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Jaan Lahe: «Viimasel ajal on palju
diskuteeritud selle
üle, mis on kiriku
põhiülesanne, ka
on küsitud, kas
kirik ei peaks
äkki oma ülesannet muutma.»

Loe lk 5

Leelo Tiisvelt: «Suurim
rõõm ühe kooli jaoks on
näha last inimeseks sirgumas ning jälgida, kuhu keegi oma eluteel jõuab.»

Loe lk 6
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SÕNUMID

Muinsuskaitseamet
tunnustas Viimsi valda
Viimsi vald pälvis tänavu muinsuskaitseameti tunnustuse valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu
eest.
Muinsuskaitseamet tõstab kord
aastas esile parimaid koostööpartnereid. Omavalitsuste puhul hinnatakse
kultuuripärandi väärtustamist ning
oma kodukandi rahvale hea eeskuju
näitamist.
Tunnustuse väärilised selguvad
ameti järelevalve- ja restaureerimisosakonna ning kollektiivse kooskõlastamise komisjoni koostöös.

Vaalakujud jõudsid
Viimsisse
Kaks näitusefotot – vasakpoolsel on jõukal järjel, parempoolsel fotol lihtne perekond. Rikka perekonna pea oli Maardu vallavanem Hermann Tagaväli ning see ateljeefoto on tehtud 1880. aastate lõpus. Teine pilt on tehtud taluõuel ning pildil on lihtne kaluripere Leppneemest. Pereisa nimi oli Aleksander Karjaherm.

Viimsi Koduloomuuseumis sai
valmis uus pidulik saal
Viimsi Koduloomuuseumis
sai valmis uus saal, mis on
mõeldud pidulikeks üritusteks, näitusteks ning kontsertideks. Pastelsetes toonides ruumi lihtsa, kuid piduliku sisekujunduse autor
on Õie Tilk.
Saali keskel olevad puust sambad on
saanud maalingu, mis eemalt vaadates
jätab marmori mulje. Samuti on kunstnik käsitsi maalinud ornamendid saali
seintele. Kokkuvõttes jätab saal väga piduliku, kuid samas oma mahendatud
valgusega väga sooja ja hubase mulje.
«See on meie kõige uhkem ruum,»
ei varja Viimsi Muuseumide direktor
Enna Sirkel oma vaimustust. «Saalis on
hea koloriit, mis sobib tervikuna meie
teiste ruumidega.»

Saali renoveerimine läks maksma
1,2 miljonit krooni, ehitajaks oli Reval
Restauraator.
Ürituste puhul mahutab saal kuni
150 inimest. «Meie suur soov ja unistus
on saada hea klaver – juba praegu on
saali vaatamas käinud mitmed professionaalsed muusikud, et uurida kontsertide andmise võimalusi,» ütles Sirkel.
Esimene üritus uues saalis oli näituse «Viimsi pildialbum enne 1940» avamine. Fotonäitus jääb saali püsivalt.
Enna Sirkeli sõnul on näitus eriline selle poolest, et kõik fotod on pärit Viimsi
Koduloomuuseumi kogudest.
«Üleval on üle saja pildi, kust külastajad võivad leida oma vanavanemaid,
sugulasi ja tuttavaid,» ütles Sirkel. Ta lisas, et fotodelt on huvitav jälgida Viimsi valla arengut – vanasti oli Viimsi Tallinnast kaugel asuv maakoht, nüüd on
peaaegu et linn, ainult veidi rohelisem.
Näitus on avatud neljapäevast laupäevani kella 12-17.

Merike Taal

13. oktoobril jõudsid Viimsisse
skulptor Seaküla Simsoni (pildil) valmistatud vaalakujud, mis paigutati
vallamaja, Viimsi Kooli ja muuseumi
juurde ning liiklustõkisteks Rannakalda tee ja Rohuneeme tee ning
Tuulepesa tee ja Rohuneeme tee ristumiskohta.
Vaalasid käis paika panemas
skulptor ise, kes varem on ajakirjanduses märkinud, et Viimsi Kooli ees
olevatel vaaladel saavad tublid koolilapsed mugavalt istuda ning päevikust oma häid hindeid vaadata.
Vaalad läksid kokku maksma
90 000 krooni.

Lubja küla rahvas arutab
aastaaruannet
3. novembril kell 16 on Viimsi vallavalitsuse saalis Lubja küla aastaaruande koosolek. Oodatud on kõik uued
ja vanad külaelanikud, koosolekul
osaleb ka valla juhtkond.
Lisainfot saab Lubja külavanemalt Elles Kristlepalt telefonil
5348 7220.

Volikogu kinnitas valla
arengukava

Sisekujundaja Õie Tilk tegi kõik
ornamendid käsitsi.

Saali sambad jätavad mulje, nagu
oleksid need marmorist.

Volikogu võttis septembri lõpus vastu
valla arengukava, mis sisaldab arengustrateegiat aastani 2020 ja tegevuskava aastateks 2006-2009.
Viimsi valla arengukavaga on
võimalik tutvuda vallamaja infosaalis
(I korrusel) volikogule selleks määratud kaustas või Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee.
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Viimsi
ettevõtjate
kokkusaamisest
Harjumaa on Eesti kõige
ettevõtjasõbralikum maakond. Viimsisse on ettevõtlusregistris registreeritud üle 3200 ettevõtte.
Loomulikult pole need
kõik suurettevõtted, siin
tegutseb ka ühemehe- ja
perefirmasid.
Veel mõned aastad tagasi oli Viimsi
väike – naaber tundis naabrit ja pea
kõik olid omavahel tuttavad. Samamoodi teati, kes mida oskab – olgu
siis summutit remontida või saapaid
parandada. Tänase linnastumise
juures hiilib sisse anonüümsus.
Naabreid vast veel tuntakse, kuid
küla teine ots jääb juba võõraks, rääkimata teisest rannikust.
Paljudes valdades ja linnades on
ettevõtluskojad või ettevõtjate ümarlauad, kus vahetatakse omavahel infot. Paljudel ühendustel on ligemale
kümneaastane ajalugu. Viimsis on
tehtud koostööd ja aetud ühiselt asju, kuid ametlikku ühendust ei ole.
Aeg oleks ka Viimsis moodustada ettevõtluskoda või ettevõtjate
ümarlaud. Nii saaksid omavahel
kohtuda tööandjad, olgu siis tegu
suurettevõtjate või ühemehefirmadega – eks probleeme ole kõigil.
Loomulikult pole see mingi võluvitsaga vehkimise paik, kus kõik probleemid saaksid lahendatud. Pigem
on see üksteisega tutvumise ja ühiste murede jagamise paik.
Näiteks kui keegi valmistab torude klambreid ja teine teeb vihmaveetorusid, siis kokku saades võiksid
nad saada juba sammuke edukamaks, sest saaksid müüa vihmaveetorusid koos kinnitustega.
Vallavalitsus on seisukohal, et
Viimsi ei ole Tallinna magala ja just
ettevõtluse toetamise ja koostöö
kaudu saame vähendada elustiili
«tööle Tallinnasse» ning hommikusi
autovoogusid. Kõigile oleks mugavam elada ja töötada samas vallas ja
nii kodu lähedal, et saab tööle minna tervisliku kõnniga.
Pime ja vihmane sügis on tulekul. Tavaliselt ongi siis õige aeg arupidamiseks.
Kenad Viimsi ettevõtjad – mida
te arvate mõttest tegutseda ja arutada koos?
Ettevõtlikud naised ja valla arendusnõunik Enno Selirand ootavad
teie arvamusi enno@viimsivv.ee.

Enno Selirand,

Viimsi vallavalitsuse arendusnõunik

VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
merike@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. Juulikuus
leht ei ilmu.
Peatoimetaja Merike Taal
tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium:
Urmas Arumäe, Anne Velliste,
Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas ja
Sven Harjo.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 6940.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus.
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Jäägem igaüks oma liistude juurde
Urmas
Arumäe,

vallavanem

P

raegune koalitsioon seadis eesmärgiks valida igasse külasse, alevikku
ja püsiasustusega saarele oma vanem (edaspidi kasutan lihtsustamiseks
neid ühendavaid termineid: küla ja külavanem).
Tänaseks on vallavalitsus külavanema valimised edukalt läbi viinud mitmes
külas. Lisaks on vallavalitsus innustanud
külaelanikke külaseltse asutama ja toetanud külaseltside tegevust.
Vallavalitsuse poolt vaadatuna ei olegi sellele alternatiivi, sest keegi ei suuda
paremini koondada ja esindada külaelanike huve, kui nende endi hulgast valitud teada-tuntud inimesed. Nii tekib vallavalitsusele külavanemast partner, kellega saare, küla või aleviku muredest
rääkida ja koos probleemidele lahendusi leida.
Viimasel ajal on esinenud mõningaid
külavanema või külaseltsi poolseid
puudujäämisi oma volitustest ja ülesannetest arusaamisel, mistõttu otsustasin
alljärgnevad selgitused paberile panna.

Külavanemal on palju kohustusi
Viimsi külavanem on vastavalt statuudile vähemalt 18-aastane, aus, sõnapidaja ja aktiivne elanik, kes kaitseb ja
esindab saare-, aleviku- või külaelanike
huve. Külavanema kulud kompenseeritakse vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale. Külavanem täidab ka vallavalitsuse mõningaid ülesandeid, milliste
täitmine on kokku lepitud külavanema
ja vallavalitsuse vahelise lepinguga –
seega on külavanem valla palgal.
Külavanema volitused lõpevad külaelanike poolt umbusalduse avaldamisega ja uue külavanema valimisega, samuti elukoha muutumisega või ka sel juhul,
kui külavanema suhtes jõustub süüdimõistev otsus kriminaalasjas või ta sureb. Loomulikult võib külavanem ka ise
oma ametist loobuda. Oluline on nimetada sedagi, et külavanema volitused
lõppevad ka tema valimisel Viimsi vallavolikogusse või tema nimetamisel Viimsi vallavalitsuse ametnikuks.
Külavanem teeb oma tööd külaelanikega kogunemiste kaudu, mis jagunevad külaelanike üldkoosolekuks ja külaelanike üldnõupidamiseks.

Külaelanike üldkoosolekul arutatakse küla seisukohalt olulisi küsimusi, samuti kuulatakse üks kord aastas külavanema tööaruannet ja vajadusel avaldatakse talle umbusaldust ning valitakse
uus külavanem. Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorrapunktid peavad olema ette teatatud vähemalt üks
kuu. Vallavalitsus korraldab vastava info avaldamise ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla elektroonilisel koduleheküljel. Külaelanike üldkoosoleku otsus on
vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt
50%+1 koosolekul osalenutest, kusjuures aleviku puhul mitte vähem kui 5%
ning külade ja saarte puhul mitte vähem
kui 10% vastava aleviku, saare või küla
täisealistest elanikest. Kui seda korda on
rikutud, on külaelanike üldkoosoleku otsused õigustühised.
Külaelanike üldnõupidamisel arutatakse külas jooksvalt esilekerkivaid probleeme, samuti võetakse vastu otsuseid
külaelanike üldkoosolekute kokkukutsumise vajaduse kohta ning üldkoosoleku
päevakorrapunktide kohta. Külaelanike
üldnõupidamiste kokkukutsumise kohta teeb otsuse külavanem, lähtudes külaelanike nõusolekust või reaalsest vajadusest. Kuna üldnõupidamiste reglementi statuudis ega ka teistes õigusaktides ei
ole sätestatud, tuleb kõigis muudes küsimustes (välja arvatud see otsus, kas
üldnõupidamine kokku kutsuda või ei)
lähtuda analoogiast külaelanike üldkoosolekuga.
Külavanema umbusaldamise avaldamise algatamiseks on tarvis vähemalt
20% vastava küla või saare täisealiste elanike kirjalik nõusolek (alevike puhul 5%).
Külavanem loetakse umbusaldatuks, kui
selle otsuse poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenutest, kusjuures alevike
puhul mitte vähem kui 10% vastava aleviku täisealistest elanikest ja külade ning
saarte puhul mitte vähem kui 40% vastava küla täisealistest elanikest.
Nii külavanem kui teised külaelanikud võivad ühe või teise seisukoha, idee
vms toetuseks allkirju koguda (allkirjade kogumisest kirjutasin Viimsi Teataja
selle aasta veebruarinumbris). Kordan
siinkohal üle allkirjade kogumise kõige
olulisemad tingimused. Inimesele, kellelt allkirja soovitakse saada, tuleb selgitada kogu asjaga seonduv ja see peab
olema ka kirjalikult esitatud. Inimestelt
allkirja väljapetmine selliselt, et asjast
räägitakse vaid seda, mis allkirja kogujale kasulik on, ongi pettus, ja selline allkirjade kogumise kampaania saab anda
ainult negatiivse tulemuse.
Külavanem vastutab isiklikult oma
ametikohustuste täitmise eest, mis on
statuudiga ja ka lepinguga ette nähtud.
Tal ei ole õigust oma volitusi delegeeri-

KÜLAVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED:
• osaleda sõnaõigusega Viimsi vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel, vallavolikogu
komisjonide koosolekutel ning nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse küla elu
ja arengut oluliselt puudutavaid küsimusi, sealhulgas valla arengukava koostamisel
• saada ning vahendada volikogult ja valitsuselt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni
• esitada volikogule (ka volikogu komisjonidele) ja valitsusele kirjalikke järelepärimisi
• korraldada infovahetust Viimsi vallavolikogu, vallavalitsuse ning külaelanike vahel
ja esitada külaelanike probleemid ja küsimused kirjalikult volikogule või valitsusele
arutamiseks
• teavitada valitsust alevikus või külas elavatest abivajajatest ning võimalusel korraldada nende abistamist
• näidata üles aktiivsust ja propageerida külaelanike omaalgatusvõimet, juhtida ja
organiseerida külas üritusi ja ühistegevust
• olla kursis valla, maakondlike ja üleriigiliste küla ja kodukandi liikumist puudutavate õigusaktide, päevakajaliste probleemide ja üritustega
• koostada küla arengukava ja esitada see valitsusele vastuvõtmiseks
• jälgida Viimsi valla avaliku korra eeskirjast, heakorra eeskirjast ning koerte ja kasside pidamise eeskirjast kinnipidamist ning korraldada heakorratöid külas
• teatada külas ilmsiks tulnud korrarikkumistest ja kuritegudest valla konstaablile
ning toimunud olulistest sündmustest vallavanemale või abivallavanematele

Kelvingi külavanem Ants-Hembo
Lindemann on üks kauaaegsemaid
ja aktiivsemaid külavanemaid.

da näiteks külaseltsile. Viimasel ajal kipub korduma, et külaselts esineb avaldustega külaelanike nimel, külavanem
jälle külaseltsi nimel või et külavanem
võtab sõna külaelanike nimel (á la kogu
küla on vastu või poolt) ilma, et ta oleks
selleks külaelanikelt näiteks üldnõupidamisel nõu küsinud.

Külaselts ei esine külaelanike nimel
Külaselts on mittetulundusühing,
mille liikmeks võib olla iga teovõimeline
füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab seltsi põhikirja ja soovib osaleda kü-

laseltsi töös. Just seepärast, et külaseltsi
liikmeks ei ole kunagi kõik külaelanikud,
et liikmeks võivad olla ka juriidilised isikud ja isikud, kes ei pruugi vastava küla
territooriumil elada, ei ole külaseltsil õigust esineda külaelanike nimel ja võtta
endale külaelanike üldkoosoleku või üldnõupidamise rolli.
Seda kahjuks aga tehakse ja nii on
juhtunud, et näiteks külaseltsi kümmekond liiget koostavad külarahva nimel
seisukohti, esitamaks neid avalikkusele.
See on ebademokraatlik ja väga vildakas
praktika ja loodetavasti aitab käesolev
artikkel sellist praktikat muuta. Ilma
mainimatagi peaks olema selge, et selline rollide segiajamine ei too kaasa midagi muud kui õigustühised otsused ja
soovimatud tagajärjed.
Külaseltsid tegelevad üldjuhul kohaliku elu edendamise ja muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamisega
küla huvides. Nii on tavalisteks külaseltside põhikirjalisteks eesmärkideks külaelu korraldamine ja edendamine ning
heakorrale ja infrastruktuuride arendamisele kaasaaitamine.
Korraldatakse kohaliku elu edendamiseks üritusi, seminare ja kokkutulekuid, koostatakse fondidele ja programmidele projektitaotlusi jms. Külaseltsid
poliitikaga ei tegele, selleks on erakonnad või valimisliidud. Ka külavanem ei
ole poliitik.
Loodetavasti on eelkirjutatust kasu
nii külade kui kogu Viimsi valla arenguprotsesside korrastamisel. Külarahval on
külas võim, külavanemal on omad ülesanded, külaseltsil jälle omad, nagu ka
vallavolikogul ja vallavalitsusel. Jäägem
igaüks oma liistude juurde.

KIRJAD
Valgustus Haabneemes
Teen ettepaneku valgustada Viimsi
haigla bussipeatuse taga asuv park.
Õhtuti ja hommikuti on seal nii pime,
et ei näe bussi peale minna ega tulla.
Kas see on mõeldav?
PIRET MERE

Kommunaalameti juhataja Indrek
Mäeküngas:
Viimsi haigla bussipeatuste tagused
Kaluri tee 1 ja Ravi tee 2 kinnistud on
ärimaa sihtotstarbega eraomanduses
olevad kinnistud. Omaniku tahtel võib
tekkida sinna hoonestus. Vald on tellinud bussiterminali projekti. Terminal
peaks valmima 2007. aastal. Asukohaks peaks olema Ravi tee sõiduradade vahel olev ala. Täpsema paigutuse
määrab Haabneeme aleviku
osaüldplaneering ning tööprojekt.

