigikohtu pressiesindaja 11. novembril.
Tõnts põhjendas oma kaebust sellega, et kuna Viimsi valla jaoskonnakomisjon ei teinud hääletamistulemust kindlaks õigesti ja välja pole
selgitatud selle rikkumise põhjust,
siis tuleb kahelda ka Viimsi valla valimiskomisjoni poolt kindlaks tehtud
hääletamistulemustes.
Põhiseaduslikkuse järelevalve
kolleegium leidis, et olukorras, kus
Viimsi valla valimiskomisjon on kõik
hääled uuesti üle lugenud ning Harju
maakonna valimiskomisjon ei ole selle üle järelevalvet teostades tuvastanud kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse nõuete rikkumist,
pole alust hääletamistulemuste kindlakstegemist korrata.

Viimsi aleviku
spordiväljakute
ehitustööd viibivad
Valla arengukava kohaselt tänavu
valmima pidanud Viimsi aleviku
spordiväljakute rajamine on kevadeni
edasi lükkunud, kuna ehitaja leidmise konkurss ebaõnnestus.
Valla haridus- ja noorsooameti
juhataja Kadi Bruus ütles, et Tiit
Kaljundi Projektgrupp OÜ esitas
spordiväljaku lõpliku projekti vallavalitsusele tänavu suvel ja 25. augustil
pöördus OÜ Viimsi Haldus hinnapakkumiste saamiseks firmade Soomerite Auto OÜ, Esmar Ehitus, OÜ
Primaflex, OÜ Benno Ehitus poole.
Septembri lõpus selgus, et ükski
neist firmadest pole spordiväljakute
ehitamisest huvitatud ega esitanud
hinnapakkumist, ning seega konkurss
ebaõnnestus, sõnas Bruus. Uue konkursi väljakuulutamist sügisel ei pidanud vald otstarbekaks, kuna ehitustööd saavad alata alles kevadel.
Uus konkurss Viimsi aleviku spordiväljakute ehitaja leidmiseks kuulutatakse välja 2006. aasta alguses.
Laidoneri pargi ja Pargi lasteaia vahelisele alale on kavas ehitada miljonikroonise ehituseelarvega spordiväljakute kompleks, kuhu kuuluvad tennise-, võrkpalli-, jalg- ja käsipalliväljakud, samuti rulasõitjate plats. (VT)

Kõrgema kategooria
kirurg,
meditsiinikandidaat,
Tallinna Kirurgide
Seltsi auliige

HUBERT POOLA
KONSULTATSIOONID

tel 5645 5251
Rannakaare tee 12,
Pringi

Viimsist sai mullu arengutoetust Kelvingi küla.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
alustab 15. detsembril taotluste vastuvõtmist 2005. aasta
külade arengutoetuste maksmiseks. Mittetulundusühingud ja ettevõtjad saavad PRIA piirkondlikes büroodes
taotlusi esitada kuni 20. jaanuarini.
Küla elukeskkonna arendamiseks ja infopunktide rajamiseks on riik kavandanud aastateks 2004-2006 toetusi kokku
100 miljoni krooni.
Kuna külade arendustoetuse saamiseks laekus juba 2004. aastal 305 taotlust, milles küsiti kokku 114 miljonit
krooni toetust, suurendas põllumajandusminister 2004. aasta eelarvet kaks
korda ja määratud toetuste summa kasvas 63 miljoni kroonini.
Viimsi vallas sai MTÜ Kelvingi Tehnovõrgud külla puhkeala rajamiseks toetusest 581 676 krooni, investeeringusumma selleks oli kavandatud 646 307
krooni.
Eesti riikliku arengukava meetme
eesmärk on tugevdada külaelanike omaalgatust ja koostöötahet ning toetada vaba aja veetmiseks mõeldud hoonete ja
rajatiste ning infopunktide kordategemist. Abikõlbulik taotlus toob toetust

mittetulundusühingule kuni 90%, maapiirkonna ettevõtjale Harjumaal kuni
40% ning Harju väike- või keskmise suurusega maaettevõtjale kuni 55% projekti maksumusest.
Maksimaalne abisumma ühele taotlejale on 938 796 krooni aastas. Toetust
võivad saada investeeringuid, mille kavandatav asukoht on küla, alevi või aleviku territooriumil.
Toetus makstakse välja refinantseerimise põhimõttel ehk kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja
maksedokumentide PRIA-le esitamist.
Seega tuleb investeeringu teostamiseks
vajaminev rahaline puudujääk katta esialgu laenu abil. Investeeringu tegemisel
saab kasutada liisingufirmad AS Hansa
Liising Eesti, AS Sampo Liising, TBB Liisingu AS, SEB Ühisliisingu AS, Krediidipanga Liisingu AS ja AS Nordea Finance
Estonia teenuseid.

TOETUSE TAOTLEMINE
Külade taastamise ja arendamise
struktuuritoetust saab taotleda
• mittetulundusühing (MTÜ)
• küla, alevi või aleviku territooriumil
tegutsev ettevõtja
• Taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema tegutsenud vähemalt kuus
kuud.
• NB! Ettevõtjad peavad esitama taotluse esitamisele vahetult eelneva majandusaasta kohta majandusaasta aruande, kus kajastub taotleja vähemalt
kuuekuuline tegevus.
• Lisateave: www.pria.ee
Harjumaa büroo
Tuleviku 3, Laagri, Saue vald 76401
Faks 6797942
Avatud tööpäeviti 8-16.30

Toetust on võimalik saada ka projekti ettevalmistamisega seotud kuludele projekteerimistööde tellimiseks ning ehitusgeoloogiliseks ja -geodeetiliseks uurimistööks, samuti taotlusdokumentide ettevalmistamiseks. (PRIA/VT)

Viimsi poolsaare tippu võib tulla looduskaitseala
Vallavalitsus tegi 4. novembril uuele vallavolikogule ettepaneku võtta kohaliku looduskaitse alla 130
hektarit metsa ja 34 hektarit mereranda.
Kelvingi ja Rohuneeme vahel asuva 164
hektari suuruse metsaala kaitse alla võtmisega soovib vallavalitsus tagada selle
säilimine ja välistada sinna golfikeskuse
ning elamute rajamise. «Soovime selle
sammuga lõpetada süüdistused ja spekulatsioonid, nagu toimuks SA Rohuneeme Puhkekeskus hallataval metsaalal
midagi hämarat, ning võtta maha vallaelanike hirmud, et edaspidi jääks see ala
suletuks või ehitataks täis,» ütles vallavanem Enn Sau.
«See on just see, mida me pikka aega taotlenud oleme,» sõnas Kelvingi kü-

lavanem Ants-Hembo Lindemann, kes oli
eelnevalt esitanud vallavalitsusele Viimsi elanike 163 allkirjaga pöördumise golfiväljakute Rohuneeme metsa rajamise
vastu. «Rohuneeme mets ja selle rannaäärne ala peab saama looduskaitsealaks,
see on praegu meie külas kõige teravam
nõudmine, mille kõrval kahvatuvad isegi marsruuttaksode kerkivad hinnad.»
Viimasel kuul on meedia suurt tähelepanu pööranud SA Rohuneeme Puhkekeskus juhatuse tegevusele, kes soovis algatada detailplaneeringut, et alale
oleks võimalik rajada terviserajad ja golfikeskus.
Vallavolikogule tehtava ettepaneku
poolt võtta metsaala looduskaitse alla
olid kõik senise vallavalitsuse liikmed,
kolm reformierakondlast, üks isamaaliitlane ja üks keskerakondlane.
Mullu oktoobris Viimsi metsade ja
Rohuneeme-Kelvingi vahelise metsaala
kaitseks Kelvingis toimunud külade esindajate ühisel koosolekul algatatud kampaania kogus 1706 allkirja. (VT)

Omavalitsuste
toetusrahad
ootavad
kasutamist

E

ttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub kohalikele
omavalitsustele toetust kodukandi turismi ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks.
Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmi eesmärgiks
on säästva ning tasakaalustatud
sotsiaal- ja majandusarengu saavutamine. Selleks ja järgmiseks aastaks
on toetuste rahaline maht mõlemal
aastal 80 miljonit krooni. Septembri
seisuga oli projektidele jagatud vaid
62,1 miljoni krooni eest, Harjumaa
valdasid nende hulgas ei olnud.
Teadagi on taotlusmaterjalide ettevalmistamine aeganõudev töö,
konsultantide kasutamine aga seotud üsna suurte kulutustega. EASilt
saab küsida toetust ka taotlusmaterjalide ettevalmistamiseks.
Selleks otstarbeks on piirkondade arengu kavandamise programm,
mille kaudu saab raha taotleda perspektiivse väljaarendamise kavade
koostamise, sotsiaal-majandusliku
tasuvuse hindamise, kompleksi kasutuselevõtu teostatavusanalüüside,
investeerimis- ja tegevuskavade, turundusstrateegiate ja keskkonnamõjude hindamise analüüside tarvis.
Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus (HEAK) aitab meeleldi projektide nõustamisel ning partnerite
otsingul. Infotelefon on 656 6522 ja
656 6641, e-post: hedc@hedc.ee,
kodulehekülg www.hedc.ee.

Demis Voss,
HEAK nõustaja

Omavalitsus võib raha taotleda:
• külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamiseks
• kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike alade, objektide ja asulate
kaitseks ning eksponeerimiseks
• turismi- ja puhkemajandust edendavate piirkondlike regulaarürituste käivitamiseks
• endiste militaar- ja tööstusobjektide ning -alade taaskasutusele võtmiseks uutes funktsioonides
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Koduloomuuseumis

TEATED

Näitused on avatud E, T kella 12-16
Pringi küla, Nurme tee 3

Muinasajas
piki rannajoont

Viimsi vallas
registreeritud sünnid
(seisuga 14.11.2005)
• Kairy Nahkuril ja Peep Liinevil
sündis 11. oktoobril poeg OSKAR
• Anneli ja Margus Sädel sündis
14. oktoobril poeg KENNETH
• Karin Mummil ja Taivo Org’il sündis 17. oktoobril poeg TRISTAN
• Kaia ja Andres Tännal sündis
17. oktoobril tütar ELLINOR
• Pirjo Läänemetsal ja Sven
Aabreldaalil sündis 19. oktoobril
tütar TRIIN
• Age-Ly ja Edo Allasel sündis
22. oktoobril poeg ERI
• Kristina Kadak-Aruorg’il ja Asko
Aruorg’il sündis 22. oktoobril
tütar ANETTE
• Kristel ja Alar Alumaal sündis
23. oktoobril poeg KAUR
• Carmen Peidol ja Meelis Kroonil
sündis 25. oktoobril tütar
LIZETTE
• Kadi-Lii Samsil ja Ergo Elmikul
sündis 25. oktoobril poeg MARKO
• Urve ja Janek Palol sündis 27. oktoobril tütar LAURA MARII
• Heidi Männamäel ja Martin
Ellerveel sündis 27. oktoobril poeg
RASMUS
• Triinu Kremmil ja Marco Kallasel
sündis 2. novembril tütar EMMA

Südamlikud
õnnesoovid
detsembrikuu
hällilastele!
IRJA ARRO
14.12
ELLA-JOHANNA SIMSON 14.12
EVGENIJA AVDEJEVA
24.12
KÄTHE TIITSO
5.12
EDGAR PIIRSALU
17.12
SALME-ROSALIE MÄGI 23.12
ENDEL PÕLDAR
10.12
ERIKA BRUUS
21.12
EINHARD MIKK
12.12
ÕIE KIVISTIK
13.12
AINO MILK
9.12
KADRI GROSS
11.12
MAIMU HÄRMA
1.12
ENDEL NIRK
15.12
SULEV SÕRMUS
1.12
JUHANNES LEPP
8.12
ENN VALAMAA
19.12
HJALMAR VALTS
19.12
ÕIE AASUMETS
21.12
KALEV MÄÄR
1.12
MARET HAHNDORF
9.12
HELVE MALTSEVA
28.12
HENNO MÕTUS
5.12
ARVO VIITAMEES
6.12
PEETER SISASK
17.12
SULEV KALVISTE
19.12
JÜRI MARKS
19.12
REIN EDUR
27.12
ELVIIRA LILL
28.12

Viimsi erivajadustega laste jõulupidu peeti mullu Piilupesa lasteaias.

Lions Club Viimsi müüb
heategevuseks jõulukuuski
Viimsilastele on juba tuttav
Lions Klubi iga-aastane
kuusemüük, mille tulu läheb alati heategevuseks.
MTÜ-l Viimsi Valla Invaühing on tänu
«lõvidele» saanud teoks nii mõndagi, et
aidata puuetega lapsi ning nende peresid.
Suure tänuga võime öelda, et jätkuvalt on Lions Club Viimsi lubanud õla alla panna meie ühingu ettevõtmisele kor-

raldada perelaager puuetega laste peredele ka järgmisel suvel.
Poolteist aastat tegutsenud ühing on
kasvanud oma liikmete poolest, mis
omakorda innustab meid ette võtma aina uusi üritusi. Suvisest ühiskülastusest
Vembu-Tembumaale võttis osa üle saja
inimese. Oktoobris pakkusime ühingu
liikmetele õdusat ja harivat taimeõhtut
Haabneemes kaupluses Looduse Laegas
ning kutsusime lapsi koos vanematega
juba tavaks saanud lauamänguõhtule
Piilupesa lasteaeda.
Seega on meil, ühingu juhatusel, hea
meel kutsuda teid ostma oma jõulu-

kuusk ka sel aastal Lions Klubi heategevusürituselt. Kuusemüük toimub vahetult enne jõululaupäeva Viimsis.
Omalt poolt soovime, et teie ostetud
jõulupuu tooks koju sama palju sära ja
lootust, kui see heategu meie puuetega
laste südameisse!

Kairi Tozen-Pütsepp

MTÜ Viimsi Valla Invaühing juhatuse liige

KUUSKEDE MÜÜK TOIMUB
21.-23. DETSEMBRINI
VIIMSI MARKETI EES

AASTA NAINE 2005
Viimsi Ettevõtlike Daamide assotsiatsioon (VEDA) kutsub valima esimest korda
VIIMSI AASTA NAIST 2005
94
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84
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83
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80
80
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75
75
70
70
70
65
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Nominent tiitlile AASTA NAINE 2005:
• on Eesti Vabariigi kodanik
• on vähemalt 2 lapse ema või juba ka vanaema
• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ühiskondliku elu pinnal
• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või
ühiskondliku tegevuse kaudu)
• on nõus kandideerima antud tiitlile
VIIMSI AASTA NAINE 2005 on kaunis, tark ja tegus hing nii kodus kui väljaspool, kelle oskust
toime tulla eluga ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet ka kodust välja, tasub tunnustada.
Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha nii lapsed, täiskasvanud kui ka ühingud, seltsid,
organisatsioonid.
Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Pidulik VIIMSI AASTA NAISE väljakuulutamine toimub 10. märtsil 2006. a.
Viimsi Aasta Naise tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid palume saata
kuni 20. veebruarini 2006.a.
Märgusõna «AASTA NAINE»
VEDA. Kaluri tee 5, Haabneeme, Viimsi vald.
e-post: veda@veda.ee
mobiil: 515 5969, 513 1202
Samuti ka Viimsi Vallavalitsusse, Nelgi tee 1 sekretäri kätte või e-postile info@viimsivv.ee

Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus

Väljapaneku esmane eesmärk on anda külastajale põhjalikum ülevaade
Viimsi varasemast ajaloost alates
poolsaare asustamisest 5. aastatuhandest e Kr kuni muinasaja lõpuni, s. o
13. sajandi esimese veerandini.
Mõistmaks paremini sedavõrd
kaugete aegade olustikku ja toona
elanud inimeste elu-olu, on näitusel
välja pandud rohkesti arheoloogilisi
leide alates kiviajast kuni varase
keskajani. Suurem osa vaatamiseks
väljapandud töö- ja tarberiistadest,
relvadest ja ehetest on saadud Viimsi
poolsaarel toimunud arheoloogilistelt
kaevamistelt, kuid esindatud on ka
sellised muinasesemed, mis on päevavalgele tulnud juhuslikult, näiteks põllu-, ehitus- või kaevetööde käigus.
Sellest tulenevalt ongi näituse teine
eesmärk selgitada vaatajatele arheoloogiliste leidude suurt kultuuriloolist
väärtust ja rõhutada seda, et iga juhuslikult päevavalgele tulnud muinasese peab jõudma Eestimaa muuseumidesse ning jääma seeläbi meie kõigi
ühisomandisse.
Viimsis elanud inimesed pole kunagi olnud isoleeritud muust maailmast, nii kajastab näitus põgusalt ka
lähinaabrite, eelkõige piki mererannikut elanud inimeste varasemat asustuslugu. Näitust ilmestavad mitmed
rekonstruktsioonid ja maketid ning
eksperimentaal-arheoloogilistel katsetel valminud muinasesemete koopiad.
Näituse koostasid: Ülle Tamla
(Ajaloo Instituut), Enna Sirkel ja
Alar Mik. Kujundaja Õie Tilk.

Kadi Pajupuu
«Puust vaibad»
Puit on väärikas ja tähendusrikas materjal. Puusüü kannab eneses aukartustäratavat ajamõõdet. Kunstnik
uurib nii inimese kui puu ühist nimetajat. Puul on süü ja inimesel samuti.

Jõulusõimede näitus
Näitus on avatud 5. detsembrist.
Jõulusõimede esitamise traditsioon sai alguse 13. sajandil. 1223.
aastal andis paavst Honorius III pühale Franciscusele Assisist nõusoleku
jõulusõimede esitamiseks. Franciscus
esitas elava jõulusõime sama aasta
24. detsembril Greccios, Abruzze lähedal laudas.
Jõulusõimede valmistamise kunst
levis Itaaliast Prantsusmaale ja sealt
edasi kogu läänemaailma. Sellest
ajast peale valmistati Prantsusmaal
Provance’i kirikutes üha suurejoonelisemaid ja huvitavamaid jõulusõimi.
Kui Suure Prantsuse revolutsiooni
ajal katkes 1789. aastal võimalus
jõulusõimi kirikus eksponeerida ja külastada, jäid sõimede valmistajad tööta. Olukorrast leidis väljapääsu meister Jean-Louis Lagnel, kel tuli mõte
valmistada savist tillukesi jõulusõime
kujukesi, mida ta siis vähese raha eest
müüma hakkas. Nii avanes inimestel
võimalus jõulusõim ostetud kujukestest oma kodus kokku seada. Sellised
kompositsioonid muutusid ülipopulaarseks. Kujud valmistati savist, kuivatati päikese käes ja maaliti erksate
temperavärvidega. Jõulusõimede valmistamine on ka tänapäeval mitmel
pool maailmas väga armastatud ja
populaarne. Selle aasta jõulusõimede
näitusel eksponeerime jõulusõimi
Prantsusmaalt, Leedust ja Eestist.
Näituse koostajad:Ene Mellov,
Sirje Säär jt.
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Laidoneri pargis võib
näha jäneseid
Laidoneri park ehk Viimsi
mõisapark on tänavu suvel
saanud sootuks uue ilme. Juba maikuus paigaldas vald
pargivalgustuse, suvekuudel
korrastas kommunaalamet
haljastust ja puhastas tiike.
Rajati ka laste mänguväljak,
mis kommunaalameti juhataja Indrek Mäeküngase sõnul
täieneb peagi uute kiikede jt
mänguvahenditega.
Tänu hoolsale võsa- ja muruniitmisele on park muutu-

nud õhulisemaks ja loodussõbralikumaks, millest annavad tunnistust ka umbes 50
parti ja päise päeva ajal ringi
jooksvad jänesed, lisas Mäeküngas.
Tegemist on Harjumaa
keskkonnateenistuse hallataval riigimaal oleva ehk riigile
kuuluva pargiga. Pargi kujundamisel on abiks olnud kaua
aega Viimsi haljastuse ja
maastikuarhitektuuriga tegelenud Irma Tungal. (VT)

Merevaade autoaknast

Esimest puhkepausi kivi ääres pingil peavad Indrek Mäeküngas ja Anne Talvari valla kommunaalametist.

Haruldaste rändrahnude
ümbrus saab korda

R

ohuneeme rändrahn, mis
seni üsna märkamatuna
võsas puude vahel peitus,
on nüüd märgatav ja leitav. Valla
kommunaalamet korrastas Eesti
ühe suurema kivi ümbruse ja tähistas selle vastava viidaga.
Korda saab ka Kabelikivi ümbrus, kinnitas ameti juhataja Indrek

Mäeküngas. Harjumaa keskkonnateenistus rajab rahnuni pääsemiseks üle ojakese kaks silda, koos
valla kommunaalametiga tehakse
muidki korrastustöid. Teine Viimsis
asuv rändrahn, Muuga sadama kõrval asuv Kabelikivi, on üks Euroopa
suuremaid (ümbermõõt 58 m,
maapealse osa maht on 728 m³).

Novembris valmis Rohuneeme
tee ääres endisele rohumaale
rajatud parkla, mis võimaldab
nautida kena merevaadet otse autoaknast.
Haabneeme rannaala detailplaneeringus on kavandatud parkla kõrvale söögikoht,
ning valla kommunaalameti
juhataja sõnul peaks sinna ajutise lahendusena tulema ka
koerte jalutuskoht. (VT)

Harjumaa idaosa ning Viimsi valla vaatamisväärsuste ja haruldaste looduskaitseobjektide
kohta on kirjastuselt BeTeGe
koostöös vallaga 2003. aastal ilmunud põhjalik kogumik, mida
huvilistel on võimalik Viimsi
Teataja toimetusest veel saada.
(VT)

Viimsi kooli ehitus saab
takistusteta jätkuda
Fortum Elekter AS on elektrienergia jaotuse ja müügiga tegelev ettevõte,
kes omab elektrijaotusvõrku Läänemaal ja Viimsi vallas.