Kulunud teekattemärgistus
Kulunud teekattemärgistus tekitab liiklusohtlikke olukordi mõlemal Viimsi
ringil. Statoili ringil eiratakse Randvere
teed pidi sõites parempöörde rada Statoili ja Säästumarketisse, kuna pidevjoon on kulunud olematuks ja asfaldil
pole näha ka parempöörde märki. Veel

hullem on olukord Viimsi Marketi ringil, kus mõned Randvere teed pidi linna poole sõitjad suunduvad kiirust vähendamata üle kustunud pidevjoone
Rohuneeme teelt tulijate ritta. Enne
mõlemat ringi on küll vastavad liiklusmärgid, kuid selgelt nähtav pidevjoon
on ikkagi veenvam ja ka õnnetuse puhul pole vaja süüdlast kaua otsida.
Millal võib oodata teekattemärgistuse uuendamist? Kui teekattemärgistus ei kuulu valla kompetentsi, siis millal võtab vald ühendust maanteeametiga, et teekattemärgistus korda saada?
LEMBIT TUKK

Indrek Mäeküngas:
Vaatamata Põhja regionaalse maanteeameti poolt teostatavale riigimaanteede järelevalvele on jäänud teede märgistamine tõepoolest unarusse.
Pöördusin 11. oktoobril sel teemal
maanteeameti juhataja asetäitja ja järelevalveinseneri poole. Loodetavasti
näeme tulemust peatselt.

Tänavavalgustus Aiandi teel
Kas on plaanis paigaldada Aiandi tee
lõppu ka tänavavalgustus? Nüüdsel
ajal on seal juba väga pime. Seal pole
ühtki lampi! Kuna Aiandi tee 28 maja-

de juures puudub ka korralik kõnnitee,
siis on seal väga ebaturvaline jalgsi liigelda, eriti pimedal ajal. Autojuhid kihutavad ja ei märka isegi seal olevat
ülekäigurada. Palun võtke midagi ette,
pole vaja oodata esimese õnnetuseni!
ANNELI LUKNER

Indrek Mäeküngas:
Valla 2007. aasta eelarve projektis on
kavandatud Aiandi tee kergliiklustee
(koos välisvalgustusega) projekteerimine ja ehitamine. Loodame eelarve
vastuvõtmisele ning kavandame ehitama hakata 2007. aasta juunis. Seni
saab kommunaalamet teavitada politseid vajadusest tõhustada liiklusjärelevalvet Aiandi teel.

Tennisetrennid Viimsis
Kas kusagil Viimsis saab teha tennisetrenni?
TRIINU TOOMSALU

Valla spordimetoodik Tiia Tamm:
Kahjuks ei selgu küsimusest, kas tennisehuviliseks on laps või täiskasvanu.
Igal juhul annan Viimsis tegutsevate
treenerite kontaktnumbrid, et saaksite ise ühendust võtta: Alo Ojassalu
Tenniseklubi, treener Kristjan Pakk tel

5622 6004; Evald Kree Spordimaailm, treener Ülle Milk tel 52 76 588.
Mõlema klubi treeningud toimuvad
Haabneemes, Viimsi spordihallis.
Treenerite kontaktnumbrid on üleval
ka valla portaalis. Kuna paljudel klubidel ei ole veel treeningtunnid paika
pandud, on seal eelmise hooaja tunnid, kuid treenerite kontaktid kehtivad.

Randvere lasteaia järjekord
Viimsi vallas avatakse kuuldavasti uus
lasteaed Randvere teel. Küsimus siis
selline – millal saab lapsi sinna järjekorda panna.
MERLE LEIM

Haridus- ja noorsooameti juhataja
Kadi Bruus:
Vastuseks teie pöördumisele teatame,
et te täidaksite sooviavalduse MLA
Viimsi Lasteaias. Võite minna Piilupesa, Leppneeme, Pargi või Püünsi lasteaeda ning esitada sinna avalduse, kus
märgite, et soovite kohta Randvere lasteaias. Kaasa tuleb võtta lapse sünnitunnistuse koopia. Lisainformatsiooni
saamiseks palume võtta ühendust haridus- ja noorsooametiga tel 606 6868,
kadi@viimsivv.ee või eva@viimsivv.ee
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Järgmisest aastast
hakkab toimima
korraldatud jäätmevedu

Toivo Kratt,

abivallavanem

T

uleva aasta 1. jaanuarist hakkab
vallas kehtima uus jäätmeveo
kord, mis vallaelanikele tähendab
korraldatud jäätmevedu. Seda hakkab
korraldama avaliku konkursi võitnud AS
Cleanaway, kellega vald sõlmis lepingu
19. oktoobril.
Kõik jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel päevast, mil jõustub ainuõiguse võitnud jäätmevedaja korraldatud
jäätmeveoluba ning valla ja vedaja vahel sõlmitud leping. Viimsilaste jaoks tähendab see seda, et järgneval kolmel
aastal tellivad kõik jäätmevaldajad teenuse AS-lt Cleanaway.
Klienti huvitab korraldatud jäätmeveo puhul eelkõige hind. Tavaliselt arvatakse, et küllap monopoliseisundi saavutanud vedajafirma võib nüüd hinna lakke kergitada. Tegelikult on vald vedajale ette andnud piirhinna, mille on kinnitanud volikogu, ja konkursi võitja on
soodsaima hinna pakkunud firma.
Näiteks hakkab Cleanawayl 140 l
konteineri üks tühjendus maksma 55
krooni ja 50 senti ja 240 l konteineri
tühjendus 66 krooni ja 10 senti, mis on
praegusest Cleanaway hinnakirjast umbes 15% odavam. Suuremate konteinerite (600 l ja 800 l) puhul on ühe konteineri tühjenduse hind vastavalt 102
krooni 70 senti ning 120 krooni ja 40
senti.
Üleminekuga uuele korrale on vallaelanikelt laekunud hulk küsimusi, mis
korduvad ja korduvad. Siinkohal kasutame võimalust ja vastame neile.

Mis muutub seoses uue korraga?
Kõige rohkem muutub olukord selle
inimese jaoks, kellel seni polnud jäätmeveo lepingut. Tuleb harjuda mõttega, et
kord kuus esitatakse prügiveo arve.
Muutub ka see, et tulenevalt jäätmeseadusest määratakse kindlaks veo sagedus.
Seega pole enam ise võimalik tellida
prügiautot.

Mille alusel lõpetatakse kehtivad
lepingud, kui lepingu osapooled
selleks soovi ei avalda?

Vastavalt jäätmeseadusele katkestab
kehtivad lepingud avalikul konkursil ainuõiguse võitnud jäätmevedaja korraldatud jäätmeveoloa kehtima hakkamine. Alates sellest hetkest kaotavad kõik
ülejäänud jäätmevedajad õiguse vedada
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid antud piirkonnas.

Kas on võimalik saada vabastust?
Põhimõtteliselt seadus omavalitsusele selle võimaluse jätab, kuid selleks on
vaja esitada vallavalitsusele avaldus. Igat
avaldust menetletakse eraldi. Avaldaja
peab tõestama, et ta on võimeline oma
majapidamises tekkivaid jäätmeid ise
käitlema, s.t üle andma nõuetele vastavale prügilale. Selleks tuleb esitada vallavalitsuse ametnikule kindlaksmääratud
aegadel prügilatšekid. Vabastuse saamisel ei tohi sõlmida lepingut teise vedajaga. Õigupoolest tähendab see, et ühes
piirkonnas, antud juhul siis Viimsis, tohib sõita ainult ühe firma prügiauto.

Kui biolagunevad jäätmed kompostitakse, kas siis on võimalik
tellida prügivedu harvem?
Tuleb arvestada, et lahtiselt tohib
kompostida vaid puulehti, oksarisu ja
aiakoristusjäätmeid. Toidujäätmeid tohib kompostida vaid kompostimisnõudes. Samuti tuleb harjuda mõttega, et
enamikku majapidamises tekkivaid jääke ei tohi põletada. Siinkohal tuleb rõhutada, et igasugused erisused tüüppaketist lahendatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi. Seepärast on väga oluline,
et inimesed tuleksid aktiivselt lepinguid
sõlmima.

Miks ikkagi sõlmida uus prügiveoleping?
Lepingu sõlmimine on eelkõige hea
jäätmevaldajale endale. Lepingu sõlmimisel saab ta valida endale kõige sobivama paketi, vastasel juhul rakendatakse tüüppaketti, mis ei pruugi olla kõige
soodsam. Lepingu mittesõlmimine ei vabasta kohustusest maksta esitatud arveid, sest vastavalt jäätmeseadusele on
kõik piirkonna elanikud automaatselt
korraldatud jäätmeveoga liitunud, s.t
neile esitatakse arve ka siis, kui lepingut
ei ole.
Anname edaspidi Viimsi Teatajas üksikasjalikuma ülevaate praktilistest tegevustest, mis üleminekuga uuele korrale
kaasnevad. Informatsiooni saab ka kommunaalameti telefonilt 606 6853.

Viimsi Teataja peab jõudma
igasse postkasti

H

aabneeme postkontor palub
ühendust võtta nendel vallaelanikel, kellele ei tule Viimsi Teataja koju. Vallaleht peaks tasuta jõudma
igasse peresse, kuid need aadressid, mis
on postkontorile teadmata, ajalehte paraku ei saa.
Postkontori vastutav klienditeenindaja Laine Maripuu ütles, et postkontorisse peaksid oma aadressi kindlasti teatama uued elanikud. «Märku võiksid
anda ka need inimesed, kellele leht on
muidu käinud, aga mingil korral pole
postkasti laekunud,» ütles ta.
Postkontor ootab kõnesid telefonil
601 1307.
Viimsi Teataja tiraaž on 6780 eksemplari, millest vallaelanike postkastidesse viiakse 6500 lehte. Ajalehed on
saadaval ka vallamajas, raamatukogus
ning 60 lehte saadetakse eraldi Prangli
saarele. Elektrooniline ajaleht on valla
kodulehel www.viimsi.ee.
Ajaleht ilmub iga kuu viimasel reedel, 11 korda aastas. Juulis leht ei ilmu. (VT)

Arvestades valla elanike järjest suurenevat arvu ja nõudlust tihedama bussiliikluse järgi, on reiside arv päevas tõusnud 73-ni

Liinibuss sõidab Viimsi ja Tallinna
vahel 73 korda päevas
Linnaliini 1A sõidugraafikut on aegamööda muudetud inimestele võimalikult mugavaks, tänu sellele on reiside
arv Viimsi-Tallinna liinil tõusnud argipäeviti 73-ni.
«See on väga tihe liiklus,» nentis valla kommunaalameti juhataja Indrek
Mäeküngas. Sõitude arvu tõsteti viimati
16. oktoobril, mil lisandus veel kümme
reisi. Sellest tingituna muutus ka bussi-

de sõidugraafik, mis põhjustas vallasiseste liinide sõidugraafiku muudatuse.
«Kuna vallas on kindel arv busse ja
bussijuhte, pole meil kahjuks võimalik
korraldada nii, et igal linnaliini bussil
oleks vastas vallabuss,» ütles Mäeküngas. «Ooteajad kindlasti jäävad, samuti ei saa sobi hommikune sõiduplaan
kõikidele inimestele ideaalselt. Ikka
hakkab kellelgi töö sellisel ajal, et ta ei
saa väga kiiresti ja mugavalt kohale.»

Viimsi vallas korraldab ühistransporti MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, kes on saanud Tallinna Autobussikoondisega kokkuleppele, et argipäeviti sõidavad liinil 1A uued, puhtad,
ilusad ja mugavad bussid. Samuti on
piltootprojektina käivitunud ühispileti
süsteem Tallinnaga. Järgmise aasta kevadel lähevad samale süsteemile üle
Ida-Harjumaa vallad ja Maardu linn.
(VT)

Viimsi mõisapargi minevik, olevik ja tulevik
Viimsi mõisapark on vallaelanikele südamelähedane paik, sest selle asukoht
valla peamise sissesõidu juures on kui
visiitkaart, mis tekitab meie külalistele
esmamulje. Samas iseloomustab mõisaparki omamoodi salapärasus – seda
nii päevasel kui ka hämaral ja pimedal
ajal.
Võimsate põlispuude domineerimine loob eraldatusetunde igapäevaaskeldustest ja liiklusmürast. Pimedal ajal tekitab pargivalgustite külm valgus nii
uudishimu ja ahvatlust parki minna kui
ka mõningast pelgu selle ees.
Praegu on mõisapargi valitseja ning
haldaja keskkonnaministeeriumi struktuuriüksus Harjumaa keskkonnateenistus. Muinsuskaitselist järelevalvet teostab pargis muinsuskaitseamet.
Vald soovib aga mõisaparki enda
valdusesse, et oleks õiguslik alus teha
investeeringuid pargi arendamiseks
ning saaks kujundada sellest veelgi kaunima koha.
Pargi minevikku pole seni põhjalikult ja süsteemselt uuritud. Seetõttu
oleme sõlminud lepingu muinsuskaitseliste eritingimuste saamiseks. Eritingimused on põhjalik ajaloolist uuringut
käsitlev dokument, mille kinnitab muinsuskaitseamet ning mis on üks oluline
lähtealus pargi rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Praeguseks on koostatud 12,5 hektari suuruse mõisapargi maa-ala geo-

Vana mõisa ajalooline allee on
praeguseks rohtu kasvanud. Vald
tahaks aga taastada mõisapargi
endisel kujul.
deetiline alus, millega on mõõdistatud
iga puu ja põõsas.
Tallinna botaanikaaed koostab valla tellimusel geoalusele pargi dendroloogilise hinnangu, millega inventeeritakse puittaimestik ning koostatakse
dendroloogiline plaan ja haljastuslik
ekspertiis. Asjaomaste ametitega kooskõlastatult saab vald eelseisval talvel
maha võtta üksikud lootusetult haiged
(ning teisi puid nakatada võivad) ning
inimestele ohtlikud puud.
Pargis on mitmeid huvitavaid ning
Eestis eksootilisi puuliike, näiteks punaselehine pöök ja harilik pöök. Mär-

gata on ka mitmeid hästi selgelt loetavaid taimerühmade istutusskeeme ja
maastikuaiale omaseid istutusviise
(kaks või enam puud ühes istutusaugus
ja viltu istutatud puud).
Viimastel aastatel on vald pidanud
oluliseks pargi head käekäiku ja tegutsenud ka selle heakorra ja väljanägemise parandamise nimel. Alates 2003.
aastast on parki regulaarselt niidetud
ja võetud maha mõningaid haigeid ja
ohtlikke puid. Sel aastal niideti parki
kolm korda. Kaks aastat tagasi rajati
pargivalgustuse esimene etapp, tänavu.
oktoobris sai valgeks pargi idakülg ehk
Hämariku teega piirnev ala. Rajada
jääb veel allee valgustus ning koostöös
mõisa omaniku kaitseministeeriumiga
mõisahoone fassaadivalgustus.
Pargis on omaette vaatamisväärsuseks kolm tiiki, suur ühenduskraav ning
kaskaadina langev vete ülevool ülemisest tiigist alumisse. Tahame ka need
rajatised korrastada ning oleks vahva,
kui lisaks praegu tiikides pesitsevatele
partidele tuleks sinna elama teisigi linnuliike.
Veel sel aastal tahame välja kuulutada mõisapargi ideekonkursi, et saada
huvitavaid ideid pargi projekteerimiseks
ning edasiseks rekonstrueerimiseks valla esinduslikuks puhkealaks.

Indrek Mäeküngas,

kommunaalameti juhataja

Vargad võivad liikuda vana kiirabiautoga

Haabneeme postkontori klienditeenindaja Karin Suu ja juhataja
Kaija Sarkans soovitavad vallaelanikel postkontoriga ühendust võtta, kui vallaleht ei peaks kohale
jõudma.

Politseile on laekunud vihjeid, et Viimsis võivad veljevargad ringi sõita vana
kiirabiautoga. Vanemkonstaabel Jelena
Vimberg palub olla inimestel tähelepanelik ja oma kahtlustest politseile teada anda.
Vimbergi sõnul on ta ise näinud veneaegset kiirabiautot liikumas Lasnamäel, kuid mitte Viimsis. «Auto puhul
torkas silma, et see polnud operatiivsõiduki värvides, kuid hädaabi telefoninumber 112 oli küljele kirjutatud,» lausus ta. «Kui inimesed näevad sellist
kahtlast kiirabiautot, siis palun teatada
sellest politseile.»
Veljevargusi on Viimsi kandis kolme
kuu jooksul vähemaks jäänud, kuid
kord kahe nädala jooksul on politsei ikka mõne juhtumi registeerinud.

Politseile teeb viimasel ajal rohkem
muret see, et inimesed on harjunud elama nagu külas. «Koduuksed on lahti,
võtmeid hoitakse mati all ning uste ees
on vanad lukud,» ütles Vimberg. Ta lisas, et praegusel ajal ei saa niimoodi
käituda, inimesed peavad oma kodupaiga turvalisemaks muutma. Konstaabel tõi näite hiljutisest juhtumist, kus
omanik hoidis võtmeid garaaži kõrval,
mistõttu kurikaelad said hõlpsasti võtmega garaažiukse avada ja sealt varastada.
Seoses hiljutise mopeedivargusega
Viimsi Marketi juures soovitab Jelena
Vimberg hoida mopeede võimalikult
poodide uste lähedal või kohtades, kus
on jalgrattahoidjad.
«Kui mopeedil on signalisatsioon,

siis reeglina on see nii nõrk, et neil, kes
tulevad mopeedi varastama, on kerge
see kahjutuks teha,» ütles ta. «Kui mopeedi on vaja parkida, siis võiks sõiduriista jätta sinna, kus käib rohkem inimesi, näiteks kaupluste välisuste juurde.»
Politseil on veel paar palvet. «Majaomanikel palume panna oma eramutele kindlasti peale numbrid, et vajadusel
leiaksid operatiivsõidukid õige koha kiiresti üles,» ütles Vimberg «Oleme sõitnud läbi mitmed Viimsi külad ja olukord on selles osas kurb.»
Seoses hiljuti Keilas toimunud laste
vägistamisjuhtumitega palub politsei
lastevanematel olla oma laste suhtes
praegu eriti tähelepanelikud ja kohusetundlikud. (VT)
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Rannapere pansionaat laieneb

SÕNUMID
Viimsi esimene vallavanem saab 71-aastaseks
Pärast Eesti taasiseseisvumist Viimsi
esimeseks vallavanemaks valitud AntsHembo Lindemann saab 1. novembril
71-aastaseks.
Aastatel 1990-1996 oli ta Viimsi
vallavolikogu esimees ja ühtlasi ka vallavanem. Lindemann on olnud vallavolikogu I, II ja IV koosseisus.
Kelvingi külavanemaks valiti Lindemann 2004. aastal ning seda ametit
peab ta siiani.