Otsime oma meeskonda
MÜÜGIJUHTI
kelle töö põhiülesandeks on meie teenuste ja toodete müük ning sellega
kaasnevate tegevuste analüüs ja juhtimine. Müügijuhi kohustuseks on
kliendile suunatud teeninduskultuuri tagamine müügiosakonnas.
Töö sisu:

- elektrienergia müügi organiseerimine
- elektrienergia mõõtemajanduse korraldamine
- elektrivõrgu tehniliste ja kommertskadude vähendamine
- müügimeeskonna juhtimine

Eeldame: - elektrialast kõrgharidust
- autojuhilubade olemasolu
- arvutioskust (Windows, MS Office)
- head eesti ja vene keele oskust,
inglise keele oskust suhtlustasandil
- kasuks tuleb varasem töökogemus samas valdkonnas
- head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust
- ettevõtlikust ja initsiatiivikust
Pakume:

- pikaajalist tööd stabiilselt arenevas rahvusvahelises ettevõttes
- ametialast täiendkoolitust
- huvitavat ja vastutusrikast tööd
- konkurentsivõimelist palka

Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 20. detsembriks 2005.a. aadressil:
Fortum Elekter AS
Randvere tee 17
74001 Haabneeme
või e-post: malle.okas@fortum.com
faks: 606 1831
Lisainfo: Malle Okas
tel: 606 1830

Vallavalitsuse kohtuvaidlus
AS-ga Esmar Viimsi uue keskkooli ehitusloa küsimuses lõppes valla lõpliku võiduga, sest
Riigikohus ei andnud Esmarile
protsessimise jätkamiseks menetlusluba.
Riigikohtu määrus jõustab
Tallinna halduskohtu ja Tallinna ringkonnakohtu otsustes
sisalduvad seisukohad, mille
kohaselt olid rajatava koolihoone planeerimismenetlus ja
detailplaneeringu kehtestami-

ne seaduslikud, seega toimus
ehitusloa väljaandmine seaduslikult.
Vallavanem Enn Sau sõnul
peaksid otsusega rahul olema
kõik Viimsi elanikud.
Vaidlus Esmariga Viimsi
uue koolihoone ehituse seaduslikkuse üle algas mullu oktoobris, kui endise Kirovi kalurikolhoosi järeltulija AS
Esmar esitas Tallinna halduskohtule nõude tühistada koolihoone ehitusluba. (VT)

Lubja küla aastaaruande koosolek
toimub 30. novembril kell 14 Viimsi alevikus Nelgi
tee 1 suures saalis.
Palun kõigil Lubja küla elanikel osa võtta.

Päevakorras Lubja küla
arengukava arutelu jpm.
Kõik on oodatud!

Lubja külavanem

UUDISED

Puulehed taas mullaks
Sügisel kaovad puulehed prügikonteinereisse teinekord kiiremini, kui
maha langeda jõuavad. Mis saab
lehtedest edasi – kas maabuvad
need ökoringlusse pääsemise asemel prügimäel?
Järgimist väärivat praktikat
rakendab juba kolmandat aastat
Pirita linnaosa valitsus, kes organiseerib linnaosa registreeritud
elanikelt puulehtede äraveo. Tänavu tehakse seda asumite kaupa 21.
novembrist 5. detsembrini.
«Palume
elanikel oma
õuest kokkukorjatud lehed panna kottidesse
värava lähedale
ligipääsetavasse
kohta, kust
need siis soovi
avaldanuil kindlas ajavahemikus ära viiakse,» selgitas ettevõtmise üks algatajatest,
linnamajanduse osakonna juhataja
Janar Vilde (pildil). Ta lisas, et
puuoksi ja muud prahti ära ei veeta. Kokkukorjatud lehed ladustatakse eraldi platsil, kus neist tekib
paari aasta jooksul muld.
«Tagaside linnakodanikelt on
väga positiivne, annab see ju lehtede kokkuriisumisele kindla motivatsiooni,» lausus Vilde.

Kai Maran

Vald paigaldab
teedele autonumbri
tuvastamisseadmed
Videojälgimissüsteem fikseerib
ning tuvastab liikuvad sõidukid ja
nende numbrid. Ühildatud süsteem
töötab koos politsei andmebaasidega, selgitas valla kommunaalameti
juhataja Indrek Mäeküngas.
Eesmärk on vähendada kuritegevust ja tõsta elanike turvatunnet. Süsteem annab Põhja politseiprefektuuri juhtimiskeskusesse ja
valla konstaablile reaalajas teavet
tagaotsitavate ning õiguskaitseorganitele huvi pakkuvate omanike
autode liikumise kohta vallas.
Kaamerad on kavas paigaldada kuuele teele, süsteem peab valmima järgmise aasta märtsiks.
(BNS/VT)

VEAPARANDUS
Oktoobrikuu Viimsi Teatajas on
uudises «Valla siseliinide sõidugraafikud tihenesid» linna bussiliini nr 38 kohta ekslikult väidetud, et sellegi liini graafik on tihenenud. Toimetus vabandab ennatliku väite pärast.

Viimsi loomakliinik tervitab praeguseid ja
tulevasi kliente algaval jõulukuul!
• Detsembris kõik lemmikloomatarbed –10%
• Specific CXD ja FCD kottides 20% rohkem toitu!
• Virbac toitudega kaasa hulgaliselt kingitusi!
Ranna tee 5
Tel: 600 6675; 5624 1763
Avatud: E-R 09-20
L 11-16
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VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUSED
14. november 2005 nr 12
Viimsi Vallavolikogu liikmete registreerimine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 20 lg 2, § 68 lg 1 ja võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 16. oktoobri 2005 valimistulemused
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
1. Registreerida Viimsi Vallavolikogu liikmed:
1.1. Mari-Ann Kelam (Erakond Isamaaliit)
1.2. Ants Savest (Eesti Reformierakond)
1.3. Aarne Jõgimaa (VL Viimsi Ettevõtjate Liit)
1.4. Enn Sau (Eesti Reformierakond)
1.5. Urmas Arumäe (Erakond Isamaaliit)
1.6. Jaan Alver (Eesti Reformierakond)
1.7. Priit Post (VL Viimsi Ettevõtjate Liit)
1.8. Madis Saretok (VL Roheline Viimsi)
1.9. Peeter Kukk (Erakond Isamaaliit)
1.10. Reet Järv (Eesti Reformierakond)
1.11. Marko Mihkelson (Erakond Res Publica)
1.12. Enno Selirand (Eesti Keskerakond)
1.13. Raimo Tann (VL Viimsi Ettevõtjate Liit)
1.14. Leelo Tiisvelt (Eesti Reformierakond)
1.15. Haldo Oravas (Erakond Isamaaliit)
1.16. Aare Ets (Eesti Reformierakond)
1.17. Sven Arop (VL Viimsi Ettevõtjate Liit)
1.18. Ingrid Tõniste (Erakond Isamaaliit)
1.19. Kaido Metsma (VL Roheline Viimsi)
1.20. Ain Pinnonen (Eesti Reformierakond)
1.21. Peeter Oja (Erakond Isamaaliit)
2. Avaldada otsus ajalehes “Viimsi Teataja” ja Viimsi
valla elektroonilisel kodulehel.
3. Viimsi Vallavolikogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval.
4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
5. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse §le 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Eda Ilves, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esimees
14. november 2005 nr 16
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja
asendusliikme määramine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 20 lg 2, § 64 lg 1 ja 2, Riigikogu töökorra seaduse § 7 p. 3, Viimsi Valla Valimiskomisjoni 14.11.2005
otsustest nr 12 ja 13
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
1. Marko Mihkelsoni volikogu liikme volituste peatumisel Riigikogu liikme volituste täitmise ajaks kuni
Riigikogu liikme volituste lõppemiseni lugeda vallavolikogu liikmeks Rein Madissoon.
2. Teha otsus teatavaks Marko Mihkelsonile ja Rein Madissoonile ja Viimsi Vallavolikogu esimehele ning
avaldada Viimsi valla elektroonilisel koduleheküljel.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse §le 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Eda Ilves, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esimees
16. november 2005 nr 17
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste lõppemine ja
asendusliikme määramine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse § 20 lg 2, § 64 lg 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p. 6 ja § 20 lg 1, Viimsi
Valla Valimiskomisjoni 14.11.2005 otsustest nr 12 ja 13
ning arvestades Reet Järv’e isiklikku avaldust,
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
1. Reet Järve volikogu liikme volituste lõppemisel seoses teenistusega Viimsi Vallavalitsuses lugeda vallavolikogu liikmeks Vallo Palvadre.
2. Teha otsus teatavaks Reet Järvele ja Vallo Palvadrele,
Viimsi Vallavolikogu esimehele ning avaldada Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse §le 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Eda Ilves, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
21. oktoober 2005 nr 63
Tee nimetuste ja aadresside määramine Pringi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallavalitsuse poolt
13.09.2005.a. korraldusega nr 483 kehtestatud “Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV” detailplaneeringu ning arvestades OÜ Gillerton Haldus poolt 10.10.2005.a. esitatud
avaldust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Pringi külas rajatavatele teedele nimetusteks
Laanekivi tee, Laaneserva tee, Laanelinnu tee ja Laanelille tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksusel
tekkivatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Pringi küla, Laanekivi tee 1
krunt nr 5
2.2. Pringi küla, Laanekivi tee 3
krunt nr 6
2.3. Pringi küla, Laanekivi tee 5
krunt nr 7
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2.4. Pringi küla, Laanekivi tee 7
krunt nr 8
2.5. Pringi küla, Laanekivi tee 12
krunt nr 12
2.6. Pringi küla, Laanekivi tee 19
krunt nr 27
2.7. Pringi küla, Laanekivi tee 21
krunt nr 28
2.8. Pringi küla, Laanekivi tee 22
krunt nr 34
2.9. Pringi küla, Laanekivi tee 23
krunt nr 29
2.10. Pringi küla, Laanekivi tee 24
krunt nr 33
2.11. Pringi küla, Laanekivi tee 25
krunt nr 30
2.12. Pringi küla, Laanekivi tee 27
krunt nr 31
2.13. Pringi küla, Laanekivi tee 29
krunt nr 32
2.14. Pringi küla, Laaneserva tee 1
krunt nr 24
2.15. Pringi küla, Laaneserva tee 1a
krunt nr 52
2.16. Pringi küla, Laaneserva tee 2
krunt nr 23
2.17. Pringi küla, Laaneserva tee 3
krunt nr 25
2.18. Pringi küla, Laaneserva tee 4
krunt nr 22
2.19. Pringi küla, Laaneserva tee 5
krunt nr 26
2.20. Pringi küla, Laaneserva tee 6
krunt nr 21
2.21. Pringi küla, Laaneserva tee 6a
krunt nr 49
2.22. Pringi küla, Laaneserva tee 7
krunt nr 35
2.23. Pringi küla, Laaneserva tee 8
krunt nr 20
2.24. Pringi küla, Laaneserva tee 9
krunt nr 36
2.25. Pringi küla, Laaneserva tee 11
krunt nr 37
2.26. Pringi küla, Laanelinnu tee 1
krunt nr 16
2.27. Pringi küla, Laanelinnu tee 2
krunt nr 15
2.28. Pringi küla, Laanelinnu tee 3
krunt nr 17
2.29. Pringi küla, Laanelinnu tee 4
krunt nr 14
2.30. Pringi küla, Laanelinnu tee 5
krunt nr 18
2.31. Pringi küla, Laanelinnu tee 6
krunt nr 13
2.32. Pringi küla, Laanelinnu tee 7
krunt nr 19
2.33. Pringi küla, Laanelille tee 1
krunt nr 10
2.34. Pringi küla, Laanelille tee 2a
krunt nr 51
2.35. Pringi küla, Laanelille tee 3
krunt nr 11
2.36. Pringi küla, Laanelille tee 4a
krunt nr 48
2.37. Pringi küla, Laanelille tee 5a
krunt nr 50
2.38. Pringi küla, Vardi tee 25
krunt nr 9
2.39. Pringi küla, Vardi tee 25a
krunt nr 47
2.40. Pringi küla, Lille tee 23
krunt nr 1
2.41. Pringi küla, Lille tee 25
krunt nr 2
2.42. Pringi küla, Lille tee 27
krunt nr 3
2.43. Pringi küla, Lille tee 29
krunt nr 4
3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 20.02.2001.
a. määrus nr 15 «Teede nimede ja aadresside määramine Pringi külas».
4. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega
01.05.2006. aastaks.
5. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega
01.12.2006.aastaks.
6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves,
Vallavanem
Vallasekretär
28. oktoober 2005 nr 64
Aadressi määramine Äigrumäe külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu
poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse
27.09.2005.a. korraldusega nr 518 kehtestatud detailplaneeringu ning arvestades Heli Sööt poolt 13.10.2005.a.
esitatud avaldust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva
määruse:
1. Määrata Äigrumäe tee 12 maaüksusel tekkivatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud
plaanile:
1.1. Äigrumäe küla, Äigrumäe tee 12 krunt nr 1
1.2. Äigrumäe küla, Äigrumäe tee 12a krunt nr 2
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega
01.10.2006.aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves,
Vallavanem
Vallasekretär
28. oktoober 2005 nr 65
Aadressi määramine Püünsi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Eda Anton
poolt 22.09.2005.a. esitatud avaldust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
4. Määrata Järve II maaüksusele katastritunnusega
89001:003:0995 aadressiks AASA TEE 5A vastavalt
juurdelisatud plaanile.
5. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega
01.10.2006.aastaks.
6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves,
Vallavanem
Vallasekretär
28. oktoober 2005 nr 66
Katastriüksusele nimetuse määramine Muuga külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab Viimsi Vallavalitsus
alljärgneva määruse:
7. Määrata Muuga külas asuvale katastriüksusele katastritunnusega 89001:010:7670 nimetuseks MUUGA
2
8. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves,
Vallavanem
Vallasekretär
Viimsi 28. oktoober 2005 nr 67
Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 28
lg 3 alusel

VIIMSI VALLAVALITSUSE HARIDUS- JA
NOORSOOAMETI PÕHIMÄÄRUS
1. Üldsätted
1.1 Haridus- ja noorsooamet (edaspidi: amet) on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) struktuuriüksus, mis allub vastava ala abivallavanemale.
1.2 Ameti struktuuri moodustavad ameti juhataja koos
temale alluva spordimetoodiku, kultuuritöö koordinaatori ja referendiga.
1.3 Oma tegevuses juhindub amet riigi ja Viimsi valla
(edaspidi: vald) õigusaktidest.
2. Ameti põhiülesanded
2.1 Ameti põhiülesandeks on hariduse-, kultuuri-, noorsootöö ja noorte spordi valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine vallas.
2.2 Tingimuste loomine alus-, põhi- ja keskhariduse ning
huvialahariduse korraldamiseks hallatavates asutustes.
2.3 Eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogu pidamine.
2.4 Noorte vaba aja veetmiseks võimaluste loomine.
2.5 Noorsootöö ja noorte spordiga tegelevate mittetulundusühingute, huvialakoolide ja erakoolide tegevusele kaasaaitamine, finantstoetuste andmine.
2.6 Avatud noortekeskus(t)e töö koordineerimine.
2.7 Spordirajatiste võrgu arendamine.
2.8 Rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine haridus-, kultuuri-, noorsootöö ja noorte sporditegevuse alal.
2.9 Tasaarvelduste korraldamine teiste kohalike omavalitsustega.
2.10 Valla kultuuritegevuse koordineerimine.
3. Ameti õigused
Ametil on õigus:
3.1 saada Viimsi vallavolikogult (edaspidi: vallavolikogu), vallavalitsuselt ning valla hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega äriühingutelt andmeid, mis on
vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
3.2 esitada vallavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates
küsimustes valla õigusaktide eelnõusid.
3.3 moodustada komisjone ja töögruppe;
3.4 kaasata oma töösse lepingulistel alustel spetsialiste
ja eksperte selleks ettenähtud eelarve piires;
3.5 korraldada õppusi ja seminare.
4. Ameti kohustused
Amet on kohustatud:
4.1 täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
4.2 kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid
efektiivselt ning heaperemehelikult;
4.3 tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
4.4 edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täimiseks vajalikku informatsiooni.
5. Ameti juhtimine ja töökorraldus
5.1. Ameti tööd juhib ameti juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus abivallavanema ettepanekul. Ameti juhatajat asendab referent.
5.2. Haridus- ja noorsooameti juhataja:
5.2.1. juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud
ülesannete täitmise eest;
5.2.2. määrab kindlaks ameti töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
5.2.3. käsutab temale antud õiguste raames ameti rahalisi vahendeid ja vara;
5.2.4. teeb vallavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, ameti töötajate palkade ja toetuste määramise kohta;
5.2.5. annab aru ameti tegevusest ja vastutab ameti töö
avalikustamise eest;
5.2.6. esindab ametit oma ülesannete täitmisel ning annab ameti nimel aruandlusi ja kooskõlastusi valla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
5.2.7. allkirjastab ja viseerib ametis koostatud dokumendid;
5.2.8. teenindab kodanikke vastuvõtu ajal.
5.3. Ameti juhatajale allub spordimetoodik, kes:
5.3.1. koordineerib valla sporditegevust;
5.3.2. koostab vallasiseste spordiürituste plaani ning korraldab vallasiseseid võistlusi;
5.3.3. koostab piirkondlike spordiürituste eelarve ning
kontrollib selle täitmist;
5.3.4. teeb ettepanekuid noorte spordiga tegelevate mittetulundusühingute ja eraspordikoolide toetamiseks;
5.3.5. teeb ettepankuid valla spordi arengukavasse;
5.3.6. koordineerib spordirajatiste võrgu arendamist;
5.3.7. kogub, vahendab ja avalikustab oma valdkonda
kuuluvat informatsiooni;
5.3.8. koostab spordialast tegevust käsitlevaid statistilisi aruandeid;
5.3.9. lahendab või suunab edasi vallaelanike spordialaseid avaldusi ja märgukirju;
5.3.10. teenindab kodanikke;
5.3.11. täidab muid, ühekordseid ametiga seotuid ülesandeid.
5.4. Ameti juhatajale allub kultuuritöö koordinaator,
kes:
5.4.1. tagab rahvuskultuuri, valla kultuuriväärtuste ning
kultuuriajaloolise eripära säilitamise, arengu ning
kaitsmise vallas;
5.4.2. lahendab, korraldab ja koordineerib kultuuri valdkonda kuuluvad küsimused;
5.3.3 koostab oma valdkonna arengu- ja tegevuskava;
5.3.4 teeb ettepanekud kultuuritöö korraldamiseks vajalike komisjonide ja töögruppide moodustamiseks;

5.3.5 koordineerib valla raamatukogunduse alast tegevust;
5.3.6 koordineerib valla museoloogilist tegevust;
5.3.7 koordineerib valla muinsuskaitsealast tegevust;
5.3.8 koordineerib valla huviringide tööd;
5.3.9 planeerib ja koordineerib valla kultuuriüritusi koosöös valla hallatavate kultuuriasutustega;
5.3.10 koostöös valla kultuuriasutustega prognoosib kultuuriasutuste personalivajaduse, kontrollib kultuurialaste õigusaktide täitmist, kogub, analüüsib
ning edastab kultuuriasutuste ja nende tegevuse
kohta informatsiooni;
5.3.11 informeerib ja juhendab vallavalitsust ning oma
valdkonda kuuluvaid asutusi erialastes küsimustes;
5.3.12 kogub, analüüsib, vahendab ja avalikustab oma
valdkonda kuuluvat informatsiooni;
5.3.13 koostab spordialast tegevust käsitlevaid statistilisi aruandeid;
5.3.14 korraldab mitmesuguseid nõupidamisi, seminare jms kultuuritööd puudutavates küsimustes, samuti koordineerib oma valdkonnas valla üritusi,
seminare ja õppepäevi;
5.3.15 abistab metoodiliselt valla kultuuriasutusi ja nende töötajaid;
5.3.16 lahendab vallaelanike avaldusi ja märgukirju;
5.3.17 võtab vallaelanikke vastu kultuuriküsimustes;
5.3.18 vastab talle suunatud kirjadele ja avaldustele;
5.3.19 täidab muid, ühekordseid ametiga seotuid ülesandeid.
5.5. Ameti juhatajale allub referent, kes:
5.5.1. peab eelkooliealiste- ja koolikohustuslike laste
andmekogu;
5.5.2. korraldab tasaarveldust teiste kohalike omavalitsustega;
5.5.3. korraldab koolipiima toetuse taotlemise ning vajadusel kogub dokumendid kontrolli jaoks;
5.5.4. valmistab ette valla sünnitoetuste vastuvõtu;
5.5.5. teenindab tehniliselt haridus- ja noorsooameti töötajaid;
5.5.6. teenindab kodanikke vastuvõtu ajal;
5.5.7. asendab haridus- ja noorsooameti juhatajat tema
äraolekul;
5.5.8. täidab muid, ühekordseid ametiga seotuid ülesandeid.
6. Aruandlus
6.1 Amet annab oma tegevusest aru vastava ala abivallavanemale ja vallavalitsusele.
6.2 Aruandlust ameti tegevuse üle esitab ameti juhataja või tema poolt volitatud ameti töötaja.
7. Ameti ümberkorraldamine
7.1 Ameti ümberkorraldamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.
8. Rakendussätted
8.1. Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 08.10.2004.a.
määrus nr 45.
8.2. Käesolev põhimäärus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist vallavalitsuse kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves,
Vallavanem
Vallasekretär
04. november 2005 nr 68
Viimsi Vallavalitsuse 25.06.2002.a. määruse nr 54
«Aadresside määramine Püünsi külas» muutmine
ning aadresside määramine Püünsi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse poolt
02.08.2005.a. korraldusega nr 402 kehtestatud «Rohuneeme tee 94» detailplaneeringu ning Lee Paal poolt
24.10.2005.a. esitatud avaldust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 25.06.2002.a. määruse nr
54 «Aadresside määramine Püünsi külas» punkti 1 rida:
«Püünsi tee 12b
reserv»
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
«Püünsi tee 12b
Rohuneeme tee 94 detailplaneeringus olevale krundile nr 3»
2. Määrata Rohuneeme tee 94 maaüksusel tekkivatele
kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Püünsi küla, Rohuneeme tee 94
krundile nr 1
2.2. Püünsi küla, Rohuneeme tee 96c
krundile nr 2
3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega
01.06.2006.aastaks.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves,
Vallavanem
Vallasekretär
11. november 2005 nr 69
Aadressi määramine Rohuneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab Viimsi Vallavalitsus
alljärgneva määruse:
1. Määrata Valter Raju omandis olevale majavaldusele
aadressiks SÄÄRE TEE 19 vastavalt juurdelisatud
plaanile.
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega
01.10.2006.aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Jaan Alver
Eda Ilves
Abivallavanem
Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