Maakondlik
projektikonkurss
Harju maavalitsus kuulutas välja projektikonkursi maakondlike kultuuri- ja
noorsooürituste läbiviimiseks järgmisel
aastal.
Projekte võivad esitada kõik juriidilised isikud – kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste asutused
ja mittetulundusühingud. Projektikonkursi eesmärgiks on toetada maakondlike kultuuri- ja noorsoovaldkonna
ühisürituste läbiviimist Harjumaal.
Projektide läbiviimise aeg on 1.
jaanuar – 31. detsember 2007. aastal.
Taotlused esitatakse Harju maavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonnale
(Roosikrantsi 12, Tallinn 15 077) 1.
novembriks 2006.
Taotluse vormi ja ühisürituste korraldamise korraga on võimalik tutvuda
Harju maavalitsuse kodulehel
www.harju.ee valides Teabe alajaotusest Kultuuri info lingi.

Rannapere pansionaat loodab järgmise aasta lõpuks
valmis saada juurdeehituse,
millega luuakse veel 40
kohta. Pärast seda oleks vanadekodu ülesandeid täitvas pansionaadis kokku
sada kohta.
«Huvi ja nõudlus pansionaadi-hooldekodu teenuse järele on olemas ja kasvab kogu aeg – elanikkond ju vananeb,»
ütles pansionaadi tegevdirektor Peeter
Saar. «Praegugi on järjekorras hulk inimesi.»
Praegu elab pansionaadis 51 eakat
inimest. Kõik nad elavad rõduga tubades, kus neil on teler, dušinurk ja tualett.
Tuppa on võimalus ka arvuti üles seada.
Saare sõnul üks elanik seda võimalust ka
kasutab, tõsi küll, mitte internetis surfamiseks, vaid lihtsalt mängimiseks.
Kuutasu on pansionaadis praegu
9500 krooni. Saare sõnul pole seda palju, arvestades pakutavaid teenuseid – lisaks korterile ja ööpäevasele teenindusele saavad elanikud kord nädalas kasutada sauna, nende pesu pestakse ja parandatakse, lisaks soe söök kolm korda
päevas.
Ärksamad elanikud käivad samas
hoones asuvas Viimsi päevakeskuses huviringides ning voodihaiged viiakse ilusate ilmadega ratastoolis või sobiva abivahendiga terrassile. Päevakeskuses saavad pansionaadi elanikud osaleda sealsete ringide tegevuses, lisaks näidatakse
kodukino, korraldatakse ekskursioone,

K
Ats otsib kodu
Rannapere pansionaadis on praegu
hoiul nelja-aastane kõuts Ats, kes elab
koridoris, kuid vajab uut kodu. Kes tahaks aidata omanikuta jäänud kiisut,
võtke palun ühendust Viimsi päevakeskuse juhataja Valli Vainoga tel
601 1339 või valli@rannapere.ee.

aprillis ning valmima peaks uus osa järgmise aasta lõpuks. Uusi elanikke on pansionaat valmis vastu võtma 2008. aastast. Praeguseks on pansionaat saanud
põhimõttelise kooskõlastuse pankadelt,
kuna ehitust rahastatakse laenude abil.
Kokku läheb kogu projekt maksma 18,5
miljonit krooni.

Helmi tuli kodumaale
vanaduspõlve veetma

Rannapere pansionaadi juhataja
Peeter Saare sõnul on oma valla
inimesed pansionaadi elanike hulgas vähemuses, kuigi võiks olla
vastupidi. Kümnendik pansionaadi
elanikest on väliseestlased.
tegeldakse ravivõimlemisega, tegutseb
käsitööring jm.
Saare sõnul on nendel pansionaadi
elanikel, kes ise liiguvad, lähiümbruse
infrastruktuur hästi mugav – pansionaati ümbritseb ühe hektari suurune maaala, kus on hea jalutamas käia, 300 meetri kaugusel on perearstikeskus, poed, apteek, pank, postkontor, ning ärksamad
vanurid käivad ka Viimsi SPAs.
Peeter Saar ütles, et vanadekodu koha valimisel arvestavad sugulased väga
sellega, kui mugav on vanainimest külastamas käia, teisalt ei taha inimesed
oma kodukandist kaugele minna.
Pansionaadi II korruse läänetiiva
juurdeehitust alustatakse järgmise aasta

Nagu paljude eestlaste saatuseks oli
sõja ajal võõrsile põgeneda, nii sattus ka
Helmi Särg (86) 1944. aastal sõjakeerises esiti Rootsi ning hiljem edasi Kanadasse, kus ta elas aastaid eestlasest abikaasaga Torontos.
Eelmisel aastal otsustas Helmi lõplikult Eestisse tagasi tulla. «Esimest korda käisime Eestis siis, kui keegi veel välismaalt siia ei pääsenud, 1971. aastal,»
meenutab Helmi. Viisade saamine oli tol
ajal ülikeeruline, kuid pika asjaajamise
peale õnnestus neil abikaasaga Eestis ära
käia. Pärast seda jätkus tihe suhtlus Eestis elavate sugulastega.
Mõte veeta vanaduspõlv kodumaal
oli Helmi sõnul tal kogu aeg. Otsus sündis kaks aastat tagasi, kui tervis oli vilets,
mees oli läinud juba manalateele ning
Torontos oli meeletult kuum suvi. «Istusin siis öösel rõdu peal ja pidasin plaani.... ning otsustasin Eestisse tulla,» rääkis Helmi.
Tänavu 5. detsembril täitub Helmil
esimene aasta ajast, kui temast sai Rannapere pansionaadi elanik, ja seni on ta
rahul. «Pole midagi kurta, ainult uut rõdu tahaks,» naeris ta.
Helmit aitas kodumaal onutütar, kes
käis läbi mitmed Tallinna ümbruskonna
vanadekodud, kuid arvas, et just Viimsis võiks eakale sugulasele meeldida.
«Meri on siin ligidal, poed on ligidal,»

Helmi Särg tuli Viimsisse Torontost.
loetles Helmi praeguse elukoha plusspooli.
Helmi lõpetas noore neiuna Pärnu
kaubanduskooli ning töötas Torontos
pikka aega ühes suures kataloogifirmas,
kus ta juhtis krediidiosakonda. «Mul oli
osakonnas 40 inimest, nende hulgas 10
erinevat rahvust, ning sama palju oli erinevaid vaateid elule,» meenutas ta. Kuna töö nõudis kiirust ja täpsust, siis juhtus töötajail ikka apsakaid. Probleemide
puhul tuli aga iga töötajaga rääkida erinevalt, sõltuvalt rahvusest tulenevast
temperamendist – kellele vaikselt öelda,
et töös oli vigu, kellele pidi asja selgitama valju häälega. Aga nüüd, tagasi kodumaal, naudib Helmi rahulikku vanaduspõlve. (VT)

Kokkuvõte visiidist valla saartele

okkuleppel regionaalminister Jaan
Õunapuuga korraldas vallavalitsus
merereisi, et tutvuda Naissaare,
Aegna ja Prangli elu-oluga. Kui Naissaarel ja Aegnal on probleemid enam-vähem sarnased, siis Prangli oma väljakujunenud kogukondliku elulaadi ja asustusega erineb teistest veidi. Siiski on
saartel teatud ühiseid probleeme, mille
lahendamiseta elu seal edasi ei lähe.
Tähtsaim neist on sadamate väljaarendamine.
Viimsi valla seisukoht on, et saartel
elavad samasugused Eesti Vabariigi kodanikud kui mandril ja neil on samasugused õigused teiste kodanikega, sealhulgas liikumisvabadus ehk näiteks õigus

saada takistusteta tööle ja tagasi koju.
See tähendab, et sadamad asustatud väikesaartega ühenduse pidamiseks ei ole
mitte mingi luksus, vaid need on ühendustee sillapostid ja nende vahel sõitev
praam on maantee pikendus.
Sellest tulenevalt on valla arvates
saartega ühenduse pidamine (nii praamiühendusega seotud kulud kui ka sadamate ehitamine) riigi, mitte kohaliku
omavalitsuse kohustus. Kohtumisel ei olnud regionaalminister Jaan Õunapuu
sellele mõttele vastu ning edaspidiste läbirääkimiste käigus selgub, kuidas need
kulud edaspidi jagatud saavad.
Teine oluline teema on elektrivarustus. Peerutule ja diiselgeneraatoriga saab

hakkama teatud piirini. On räägitud tuuleenergiast ja päikeseenergiast ja
kombijaamadest ja muust, aga tundub,
et elektrikaablit vedamata me saartel
hakkama ei saa. Ka selles küsimuses on
sõna kaasa rääkida regionaalministril, et
tagada saarlastele regionaalne areng
võrdselt mandri inimestega.
Räägiti ka muudest asjadest, aga
kokkuvõtvalt võib öelda, et kui ühendus
saartega on tagatud ja elektrivarustus samuti, on elu saartel oma kauni ja puhta
looduse taustal vägagi elamisväärne, kui
mitte öelda, et luksus.

Urmas Arumäe,

vallavanem

Sünnid ja surmad
Septembris registreeriti Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel 119 lapse sünd, surmaakte
koostati kokku 86.
Poisse sündis 64 ja tütarlapsi 55.
Esmasündinuid oli 52, teisi lapsi 44,
kolmandaid 21, neljandaid ning viiendaid üks. Sündis üks paar kaksikõdesid, pere teise ja kolmanda lapsena.
Surmaakte koostati kokku 86,
kusjuures mehi suri 41 ja naisi 45.
Õnnetusjuhtumi läbi suri üks inimene. Lahkunute keskmine vanus oli 72
aastat. Mehed elasid keskmiselt 64ja naised 80-aastaseks. Registreeriti
24 ja lahutati 11 abielu. Nime
muutmiseks esitas avalduse neli inimest.

Naissaare saarevanem Peedo Lehtla, ainus saare püsielanik ning rongijuht ühes isikus.

Rannapere pansionaat
otsib hooldusõdesid
Keda huvitab hooldusõe töö, võib pöörduda Rannapere pansionaadi poole,
kus vajatakse hooldusõdesid. Soovijad
saavad väljaõppe kohapeal. Lähemat
infot saab pansionaadi tegevdirektorilt
Peeter Saarelt tel 609 1394,
518 9838, e-post: ranna@uninet.ee.

Mitmetes bändides kaasa teinud vallavanem Urmas Arumäe proovis Prangli kiriku orelit. Arumäe ootamatust
etteastest on üllatunud (vasakult) siseministeeriumi nõunik Sulev Lääne, regionaalminister Jaan Õunapuu,
Prangli saare vanem Valter Puuström, regionaalministri nõunik Merike Metstak, Prangli saare elanik ja kohalik ettevõtja Lembit Tammsaar ning abivallavanem Toivo Kratt.

Regionaalminister Jaan Õunapuu
ostis Prangli poest kaasa head odavat teed.
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Püha Jaakobi kiriku uus õpetaja on Jaan Lahe
Alates oktoobri keskpaigast
on Püha Jaakobi kirikus
ametis õpetaja Jaan Lahe.

di teadust. Õppejõuna tahan ma ka jätkata, kuid kavatsen lähiajal oma loengukoormust tugevalt vähendada, et jätkuks
aega oma pere, Viimsi koguduse ja doktoritöö jaoks.

Milline on teie varasem ametikäik?

Miks tulite just Viimsisse ja mida
peate siin töötades esmatähtsaks?

Sündisin 1971. aastal Tallinnas. Olen
teeninud eri kogudusi Tallinna ümbruses alates üliõpilaspõlvest, ja kui ma õigesti mäletan, pidasin oma elu esimese
jumalateenistuse 1991. aasta suvel Harju-Madise kirikus, kus pidin asendama
sealset õpetajat. 1996-1997 olin praktikal Kuusalu koguduses ja töötasin seejärel lühikest aega Leesi koguduse diakonina. 1999. aaastal pastoraalseminari
õppima asudes alustasin prooviaastat
Keila koguduses. Et Keila õpetaja pidi
hooldama ka Paldiski kogudust, tuli mul
käia sealgi jumalateenistusi pidamas.
Kuus aastat tagasi lõpetasin pastoraalseminari ja mind ordineeriti Paldiski koguduse õpetajaks, kes olen olnud kuni viimase ajani.

Kus te õpite ja kus ja mida õpetate?
Olen lõpetanud EELK Usuteaduse
Instituudi, seejärel Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja kaitsnud samas magistrikraadi. Praegu olen Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant ja kirjutan doktoritööd Uue Testamendi teaduse vallast.
Õpetan samal ajal Tallinna Ülikoolis
võrdlevat usundilugu ja EELK Usuteaduse Instituudis lisaks veel Uue Testamen-

Mingil ajal ammendab end iga töökoht ja nõnda tundsin ma juba mõnda aega, et peaksin vahetama kogudust. Viimsi Püha Jaakobi kogudus kuulutas õpetajakoha vakantseks, ma kandideerisin ja
osutusin valituks. Koguduse valikul sai
määravaks koguduse asukoht Tallinna lähedal, koguduse suurus (ei kujuta ennast
ette väga suure koguduse õpetajana) ja
küllap ka see, et tundsin koguduse diakonit Erkki Juhandit. Meeskonnatöö puhul
on väga oluline, et sa tunneksid oma kolleege, ja ma usun, et Erkki Juhandiga
saab mul olema hea koostöö.
Mida pean siin töötades esmatähtsaks? Esialgu koguduse, valla ja siinsete
inimeste tundmaõppimist, pildi loomist
kogudusest, tema vajadustest ja võimalustest. Esmatähtsaks pean tööd inimestega, keda mul Viimsis teenida tuleb, ja
Sõna, mida ma neile jagan, s.t jutlusi,
leeritunde, piiblitunde jne. See on küll
vaid üks osa koguduseõpetaja igapäevasest tööst, aga minu jaoks ääretult oluline osa, sest olen Piibliga tegelenud suure osa oma teadlikust elust. Piibli olulisuse rõhutamine on klassikaliselt luterlik
seisukoht ja ma pean tähtsaks ka seda, et
me teadvustaksime endale oma luterlikku identiteeti, järgiksime luterlikku mõtteviisi ja spirituaalsust. (VT)

«Viimasel ajal on
palju diskuteeritud
selle üle, mis on kiriku põhiülesanne,
ka on küsitud, kas
kirik ei peaks äkki
oma ülesannet
muutma. Olen selles
küsimuses konservatiiv. Leian, et kiriku
põhiülesanne on olnud läbi aegade
muutumatu ja selleks on Jumala ilmutuse edasiandmine
ühelt põlvkonnalt
teisele. See toimub
Sõna ja sakramendi
kaudu ning kui kirik
peaks selle ülesande
tagaplaanile jätma
või selle asemel midagi muud oma peaülesandeks kuulutama (näiteks meelelahutuse pakkumise
inimestele jms), lakkaks ta olemast kirik ja muutuks vaid
üheks mittetulundusühinguks teiste
seas.»

Delfiiniteraapiaga ühineb uusi abivajajaid
MTÜ Viimsi Invaühingu algatatud delfiiniteraapia
projektiga soovib ühineda
uusi puuetega lapsi, mis on
kasvatanud projekti eelarve
kavandatust suuremaks.
Hoolimata sellest, et annetajate abiga on
kogutud 270 000 krooni, ei piisa sellest
siiski veel kõikide abivajajate aitamiseks.
Viimsi vallavalitsuse sotsiaalameti
lastekaitsespetsialist Sirje Kauts ütles, et
seoses soovijate arvu kasvuga ja ravihindade tõusuga saab järgmisel kevadel ravile minna vaid kümme last, vaja oleks
saata aga 18. «Oleksime headele toetajatele väga tänulikud,» ütles Kauts.
Invaühing on väga tänulik ka edaspidise abi eest. Lapsi saab toetada, annetades arveldusarvele 221026358968
Hansapank, MTÜ Viimsi Invaühing, selgituseks «Delfiiniteraapia».
Invaühing plaanib saata järgmisel
suvel abivajavad lapsed delfiiniteraapia
seanssidele Krimmis Jevpatoria linna lähedal paiknevasse Donuzlavi raviasutusse, kus teraapiat viib läbi rahvusvaheline delfiiniteraapia instituut. Delfiinid
saavad aidata autistlikke, ajuhalvatuse
ja Downi sündroomiga lapsi, samuti häbelikke lapsi ning neid, kes kannatavad
voodimärgamise all.
23. septembril toimus Viimsi Koolis
heategevuskontsert «Lootus ja armastus»
delfiiniteraapia toetuseks, kus esinesid
mitmed nimekad artistid – Dave Benton,
Noorkuu, Rebecca Kontus, Maarja-Liis
Ilus ning valla oma laululapsed. Kontserti juhtisid Hannes Võrno ja Cathy
Tullkvist, külastajaid oli ligi 600.
Annetusi tegid nii eraisikud kui ka
firmad. Eraisikute annetused jäid saja ja
5000 krooni vahele. Firmadest toetasid
invaühingut Bona Furniture, Hawaii
Ekspress, Fortum, KC Grupp, LTT,
Selteret, Fertilitas, Emerand Kinnisvara,
OÜ Konesko Autotarvik, Ideeklaas, AS
Vennad-Dahl, Pakterminal, Shishi, Tallinna Vesi, Viru Vara kinnisvara, A&O
Toitlustus, Liviko, Miiduranna Sadam,
OÜ Jussi Grupp, AS Grape, Ehitiste Riskihalduse OÜ ning Viimsi Kool ja Viimsi
Vallavalitsus. (VT)
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Viimsi
invaühing on
tegutsenud
kaks aastat

M

TÜ Viimsi Invaühing sai tänavu mais kaheaastaseks.
Ühingusse on koondunud
seltsielust huvitatud perekonnad,
kus kasvab erivajadusega laps. MTÜ
tegemisi korraldab viis aktiivset lapsevanemat, kes moodustavad invaühingu juhtkonna.
Üheskoos on peetud lauamängudepäevi, osaletud spordipäevadel,
kuulatud psühholoogi loenguid, peetud isade- ja emadepäeva ning tähistatud jõule. Kaks korda nädalas
käime Viimsi vallavalitsuse toel
Viimsi SPA ujulas ning juba kolmandat suve järjest suvelaagris. Kokku
saame umbes kord kuus ja aktiivsus
ei vähene ka suvel.