Viimsi Teataja
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 6. KOOSSEISU LIIKMED
Eesti Reformierakond (7): Jaan Alver, Aare Ets, Vallo Palvadre, Ain Pinnonen, Enn Sau, Ants Savest, Leelo Tiisvelt
Erakond Isamaaliit (6): Urmas Arumäe, Mari-Ann Kelam, Peeter Kukk, Peeter Oja, Haldo Oravas, Ingrid Tõniste
VL Viimsi Ettevõtjate Liit (4): Sven Arop, Aarne Jõgimaa, Priit Post, Raimo Tann
VL Roheline Viimsi (2): Kaido Metsma, Madis Saretok
Erakond Res Publica (1): Rein Madissoon
Eesti Keskerakond (1): Enno Selirand

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel said Viimsi vallas hääli:
EESTI REFORMIERAKOND (1462)
Ants Savest
Enn Sau
Jaan Alver
Reet Järv
Leelo Tiisvelt

162
149
148
103
89

Aare Ets
Teet Margna
Jaak Salumets
Vallo Palvadre
Ain Pinnonen

73
69
69
69
69

Kristo Kallas
Jüri Tõnts
Tõnu Tuulas
Kadi Bruus
Rein Frolov

62
61
43
39
35

Vello Vallaste
Illar Hallaste
Rünno Karna
Lauri Viikna
Sirje Saks

34
32
22
22
20

Ivo Saarma
Sulev Jaanus
Roland Õunapuu
Enn Teimann
Ralf Õng

19
18
12
10
10

Toomas Rais(Raist)
Are Leht
Olev Mihkelson
Tiit Orissaar

7
6
5
5

50
41
40
35

Erkki Juhandi
Ants Juske
Vello Väinsalu
Aivar Sirelpuu

34
26
25
22

Anne Velliste
Kairi Uuk
Almar Proos
Merje Männik

18
15
15
13

Raul Ukareda
Rein Annusver
Veiko Biene
Sulev Ennomäe

12
11
10
9

Ado Viik
Tarmo Männasalu
Alvar Ild
Mare Nõmm

9
8
5
4

36
33
22
15
14
13
12
11

Ivar Mändsalu
Uno Lüüs
Cathy Tullkvist
Arvo Saat
Raimond Maasik
Alar Valge
Helja Aas
Urmas Mererand

10
10
9
9
9
9
8
8

Toomas Daum
Arnold Sikkar
Veiko Saluste
Raivo Sikemäe
Darvy Kõdar
Avo Jaaksoo
Marko Meetua
Hannes Arro

7
7
7
6
6
6
6
6

34
31
18
16

Tiit Maran
Madis Talijärv
Elle Kristlepp
Marika Verev

15
14
13
12

Indrek Luide
Liina Vaher
Henn Põlluste
Toomas Kirotar

11
10
8
8

32
15
13
12
10

Karmen Paul
Tarvo Tendal
Helle Mets
Raivo Piirsalu
Kalju Tuulik

9
8
7
7
7

Egon Piht
Kaido Nurk
Iris Murrut
Elmar Kotkas
Georg Oldekop

7
6
5
5
4

ERAKOND ISAMAALIIT (1146)
Mari-Ann Kelam
Urmas Arumäe
Peeter Kukk
Haldo Oravas

494
91
88
71

Ingrid Tõniste
Peeter Oja
Andrus Kalvet
Gunnar Kobin

VL VIIMSI ETTEVÕTJATE LIIT (969)
Aarne Jõgimaa
Priit Post
Raimo Tann
Sven Arop
Viiu Nurmela
Toivo Tutt
Kaljo Alaküla
Marek Kiisa

228
125
72
51
44
41
40
39

Vambola Kahro
Meelis Saluneem
Rein Ottoson
Raivo Kaare
Janek Nugis
Kalev Aasma
Mati Süld
Margus Sild

Toomas Proos
Toomas Voore
Riho Peets
Merike Raid
Ilve Pallon
Ene Raidmets
Eda Anton
Elmo Puidet

5
5
5
5
5
4
4
4

Helve Kask
Juhan Konks
Andrus Põldra
Jaan Troost
Andres Remmel

3
3
3
2
2

Ene Lill
Mati Raal
Heidy Helde
Ain Laidoja

7
7
5
3

Elviira Lill

3

Armir Kulman
Helle Karumaa
Sander Laanemaa
Merje Haug
Tarmo Paju

3
3
3
3
2

Jelena Smõšljajeva
Katrin Joon
Jaan Kuningas
Valjo Lutsoja
Märt Osula

2
1
1
0
0

VL ROHELINE VIIMSI (500)
Madis Saretok
Kaido Metsma
Toomas Kull
Raivo Aavisto

134
70
46
35

Kaido Ehasoo
Hedy Öpik
Aavo Mägi
Urmas Hallika

ERAKOND RES PUBLICA (419)
Marko Mihkelson
Rein Madissoon
Toivo Kratt
Ardi Paul
Jaanus Lember

84
53
47
35
35

Andres Kask
Alar Mik
Krista Puusepp
Arvi Piirsalu
Ants Kuusk

EESTI KESKERAKOND (394)
Enno Selirand
111
Ants-Hembo Lindemann 58
Raivo Tomingas
48

33
23
22

Madis Kaasik
Jüri Martin
Aivar Paju

21
13
13

Lembit Allingu
Helgi Klasberg
Rein Rebane

EESTIMAA RAHVALIIT (234)
Reet Polli
Aleksander Stern
Manuela Pihlap
Kaido Püüsalu
Hillar Pappel

50
40
23
19
18

Ake Andressoo
Tõnis Kaasik
Heino Junolainen
Jüri Polli
Alar Urm

15
13
13
7
7

Jüri Tiitus
Martin Kadak
Daisy Tuulas
Kalev Salvet
Ats Tamm

7
6
6
5
5

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND (150)
Anne Vahemäe
Kristo Lepik

97
28

Raivo Stoltsen
Luule Madise

12
9

Gaili Parts

4

VL KOOS ROHELISE LOODUSE EEST (90)
Toivo Kukk
Henrik Põder

41
24

Arne Laur
Urmas Lilleorg

11
8

Argo Friimel
Jaanus Tärk

5
1

Tiit Tammvee
Vanda Raja
Tiit Rebane

9
8
6

Raivo Koik
Kalle Leppik
Helju Põõsaste

6
6
5

Kristi Ruusmaa
Aime Estna
Merike Ivask
Aivi Velleste

4
4
3
1
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VIIMSI
NOORTEKESKUSE
JÕULUEELSETEST
TEGEMISTEST
VAATA
WWW.HUVIKESKUS.EE

VIIMSI VALLA
LASTE JA NOORTE
OMALOOMINGULISTE
TANTSUDE
KONKURSS

TANTSULUST
2005
25. novembril kell 18
Viimsi huvikeskuses
(Nelgi tee 1)
SISSEPÄÄS TASUTA!
TANTSIME TERVISEKS!!!

JÕULUVANA
OOTAB VIIMSI
VALLA LAPSI
JÕULUPEOLE
11. detsembril
kell 12 ja 15
Viimsi huvikeskuses
(Nelgi tee 1)

Võõrsil sai selgeks ka näo- ja koopamaalingute tegemine.

Viimsi noored tutvusid
Prantsusmaaga
17. septembril kella poole viie ajal hommikul võis Viimsi vahel näha viit unist,
suurte kohvritega noort taksosse ronimas. Ehkki tegu oli ebanormaalselt varase kellaajaga, suundusime kõhklemata Tallinna lennujaama poole, et maanduda õhtupoolikul juba Prantsusmaal
Perpignan’i lennuväljal.
Laura-Madleeni, Kadit, Kaarlet, Eskot ja allakirjutanut ootas ees kaheksapäevane noorsoovahetus Lõuna-Prantsusmaal Tautavelis.
Veetsime selle nädala joonistades,
pildistades, näo- ja koopamaalinguid tehes, ujudes ning pimesi Püreneedes rännates.

Töötoad ergutasid ajaloohuvi
Korraldajad olid meile ette valmistanud hulga mitmesuguseid töötubasid,
muu hulgas osalesime eelajaloolise muusika rümas. Saime tutvuda muusika juurtega ning oma silmaga näha maailma
vanimat kaasaskantavat muusikariista ja
kuulata selle helisid.
Lisaks sellele külastasime Tautaveli
eelajaloolist muuseumi, kus muude eksponaatide hulgas on väja pandud Euroopa vanim inimskelett, mis on leitud sealtsamast Tautavelist.
Vabal ajal ronisime mägedes, sõime

Viljandi Nukuteatri
etendus
«KARUPOEG PUHH»

aprikoose, viigi- ja viinamarju ning veetsime aega teiste maade noortega.

Projektis osalesid kuue Euroopa
riigi noored

EELREGISTREERIMISEGA
KUNI 5. DETSEMBRINI

Eestlaste kõrval osalesid projektis
hispaanlased, itaallased, belglased, poolakad ja prantslased. Ehkki juba reis ise
oli rohkem kui suurepärane, andis sellele tohutult palju juurde võimalus kohtuda eri kultuuridest pärit noortega ning
näha seega vahelduseks elu veidi teisest
vaatenurgast.
Noorsoovahetuse teema oli «Abori –
jeunes, Ab-origin» ning võib öelda, et läbitehtud nädal tõi meid tublisti selle
mõistmisele lähemale. Suurt tähelepanu
pöörati noorsoovahetuse kestel ka kehalisele eneseväljendusele ning miimikale.
Sellega seonduvalt tõdesime ürituse lõppedes, et võõras keelekeskkonnas saab
asjad aetud ka keelt oskamata ning kehakeel on teatud situatsioonides suulisest olulisemgi.
Täname väga valla haridus- ja noorsooametit ning programmi Euroopa
Noored, tänu kellele meie sõit teoks
sai!

Pääse lapsele 60 krooni
(sisaldab etenduse pääset
30 kr ja kommipakki 30 kr).
Pääse lapsevanemale 30 kr.
Info Viimsi huvikeskusest
Tel 606 6838
viimsi@huvikeskus.ee

HOTELL ATHENA PUBI
PAKUB ALATES I ADVENDIST
JÕULUMENÜÜD.

Karin Pool,

üks osalejatest

Noortevolikogu töös on muudatusi

P

ärast sügisele omaseid muutusi
seoses kooli ja kõikvõimalike huvialadega, leidsid noortevolikogu
liikmed, et ka noortevolikogus on aeg
muutusteks. Septembri- ja oktoobrikuu
jooksul koguti mõtteid ja ideid, mis teostati noortevolikogu 8. novembri koosolekul.
Just siis tuli esmakordselt kokku organisatsioonisisestel valimistel valitud
saadikutega noortevolikogu. Eelnevalt
oli kokku lepitud, mitu saadikukohta
mingi organisatsioon või kool saab, ning

korraldatud valimised
vastavate kohtade täitmiseks.
Selliste muudatuste
ajendiks on meie soov
muuta noortevolikogu
seaduslikult eksisteerivaks
ja Viimsi vallas aktsepteeritavaks organisatsiooniks. See on aga vajalik oma eesmärkide
ja tegevuse paremaks elluviimiseks.
8. novembril valiti noortevolikogule
ka esimees ja aseesimees. Noortevoliko-

gu esimeheks sai Triin Rebane, aseesimees on
Kaspar Kägu. Edasi hakatakse tegelema noortevolikogu põhimääruse ja tegevusplaani koostamisega.
Uuenenud koosseisuga noortevolikokku kuuluvad Triin Rebane (EBS), Priit Eek (TTÜ),
Lauri Hirvesaar (EKA), Kristo Kallas
(Viimsi Reformierakonna noortekogu),
Ingvar Arst (noorkotkad), Tiina Veskioja

(kodutütred), Meeri Lembinen (Püünsi
põhikool), Kaspar Kägu, Ingmar Jõela,
Mari-Liis Pikkas, Carmen Pajuste ja Karin Pool (Viimsi keskkool.

Karin Pool

Noortevolikogu soovib
kõigile viimsilastele
rahulikku jõuluaega ja
tegusat uut aastat!

Jõulupeo korraldamine ja
ettetellimine vastavalt
Teie soovidele ja
vajadustele.
Info tel 6035 904, 55 54 25 88
Viimsi, Sõpruse tee 9

RAAMATUPIDAMISTEENUS
AS Diksent
Miiduranna sadam
Viimsi vald
Tel 639 3153 ja 505 9198
helve@isp.ee
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Nooremale
kooliosale mõeldud
jõuluprogramm
«Kaptenite küla jõulud»
Neljatunnises programmis saab
tutvuda Käsmu – kaptenite küla –
jõulutraditsioonidega. Programm
koosneb neljast osast. Ühetunnine
matk Käsmu poolsaarel, lõunasöök, käsitöö ja tutvumine Käsmu
meremuuseumiga.
Paneme tööle merekooli õppevahendi – Eestis ainulaadse aurumasina mudeli.
Matkal vaatame Käsmu kivikülvi, õpime metsas orienteeruma,
paneme sooviga kivi õnnekivihunnikusse, jalutame mere ääres ja
metsas.
Pärast väsitavat matka tuleme
sooja muuseumisse ning sööme suppi. Programmi käsitööosa on mõeldud laste käelise tegevuse arendamiseks. Iga laps saab omatehtud
jõuluehted ja kingitused koju kaasa. Käsitöö keerukuse astme kohandame vastavalt laste vanusele.
Päeva lõpetuseks tutvume Käsmu meremuuseumiga ja kuulame
meremehejutte. Lisateave muuseumi juhatajalt Aarne Vaigult tel
529 7135 või 323 8136.

On hingedeaeg

Maailm muutub üha kiirenevas tempos,
kuid meie rahva juured ja elupõline
pärimus jäävad samaks.

Maarahva pärimuse järgi peaksid hingedeajal olema vaiksed ja udused ilmad. Kui hingedeajal on
tuuline, on hinged rahulolematud.
Tunne Kelami foto «Udune meri»

Meie rahva põline tava on
pidada hingedeaega ja üksikuid hingedepäevi selles.
Hingedeaeg kestab tavaliselt sügiskuu algusest
jõuludeni.
Olgu koduste askelduste juures, olgu kalmule minnes, olgu mõttes või valjusti, paljud meist kõnetavad
lahkunud lähedasi. Oleme
ju üks pere ja üks rahvas
siin ja sealpool Toonela jõge. Meil on üksteisest tuge.
Meie rahvas on olnud
ikka hingede usku. Hing on
meil meeles ja keelel. Kui
miski on hingel, on hing
raske, kui miski rõõmustab,
muutub hing kergeks. Iidvanas kuldnaise laulus on
hing üks neid olulisi asju,
mis on vajalik selleks, et
muuta kulda elavaks.
Inimene peab end hoidma, et hing püsiks sees. Kui
heidad hinge, ootab ees
Toonela tee. Kuid hingede-

ajal ja teistel pühadel päevadel tuleb su hing tagasi,
et rännata teil, mida käisid
elu ajal, ja olla taas kodustega.
Hingedeaeg algab hingede sissetulemisega. Hinged võetakse vastu puhtas
ja vaikses kodus. Hingedepäevi peetakse järjestikustel
neljapäevadel, mõnikord ka
esmaspäevadel või teisipäevadel. Hingedele kaetakse
laud kõigest heast-paremast, mis kodus leidub. Pärast seda, kui hingi on kostitatud, asutakse ise sööma.
Hingedele võib toitu viia ka
kalmule, hiide või vana tava kohaselt kodus pööningule.
Tähtis on hinge hoida,
et hing ei jääks haigeks. Esivanemate tavade hoidmine
aitab hinge hoida.Vaikset
hingedeaega!

Ahto Kaasik

Maavalla Koja vanem
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oma töökasse kollektiivi

NÕUDEPESIJAT
Informatsioon telefonil 60 90 840; 60 90 839; 52 92 912
CV saata paat@ag.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa

Viimsi Market
võtab tööle
köögi abitöölise
Kontakttel 5561 7661
või 6051 376

Viimsi Market
võtab tööle

Ettevõte
Haabneemes

müüja-kassapidajaid

PAKUB TÖÖD
KORISTAJALE

tööstuskaupade
osakonda

Tel 502 0442 või
605 1379

Tootmisruumide ja
kontori koristus

Tel 609 0349
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Adamsoni
majamuuseum
saab Harjumaa
muuseumi filiaaliks

A

mandus Adamsoni tütar Maria Maddalena Carlsson ja
Harju maavanema kohusetäitja Jaan Mark sõlmisid 10. novembril kinkelepingu, millega Adamsoni majamuuseum kuulub Eesti riigile ning sellest saab Harju maavalitsuse hallatava Harjumaa muuseumi filiaal.
Rootsis elav
Maria Carlsson
(pildil) avaldas
oma heameelt
ja tänu, et koostöös maavalitsuse ja Harjumaa muuseumiga on maja
saatus leidnud
lahenduse. «Maja on mälestis,
millel ei ole teistmoodi võimalik edasi elada. Harjumaa muuseumil on
kõik eeldused olemas, et majamuuseum säilitada,» sõnas proua
Carlsson.
«On siiralt hea meel, et proua
Carlsson otsustas teha panuse Eesti
kultuuri rikastamiseks. Adamsoni
majamuuseum on säilinud üle aegade ning loodan, et riik suudab maja
vääriliselt alal hoida,» sõnas Mark.
Paldiski linnas asuv Adamsoni
majamuuseum on tunnistatud ajaloomälestiseks. Viimased aastad on
maja tühi olnud. Veel käesoleval
aastal tehakse ära esmased avariitööd.

Teatritegijad ootavad publiku tagasisidet.

Draamateater: ajalugu ja elulugu
Eesti Draamateater kuulutas välja oma publiku mälestuste kogumise. «Ootame huviga tagasisidet ka Viimsi elanike teatrielamustest,» sõnas teatri dramaturg Ene Paaver.
Draamateater ootab kirjutisi ja fotosid 1.
maiks 2006. Paaveri sõnul tänatakse parimaid pidulikult teatri sünnipäeval, 11.
oktoobril 2006, ning tänuks on tasuta
pääsmed teatri etendustele.
Oodatud on vaatajate isiklikud mälestused Eesti Draamateatri eri ajajärkude kohta, seda võimalikult erinevatest vaatenurkadest. Kirjutada võib vabas vormis ja kõigest, mis oluline tundub.

Novembris täitus 150 aastat
eesti suure kujuri Amandus
Adamsoni sünnist.

Kirjutada võib repertuaarist, teatrimajast, lavastustest, nii ühest mälestusest kui ka pikemast vaatajakogemusest, mõnest meeldejäänud (heast või
halvast) elamusest, etendusest, näitlejast, kohtumisest, kuuldud või seltskonnas arutatud suhtumistest, vanemate
või vanavanemate mälestustest.
Rääkige, kuidas (perega) teatris käisite, kuidas hangiti pileteid, kuidas korraldati kollektiivtellimusi, millise mulje

VENUS ilusalong
Viimsi SPA
1. korrusel
•
•
•
•
•

maniküür-pediküür
kosmeetik
juuksur
solaarium
geelküünte paigaldus
ja hooldus
• kehamassaaž

SÄÄSTA VIIMSI KESKKONDA!

OLETE OODATUD!
Võtame tööle juuksuri

Randvere tee 11,
Viimsi SPA
Tel 606 1030
ilusalong@hot.ee

Müügil Schwarzkopf
ja TIGI
juuksehooldusvahendid

taas avatud
TAARA VASTUVÕTT
kaupluses MIIDURANNA
E–P 9-19

Info: 565 1179

3. detsembril kell 19 Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)

Dave Benton ja Ühendatud Gospelkoorid
Pileteid saab osta eelmüügist 28. novembrist 1. detsembrini kella 17-19
Viimsi huvikeskuse kontoris II korrusel
Pääse 100 krooni
www.huvikeskus.ee. Tel 606 6838

jättis teie teatriskäimise ajal maja ja selle õhustik, kes on olnud teie lemmikud
laval. Kirjutama on oodatud nii juhuslikumad kui ka järjepidevamad teatrivaatajad.
Eriti on oodatud mälestused neilt inimestelt, kes korraldasid ja korraldavad
ühiskülastusi, tegutsesid nõukogude ajal
piletilevitajatena, väljasõiduetenduste
kohapealsete korraldajatena.
Huvi pakuvad kõik Eesti Draamateatriga seotud fotod, ka teatrimajast,
kohtumisõhtutest, külalisetendustest, piletisabadest jm.
Kirjutiste pikkus ei ole piiratud. Kõik
fotod salvestatakse arvutisse ja tagastatakse saatjale. Lisada tuleks oma nimi
(võib ka jääda anonüümseks), kindlasti
sünniaasta ja koht, amet ajal, millest kir-

MÄLESTUSED

PALUME SAATA:
• Eesti Draamateater , Pärnu mnt 5,
Tallinn 10148 «Draamateater: ajalugu
ja elulugu» või e-posti aadressil
info@draamateater.ee
• lisainfo: www.draamateater.ee «Draamateater: ajalugu ja elulugu»
tel 6831404, dramaturg Ene Paaver:
ene.paaver@draamateater.ee,

jutate, ja/või amet, mida praegu peate,
kontaktaadress, e-posti aadress ja telefon.
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SPORDIUUDISED

Laura-Liisa Jürgensoni võistluskava õnnestus suurepäraselt.