Perepäev spordihallis
Sel aastal toimus mai lõpus perepäev Viimsi spordihallis, kus sulgpallitreenerid Jüri Tarto ja Aigar Tõnus tutvustasid nii lastele kui ka isadele-emadele sulgpalli ajalugu ja
tehnikat. Pere pisemadki said tunda
eduelamust, kuna fantaasiarikkad
treenerid olid varunud suure hulga
värvilisi õhupalle, mille õhushoidmisega saab hakkama ka ratastoolis istuv noor spordihuviline.
Sulgpallipäev, nagu paljud teisedki üritused sai teoks tänu projektipõhisele rahastamisele. Kui viis aktiivset ema oma õla invaühingule alla panid, ei osanud nad arvatagi,
milliseid oskusi neil töö käigus arendada tuleb. Nüüdseks oleme kasvanud osavateks raamatupidajateks,
protokollijateks, projektikirjutajateks
ja eelkõige headeks suhtlejateks.
Viiekesi on ühist vankrit veetud
kaks aastat. Selle aja jooksul on selginenud ühingu pluss- ja miinuspooled, arenenud missioonitunnetus. 4.
juunil pidasime sünnipäeva ja vaatasime ajas tagasi. Kõigepealt koguneti Hendriku vanemate koduõuele.
Seal mängiti sportlikke mänge ja vahetati muljeid kooliaasta lõppemise
üle. Tunti ühiselt rõõmu oma murelaste edusammudest. Nii mõnigi rüblik lõpetas just sel kevadel esimese
klassi ja tundis nüüd suvepuhkusest
kõige suuremat rõõmu.

Vembu-Tembumaal

Heategevusürituse organisaatorid ja korraldajad. Vasakult Viimsi vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Sirje
Kauts, MTÜ Viimsi Invaühing esinaine Jana Skripnikov, heategevuskontserdi õhtujuht Cathy Tullkvist, MTÜ
Viimsi Invaühing juhatuse liige Merike Ennomäe ning MTÜ Invaühing juhatuse liige Reet Varik.

24. septembril Viimsi Koolis toimunud heategevuskontserdil laulsid ja esinesid ka MTÜ Viimsi Invaühingu lapsed. Kauni häälega
Briti Tartes esitas Rein Rannapi legendaarseks saanud loo «Suudlus
läbi jäätunud klaasi».

MTÜ Viimsi Invaühingu esinaine Jana Skripnikov võtab Pakterminali juhatuse esimehelt Anne Brugginkilt vastu sümboolse 100 000-kroonise tšeki.

Ühiselt käisime uudistamas Rohuneeme kabelit, Maisiniidi rändrahnu ja Rohuneeme terviserada.
Terviserajal toimus ka maastikumäng, kus lapsed vanematele üllatuseks suurt initsiatiivi ja oskusi üles
näitasid. Pärast seda oli perekond
Ennomäede koduõuele kaetud laud
ja loomulikult sünnipäevatort! Kuna
lapsed said maastikumängu läbimise eest auhinnaks mullitajad, siis täitus kogu õu peagi sillerdavate seebimullidega ning laste rõõmsate kilgetega. Ees oli ootamas kaunis suvi –
puhkuse, enesesse vaatamise ja plaanide tegemise aeg.
26. augustil käisid Viimsi erivajadustega lapsed juba traditsiooniks
saanud perepäeval Vembu-Tembumaal. Kohal olid, nagu tavaliselt,
Viimsi invaühingu aktiivseimad tegelased, sel korral siis 18 peret. Lustimist atraktsioonidel ja mõnulemist
basseinides jätkus pealelõunani. Siis
kõlas lapsevanemate karm teade –
mänguväljaku väravas ootab ärasõitu Viimsi vallavalituse lubatud buss.
Käes oligi aeg koju sõita. Õnnelikumad, kelle vanematel oli võimalik
tulla oma transpordiga, said lubada
endile veel paar tunnikest lõbu ja
lusti. Lohutuseks kõigile jäi õhku
kindel otsus organiseerida perepäev
ka järgmisel suvel ja kindlasti taas
Kurtnas!
Invaühingu tegemistele on õla
alla pannud Lions Club Viimsi, kes
aitab koguda raha valla erivajadustega laste jaoks, et korraldada lapsevanematele psühholoogiliselt toetavaid rehabilitatsioonipäevi. (VT)
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25 aastat Viimsi Keskkooli
Veerandsada aastat pole
ühe kooli jaoks mingisugune vanus. Kui inimene seisab kahekümne viieselt juba oma elutee otsustavate
valikute ees, siis sama vana
Viimsi Keskkool astub alles
esimesi iseseisvaid samme
oma identiteediotsingute
raskel teekonnal.
See, mida kunagi nimetati visiitkaardiks,
vahepeal Nokiaks, viimasel ajal brändiks, on miskit väga olulist, mis tähtsustab, rõhutab, sümboliseerib, eristab teistest. Meil on ta nüüd siis olemas – Viimsi Kooli bränd. Aga ühe tavalise kooli
peaülesandeks jääb ikka ja alati inimese
harimine ja nii väikese rahvakillu puhul,
nagu meie, eestlased, oleme, on oluline
kestmajäämise kunsti edasiandmine
põlvkonnalt põlvkonnale ning sideme
hoidmine mineviku ja oleviku vahel.
Suurim rõõm ühe kooli jaoks on näha last inimeseks sirgumas ning jälgida,
kuhu keegi oma eluteel jõuab, kuidas
jätkub tahet võidelda paremate positsioonide eest ja kuidas õnnestub selles
lahingus säilitada oma väärikus. Sirguv
laps nõuab vahetpidamata endast suuremate ja targemate inimeste käest vastuseid: tilluke inimene pärib, missugune
on see maailm, kuhu ta on sattunud, veidi suurem tahab teada, miks on elu just

Kooli direktor Leelo
Tiisvelt lõikab lahti kooliaasta alguse
torti 1. septembril.
niisugune, nagu ta on. Mida vanemaks
inimene saab, seda rohkem hakkab ta
iseendale küsimusi esitama: miks ma
siin olen, mis on minu missioon, kuidas
õnnestus just minul selles imetabases
maailmas oma koht välja võidelda. Sünd
maailma pole juhus, me oleme siin kõik
kellegi või millegi saadikud.
Kooli juubel on alati rõõmus sündmus, selleks valmistutakse hoolega ja
kaua. Üha rohkem Eestimaa koole saab
oma vilistlaste ja külaliste ees uhkeldada uute hoonete või põhjaliku noorenduskuuri läbi teinud vanaga. Viimsi

Noortevolikogu alustas uut hooaega
Koos kooli algusega alustas uut hooaega ka Viimsi noortevolikogu. Meie eesmärk on kaasa rääkida vallas üldist elukorraldust puudutavate otsuste tegemisel ja tuua esile noorte seisukohad, arendades, toetades ja kaitstes sealjuures
noorte huve, soove ning omaalgatust. Lisaks tahame korraldada üritusi noortele.
Võrreldes eelmise aastaga oleme
oma tegevuskava mitmekesisemaks
muutnud. Sel hooajal tahame lisaks
spordiüritustele panna rõhku kultuurile,
keskkonnale ning kunstile.
Kultuurivaldkonnas hakkavad toimuma jutuõhtud kultuuritegelastega –
kirjanike, muusikute, näitlejate jt. Jutuõhtute raames on noortel võimalus kohtuda oma lemmikutega silmast silma.
Kunsti valdkonnas on soov korraldada
fotokonkurss ning moešõu «Riidepuu»,
mis toimuvad järgmisel kevadel.
Ka meid ümbritsev keskkond on
Viimsi noortevolikogule südamelähedane. Seetõttu läheme kevadel metsa istutama ning plaanime korraldada suure
kevadise koristuspäeva. Lisaks uutele üritustele jäävad alles meie vanad tegevu-

sed – Viimsi karikavõistluste ning rattamatka korraldamine, vallavalitsuse komisjonide töös osalemine, noorte koolitamine, endast nooremate aitamine
jms.
Sügisestest projektidest on märkimisväärsemad ideekonkursi «Millest on
Viimsi noorel kodukohas puudus?» elluviimine ning Tallinna lastekodu Maarjamäe keskuse laste aitamine.
Ideekonkurss on mõeldud kõigile
Viimsi noortele, kes tunnevad, et midagi võiks kodukohas teisiti olla. Teie mõtted, kallid noored, on meie töö aluseks.
Seetõttu ootame kõikide vabas vormis
paberile või meili pandud kirjutist hiljemalt 10. novembriks (vaata kuulutust).
Samuti on lähenemas ka jõulud ning
noortevolikogu ootab kõikide viimsilaste
abi Tallinna lastekodu Maarjamäe keskuse toetamisel. Lastel on puudus vabaajarõivastest, sporditarvetest ning meelelahutusest (arvutimängud, videod,
DVD-d jne). Novembri lõpus ilmuvad
Viimsi tähtsamatesse asutustesse noortevolikogu kogumiskastid, kuhu kõikide
annetused on oodatud.

Noortevolikogu ja Viimsi Kooli
õpilasesindus käisid Pärnus konverentsil
13. oktoobril osalesid Viimsi noored
konverentsil «Lahe koolipäev 2006» Pärnus, tänavuse konverentsi teema oli
«Kuidas targalt otsustada?».
Konverentsil esinejad olid kõik eri
valdkondades tegutsevad ja omal alal
väga pädevad inimesed, mistõttu konverents tervikuna kujunes äärmiselt põnevaks. Esinejad rääkisid oma lapsepõlvest
ja tegevusalast ning jagasid teadmisi ja
kogemusi otsuste langetamise teemal.
Viimsi noortevolikogu liikme ja õpilasesinduse asepresidendi Ingvar Arsti
sõnul jäi sõnavõtnutest enim meelde
Linnar Priimägi, kes rääkis hullumeelsete otsuste tegemisest. Lisaks sellele oli
silmapaistev ka enne Tarmo Kõutsi esinemist toimunud performance, mille käigus võeti kogu saal pantvangi ja vabastati peagi kaitseliitlaste poolt. Jüri Nael
pani omakorda noored tantsima ning aitas leida viise, kuidas mõjuda enesekindlana.

Viimsi Kooli õpilasesinduse juht ja
noortevolikogu liige Karin Pool pidas
konverentsi suurimaks üllatuseks oma
ala tõeliste tippude kontakti noortega.
Teiste hulgas esinesid konverentsil Eri
Klas ja Märt Rask, Tarmo Kõutsist rääkimata. Selliste Eesti suurmeeste osalemine noorteüritusel tõestab veenvalt, et
noored ja nende arendamine on Eesti riigi üks prioriteete.
Viimsi noorteorganisatsioonide liikmetel on selle viimase üle eriliselt hea
meel ning on rõõm tõdeda, et ka Viimsi
vallavalitsusel ja Viimsi Koolil jätkub vahendeid ja tahet noorte tegevuse edendamiseks. Noored on asjaomastele isikutele selle kogemuse eest siiralt tänulikud!

Triin Rebane,

Viimsi noortevolikogu

Karin Pool

Viimsi Kooli õpilasesindus

Keskkool on vahepealse viie aastaga aga
justkui loterii peavõidu tõmmanud. Õnnelike arengute koosmõjuna on sündinud ime – uus Viimsi Kool. Oli paratamatus, et valla südames ei olnud oma
kooli, kuid oli raha, oli poliitiline tahe,
ja olid lapsed ning kolme aastaga sai
unistusest reaalsus. Iga Viimsi valla maksumaksja võib uhkusega tunnistada, et
on andnud oma koduvalla tõeliselt väärikasse hoonesse käegakatsutava materiaalse osa ja saanud võimaluse usaldada siia emotsionaalselt väärtuslikem iseendast – oma lapsed.

Kahe juubeli vaheline aeg ei ole
Viimsi Keskkoolile mitte ainult uue õpikeskkonna loomise mõttes viljakas ja tegus olnud. On pingutatud õpinguis, teiste koolidega erinevatel olümpiaadidel,
konkurssidel ja viktoriinisarjades rinda
pistetud ning spordiväljakutel mõõtu
võetud.
On harrastatud üksi- ja ühislaulmist,
rahvatantski varjusurmast üles äratatud
ning teatritegemise haaret laiendatud.
Teeme ühis-, kaas- ja koostööd nii kodukui välismaal ning tunneme rõõmu oma
vilistlaste üle, kes jõudsasti nii äri-, kultuuri-, poliitika- kui teaduse ringkondades toimetavad.
Viie aasta õpilasloomingu põhjal on
valminud kooli uus almanahh Briis IV,
mille tekstid ja kunstitööd on kõik sündinud veel vanas koolimajas, see ongi
nende ainus ühendav joon. Iga autor
isiksusena näeb maailma ikkagi läbi oma
silmade. Kooli infotehnoloogiline baas
võimaldas kokku monteerida ka kooli
kroonikafilmi, mis annab läbilõike viimaste aastate tähtsündmustest ja pakub
mosaiigi kooliga seotud inimeste mõtetest.
Ühe kooli juubel on terve kogukonna jaoks sündmus. Mingit niiti pidi tunneb kindlasti igaüks seotust selle iidse
paese klindi servale kerkinud väärika
hoonega, kus iga õpetaja südametunnistuse asi on anda endast parim Eesti tuleviku õpetamisel ja kasvatamisel ning
iga õpilase aukohus on pingutada oma
võimete vääriliselt.

Leelo Tiisvelt,

KOOLIVAHEAJAL
NOORTEKESKUSES
Esmaspäev, 30. oktoober
Kell 14
Footbag’ide meisterdamine,
kõik materjalid kohapealt
NB! Sel päeval kell 18
loovringi ei toimu!
Teisipäev, 31. oktoober
Uisutamine Jeti jäähallis
Osavõtutasu 50 kr
Buss jäähalli noortekeskuse
juurest kell 14.
Kolmapäev, 1. november
Kell 14
Kokkamine. Valmistame ühe
magusa ja ühe soolase roa.
Osavõtutasu 25 kr
Neljapäev, 2. november
Kell 10
Keskaegne seiklusretk Rakvere ja Toolse ordulinnustes.
Rakvere ordulinnuses vibulaskmine ja keskaegsed
võitlusmängud, Toolse ordulinnuses aardejaht.
Osavõtutasu 180 kr (koos
sooja lõunasöögiga Rakvere
linnuses)
Reede, 3. november
Kell 14
Tüdrukute päev – juuksuri
nõuanded.
Tegevustes osalemiseks on
vajalik eelregistreerimine
hiljemalt 27. oktoobriks.
Tel 606 6826 (E-R 14–20)
või viimsink@huvikeskus.ee

Viimsi Kooli direktor

Kallid Viimsi Keskkooli
ja Viimsi 8-klassilise
Kooli vilistlased ning
endised töötajad!
Kutsume teid osalema Viimsi Keskkooli 25. aastapäevale pühendatud üritustele, mis toimuvad 2.-4. novembrini
Viimsi Koolis (Randvere tee 8).
Ürituste kava:
02.11 kell 18.00 Vilistlaste ja õpilaste spordipäev
03.11 kell 13.00-16.00 Lahtiste uste päev koolis
03.11 kell 16.00 Konverents „140 aastat kooliharidust Viimsis”
04.11 kell 17.00 Galakontsert
04.11 kell 19.00 Vilistlaste pidu. Tantsuks mängib „2Quick Start”
Osavõtumaks vilistlastele on 200 krooni ning see tagab pääsu galakontserdile ja vilistlaste peole.
Raha palume üle kanda SA Viimsi Keskkooli Fondi a/a 221017683118. Selgituste lahtrisse märkida: nimi, lõpetamise aasta, vilistlaste kokkutulek.
Kutsed saab kätte alates 16.10 kooli kantseleist tööpäeviti kell 9.00-16.00.
Lisainformatsioon: Annika Remmel, Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht
Tel: 623 5108, e-post:annika.remmel@viimsi.edu.ee
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Ajalooline eestirootslaste asustus Viimsis
Viimsi koduloohuvilised
kuulasid uue hooaja esimesel kokkusaamisel huvitavat ettekannet kunagisest
eestirootsi ehk rannarootsi
asustusest ning rehielamutest Eesti alal.
Alustuseks tervitas Viimsi Kultuuriloo
Seltsi esimees Enna Sirkel kokkutulnuid
algava hooaja puhul ja tutvustas eelseisvaid üritusi. Seejärel andis professor
Rein Zobel põhjaliku ülevaate kunagi
ammu Eestisse sisse rännanud rootslaste asustusest.
Enne võõrvägede vallutusi 13. sajandi algul olid Eesti rannik ja väiksemad
saared peaaegu inimtühjad. 13. sajandi
lõpus siia tulnud rannarootslased asustasid mitmed paigad Põhja-, Loode- ja
Lääne-Eesti rannikul ning saartel. Muuhulgas oli nende asustusala Naissaarel,
Aegna ja Prangli saarel ning Viimsi poolsaarel. Keskajal olid valdavalt rootsi elanikkonnaga Viimsi poolsaarel või selle lähikonnas paiknevad Pirita, Miiduranna,
Haabneeme, Pringi, Püünsi, Rohuneeme,
Leppneeme, Tammneeme, Randvere,
Muuga, Uusküla ja Rootsi-Kallavere külad. Zobel ütles, et Viimsi poolsaare põliste suguvõsade tänased esindajad võivad end suure tõenäosusega pidada kunagiste rannarootslaste järeletulijateks.
16. sajandi esimesel veerandil hakkas senine rannikuala ja saarte Rootsi
asustus segunema sisemaa poolt tulnud
eestlastega. Kõige viimased rannarootslaste asustusalad olid saared. Nii näiteks
tegutses rootsikeelne kool Naissaarel
veel enne II maailmasõda ning seda kooli toetas rahaliselt ka Rootsi riik. 1934.
aasta rahvaloenduse andmetel elas Eestis umbes 7600 rootslast, nende hulgas
Naissaarel 155 rootslast. Aastatel 19431944 siirdus enamik eestirootslasi elama
Rootsi. Kunagiste sisserändajate Eestis
elavatest järeletulijatest peab end täna-

P

Võimlejad Andreas ja Patrick
koos õpetaja Marii Viiraga kahe-kolmeaastaste laste esmaspäevaõhtuses võimlemistrennis.