Viimsi rulluisutaja
saavutas Saksamaal
II koha
13. novembril toimus Stades rulluisutamise karikavõistlus üksiksõidus
Wilhem-Horz Pokal. Kokku osales
võistlustel 195 sportlast 20 spordiklubist Saksamaalt ja Eestist.
Viimsi vallast võtsid võistlustest
osa Laura-Liisa Jürgenson, AnnaLotta Hagi, Liisa Tolli, Deily
Plumberg, Egle Mikko, Kadri Kukk,
Gertrud Ots, Reet Sarapuu ja MariLiis Maarend.
Eriti rõõmustab 6-aastase Laura-Liisa Jürgensoni tulemus, kes võitis alla 6-aastaste (minide) klassis
teise koha. Kokku võistles minide
klassis 18 tüdrukut. Laura-Liisa Jürgenson on rulluisutamisega tegelenud
juba üle kahe aasta. Trenni tuli Laura-Liisa pärast seda, kui oli lugenud
Viimsi Teataja artiklit Rullesti klubist.
Häid tulemusi on Laura-Liisa
Jürgensonil varasemastki ajast.
2004. aastal saavutas ta Rullest Cup
II-l kolmanda ja tänavu kevadel
Rullest Cup II-l teise koha. Üksiksõidu võistlused Saksamaal olid LauraLiisale esimesed välisvõistlused. Enne seda tegi tüdruk tõsiselt trenni,
kuid esikolmikusse jõudmist ei osanud keegi veel loota.
Loosi tahtel oli Laura esinemisjärjekorras 18., mis tähendab, et enne seda tuli tal pikka aega jälgida
konkurentide uisutamist. Väljamineku eel pabistas Laura väga, kuidas
kava sujub. Kui aga saabus õige aeg,
oli tüdrukul naeratus suul ja kava
õnnestus suurepäraselt. Suureks
toeks ja abiks oli Laurale Saksamaa
reisil ema, kes oli tütrele ka võistluskleidi õmmelnud.
Laura-Liisa treenib nädalavahetustel Viimsi spordihallis. Tema rühmas teeb kaasa kümmekond andekat
6-7-aastast tüdrukut, kellest loodetavasti sirguvad tublid rulliluuisutajad.
Rulluisuklubi Rullest võtab uusi
liikmeid vastu aasta ringi. Huvilised
leiavad klubi kohta teateid Rullesti
koduleheküljelt aadressil: http://www.
rullest.ee

Piret Rink

rulluisuklubi Rullest treener

Viimsi ujumisklubi osaleb
vabariiklikus noortesarjas
Ujumisklubi SPA Viimsi Tervis oma 80
lapse-noorega tegutseb juba mitmendat
aastat. Kevadel liitusime Eesti Ujumisliiduga ja alustasime agaralt ka võistlemistega.
Kui varem piirduti koduste võistlustega (nt Viimsi valla meistrivõistlused ja
Harjumaa meistrivõistlused), siis nüüd
proovime jõudu eakaaslastega teistest
ujumiskeskustest.
Oktoobri lõpul külastasime 22 lapsega Tartu veekeskust ja võistlesime Aura
lahtise raja ujumisvõistlustel. Vanemate
ujujate ergutuskoor ja tubli esinemine
andis esinemisjulgust ka kõige noorematele, kuni 10-aastastele.
Nädalavahetusel käisime 18 noorujujaga Eesti Ujumisliidu noortesarja vabariiklikul I etapivõistlusel Keilas. Kohal
oli paarsada last Tallinnast, Koselt, Pärnust, Kuressaarest, Maardust, Keilast,
Türilt, Paidest, Haapsalust ja Viimsist.
Võistlesid 11- kuni 15-aastased noorujujad. Meie edukamad olid Sander Parts
50 m vabaltujumises (6. koht) ajaga
29,43 ja Kirke Päss (7. koht) 100 m rinnuliujumises ajaga 1.33,78.
Võistlused andsid uut indu ja valmistume nüüd järgmiseks etapiks, mis tuleb
järgmise aasta veebruaris. Olgu vesi meile kerge ja kiire!

Enn Lepik,

SPA Viimsi Tervis ujumistreener

SPORDIUUDISED
Võrkpalli sügisturniir
oli tasavägine
Viimsi 8. sügisturniir võrkpallis
koondas 29. oktoobril spordihalli katusekaare alla 12 naiskonna-meeskonna jao võrkpallimängijaid Tallinnast ja Harjumaalt.
Võrdseid võistkondi oli favoriitide seas mitmeid, mistõttu päeva
lõpp kujunes pikaks ja pingeliseks.
Naiste võitjaks tuli nagu eelmiselgi
aastal Falck. Teise koha saavutas
Elioni spordiklubi ja kolmanda
Rewaltese naiskond.
Meeskondadest ei loovutanud
Elioni spordiklubi samuti mullust
esikohta, jättes teiseks Hansa spordiklubi ja kolmandaks Keila meeskonna. Viimsi mehi oli näha mängimas
mitmes meeskonnas, aga nö ühe
mütsi alla neid kokku ei saanud.
Viimsi naiskond võitis selle turniiri
kaks aastat tagasi, kahjuks on aga
nende osalemine viimastel aastatel
ikka üle noatera ära jäänud.
Ürituse väsimatuks organiseerijaks oli Aare Ruubel, peamiseks rahastajaks Viimsi vallavalitsus. Auhinnad pani välja SPA Viimsi Tervis
ning rõõm oli võitjatel ka Viimsi Lihatööstuse auhindade üle. Suur tänu
Aare Ruubelile ja kõikidele toetajatele!

Tiia Tamm,

valla spordikoordinaator

SPA Viimsi Tervis pakub veelõbu noortele ja vanadele.

Viimsilased
osalesid koroona
meistrivõistlustel
Maakonna meistrid koroona üksikmängudes selgusid Kehra keskkooli
saalis. Meeste paremik selgitati 39
mängija seast, naisi konkureeris tiitlile 10.
Viimsist osalesid Meri Arro
(naiste 5.) ning Urmas Mererand
(meeste 12.). Mõlemad mängijad
kuulusid omaaegsesse Viimsi koroonamänguklubisse, nüüdseks «rikka
kosilase» Saku koroonamänguklubi
Tirts liikmeskonda üle kolinud võistkonda.

ESS Puhastustööde AS
pakub kohe tööd

KOJAMEESTELE
ja
KORISTAJATELE
Info tel 510 0294
Ivan Hanhur

Maakonna meistrivõistlustel
males võidutsesid Viimsi tüdrukud
Kuni 14-aastastest tuli meie Kristiina
Ehala oma vanuseklassi tütarlaste meistriks, Liselle Luks jäi kolmandale kohale.
Kuni 10-aastaste vanuseklassi tütarlastest oli parim Maardu maleklubi kasvandik Ilana Sominskaja, teiseks jäi Danielle
Luks Viimsist.
Harjumaa meistrivõistlused males ja
kabes toimusid sel aastal Tallinnas, Paul
Kerese nimelises malemajas. Viimsi osales vaid malevõistlustel.

TÄHELEPANUKS PISIPALLURITELE!

3. detsembril on viimsi spordihallis taas kavas
mitmereketiturniir (sulgpall + lauatennis)
ANDKE OMA HUVIST SELLE ÜRITUSE VASTU TEADA
tel 609 0980; tiia@viimsivald.ee või
tel 608 0272; toomas@viimsihall.ee
HILJEMALT 1. DETSEMBRINI!

Mehi tuli kokku 29, mängiti 9 vooru
šveitsi süsteemis 15+15 min. partiile.
Maakonna meistriks tuli Vitali Šlõkov
Maardu maleklubist. Meie meestest tuli
Ain-Valdo Müütnik 5. kohale, Allan Onton
11., Elmar Talisaar 14., Dimitri Seisler 19.
ja Helmut Kaarlep 22. kohale.
Naiste turniir mängiti 8 osavõtjaga
20+20 min. partiile. Võitjaks tuli Nadežda Volkova Maardu maleklubist, Ester
Leuska Viimsi maleklubist jäi 6. kohale.

Noormaletajaid tuli üle Harjumaa
kokku 28. Mängiti 7 vooru šveitsi süsteemis 15+15 min. partiile. Kuni 18-aastastest noormeestest tuli võitjaks Tarmo
Tuul Rae vallast, Viimsi noormees Georgi Mahmurov Tallinna klubist Shahh
Garde jäi vanuserühma noorimana 4.
kohale.

Tiia Tamm

Inglise
kasutatud
riiete müük

6. detsembril
kell 12
Viimsi
huvikeskuse
saalis

SPORDIÜRITUSED NOVEMBRI- JA DETSEMBRIKUUS
26. ja 27. november kl 10

VIIMSI VALLA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS (meeskonnad)

Viimsi spordihall

26. ja 27. november kl 10

HARJUMAA MEISTRIVÕISTLUSED KOROONA PAARISMÄNGUDES

Kehra

3. detsember kl 10

VIIMSI MITMEREKETITURNIIR sulgpall+lauatennis, põhiklass ja veteranid Viimsi spordihall

10. ja 11. detsember kl 10 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SAALIHOKIS (naised)

Viimsi spordihall

16. detsember kl 20

VIIMSILASTE TERVISETUND ujumine peredele

SPA Viimsi Tervis

17. ja 18. detsember kl 9

KALEV CUP noortele JALGPALLIS

Viimsi spordihall
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TREENINGTUNNID VIIMSI VALLA LASTELE
ALA/KLUBI

AEG

KOHT

VANUS

JALGPALL
JK FC FLORA Jalgpallikool

AEG

T
N

ViimsiNoorte Jalgpalliklubi

E

17-18.30

Viimsi spordihall

P 91/94

18.30-19.30

Viimsi spordihall

P 96/98

17-18.30

Viimsi spordihall

P 91/94

18.30-20

Viimsi spordihall

P 96/98

13-14

Viimsi keskkool

18-19.30

Viimsi spordihall

13.10-14.10

Püünsi põhikool

19.30-21

Viimsi spordihall

K

13-14

Viimsi keskkool

R

17-18.15

Viimsi keskkool

T

Hawaii Express
Purjelauakool

www.surf.ee
treener Karmo Kalk
Kontakt: 50 79 111
treener Jaan Lukk
Kontakt: 52 52 550

Rein Ottosoni
Purjespordikool

Treener Rein Ottoson
Kontakt: 50 66 150
treener Raivo Randmäe

oktoober - aprill
E
17-19
T
17.30-18.30
K
17-18
N
17.30-18.30
R
17.30-19

november-aprill
E
17.30-18.30
T
K

JUDO
Spordiklubi VIIMSI JUDO

K,R

treener Tõnu Malsub
Kontakt: 50 60 960
tonumalsub@hotmail.com

P ja T

17

Püünsi põhikool

6-14a.
N
R

KARATE
E; K

17.30-19

Viimsi keskkooli aula

P;T

Rulluisuklubi RULLEST

KERGEJÕUSTIK
Spordiselts MARATHON

E, K, R

16.30-19

Tallinna spordihall

treener Rein Raspel
Kontakt: 56 461 195
tallinnmarathon@hotmail.com
www.tallinnmarathon.ee

T

16.30-19.30

Pirita velotrekk

N

16.30-19

Pirita velotrekk

19.30-21

Viimsi keskkool

Kergejõustikuklubi EHA

E

17

Tallinna spordihall

treener Eha Rünne
Kontakt: 5139 680

T

17

Tallinna spordihall

R

16-17

Viimsi spordihall

10-17a.