Kaluri
mängutoal on
tuul purjedes

V

Viimsi koduloohuvilised on aktiivsed – ka novembris ja detsembris on oodata mitmeid huvitavaid üritusi.
päeval rootslaseks vaid paarsada inimest.
Kokkusaamise teine teema oli rehielamute arhitektuur. Zobeli sõnul tekkis
Eesti talurahval rehielamute järele suurem tarvidus seoses rukkikasvatuse edenemisega 18. sajandil. 1920. aastate alguses kaotas rehielamu oma otstarbe rehepeksukohana ning Eestimaa paljudes
paikades said ülekaalu rehest lahku ehitatud elumajad.
Lähiajal on Viimsi koduloohuvilistel

ees mitmeid põnevaid üritusi. 3. novembril algusega kell 16 toimub Viimsi
Keskkooli 25. aastapäeva ürituste raames Viimsi Koolis konverents «140 aastat kooliharidust Viimsis». 4. novembril
saavad koduloohuvilised järjekordselt
kokku Viimsi Koduloomuuseumis. Kõik
huvilised on oodatud!
Detsembrikuus on Viimsi Koduloomuuseumis kavas avada suguvõsauurimuste näitus. Kutsume kõiki Viimsi kandi elanikke pakkuma muuseumitöötaja-

tele enda või oma sugulaste-tuttavate
koostatud suguvõsaskeeme, et neid näitusel välja panna.
Detsembri keskel tähistab Viimsi
Muuseumid 35. aastapäeva Viimsi paikkonna muinaspärandile pühendatud konverentsiga. Asjakohane info avaldatakse
järgmises Viimsi Teatajas ja muuseumi
kodulehel www.viimsimuuseumid.ee.

Jaan Tagaväli,

koduloo-uurijate ringi esimees

Püünsi kodutütred ja noorkotkad käisid Poolas

üünsi noored osalesid sel suvel juba teist korda rahvusvahelises
kümnepäevases skaudilaagris Poolas Masuurias, vastava kutse saatis Viimsi vallavalitsusele Poola Sulejoweki linnapea.
21. juulil startisid 12 Püünsi kooli
kodutütart ja noorkotkast koos kahe rühmajuhiga Poola poole. Pärast 16-tunnist
sõitu liinibussiga jõudsime Varssavisse,
kus meid juba oodati. Saime tutvuda
Varssavi ja paljude teiste Poola linnade
kultuuriväärtustega, meile räägiti sealsete skautide tegevusest ja nende vastupanuliikumisest II maailmasõja ajal.
Suureks elamuseks kujunesid kino- ja
muuseumikülastused, veepark, kajakisõit ja sõit Poola kõige suuremal järvel.
Selle imetoreda vastuvõtu eest täname Sulejoweki linnapead Waldemar
Chachauliskit, meie sõpru Janusz
Kawaleckit, Andrzey Zyskowsit, Ivona
Kurki ja laagrikomandant Przwmyseaw

Rybarczykit. Tänu Viimsi vallavalitsuse
ja Poola toetusele polnud reis noortele
väga kulukas.
Esimesel koolipäeval külastasid
Püünsi põhikooli Poola Sulejoweki linna
kolme kooli tippjuhid. Külalised vestlesid kooli õpetajatega ja viibisid 1. klassi
aktusel.
Meeldejäävaks kujunes 9.-10. septembril toimunud rabalaager Kaius Loosalu järve ääres, kus tutvusime rabataimestiku ja -loomastikuga.
Pingeliseks kujunes ka osavõtt kindral Johan Laidoneri olümpiamälumängust 16. septembril. Oma vanuserühmas
saavutasid kodutütred II ja noorkotkad
III koha.
Kohtumiseni järgmistes laagrites!

Viivi,

Kodutütarde juht

Leho,

noorkotkaste juht

Noorkotkaste ja kodutütarde reisi toetasid vastuvõtjad ja vallavalitsus.

iimsis ei ole vist enam kellelegi saladuseks see, et varakevadel avatud Kaluri mängutoas
elu keeb. Mis seal mängutoas siis ikka nii väga toimuda võib? Aga vaat
võib!
Mängutoa katuse all jätkuvad esmaspäeva õhtupoolikuti sünni ja
imetamise tugiühingu nõustamistunnid, mis on emmede seas väga
populaarsed ja üha rahvarohkemad.
Räägitakse imiku ja väikelapse tervisest ja toitumisest, imetamisest,
potitamisest, ujutamisest, arendavatest mänguasjadest ja keskkonnast,
külmetushaiguste vältimisest, aga ka
lihtsalt pere heaolust. Ja ei mingit
tasu ega registreerimist!
Nüüd on Viimsis lõpuks ka beebivõimlemine! Neljapäeva hommikuti kella kümneks ootab kogenud
võimlemisõpetaja Reet Post ühe- kuni 12-kuuseid titasid Kaluri mängutuppa võimlema.
Sügisest käivitunud väikelasteringid saavad päev-päevalt osavõtjaid juurde. Esmaspäeval kell 18.30
juhendab liikumisõpetaja Marii Viira kahe-kolmeaastaste väikelaste
võimlemistrenni, mis pakub liikumisrõõmu nii lastele kui ka vanematele.
Kodustele lastele ja ka lasteaiast
«kodupäeval» olevaile põngerjaile
sobib hästi kolmapäevahommikune
kahe-kolmeaastaste laulu- ja mänguring, mille hingeks on muusikaõpetaja Egle Kanep. Nelikümmend
minutit möödub lauldes, tantsides,
pilli mängides ja värviliste puulehtedega sahistades. Pärast trenni ja laulutundi võivad lapsed mängutoas tasuta mängida.
Mängutoas on toimunud laupäevahommikune teatrietendus mudilastele ning samas on ka kostüümilaenutus.
Praegu ootab mängutoa pilgupüüdja – suur uhke kalalaev-liumägi endale vahvat nime meiliaadressile – kaluri@kaluri.ee Parim nimepakkuja saab nimekonkursi lõppedes, 6. novembril üllatusauhinna.
Mängutoa veebilehekülg on
www.kaluri.ee, kust saab täpsemat
teavet kõige pakutava kohta. Selle
lehekülje kaudu saab ka mängutuba
broneerida.

Kristina Ots

VIIMSI VALLA KULTUURIKALENDER NOVEMBER 2006
27. OKTOOBER – 4. NOVEMBER
Viimsi Keskkooli 25. aastapäeva tähistamise üritused
galakontsert Viimsi Keskkoolis
27. OKTOOBRIL
kooli aastapäeva aktused õpilastele, kooli
almanahhi ja videofilmi esitlus
2. NOVEMBRIL
õpilastööde näitus,
näitus kooli ajaloost,
kell 18 vilistlaste ja õpilaste spordipäev
3. NOVEMBRIL
kella 13-16 lahtiste uste päevad

4. NOVEMBRIL
kell 16 konverents «140 aastat kooliharidust Viimsis»
kell 17 galakontsert
kell 19 aastapäevapidu
6.–13. NOVEMBRIL
isadepäeva raamatunäitus «Mida isad
loevad?»
Viimsi raamatukogus
6.–15. NOVEMBRINI
raamatunäitus «Viivi Luik 60»
Viimsi raamatukogus
10. NOVEMBRIL KELL 19
isadepäeva kontsert
Viimsi huvikeskuses

11. NOVEMBRIL KELL 12
pensionäride ühenduse Kadri-Mardi pidu
Viimsi huvikeskuses
12. NOVEMBRIL KELL 13
isadepäeva kontsert kohvilauaga
Prangli rahvamajas
17. NOVEMBRIL KELL 18
Viimsi valla laste ja noorte omaloominguliste tantsude konkurss
Viimsi huvikeskuses
18. NOVEMBRIL KELL 19
Viimsi huvikeskuses rahvatantsurühma
«Valla-alune» kontsert

19. NOVEMBRIL
kirjandusõhtu pensionäridele «Minu lemmikraamat»
Prangli raamatukogus
23.–31.NOVEMBRINI
raamatunäitus «Betti Alver 100»
Viimsi raamatukogus
23.–31.NOVEMBRINI
raamatunäitus «Mats Traat 70»
Viimsi raamatukogus
24. NOVEMBRIL KELL 18
teatritrupi Väike Teater etendus «Limpa
ja mereröövlid»
Viimsi huvikeskuses

25. NOVEMBRIL KELLA 11-16
memme-taadi laat
Viimsi huvikeskuses
26. NOVEMBRIL KELL 19
kadripäeva stiilitrall
Prangli rahvamajas
26. NOVEMBRIL
teatritrupi Väike Teater etendus «Limpa
ja mereröövlid»
Viimsi huvikeskuses

Info Marje Plaan,
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
Tel 6066 866, e-post marje@viimsivv.ee
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TEATED
Viimsi vallas
registreeritud sünnid
seisuga 16.10.2006



• Riin Veiramil ja Fredi Skobelevil
sündis 1. augustil tütar LIZ-MARIE
• Maris Koit’il ja Kaido Haameril sündis 14. augustil poeg SEBASTIAN
• Anneli Kaljurand’il ja Urmas Kõivul
sündis 27. augustil poeg KARL
• Ene Kask’il ja Jaanus Konil sündis
1. septembril tütar LAURA MARIA
• Terje ja Margus Vainol sündis 5.
septembril poeg RENE
• Kristiina Joost’il ja Marko Krossil
sündis 13. septembril poeg KEVIN
• Piret ja Kristo Madrusel sündis 14.
septembril tütar AGNES
• Krista ja Peep Mulenokil sündis 17.
septembril tütar MIA
• Jana Kisseljoval ja Dmitri
Andersonil sündis 18. septembril
poeg DENNI
• Katrin Nirk’il ja Urmas Dorbekil
sündis 23. septembril poeg OSKAR
• Klarika Uisk’il ja Andrus Luht’il
sündis 24. septembril tütar HELENA
• Gerda ja Jüri Kask’il sündis 25. septembril poeg ERIK
• Erle ja Ragnar Toomil sündis 27.
septembril tütar CHRISTAL
• Jaana Tamm-Kolk’il ja Joel Kolk’il
sündis 28. septembril tütar
HELIISE
• Ülle ja Urmas Dantšenkol sündis 28.
septembril poeg DANEL
• Helen ja Jaen Lainevoolul sündis 8.
oktoobril tütar NELE
• Egge Kulbokil ja Kalev Lattikul sündis 9. oktoobril poeg KARL AUGUST

Palju õnne!
Elsa-Pauline Uusväli
Elvine-Edad Sirendi
Aino Shapkin
Mikhail Fridman
Selma Leppik
Evi Haug
Fernande Kaljuste
Alexandra
Krupetskaya
Aleksei Velitsko
Ellen-Karin Saretok
Helja-Elvine Kurg
Valter Soo
Asta Kurg
Arvo Tooming
Aadu Eha
Elgi Must
Ants Rikko
Aare-August Perling
Kulla Halberg
Juho-Enn Aule
Milvi Muusli
Laine Osa
Marianne Handberg
Arvi Pappel
Arnold Stamberg
Leili Kronmström
Jolanthe Kudeviita
Vello Mikk

27.11
20.11
5.11
19.11
7.11
29.11
10.11

97
96
85
85
80
80
75

11.11
20.11
25.11
28.11
28.11
7.11
12.11
29.11
29.11
1.11
6.11
7.11
8.11
9.11
13.11
23.11
27.11
28.11
29.11
30.11
30.11

75
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Kõik Viimsi Pensionäride
Ühenduse liikmed on oodatud 11. novembril kell 12
Viimsi huvikeskusesse traditsioonilisele Mardi-Kadri
peole. Meelelahutuseks pakume väikese eeskava ja
tantsuks muusikat. Katame
ka kohvilaua. Samas saab
maksta liikmemaksu, seepärast võtke kindlasti kaasa
liikmekaart.
25. novembril kella 12-16
korraldame Viimsi huvikeskuses memme-taadi laada.
Kohtade planeerimiseks
oleks vaja eelnevalt registreerida Viimsi Pensionäride
Ühenduses, tel 6066839.
Tulge laadale müüma ja laadameeleolust osa saama!
Viimsi Pensionäride Ühendus
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Päevakeskuse avamisel esines akordionist Henn Rebane.



Viimsi päevakeskuse
tänane päev
Rääkides päevakeskustest,
räägime täna eakatest inimestest.
Vananeme me kõik – nii rikkad kui ka
vaesed. Kui palju keegi selleks valmis
on, sõltub inimese hingeelust, elatud
aastate kogemustest, optimismist ja oskusest näha ka eelnevatest aastatest
midagi head, ilusat ning elamisväärset.
Nagu teada, laiendas Viimsi vallavalitsus oma eakatele mõeldud päevakeskust, renoveerides Rannapere pansionaadis asuvad endise raamatukogu
ruumid. 28. oktoobril oligi kauaoodatud sündmus – päevakeskuses toimus
lahtiste uste päev.
Üritusest võttis osa ligikaudu 200
valla eakat ja see oli kõigile meeldiv üllatus! Avakõne pidasid abivallavanem
Endel Lepik ja volikogu liige Mari-Ann
Kelam. Tuult tiibadesse meile kõigile
soovis pensionäride ühenduse esinda-

ja ja MTÜ Viimsi Päevakeskus juhatuse esinaine Viiu Nurmela.
Kaugete külalistena sõitsid kohale
Tartu võimlemisklubi esindajad, kes
tõid külakostiks ka leiba-soola. Tervet
päeva sisustas tore kontsert, kus esinesid Maire Eliste Laulustuudio laululapsed, meie valla akordionivirtuoos Henn
Rebane, Tartu võimlemisklubi võimlejad, maestro Mati Palmi andekad õpilased. Hea tuju eest hoolitses
«jutupaunik» Mart Toomra.
Loomulikult poleks see üritus toetajate abita nii täiuslikult õnnestunud.
Meie suurimad tänud Aarne Jõgimaale, Priit Postile, AS Esmar Ehitus, AS
Paulig Balti, Marwel Mereroog OÜ,
Ceres SA ja Saku Läte OÜ.
Meie päevakeskus pakub igapäevaselt rohkesti meelepäraseid tegevusi
eakatele, töötavad mitmed huvialaringid. Käsitööring (juhendaja Mare
Sihvre) ootab huvilisi neljapäeviti kella 10-14, samas saab iga päev 10-16
kangastelgedel kududa. Neljapäeviti
kohtutakse lauluringis (juhendaja Aire Isand). Esmaspäeviti kell 11 on

meil aktiivsetele naistele saamide aeroobika (juhendaja Elina-Lehta Kaasik). Tervisevõimlemine (juhendaja
Hilja Järv) on kaks korda nädalas: teisipäeval kell 11 ja neljapäeval kell 10.
Oktoobris alustas inglise keele ring.
Edasijõudnutele on tunnid reedeti (juhendaja Ave Kerkel) kell 10.30, algajatele esmaspäeval ja kolmapäeval algusega kell 15.30.
Kuna väga paljud eakad on huvitatud arvutiõppest, siis novembris alustatakse algtõdede õppimisega.
Tööpäeviti kella 9-17 saab päevakeskuses lugeda ajalehti ja kasutada
internetti.
Alatest novembrist ootab iga kuu
viimasel kolmapäeval kella 11-12 valla eakaid vestlusele Viimsi valla sotsiaalameti juhataja või valla sotsiaaltöötaja.
Loodame, et Viimsi valla eakad inimesed leiavad tee päevakeskusesse.
Kõik on siin alati oodatud!

Valli Vaino,

Viimsi päevakeskuse tegevjuht

ÕPETAJATE PÄEVA PUHUL PEETI MEELES TEENEKAID PEDAGOOGE

Viimsi Kooli klassiõpetaja Kersti
Randme sai tänukirja 25 koolis
töötatud aasta eest.

Piilupesa lasteaia õpetaja Kaidi
Koppel võtab vastu tänukirja.
Tema on lasteaias töötanud kümme aastat.

Viimsi Kooli tööõpetuse õpetaja
Sulev Ennomäe sai tänukirja 20
haridusele pühendatud aasta
eest.

6. oktoobril andis Viimsi huvikeskuses kontserdi Viimsi vallast maailmalavadele sirgunud muusikalitäht Hanna-Liina Võsa.
«Kodulaval esineda on nii hea,
kõik on tuttav ja turvaline, kuid
samas olen ka väga närvis, sest
näen, et saalis on kohad sisse võtnud minu endised klassiõed ja õpetajad ning vastutus on mitu korda
suurem,» ütles Hanna-Liina.
Kontsert oli meeleolukas ja kodune. Tuntud ja vähemtuntud
muusikalipalade vahele vestsid
Hanna-Liina ja Tarmo Eespere, kes
teda klaveril saatis, mõnusaid lugusid laulja lapsepõlveunistustest,
käsilolevatest projektidest ja tulevikuplaanidest. Publik sai ülimeeldiva elamuse, sest esinejad ei saanud kuidagi ilma lisalugudeta lahkuda.
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PLANEERIMISAMETI TEATED
24.10.06 - 07.11.06 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti
kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 35 detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Haabneeme alevikus, Rohuneeme tee ja Sanglepa tee nurgal (tulekahjus osaliselt hävinud lihapood). Planeeringu eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus
äri- ja büroohoone ning ridaelamu rajamiseks. Ärija büroohoone maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast on 13,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala
on 480 m² ja ridaelamu maksimaalne lubatud kõrgus
maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune
pindala on 350 m².