13-17a (P)

E

ÕT+M rühm

17-18

Kalevi jahtklubi

LÕ rühm

17-19

Tallinna spordihall

ÕT+M rühm

16-17.30

Kalevi jahtklubi

ÕT rühm

18-19.30

Tallinna spordihall

ÕT+M rühm

18-19

TOP ujula

ALÕ rühm

17.45-18.45

TOP ujula

ÕT rühm

17-18

Tallinna spordihall

ALÕ rühm

15.45-17.15

Kalevi jahtklubi

M rühm

17.30-18.30

TOP ujula

ÕT+M rühm

P

11.30-14.30

TOP suur saal

ÕT+M rühm

L,P

14-15

Viimsi spordihall

tütarlastele

E

15-18.30

Viimsi spordihall

15-16.30

Viimsi spordihall

P 94/95

16.30-18

Viimsi spordihall

P 92/93

17-18.30

Viimsi keskkool

P 90/91

15-16

Viimsi spordihall

algajad

R

15-17
15-17
14-15.30
17-18.30
14-18

Viimsi spordihall
Viimsi spordihall
Viimsi spordihall
Viimsi spordihall
Viimsi spordihall

E, K, R
E-R
T, N
N

15-16
16-17.30
15-16
16-17

Viimsi Tervis ujula
Viimsi Tervis ujula
Viimsi Tervis ujula
Viimsi Tervis ujula

7-11a.
edasij.
algajad
9-10a

Piilupesa saal
Piilupesa saal
Piilupesa saal
Piilupesa saal

tütarlastele
7-10a
7-10a
11-15a
16-18a

P 90/91

Viimsi spordihall

P 96/97

14-15.30

Viimsi keskkool

T 94/95

15.30-17

Viimsi spordihall

P 94/95

UJUMINE

17-18.15

Viimsi spordihall

P 92/93

SPA VIIMSI TERVIS

15.30-17

Viimsi spordihall

P 90/91

15.30-17

Viimsi spordihall

P 94/95

14-15.30

Viimsi Keskkool

T 94/95

14-15

Viimsi spordihall

P 96/97

15-16.30

Viimsi spordihall

P 92/93

treener Enn Lepik
Kontakt: 51 616 29
60 61 100
treener Triinu Lepik

VÕIMLEMINE
Võimlemis-ja Tantsuklubi
KEERIS

15-16

Viimsi keskkool

P 96/98

16-17.30

Viimsi keskkool

P 89/91

19-20

Viimsi keskkool

P 92/94

17.30-19

Viimsi keskkool

P 92/94

19-20.30

Viimsi keskkool

P 89/91

15.30-16.30

Viimsi keskkool

P 96/98

16.30-18

Viimsi keskkool

P 89/91

18-19.30

Viimsi keskkool

P 92/94

14.15

Viimsi keskkool ruum 102

MALE

treener Ene Mets
Kontakt: 56 502 669

T

15
16
17.30
19

K

16

Viimsi keskkool

11-18a

N

16

Piilupesa saal

7-10a

17.30

Piilupesa saal

11-15a

19

Piilupesa saal

16-18a

14.30

Piilupesa saal

7-10a

16.30

Piilupesa saal

7-10a

15-16.30
16.30-18

Viimsi spordihall
Viimsi spordihall

R

VÕRKPALL
H-Spordiklubi

Anu Karavajeva
Kontakt: 52 93 426
treener Riina Ernits
Kontakt: 50 18 257
riina.ernits@mail.ee

MOTOSPORT
Lubjamäe-Mähe

Viimsi spordihall

T
K
N

treener Ülle Milk
Kontakt: 52 76 588
Kriss Põldma
Kontakt: 56 652 667

Viimsi spordihall

15

14-15

Evald Kree Spordimaailm

15.30-17

T; N

R

Viimsi spordihall
Viimsi spordihall
Viimsi spordihall
Viimsi spordihall
Viimsi spordihall

14-15.30

E, K

Viimsi spordihall

15-19
14-19
15-20
15-20
14-19

K

T

Viimsi spordihall

15-17

E
T
K
N
R

treener Kristjan Pakk(E;K;R)
Kontakt: 56 226 004
treener Taavi Tuisk(T;N)
Kontakt:56 226 005

P 96/97

E

16-17
K

Alo Ojassalu Tenniseklubi

Viimsi spordihall

N

Valdur Kahro
Kontakt: 50 48 275

TOP ujula

TENNIS

KÄSIPALL

Kahro Racing Club

treener Aigar Tõnus
Kontakt: 56 902 481
treener Jüri Tarto

14-15.30

R

Treener Iivo Nei,
Viktoria Lehtmets
Kontakt: 51 53 484
51 48 139

Viimsi Sulgpalliklubi

T

N

Paul Kerese Maleklubi

18-19

www.rullest.ee
Treener Rita Rink
Kontakt: 56 919524

11-16a.

Korvpalliklubi VIIMSI

treener Ain Pinnonen
Kontakt: 51 78 768
treener Ain Kont
Kontakt: 50 30 433

TOP ujula

P; T
ALÕ rühm

SULGPALL

KORVPALL

Spordiklubi VIIMSI HC

P;T 88/ 93
Lasnamäe spordihall (kergej.)
Pirita TOP ujula
Pirita Maj.-gümn.(teooria)
Pirita TOP ujula
Pirita Spordikeskus(akrob.)

RULLUISUTAMINE

treener Silja Saareoks
Kontakt: 56 480 779

www.kkviimsi.ee
treener Teet Tiisvelt
Kontakt: 52 26 609
treener Tanel Einaste
Kontakt: 50 48 422
treener Marika Seppor
Kontakt: 55 595 227

VANUS

PURJETAMINE

üle nädala ujumine SPAViimsi Tervis ujulas

Kimura Shukokai Karate
Eesti

KOHT

PURJELAUASPORT

Kontakt: 627 9940
treener Olev Reim
Kontakt: 58 046 587

VIIMSI MEHEPOJAD
treener Aleks Taurafeldt
Kontakt: 55 21 430

ALA/KLUBI

7-18a. P

T
R

tütarlastele
11-13a
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Jõulutaat 24. ja 25. detsembril.
Tel 504 7859.
FIE pakub järgmisi teenuseid: võsalõikamine, muruniitmine, trimmeritööd, hekkide pügamine. Tel 53 702781.
Otsime lapsehoidjat aastasele poisile
Püünsi külas. Tel 511 1617.
Firma võtab oma kollektiivi tööle lapsehoidjaid soodsatel tingimustel. Kasuks tuleb eelnev lapsehoidmise kogemus, pedagoogiline
või meditsiiline haridus. Täiendav informatsioon 655 6224 või 505 7922.
Viimsis Roosi teel välja üürida 2 toaline
korter. Tel 5026357.
Otsime koduabilist, kord nädalas Viimsis
Lubja külas. Tel. 508 7069 ja 600 5016.
Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitseeritud
naismassöör. Tel 51 06 731.

KAS SOOVID KIIRELT JA
MUGAVALT SOETADA UUT
KODU?
Aitame müüa vana ja
leida uut – just
Teile sobivas piirkonnas.
TASUTA kinnisvaraalane
konsultatsioon!
Küsi julgelt!

Kaili Tamm
Tel. 66 84 700,
56 268 258

Müüa kiharakarvalise retriiveri kutsikad,
ideaalsed kodu-, näituse-, jahi- ja töökoerad. Tel 506 9967.

Müüa mulda 15 tonni 1900 krooni koos kohaleveoga. Tel 515 8439 või 6701 2890.

Sest kui me usume, et Jeesus on surnud
ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob
esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaP I, IV, 14.
ga on läinud magama.

Soovin leida järelaitamisõpetajat inglise
keeles. Tel 51 067 31.

Avaldame südamlikku kaastunnet
Erkki Juhandile vanaema

PAUL TEEPERE't
ja avaldame kaastunnet
kõigile lähedastele.
Tiina perega Hallikivilt

Kaunid Jõuluseaded
Jõuluprae juurde
hea eestimaine kartul

Avatud: 7–21

tel/faks 601 1986, mobiil 52 45 191
Aiandi tee/Liilia tee 1, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

Kohvik-söökla
Viimsis
PAKUB TÖÖD
Kogemustega töökale ja
loomingulisele kokale
tööaeg 8-15
info tel 517 7150

Puudutuse kunst

Pehme mööbli tootja Viimsis võtab tööle
polsterdaja. Nõutav eelnev töökogemus. Tel
5627 3041 või inspro@hot.ee

Mälestame kallist

Lõike- ja potililled, kimbud, pärjad, seaded
Keraamika, loodustooted, kingitused

www.1partner.ee

Õmblusmasinate ja jalgrataste (ka nõukogudeaegsete) hooldus ja pisiremont. Tel
5382 4012.

Müüa loomasõnnikut 700-800 krooni, 15
tonni - 1300 krooni koos kohaleveoga.
Tel 51 58 433 või 6701290.

Omas majas

AKTE JUHANDI
11.08.1915 – 20.11.2005

surma puhul
Ärasaatmine 24.11.
Pärnamäe väikeses kabelis.

Viimsi Püha Jaakobi kogudus

Haabneemes Kaluri tee 3
Viimsi haigla ja Fertilitas erahaigla
sissepääsude vastas on avatud

mahe- ja tervisetoodete
kauplus Looduse Laegas

Oleme avatud E-R 10-17, L 10-14.
Tel 609 0492

Ilusalong

Küsi lähemalt:

Kaluri tee 5

Ootab oma endisi ja
uusi kliente
Juuksurid
Kosmeetik
Maniküürija-küünetehnik
(geelküüned, kangasküüned)

Pediküürija
Tselluliidiravi

Loodusteraapiline Dr.Hauschka
salongihooldus ja kosmeetikatooted nüüd ka Viimsis!

Avatud disaini- ja moesalong
Kaluri tee 5, Haabneemes

• rätsepatööd naistele ja meestele
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus
• parandustööd
Firmadele pakume logode
kujundamist ja tikkimisteenust,
vabaaja ja reklaamiriided.

Kosmeetik Kristel Väinsalu
Ilusalong, Kaluri tee 5
tel 601 6784, 51 86 225
www.drhauschka.de

Tel 630 6183 ja 529 8020
info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Tel 601 6784
Looduse aarded
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KÜTTEÕLI
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA
Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Rehvide müük ja paigaldus
Õlivahetus
Rohuneeme tee 2
Avatud E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Info ja tellimine
telefonidel
601 0645
601 0648
www.urgen.ee
AS Urgen Oil omab
pikaajalist kogemust
vedelkütuste müügil.

Tule veeda lõbus sünnipäev
või muu tähtpäev Pirita
Bowlingclub’is.
Selleks on meil pakkuda
erinevaid pakette nii lastele
kui ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon

6 300 120, 6 300 121
www.bowlingclub.ee
pirita@bowlingclub.ee

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