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
27.09.2006 (ERAKORRALISE)
ISTUNGI MÄÄRUS
27. september 2006 nr 34
Viimsi valla arengukava vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 7 ja § 37 ning Viimsi
Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud
«Viimsi valla põhimääruse» § 114 lg 6 alusel.
§ 1. Võtta vastu «Viimsi valla arengukava; strateegia aastani 2020; tegevuskava 2006-2009».
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
12.02.2002. a määrus nr 4, 11.11.2003. a määrus nr 32, 12.10.2004. a määrus nr 17 ja
13.09.2005. a määrus nr 27.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Viimsi valla arengukava dokumendiga on võimalik tutvuda Viimsi Vallamaja infosaalis (I korrusel) volikogule selleks määratud kaustas või
Viimsi
valla
veebilehel
(www.viimsivald.ee).

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
10.10.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
10.10.2006 ISTUNGI OTSUSED
nr 91 Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku menetlusse võtmine
nr 92 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu
nr 93 Detailplaneeringu: Rohuneeme sadam osaline
kehtetuks tunnistamine
10. oktoober 2006 nr 91
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise ettepaneku menetlusse võtmine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2, «Looduskaitseseaduse» § 8 lõiked 1 ja 3 ning Arvi Piirsalu, Ants-Hembo Lindemann’i ja Jüri Martin’i
02.10.2006.a Viimsi Vallavolikogule esitatud kirja
«Ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks» (reg.
02.10.2006.a nr 1-13/296) ning arvestades Viimsi
Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja Vallavalitsuse
seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Võtta menetlusse loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek Viimsi vallas maa-ala kohta, mis piirneb läänest Krillimäe maastikukaitsealaga, põhjast
Reinu teega, idast Leppneeme-Tammneeme maastikukaitsealaga ning Kelvingi elamurajooniga.
2. Vallavalitsusel korraldada «Looduskaitseseaduse»
§ 8 lõikes 3 nimetatud ekspertiisi teostamine. Vallavalitsusel korraldada ettepaneku tegijale eksperdi arvamuse edastamine koos kaitse alla võtmise
algatamisest keeldumise otsusega, juhul kui eksperdi arvamusest nähtub, et loodusobjektil puuduvad «Looduskaitseseadusega» sätestatud kaitse alla võtmise eeldused.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
10. oktoober 2006 nr 92
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine:
Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja
Pärtlepõllu
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta

ning asjaolu, et enne detailplaneeringu kehtestamist
sõlmitakse leping Mäealuse maastikukaitseala koosseisu jääva maa omandi kuuluvuse ja kitsenduste kohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu, üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast ja osaliselt tootmismaast
väikeelamutemaaks ja kaitsealuseks maaks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 163
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta
jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjendatud
taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu
enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist.
Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
10. oktoober 2006 nr 93
Detailplaneeringu: Rohuneeme sadam osaline kehtetuks tunnistamine
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1
p 33, «Planeerimisseaduse» § 27 lg 1, «Haldusmenetluse seaduse» § 64 - 70 ja Viimsi Vallavolikogu
12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 8 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning asjaolu, et kehtiva planeeringuga ei ole hõlmatud kogu Viimsi vallale kuuluv
rajatis nimetusega Rohuneeme sadama põhjamuul ning
võttes arvesse, et Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005 otsusega nr. 24 on algatatud detailplaneering Rohuneeme
sadama ja maaüksuse Nordi territooriumil maakasutuse ja ehitusõiguse muutmiseks, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Tunnistada osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2001 korraldusega nr 693 algatatud ning
Viimsi Vallavolikogu 13.11.2001 otsusega nr 227
kehtestatud Viimsi vallas Rohuneeme külas asuva
Rohuneeme sadama detailplaneering, planeerimisjoonisel (Lisa 1) tähistatud krundi nr 2 ulatuses.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Otsustes nimetatud lisadega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
10.10.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED
10. oktoober 2006 nr 35
Viimsi valla eelarvest stipendiumi maksmise korra kehtestamine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrus reguleerib stipendiumi taotlemist, taotluste
läbivaatamist ja selle eraldamist Viimsi vallas. Määruse eesmärk on kujundada noorte aktiivset eluhoiakut ja eetilisi väärtushinnanguid, avardada silmaringi ning pakkuda võimalusi õpingute mitmekesistamiseks.
§ 2. Stipendiumi taotlemine
(1) Stipendiumi makstakse Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavatele põhikooli või gümnaasiumi õpilastele.
(2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Viimsi Vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
1) toetuse saaja nimi, kool ja elukoha aadress;
2) taotluse põhjendus;
3) õppeasutuse soovitus või õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õpitulemustest.
4) välismaal õppimiseks stipendiumi taotlemisel koopia lepingust välismaale õppima saatva firmaga
ning programmi ja kooli kirjeldus.
(3) Taotlusi toetuse määramiseks võivad esitada täisealised õpilased ja alaealiste õpilaste lapsevanemad.
§ 3. Stipendiumi maksmine
(1) Taotlus suunatakse menetlemiseks Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjonile, kes kontrollib taotluse põhjendust ja esitab Viimsi Vallavalitsusele otsustamiseks oma arvamuse.
(2) Stipendium makstakse välja arve alusel.
§ 4. Määruse rakendamine
(1) Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja,

Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi
Teataja andmebaasis.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
10. oktoober 2006 nr 35
Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2 alusel, arvestades asjaolu,
et “Veeseaduse” § 3 lõikes 2 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesanded nõuavad spetsiifilisi erialaseid
teadmisi ning operatiivset otsustamist ja tegutsemist,
mistõttu on mõistlik anda delegatsioon vallavalitsusele selliste küsimuste lahendamiseks.
§ 1. Anda “Veeseaduse” § 3 lõikest 2 tulenevate küsimuste lahendamise õigus Viimsi Vallavalitsusele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
15. september 2006 nr 63
Viimsi Vallavalitsuse 06.06.2006.a määruse nr 43
«Püünsi Põhikooli tenniseväljakute ja siseruumide üüri tariifide kehtestamine» muutmine
Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» §de 64-70, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a. määrusega nr. 38 kehtestatud (Viimsi Vallavolikogu
09.05.2006.a. määruse nr.17 redaktsioonis) «Viimsi
valla põhimääruse» § 64 lg 4 alusel:
§ 1 Muuta Viimsi Vallavalitsuse 06.06.2006.a määrust
nr 43 «Püünsi Põhikooli tenniseväljakute ja siseruumide üüri tariifide kehtestamine», lisades sina
täiendava paragrahvi 2¹ järgmises sõnastuses:
«§ 2¹ Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodustusi käesoleva määrusega kehtestatud hinnakirjast.»
§ 2 Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
22. september 2006 nr 64
Aadressi määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades
Valter Parve poolt 17.08.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1 Määrata maaüksusele Põldmäe VI (katastritunnusega 89001:003:2240) aadressiks LUHAÄÄRE
TEE 4
§ 2 Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega
01.08.2007.aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem
Õigusnõunik
vallasekretäri ülesannetes
22. september 2006 nr 65
Aadressi määramine Rohuneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades
Daimar Truija poolt 25.08.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1 Määrata maaüksusele Külaniidu II (katastritunnusega 89001:003:0225) aadressiks KÜLANIIDU
TEE 5
§ 2 Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega
01.09.2007.aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem
Õigusnõunik
vallasekretäri ülesannetes
22. september 2006 nr 66
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse 27.06.2006.a. korraldusega nr 397 kehtestatud
«Astangu Ia, Astangu I, Astangu II, Astangu alajaama ja Karulaugu tee» detailplaneeringu ning Skanska
EMV AS poolt 24.08.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1 Määrata Astangu IA, Astangu I, Astangu II maaüksustest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Karulaugu tee 7 detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Karulaugu tee 9 detailplaneeringu järgne krunt nr 2
§ 2 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.09.2007. aastaks.
§ 3 Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.03.2007. aastaks.
§ 4 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem
Õigusnõunik
vallasekretäri ülesannetes
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22. september 2006 nr 67
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse 26.05.2006.a. korraldusega nr 307 kehtestatud «Sepamäe tee 15» detailplaneeringu ning Cristel
Villemson poolt 29.08.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1 Määrata Sepamäe tee 15 maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid
vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Sepamäe tee 15 detailplaneeringu järgne krunt nr 2.
2) Sepamäe tee 17 detailplaneeringu järgne krunt nr 1.
§ 2 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.09.2007.aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem
Õigusnõunik
vallasekretäri ülesannetes
22. september 2006 nr 68
Viimsi Vallavalitsuse 20.06.2006.a määruse nr 51
«Metsas viibimise keelamine loodusõnnetuse ennetamiseks suure tuleohu tõttu» kehtetuks tunnistamine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 30 lg 1 punkti 3 ja «Metsaseaduse» § 32 lg 3
ning «Haldusmenetluse seaduse» § 64-70 ning arvestades, et on langenud ära vajadus metsades viibimise
keelamiseks tuleohu olulise vähenemise tõttu:
§ 1 Tunnistada Viimsi Vallavalitsuse 20.06.2006.a
määrus nr 51 «Metsas viibimise keelamine loodusõnnetuse ennetamiseks suure tuleohu tõttu»
kehtetuks.
§ 2 Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem
Õigusnõunik
vallasekretäri ülesannetes
29. september 2006 nr 69
Loodushoiutoetuse maksmise korra ja määrade
kehtestamine Mäealuse maastikukaitsealal teostatud tööde eest
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 3 p 2, Viimsi Vallavolikogu
14. juuni 2005.a määruse nr. 25 «Mäealuse maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine» alusel.
Loodushoiutoetuse maksmise kord ja määrad Mäealuse maastikukaitsealal teostatud tööde eest
§ 1 Toetuse määrad
(1) Viimsi Vallavalitsus kaitseala valitsejana maksab
kaitse-eesmärgi saavutamiseks Mäealuse maastikukaitseala kaitse-eeskirja § 8 kehtestatud vajalike tegevuste teostamiseks kaitseala hooldustasu
järgnevalt:
1) kariloomade karjatamine suve- ja sügisperioodil
1000 kr/ha;
2) kariloomadele selle korra kohaseks karjatamiseks
vajalike aedikute ehitamine 10 kr/m;
3) rohumaa puhastamine võsast 3000 kr/ha;
4) rohumaa niitmine ja heina koristamine või niidetud rohu purustamine 1000 kr/ha.
§ 2 Toetuse taotlemine
(1) Toetust on õigus taotleda Mäealuse maastikukaitsealal asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal - omanikul, rentnikul, ajutise kasutusõiguse alusel kasutaja (edaspidi taotleja), kui
sellel maaüksusel toimub Mäealuse maastikukaitseala kaitse-eeskirjas (edaspidi kaitse-eeskiri)
määratud vajalik tegevus.
§ 3 Taotluse esitamine
(1) Taotleja esitab käesoleva määruse lisas nr. 1 kehtestatud vormi kohase taotluse kaitseala valitsejale ehk Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi valitseja).
§ 4 Nõuded toetuse maksmiseks
(1) Toetust makstakse tingimusel, et taotleja on kinni pidanud kaitse-eeskirjast ja käesolevast määs
määruses sätestatud tingimustest.
§ 5 Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine
(1) Valitseja registreerib esitatud taotlused ja kontrollib esitatud andmete õigsust.
(2) Arvestades kontrollimise tulemusi otsustab valitseja taotluse rahuldamise või mitterahuldamise
(3) Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale kümne tööpäeva
jooksul otsuse tegemise päevast alates.
(4) Taotluse rahuldamise korral saadab valitseja taotlejale loodushoiutoetuse lepingu projekti.
§ 6 Taotluse rahuldamata jätmise tingimused
(1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
1) taotlejal pole õigust toetust taotleda
2) taotleja on esitanud valeandmeid
3) taotleja ei võimalda valitseja esindajal tutvuda taotleja tegevusega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones.
§ 7 Loodushoiutoetuse leping
(1) Valitseja sõlmib taotlejaga käesoleva määruse lisas 2 määratud vormikohase loodushoiutoetuse
lepingu (edaspidi leping), milles määratakse kindlaks:
1) lepingupooled
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2) taotleja kohustused tööde tegemise osas
3) toetussumma tööde tegemiseks iga töö kohta eraldi
4) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.
(2) Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 20 tööpäeva jooksul
(3) Kui taotleja jätab lepingu mõjuva põhjuseta sõlmimata, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning
esitatud taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva lõike alusel.
§ 8 Toetuse maksmine
(1) Toetust makstakse toetusesaajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui valitseja esindaja on teostatud tööd üle vaadanud ning
koostanud käesoleva määruse lisas 3 määratud vormikohase akti.
(2) Akt peab olema vormistatud mitte hiljem, kui 01.
novembril lepingu sõlmimise aastal.
§ 9 Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.
§ 10 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
Määruse lisad on avaldatud Viimsi valla kodulehel
www.viimsivald.ee
10. oktoober 2006 nr 71
Aadresside määramine Haabneeme alevikus: Rohuneeme tee 31 asuva korterelamu juurde kuuluvad kuurid
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse», Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning kuuride, mis on ehitisregistris registreeritud reg. koodiga 120310958, kohta ostueesõigusega erastamiseks koostatud asendiplaani:
1. Määrata Viimsi vallas Haabneeme alevikus asuvatele ning Rohuneeme tee 31 korterelamu juurde kuuluvatele kuuridele (eh reg koodiga 120310958) ja
nende juurde moodustatavale maaüksusele, asukoha aadressiks Sanglepa tee 2.
2. Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega
01.10.2007. aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem
Õigusnõunik
vallasekretäri ülesannetes
10. oktoober 2006 nr 72
Aadressi määramine Randvere külas :a/ü JuuraMere Pumbamaja krunt
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse», Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtesta-
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tud «Kohanime määramise korra» ning ehitisregistri
andmestiku Randveres asuva pumbamaja (eh reg koodiga 116063200) kohta
1. Määrata Viimsi vallas Randvere külas asuvale pumbamajale (eh reg koodiga 116063200) ja selle juurde määratud maaüksusele, mis on registreeritud Maa-ameti
Maakatastris asukoha aadressiga A/Ü Juura-Mere Pumbamaja krunt ja katastritunnusega 89001:013:0060 asukoha aadressiks Kibuvitsa tee 12A.
2. Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega
01.10.2007. aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem Õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes
06. oktoober 2006 nr 70
Ajalehe Viimsi Teataja reklaamide hinnakirja kehtestamine
Määruse kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 30 lg 3 alusel.
§ 1. Kehtestada ajalehes Viimsi Teataja avaldatavatele reklaamidele, vastavalt käesoleva määruse lisas 1 toodud moodulitele, ühekordse avaldamise
eest järgmised hinnad:
1) 31x43 mm
250 krooni
2) 68x43 mm
470 krooni
3) 68x91 mm
890 krooni
4) 142x91 mm
1600 krooni
5) 142x188 mm (veerand lk)
2800 krooni
6) 290x188 mm(pool lk)
5600 krooni
7) 290x380 mm (terve lk) 10000 krooni
§ 2. Kehtestada reakuulutustele järgmised hinnad:
1) eraisik 25 krooni
2) juriidiline isik 100 krooni
§ 3. Kehtestada reklaamide tellimisel järgmised soodustused:
1) ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamine üle
3 korra – 10%;
2) ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamine üle
10 korra – 30%;
3) ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamine alates 15 korrast – 40%
4) Viimsi valla juriidilistele isikutele – 5%.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.
§ 5. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
26.märtsi 2002.a korraldus nr 214.
§ 6. Määrus jõustub 1. novembril 2006.a.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

Kallid Viimsi Keskkooli ja Viimsi 8-klassilise
Kooli vilistlased ning endised töötajad!
Kutsume teid osalema Viimsi Keskkooli 25. aastapäevale pühendatud üritustel, mis toimuvad 2.4. novembrini Viimsi Koolis (Randvere tee 8).

SPORDIPÄEV

2. novembril kell 18 toimub Viimsi kooli
uues võimlas korvpalli välkturniir, kus
osalevad vilistlaste, õpilaste ja õpetajate
meeskonnad.
Ootame kaasa lööma vähemalt kolme
vilistlaste kuni kümneliikmelist
meeskonda. Registreeruda saab e-maili
aadressil ain@viimsi.edu.ee
Ära jäta kasutamata võimalust kaitsta
vilistlaste au!
Ootame rohkelt kaasaelajaid!

LAHTISTE USTE
PÄEV

3. novembril kella 13-16 on koolimaja
avatud kõigile, kes tahavad tutvuda uue
koolihoone ja selle võimalustega.
Avatud on inglise ja vene keele,
kirjanduse ja näitlejameisterlikkuse,
matemaatika ja loodusainete ning
muusika, käsitöö ja kunsti töötoad kõigile
huvilistele – täiskasvanutele ja lastele.

KONVERENTS «140 AASTAT
KOOLIHARIDUST VIIMSIS»

3. novembril kell 16 algava konverentsi päevakorras on
vilistlaskogu väljakuulutamine, ettekanded teemal
«Ajalooline ülevaade Viimsi hariduselust», «Prangli saar
rahvusvahelises haridusprojektis», «Viimsi Keskkooli
ajalugu», «Viimsi Kooli kooliteatri lugu» ning ettekanded
Viimsi muusikakoolist, Viimsi kunstikoolist ja Püünsi
põhikoolist.
Konverentsile on oodatud Viimsi haridus- ja kultuurielust
huvituvad vallaelanikud.

GALAKONTSERT

Kontserdil esinevad õpilaste kõrval ka legendaarsed
vilistlased ja õpetajad.
Programm sisaldab läbilõiget kooliteatri etenduste
kuumematest muusikahittidest.
Peaesinejaks Hanna-Liina Võsa
Õhtut juhivad Kadri Kasak ja Lauri Lagle
Kaastegev Viimsi muusikakooli sümfooniaorkester
Kontsert tuleb ettekandmisele 4. novembril kahel korral
kell 12 kõigile soovijatele
kell 17 kutsetega külalistele

VILISTLASTE PIDU

Pärast galakontserti jätkub õhtu peomeeleolus.
On võimalus oma vanade sõprade ja õpetajatega
kohtuda, vanu aegu meenutada, koolimajaga
tutvuda ning uut kroonikafilmi vaadata. Töötavad
puhvetid.
Kell 20.30 lükkab peole hoo sisse ansambel 2
QUICK START
Kõikidel aastapäevaüritustel on müügil uus kooli
almanahh Briis IV ja meened.
Osavõtumaks vilistlastele on 200 krooni ning see
tagab pääsu õhtusele galakontserdile ja
vilistlaste peole.
Raha palume üle kanda SA Viimsi Keskkooli Fondi
a/a 221017683118.
Selgituste lahtrisse märkida: nimi, lõpetamise aasta,
vilistlaste kokkutulek.
Kutsed saab kätte alates 16.oktoobrist kooli
kantseleist tööpäeviti kella 9-16
Lisainformatsioon:Annika Remmel
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht
tel: 6235 108
e-post: annika.remmel@viimsi.edu.ee
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Lugupeetud Fortum Elekter AS kliendid
Selle aasta 2. juunil esitas
Fortum Elekter taotluse
Energiaturu Inspektsioonile
uute tariifide kooskõlastamiseks.
Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas
taotluse, mille alusel elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirmääraks on
41,89 s/kWh.
Samuti kooskõlastas Energiaturu
Inspektsioon võrguteenuse tasud pingetel 6- 35 kV ja 0,4(0,23) kV ning võrguteenustega seotud lisateenuste hinnakirja.
Uued hinnad hakkavad kehtima alates 01. jaanuar 2007.
Põhiline erinevus kehtiva ja uue hinnakirja vahel seisneb selles, et eraldi on
arvestatud elektri-energia tariifid ning
võrguteenuse tariifid. Tariifide eristamine on tingitud Elektrituruseaduse nõudest.
Elektrienergia hinnas sisalduvad
elektrienergia tootmise hind elektrijaamas ja tarbijatele vajaliku kasutusvõimsuse tagamise kulud.
Võrguteenuse hinnas sisalduvad kulutused elektrienergia ülekandmise ja
võrguühenduse kasutamise eest vastavalt tarbimiskoha peakaitsme suurusele.

Võrguteenuse hinnad on eristatud tarbimiskoha pingete ( 6- 35 kV ja 0,4( 0,23
) kV ) ja peakaitsmete suuruste lõikes
(tarbimiskoha peakaitse kuni 63 A ja tarbimiskoha peakaitse 63 A ja üle).
Tabelis «Kehtivate hinnapakettide asendumine uutega» on esitatud tabeli veerus C kehtiva paketi hind
ning veerus D uue summaarse paketi
hind.
Tabeli veergudes F ja H on toodud
komponendid, millest summaarne pakett koosneb.
Näiteks kehtiv põhitariifi pakett Partner 24 ( 99,16 s/kWh ) asendub summaarse paketiga
( 104,8 s/kWh ),
mis koosneb elektrienergia põhitariifist
E Partner 24 ( 39,80 s/kWh ) ja võrguteenuse põhitariifist V Partner 24 ( 65,00
s/kWh ).
Kuna tabelis «Kehtivate hinnapakettide asendumine uutega» toodud kehtivatele hinnapakettidele vastab
uus summaarne pakett siis klient ei pea
ise uut paketti valima.
Kehtivad hinnapaketid vahetab
Fortum Elekter klientidele uute sarnaste vastu.
Palume Teid fikseerida oma arvesti
näit 31. detsember 2006 seisuga ning
teatada see Fortum Elektrile hiljemalt
07. jaanuariks 2007.

Fortum Elekter AS

Klienditeenindus

FORTUM ELEKTER AS TEENUSTE HINNAKIRI
Käesolev hinnakiri kehtib Fortum Elekter AS teeninduspiirkonnas (Lääne maakond ja Viimsi vald alates 01. jaanuar 2007. Hinnakiri on kooskõlastatud Energiaturu Inspektsiooniga.
Ühik,
tk.

Hind käibemaksuta,
EEK

Lepingu muutmise tasu
Otsemüüki võtmine 1-faasiline tarbija
Otsemüüki võtmine 3-faasiline tarbija
Ajatariifi rakendamise pakett
Ajatariifse arvestusseadme ümberpaigutus 1faasiline
Ajatariifse arvestusseadme ümberpaigutus 3faasiline
Arvestussüsteemi vahetus 1-faasiline
Arvestussüsteemi vahetus 3-faasiline
Programmkella vahetus ja seadistus
Katkestustasu
Taaspingestustasu
Põhjuseta väljakutse

tk
tk
tk
tk

114,40
900,00
1 500,00
900,00

tk

224,60

Võrguteenuse osutamisega seotud transport

TEENUSE LIIK

Objekti väljalülitamine liitumispunktis liinil
kliendi poolt põhjustatud asjaoludel
Objekti kontrollimine ja taaspingestamine liitumispunktis liinil kliendi poolt põhjustatud
asjaoludel
Korkkaitse
Mitmesugused tööd peakaitsmega
Arvesti ekspertiis 1-faasiline
Arvesti ekspertiis 3-faasiline
Arvestussüsteemi kontroll ilma transpordita
Arvestussüsteemi kontroll transpordiga
Arvestussüsteemi vahetus 3-faasiline voolutrafodega

tk

262,70

tk
tk
tk
tk
tk
tk

173,73
194,90
173,70
236,00
236,00
250,00

km

2,54

tk

618,69

tk

590,68

tk
tk
tk
tk
tk
tk

5,08
72,30
203,38
258,50
42,38
156,80

tk

224,58

FORTUM ELEKTER ASi ELEKTRIENERGIA HINNAKIRI
Käesolev elektrienergia hinnakiri kehtib Fortum Elekter ASi teeninduspiirkonnas (Lääne maakond ja Viimsi vald) alates 01. jaanuar 2007.a.
Elektrienergia tooted 0,4
(0,23) kV ja 6- 35 kV
pingel
1. E Partner 24
(elektrienergia
põhitariifiga)

Mõõtühik

Tariif
käibemaksuta

Tariif
käibemaksuga

senti/kWh

39,80

46,96

FORTUM ELEKTER ASi VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 6- 35 kV PINGEL
Käesolev võrguteenuste hinnakiri kehtib Fortum Elekter ASi teeninduspiirkonnas (Lääne maakond ja Viimsi
vald) alates 01. jaanuar 2007.a. Hinnakiri on kooskõlastatud Energiaturu Inspektsiooniga.
Võrguteenuste tooted
6-35kV pingel
liitumispunkti kasutusvõimsuse alusel
1. V Põhitariif kW (võrguteenus püsitasu ja põhitariifiga)
püsitasu vastavalt liitumispunkti kasutusvõimsusele
põhitariif
2. V Ajatariif kW (võrguteenus püsitasu ja ajatariifidega)
püsitasu vastavalt liitumispunkti kasutusvõimsusele
päevatariif
öötariif
liitumispunkti peakaitsmete nimivoolu alusel
3. V Põhitariif A (võrguteenus püsitasu ja põhitariifiga)
püsitasu vastavalt liitumispunkti peakaitsmete nimivoolu suurusele taandatuna 0,4 kV pingele
põhitariif
4. V Ajatariif A (võrguteenus püsitasu ja ajatariifidega)
püsitasu vastavalt liitumispunkti peakaitsmete nimivoolu suurusele taandatuna 0,4 kV pingele
päevatariif
öötariif
Reaktiivenergia tooted 6-35kV pingel

senti/kWh

53,05

62,60

öötariif

senti/kWh

31,30

36,93

krooni/kW kuus

40,00

senti/kWh

6,00

krooni/kW kuus
senti/kWh
senti/kWh

40,00
7,5
4,5

krooni/ A kuus
senti/kWh

5,0
16,20

krooni/ A kuus
senti/kWh
senti/kWh

5,0
23,0
14,0

senti/kvarh
senti/kvarh

Tariif käibemaksuta
5,75
10,11

FORTUM ELEKTER ASi VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI 0,4(0,23) kV PINGEL
Käesolev võrguteenuste hinnakiri kehtib Fortum Elekter ASi teeninduspiirkonnas (Lääne maakond ja Viimsi
vald) alates 01. jaanuar 2007.a. Hinnakiri on kooskõlastatud Energiaturu Inspektsiooniga.
Võrguteenuste tooted

Mõõtühik

Võrguteenus tarbimiskoha peakaitsmega kuni 63A
1. V Partner 24
(võrguteenus põhitariifiga)
2. V Partner 12/12 (võrguteenus ajatariifidega)
päevatariif
öötariif
3. V Partner 24 Pluss (võrguteenus püsitasu ja põhitariifiga)
püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsmete nimivoolu suurusele (1-faasiline ühendus)
püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsmete nimivoolu suurusele (3-faasiline ühendus)
põhitariif
4. V Partner 12/12 Pluss (võrguteenus püsitasu ja ajatariifidega)
püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsmete nimivoolu suurusele (1-faasiline ühendus)
püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsmete nimivoolu suurusele (3-faasiline ühendus)
päevatariif
öötariif

Tariif Tariif
käibe- käibemak- maksuta
suga

senti/kWh

65,00

76,70

senti/kWh

70,60

83,31

senti/kWh

40,55

47,85

krooni/A kuus

2,00

2,36

krooni/A kuus

6,00

7,08

senti/kWh

42,40

50,03

krooni/A kuus

2,00

2,36

krooni/A kuus

6,00

7,08

senti/kWh

47,80

56,40

senti/kWh

27,80

32,80

krooni/A kuus

12,00

14,16

senti/kWh

38,00

44,84

senti/kWh

23,00

27,14

krooni/ kW kuus 22,00

25,96

senti/kWh
33,00
krooni/ kW kuus 22,00

38,94
25,96

Võrguteenus tarbimiskoha peakaitsmega 63A ja üle
5. V Partner 63 Pluss (võrguteenus püsitasu ja ajatariifidega)
püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsmete nimivoolu suurusele (3-faasiline ühendus)
päevatariif
öötariif
6. V MegaPartner 24 (võrguteenus püsitasu ja põhitariifiga
püsitasu vastavalt liitumispunkti kasutusvõimsusele
põhitariif
7. V MegaPartner 12/12 (võrguteenus püsitasu ja ajatariifidega
püsitasu vastavalt liitumispunkti kasutusvõimsusele
päevatariif
öötariif

Paušaaltooted 0,4 ( 0,23 ) kV pingel
1. Võrguteenus paušaalkliendile
(3-faasiline ühendus )
2. Võrguteenus paušaalkliendile
(1-faasiline ühendus )

1.Reaktiivenergia tarbimine
senti/kvarh

päevatariif

Tariif käibemaksuta

Mõõtühik

1. Reaktiivenergia tarbimine
2. Reaktiivenergia võrku andmine

Reaktiivenergia tooted 0,4 ( 0,23 ) kV pingel

2. E Partner 12/12
(elektrienergia
ajatariifidega)

Mõõtühik

senti/kWh
senti/kWh

37,00
22,00

43,66
25,96

Mõõtühik

Tariif käibemaksuta

krooni/A kuus

372,00

krooni/A kuus

124,00

Mõõtühik
senti/kvarh
12,0

Tariif käibemaksuta
7,0

12 Viimsi Teataja
Kehtivate
hinnapakettide
asendumine
uutega

(tariifid
ei sisalda
käibemaksu)
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775 = Viimsi esmamainimisest 765 aastat + Viimsi
noortekeskus viis aastat + Viimsi Maastik viis aastat

V

abandage, siin on passikontroll!
Palun oodake! Selliste sõnadega
saatis meeskondlikul võistlusmängul Viimsi V Maastik võistkonnad teele
esimese kontrollpunkti kohtunik ja võistluse maskott Jänes.
Seekordne võistlus viis meeskonnad
Soosepa raba ümbrusesse ning Mäealusele, kus kontrollpunktides tuli täita mitmeid ülesandeid, enne kui anti luba taas
edasi liikuda. Kõik sujus viperusteta ning
juba ligi pooleteise tunni pärast olid kõik
14 võistkonda taas tagasi ning sai tordiga maiustama hakata. Tordisöömisega
tähistati Viimsi maastikumängu viiendat
toimumiskorda. Samuti oli seekordne
tervisespordiüritus pühendatud Viimsi
noortekeskuse 5. sünnipäevale ja Viimsi
esmamainimise 765. aastapäevale. Osavõtjad said kaasa erikujundusega sokid
ja särgi.
Korraldajad – Viimsi vallavalitsuse
spordimetoodik Tiia Tamm, Viimsi noortevolikogu ja Viimsi noortekeskus – tänavad kõiki osalejaid.
Kohtumiseni järgmisel aastal! (VT)

Viimsi noored sportlased
käisid Soomes
Kui meie ehk siis Liisa-Laura Laasber
(10c), Ipi-Liisa Peeker, Karin Sõstar,
Miko Kallas, Mikk Raud (11a), Liisa
Vainumäe (11b), Carmen Pajuste,
Kadri-Liis Piirsalu, Marliis Reinberg,
Tiina Saat, Siim Jõeväli, Mihkel
Kruusmägi, Norman Leemets, Kert
Karelson, Aivar Urm (12a), Maanus
Raud (12b) ning õpetajad Marika
Seppor ja Rein Ruus 12. septembril
Soomes Kuusankoskis bussist väljusime, ootasid meid ees ärevil majutajad.
Kohapeal oli meie jaoks juba palju
ette valmistatud. Sealviibimise jooksul
võtsime osa inglise keele ja kunstiõpetuse tunnist, käisime kunagises puiduvabrikus, harjutasime kätt golfimängus, karastusime soome saunas ning
tegime hirmuäratavaid hüppeid puu
otsast.
Peamine tegevus oli siiski meie ja
Soome noorte vaheline mõõduvõtt.
Katsusime jõudu saalibändis ja
intercrossis. Võitlus oli äge, kuid külastuse eesmärki – võtta rändkarikas
meiega uuesti koju kaasa – kahjuks
saavutada ei õnnestunud.
Järgmisel sügisel on meie kord
nende noori sportlasi majutada ning
kahtlemata üritame rändkarika taas
tagasi võita! Jääme lootma parimat!!!

Carmen ja Norman

VIIMSI V MAASTIK
PROTOKOLL

Viimsi mälestuskivi juures tuli
laulda esimene salm laulust «Viimsi valss».

5.-9. kl ÕPILASED
• I koht PIIMAAUTO (Annika, Anna-Maria, Monika, Reet, Gerly), aeg 1.00.25
• II koht SIMPSONID (Kenneth Muuli,
Oskar Georg Narusk, Birgit Pärn, Grete
Jürgenson, Laura Parts), aeg 1.04.05
• III koht KOSE 8. kl (Silver Hannikat,
Vallo Mihkelsoo, Janar Areng, Kirsika
Kull, Margot Õunapuu), aeg 1.06.50
• 4. koht ORU ÄSSAD (Kati Kütisaar,
Karmen Lutsoja, Joonas Uusma, Siim
Suurkask, Joonas Jaanovits), aeg 1.08.55
• 5. koht RAVILA NOORTE- JA VABAAJAKESKUS (Katti Laisaar, Kadi Liik,
Aimar Lepik, Garly Kaart, Ardi
Kiigske), aeg 1.09.10
• 6. koht VÄRVILISED NÖÖRID (Antero
Väljaots, Hartwig Hiiemäe, Georg
Tursk, Merliis Järve, Anna-Stiina
Hanson), aeg 1.14.15
• 7. koht STARTER (Anna-Marie, Hanna,
Laura, Anu, Triinu), aeg 1.23.50

10.-12. kl ÕPILASED
• I koht 80 A (Kert Karelson, Siim Jõeväli, Kadri Kasak, Kaisi Kask, Norman
Leemets), aeg 0.57.35
• II koht KOSE (Reelika Marley, Ene-Ly
Jõgeda, Kai Oks, Miina Meinvald, Kristel Viidik), aeg 1.10.10
TÄISKASVANUD
• I koht VIIMSI NOORTEVOLIKOGU
(Meeri Lembinen, Triin Rebane, Kaspar
Kägu, Mikk Raud, Lauri Hirvesaar),
aeg 0.51.10
• II koht VIIMSI VALLAVALITSUS
(Kristo Kallas, Renee Villemson, Marianne Leppmets, Eva Maran), aeg
1.08.40
• III koht PÜÜNSI ÕPETAJAD (Katrin,
Kairi, Kaili, Kristi, Lia), aeg 1.10.07
• 4. aeg KEPIPUUGID (Mart Felding,
Kersti Ojassalu, Meri Arro, Lemme
Randma, Gähtlin Fuchs), aeg 1.13.45
• 5. koht PIILUPESA (Reet Varik, Maire
Tuul, Jana Rebane, Anneli Rumma,
Ruth Lobjakas), aeg 1.26.00

Viimsi rulluisutajad tõid Saksamaalt kuus karikat
7.-8. oktoobril Saksamaal Dresdenis toimunud 6. rahvusvahelistel karikavõistlustel üksiksõidus ja rühmakavades osales kokku üheksa rulluisuklubi Eestist
ja Saksamaalt. Meie Rullest tuli klubide
arvestuses kolmandale kohale, võites
kokku kuus karikat.
Viimsi rulluisutajad tõid Saksamaalt
koju kuus karikat: kolm I kohta, ühe II ja
kaks III kohta. Viimsi vallast võttis Dresdeni karikavõistlustest osa kümme spordiklubi Rullest rulluisutajat, kelle vanus
jääb seitsme ja 13 eluaasta vahele. Võistlustel osalesid Kadri Kukk, Reet Sarapuu,
Deily Plumberg, Merlyn Padama, Liisa
Tolli, Laura Õunapuu, Triinu Harro, Anna Lotta Hagi, Annika Jõemägi ja Laura
Liisa Katariina Jürgenson.
12-se rühmakavaga Kajakad saavu-

tasid Viimsi uisutajad esimese koha. Kava tehniline hinne ulatus kõrge 7,7
punktini 10 punkti süsteemis.
Kahese kavaga Nahkhiired koosseisus Kadri Kukk ja Pauliina Ranne saavutati I koht ning kavaga Draakonid koosseisus Merlyn Padama ja Elisabeth Talivee III koht.
Neljase kavaga Roomlased (Kadri
Kukk, Deily Plumberg, Reet Sarapuu ja
Pauliina Ranne) saavutati I koht.
Üksiksõidus olid meie tüdrukutest
kõige edukamad Kadri Kukk ja Reet Sarapuu. Kadri saavutas ühekordsete hüpete klassis II koha (punktidega 22,0)
ning Reet Axeli klassis III koha (punktidega 21,5). Kadri võttis Dresdeni karika võistlustel osa koguni nelja eri kavaga ning Reet kolme eri kavaga. Mõle-

Mudilaste rannajooks oli
osavõtjaterohke
Suviselt sooja Haabneeme randa kogunes 22. septembril tore seltskond jooksuhimulisi mudilasi. Viimsi kolmandale
rannajooksule saabus kaheksa rühmatäit lapsi Piilupesa lasteaiast, kolm rühma Päikeserattast ja rühm kooliminevaid lapsi Pargi lasteaiast.
Ülejäänud lasteaiad jäid sel aastal
jooksule saabumata – arvatavasti transpordiraskuste tõttu. Küll aga ei heidutanud sõiduraskused Pargi lasteaia lapsi,
kes lahendasid probleemi enda jaoks väga originaalselt. Nimelt saabus nende
esindus jooksule jalgratastega, muutes
oma päeva tõeliselt sportlikuks. Suve viimast päeva jäi ilmestama kolmiküritus
– jalgrattamatk, jooksuvõistlus ja õppekäik mere äärde. Mida oskaks ühe liikumishimulise lapse hing veel ihata!
Rannajooksule eelnesid korraldajate
tervitussõnad ja soojendusvõimlemine.
Seejärel asusid stardijoonele kolmeaastased lapsed ehk siis jooksu pesamunad.

Neile järgnesid sujuvalt kõik teised vanuserühmad, tüdrukud vaheldumisi
poistega. Kui kõik lapsed olid distantsi
läbinud, jätkus kava üllatusjooksuga.
Lapsed jälgisid elevusega, kuidas võistlustulle asusid nende armsad õpetajad.
Kuidas muidu me tooksime lapsi tervislike eluviiside juurde, kui mitte isikliku
eeskujuga! Kõik rannajooksul osalejad
said auhinnaks jooksu rinnamärgi, Piilupesa lapsed jätkasid suvelõpuüritust
mõnusa piknikuga.
Jooksu on kolm aastat järjest korraldanud Piilupesa liikumisõpetaja Reet ja
valla spordimetoodik Tiia. Nende poolt
kindel sõna selle peale, et järgmisel aastal on tulemas neljas jooks ning ega need
järgmisedki tulemata jää! Seniks soovin
kõigile mudilastele ja nende vanematele meeleolukat spordiaastat!

mad tüdrukud on rulluisutamisega tegelenud kolm aastat ning osalenud edukalt rahvusvahelistel karikavõistlustel
Hispaanias, Saksamaal, Belgias, Hollandis, Taanis ja Itaalias. Selle aasta rühmakavade EM-l Hispaanias tulid Kadri
ja Reet Euroopa meistriks.
Rahvusvahelised karikavõistlused
Dresdenis olid sel aastal Viimsi tüdrukutele juba neljandad välisvõistlused. Järgmise aasta aprillis on plaanis osa võtta
Euroopa meistrivõistlustest Portugalis.
Rulluisuklubi Rullest tänab väga
Viimsi valda toetuse eest. (VT)
Rullest võtab aasta ringi vastu uusi huvilisi vanuses 6-12 eluaastat. Treeningud
toimuvad Viimsi vanas keskkoolis. Täpsem info Rullesti kodulehel: www.rullest.ee

Öökoss reedel,
kolmeteistkümnendal
Reedel, 13. oktoobril toimus Viimsi
Kooli välisväljakul Viimsi noortevolikogu debüütüritus «Öökoss». Ürituse
eesmärk oli üheskoos lahedalt aega
veeta, propageerides samal ajal tervislikke eluviise. Mängiti sõbralikult
korvpalli ning puhkepausidel toimusid eri viskevõistlused. Täpsemaid
pallureid premeeriti tähendusrikaste
auhindadega, ülejäänud osalejaid
kostitati joogi ja šokolaadiga.
Vaatamata külmale ilmale kogunes korvpallihuvilisi noori üle ootuste
palju. Seekord ei puudunud väljakult
ka nõrgema soo esindajad, kes oma
oskustega tegid nö tuule alla nii mõnelegi noormehele. Seda võis täheldada nii mänguoskuse kui ka visketabavuse poolelt.
Positiivse tagasiside tõttu
jätkame ürituse korraldamist
ka edaspidi.

Kaspar Kägu,

Reet Varik,

Viimsi noortevolikogu

Piilupesa liikumisõpetaja

NOVEMBRIKUU SPORDIÜRITUSED
Kuupäev

SPA Viimsi Tervis uue hooaja avamise puhul toimus mitmeid võistlusi,
sealhulgas võistlus rippumises jõusaalis – kes jõuab kangil sirgete kätega kõige kauem rippuda. Meeste arvestuses saavutas pingelises võistluses
esikoha ajaga 2 minutit ja 52 sekundit kaheksa-aastane Karl-Martin
Tamm, kes õpib Viimsi Keskkooli IIc
klassis.
Teise koha ajaga 2.05 saavutas Ott
Kiivikas, kes on mitmekordne Eesti
meister ja karikavõitja kulturismis,
kuuludes ka Euroopa paremikku.

Üritus

Koht

Viimsi
Viimsi sügisturniir 2006. 1996 ja hiljem sündinud poisid võistlevad korvpallis.
spordihall
SPA Viimsi
10. nov
Viimsilaste tervisetund. Kogu perega ujuma!
Tervis vabaajakl 20
keskuse ujula
Sportlik isadepäev: kardisõit Viimsi kardikeskuse sisekardirajal Muuli t.
Viimsi Kooli
12. nov k 14
kl 16 ujumine
ujula
13.-19. nov
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis 4.-5. kl alagrupid
18. nov
Harjumaa meistrivõistlused võistkondlikus males
Maardu
20.-26. nov
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis 4.-5. kl, finaal
Keila
25.-26. nov
Harjumaa meistrivõistlused koroonas, paarismängud
Kehra
25. nov kl 10 Viimsi sügisturniir võrkpallis Viimsi spordihallis meeskonnad ja naiskonnad
Viimsi kooli
25.-26. nov
Viimsi valla meistrivõistlused meeskondadele korvpallis
spordisaal
kl 10
4.-5. nov
kl 9.45

Korraldaja
korvpalliklubi
Viimsi
Viimsi vallavalitsus
Viimsi vallavalitsus
Harjumaa spordiliit
Harjumaa spordiliit
Harjumaa spordiliit
Harjumaa spordiliit
Viimsi vallavalitsus
korvpalliklubi
Viimsi

SÕNUMID
Harjumaa MV jalgpallis
14.oktoobril toimusid Maardu linnastaadioni kunstmuruga väljakul Harjumaa meistrivõistlused jalgpallis. Osales 12 meeskonda, nende seas Viimsi
noorte jalgpalliklubi vanemad mängijad. Võitjaks tulid Saue jalgpallurid,
teine koht läks võõrustajatele Maardu
Estve klubist, kolmas koht Levadia 90
meeskonnale. Meie noored jäid jagama 9. kohta FC Vaida, FC Juniori
ning Saue Jalgpalliklubiga.

Jalgpalli sügisturniir
Viimsi noorte jalgpalliklubi lõpetas
oma välihooaja 15. oktoobril Viimsi
sügisturniiriga. Vinge tuulega võidu
tulid seekord Haabneeme staadionile
palli taga ajama klubi nooremad,E-vanuseklassi poisid ning külalisvõistkonnad Raasikult ja Tallinnast.
Meie poisid olid nii tublid, et lubasid oma väravasse turniiri jooksul vaid
ühe palli, seevastu vastaste väravavõrk
sahises seitsmel korral. Võit jäi koju,
teise koha sai Raasiku võistkond Jokker, kolmanda Ajax Lasnamäelt.
H-SPORDIKLUBI
KUTSUB
3.-6. klassi tüdrukuid
VÕRKPALLITREENINGUTELE !
Treeningud toimuvad
ESMASPÄEVAL kell 15 ja
NELJAPÄEVAL kell 16
VIIMSI KOOLI VÕIMLAS
Treener Kadri Toom,
5647 6343
VIIMSI MALEKLUBI
ootab enda ridadesse
uusi liikmeid
Huvilistel palun ühendust
võtta
valla spordimetoodikuga
tel 60 90 980 või
tiia@viimsivald.ee

KALLID ISAD JA
VANAISAD!
TEILE NII TÄHTSAL
PÄEVAL,
12. NOVEMBRIL
OOTAME TEID KOGU
PEREGA
SPORTLIKULT
ISADEPÄEVA TÄHISTAMA
Kella 14-16 on
tehnikahuvilised pered
oodatud
VIIMSI
KARDIKESKUSESSE
Haabneemes,Muuli teel
Kella 16-18 saab kogu pere
ujuda Viimsi Kooli ujulas
Vajalik
EELREGISTREERIMINE
tel 60 90 980;
tiia@viimsivald.ee

VIIMSI KOOLI
SPORDIKOMPLEKS
KUTSUB UJUMA!
Hommikuujumine:
E-R kella 7–8.30
Ujumine:
E-R kella 15–22 ja L/P
kella 11–21
Sügisesel koolivaheajal
(30.10-03.11) kella
9-15 on kõik Viimsi
vallas elavad lapsed ja
noored oodatud ujuma
soodushinnaga
25 krooni kord.
Sissepääs õpilaspileti
alusel.
Lisainfo tel 623 5119
Viimsi Kooli
spordikompleks
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Müüa maja Arnika tee 3.
2

2

180 m . Kinnistu 600 m . Puitvoodriga kivimaja, profiilplekkkatus. Esimesel korrusel elutuba-köök, kaminatuba, saun-duširuum ning
WC. Teisel korrusel kolm magamistuba ja vannituba. Soojustatud garaaž 32 m2. Ilus kodu
Kloostrimetsa servas. Võimalus kohe sisse
kolida.
Ahti Oks 511 1500
Hind
www.rime.ee ID: 1472
4 490 000 kr

Oktoober 2006

Suur valik
talverehve

Autovaruosade müük
Õlivahetus

Rehvide müük ja paigaldus

Maasturitele
naastrehvid

Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

SPA Viimsi Tervis
pakub tööd
LAPSEHOIDJALE

Müüa maja Arnika tee 84.
Kinnistu 585 m2. Kivimaja 174 m2. Esimesel
korrusel elutuba, köök, kaminatuba, saunduširuum ning WC. Teisel korrusel neli magamistuba ja vannituba. Müüakse ilma siseviimistluseta.
Hind
Ahti Oks 511 1500
3 990 000 kr
www.rime.ee

Müüa majaosa
Kloostrimetsa tee 20.
Müüakse hoone teine korrus, mis koosneb
kahest korteriomandist, üldpind 108,8 m2.
Kinnistul on veel kaks omanikku. Kinnistu
2299 m2, millest ca 1000 m2 kuulub majaosa
juurde. Tee oma pakkumine!
Hind
Ahti Oks 511 1500
3 600 000 kr
www.rime.ee ID: 1582

CV koos sooviavaldusega
palun saata aadressil
OÜ Viimsi Tervis,
Randvere tee 11,
Viimsi vald, 74001, Harjumaa
või e-posti aadressil
viimsitervis@viimsitervis.ee.
Kontakttel: 606 1115

II Rahvusvaheline

Idamaise Tantsu Festival

3.-5. novembril 2006 Tallinnas

03.11.2006 Galakontsert

Salme Kultuurikeskuses (Salme t. 12)

04.11.2006 Etendused:
Kõrbeprintsess.

Esmakordselt meie laval
Egiptuse tantsija Ashraf Mahdy,
lisaks oma ala tipud Eestist ja
naabermaadest. Pilet 100.-

Soovid müüa
kinnisvara?
Avalda tasuta
kuulutus meie
reklaampinnal!

Helista 511 1500, Ahti Oks.

My life / Moods.

Muusika: Aladin Abbas,
koreograafia: Pille Roosi.
Esitavad: tantsijad Eestist,
Aladin Abbas & band
(Egiptus/Soome) Pilet 100.-

Piletid müügil
Piletimaailmas,
Piletilevis ja tund
enne algust kohapeal

Müüa heas korras
3-toaline korter Pronksi 6.
63,2 m2, 7/3. Müüakse koos köögimööbliga.
Aknad vahetatud. Aktiivne ühistu. Majal oma
gaasiküttesüsteem. Madalad kommunaalkulud. Parkimiskoht suletud hoovis, puldiga
avatavad väravad. Vabaneb kiiresti!
Hind
Ahti Oks 511 1500
2 150 000 kr
www.rime.ee ID: 1613

Autor: Heli Turunen, esitavad Farah ry tantsijad,
orkester Scarabe (Soome)

Info: www.hot.ee/orientaldancefestival

Psühholoog
SPELI KÕUHKNA
VÕTAB VASTU
Viimsis,
Mõisa tee 2
Helista ja lepi aeg kokku
telefonil 5667 8266.

Novembrist
kõhutantsu
tunnid algajatele
Esimene tund
6. novembril
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
algusega kell 20.30
Kuutasu 450 krooni
(tutvumishind
novembris 400 kr)
Viimsi uue kooli
aeroobika saalis
Lisainfo: 56215579
Teid trenni oodates, Viire Vahtra!

TULE
JOOGAVÕIMLEMA!
Igal T kell 19.30 ja
igal N 19.30
Viimsis, Pargi lasteaia
saalis
juhendaja Speli Kõuhkna
5667 8266
Kaasa matt!
Hind 100 krooni.

HALJASTUS- JA AIAJÄÄTMETE
ÄRAVEO TEENUS
Hind 17–25 kr koti kohta
Info: 644 0052, 552 6439
Eesti Jäätmeringluse OÜ

Viimsi valla
meistrivõistlused
korvpallis

25.-26. NOVEMBER VIIMSI KOOLI SAALIS
Turniiri eesmärk on selgitada valla 2006. aasta
meistermeeskond korvpallis ning üldine korvpalli
populariseerimine Viimsis.
KORVPALL: Mängitakse 4x10 minutit jooksvat
aega (v.a 4. veerandaja kaks viimast
minutit)
REGISTREERIMINE: Palume teatada oma
võistkonna osalemisest hiljemalt
17. novembriks
e-mail kkviimsi@kkviimsi.ee, tel 5226609,
5048422
AUHINNAD: Esimese kolme võistkonna liikmeid
autasustatakse medalite ning auhindadega. Valla meistermeeskonda
rändkarikaga.
OSALUSTASU: Turniir on kõikidele osalevatele
võistkondadele tasuta.
TOETAJAD: Viimsi Vald, NIKE, Sportland
KK Viimsi, tel 504 8422, 522 6609,
faks 654 8401, www.kkviimsi.ee


Speli Kõuhkna 56678266
mailiaadress:speli@hot.ee
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Pakun transporditeenust väikeveokiga. Tellida saab tel 5569 1909 või 5563 7666.
Metalli koristamine.
Aleksandr 5695 7713.
Ravimassaaž. Tel 526 0275.
Müüa klaasist dušikabiin koos alusega, kasutatud ja hästi hoitud. Hind soodne.
Tel 520 1145.
Võtan hoida 2 last oma kodus Haabneemes.
Osalise ja täisajaga. Olemas eelnevad lapsehoidmiskogemused ja kutsetunnistus omandamisel. Tasu kokkuleppel. Palun meilida:
laps.hoitud@hot.ee
Vajatakse tublit ja ausat KORISTAJAT, kes räägiks eesti ja/või vene keelt. Töö asukoht:
Radvere küla, eramu koos kontoriga. Tööaeg:
üks kord nädalas, alates septembrist kaks korda nädalas. Lisainfo tööpäeviti 9–17 telefonil
+372 6 445 520.p

LIIDER, PARIMA HINNAGA
Disaini- ja
õmblussalong

Haabneemes, Kaluri tee 5
• Individuaalõmblus
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus (logod ja muu
sümboolika)
• suur valik reklaam- ja vabaaja
riideid
• parandustööd
tel: 6306183, 5298020,
e-mail: info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Pakume tööd õmblejale.

Säästumarket kutsub enda
kollektiivi teotahtelisi ja töökaid

MÜÜJAID

• Väike ja sõbralik kollektiiv
• Hea meeskonnatöö
• Palju arenemisvõimalusi
• Põhipalk + motiveeriv tulemuspalk
• Väljaõpe ja huvitavad koolitused
• Tervisprogramm
• Erinevad soodustused

TULE JA TÖÖTA LIIDRITEGA!

CV ja sooviavalduse palume saata cv.smarket@rimibaltic.com
või faksile 605 9401 (märksõna “Säästumarket”)
või aadressile Põrguvälja tee 3, Jüri 75301, Harjumaa
Lisateave telefonil 684 4041

Las toovad taksoga kohale...
Kui teil katlas ahjuküte otsa saab, helistage Alexela kütusetaksole
Tellimine

6 508 521
www.alexela.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Haiglaravi s.h operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabi
Haiglaga on võimalik tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kell 16.00

Registreerimine tel: 6059600 Aadress: Kaluri tee 5a Viimsi

www.fertilitas.ee
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